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Vaikų, mokytojų, tėvų
sėkmingo bendradarbiavimo

rezultatų pristatymas
pagal strateginio plano tikslus:

Ugdymo kokybės stiprinimas.

Mokyklos-darželio bendruomenės vertybinių 
nuostatų dermė.

Edukacinės erdvės tobulinimas. 



Vizija

Atvira, saugi ir 

besimokanti 

bendruomenė, 

kurioje 

kiekvienam gera 

augti.



Visi 2 klasės mokiniai turi galimybę lankyti 
plaukimo pamokas, kurios tėvams nekainuoja 



Kasmet mūsų mokiniai 
tampa rajoninio 
konkurso „Kuriu 

pasaką“ laureatais

2017 m. respublikinio 
konkurso „Vaikai kuria 

pasakas“ laureatė 
Giedrė



Kasmet Mokyklos-darželio atstovai tampa  
rajoninio mokinių „Dainų dainelės“

konkurso laureatais



Kasmet Mokyklos-darželio atstovai tampa rajoninių
meninio skaitymo konkursų nugalėtojais



Kasmet mokyklos-darželio atstovai 
tampa rajoninių sporto varžybų 

nugalėtojais



2017-2019 m. vykdomas nacionalinis projektas 
„Neformaliojo vaikų švietimo plėtra”   

Edukacinės pamokos ir išvykos tėvams nieko nekainuoja, 

o mokinius praturtina ypatinga patirtimi



Čia mokosi pilietinių akcijų dalyviai



Kasmet laimime savivaldybės finansavimą 
projektui „Auk sviekas ir laimingas“



Mokyklos-darželio mokytojos 
turi galimybę tobulinti kvalifikaciją užsienyje 

iš Europos Komisijos laimėtos dotacijos 



Šiltos ir jaukios tradicinės šventės su 
visa mokyklos-darželio bendruomene



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis: 80 % mokytojų pamokų 
atitinka sėkmingos  pamokos 
kriterijus.

Rezultatas: Šiuolaikinės pamokos 
kriterijai (konkretūs ir pamatuojami 
uždaviniai; vaikams aiškus ir 
motyvuojantis vertinimas, užduotys 
atitinka vaikų gebėjimus ir kt.) yra 
atpažįstami visų mokytojų pamokose. 
(NMVA duomenimis)



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis:  50 % mokinių geba išsikelti 
artimiausius mokymosi tikslus ir bent 
60 % vaikų dalyvauja planuojant 
ugdymo turinį, kartu su mokytojais ir 
tėvais aptaria pusmečio mokymosi 
tikslus 

Rezultatas: 2016-2018 metais vyksta 
individualus pusmečio mokymosi 
rezultatų ir tikslų aptarimas  
„Vaikas-Mokytojas-Tėvai“ visose 
1-4 klasėse, pagal metodiką „Kitoks 
pokalbis“, pokalbiai vyksta 
individualiai su kiekvienu mokiniu. 



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis: 

Informacija apie vaiko ugdymąsi 
ir elgesį fiksuojama ir 
pateikiama elektroniniame 
dienyne.

Rezultatas: sudarytos paslaugų 
sutartys dėl: 
2016 m. „Mano dienynas“ 

2018 m. „Mūsų darželis“  
paslaugų.



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis: Kiekviena pradinių klasių mokytoja, 
bendradarbiaudama su dalykų mokytojais ar 
kitais specialistais, veda bent po 3 integruotas 
pamokas per metus

Rezultatas:  prasminga integracija vykdoma 
netradicinio ugdymo ir projektinės veiklos 
metu, integruojama užsienio kalba, gimtoji 
kalba, pasaulio pažinimas, muzika, matematika 



Ugdymo kokybės 
stiprinimas

Lūkestis:  Parengta pedagoginės 
socialinės ir psichologinės 
pagalbos sistema į veiklą 
įtraukiant mokinių tėvus 
(globėjus) 

Rezultatas:  Veiksminga Vaiko 
gerovės komisija, vadovaujasi 
reglamentu, Smurto ir patyčių 
prevencijos ir intervencijos 
vykdymo tvarkos aprašas, 
pagalbos specialistai, įtraukiojo 
mokymosi elementai, Reagavimo 
į smurtą ir patyčias ir pagalbos, 
joms įvykus, planas, skelbiama  
tinklapyje pazagieniumokykla.lt



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis: Visi mokytojai išklausę specialiosios
pedagogikos ir psichologijos mokymus

Rezultatas: 70 % mokytojų išklausę mokymus,
visi mokytojai kelia kvalifikaciją specialiosios
pedagogikos ir psichologijos temomis



Ugdymo kokybės stiprinimas
Lūkestis:  Gabūs ir talentingi 

mokiniai atstovauja 
mokyklai

Rezultatai: 
Tarptautiniai matematikos/kalbų 
konkursai „Kengūra“, rajono 
konkursas „Kuriu pasaką“, 
meninio skaitymo konkursas, 
mokinių dainų dainelė, kvadrato 
varžybos, ankstyvojo užsienio 
kalbos konkursas EFF ir kt. 

