
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ 
2016–2018 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 

 

Priemonė Priemonės įgyvendinimo rodiklis Finansavimo 
šaltinis 

Mato vienetas 2016 m. 
planas 

Įvykdyta Metinio 
plano 

įvykdymo % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1. Ugdymo 
programų 
įgyvendinimas ir 
pasiekimai 

1.1.1.6. Vaikų, ugdomų pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą 
skaičiaus pokytis (+,–) 

SB (MK),  
SB 

26 vaikams per metus garantuotas 
priešmokyklinis ugdymas. 

28 26 93 

 1.1.1.7. Vaikų, ugdomų pagal 
ikimokyklinio ugdymo programą 
skaičiaus pokytis (+,–) 

SB (MK), 
SB 

Vidutiniškai 108 vaikai per metus ugdyti 
bendrosios paskirties, specialioje, pagal tėvų 
poreikius skirtingos darbo laiko trukmės 
grupėse. 

110 108 98 

1.1.1.11. Mokinių, kuriems 
mokykloje buvo suteikta 
psichologinė ar/ir specialioji 
pedagoginė ir specialioji pagalba, 
dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

SB (MK),  
SB 

36 % vaikų teikta specialioji pedagoginė 
pagalba. 

36 43 119 

1.1.2. Mokinių 
saviraiškos, 
socializacijos ir 
kt. Programų, 
olimpiadų, 
varžybų ir kt. 
renginių 
organizavimas 

1.1.2.2. Mokyklos vykdomų 
saviraiškos, socializacijos ir kitų 
programų skaičius   

SB (MK),  
SB 

Vykdyta tarptautinė socialinių ir emocinių 
sunkumų įveikimo gebėjimų programa 
„Zipio draugai“, organizuotas respublikinis 
vaikų dainų ir šokių festivalis „Šoku aš, 
dainuoji tu - 2016“. 

2 2 100 

 1.1.2.3. Mokyklos vykdomų 
renginių (parodų, konkursų, sporto 
varžybų ir kt.) skaičius  

SB (MK),  
SB (SP),  

SB 

Suorganizuoti 44 tradiciniai ir netradiciniai 
renginiai: 27 tradicinės šventės, 11 parodų, 
4 konkursai, 2 varžybos. 

38 44 116 

 1.1.2.4. Gautas savivaldybės, 
respublikinių ir ES projektų 

SB Gautas savivaldybės finansavimas 80 Eur 
vaikų saviraiškos programai „Mažieji 

150 230 153 



vykdymui finansavimas žolininkai“ ir 150 Eur pilietinio ir tautinio 
ugdymo programai „Pėdinam po Palangą“. 

1.1.2.8. Dalyvausiančių 
tarptautiniuose ir respublikiniuose 
konkursuose, parodose ir kt. 
renginiuose skaičius 

SB (MK),  
SB, 

SB (SP), 
parama 

Dalyvauta Lietuvos vaikų ir mokinių 
televizijos konkurse „Dainų dainelė“, 
ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų 
festivalyje-konkurse „Viru viru košę“, 
piešinių parodose „Aš noriu augti prie 
švarios jūružės“, „Augu saugus ir mylimas“, 
„Sportuoju ir augu sveikas“, įgyvendintas 
respublikinis projektas „Ikimokyklinukų 
žiemos olimpiada 2016“, „Laimingas 
vanduo – laimingas žmogus“, prisijungta 
prie akcijos „Rieda ratai rateliukai“, 
„Europos judrioji savaitė“ ir kt.  

70 100 143 

1.1.3. Mokytojų 
kvalifikacija 

1.1.3.1. Atestuotų pedagogų dalis iš 
bendro mokytojų skaičiaus 

SB (MK),  
SB 

Buvo atestuoti 68 proc. pedagogų.  77 68 91 

 1.1.3.2. Kvalifikaciją kėlusių 
mokytojų dalis iš bendro mokytojų 
skaičiaus 

SB (MK),  
SB 

100 proc. pedagogų kėlė kvalifikaciją 
(dalyvavo bent viename seminare). 

100 100 100 

1.1.3.3. Mokyklos bendruomenei 
organizuotų seminarų, kursų skaičius 

SB (MK) Organizuotas seminaras pedagogams 
„Įstaigos įvaizdžio kūrimas“, „Efektyvus 
profesinis bendradarbiavimas“.  

2 2 100 

1.1.3.4. Miesto ir respublikos 
pedagogams organizuotų seminarų, 
konferencijų, kursų skaičius 

SB,  
SB (MK) 

Organizuotas Klaipėdos regiono 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio 
ugdymo pedagogams seminaras „Muzikinės 
pasakos, lavinančios vaikų smulkiąją ir 
stambiąją motoriką bei vaizduotę, 
pasitelkiant klasikinės muzikos pavyzdžius“. 

