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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokyklos (toliau – mokyklos) strateginio plano tikslas – tikslingai
pasirinkti reikiamas mokyklos veiklos tobulinimo kryptis ir prioritetus, numatyti, kaip bus
įgyvendinamas ugdymo(si) procesas, efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti
įstaigos bendruomenę jų įgyvendinimui.
Rengdama strateginį 2015-2017 metų planą mokykla vadovavosi:


Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;



Valstybės švietimo 2013-2022 m. strategija;



Vaiko teisių konvencija;



Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2012-2015 metų bendruoju planu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-77;



Mokyklos nuostatais;



Mokyklos veiklos įsivertinimo 2013-2014 m. m. rezultatais;

Darbo grupė atsižvelgė į mokyklos veiklos ataskaitas, bendruomenės narių pasiūlymus ir
rekomendacijas.
Mokyklos strateginį planą rengė 2013 m. spalio 25 d. mokyklos direktoriaus įsakymu
Nr. V–35 sudaryta darbo grupė.
II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla yra Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga turinti
juridinio asmens teises, įsteigta 1980-02-08. Ignalinos rajono valdybos 1995 m. vasario 23 d.
sprendimu Nr. 56v Ignalinos vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas ,,Šaltinėlio“ vardas. Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-867 pakeistas lopšelio-darželio tipas,
įstaiga tapo Ignalinos mokykla-darželiu ,,Šaltinėlis“. Nuo 2010 m. birželio 29 d. mokyklojedarželyje įkurtas Dienos socialinės globos skyrius. Šio skyriaus veiklos sritis – socialinės paslaugos.
2012 m. birželio 27 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-113 pakeistas
mokyklos-darželio tipas, įstaiga tapo Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla.
Mokyklos skyriai:
 Didžiasalio skyrius;
 Vidiškių skyrius;
 Dienos socialinės globos skyrius.
Mokyklą lanko Ignalinos miesto ir rajono vaikai ir jaunuoliai nuo 1 iki 21 metų.
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Įstaiga pasirinkusi sveikos gyvensenos ugdymo kryptį. Dalyvauja respublikiniuose projektuose
,,Sveika mokykla“ ir ,,Sveikatiada“.
Mokykloje ugdymas organizuojamas pagal šias programas:
 Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikų balsai ,,Šaltinėlio“ čiurlenime“;
 Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;
 Sveikatos stiprinimo programą ,,Augu sveikas ir stiprus“ 2012-2017 m.m.;
 Pradinio ugdymo individualizuotą programą;
 Pagrindinio ugdymo individualizuotą programą;
 Socialinių įgūdžių ugdymo programą.
Įgyvendinant įstaigos ugdymo programas, pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos
stiprinimui, bendrųjų gebėjimų ugdymui priešmokyklinėse grupėse, vaikų (jaunuolių) kūrybinių
galių plėtotei.
Mokykla yra atvira pokyčiams: turi geros partnerystės tinklą su regiono ikimokyklinėmis
įstaigomis, pedagogai veda kvalifikacijos kėlimo seminarus, pasisako konferencijose, turi
respublikinių konferencijų organizavimo patirtį.
Puoselėjamos senos ir kuriamos naujos, savitos įstaigos tradicijos. Vykdomos įvairios gerumo,
labdaros akcijos.
Mokykla turi savo emblemą, vėliavą, himną. Informacija apie mokyklos veiklą skelbiama
internetiniame puslapyje www.saltinelis.ignalina.lm.lt

