
PALANGOS LOPŠELIO–DARŽELIO „PASAKA“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ  

ĮVYKDYMO ANALIZĖ  

 

Priemonė Priemonės įgyvendinimo 

rodikliai 

Finansav

imo 

šaltiniai 

Matavimo 

vienetas 

2020 m. 

planas 

Įvykdyta Metinio 

plano 

įvykdymas 

procentais 

1.1.1. Ugdymo 

programų 

įgyvendinimas ir 

pasiekimai 

1.1.1.6. Vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo 

programą skaičiaus pokytis (+,- 

per 3 metus) 

SB(MK), 

SB 

 

Ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą vaikų skaičius per metus – 20. 

40 29 73 

1.1.1.7. Vaikų, ugdomų pagal 

ikimokyklinio ugdymo 

programą skaičiaus pokytis 

(+,- per 3 metus) 

SB(MK), 

SB 

 

Ugdomų pagal ikimokylinio ugdymo programą 

vaikų skaičius per metus – 100. 

 

90 100 111 

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 

30 vaikų per metus, 24 proc. nuo bendro vaikų 

skaičiaus. 

 

23 23 100 

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) Organizavome ir įgyvendinome: Palangos 

lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018-2022 metų 

Sveikatos stiprinimo programą, saviraiškos 

programą „Teatras – langas į meno pasaulį“, 

tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą 

„Zipio draugai“, LIONS QUEST programą 

,,Laikas kartu“. 

4 4 100 

1.1.2.3. Mokyklos vykdomų 

renginių (parodų, konkursų, 

sporto varžybų ir kt.) skaičius. 

SB(MK) 

SB(SP) 

 

Keli renginiai dėl karantino neįvyko. Buvo 

organizuoti tradiciniai ir netradiciniai 12 

renginių įstaigoje ir už jos ribų: virtualios 

respublikinės parodos ,,Mano kaukė ne tik 

saugo, bet ir puošia“, ,,Mano pasakos herojus“, 

Mokyklos projektas „Mama, tėti, pabūkime 

13 12 92 
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kartu!“ 

 1.1.2.4. Gautas savivaldybės, 

respublikinių ir ES projektų 

vykdymui finansavimas. 

SB Gavome savivaldybės finansavimą ir vykdėme 

vaikų saviraiškos programą „Teatras – langas į 

meno pasaulį“. 

- 250 100 

1.1.2.8. Dalyvausiančių 

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose konkursuose, 

parodose ir kt. renginiuose 

skaičius. 

SB(MK) 

SB 

 

Mokyklos 60 vaikų dalyvavo tarptautinėse, 

respublikinėse programose, iniciatyvose, 

konkursuose, parodose ir kituose renginiuose. 

Buvo vykdoma „LIONS QEST“ socialinio 

emocinio ugdymo programos ,,Laikas kartu“. 

Įgyvendinta respublikinė pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“, skirta sausio 13-ai 

atminti. Dalyvavome respublikiniame projekte 

,,Mes rūšiuojame". Dėl prasidėjusio karantino 

įgyvendinome tik pirmąjį respublikinį projekto 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ etapą. 

Dalyvavome ir dalyvaujame Lietuvos masinio 

futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo 

federacijos organizuojamame projekte 

,,Futboliukas“. 

40 60 150 

1.1.3. Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.1. Atestuotų pedagogų 

dalis iš bendro mokytojų 

skaičiaus 

SB(MK), 

SB 

2020 m. dirbo 18 pedagogų, iš kurių atestuota 

13. 

79 72 91 

1.1.3.2. Kvalifikaciją kėlusių 

mokytojų iš bendro mokytojų 

skaičiaus 

SB(MK) 

 

Kvalifikaciją kėlė 18 pedagogų iš 18. 

 

100 100 100 

1.1.3.3. Mokyklos benruomenei 

organizuotų seminarų, kursų 

skaičius 

SB(MK) Buvo suorganizuoti seminarai ir mokymai 

pedagogų bendruomenei: įgyvendinta ilgalaikė 

54 ak. val. trukmės pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programa ,,Patirtinis ugdymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje".  

1 1 100 

1.1.3.4. Miesto ir respublikos 

pedagogams organizuotų 

seminarų, konferencijų, kursų 

SB, 

SB(MK) 

- - - - 
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skaičius 

1.1.5. Mokinių 

maitinimas. 

1.1.5.1. Maitinamų mokinių 

skaičius 

SB(SP), 

SB 

Maitinama 100 % vaikų.  

 

132 132 100 

1.1.5.2. Nemokamą maitinimą 

gaunančių mokinių (ugdomų 

pagal priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo programas) 

skaičius. 

