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UTENOS VAIr(U LOPSELTO-DARZELTO,,GANDRELTS"
STRATEGINIS PLANAS 2022-2024 M.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Utenos vaikq lop5elio-darZelio ,,Gandrelis" (toliau - Mokykla) strateginis 2022-2024 met14
planas - Mokyklos veiklos planavimo dokumentas, kuriame suformuluotos 2022-2024 mefitr
programos, jq tikslai, uZdaviniai ir priemonOs, numatomi veiklos vertinimo kriterijai ir 1e5os
priemonems igyvendinti pagal finansavimo Saltinius. Mokyklos strateginis planas parengtas
vadovaujantis:

o Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, istatymo pakeitimo istatymu,
o Lietuvos Respublikos 2013 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta

Valstybine Svietimo 2013 -2022 metq strategij a,
o Lietuvos Respublikos seimo 2012 m. geguZes 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtinta

Valstybes paZangos sfategija,,Lietuvos paZangos strategijoje,,Lietuva 2030*,
o Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2021 m. balandilio 28 d. nutarimu Nr. 292

patvirtinta Strateginio planavimo metodika
o LR Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Geros mokyklos koncepcija,
o Utenos rajono savivaldybes pletros strateginiu planu 2018-2024 metams,
o Utenos rajono savivaldybes strateginiu planu 2021-2023 metams,
o Utenos rajono savivaldybes tarybos 2021-72-23 sprendimu Nr. TS-312 ,,Del

strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybeje organizavimo tvarkos apra5o
patvirtinimo'o patvirtintu Sfateginio planavimo Utenos rajono savivaldybeje
organizavimo tvarkos apralu,

o Uteno$ rajono savivaldybits2}l9-2}2l metq korupcijos prevencijos progama,
. Mokyklos nuostatais,
o Mokyklos vidaus veiklos kokybes isivertinimo i5vadomis,
. Mokyklos strateginiu planu 2019-2021 metams,
o Utenos vaikq lop5elio-darZelio,,Gandrelisoo veiklos ataskaitomis,
. Mokyklos bendruomenes nariq pasiiilymais, esama situacija, i5oriniais ir vidiniais

veiksniais, turimais Zrnogi5kaisiais ir materialiniais i5tekliais.
Mokyklos stategini plan? renge darbo grupe, sudaryta mokyklos direktoriaus 2021 m.

rugsejo 6 d. isakymu Nr. V-79 ,,Del darbo grupes stateginiam planui 2022-2024 metams parengti
sudarymo". Rengiant mokyklos strategini plan4 buvo laikomasi viesumo ir bendradarbiavimo
principq.

Stateginio plano projektas svarstytas Mokyklos tarybos (2022 m. sausio 18 d. protokolas
Nr. PT- 4) ir Mokytojq tarybos (2022 m. sausio 18 d. protokolas Nr. MT-l (2.2) pos1diiuose.

Parengus strategini plan4, rengiami metiniai veiklos planai kalendoriniams metams.

IL MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZE

Utenos vaikq lopSelis-darZelis ,,Gandrelis" ikurtas 1973 metais, adresu Yuilganto g. 38,
Utena, iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas - 1901,81252.



Mokykloje igyvendinamos ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo progrirmos. fstaigos
i5skirtinumas - teikiama kokybi5ka, kvalifikuota, savalaike specialioji ir socialine puguiba
sutrikusios raidos vaikams ir jq Seimoms, socialines rizikos grupes 5eimoms.

Mokyklos teisine forma- biudZetine istaiga.
DarZelio savininkas - Utenos rajono savivaldybe.
El. pa5tas : gandreliomd@ gandrelis.utena. lm. lt
Svietimo istaigos grupe - ikimokyklinio ugdymo istaiga, kodas 3110.
Ugdymo kalba- lietuviq.
Ugdymo forma - dienine, ugdymo proceso organizavimo btdas - kasdienis.
[staigoje vaikai ugdomi nuo I iki 7 metq. Ankstyvajame amZiuje (iki 3 metq) vaikui

