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CEGELSKIENĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA IR MOKYKLOS IŠSKIRTINUMAS. 

Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.  

Mokyklos tipas – pradinė mokykla. 

Mokyklos interneto svetainės adresas – www.rokiskioazuoliukas.lt  

 

1.1. Mokyklos 1-4 kl. mokinių tėvų nuomonė apie mokyklą (iš 2015 m. mokyklos pažangos 

ataskaitos) 

5 aukščiausios vertės, 5 žemiausios vertės.  

Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais. 3,9 

Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams, galime kreiptis. 3,8 

Mano vaikas gerai atsiliepia apie savo mokyklą ir mokytojus. 3,8 

Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai. 3,8 

Tėvai yra supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais (ko, kaip ir 

kiek vaikas mokysis, kokia bus popamokinė veikla. 3,8 

 

Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius. 3,2 

Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami. 3,3 

Esu patenkintas (-a) savo vaiko mokymosi rezultatais. 3,4 

Man reguliariai suteikiama galimybė pareikšti savo atsiliepimus apie mokyklos veiklą. 3,4 

Jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai skriaudžiami, mokykla imasi veiksmų, kad užkirstų tam 

kelią. 3,4 

 

1.2.Mokyklos svarbiausi apdovanojimai/pasiekimai 2015 m. m. 

Nacionaliniu lygmeniu. Gamtos Kengūra  2015 -  1 auksinis diplomas, 1 oranžinis diplomas.   

Kalbų  Kengūra 2015 – laimėti 2 auksiniai, 2 oranžiniai diplomai. 

Rajone. Raštingiausio moksleivio konkurse -  1 mokinys.  Skaitovų konkurse -  1 mokinys.  

Gamtininkų konkurse -   2 pirmos vietos, 1 antroji vieta.  Sportiniai konkursai - kvadrato varžybose  

(pradinės klasės)  3 vieta. 

Švietimo mainų paramos fondo pažymėjimas dėl formalizavimo, kad mokykla - darželis 

,,Ąžuoliukas‘‘ yra Europos Sąjungos programos ,,Erazmus+‘‘ dalyvis. 

 

1.3.Mokyklos išskirtinumas, naujovės įdiegtos 2015 m. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus mokinių (vaikų) meninis, anglų 

kalbos, sportinis ugdymas su specialistų pagalba. 

Anglų kalbos mokymo stiprios patirtys ir sklaida rajone, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenyse.  

Meninis  ugdymas ir vieša renginių reprezentacija rajono lygmenyje. 

Interaktyvūs tėvų mokymai, konsultacijos dėl anglų kalbos mokymo. Tėvų ,,mokyklėlės‘‘ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatinimo klausimais. 

Interaktyvus grįžtamasis ryšys ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams dėl  vaiko 

ugdymo pridėtinės vertės.   

Kintančios, mokinių (vaikų) poreikius ir nūdieną atitinkančios edukacinės aplinkos. Žr.5 p. 

 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/


2. DARBUOTOJAI 

2.1.Darbuotojai. Viso  46. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Mokytojai Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Kiti 

darbuotojai 

7 1 9 1 3 25 

 

2.2.Mokykloje dirbę specialistai 2015 m. 

Specialistas Etatai 

2015-01-01 

Etatai 

2015-12-31 

Pastabos 

Auklėtojos 6,93 6.93  

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

1 1  

Meninio ugdymo 

mokytojai 

1,5 1.5  

Švietimo pagalbos 

specialistai (logop, 

spec ped) 

1,25 1,25  

Socialinės 

pedagoginės 

pagalbos 

specialistas 

0,5 0,5  

Dietistas 0 0  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

0,75 0,75  

Ūkvedys 1 1  

Judesio korekcijos 

mokytojas 

1 

 

1 

 

 

Pailgintos dienos 

grupės auklėtoja 

0,5 0,5  

Pageidavimai, problemos – dėl psichologo paslaugų teikimo. 

