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KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO, KODAS 190429370, 

2016–2018- ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis (toliau - mokykla-darželis) – biudžetinė įstaiga, 

turinti  juridinio asmens teises, herbinį antspaudą ir sąskaitas bankuose. Visi duomenys apie 

mokyklą-darželį kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.  Mokyklos-

darželio adresas: Kauno g. 11, LT-91157 Klaipėda, tel. (8 46) 31 47 64, faks. (8 46) 31 47 65, el. 

paštas: saulutesmd@gmail.com. Vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje 

www.saulutesmokykla.lt 

Mokykla-darželis įkurta 42-ojo lopšelio-darželio pagrindu, kuris buvo  įsteigtas 1967 m. 

sausio 3 d. prie Laivų remonto įmonės Nr. 7. Klaipėdos miesto mero 1992 m. kovo 18 d. potvarkiu 

Nr. 163 įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos 

miesto mero 1993 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 365 ją reorganizavo į pradinę mokyklą-darželį, 

suteikiant „Saulutės“ pavadinimą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. 

sprendimu Nr. 1-481 įstaiga pavadinta Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželiu. Savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.  

Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio 2016-2018 metų strateginis planas parengtas,  

atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius. 

Mokyklos-darželio pagrindinė veiklos sritis – švietimas, veiklos rūšys – pradinio, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Įgyvendinamos Pradinio ugdymo, 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo, Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio ikimokyklinio 

ugdymo, Klaipėdos ,,Saulutės“ mokyklos-darželio neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo 

programos.  Ugdymas organizuojamas lietuvių kalba 

Mokykloje-darželyje veikia 4 pradinės klasės, 5 darželio grupės ir 1 priešmokyklinio 

ugdymo grupė. 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokyklą-darželį lankė 226 vaikai: 98 pradinių 

klasių mokiniai, 24 priešmokyklinio amžiaus ir 104 ikimokyklinio amžiaus vaikai. 47 vaikams 

teikiama logopedo pagalba, 3 mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą.   

2 vaikų šeimoms yra skirta socialinė pašalpa.  

Įstaigoje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. patvirtinta 37,10 pareigybių etatų ir pedagoginių normų 

skaičius – 9,89. Dirba 45 darbuotojai: 6 administracijos darbuotojai, 21 pedagogas specialistas, 18 

nepedagoginių darbuotojų. Visi pedagogai įgiję aukštąjį išsilavinimą. Direktorius ir direktoriaus 

mailto:saulutesmd@gmail.com
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pavaduotojas ugdymui atestuoti II vadovo kvalifikacinei kategorijai bei mokytojo (auklėtojo) 

metodininko kvalifikacinėms kategorijoms, 4 pedagogai atestuoti vyresniojo mokytojo (auklėtojo), 

14 mokytojų – mokytojo (auklėtojo) metodininko, 3 pedagogai – auklėtojo kvalifikacinei 

kategorijai. 3 pedagogai  ir mokyklos-darželio direktorius yra įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

Mokykloje-darželyje sėkmingai įgyvendinamos formaliojo (pradinio ugdymo) ir 

neformaliojo ugdymo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo dailės 

ugdymo) programos. Siekiant užtikrinti vaikų socialinių emocinių įgūdžių stiprinimą ir gerą 

emocinę savijautą, pradinėse klasėse taikoma „Antro žingsnio“ programa, o priešmokyklinėje 

grupėje - tarptautinė programa „Zipio draugai“. Atsižvelgiant į mokinių amžių,  integruotai 

įgyvendinamos žmogaus saugos ugdymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos ir sveikatos ugdymo bendroji programa. Mokinių individualūs gabumai 

plėtojami neformaliojo švietimo būreliuose. 

Pradinio ugdymo programą pažangiai baigė ir įgijo pradinį išsilavinimą visi ketvirtos klasės 

mokiniai. Visi 1-3 mokiniai padarė pažangą ir buvo perkelti į aukštesnę klasę. Geras mokinių 

lankomumo vidurkis (per mokslo metus praleisti 5 % pamokų, tame tarpe dėl ligos – 4,9 %). 2014  

ir 2015 metai 4 klasės mokiniai dalyvavo standartizuotų testų vykdyme. Mokinių rezultatai visose 

srityse labai geri .  