svarbiausia emocinis ry5ys, meile ir nuolatinis demesys. Todel didelis demesys skiriamas vaiko
adaptacijai, emocinei savijautai bei sveikatos btiklei. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3
iki 6 metq. Ugdymo procesas orientuotas ivisumini vaiko ugdymg. Vaikai itraukiami i kulturing,
sporting, kiirybing bei paZinting veikl4 per pagrinding vaiko veikl4 - Zaidimq. ZudZiant lavinami
judejimo igndZiai, ugdomi paZinimo gebejimai, susipaZistama su pasauliu, affandant savo viet4
jarne. Tyrinedami, ie5kodami eksperimentuodami, atrasdami vaikai igis jiems svarbius gyvenimo
igudZius bei gebejimus. Ikimokyklinio ugdymo grupese dirbama pagal ikimokyklinio ugdymo
progrulmQ,,Po gandrelio spamu". Programoje ugdymo turinys priderintas prie konkrediq vaikq, tevq
ir vietos bendruomenes poreikiq. Priesmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendr4j4
prie5mokyklinio ugdymo(si) program4 ir teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina
6 metai arba 5 metq vaikui, jei pageidauja tevai. Ugdant priesmokyklinukus, daug demesio skiriama
bfrtinq kompetencijq ugdymui: socialines, sveikatos saugojimo, paiinimo, komunikavimo ir
meninei. Vaikai ruo5iami kasdieniniam gyvenimui bei sekmingam ugdymuisi mokykloje.

Mokykloje veikia 7 ikimokyklinio ugdymo, 2 priesmokyklinio ugdymo ir 1 dideliq ir labai
dideliq specialiqjq ugdymo(si) poreikiq turindiq vaikq grupes. Nedideliq ir vidutiniq ugdymo(si)
poreikiq turintys vaikai integruojami i grupes. Pagalb4 teikia specialistq komanda: specialusis
pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, kineziterapeuto padejejas. Sudarytos
s4lygos vaikq judesio, laikysenos ir elgesio korekcijai kineziterapijos kabinete bei
multisensoriniame kampelyj e.

Mokyklos veiklos pagrindiniai finansavimo Saltiniai: valstybes biudZeto specialiqjq
tiksliniq dotacijq (Mokymo le5os) savivaldybes biudZetui skirtos leSos, Utenos rajono savivaldybes
leSos, pajamos uZ teikiamas paslaugas (tevq ina5ai uZ vaikq i5laikym4), fondq, organizacrlq, kitq
juridiniq ir fiziniq asmenq teisetais biidais skirtos le5os (1,2 proc. GPM, projektines leSos, parama).
Mokyklos materialine baze yra patraukli, nuolat stiprinama ir atitinka pagrindinius vaikq
ugdymo(si), sveikatos, darbo saugos ir kt. reikalavimus.

Vaikq dinamika rugsejo I d. duomenimis:
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Mokykloje dirba 26 pedagogai: mokytojo metodininko kvalifikacing kategorrjq turi 9, r,ryr.

mokytojo - 15, mokytojo - 2, nesuteikta kvalifikacine kategorija - l. Mokyklos direktoriaus



pedagoginio darbo staZas - 34 m., vadybinis darbo staias - 4 metai. Mokyklos direktoriaus
pavaduotojo ugdymui pedagoginio darbo staZas - 4l m., vadybinis darbo staZas - 9 metai.

(ssGG)

Stiprybes Silpnybes

4.

Kfirybi5kas, atviras naujovems, didelg
metodirg patirti turintis pedagogrl
kolektyvas.
Sistemingas ir tikslingas pedagoge,
administracrjos ir kitq darbuotojq
kvalifikacrj os tobulinimas.
IJgdymo turinio planavimas ir
organizavimas nuoseklus ir lankstus,
priemonds ir edukacines erdves ivairios,
skirtingos paskirties, atitinkandios vaikq
amilir4 ir poreikius , ir panaudojamos taip, 

]

kad jos igyvendintq ugdymo tikslus 
I

numatytus ikimokyklinio ugdymo 
I

programoje ,,Po gandrelio sparnu" ir 
I

priesmokyklinio ugdymo programoje. 
I

Savalaike vaikams teikiama logopedo, 
I

kineziterapeuto ir specialiojo pedagogo 
I

pagalba.
5. Palankus darbo ir ugdymo(si)

mikroklimatas.
Veiksminga Mokyklos vaiko geroves
komisrjos veikla.

[staigos geografine vieta palanki

ivairiapusiam ugdymui(si)
Stiprus pedagogrl ir pagalbos vaikui
specialistq kolektyvas, gebantis itraukti
SIJP vaikus.
Aplinkq, skatinandiq kUryb4, tiriamEJE
veikl4, fizini aktyvumg ir poilsi
tikslingas naudoj imas.