0 1 100 

1.1.3.5. Atestuotų vadovų dalis iš 
bendro vadovų skaičiaus 

SB,  
SB (MK) 

50 proc. atestuoti vadovai. 100 50 50 

1.1.5. Mokinių 
maitinimas 

1.1.5.1. Maitinamų mokinių skaičius SB (SP), SB Buvo maitinami 134 vaikai.  138 134 97 

1.1.5.2. Nemokamą maitinimą 
gaunančių mokinių (ugdomų pagal 

SB (VB) Nemokamas maitinimas skirtas vienam  
priešmokyklinio amžiaus vaikui.  

1 1 100 



priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo 
ugdymo programas) skaičius 

2.1.1. Mokymosi 
bazės turtinimas 
ir 
modernizavimas 

2.1.1.1 Įsigyto ir atnaujinto 
inventoriaus skaičius 

SB, 
parama, 
SB (VB) 

 

Įsigyta rūbų spintelių vaikams (2 vnt.), 
reguliuojamo aukščio vaikiškų staliukų (9 
vnt.), kėdučių (15 vnt.), triviečių lovų (2 
vnt.) roletų (28 vnt.). Baigtas įrengti 
sveikatos priežiūros kabinetas: nupirkta 
vaikiška lova (1 vnt.), širma (1 vnt.), 
kriauklė su spintele (1 vnt.) kambario ir 
lauko termometrai (2 vnt.), higienos 
priemonių laikikliai (3 vnt.), pirmosios 
pagalbos rinkiniai (11 vnt.), metodinė 
valgiaraščių knyga (1 vnt.).  

53 76 143 

 2.1.1.3. Mokymo priemonių 
įsigijimas, atnaujinimas  

SB (MK) 
SB (SP) 

Buvo atnaujintos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo erdvės, įsigyjant 
šiuolaikiškų, vaikų smalsumą ir aktyvumą, 
skatinančių ugdymo priemonių. 

220 226 103 

2.1.1.5. Įsigytų kompiuterių ir kitų 
priemonių skaičius  

SB Įsigyti 2 kompiuterinės įrangos komplektai. 1 2 200 

2.1.1.7. Įsigyto sporto inventoriaus 
skaičius 

SB,  
SB (MK),  
SB (SP) 

Buvo numatyta įsigyti 2 vaikiškus 
treniruoklius–dviračius, 1 vaikišką 
treniruoklį–bėgimo takelį, tačiau neįsigyta 

dėl lėšų trūkumo. 

3 0 0 

2.2.1. Mokymosi 
aplinkos 
turtinimas ir 
modernizavimas 

2.2.1.10. Lauko aikštelių įrenginių 
atnaujinimas ir sutvarkymas  

SB,  
SB (PN), 
parama 

Buvo suremontuoti ir perdažyti lauko 
įrenginiai (10 vnt.), uždarytos smėlio dėžės 
(9 vnt.). 

19 19 100 

2.2.1.12. Higienos normų vykdymo 
užtikrinimas  

SB Buvo vykdomos svarstyklių, elektros 
priemonių varžų, gesintuvų, termometrų  
patikros, atliktas mikrobiologinis ir 
cheminis vandens tyrimas. 

7 7 100 

3.1.1.Prevencinės 
veiklos vykdymas   

3.1.1.1. Organizuotų prevencinių 
programų mokykloje skaičius  

SB (MK),  
SB (SP) 

Organizuotos 3 prevencinės programos: 
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“, 

3 3 100 



„Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, 
„Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos 
gyvensenos ugdymas“. 

3.1.1.2. Dalyvavimas 
respublikiniuose prevencijos 
renginiuose ar projektuose skaičius  

SB (MK),  
SB (SP)  

 

Dalyvauta 3 respublikiniuose prevencijos 
renginiuose „Savaitė be patyčių“, 
„Tolerancijos diena“ ir tarptautinė 
socialinių  ir emocinių sunkumų įveikimo 
gebėjimų programa „Zipio draugai“. 

3 3 100 

 
 
Direktorė                                                                                                                                                                                         Rasa Jurgutienė 
 
 
Ataskaitą rengė Strateginio plano stebėsenos grupė: 
Rita Nenartėnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 
Dalija Budgenaitė, judesio korekcijos mokytoja, 
Angelė Tranizienė, auklėtoja, 
Modesta Abaravičiutė, auklėtoja. 
 

 
 
 
 