2014– 2015 metais iškeltas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir 

neformaliojo švietimo kokybės. Šio tikslo įgyvendinimui buvo numatyti veiklos prioritetai: ugdymo 

turinio orientavimas į kompetencijų ugdymą ir  saugaus ir sveiko vaiko ugdymas. Orientuojantis į 

numatytus prioritetus, buvo siekiama mokyklos-darželio veiklos kokybinių ir kiekybinių pokyčių. 

Įstaigos veiklos uždavinius įgyvendinti padeda mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus 

psichologus) atestacijos ir specialiojo ugdymo komisijos, mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės, 

mokyklos tėvų taryba, įvairios ilgalaikės ir trumpalaikės darbo grupės. Sėkmingai įgyvendintos 

pedagoginės pagalbos teikimo formų ir metodų tobulinimo, mokyklos bendruomenės narių ir 

visuomenės informavimo stiprinimo, įstaigos dokumentų valdymo tobulinimo, veiksmingos 

prevencinės veiklos vykdymo, veiksmingos specialiosios pagalbos teikimo ir vaikų saviraiškos 

poreikių tenkinimo, įstaigos materialinės bazės stiprinimo priemonės.  

Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos-darželio funkcionavimą, vykdyti organizaciniai 

darbai: atlikta mokyklos dokumentų kokybės analizė, parengti ar pakoreguoti įstaigos veiklos 

dokumentai, organizuotos informacinės valandėlės pedagogams ir nepedagoginiam personalui, 

bendruomenės susirinkimai, mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, tėvų tarybos posėdžiai,  

direkcijos pasitarimai. Surengti civilinės, gaisrinės ir darbų saugos pratybos bei instruktažai, atliktas 

rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose sistemos auditas, vykdyta vaikų maitinimo 

kontrolė. Pedagogai turėjo galimybę tobulinti pedagoginę kompetenciją kvalifikacijos tobulinimo 

bei metodiniuose renginiuose, specialistai – profesinę kompetenciją jiems skirtuose 

specializuotuose kvalifikaciniuose renginiuose. Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų 

prieinamumas: teikiama pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. Suburta 

mokyklos vaiko gerovės komisija, parengtas jos veiklos  reglamentas. 47 vaikams dėl kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų teikiama logopedo pagalba, 3 mokiniams parengtos ir taikomos 

individualizuotos programos. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka nemokamas maitinimas 

teikiamas 2  mokiniams, 100 procentų lengvata už išlaikymą įstaigoje buvo suteikta  1, o 50 

procentų mokesčių lengvata skirta 8 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Pailgintą dienos grupę, skirtą 

pradinių klasių mokiniams, lankė 27 mokiniai.  

Sėkmingai vykdyta sveikos ir saugios gyvensenos neformaliojo vaikų švietimo programa: 

pradinių klasių mokiniams, jų tėvams ir pedagogams organizuotos  paskaitos apie vaikų sveikatos 

ugdymą bei saugios aplinkos kūrimą, apie asmens higieną, psichologo paskaita apie priklausomybės 
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nuo kompiuterinių technologijų prevenciją, atlikta vaikų sergamumo analizė bei taikytos priemonės 

gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų profilaktikai. Sėkmingai vykdyta nusikaltimų ir žalingų įpročių 

prevencijos programa: organizuota „Bendraamžių“ klubo lektorių paskaita, Tolerancijos savaitė, 

mokinių piešinių paroda „Rūkai – save žudai“, dalyvauta Carito labdaros renginyje „Kalėdų šviesa“  

ir kituose. Pedagoginė ir informacinė pagalba buvo stiprinama, įgyvendinant tarptautines socialinių 

įgūdžių programas „Zipio draugai“ ir „Įveikiame drauge“ bei plėtojant bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais.   

Vaikų saviraiškos, kūrybos ir aktyvumo poreikiai buvo tenkinami įgyvendinant dramos, 

anglų kalbos, rankdarbių, sporto, vokalinio ansamblio ir jaunųjų žurnalistų neformaliojo vaikų 

švietimo programas, organizuojant tradicines kalendorines  ir mokyklos-darželio šventes bei 

renginius, akcijas, minėjimus. Sėkmingai dalyvauta šalies ir miesto renginiuose: 4 klasių 

matematikos olimpiadoje, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2015“, lietuvių ir anglų 

kalbų bei gamtos konkursuose „Kengūra 2015“ (už labai gerus rezultatus šiuose konkursuose 10 

mokinių buvo apdovanoti specialiais raštais), tarpmokykliniame konkurse „English is Fun“, 

mokyklų-darželių mokinių konferencijoje „Kad šiukšlės akių nebadytų“ mokiniai parengė ir pristatė 

pranešimus ekologinėmis temomis, dalyvauta kvadrato varžybose Mero taurei laimėti, akcijose 