6.

7.

8.

9.

Darbuotojq amZiaus vidurkis 5l ,79
metai, pedagogrl - 52,6 metai.
Nepakankamai uZtikrintas Mokyklos
teritonjos saugumas (reikia keisti
neatitinkanliq reikalavimq tvor4, pro
kurios tarpus ilenda-i5lenda vaikai)
Sunku vykdyti kokybi5ka nuotolini
ikimokyklinio amZiaus vaikq mokymqt
del vaikq amZiaus.
Truksta aplinkos pritaikymo judejimo
negali4 turintiems vaikams.
Prastas Europos Sqiungos kalbq
mokejimas tampa kliUtimi pasinaudoti
vakarq Europos gerq;,a patirtimi ir
dalyvauti tarptautiniuose proj ektuose.

Galimybes Gresmes
1. Platesnis IT panaudojimas, virtualiq

mokymo aplinkq tikslingas ir saugus
parinkimas.

2. ugdytiniq tevq ir darbuotojq parama

istaigai, skiriant 1,2 proc. gyventojq
paJamq mokesdio. Galimybe le5as
panaudoti darZelio modernizaciai,
patalpq remonto ar aplinkos tvarkymui,
ugdymo priemondms isigyti.

3. Tobulinti vaikq pasieki-rl ir paZangos
vertinimo rezultatq panaudojima
planuojant ir vykdant ugdymo proces4.
I5bandyti pasieki*,I ir paLangos
fiksavima ,,Virtualaus voratinklio"

1. Svietimo politikos kaitos strategija ir
dinamika nepakankamai siej ama su kitq
ekonominiq ir socialiniq reformq
strategijomis.

2. Strateginis planas gali likti deklaratyvus,
jei nebus paremtas finansavimu.

3 . Ekstremalioj i situa cija, pandemrj a.

4. Tevq uZimtumas apsunkinantis tevq
isitraukimg i vaikq ugdymo procesg.

5. Ikimokyklinio amZiaus vaikams ndra
skina biudZete neformaliojo Svietimo
krep5elio le5q, tai apsunkina neformaliojo
Svietimo sektoriaus pletr4, maLina
galimybes vaiku savirai5kai ir

4.

5.
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platformoje.
4. Bendradarbiavimas SU kitomis

visapusiSkam tobulejimui ankstyvajame
amZiuje.

5.

6.

mokyklomis ir institucijomis.
Patraukliau organizuoti ugdym4,
reflektuoti.
Bendruomends sveikatos stiprinimas
panaudojant naujus pa1angius bUdus ir
metodus sveikai mitybai ir fiziniam
aktyvumui skatinti.
Vaikq saugumo uZtikrinimas vykdant
smurto ir patydiu prevenciios uZsiemimus.

7.

Vidaus kontrol6s ir vidaus isivertinimo sistema. Mokyklos veiklos isivertinimas atliekamas
kiekvienais kalendoriniais metais direktoriaus isakymu patvirtintos darbo grupes, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016-03-29 isakymu Nr. V-267 patvirtinta
,,Mokyklq, teikiandiq bendrojo ugdymo programas, veiklos isivertinimo metodika". Darbo grupe,
sudarydama klausimynus pedagogams ir tevams, taiko IQES online Lietuva sitrlomus instrumentus.
Mokytojai savo veikl4 isivertina pagal mokytojo ir Svietimo pagalbos vaikui specialisto veiklos
kvalifikacij os isivertinimo form4.

Mokykloje vykdoma vidaus kontrole vadovaujantis vidaus kontroles politik4
patvirtinta Utenos vaikq lop5elio-darZelio ,,Gandrelis" direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. isakymu
Nr. V-23. Pedagogines veiklos prieZiiir4 vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Mokyklos finansing, [king kontrolg taip pat vykdo Valstybes kontroles igaliotos institucijos ir
savininko teises bei pareigas igyvendinanti institucija. [staigos higiening ir maisto kokybes prieiliir1
atlieka Utenos rajono Valstybine maisto ir veterinarine tamyba bei Utenos rajono visuomenOs
sveikatos biuras.

III. MOKYKLOS VE,IKLOS STRATE,GIJA

r'ILosoFrJA

Kiekvienas Zmogus yra svarbus.