III. SITUACIJOS ANALIZĖ
IŠORINĖ ANALIZĖ
Politiniai teisiniai veiksniai.
Lietuvos politiniame gyvenime nuolat vyksta pokyčiai. Nuo priimamų politinių ir teisinių
sprendimų priklauso mokyklos veikla.
Mokyklos paskirtis – padėti šeimai kvalifikuotai ugdyti vaiką (mokinį), padėti suvokti
šiuolaikinį pasaulį, būti savarankišku, atsakingu, veikliu, kritiškai mąstančiu ir gebančiu mokytis
bei kurti.
Ekonominiai veiksniai
Įstaigai svarbi mūsų rajono ekonominė būklė. Bedarbystė rajone, migracija į kitas užsienio
šalis, mažėjantis vaikų gimstamumas, blogėjantis pragyvenimo lygis turi įtakos mokyklos
finansavimui. Dėl nepalankių ekonominių sąlygų savivaldybės biudžeto išlaidos švietimui
ribojamos, todėl mažėja ugdymo įstaigos galimybė įsigyti modernių ugdymo priemonių, minkšto
inventoriaus, atnaujinti žaidimų, sporto aikšteles ir kt. Tėvai, kurių vaikai lanko mokyklą, moka
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užmokestį, nustatytą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.
T-117 patvirtintame Užmokesčio už vaikų išlaikymą Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklose
nustatymo tvarkos apraše. Inicijuojamas 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gavimas.
Vykdomas finansavimas iš Europos sąjungos fondo lėšų projektui ,,Ignalinos ,,Šaltinėlio“
mokyklos modernizavimas“ (terminas – 2012 07 02 – 2014 07 29).
Socialiniai demografiniai veiksniai
Įstaigos veiklą įtakoja gimstamumo mažėjimas, emigracija, darbo rinkos pokyčiai, blogėjantis
vaikų sveikatos indeksas.
Ugdytiniai:
Ugdytiniai
2011-2012 m. m.
Ikimokyklinukai
244
Priešmokyklinukai
72
Mokiniai
14
Viso
330
Ignalinos
,,Šaltinėlio“
mokykla

Daugiavaikių šeimų sk.
Bedarbis vienas iš tėvų
Bedarbiai abu tėvai
Nepilnos šeimos
Socialiai remtinų vaikų sk.

2012-2013 m. m.
245
62
14
321
Vidiškių
skyrius

35
53
17
36
42

2013-2014 m. m.
255
43
10
308

Didžiasalio
skyrius

12
22
8
17
11

9
2
14
14
18

Viso

56
77
39
67
71

Blogėjant šeimų materialinei padėčiai didėja nemokamai maitinamų vaikų skaičius:
nemokamą maitinimą gauna 64 ugdytiniai, 67 vaikams taikoma 50% mokesčių lengvata. Nemažai
šeimų, kurios vos gali sumokėti už maitinimą ir ugdymą įstaigoje.
Per paskutinius metus vaikų sveikatingumo rodikliai stabilūs, tačiau didėja skaičius vaikų,
turinčių specialiųjų poreikių. Mokykloje 2013 metais į logopedo pagalbos gavėjų sąrašą buvo
įtraukti 66 vaikai, turintys įvairių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
Technologiniai ir edukaciniai veiksniai
Visose gyvenimo srityse įsigali informacijos ir komunikacijos technologijos. Jų diegimas
švietimo įstaigose yra svarbi šalies pertvarkos dalis.
Reali situacija rodo, kad mokykloje nėra pakankamai kompiuterių, ypač kompiuterinės
įrangos trūksta Vidiškių, Didžiasalio skyriuose.
Šiuo metu įstaigoje vedama buhalterinė kompiuterizuota apskaita, kompiuterizuotai tvarkoma
ir kaupiama duomenų bazė, veikia įstaigos internetinė svetainė. Visi pedagogai yra išklausę
kompiuterinio raštingumo kursus. Mokykloje yra skaitmeninis fotoaparatas, multimedijos
projektorius, kopijavimo aparatas, pedagogams yra skirtas kompiuteris su prieiga prie interneto.
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Tačiau šioje sityje pedagogų veikla dar pakankamai ribota. Skiriamų lėšų nepakanka šiuolaikinės
technologinėms bei modernioms metodinėms priemonėms įsigyti.
VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Žmogiškieji ištekliai
Įstaigoje patvirtinti etatai: pedagogų – 36,75 ; 48,50– techninio personalo. Šiuo metu mokykloje
dirba 42 pedagogai ir 52 techninio personalo asmenys:


Bazinėje mokykloje – 21 pedagogas ir 30 – aptarnaujančio personalo asmenys;



Vidiškių skyriuje – 8 pedagogai (2 antraeilėse pareigose) ir 8 – aptarnaujančio personalo
asmenys;



Didžiasalio skyriuje – 8 pedagogai (2 antraeilėse pareigose) ir 8 – aptarnaujančio personalo
asmenys;



Dienos socialinės globos skyriuje – 3 pedagogai ir 6 – aptarnaujančio personalo asmenys.