„Augsiu aktyvus“, „Auginu knygų medį“, „Mano miestelis be pavojingų atliekų“,   vaikų kūrybos 

festivalyje „Vaidinimų kraitelė”, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų konkurse 

„Mažųjų skaitymai-2015”, piešinių konkursuose „Vandens metai-2015“, „Aukime saugūs-2015“, 

respublikiniame fotonuotraukų konkurse „Lietuvos vandens paukščiai – 2015“ tapo laimėtojais ir 

prizininkais, parodose „Seku, seku pasaką“, „Kuršių Nerijai kuriu pasaką“, edukaciniuose 

tęstiniuose projektuose „Užaugau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“, „Atliekos – ne šiukšlės“. Inicijuota 

sveikatingumo diena „Sveikatos banga-2015“ mikrorajono įstaigų vaikams. 

 4 klasės mokiniai dalyvavo standartizuotų testų (matematikos, pasaulio pažinimo, skaitymo, 

rašymo) pasiekimų vertinimuose. Testų rezultatai parodė, kad įstaigos mokinių pasiekimai yra 

aukštesni už šalies vidurkį.  

Netradiciškai organizuota ugdomoji veikla, projektai, edukaciniai užsiėmimai muziejuose, 

pažintinės ekskursijos, išvykos. Tikslingai panaudotos valandos skirtos kultūrinei, meninei, 

pažintinei, kūrybinei, sportinei, socialinei, prevencinei veiklai. 

Įgyvendinant profesinio orientavimo tikslus, mokiniams bei priešmokyklinio amžiaus 

vaikams organizuotos pažintinės išvykos į Klaipėdos miesto priešgaisrinę stotį, Dragūnų batalioną, 

UAB „Javinė“, Klaipėdos viešosios policijos Eismo priežiūros skyrių, „Pegaso“ knygyną. 

 Inicijuotas šalies projektų „Verslumo ugdymo kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose“, 

tarptautinių projektų „Miklūs piršteliai, graži kalba“ ir „Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“ 

įgyvendinimas. Skatintas dalinimasis gerąja darbo patirtimi su miesto pedagogais: organizuotas 

jungtinis praktinis metodinis seminaras „Tolerantiškos asmenybės ugdymas“ miesto pradinių 

klasių, priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, parengtas pranešimas 

„Aktyvieji mokymo metodai, kuriant palankų klasės ir mokyklos mikroklimatą” ir pristatytas 

miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkime. Organizuota atvira integruota 

pamoka būsimiesiems pirmokams, atviros anglų kalbos, tikybos ir etikos pamokos,  atviros veiklos 

ikimokyklinio ugdymo grupėse mokyklos pedagogams ir tėvams. Deleguoti atstovai į šalies 

besimokančių mokyklų tinklų konferenciją.   

Aktyviai bendrauta ir bendradarbiauta su socialiniais partneriais. Organizuoti pramoginiai ir  

dalykiniai renginiai su Sendvario ir Martyno Mažvydo progimnazijos, „Varpelio“, „Inkarėlio“ ir 

„Šaltinėlio“ mokyklų-darželių, lopšelių-darželių „Vėrinėlis“, „Klevelis“ ir „Žiogelis“, Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos universiteto 

tęstinių studijų instituto bendruomenėmis. Sėkmingai vadovauta Klaipėdos universiteto 

Pedagogikos fakulteto ir Klaipėdos kolegijos studentams, atliekant mokomąją praktiką įstaigoje, 

dalyvauta šių institucijų studijų programų akreditavime. 
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          Įstaigoje aktyviai dirbo savivaldos institucijos: organizuoti  mokyklos, mokytojų ir tėvų 

tarybų posėdžiai, jų atstovai dalyvavo planuojant įstaigos veiklą, teikė siūlymus ugdymo kokybės 

gerinimo klausimais, skatino dalyvavimą, puoselėjant įstaigos kultūrą.  