YIZIJA

Saugi, atvira inovacijoms, ktirybi5kumui ir partnerystei ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo mokykla, siekianti kokybi5ko ugdymo.

MISIJA

Padeti Seimai puoseleti ivairaus amZiaus, gebejimq ir poreikiq vaikq galias, lemiandias
asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg, igyvendinant ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo,
programas, teikiant reikaling4 Svietimo ir kit4 pagalb4.

VERTYBES

Pagarba vaikui ir suaugusiam.
I5laisvintas k[rybiSkumas.
Pasitikejimas.
Solidari atsakomybe.
Tolerancija.



STRATEGINIS TIKSLAS

Siekti geresnes laikq ugdymo(si) pasiekimq kokybes, stiprinant individualizuotq ugdym4,
parenkant ugdymosi erdves ir efektyvinant ugdytojq partnerystg.

IV. STRATEGINIAI POKYdIAI

l. Inovatyvus, kokybi5kas ugdymas ir pasiekimq bei paZangos vertinimas.
2. Bendradarbiaujanti aktyvi Mokyklos bendruomene.

v. KoKYBTSKos Svrrcrrvro srsrEMos KURTMo rR JAuNrMo uZrvrruvro
PROGRAMA

l. Tikslas
Taikant universalaus mokymosi dizainqkryptingai ir individualizuotarorganizuoti kokybisk4
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo(si) proceso igyvendinima.
l.l .lJildavinys
Organ izuoti itraukqi i ugdym?
galimybes.

ir individualizuoti mokym4(si) atsi Zvelgiant i vaikq patirti ir

Priemones I veminimo kriterrjai Terminai Vykdytojai I Lesq
I Saltiniai

1.1.1. Igyvendinti
ikimokyklinio ugdymo
progr amq,,Po gandrelio
sparnu" ir atnaujint4
prie5mokyklinio ugdymo
programq integruoj ant
socialinio emocinio ugdymo,
STEAM ugdyffio, ekologinio
ugdymosi programas,

itraukiant ivairiq poreikiq
vaikus ir siekiant ugdytiniq
ugdymosi pailangos.

Tevq apklausa
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
programq vertinimui
vykdoma I kartqper
metus, apklausos
rczultatan rodo, kad 80 %
tevq teigia, kad programos
atitinka arba atitinka i5
dalies jq vaikq gebejimus
ir poreikius.
Mokytojq tarybos ir
metodines grupes
posedZiuose 1 kartE
metuose aptariama
paZanga ir itraukiojo
ugdymo rezultatai.

2022-
2024m.

Vadovai,
mokyojai, Spv
specialistai.

ZI, ML

l.l .2. Vaikui ir jo Seimai
i5kilusiq problemq
sprendimas VGK
posedZiuose ir efektyvios
pagalbos teikimas.

VGK posedLiai
organizuojami 2 kartus
per metus ir esant
poreikiui.

2022-
2024 m

Vokyklos VGK,
SPV specialistai.

ZI

1 . 1 . 3 . IJhtikrinti pritaikytq
programq SIJP turindiq vaikq
ugdymui(si) veiksmingum4.

Pritaikytq programq StlP
turintiems vaikams
veiksmingum o aptarimas
vykdomas VGK
posedZiuose 2 kartus per
metus, individualios tevq
apklausos anketr4
rczultatai rodo, kad ne

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai,
VGK.

ZT, ML



,1

maLiaunei s}%tevq yra
patenkinti programos
tinkamumu.

l.l .4. Tobulinti ugdymo(si)
proces4 remiantis vaikq
palangos ir pasiekimq
vertinimo r ezultatai s .

I5bandytas ir taikomas
pasieki*r+ ir pa1angos
fiksavimas,,Virtualaus
voratinklio " platformoj e.

2 kartus per metus
metodines grupes
posedZiuose aptafta vaikq
paZarrga ir pasiekimai bei
vertinimo sekmes ir
sunkumai dirbant
elektroninej e erdvdj e.

2022-
2024 m

Metodines
grupes
pirmininkas,
mokytojai.

ZI

1 . 1 .5. I-Iniversalq mokymosi
dizain4 integruoti i tikslines
programas ir pritaikyti vaikq
socialiniq bei emociniq
kompetencijq ugdyme.