Pedagogai:
Išsilavinimas
Aukštasis

17

Spec.
vid.

Kvalifikacinė kategorija
Aukštes
nysis

22

3

Metod.

Vyr.
mok.

7

23

Darbo stažas

Mok.

II vad.
kat.

11

1

Iki
4 m.

4-10
m.

-

1

10-15
m.

15
ir
daugiau

5

36

Techninis personalas:
Dietistai – slaugytojai, gydytojai
Pavad. ūkio daliai, ūkvedžiai
Buhalteriai, specialistas, sekretorius
Auklėtojų, mokytojų padėjėjai
Naktinės auklės
Virėjai, sandėlininkai
Kiemsargiai
Valytojai, skalbėjai
Vairuotojas, pagalbiniai darbininkai,
elektrikai-santechnikai

4
3
4
19
2
7
3
8
2

Tėvai dalyvauja mokyklos savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese. Tėvai
bendradarbiauja su mokyklos darbuotojais sprendžiant vaikų ugdymo ir priežiūros klausimus,
padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dorovinei, socialinei raidai. Jie nustatyta
tvarka moka už vaiko išlaikymą mokykloje.
Organizacinė struktūra
Mokyklai vadovauja direktorius. Mokyklos ugdomąją veiklą koordinuoja pavaduotojas
ugdymui ir skyrių vedėjai. Ūkinę veiklą administruoja pavaduotojas ūkiui, o skyriuose – ūkvedžiai.
Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Tėvų taryba,
Grupių tėvų komitetai.
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Veikia komisijos: Vaiko gerovės komisija, Pedagogų atestacinė komisija, Darbo tvarkos
priežiūros komisija, Metinės inventorizacijos komisija, Gautos paramos komisija, Maisto tvarkymo
komisija. Taip pat veikia darbo grupės: ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo, metų
veiklos plano sudarymo, ugdymo plano sudarymo ir kt.
Įstaigoje veikia 19 ugdytinių grupių.
Bazinėje mokykloje:
2 – ankstyvojo amžiaus grupės (1-3 m.)
7 – ikimokyklinio amžiaus grupės (3-5 m.)
2 – priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.)
Vidiškių skyriuje:
3 – mišraus amžiaus grupės (1-7 m.)
Didžiasalio skyriuje:
2 – mišraus amžiaus grupės (1-7 m.)
Dienos socialinės globos skyriuje:
1 – specialiųjų įgūdžių ugdymo klasė (8-18 m.)
1 – socialinių įgūdžių ugdymo klasė (18-21 m.)
1 – savaitinė grupė vaikams (jaunuoliams) su kompleksine negalia (1-21 m.)
Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. Kitos
paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis; Pagrindinės mokyklos tipo
specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.
Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:


Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;



Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;



Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (išduodamas baigusiems Socialinių įgūdžių
ugdymo programą);



Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;



Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;



Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Materialiniai ištekliai
Mokykla pastatyta 1980 metais. Bendras patalpų plotas – 4812,45 kv. metrų, iš jų skyriuose:
Dienos socialinės globos skyriuje – 302,76 kv. metrų, Vidiškių skyriuje – 1094,1 kv. metrų,
Didžiasalio skyriuje - 729,85 kv. metrų. Mokykloje ir jos skyriuose yra sporto salės, pramogų
salės, seklyčia-muziejus, metodinis kabinetas, ugdytinių užsiėmimo grupės, miegamieji, vaikų
priėmimo kambariai, logopedų, slaugytojų-dietologų kabinetai, administracijai skirtos patalpos,
virtuvės, sandėliai, rūsiai ir kt. patalpos.
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2010 m. savivaldybes lėšomis suremontuota mokyklos skalbykla. 2011 m. atlikta Dūkšto
skyriaus pastato renovacija. 2012 m. atliktas kapitalinis remontas mokyklos Dienos socialinės globos

skyriuje (projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Ignalinos rajone“).
2013m. pradėtas projektas „Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos modernizavimas“: atliktas vidaus patalpų
remontas Didžiasalio skyriuje, apšiltintas pastatas, renovuotas šilumos mazgas. Atnaujintos mokyklos