Siekiant stiprinti įstaigos patrauklumą, apie veiklą bendruomenė ir miesto visuomenė buvo 

informuojama viešai skelbiant pranešimus įstaigos ir šalies tinklalapiuose 

(http://www.saulutesmokykla.lt, http://www.ikimokyklinis.lt). Ugdytinių tėvams ruošti 

informaciniai lankstinukai aktualiomis temomis, atsakingi darbuotojai sistemingai atnaujino 

informacinius stendus.  

Kasmet vykdomas mokyklos-darželio veiklos kokybės įsivertinimas leidžia teigti, kad 

bendruomenės nariai didžiuojasi savo įstaiga, aktyviai dalyvauja kuriant jos įvaizdį, ieško ir 

įgyvendina inovatyvius mokymo metodus ir būdus. Aktyvus bendruomenės dalyvavimas mokyklos 

veiklos planavime, organizavime ir valdyme skatino iniciatyvas, diegiant novacijas, stiprino 

motyvaciją bei atsakomybę už veiklos rezultatus.  

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Mokykla-darželis valdo Klaipėdos miesto savivaldybės patikėjimo teise perduotą turtą – 

pastatą, esantį  Kauno g. 11., unikalus Nr. 2196-7000-9014, bendras plotas –1576,08 m2. Pastato 

išorinė būklė – patenkinama.  

Įstaigos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, surenkamų įmokų už 

paslaugas bei rėmėjų lėšų. Įstaigos veiklai finansuoti 2014 m. buvo skirta 1030,0 tūkst. Lt 

(savivaldybės biudžeto - 492,7 tūkst. Lt, valstybės biudžeto - 537,3 tūkst. Lt) biudžeto lėšų, už 

suteiktas paslaugas surinkta  - 197,0 tūkst. Lt. įmokų ir gauta 12,5 tūkst. Lt rėmėjų lėšų. Lėšos 

panaudotos  darbo užmokesčiui, mokinių maitinimui, įstaigos materialinei bazei gerinti. Įstaiga 

naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: TEO išoriniu telefono ryšiu, faksu, interneto paslauga 

(ryšys veikia visose mokyklos-darželio patalpose), elektroniniu paštu. Šiuo metu įstaigoje 

kompiuterizuota 19 darbo vietų; 4 klasėse ir muzikos salėje įrengta stacionari multimedijos 

aparatūra, ikimokyklinio ugdymo grupėse ir kitose patalpose, esant poreikiui, naudojama mobili 

multimedijos aparatūra.  

Atsižvelgiant į turimas mokyklos-darželio lėšas, įstaigoje kasmet atliekamas kosmetinis 

grupių, klasių, bendrų patalpų remontas, atnaujinami baldai, virtuvės ir valgyklos inventorius, 

ugdymui ir darbui būtinos priemonės. 2015 metais įstaigoje atidarytos 2 papildomos ikimokyklinio 

ugdymo grupės. Įrengiant šiais grupes, buvo atlikti kompleksiniai nenaudojamų patalpų remonto 

darbai: kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynų keitimas, elektros instaliacijos tvarkymas, grindų, 

sienų, lubų sutvarkymas ir kiti įrengimo darbai. Remonto darbai atlikti 2 grupių sanitarinėse 

patalpose ir virtuvėlėse, muzikos salėje.  Pastato viduje atliktas dalies sienų ir grindų dangos 

remontas. Klasėms ir ikimokyklinio ugdymo grupėms nupirktos ugdymo priemonių spintos ir 

mokytojų stalai, lovytės, Rankšluostinės, persirengimo spintelės ir kiti smulkūs baldai grupėms, 

pakeistos  langų žaliuzės 1 klasėje ir 2 grupėse ir muzikos salėje, lauko plytelėmis išgrįstas kiemo 

takas. 

 Tačiau įstaigai keliami griežti sanitariniai-higieniniai reikalavimai, todėl būtina nuolat 

investuoti lėšas į materialinės bazės atnaujinimą ir modernizavimą. Siekiant įvykdyti 

kontroliuojančių institucijų nurodymus, būtina įsigyti naujų virtuvės įrengimų (elektrinę keptuvę, 

indaplovę, elektrinę pavarą kt.), baigti suremontuoti įstaigos koridorius ir laiptines, atlikti pilnus 

remontus sporto salėje remontas (grindų dangos, sienų, lubų, elektros instaliacijos), 2 grupių ir 

sporto salės sanitarines patalpas, atnaujinti žaidimų aikšteles.  