 

2.3.Mokyklos vadovai 2015 m.: 

 

Vardai, 

pavardės 

Vadybinio 

darbo 

stažas 

mokykloje 

Vadybinė

s 

kategorijo

s 

Atestacijos metu 

rekomenduota 

tobulinti 

 

Kvalifikacijos tobulinimas  per 

2015  metus 

Romualda 

Cegelskienė 

25 m. II vadybinė 

kv. 

kategorija 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

gautų duomenų 

naudojimas veiklai 

tobulinti. 

 

Mokyklos- darželio 

,,Ąžuoliukas‘‘ 

lauko sklypo 

aplinkos 

edukacinių ir kitų 

saugių ir 

„Instrumentai mokyklos veiklos 

kokybei įsivertinti ir tobulinti 

( IQES online Lietuva) ( Nr. 211, 

2015-02-28) 

„Atnaujinti mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rodikliai“      

( Nr. 432, 2015-03-17) 

„Geros mokyklos link“( Nr.1993, 

2015-10-08;09) 
„Darbas su Google dokumentais: 

kūrimas ir valdymas“.  (pažym. 

Nr.137, 2015-02-13) 



veiksmingų aplinkų 

kūrimas. 

„Moderni švietimo įstaiga: nuo 

organizacijos kultūros 

puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“ 

2015-06-10 Nr.1474 

„Tarptautinių projektų vykdymo 

patirtis Rokiškio r. švietimo 

įstaigose ir iššūkiai ateičiai“ 

2015-01-22 Nr.1514 

,,Lyderystės raiška Ukmergės 

rajono švietimo įstaigose‘‘,2015-

06-16 Nr.38102 

Irena  

Jovarauskiene 
19 m. II vadybinė 

kv. 

kategorija 

Ugdymo turinio 

vadyba.  

Tėvų  švietimas ir 

informavimas.  

 

Ugdymo turinio  seminarai „ 

Teminis mokymas“  6   val., „ 

Mokinių standartizuotų testų 

panaudojimas“  6 val. , „ 

Ikimokyklinio ugdymo turinio 

planavimas ir įgyvendinimas“  6 val. 

„Bendradarbiavimas – būdas siekti 

geresnės vaikų ugdymo kokybės  

(apibendrinta ir pristatyta įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojų 

geroji vaikų pažangos stebėjimo, 

fiksavimo , vertinimo patirtis 

Kupiškio lopšelyje – darželyje „ 

Saulutė“) 6 val. , „Atnaujinti 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodikliai“ 6 val. 

Parengtas  pranešimai rajono 

ikimokyklinio ugdymo  mokytojams 

( RŠC)  ,,Naujovės, aktualijos, 

perspektyvos įgyvendinant į vaiką 

orientuotą ugdymo turinį“.  

 

2.4.  Didžiausi (reikšmingiausi) vadybinės veiklos pasiekimai 2015 m. : 

Lyderystės skatinimas bendruomenėje: 

pažangaus delegavimo principu inicijavau tarptautinio projekto Erasmus + rengimą ir komandoje 

vykdžiau  informacijos sklaidą bendruomenei dėl veiklų, įgyvendinant  Erasmus + 

 2-ojo pagrindinio veiksmo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektą “Children Tell the 

History” su partneriu Istituto A.Oriani, Faenza (Italija). 

Ugdytinių tėvų iniciatyvų skatinimas per pažangaus delegavimo funkciją: laikino mamų 

savanorių klubo veikla mokykloje ir už jos ribų, tėvų savanorystė, dalyvaujant ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo procese ir kituose mokyklos - darželio  renginiuose (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo pakopos). Pastebėtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pakopų ugdytinių tėvų pedagoginio ir kito švietimo aktyvumas. Tėvai viešai įvardina 

minėtos veiklos svarbą.  Skaityti  www.rokiskioazuoliukas.lt 

Kitokio ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimas: 

komandoje su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais kryptingai ir nuosekliai 

skatinau plėtoti interaktyvią informaciją   ugdytinių tėvams dėl vaiko ugdymo gebėjimų 

formalizavimo. Sukurta ir veiksmingai vykdoma aukščiau įvardintos veiklos sistema. 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/


 Komandoje su mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ įvaizdžio ir aplinkų kūrimo grupe, 

formalizavome palankių ugdymuisi lauko aplinkų kūrimo projektą ir vadovavau darbų procesui. 