Ne maZiaukaip 50 proc.
kasdieniq ugdymo(si)
veiklq bus taikomas
universalus mokymosi
dizainas ir vykdomos
ne matiau nei 4 tgstines

prevencines programos.

2022-
2024 m

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai,
socialinis
pedagogas,
psichologas.

ZI, LR,

l.2.Uildavinys
Siekti nuolatinio pedagogrl profesinio tobulej imo
proces4.

ir ivairiq programq integravimo i ugdymo(si)

1.2.1 . Tobulinti pedagogtl ir
kitq darbuotojq kvalifikacij4
ir bendr4sias kompetencijas.

Ne maliaukaip 2 kartus
per metus vadovai,
mokyojai, Spv
specialistai ir kiti
darbuotojai tobulins
kvalifikacijg, savo
bendr4sias kompetencij as

ir mokysis edukaciniq
programq integravimo.
Kasmet bent I pedagogas
sieks auk5tesnds
kvalifikacines kategorii os.

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai.

KT, ZT,

ML

I .2.2. Tobulinti veiklos
planavim? (ugdymo planq,
veiklos planus, ilgalaikius ir
savaitinius planus) siekiant
konkretumo, racionalumo,
vieningumo.

Veiklq planavim4
perkelus ir i5bandZius jo
veikimo galimybes

,,Virtualaus voratinklio"
platformoj e naud os 7 0o/o

ikimokyklinio ugdymo
pedagogrl.

2022-
2024m

Vadovai,
mokytojai.

ZT

I .2.3. Skleisti pozityviqJq
pedagogrl patirti.

Kiekvienas pedagogas 1

kart per metus pasidalins
gerqi a patirtimi istaigoje,
mieste ar respublikoje
(proj ektai, atviros veiklos,
priemoniq pristatymas,
prane5imq skaitymas ar
pan.)

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai.

ZT

I .2.4. Vykdyti istaigos Pedagogai kasmet 2022- Vadovai, KT, ZI,



^

pedagogrt veiklos ir
kompetencij q isivertinim q ir
vertini*?.

reflektuoja savo

pedagoging veikl4,
numato tobulintinas
profesines sritis.
Individualiq pokalbi.t
metu analizuoj ama
pedagogo veikla ir
ugdytiniq pasiekimai,
numatomi individualios
pagalbos pedagogui b[dai
bei kvalifikacijos kelimo
prioritetai.

2024m mokytojai, SPV
specialistai.

ML

1.3. UZdavinys
Pletoti inovatyvi4 ugdymo(si) aplinke, skatinandie vqltq veiklumE ir rai5k4 per judesi ir kUryba.
Priemonds Vertinimo kriterrjai Terminai Vykdytojai LeSq

Saltiniai
1 .3.1. Pletoti informaciniq
komunikaciniq technologrj q
naudoj imQ ugdymo procese.

80 % mokytojq naudos
IKT informacrj ai perteikti,
ugdymo proceso
vuzdumui didinti ir vaikq
mokymosi kompetencij ai
ugdyti.

2022-
2024 m.

Vadovai,
mokyojai, Spv
specialistai.

KT, ZI,
ML

1.3 .2. Organizuoti tautines,
kalendorines, valstybines ir
sportines Sventes,

skatinandias kiirybines vaikq
galias ir aktyvq judejim4 bei
stiprinandias sveikat4.

Ne maZiau65 %
ugdytiniq, Mokyklos
darbuotojq dalyvaus
grupes aplinkoje
mokytojq
organizuojamuose
veiklose ir renginiuose.

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai.

ZI, ML,
LR

1 . 3 . 3 . Org anizuoti renginius
su ikimokyklinio , pradinio
bei kitomis ugdymo

istaigomis panaudoj ant
informacine s komunikacine s

technologijas.

Pagal galimybes per
metus l-2 organizuoti
kontaktinius ar
nuotolinius bendrus
renginius.

2022-
2024 m

Vadovai,
mokyojai.

ZI, KT

1.3 .4. Papildyti ugdymo
aplink4 inovatyviomis
ugdymo priemondmis.

Isigytas ir irengtas
interaktyvias grindis bei
Mokyklos saleje ir bent 1

grupeje irengtus
stacionarius proj ektorius
su ekranu ugdymo procese
naudos 50 proc.
pedagogrl.