 

 

 

 

http://www.saulutesmokykla.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/


5 

 

IV.  STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės  Silpnybės  

1. Aukštos kvalifikacijos personalas  1. Neatitinkanti inžinerinių ir higienos 

reikalavimų pastato vidaus būklė 

2. Geri mokinių ugdymosi rezultatai 2. Modernių mokymo priemonių trūkumas 

3. Užtikrinamas ugdymo tęstinumas 3. Netenkinantis aktyvaus judėjimo poreikio 

vaikų žaidimų aikštynas 

4. Rėmėjų lėšų panaudojimas įstaigos reikmėms  

Galimybės  Grėsmės  

1. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

 

1. Blogėjanti pastato būklė, augantys remonto 

darbų kaštai 

2. Rėmėjų ir ES struktūrinių fondų lėšų 

pritraukimas 

2. Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas 

3. Modernių technologijų įsigijimas ir 

pritaikymas ugdymo procese 

3. Didėjanti vaikų tėvų emigracija  

 

V.  VIZIJA IR MISIJA 

Vizija – savarankiška, iniciatyvi, nuolat besimokanti ir atvira kaitai mokykla, kurioje auga ir 

ugdosi laisvas žmogus. 

Misija – kokybiškai įgyvendinti pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

programas, tenkinti ugdytinių poreikius, sukurti optimalias sąlygas efektyviam ugdymo procesui 

sveikoje, saugioje ir estetiškoje aplinkoje, efektyviai bendradarbiauti su socialiniais partneriais.  

 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant mokyklos vizijos, suformuluoti švietimo įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai bei 

priemonės. Jie pateikiami atskirame priede (žr. priedą). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama 

pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.  

 

 

1 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 

 

     

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2015 m.  rezultatas 

Numatomi rezultatai 

 2016 m. 2017 m.  2018 m.  

1. Vykdomos ugdymo programos 

atitinka Klaipėdos miesto gyventojų 

poreikius, procentais 

100 100 100 100 

2. Darbuotojų pareigybių skaičius 

neviršija nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus, procentais 

100 100 100 100 

3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai 

100 100 100 100 

4. Švietimo, socialinė pagalba vaikams 

atitinka teisės aktų nustatytus 

reikalavimus, procentais 

100 100 100 100 



6 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2015 m.  rezultatas Numatomi rezultatai 

5. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 

aplinka, procentais 

100 100 100 100 

6. Įvykdomi teisės aktų nustatyti 

higienos reikalavimai, procentais 

40 60 80 100 

 

 Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

 

 

 

2 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asigna-

vimai 

2015-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreikis 

2016-

iesiems 

metams 

2016-

ųjų 

maksi-

maliųas

igna-

vimų 

planas 

Projektas 

2017-

iesiems 

metams 

Projektas 

2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 373 715 461 294  461 294 461 294 

1.1. išlaidoms 104 762 187 067  187 067 187 067 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 232 953 274 227  274 227 274 227 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

2 375 650  650 650 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:      

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 369 615 456 794  456 794 456 794 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:      

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 153 728 194 229  194 229 194 229 

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos 

už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

57 374 72 700  72 700 72 700 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos 

už atsitiktines paslaugas) SB(SPN) 

666 700  700 700 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos lėšos SB(VB) 

157 847 189 165  189 165 189 165 

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto 

tarpusavio atsiskaitymų lėšos MK(K) 

     

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už 

atvykusius mokinius SB(MK) 

     

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:      

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt. 4 100 4 500  4 500 4 500 

 

__________________________ 



                                                                                                                                                            Klaipėdos „ Saulutės“ mokyklos-darželio direktoriaus 

                                                                                                                                                            2015 m.        d. įsakymo Nr.  

                                                                                                                                                             priedas 

KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO  2016–2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą 

1.1. Laiduoti 

ugdymo 

programų 

įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

užtikrinimas 

Raimonda Pintverienė Vaikų skaičius, vnt. 230 230 230 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

22,58 22,58 22,58 

1.1.2. Pradinio,  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas 

Valė Norkuvienė Vaikų skaičius, vnt. 230 230 230 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

22,58 22,58 22,58 

1.1.3. Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

Valė Norkuvienė Vaikų skaičius, vnt. 100 100 100 

1.1.4. Vaikų pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

Valė Norkuvienė Vaikų skaičius, vnt. 230 230 230 

Pedagoginių darbuotojų 

etatų skaičius, vnt. 