Teikiau mokyklos - darželio tarybai dėl aukščiau įvardintų veiklų rezultatų. Žr.3.1. p., skaityti 

www.rokiskioazuoliukas.lt 

Inicijavau naujo ugdymo modelio rengimą: laikinos lauko grupės išbandymą ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo pakopose.  
Direktorės Romualdos  Cegelskienės atviro socialumo veiklos: Lietuvos pradinių  mokyklų asociacijos 

tarybos narė.švietimo konsultantė vadybos ekspertė (vykdytos 7 vadybinės konsultacijos, atliktos 8 

mokyklos vadovų atestacijos, 3 – Pasvalio rajono švietimo įstaigose).  Rajono švietimo įstaigų vadovų 

asociacijos tarybos narė, sekretorė.  

 

2.4.Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2014-2015 m. m. 
Kvalifikacijos tobulinimo forma Dalyvavusių 

mokyklos 

mokytojų 

Aktualiausios temos/ sėkmės 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo pedagogams, 

ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą.  

40 val., Utenos švietimo centras.   

3 Įgijo kvalifikaciją, reikalingą dirbti 

priešmokyklinio ugdymo grupėje.  

Kvalifikacinis laipsnis ir profesijos 

kvalifikacija: 

Ikimokyklinio ugdymo  

pedagogikos profesinis 

bakalauras, auklėtojo kvalifikacija. 

2 Sėkmingai dirba pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą (patenkintas  kvalifikuotų specialistų 

poreikis).   

 

 Seminarai- praktikumai.  

 

 

 

 

25 Ugdymo turinio  kokybės vadyba : 

„ Mokinių įtraukimas į aktyvią veiklą  anglų kalbos 

pamokose“,  

„ Aktyvių metodų taikymas pradiniame ugdyme“,  

 „ Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse: naujovės 

ir patirtys 3“.  „ Aktyvių mokymo metodų taikymas 

vaikų sportiniame  ugdyme“, „Inovatyvios 

priemonės logopedo darbe“.  

Seminarų  medžiaga sėkmingai   pritaikoma anglų 

kalbos, pasaulio pažinimo pamokose, projektinėje 

veikloje. 

Informacinių technologijų integracija į ugdomąsias 

veiklas:  

,,Savo paties  elektroninių (kompiuterinių) testų 

kūrimas naudojant eTEST  lt sistemą“.  

Sėkmingos patirties seminarai- 

praktikumai „ Mokytojas – 

mokytojui“.  

21 Pasirinkta tema -  aktyvus ugdymas (is)  už 

mokyklos ribų.  

 „ Mokinių kūrybiškumo ugdymas  pamokų ir 

popamokinėje veikloje“. 

„ Mažosios vaikų kelionės: sėkmės ir problemos“.  

Mokytojų bendruomenėje yra pripažįstama, jog vis 

sėkmingiau plėtojasi  mokinių (vaikų)  ne tik 

dalykinės, bet ir bendrosios kompetencijos.  



Patirties sklaida  rajono ir 

respublikinėse konferencijose.   

 

 

 

 

6 
 
 
 
 
 

Mokytojų pasirinktos temos: 

„ Etnokultūros įtaka pasaulėvokos formavimui“ . 

„ Ugdomoji terapija: šviesos stalo ir dailės 

naudojimo galimybės“. 

„Žaidimas krištolu arba tas nesibaigiantis 

mokymasis mokyti“. 

eTwinning profesinės raidos 

seminaras „Interactive 

classroom“, Briuselis (Belgija) 
 

 

            1 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mokytojų dalyvavimas renginių 

pradinių klasių mokiniams rengimo 

darbo grupėse, renginių 

organizavimo vertinimo komisijose. 

6 4 konkursų pradinių klasių mokiniams rajone 

organizatoriai. 2 konkursų pradinių klasių 

mokiniams vertinimo komisijos nariai. 