Vidiškių skyriaus ugdytinių žaidimų aikštelės ( projektas „Laisvalaikio sąlygų gerinimas Vidiškių
kaime“).
Nuo 2013 m. Ignalinos mokykloje vykdomi vidaus patalpų remonto darbai (projektas
„Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos modernizavimas“), pastato apšiltinimo darbai,

renovuota šildymo

sistema (projektas ,,Energijos efektyvumo didinimas‘‘).
Mokykla yra prie miško, teritorija aptverta labai žema tvora, sargų nėra. Vakarais ir poilsio
dienomis mokyklos teritorijoje renkasi jaunimas, kartais ir asocialūs asmenys, pasitaiko ir viešosios
tvarkos pažeidimų. Policijoje per paskutinius metus užfiksuoti 2 viešosios tvarkos pažeidimai
(sulaužytas ir apgadintas įstaigos turtas).

Būtų tikslinga probleminėse vietose įrengti vaizdo

kameras ir apšvietimą.
Finansiniai ištekliai
Direktorius

yra

mokyklos

finansinių

išteklių

valdytojas.

Mokykla

išlaikoma

iš

savarankiškoms funkcijoms atlikti skiriamų lėšų iš savivaldybės, specialiųjų lėšų, paramos lėšų
ir mokinio krepšelio lėšų.
Mokyklos gaunamos lėšos kasmet mažėja. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų
finansavimą, rėmėjų ir 2% paramą. Dalyvaujame ES remiamose programose ,,Pienas vaikams“ ir
,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
Ryšių sistema
Įstaiga naudojasi AB TEO LT teikiamomis paslaugomis, yra įrengta 6 telefono abonentai,
vienas fakso aparatas - (su skyriais). Mokykloje šiuo metu įrengta 13 kompiuterizuotų darbo vietų (buhalterijoje, direktoriaus kab., medicinos kab., sekretorės kab., pavaduotojo ugd. kab., logopedo
kab., skyrių vedėjų kab., 6 vaikų ugdymo grupėse) yra 3 nešiojami kompiuteriai. Visi kompiuteriai
(išskyrus vaikų ugdymo grupes) prijungti prie internetinės ryšio sistemos, tačiau kai kuri
kompiuterinė įranga pasenusi, ją būtina keisti. Įsigytas stacionarus projektorius, akustinė sistema,
daugiafunkcinis kopijavimo aparatas. Įstaigoje naudojamasi elektroninio ryšio paslaugomis, vaikų
ir pedagogų duomenų bazėmis, buhalterinė apskaita vedama NEVDA programa. Bankiniai
pavedimai atliekami naudojant banko internetinę liniją.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
Mokykla bendradarbiauja su:
 Ignalinos pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centru;
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 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi;
 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi;
 Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
 Ignalinos miškų urėdija;
 Ignalinos rajono policijos komisariatu;
 Ignalinos kultūros ir sporto centru;
 Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyriumi;
 Ignalinos rajono Česlovo Kudabos progimnazija, Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazija,
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru, Ignalinos r. Vidiškių
gimnazija, Ignalinos gimnazija, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla;
 Zarasų ,,Lakštingalos“ mokykla, Molėtų lopšeliu-darželiu ,,Vyturėlis“, Švenčionių lopšeliudarželiu ,,Gandriukas“.
Vidaus kontrolės ir vidaus įsivertinimo sistema
Mokykloje veiklos įsivertinimas vykdomas taikant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005-07-22 įsakymu Nr. ISAK-1557 patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus
audito metodiką. Įstaigos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
Mokykloje vykdoma vidaus kontrolė, grįsta pasitikėjimu personalu, orientuota į darbuotojų
motyvavimą ir kūrybiškumą, atsakomybės už darbo rezultatus stiprinimą ir savarankiškumo
skatinimą. Pedagoginės veiklos priežiūrą vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai.
Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis mokyklos parengtomis finansų
kontrolės taisyklėmis. Mokyklos finansinę, ūkinę kontrolę taip pat vykdo Valstybės kontrolės
įgaliotos institucijos ir steigėjas.
Įstaigos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą atlieka Ignalinos rajono Valstybinė maisto ir
veterinarinė tarnyba bei Ignalinos rajono visuomenės sveikatos centras.
IV. MOKYKLOS SSGG ANALIZĖ
STIPRYBĖS


palankios sąlygos rajone gyvenančių tėvų vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, lankyti savaitinę grupę;



kvalifikuotų specialistų (logopedo, spec. pedagogo, judesio korekcijos pedagogo,
masažuotojo) pagalba vaikams ir jų tėvams;



vykdoma sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir stiprus“ 2012-2017 m. m.



kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai ir jų padėjėjai;



pedagogai ir vaikai aktyviai dalyvauja įstaigos ir miesto ir šalies renginiuose;
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mokykla turi savitas tradicijas, kurias palaiko visa bendruomenė;



sudarytos sąlygos pedagogams kelti savo kvalifikaciją;



atliekama įstaigos renovacija.

GALIMYBĖS


tobulinti ugdymo proceso organizavimą;



seminarų, konferencijų, atvirų veiklų, parodų organizavimas, gerosios darbo patirties
sklaida regiono ikimokyklinių įstaigų pedagogams;



veiksmingiau ir tikslingiau ugdymo procese naudoti IKT, kitas mokymo priemones;



gerinti ugdymo aplinką;



išnaudoti projektinės veiklos teikiamas galimybes;



skatinti tėvus aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime;



tobulinti mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą.



ieškoti rėmėjų.

SILPNYBĖS


finansinių išteklių stoka įstaigos ugdomosios aplinkos kūrimui: modernioms ugdymo
priemonėms, lauko žaidimų aikštelių inventoriui;



mokykla nepakankamai kompiuterizuota;



nesutvarkyta ir nesaugi išorinė aplinka;



neišnaudotos bendradarbiavimo su tėvais galimybės;



nepakanka veiklos krypčių gabių mokinių gebėjimams ir siekiams įgyvendinti.

GRĖSMĖS


dėl gimstamumo mažėjimo, emigracijos mažėjantis vaikų skaičius;



didėjantis vaikų skaičius iš socialiai remtinų šeimų ir iš šeimų, įrašytų į socialinės
rizikos apskaitą;



bedarbystė, blogėjanti socialinė šeimų padėtis;



nepakankamas mokyklos finansavimas;
V. STRATEGINĖS IŠVADOS

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir
grėsmes, 2015-2017 metais būtina:


efektyviau realizuoti ugdymo planus, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, siekiant
ugdymo kokybės;



toliau plėtoti mokyklos materialinę bazę;



ieškoti papildomų būdų ir formų vaikų sveikatos stiprinimo veiklai;



gerinti įstaigos bendruomenės, socialinių partnerių, ugdytinių ir jų tėvų bendradarbiavimą.
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VI. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA
MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
VIZIJA
Saugi, patraukli švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas kokybiškai ugdytis įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams (jaunuoliams), padedanti juose
atsiskleisti glūdinčioms vidinėms galimybėms.
MISIJA
Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla visapusiškai ugdanti ir lavinanti įvairaus amžiaus, gebėjimų ir poreikių vaikus (jaunuolius) ir siekianti sėkmingos
jų integracijos į visuomenę.
STRATEGINIAI TIKSLAI


Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.



Ugdytinių sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas



Įstaigos bendruomenės, socialinių partnerių, ugdytinių ir jų tėvų bendradarbiavimo gerinimas

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
1.TIKSLAS - Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.
Uždavinys
1.1.
Užtikrinti
ugdymo(si) kokybę
įvairių gebėjimų ir
poreikių vaikams ir
jaunuoliams

Priemonė
Tobulinti
mokyklos
ikimokyklinio
ugdymo
programą
,,Vaikų
balsai
,,Šaltinėlio“
čiurlenime“,
atsižvelgiant į vaikų, tėvų
poreikius, lūkesčius
Užtikrinti
kokybišką
priešmokyklinio
ugdymo

Rezultatai
Ikimokyklinio ugdymo programos
tobulinime dalyvaus 80 %
pedagogų
Vaikų
daroma
pažanga,
pasiekimai
fiksuojami ,,Vaikų
pasiekimų aplankuose“
Sukurtos
naujos
pasiekimų
vertinimo formos
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Terminai
2015-2017
m. m.

