PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“
2014-2016 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ
Priemonė
1
1.1.1. Mokyklų tinklo
pertvarkos bendrojo
plano įgyvendinimas
1.1.1. Mokyklų tinklo
pertvarkos bendrojo
plano įgyvendinimas
1.1.1. Mokyklų tinklo
pertvarkos bendrojo
plano įgyvendinimas

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

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

Priemonės įgyvendinimo
rodiklis
2
1.1.1.7.Vaikų, ugdomų
pagal priešmokyklinio
ugdymo programą,
skaičius
1.1.1.9.Vaikų, ugdomų
pagal ikimokyklinio
ugdymo programą,
skaičius
1.1.1.12.Mokinių,
kuriems mokykloje buvo
suteikta psichologinė
ar/ir specialioji
pedagoginė ir specialioji
pagalba, % nuo bendro
mokinių skaičiaus
1.1.2.1. Mokyklų
meninių, sportinių ir kitų
šventinių renginių
skaičius

1.1.2.5. Mokinių
dalyvavusių
tarptautiniuose ir
respublikiniuose
konkursuose, parodose ir
kt. renginiuose skaičius

Finansavimo šaltinis

Mato vienetas

2014 m. planas

3
MK

4
vnt.

5
40

45

Metinio plano
įvykdymo %
7
112,50

MK

vnt.

155

158

101,94

MK

%

19

105,26

SB (SP)

vnt.

11

MK, SB

vnt.

160

20
Vaikams įtvirtintas teisingas
garso tarimas kalboje, vaikas
išmoko kontroliuoti savo
šnekamąją kalbą ir įgijęs
būtinas kompetencijas išeiti į
mokyklą.
Dalyvauta akcijoje „Atmintis
gyva, nes liudija“,
„Padovanokime vaikui mažą
Kalėdų stebuklą“. Vaikų
ansamblis dalyvavo Palangos
m. ikimokyklinių įstaigų
festivalyje „Šoki aš - šoki tu“,
jubiliejiniame šventiniame
renginyje „Švenčiame kartu“.
Darbo biržos erdvėse surengta
vaikų kūrybos paroda
„Vaikystė – visada šviesi“.
Miesto ir vaikų bibliotekoje
surengta tėvų ir vaikų kūrybos
paroda „Nykštuko kiemelis“.
Taip pat švenčiamos
kalendorinės ir tradicinės
šventės.
160
Dalyvauta respublikinėje
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
vaikų akcijoje „Ekogirlianda“,
skirtoje Žemės dienai
paminėti. Taip pat
respublikiniame konkurse
„Vaikų velykėlės 2014 –
šventė mažam ir dideliam“.

Įvykdyta
6

100

100

1.1.2. Mokinių
saviraiškos,
socializacijos ir kt.
programų, olimpiadų,
varžybų ir kt. renginių
organizavimas
1.1.3. Mokyklų
vadovų ir pedagogų
atestacijos,
kvalifikacijos ir
mokytojų iniciatyvų
skatinimas

1.1.2.9.Respublikinių ir
tarptautinių konkursų
laureatų ir diplomatų
skaičius

MK, SB

vnt.

1

1.1.3.2. Kvalifikaciją
kėlusių mokytojų dalis iš
bendro mokytojų
skaičiaus.

MK

%

100

1.1.3. Mokyklų
vadovų ir pedagogų
atestacijos,
kvalifikacijos ir
mokytojų iniciatyvų
skatinimas

1.1.3.4. Atestuotų
pedagogų dalis nuo
bendro mokytojų
skaičiaus

MK

%

91

1.1.6. Mokinių
maitinimo
organizavimas

1.1.6.1. Nemokamą
maitinamą gaunančių
mokinių (ugdomų pagal
priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo
programas) skaičius

SB (SP), VB

vnt.

5

Sulaukėme padėkos iš
organizatorių. Kiekvienas
vaikas gavo atminimo
dovanėlę.
1
15 vaikų ansamblis dalyvavo
tarptautiniame dainų ir šokių
konkurse „Jievaro tiltas“ 2014.
Vaikai patyrė saviraiškos
džiaugsmą, praplėtė akiratį.
100
Pedagogai įgijo žinių streso
valdyme, vaikų žinių ir
įgūdžių pasiekimų aprašų
sudaryme. Surengta metodinė
diena ir Mišraus amžiaus
ikimokyklinio ugdymo
Valdorfo grupės 2013-2015
metų programos pristatymas.
Dalyvavo 80 pedagogų iš
įvairių Lietuvos miestų,
pasidalinta gerąja darbo
patirtimi. Pristatytas
priešmokyklinės grupės
projektas „Pažinimo
džiaugsmas išgyvenant,
tyrinėjant ir atrandant mus
supantį pasaulį. Dalyvavo 15
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų iš Palangos
ikimokyklinių įstaigų.
91
Pedagogai kasmet atsiskaito
miesto ikimokyklinio ir
priešmokyklinio metodinio
būrelio veikloje,
respublikinėse konferencijose,
vietinėje, respublikinėje
spaudoje bei įstaigos
Mokytojų tarybos
posėdžiuose.
5
Pagal Socialinės rūpybos
skyriaus sprendimą 5
priešmokyklinių grupių
vaikams skirtas nemokamas
maitinimas (nemokami
pietūs). Dalyvauta
nemokamose programose

100

100

91

100

2.1.1. Mokymosi bazės
turtinimas ir
modernizavimas

2.1.1.1. Įsigyto ir
atnaujinto inventoriaus
skaičius

MK, SB, SB (SP)

vnt.

60

2.1.1. Mokymosi bazės
turtinimas ir
modernizavimas

2.1.1.6. Įsigytų
kompiuterių ir kitų IT

SB

vnt.

1

2.2.1. Mokymosi
aplinkos turtinimas ir
modernizavimas

2.2.1.2. Virtuvės įrangos
atnaujinimas

SB

vnt.

0

2.2.1. Mokymosi
aplinkos turtinimas ir
modernizavimas

2.2.1.9. Sumontuotų
vaizdo kamerų skaičius

SB

vnt.

3

Direktorė

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių
vartojimo skatinimo
programa“. Papildytas
maitinimo racionas naujais
patiekalais. Sudaryti atskiri
valgiaraščiai tausojančiam
maitinimui.
Sumažėjo vaikų sergamumas,
pagerėjo sveikata.
Nupirkta 60 kėdučių
ikimokyklinio ugdymo
grupėms: „Čiauškučių“,
„Jūrinukų“ ir „Smalsiukų“
Už 2 proc. GPM lėšas įsigyti 3
kilimai – „Švelnukų“,
„Čiauškučių“ ir „Jūrinukų“
grupėms Likusi 2 proc. GPM
suma perkelta į kitus metus.
Pagerėjo estetinis grupės
vaizdas.
1
Nupirktas kompiuteris
apskaitininkei-sąskaitininkei,
raštinės (archyvo) vedėjai ir
duomenų bazių tvarkytojai.
Atnaujintos Microsoft Office
programos, pagerėjo darbo
kokybė.
0
Neskirtos lėšos ventiliacinės
sistemos įrengimui virtuvėje
virš elektrinių katilų. Toliau
pažeidinėjami higienos
reikalavimai.
0
Neįrengtos telefonspynės
(kortelinis įėjimas) vaikų
saugumui užtikrinti.

100

100

0

0

Biruta Mazrimienė