Kvalifikacijos tobulinimui kiekvienam mokytojui 2015 m. teko  vidutiniškai  9 dienos. 

 

2.5.Reikšmingiausi pedagoginės veiklos pasiekimai 2014-2015 m. 
Edukacinis sąsiuvinis 1-5 klasių mokiniams. 

Sudarė Dalia Kiukienė ir Edita Lapienienė, Rokiškio mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ mokytoja- 

metodininkė. 

Leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Rokiškio rajono 

savivaldybė.  

Prevencinės programos „Antras žingsnis“ įgyvendinimas 4,3 klasėse.  

Sėkmingi komandinio darbo pavyzdžiai  ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo pakopose – ugdymo 

grupėje komanda mokytojų pagal planuojamas ugdomąsias  veiklas. 

Sėkmingi grįžtamojo ryšio įrankiai ugdytinių tėvams ankstyvojo amžiaus ugdymo grupėje. 

Ankstyvasis   kalbinis  ugdymas (anglų kalbos  pradmenys   nuo 4  metų).  

Puikūs nacionalinio tyrimo, standartizuotų testų  rezultatai  4 klasėje, mokytoja Giedrė Narkūnaitė.  

Pradinių klasių mokinių   E- Twining projektai (bendradarbiavimas su užsienio mokyklomis).  
Tęstinė partnerystė su Priwatna Skola Podstawowa Academos, Krokuva (Lenkija). Susirašinėjimas 

anglų kalba, interaktyvūs mokinių prisistatymai, kūrybiniai projektukai. Tęstinė partnerystė su 

privačia mokykla Nov Vek, Kirilovo (Stara Zagora, Bulgarija). Apsikeitimas mokinių parengtomis 

anglų kalbos užduotimis. 
Mokytojų socialumo veiklos - vadovavimas rajono metodiniams būreliams: ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojų metodiniam būreliui – Irena Jovarauskienė.  Priešmokyklinio ugdymo metodiniam būreliui – 

Jovita Šukienė.  Pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos narė – Ilona Matiekuvienė. 

 

3. MOKYKLOS APLINKA 

3.1.Mokyklos kontekstinės aplinkos aprašymas: 

Rokiškio mokykla-darželis ,,Ąžuoliukas‘‘ išsiskiria iš kitų Rokiškio rajono ugdymo įstaigų savita 

struktūra (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopos). Tai garantuoja vaiko 

visapusį perimamumą iš vienos pakopos į kitą. Mokyklos pradinio ugdymo pakopos (1 klasę) 

2014- 2015 metais rinkosi 95 proc. tėvų, kurių vaikai lanko mūsų įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes. Iš kitų ikimokyklinių įstaigų atvyko mokytis į pirmą klasę 3 

mokiniai. Pagal 2012 m. birželio d. patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 m. bendrąjį planą numatyta nekintanti minėtos struktūros veikla iki 2016 m. 

Rokiškio mieste pradines klases komplektuoja 2 progimnazijos, todėl veikiant konkurencingumo 

sąlygomis, reikalinga savita mokyklos strategija, kuri būtų orientuota į kokybiškesnes ugdymo 

paslaugas ir išskirtines sąlygas. Todėl pirmos klasės mokiniams pasiūlyta nauja paslauga - 

užimtumas po pamokų iki 15 val. Veiklas organizuoja ir vykdo tos pačios klasės mokytoja. 2- 4 

klasės mokinių užimtumas vykdomas pagal kitą modelį – įvardintų klasių mokiniai gali išvykti į 

neformalaus ugdymo mokyklų užsiėmimus ir vėl grįžti į pailgintos dienos grupę, kurios darbo 



laikas iki 17 val. Tėvų vertinimu, tai padeda spręsti mokinių adaptacijos ir socializacijos 

klausimus. Demografinė situacija: išvyko į kitas mokyklas – 0, išvyko į užsienį gyventi ir mokytis 

–  2 mokiniai. Dvikalbės šeimos – 1 vaikas. Tautinė situacija –ugdoma lietuvių kalba, kitokio 

poreikio nėra. Šeimų materialinė padėtis gera. Mokiniai (vaikai) auga pilnose šeimose - 89 proc., 

nepilnose - 11 proc. Gyvena mieste – 90 proc.  100 proc. ugdytinių tėvų  geba tenkinti mokinių 

(vaikų) socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis priemonėmis.  95 proc. mokinių 

(vaikų) tėvų naudojasi komunikacine TaMo sistema, stebi ir analizuoja vaiko daromą pažangą. 