SB Nemokamą maitinimą gavo mokiniai ugdomi 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

1 29 100 

2.1.1. Mokymosi 

bazės turtinimas 

ir 

modernizavimas 

2.1.1.1. Įsigyto ir atnaujinto 

inventoriaus skaičius 

SB 

 

Atnaujinome ikimokyklinėse grupėse minkštą 

inventorių (nupirkome 15 čiužinių į vaikų lovas). 

- 15 100 

2.1.1.2. Klasių (grupių), kuriose 

atnaujinti baldai, skaičius 

SB 

 

Nupirkome 3 lovas ikimokyklinėms grupėms. - 3 100 

2.1.1.4. Mokymo priemonių 

įsigijimas, atnaujinimas 

SB(MK) Įrengėme bandymų ir tyrinėjimų ,,Nežiniuko“ 

laboratoriją: įsigijome eksperimentų rinkinių 

komplektus 3vnt., įvairias priemones atlikti 

bandymus ir eksperimentus. Buvo atnaujintos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

erdvės, įsigyjant šiuolaikiškų, vaikų smalsumą ir 

aktyvumą skatinančių ugdymo priemonių, naujos 

pedagoginės, grožinės literatūros. 

Įsigijome daugiafunkcinių ugdymo priemonių, 

žaidimų, žaislų, muzikos priemonių. Nuo 2020 

m. rugsėjo 1 d. įdiegtas elektroninis dienynas 

,,Mūsų darželis“, atnaujinome įstaigos 

elektroninę svetainę. 

- 6 100 

2.1.1.5. Įsigytų kompiuterių ir 

kitų IT priemonių skaičius 

SB(MK) Įsigijome 3 kompiuterius. 2 3 150 

2.1.1.6. Įsigyto sporto 

inventoriaus skaičius 

SB(MK), 

SB(SP) 

Neįsigijome sporto inventoriaus, bet 

dalyvaudami respublikiniame projekte 

,,Futboliukas“ gavome sporto inventoriaus: 

futbolo kamuolys 1vnt., minkšti kamuoliai 5vnt. 

- 2 100 

2.2.1. Mokymosi 2.2.1.1. Teritorijos aptvėrimas. SB - - - - 
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aplinkos 

turtinimas ir 

modernizavimas 

2.2.1.2. Virtuvės įrangos 

atnaujinimas 

SB Dėl karantino nebuvo atliktas planuotas virtuvės 

remontas, neįsigijome virtuvės įrangos. 

1 0 0 

2.2.1.4. Apšvietimo 

atnaujinimas ir elektros 

instaliacija. 

SB  

SB(PN) 

parama 

Pakeitėme 2 šviestuvus bendro naudojimo 

koridoriuje. 

- 2 100 

2.2.1.5. Grindų dangos 

atnaujinimas 

SB Dėl karantino neatliktas kapitalinis remontas 

virtuvės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

patalpose. 

298 0 0 

2.2.1.10. Lauko aikštelių 

įrenginių atnaujinimas ir 

sutvarkymas. 

SB 

SB(PN)  

 

Įrengta pavėsinė - pasisėdėjimo ir žaidimų vieta, 

nupirktos supynės ir saugi danga. 

2 2 100 

2.2.1.12. Higienos normų 

vykdymo užtikrinimas 

SB, 

parama 

Atlikome gesintuvų, žaidimų aikštelės lauko 

įrenginių, elektrofizinius varžų matavimus, 

dialektrinių pirštinių, atsuktuvo ir replių 

bandymus, smėlio, vandens mikrobiologinius 

tyrimus, žaibolaidžio sistemos, atnaujinome 

smėlį vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse. 

7 10 143 

3.1.1. 

Prevencinės 

veiklos 

vykdymas. 

3.1.1.1. Organizuotų prevencinių 

programų mokykloje skaičius 

SB(MK) 

SB(SP) 

SB 

Vykdyta Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 

2018-2022 m. Sveikatos stiprinimo programa, 3 

prevencinės programos: ,,Zipio draugai“, 

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa“, 

LIONS QUEST programa ,,Laikas kartu“.  

4 4 100 

3.1.1.2. Dalyvavimas 

respublikiniuose prevencijos 

renginiuose ar projektuose 

skaičius 

SB(MK) 

SB(SP) 

SB 

Dalyvauta: Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2020“, respublikinis projektas ,,Futboliukas“, 

aplinkosauginis projektas ,,Mes rūšiuojame“, 

Europos judumo savaitė, prevencinė savaitė 

„Savaitė be patyčių 2020“, Tolerancijos diena. 

1 6 100 

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                                                                  Banga Gabriolaitė  
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Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                            Asta Navickienė 