Lūkestis:  Uniforminė apranga 

Rezultatai:  Uniforminės 
aprangos dėvėjimo 
taisyklės 



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis:  Vykdomi bent 2 per 
metus socializacijos 
projektai 

Rezultatas:  Auk sveikas ir 
laimingas I, II, III: 
susitikimas su Kendo 
treneriais, visuotinė 
mankšta, dailės terapija, 
kinezeterapeuto pamokos, 
Afrikos būgnai, joga, 
fitnesas ir kt.



Ugdymo kokybės stiprinimas

Lūkestis: Visi mokytojai reflektuoja 
savo patirtį ir aptaria su kolega 
apie stebėtą pamoką

Rezultatas: įgyvendintas modelis 
„Kolega – kolegai“ 

Lūkestis: 70 % mokytojai tobulins 
savo IKT kompetenciją 

Rezultatas:  visose klasėse 
asmeniniai mokytojų  
kompiuteriai, 2 – interaktyvūs 
ekranai, 1  – interaktyvi lenta, 2 –
multimedijų projektoriai su 
ekranais, 1 - išmanusis TV 



Mokyklos-darželio bendruomenės vertybinių 

nuostatų dermė.

Lūkestis: Atnaujinti stebėsenos rodikliai 

Rezultatai:  Visai bendruomenei skelbiami, priimtini ir aiškūs 
kokybiškos pamokos ir mokyklos veiklos bruožai)

Lūkestis: Aiškus darbuotojų susitarimas dėl vertinimo ir 
įsivertinimo sistemos, formos ir būdai

Rezultatai: Sukurta darbuotojų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir 
kvalifikacijos tobulinimo sistema



Mokyklos-darželio bendruomenės 
vertybinių nuostatų dermė

Lūkestis: Suorganizuoti ne mažiau 
kaip 6 renginiai mokyklos-
darželio bendruomenei 

Rezultatai:  Kalėdinio žaisliuko 
gamyba, šeimos pyrago 
kepimas, Mamos diena,
Muzikinė kaukė, Mažojo 
varpelio šventė, Lik sveikas, 
darželi, mokslo metų 
pradžia,Aš, tėtis ir mama –
sportuojanti šeima ir kt.



Mokyklos-darželio bendruomenės 
vertybinių nuostatų dermė

Lūkestis:  Bent 3 renginiai 
mokyklos bendruomenei, 
inicijuoti tėvų.

Rezultatai:  MT 
organizuojamos išvykos,  
Mokytojų dienos šventės, 
kai pamokas veda tėvai, 
Kalėdinio žaisliuko iš 
sūrios tešlos gamyba ir kt. 



Edukacinės erdvės tobulinimas 

Lūkestis:  Įstaiga 
aptverta 
higienos 
normas 
atitinkančia 
tvora

Rezultatas: 



Edukacinės erdvės tobulinimas 

Lūkestis:  Atnaujinta 
saugi lauko 
žaidimų aikštelė,
išlygintas 
pagrindas, patiesta 
amortizuojanti 
danga

Rezultatas: 



Edukacinės erdvės tobulinimas 

Lūkestis:  Parengtas 
mokyklos vidaus 
rekonstrukcijos 
projektas, sudarantis 
galimybes išgryninti 
priešmokyklinio ugdymo 
grupę ir įrengti erdvę 
bendriems renginiams

Rezultatas: Parengtas 
mokyklos rekonstrukcijos 
projektas. 



Edukacinės erdvės tobulinimas 

Lūkestis:  Atlikti mokyklos IS atnaujinimo ir 
plėtros darbai suteikia galimybę naudotis 
„debesies“ technologijomis 

Rezultatas:   šviesolaidinis internetas ir 
Google Disk, Dropbox (duomenų keitimuisi) 



Čia gera augti!

Tik visi sutelktai veikdami mes 

galime augti (tobulėti) patys ir 
padėti augti vaikams.

daugiau apie mokyklos-darželio veiklą 

www.pazagieniumokykla.lt 

facebook.com/pazagieniumokykla