Emigrantų, užsieniečių  šeimų vaikų mokykloje- darželyje  nėra.  

Paslaugos. Teikiamos  maitinimo, logopedo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos specialisto 

paslaugos. Visų ugdymo pakopų mokiniai (vaikai) turi galimybę ugdytis ir gauti nemokamas 

papildomo ugdymo paslaugas: meninio, sporto, užsienio (anglų kalbos), gamtamokslinio.  

  

 

3.2.Toliau kaip 3 km. nuo mokyklos gyvenančių mokinių skaičius – 9. 

2015 m. pavežamų mokinių skaičius: 

Mokyklos 

(geltonuoju) 

autobusu 

Autobusų 

parko autobusu 

Vežioja tėvai Kita (jeigu 

reikia, 

įrašykite) 

Iš viso kiek 

vežiojama 

Nepavežama 

- 9  - - - 

 

3.3.Mokyklos ugdymui (si) naudojamos patalpos, priemonės: 

Edukacinės patalpos. Salė renginiams (iš dalies tekinanti  vaikų iki 7 metų amžiaus sporto 

poreikius),  dailės, logopedo, specialiojo pedagogo, informacinių  technologijų   kabinetas,  

etnokultūros centras, mobili  bibliotekėlė, gyvasis gyvūnų  kampelis. Aukščiau išvardintų 

edukacinių kabinetų, sporto salės  materialinė bazė yra  gera ir motyvuojanti veikti. 

Pradinių klasių mokiniai yra pavėžėjami į J.Tumo Vaižganto gimnazijos sporto salę  dėl kūno 

kultūros pamokų pagal panaudos sutartį, 2015m......  

Kuriamos palankios ugdymuisi aplinkos mokyklos – darželio kieme: smėlio, vandens, molio 

žaidimų ir tyrinėjimo erdvė ( lauko laboratorija ); ugdomųjų sodelių zonos (jų formavimas, 

priežiūra, stebėjimas). Ekologine erdvė. Žaliasis kiemo žemėlapis. Judrioji kiemo erdvė. Kūrybinė 

kiemo  erdvė.   

Visos pradinės klasės ir ugdymo  grupės pilnai aprūpintos  kompiuteriais ir kitomis 

informacinėmis technologijomis, ugdomojo proceso organizavimui, mokytojų pasirengimo 

pamokoms, planavimui ir kita. Atnaujinamos interaktyvios  informacinės erdvės tėvams: 

sėkmingai veikia ir teigiamai vertinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ,, televizijos 

žinios‘‘. 

 

3.4.Mokyklos finansavimas 2015 m.: 

Savivaldybės biudžetas -214238,00 EUR 

Mokinio krepšelio lėšos – 157977,00 EUR 

MMA didinti -1739,00 EUR 

Viešieji darbai – 1167,00 EUR 

Spec programos – 33891,00 EUR 

 

3.5.Materialinės bazės pokyčiai. (kas įsigyta, kas suremontuota, už kiek ir kokių lėšų) įsigyta: 

Priemonės pavadinimas Panaudotos lėšos (Eur) Finansavimo šaltiniai 

Menų lauko žaidimai: 
žaidimai su smėliu, 

           3850.00 

 

 Spec. lėšos 2850 EUR  

MK lėšos 1000 EUR 



akmenėliais, skalda ir kita 

gamtine medžiaga. Šaškės ir 

šachmatai, kiti loginiai 

žaidimai. Organinis stiklas, 

magnetinės lentos, įvairi dažų 

technika.  
Gamtamokslinis centras: 
gamtovaizdžio apžvalga ir 

gamtos reiškinių stebėjimų 

panoraminis įrenginys 1 vnt. 
Smėlio laboratorija. 