22,58 22,58 22,58 

1.1.5. Darbuotojų  

kvalifikacijos tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas 

Raimonda Pintverienė, 

Valė Norkuvienė 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių skaičius, vnt. 

80 80 80 

Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, vnt. 

2 0 2 

 1.2. Sudaryti 

sąlygas švietimo 

paslaugų 

prieinamumui 

1.2.1. Kokybiško maitinimo 

organizavimas 

Laima Domarkienė  Vaikų skaičius, vnt. 230 230 230 

Valgyklos ir virtuvės 

darbuotojų etatų skaičius, 

vnt. 

5,00 5,00 5,00 

1.2.2. Specialiosios 

pedagoginės, psichologinės 

pedagoginės pagalbos 

Raimonda Pintverienė Vaikų skaičius, vnt. 47 50 50 

Pagalbos specialistų  

etatų skaičius, vnt. 

1,0 1,0 1,0 
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vaikams teikimas 

1.2.3. Pailgintos dienos 

grupės veiklos organizavimas 

Raimonda Pintverienė Vaikų skaičius, vnt. 27 25 25 

Pedagogų  etatų skaičius, 

vnt. 

0,5 0,5 0,5 

1.2.4. Aprūpinimas mokinio 

reikmenimis 

Raimonda Pintverienė Vaikų skaičius, vnt. 2 2 2 

1.3. Užtikrinti 

sveiką ir saugią 

ugdymo(-si) 

aplinką 

1.3.1. Aplinkos 

funkcionavimo užtikrinimas 

Kristina Valuckienė Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius, vnt. 

17 17 17 

1.3.2. Sveikatingumo 

programų įgyvendinimas 

Valė Norkuvienė, 

Raimonda Pintverienė 

Vaikų skaičius, vnt. 230 230 230 

1.3.3. Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis 

 

Valė Norkuvienė Įsigytų priemonių 

skaičius, vnt. 

100 100 100 

2. Gerinti 

įstaigos 

materialinę 

bazę  

 

2.1. Vykdyti 

teisės aktų 

nustatytus 

higienos 

reikalavimus 

2.1.1. Koridorių ir laiptinių 

remontas 

Kristina Valuckienė Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

90,0 0 0 

2.1.2. Sanitarinių patalpų 

remontas 

 

Kristina Valuckienė Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

50,0 0 0 

2.1.2. Lauko durų keitimas Kristina Valuckienė Pakeistų lauko durų 

skaičius, vnt. 

3 2 0 

2.1.3. Sporto aikštyno 

atnaujinimas 

 

Kristina Valuckienė Atnaujinto aikštyno 

plotas, kv. m 

53,0 0 0 

2.1.4. Betono ir asfalto 

dangos atnaujinimas 

Kristina Valuckienė Atnaujintų takų plotas, 

kv. m 

50,0 50,0 0 

2.1.5. Lauko žaidimų 

aikštelių įsigijimas 

 

Kristina Valuckienė, 

Valė Norkuvienė 

Įsigytų įrenginių skaičius, 

vnt. 

2 1 1 

2.1.6. Uždengiamų 

smėliadėžių įsigijimas 

Kristina Valuckienė Įsigytų įrenginių skaičius, 

vnt. 

2 2 2 
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2.2. Pritaikyti 

patalpas švietimo 

reikmėms 

2.2.1. Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams 

 

Kristina Valuckienė, 

Raimonda Pintverienė  

Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

183,3 114,3 114,3 

2.2.2. Baldų įsigijimas 

 

Kristina Valuckienė, 

Raimonda Pintverienė 

Įsigytų mokyklinių spintų 

skaičius, vnt. 

2 1 1 

Įsigytų vaikiškų lovyčių 

skaičius, vnt. 

46 20 0 

2.2.3. Maitinimo ir maisto 

higienos sąlygų užtikrinimas 

Kristina Valuckienė, 

Laima Domarkienė 

Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m. 

60,2 10,3 10,3 

Įsigytų valgyklos ir 

virtuvės įrengimų 

skaičius, vnt. 

4 1 1 

2.3. Teikti 

atsitiktines 

paslaugas 

2.3.1. Patalpų nuomos 

paslaugos teikimas  

Raimonda Pintverienė Nuomojamų patalpų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

 

 

Klaipėdos  „Saulutės“ mokyklos-darželio direktorė                                                                                                    Raimonda Pintverienė 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