2022-
2024m

Vadovai,
mokytojai,
[kvedyS, kiti
darbuotojai.

ZI, KT

1.3.5. Lauko erdves papildyti
tyrinej imus ir judej im4
skatinandiomi s priemondmi s .

Bus irengta:
1 tyrinejim.l sienel6,
1 lauko biblioteka, 1

garsq, spalvq, tyrinejimo
zona.
Bus isigyti 5-6 balansiniai
dviratukai, siipynes

,,Gandrulizdis" arbaZ
hamakai.

2022-
2024m.

Vadovai,
mokytojai,
tikvedys, kiti
darbuotojai

ZT, KT



2. Tikslas
Puoseleti bendruomenes nariq tarpusavio santykius, kuriant ugdymui pdankq mikroklimatq ir
tarpinstitucini bendradarbiavimq.
2.1. UZdavinys
Palaikyti ir gerinti pozityviais bendruomenes nariq santykiais grindZiam4 mikroklimat4 ir ugdytojq
parherystg.
Priemones Vertinimo kriterrjai Terminai Vykdytojai LeSq

Saltiniai
2.1. 1. Telkti veikli4,
atsakingq Mokyklos
bendruomeog, gebandie
kurybi5kai dirbti komandose.

Dirbant k[rybinese darbo
grupese, komandose,
vykdyti l-2 projektus
bendruomeneje
skatinandius
bendradarbiavimE ir
mentorystg.

2022-
2024m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai.

ML,
KT

2.1 .2. Palaikyti teigiam4
emocini ir psichologini
mikroklimat4
bendruomendje.

Vidaus veiklos kokybes

isivertinimo apklausq
rodikliai rodyS, kad 70-75
Yo darbuotojq teigia, kad
Mokykloje vyrauja
psichologi5kai saugi darbo
ir ugdymo aplinka,
teigiamas mikroklimatas.
Mokyklos veiklos
kokybes isivertinimo
apklausq rez ultatai rodys,
kad ne mailiau 60 %
bendruomends nariq
ugdymo aplinkas vertina
teigiamai.

2022-
2024 m

Mokyklos
bendruomend:
vaikai, tdvai,
globejai,
vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai, kiti
darbuotojai.

ZT

2.1.3. Atnauj inti korupcij os
prevencljos program4 ir
priemoniq plan4.

90 % ivykdytos
Korupcij os prevencij os
programos ir priemoniq
plano, paskelbto
internetinej e Mokyklo s

svetaineje, numatytos
priemones.

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai, kiti
darbuotojai.

ZI

2.1 .4. Organizuoti
bendruomenes i5vykq ar
rengini, skatinant
bendravim4 bei
bendradarbiavim4.

Suorganizuotos l-2
i5vykos ar renginiai,
kuriose dalyvautq
Mokyklos bendruomends
nariai.

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai, kiti
darbuotojai.

ZI. ML,
LR

2.2.ULdavinys
Kompleksiniam ugdymo problemq sprendimui stiprinti formalqji ir neformalqiitarpinstitucini
bendradarbiavim4.
Priemones Vertinimo kriteriai Terminai Vykdytojai LeSq

Saltiniai
2.2. l. Igyvendinti
sveikatingumo, ekologinio
Svietiffio, tvarumo programas
ir proj ektus formuoj ant
Mokyklos iv aizdi, savitum4,

Ne maLiauT} % vaikttr
dalyvaus
projektuose,
kasmetiniuose
renginiuose:

2022-
2024 m

Vadovai,
mokytojai,
socialinis 

v
pedagogas, SPV
specialistai, kiti

ZI, KT



atspindint veiklos kryptis ir
rengiant bendrus projektus su

socialiniais partneriai s.

su FK ,,IJtenos [Jtenis"
treneriais futboliuko

V '. 'uzslemlmuose
priesmokykliniq grupiq
vaikams I k. per savaitg;
UAEF ir,,Disney"
programoj e,,PlayMakers "
5-8 metq mergaitems;
Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto
(LTOK), Respublikines
ikimokyklinio ugdymo

istaigq kUno kultUros
pedagogrl asociacijos
(RIIIKKPA) projekte

,,Lietuvos mfrq)q
Ludynds";
Valstybiniq institucrj q,
socialiai atsakingq verslo

imonitl ir nevyriausybiniq
organizacijq bendrame
sveikos gyvensenos
ugdymo projekte

,,Sveikatiada".
Ne maLiau 80 proc. vaikq
dalyvaus ES struktiiriniq
fondq le5omis
finansuoj amame proj ekte

,,AtsigryLk, padek,
galesitl".

darbuotojai.