Vandens ir augmenijos 

laboratorija. 

Tentai smėlio dėžėms 5 vnt. 

Smėlio dėžės 6 vnt. Lauko 

pavėsinių durelių 5 vnt.-  metalo 

apdaila 16 vnt. , suoliukai 3 vnt., 

dekoratyvi ugdymo priemonė 

,,Laumžirgis‘‘, dekoratyvus 

suoliukas. Įstaigos vizitiniai 

akcentai 
Smėlis 4 tonos.  

 

Mokykliniai baldai , stendai. 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės 

baldai, patalynė 

 

Vadovėliai ir kita literatūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   

 

                 500,00 

 

               4954,84 

 

 

                1618,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK lėšos 

 

Savivaldybės biudžetas 

 

MK lėšos 

 Viso - 10922,84 EUR 

Atlikti darbai Panaudotos lėšos (EUR) Finansavimo šaltiniai 

Lauko aplinkos žaidimo 

aikštelių remonto darbai. 

 

 

1 pradinės klasės remonto 

darbai. 

 

Įrengta šildymo įranga 1 

laiptinėje ( oro užuolaida). 

3158,00 

 

 

 

                   780,00 

 

 

680,00 

 

Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija, statybos ir 

infrastuktūros plėtros skyrius. 

 

Spec. lėšos. 

 

 

Spec. programų lėšos. 

Viso – 4618,00 EUR 

4. MOKINIAI, MOKINIŲ PASIEKIMAI 

4.1.Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikų skaičius pagal amžių: 

Vaikų skaičius 2015 metai 2014 metai 

2015-01-01 2015-09-01 2015-12-31 2014-09-01 2014-12-31 

Ikimokyklinio amžiaus 83 80 81 83 83 

Priešmokyklinio 

amžiaus 

24 25 25 25 24 

Viso: 107 105 106 108 107 

Iš jų specialiųjų poreikių vaikai. 

Bendras vaikų 

skaičius 

Vaikų skaičius, kuriems per 2015 metus 

buvo rekomenduota suteikti 

Vaikų skaičius, kuriems per 2015 

metus buvo suteikta specialioji 



2015-12-31  specialiąją pedagoginę pagalbą pedagoginė pagalba 

106 23 23 

 

4.2.Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. TS-6.129, 

mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje lengvatos buvo suteiktos vaikams, kurių: 

Šeima augina 

3 ir daugiau 

vaikų 

Šeimos vidutinės 

pajamos vienam nariui 

neviršija LRV 

nustatytų remiamų 

pajamų 

Vienam iš tėvų 

nustatytas  

0-40 proc. 

darbingumas 

Atleista šeima 

nuo mokesčio 

(gauna socialinę 

paramą) 

Vaikui nustatytas 

neįgalumas 

8 4 - 5 1 

 

4.3. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita 

 Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius Skirtumas 

2014-09-

01 

81 4  

2015-09-

01 

84 4 Mokinių skaičiaus 

didėjimas(3) 

 

4.4. Mokinių socialinis kontekstas 2015 m. 

Mokiniai, likę be tėvų globos - 

Rizikos grupės mokinių skaičius 4 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius - 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje - 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 19 

Mokinių socialinio konteksto įtaka ugdymo procesui. Įtakos neturi. Žr.3.1.p. 

 

4.5. Mokinių pasiekimai, pasibaigus mokslo metams  1- 4  klasėse  

Mokslo metai Aukštesnysis 

lygis 

Pagrindinis 

lygis 

Turi patenkinamo 

lygio įvertinimų 

Nepatenkinamas 

lygis 

2014-2015 19 36 26 - 

Vienam pradinio ugdymo mokiniui taikoma individuali mokymo programa. 

 

4.6. Mokinių lankomumas 2014-2015 m. m. 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido 

iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų 

priežasčių 

1-4 kl. Pastabos 1-4 kl. Pastabos 

52 70 proc. pamokų mokiniai 

praleidžia dėl ligos, 30 proc. 

– teisina tėvai . 