Vykdytojai
Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

2015-2017
m. m.

Priešmokyklinio
ugdymo

Lėšų šaltiniai

programos įgyvendinimą
Tobulinti
individualizuotas Vaikai (jaunuoliai) įgys žinių,
ugdymo(si) programas
mokėjimų pagal savo patirtį,
gebėjimus ir sutrikimo pobūdį
Ikimokyklinio
ugdymo Pedagogų ugdymo planų tikslai,
pedagogams mokytis ugdymo uždaviniai
suformuoti
turinio planavimo
atsižvelgiant į vaikų amžių,
poreikius, gebėjimus, konkrečiai,
tiksliai, pamatuotai
Plėtoti
ugdytinių
grupių Pedagogai gebės rengti ir
projektinę veiklą
sėkmingai įgyvendinti projektus

2015-2017
m. m.
2015-2017
m. m.

Priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

2015-2017
m. m.

Priešmokyklinio Mokinio
ir ikimokyklinio krepšelio
ugdymo
lėšos
pedagogai
Logopedai
Mokinio
krepšelio
lėšos

Teikti kokybiškas
paslaugas

logopedo Parengtos korekcinės užduotys 2015-2017
vaikų
savireguliacijai
ir m. m.
savikontrolei lavinti. Mokslo metų
pabaigoje išryškės vaikų pažanga,
aukštesni gebėjimai
Atlikti tyrimą apie mokyklos Tyrimo rezultatai padės priimti 2015 m.
teikiamų paslaugų kokybę
sprendimus dėl teikiamų paslaugų
kokybės tobulinimo
Steigti papildomus
būrelius

ugdymo Papildoma veikla atskleis vaikų 2015 m.
individualius polinkius, gebėjimus

etninius,
meninius
1.2. Puoselėti meninį- Rengti
projektus vyresniojo (5-6m.)
etnokultūrinį
amžiaus ir priešmokyklinėse
ugdymą
grupėse

Kasmet mokykloje organizuotas 2015-2017
ne mažiau kaip vienas etninis m. m.
projektas ir vaikų kūrybinių darbų
paroda už įstaigos ribų

Etnokultūros seklytėlę papildyti Vaikai susipažins su senoviniais 2015-2017
naujais eksponatais, įrengti buities reikmenimis, su mokyklos m. m.
stendą ,,Mokyklos istorija“
istorija
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pedagogai
Mokytojai

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Direktorius,
darbo grupė

Papildomas tėvų
mokestis
Mokinio
krepšelio
lėšos

Įrengti patalpas meno studijai

1. 3. Tobulinti
pedagogų
kompetencijas

Įsigytos priemonės meniniam 2015 m.
ugdymui
(molbertai,
dažų
rinkiniai,
prijuostės, piešinių
džiovyklos ir kt.)

Dalintis etnokultūrinio ugdymo Renginiuose
įgytos
žinios
patirtimi
rajono
metodinio pritaikytos ugdymo
procese.
būrelio veikloje
Pedagogai dalinasi patirtimi ir
gauna
naujų idėjų, kurias
įgyvendina savo įstaigoje.
Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo Geros pedagogų psichologinės,
seminaruose
pedagoginės,
vadybinės
kompetencijos.
Pedagogai
aktyviai
dalyvauja
projektų,
programų rengime ir vykdyme
Skleisti gerąją patirtį rajono ir Straipsniai
rajono
spaudoje,
respublikos pedagogams
internetiniame
puslapyje
www.ikimokyklinis.lt dalyvauja
kitų įstaigų organizuojamuose
konkursuose, projektuose
Organizuoti
mokyklos Pedagogai
dalinasi
gerąja
pedagogams atviras veiklas patirtimi, tobulėja jų profesinė
,,Kolega-kolegai“
kompetencija

Projekto
,,Ignalinos
,,Šaltinėlio“
mokyklos
modernizavimas“
lėšos

2015-2016
m. m.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2015-2017
m. m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

2015-2017
m. m.

Priešmokyklinio Mokinio
ir ikimokyklinio krepšelio
ugdymo
lėšos
pedagogai

2015-2017
m. m.

Priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai

Pedagogų
profesinės Visi pedagogai geba dirbti 2015-2017
kompetencijos
tobulinimas, kompiuteriu,
priešmokyklinių m. m.
diegiant naujas technologijas
grupių
pedagogai
ugdydami
vaikus,
naudoja
stacionarius
projektorius, interaktyvią lentą
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Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Mokinio
krepšelio
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos
Projekto
,,Ignalinos
,,Šaltinėlio“
mokyklos
modernizavimas“
lėšos

2. TIKSLAS – ugdytinių sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas
Uždavinys
Priemonė
Rezultatai
2.1. Įgyvendinti vaikų Atlikti mokykloje tyrimą apie Tyrimo rezultatai aptariami ir
sveikos
gyvensenos priimami sprendimai dėl sveikos
(mokinių) sveikos ir vaikų
gyvensenos kokybės tobulinimo
saugios
gyvensenos stiprinimo vykdymą
įgūdžius
Organizuoti sportines pramogas, Suorganizuotos mokyklos sporto
projektus, žygius ir kitą veiklą, šventės su ugdytinių šeimomis.
stiprinančią vaikų sveikatą
Tėvai dalyvauja grupių sportiniuose
projektuose,
kitoje
veikloje
susijusioje su vaikų sveikatos
saugojimu
Ugdytinių maitinimo kokybės Organizuojamas (esant poreikiui)
gerinimas
sveikatą tausojantis maitinimas

Terminai
2016 m.

Vykdytojai
Direktorius,
dietistėslaugytoja

2015-2017
m. m.

Priešmokyklinio Mokinio
ir ikimokyklinio krepšelio
ugdymo
lėšos
pedagogai

2015-2017
m. m.

Direktorius,
dietistėslaugytoja

Organizuoti aktyvų vaikų ugdymą Vaikams suteikta galimybė tyrinėti, 2015-2017
gamtoje
eksperimentuoti, pažinti, judėti
m. m.

Dalyvauti rajono ir respublikos Bus
dalyvaujama
projekte
organizuojamoje
sveikatos ,,Futboliukas“. Bus organizuojamos
stiprinimo veikloje
rungtynes
su
skyrių
priešmokyklinių grupių vaikais.
Bus
dalyvaujama
,,Sveikuolių
sveikuoliai“,
,,Sveikatiados“
renginiuose
atnaujinti Įsigytos 3 saugios žaidimų aikštelės,
2.2. Gerinti saugią Sudaryti naujas ir
esamas
sveikos
gyvensenos sutvarkyta
krepšinio
aikštelė.
ugdymo aplinką
ugdymui(si) pritaikytas erdves
Nudažytos, suremontuotos esamos
priemonės vaikų žaidimų aikštelėse
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2015-2017
m. m.

2015-2017
m. m.

Lėšų šaltiniai

Tėvų įnašai už
vaikų maitinimą

Priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Priešmokyklinio Mokinio
ir ikimokyklinio krepšelio
ugdymo
lėšos
pedagogai

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Mokinio
krepšelio
lėšos
Projekto
,,Ignalinos

Atnaujinti ugdymo
sporto salėje

priemones Vaikų sporto salėje įrengtos
pakabinamos kopėtėlės, nupirkti
nauji sviediniai
Atnaujinti įstaigos lauko aplinką
Mokyklos teritorijoje atnaujinti
gėlynai, suremontuoti takai, mašinų
stovėjimo
aikštelės
danga,
suremontuota, nudažyta tvora

2015-2017
m. m.

Sudaryti geresnes sąlygas mokinių, Vieną kartą savaitėje mokiniams
turinčių specialiųjų ugdymosi kūno
kultūros
užsiėmimai
poreikių, sveikatos stiprinimui
organizuojami Ignalinos miesto
sporto ir pramogų centre
Taikyti informacines technologijas Grupės aprūpintos nešiojamais
ugdymo procese
kompiuteriais,
priešmokyklinėse
grupėse
įrengti
stacionarūs
projektoriai. Metodiniame kabinete
įrengta interaktyvi lenta.

2015-2017
m. m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

2015-2017
m. m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

2015-2017
m. m.