2.2.2. Skatinti
bendruomeniSkum4,
toliau stiprinant
tarpinstitucini
bendradarbiavim4

Atnaujintos l-2
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
sutartys. Ivykdyti
bendradarbiavimo
sutartyse numatyti

isipareigojimai.

2022-
2024m

Vadovai,
mokytojai, SPV
specialistai.

ZT, KT,
LR, ML

2.2.3. Bendradarbiauti su
Utenos visuomen6s sveikatos
biuru.

75 % vaikq dalyvaus
[Jtenos visuomends
sveikatos biuro
organ izuojamo se veiklo se,

skirtose ikimokyklinio ir
prie Smokyklini o amZiaus
vaikams.

2022-
2024 m

Vadovai,
sveikatos
prielifiros
specialistas.

}/IL,ZI

Finansiniai i5tekliai :

ML- mokymo le5os ikimokykliniam ir priesmokykliniam ugdymui.
SB - savivaldybes biudZeto 1d5os.

LR - labdaros, remejq leSos, 1,2 proc. GPM.

5T - projektines ir mokesdio u?vaikq iSlaikymq darilelyje 165os.

ZI - Lmogi5kieji i5tekliai.



Vykdytojai:
Vadovai - direktorius, direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.
Mokytojai - mo$rtojai ir meninio ugdymo mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir (arba)
prie5mokyklinio ugdymo programzs.
SPV specialistai - Svietimo pagalbos vaikui specialistai (specialusis pedagogas, specialusis
pedagogas (logopedas), socialinis pedagogas, psichologas, kineziterapeuto padejejas).
VGK - Mokyklos vaiko geroves komisijos nariai.

VI. ASIGNAVIMAI IR NUMATOIVII FINANSAVIMO SATTINIAI

VII. STRATEGINIO PLANO STEBESENA

o Strateginio plano igyvendinimo prieZiflr4 atlieka direktoriaus isakymu sudaryta strateginio
plano stebdsenos grupe.

o Strateginio plano igyvendinimo analize atliekama baigiantis kalendoriniams metams -
kiekvienq metq gruodZio menesi.

o Strateginio plano koregavimas atliekamas pasibaigus kalendoriniams metams - kiekvienq
metq sausio menesi.

o Nauja stateginio plano redakcija, priemoniq pasikeitimas iforminami Mokyklos
direktoriaus isakymu, pritarus Mokyklos tarybai ir Utenos rajono savivaldybes igaliotam
asmeniui.

Ekonomines
klasifikacijos
grupes

Asignavimai
2021
metams
(Eur)

Parai5ka biu diletiniams 2022 metams
(t[kst. Eur.)

Projektas
2023
metams
(ttrkst. Eur)

Projektas
2024
metams
(tukst. Eur)

Bazinis
biudZetas

Pakeitimail
nauias

I5 viso

1.I5 viso
asignavimu

807673,53 1 008 1043,3 1079,5

I5 jq: darbo
uZmokesdiui

702505,20 467,4 915,1 947,1

I5 jq: turtui
isieyti
I5 j,U
kvalifikacijos
kelimui

1138 213 213 215

2.Finansavimas
Savivaldybes
le5os

363400 456,9 472,8 489,3

Kitos
speciali.dr't
programq
leSos

59501,63 67,20 69,6 71,9

Kiti Saltiniai 1 903 1 1 1

MK, kitos
valstybes
leSos

371077 475 49r,79 508,9

Nemokamo
maitinimo

7 571 ,90 8 8r2 8,4

Proiektu 4220



o Strateginio plano igyvendinimo ataskaita rengiama pasibaigus plano vykdymo laikotarpiui -iki 2025 m. birZelio I d. ir skelbiama Mokyklos interneto svetaineje
www. gandrelis.utena.lm. lt

PRITARTA PRITARTA
Utenos rajono savivaldybes Mokyklos tarybos
administracijos Svietimo ir sporto skyriaus 2022 m. sausio 18 d. posedZio
vedejo pavaduotoja protokoliniu nutarimu Nr. pr-l
Virginija Vaitiekiene
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