3 Dėl nepateisinamai 

praleistų pamokų 

priežastys aptariamos 

individualiai su mokinio 

tėvais. 

 

 

 

4.7. Ketvirtokų vertinimas pasinaudojant standartizuotais testais 2015 m. pagrindinės įžvalgos 

Lyginant su šalies vidurkiu,   klasės mergaičių   pasiekimai  statistiškai  aukštesni  šių testuojamų  

dalykų: skaitymo (19,5 proc.), pasaulio pažinimo (18 proc.),  klasės  berniukų: skaitymas 

(23,4proc.), pasaulio pažinimas ( 18.4 proc.). Matematika - stipriausios sritys viršija šalies 



pagrindinio lygio vidurkį, silpnesnės  sritys atitinka šalies pagrindinio lygio vidurkį. Pasaulio 

pažinimas stipriausios sritys viršija šalies pagrindinio lygio vidurkį, silpnesnės  sritys atitinka 

šalies pagrindinio lygio vidurkį. Skaitymas, rašymas - stipriausios sritys viršija šalies pagrindinio 

lygio vidurkį, silpnesnės  sritys atitinka šalies pagrindinio lygio vidurkį. Džiugina skaitymo testo 

rezultatai, nes mūsų mokyklos mokiniai vidutiniškai surinktų taškų dalis19,9 % didesnė negu kitų 

mokyklų – darželių mokinių. Geri ir pasaulio pažinimo testo rezultatai: vidutiniškai surinktų taškų 

dalis 14,0 % didesnė. 

 Stipriausios kognityvinių gebėjimų  testuojamų dalykų  sritys.  

Žinios ir supratimas. Matematika 84,1 proc. ,skaitymas / rašymas 78,9 proc., pasaulio pažinimas 

78,9 proc. Taikymas. Matematika 69,4 proc., skaitymas / rašymas 71.4 proc., pasaulio pažinimas 

65,7 proc. Aukštesnieji mąstymo gebėjimai. Matematika 62.3 proc. ,skaitymas / rašymas 65,7 

proc., pasaulio pažinimas 58.0 proc. 

 

 

4.8. Mokinių, 2014 m. įgijusių pradinį išsilavinimą skaičius/dalis: 

Mokinių skaičius Mokinių, gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius 

Įgijusių pradinį išsilavinimą 

mokinių dalis  (proc.) 

21 21 100 

 

4.9. Kartojančių kursą (pirmą, antrą kartą) bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius/dalis – 

nebuvo. 

 

4.10. Mokinių 2014-2015 m.m. pasiekimai konkursuose, varžybose, olimpiadose, projektuose ir kt.  

Rajoniniai Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

22 7 49 6 - - 

Ypatingi, išskirtiniai mokinių laimėjimai 2014-2015  m.m. garsinę mokyklą, miestą, rajoną: 

Kasmet mokyklos 2-4 klasių   mokiniai užima prizines vietas. „Mažųjų gamtininkų“  konkurse 

rajone - pirmoji vieta ir dvi antrosios vietos. Raštingiausio mokinio konkurse rajone ,,Aš moku 

rašyti lietuviškai“ 4 klasės mokinė pateko tarp geriausių rajono mokinių  ir atstovavo rajonui  

respublikiniame konkurse.  

Kalbų ,,Kengūra 2015“ -  2 auksiniai  ir 2 oranžiniai  diplomai. Gamtos ,,Kengūra 2015“ – 

iškovotas 1  auksinis ir 1  oranžinis diplomas.  

 

4.11. Mokyklos projektinė veikla 2015 m. 

Vaikų  ir jaunimo socializacijos projektas“ Gamta – tai prieskonis pažinimui“. Dalyviai – pradinių 

klasių mokiniai.  

Lietuvos futbolo federacijos finansuojamas projektas ,,Užauginkime Ronaldo Lietuvai‘‘. Mažoji 

futbolo aikštelės danga.  
Tarptautinis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projektas Nr. 2015-1-lt01-ka219-013409_1 „Children tell the history“. 
Bendruomenės projektai: sveikatingumo projektas „ Ar pažįsti save‘.  Pilietiškumo projektas „ 

Lietuvai reikšmingas datas minime kartu“. Ekologinis projektas „ Mes už švarią aplinką“ .  

