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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

2015-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ 

Priemonė 
Priemonės įgyvendinimo 

rodiklis 
Finansavimo šaltinis Mato vienetas 2015 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 

 (+,- per 3 metus) 

SB, SB (MK) vnt. 45 39 86,67 

1.1.1. Ugdymo 

programų 

įgyvendinimas ir 

pasiekimai 

1.1.1.7.Vaikų, ugdomų 

pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą  

skaičiaus pokytis  

(+,- per 3 metus) 

SB, SB (MK) vnt. 158 163 

 

103,16 

1.1.1. Ugdymo 

programų 

įgyvendinimas ir 

pasiekimai 

1.1.1.11.Mokinių, 

kuriems mokykloje buvo 

suteikta psichologinė 

ar/ir specialioji 

pedagoginė ir specialioji 

pagalba, dalis nuo bendro 

mokinių skaičiaus 

SB, SB (MK) % 20 19,5 

Vaikams įtvirtintas teisingas 

garso tarimas kalboje, vaikai 

išmoko kontroliuoti savo 

šnekamąją kalbą ir įgiję 

būtinas kompetencijas lankyti 

mokyklą. 

97,50 

 

 

1.1.2. Mokinių 

saviraiškos, 

socializacijos ir kt. 

programų, olimpiadų, 

varžybų ir kt. renginių 

organizavimas 

 1.1.2.2. Mokyklos 

vykdomų saviraiškos ir 

socializacijos programų 

skaičius 

SB (SP) vnt. 1  2 

Įvyko ikimokyklinių įstaigų ir 

pradinės mokyklos moterų 

vokalinių ansamblių festivalis 

„Dainuojantys mokytojai 

2015“, įvykdytas projektas 

„Aš ir mano knygelė“. 

200 

1.1.2. Mokinių 

saviraiškos, 

socializacijos ir kt. 

programų, olimpiadų, 

1.1.2.8.Dalyvavusių 

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose 

konkursuose, parodose ir 

SB, SB (MK) vnt. 160 163 

Dalyvauta  tarptautinėse  

vaikų kūrybos parodose-

konkursuose „Baltic Sea – Sea 

101,88 



varžybų ir kt. renginių 

organizavimas 

kt. renginiuose skaičius of Friedship“, „Aš gyvenu prie 

jūros“, respublikinėje vaikų 

kūrybos  parodoje „Žalioji 

stotelė“, miesto vaikų  

kūrybos parodoje „Pasaulis 

vaiko akimis“ ir „Pilys“. 

Vaikų ir tėvų savos kūrybos 

knygų, skirtukų  ir knygų 

skrynių parodoje Palangos 

miesto viešojoje bibliotekoje. 

1.1.2. Mokinių 

saviraiškos, 

socializacijos ir kt. 

programų, olimpiadų, 

varžybų ir kt. renginių 

organizavimas 

1.1.2.9.Respublikinių ir 

tarptautinių konkursų 

laureatų ir diplomatų 

skaičius 

SB, SB (MK) vnt. 1 1 

Dalyvavome vaikų dainų 

festivalyje „Šoku aš – dainuoji 

tu 2015“, vaikų ir moksleivių 

konkurse „Dainų dainelė 

2015“, tarptautiniame vaikų ir 

jaunimo konkurse „Linksmieji 

perliukai – 2015“. 

100 

1.1.3.  Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.1. Atestuotų 

pedagogų dalis iš bendro 

mokytojų skaičiaus 

SB, SB (MK) % 91 91 

Dvi pedagogės neatestuotos, 

nes nėra išdirbusios trijų metų 

įstaigoje ir nepasirengusios 

atestacijai. 

91 

1.1.3.  Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.2. Kvalifikaciją 

kėlusių mokytojų dalis iš 

bendro mokytojų 

skaičiaus 

SB (MK) % 100 100 

Pedagogai tobulinosi 

specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

seminaruose bei kompiuterinio 

raštingumo kursuose, 

priešmokyklinio ugdymo 

planavimo ir pasiekimų aprašų 

analizėje. Dalinosi gerąja 

darbo patirtimi su Klaipėdos ir 

Palangos pedagogais. 

Pristatytas priešmokyklinės 

grupės projektas „Palangos 

slėpiniai“, pristatyti projektai 

visuomenei „Šeimos ir 

pedagogų bendradarbiavimo 

sėkmė“,  „Aš ir mano 

knygelė“. 

100 



      

 

Direktorė                                                                                                                                                                                                   Biruta Mazrimienė 

 

1.1.3.  Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.3. Mokyklos 

bendruomenei 

organizuotų seminarų, 

kursų skaičius 

SB (MK) vnt. 1 0 

Planuotas seminaras nukeltas į 

2016 metus dėl lektorių planų 

pakeitimo. 

0 

1.1.3.  Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.5. Atestuotų vadovų 

dalis iš bendro vadovų 

skaičiaus 

SB, SB (MK) % 100 50 

Naujai atvykusi direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui neįgijusi 

vadybinės kategorijos. 

50 

1.1.5. Mokinių 

maitinimo 

organizavimas 

1.1.5.1. Maitinamų 

mokinių skaičius 

SB (SP) vnt. 198 202 

 

102,02 

1.1.5. Mokinių 

maitinimo 

organizavimas 

1.1.5.2. Nemokamą 

maitinimą gaunančių 

mokinių (ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo 

ir bendrojo ugdymo 

programas) skaičiaus 

SB, SB (SP) vnt. 2 3 150 

2.2. Mokymosi 

aplinkos turtinimas ir 

modernizavimas 

2.2.1.2. Atnaujintų 

virtuvės įrenginių ir 

įrangos skaičius 

SB vnt. 1 1 

Įrengta ventiliacinė sistema 

virtuvėje. 

100 

2.2. Mokymosi 

aplinkos turtinimas ir 

modernizavimas 

2.2.1.9. Sumontuotų 

vaizdo kamerų skaičius 

SB vnt. 1 0 

Neskirta lėšų. 

0 