3. TIKSLAS – įstaigos bendruomenės, socialinių partnerių, ugdytinių ir jų tėvų bendradarbiavimo gerinimas
Uždavinys
Priemonė
Rezultatai
Terminai
Atnaujinti
darbuotojų
pareiginius
Patikslintos
pareiginiuose
aprašuose
2016 m.
3.1.
Tobulinti
darbuotojų funkcijos, teisės ir
bendruomenės narių aprašus
pareigos
bendravimo
ir
bendradarbiavimo
kultūrą
Tobulinti vidaus darbo tvarką
Papildytos vidaus darbo tvarkos
2016 m.
taisyklės

Organizuoti tradicines kalendorines Tėvai prisijungia organizuojant ir 2015-2017
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Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

,,Šaltinėlio“
mokyklos
modernizavimas“
lėšos
Mokinio
krepšelio
lėšos
Projekto
,,Ignalinos
,,Šaltinėlio“
mokyklos
modernizavimas“
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

Vykdytojai
Lėšų šaltiniai
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
darbo grupė
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
darbo grupė
Priešmokyklinio Mokinio

šventes, sporto šventes, paminėti dalyvauja mokyklos renginiuose
mokyklos jubiliejines datas
Bendradarbiaujant su Ignalinos
rajono savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyrium
aktyvinti darbą su rizikos šeimomis
3.2. Aktyvinti šeimų Įtraukti tėvus į mokykloje
dalyvavimą mokyklos organizuojamą vaikų ugdymo
procesą
veikloje

leidžia

vaikus 2015-2017
m. m.

Tėvai
dalyvauja
mokykloje
suorganizuotose
praktinėse
konferencijose, seminaruose,
ugdomojoje veikloje
Mokyklos bendruomenė supažįsta su
tyrimų
rezultatais
ir
priima
sprendimus
bendradarbiavimo
tobulinimui
Glaudesnis
ryšys
su
tėvų
bendruomene patraukia ir sudomina
tėvus leisti vaikus lankyti įstaigą

2015-2017
m. m.

Renginiuose
įgytos
žinios
pritaikomos
ugdymo
procese.
Dalinamasi
informacija
apie
priešmokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimus su būsimomis 1 klasių
mokytojomis
Organizuoti praktinius seminarus, Kasmet
suorganizuota
pačių
konferencijas regiono mastu
pedagogų praktinė konferencija
regiono
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogams. Pedagogai keičiasi
ugdymo idėjomis
Kartu su socialiniai partneriais Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
vykdyti
projektinę
veiklą, specialiojo ugdymo veikla bus
pramogas, konkursus
įvairesnė,
ugdymas
vyks
už

2015-2017
m. m.

Atlikti tyrimus, apie įstaigos ir
šeimų
bendradarbiavimo
veiksmingumą
Kviesti į susitikimus, pokalbius,
šventinius
renginius
būsimų
darželinukų tėvus
3.3.
Tobulinti
bendravimą
ir
bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais

Sudominti tėvai
lankyti mokyklą

m. m.

Rengti bendras šventes, susitikimus
su
Česlovo
Kudabos
progimnazijos, Vidiškių gimnazijos
pradinių klasių mokytojomis
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2015 m.

2015-2017
m. m.

ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Direktorius

krepšelio
lėšos

Priešmokyklinio
ir ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
darbo grupė
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
Pedagogai
Direktorius,
Mokinio
pavaduotojas
krepšelio
ugdymui,
lėšos
pedagogai

2015-2017
m. m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

2015-2017
m. m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Mokinio
krepšelio
lėšos

Ieškoti naujų socialinių partnerių

mokyklos ribų, daugės praktinės
vaikų veiklos.
Nauji socialiniai partneriai
2015-2017
m. m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Mokinio
krepšelio
lėšos

VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Strateginio plano įgyvendinimas vertinamas rengiant ateinančių mokslo metų veiklos planą. Vertina metinio veiklos plano rengimo
grupė. Veiklos rezultatai aptariami mokyklos savivaldos institucijose kiekvienų mokslo metų pradžioje. Galutinis vertinimas organizuojamas 2017 m.
pabaigoje, sudarius naujo strateginio plano rengimo grupę. Šios grupės nariai rengs strateginio plano ataskaitą.

____________________________________

PRITARTA
Mokyklos tarybos posėdžio
2014 m. sausio 27 d. nutarimu
(protokolas Nr. VD-2)
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