 

 

 

 

 

4.12. Neformaliojo ugdymo pasiūla/ valandų panaudojimas 2014-2015 m. m.: 

Veikusių Panaudota Nepanaudota Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose 



būrelių 

skaičius 

valandų valandų proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 

6 8 - 92 proc. 

 

5. MOKYKLOS VIEŠIEJI RYŠIAI 

5.1. Kokių ryšių ir kokiu tikslu Jūsų mokykla užmezgė su rajono, šalies ir/ar užsienio švietimo bei 

kitomis įstaigomis 2015 m.: 

Tarptautiniu lygmeniu išplėtota partnerystė: su Priwatna Skola Podstawowa Academos, Krokuva, 

Lenkija. Partnerystė su privačia mokykla Nov Vek, Kirilovo, Stara Zagora, Bulgarija.  Partnerystė 

su Istituto A.Oriani, Faenza (Italija). 

Nacionaliniu lygmeniu: privačių darželių tinklas - A. Landsbergienės ,,Vaikystės 

Sodeliai‘‘,Vilnius. 

     

5.2. Mokinių tėvų (globėjų) įtraukimas į mokyklos veiklą 2014-2015 m. m. 

Tėvu iniciatyvos: tradicija tapusi  kalėdinė  ,,Gerumo akcija‘‘, ,,Padėkos koncertas 

bendruomenei‘‘.  Tėvai savanoriai , vykdant ugdymo renginius ir tarptautinį  strateginės 

partnerystės tarpmokyklinį projektą Erazmus+; iniciatyvių mamų laikinoji grupė dėl įvairių meno, 

sporto ir kitos veiklos vykdymo.  Interaktyvūs tėvų mokymai dėl  anglų kalbos mokymo 

(dalyvauja apie 75 proc. tėvų).  Tėvų pedagoginis švietimas per klasių ir ugdymo grupių tėvų 

susirinkimus, tėvų įtraukimas į darbo grupes - supažindinimas su švietimą reglamentuojančiais 

dokumentais ir įvairiomis tvarkomis, aptariamos programos, ugdomieji  planai- ko vaikai turi 

išmokti ir, kaip jiems padėti mokytis; tėvų įtraukimas į vykdomas apklausas dėl ugdymo kokybės. 

Mokyklos- darželio tarybos veikla per individualaus tarybos nario iniciatyvas ir bendrų susitarimų 

priėmimą- formalizuoti susitarimai dėl maitinimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašo, ugdymo paslaugų. 

 

5.3. Kur ir kokiomis formomis 2015 m. viešinta Jūsų mokyklos veikla, pasiekimai: 

Vieša informacija teikiama www.rokiskioazuoliukas.lt, https://lt-lt.facebook.com/Rokiškio 

mokykla- darželis ,,Ąžuoliukas‘‘, Gimtasis Rokiškis‘ ‘,www. ikimokyklinis.lt/ 

Mokyklos lygmeniu- ,,Ąžuoliuko‘‘ televizijos žinios, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių ,,Televizijos žinios‘‘. Vieši informaciniai stendai mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ viešose 

erdvėse. 

 

 

5.4. Kokios steigėjo pagalbos tikitės 2016 m. 

Sudarant 2017 metų biudžeto projektą, spręsto klausimą dėl tikslinių programų finansavimo  

(lauko aplinkos žaidimo aikštelių modernizavimas, išmanių saugumo sistemų diegimas dėl 

ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio  amžiaus vaikų saugumo). 

Dėl bendro  psichologo etato įvedimo, teikiant minėtą  pagalbą miesto ikimokyklinėms ir 

pradinėms mokykloms. 

Mašinų stovėjimo aikštelės rekonstravimo darbų įvykdymas 2016 metų 3 -4 ketvirtis. 

 

  

 

 

 

 

Direktorė                                                                                          Romualda Cegelskienė 

(parašas) 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/

