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ROKIŠKIO MOKYKLOS - DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘  DIREKTORĖS ROMUALDOS 

CEGELSKIENĖS 2017 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 2017 m. mokyklos pažangos 

ataskaitos) 

                  Aukščiausios vertės                          Žemesnės vertės 

Mokykloje mokytojai vaikus moko 

bendradarbiauti, padėti vienas kitam 

3,5 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko 

mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 

2,8 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus mokykloje 

3,5 

Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis 

pagal savo gebėjimus 

2,9 

Mokykloje organizuojama socialinė ir 

visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir 

prasminga 

3,4 

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio 

mokymosi ir karjeros galimybes 

3,0 

Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi 

svarbą gyvenime 

3,4 

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo 

mokymąsi 

3,0 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo kūrėjais 

3,4 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesijuokė, nesišaipė 

3,2 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės - aukštesnės nei 2,5 traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5 

kaip negatyvios. 

 

Tobulintinos sritys: socialinis- emocinis ugdymas. 

 

1.2. Mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimo pagrindinės išvados  

           Stiprieji veiklos aspektai Tobulintini veiklos aspektai  

Bendruomeniškumas. Gera savijauta. 

100 % mokytojų, diegiant kolegialų grįžtamąjį 

ryšį, patobulino pamokos, ugdomosios veiklos 

vadybą. Visi mokytojai gerai įvaldę padedančio 

mokytis kompetenciją. 80 % 3-4 klasių mokinių 

geba savivaldžiai mokytis. Veiksmingai veikia 

individualios mokinio pažangos vertinimo 

įrankis. Jo formavime dalyvauja 100% mokinių 

Prasmingumas. Pagalba mokiniui.   

Sveiko gyvenimo būdo formų įvairovės 

aktyvinimas ir veiksmingumas:  judrios 

veiklos lauke, triukšmo prevencija. 

Nepakankama pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems  vaikams: tikslingas konsultacinių 

valandų panaudojimas - specialaus pedagogo, 

socialinio pedagogo pagalbai aktyvinti. 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/
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tėvų. Bendruomeniškumo sėkmę  įtakojo 

tradicijos dėl tarptautinių projektų vykdymo. 

Sistemingumo aktyvinimas dėl  IT 

technologijų ir virtualių edukacinių programų 

panaudojimo ugdymo kokybei ir mokinių 

daromos pažangos pamatavimui. 

                                                           Silpnieji veiklos aspektai 

 Orientavimosi į mokinių poreikius plėtra. 

Netenkinama galimybė mokiniams dalyvauti sporto būreliuose dėl mokytojų ir reikiamų sąlygų 

nebūvimo. Nepakankamai vykdoma mokinių savivalda. Suasmeninto mokymosi plėtra: mano 

vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus - 2,9 (išrašas iš mokyklos 

pažangos vertinimo anketos dėl žemiausių verčių). 

 

1.3. Mokyklos svarbiausi apdovanojimai/pasiekimai 2016-2017 m. m. 

1. Standartizuotų testų rezultatai aukštesni nei šalies vidurkis: 4  klasės nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo metu vidutiniškai mokiniai surinko taškų: matematika  - 62,8 proc., 

skaitymas – 68,8 prc., rašymas  - 80,1 proc., pasaulio pažinimas -  68,3 proc.        

2 klasės mokiniai vidutiniškai  suriktų taškų -  matematika – 83,8 proc. , skaitymas -  83, 7 proc., 

rašymas  teksto kūrimas) -  88, 6 proc.,   rašymas (kalbos sandaros pažinimas) -  89, 4 proc.. 

2. Rajono konkursuose, olimpiadose  užėmė prizines vietas: raštingiausio pradinuko konkurse 4 

mokiniai, konkurse „ Aš moku rašyti lietuviškai“ - 4 mokiniai. Raiškiojo skaitymo konkurse „ Eilės 

vaikystei ir Lietuvai“ geriausiais  pripažinti 4 mokiniai.  „Mažųjų gamtininkų“  konkurse - 

nugalėtojai. Tarptautinis matematikos konkursas „ Kengūra 2017“ -  2 mokiniai  tarp geriausių 

dešimtuke.  Kalbų Kengūroje 2017 - 3 oranžiniai (lietuvių kalba), 3 auksiniai (anglų kalba). 

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų komanda tapo konkurso „ Sveikuolių sveikuoliai“ apskrities 

nugalėtojais. 

3. Tarptautinė patirties sklaida, vykdant Erasmus plius, e Twinning projektus. 

4.  Mokytojų ir mokinių mobilumai tarptautiniu lygmeniu paskatino naują ugdymo kokybę, 

įgyvendinant  į STEAM orientuoto ugdymo strategiją.  

 

1.4. Mokyklos išskirtinumas, naujovės įdiegtos 2017 metams 

 

1. Ugdymo turinys visose ugdymo pakopose orientuotas į STEAM ugdymą - remiantis probleminiu 

tyrinėjimu grįstu ugdymu yra sudaromos  mokiniams   galimybės teoriją glaudžiai sieti su praktika. 

Ugdymas (is) už ugdymo grupės, klasės, mokyklos ribų, lyginant su praėjusiais metais, suaktyvėjo 

20 proc.: nuo 50 iki 70 procentų . 

2. Vykdomi tarptautiniai projektai įtakojo tarptautinio lygmens mobilumus, kurie suaktyvino  

mokinių patirtinį ugdymą (si), bendrakultūrinį pažinimą. Pradinių klasių mokiniai yra vieninteliai 

rajone, kurie turi aukščiau įvardintas patirtis.  

3.  Atvira tarptautinė veikla, bendradarbiaujant su Italijos, Lenkijos, Švedijos, Graikijos, Olandijos, 

Š. Airijos, Vokietijos, Rumunijos švietimo įstaigomis. 

4. Sėkmingai pritaikoma ikimokyklinio ugdymo programa, ugdymo  turinį pritaikant  prie dvimetės 

ugdymo programos: 2016 – 2017 m. m. – kalba ir gamtos, aplinkos pažinimas 2017 – 2018 m. m. – 

matematika ir  gamtos, aplinkos pažinimas.  

5. Atnaujinta IT kabineto materialinė bazė: interaktyvios grindys, 15 individualių kompiuterių, 

kompiuterių pakrovimo spinta.  Lyginamasis pokytis – 30 proc.: 75 proc. mokinių geba  savarankiškai 

dirbti   su 2, 3 kompiuterinėmis   programomis,  85 proc. mokinių atlieka  mokomąsias užduotis  

internetinėje erdvėje. Tai įtakojo kūrybišką   ugdymo (si) procesą visose klasėse.    
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6. Įdiegta Eduka klasės VIP platforma dėl individualios mokinio pažangos, kuria naudojasi visi 

pradinio ugdymo pakopos mokytojai, mokiniai, jų tėvai.  

7. Pripažinta bendruomeniškumo ir viešų renginių kultūra, reprezentuojant mokyklos- darželio 

veiklas rajono, šalies, tarptautiniu lygmenyse, minint valstybines sukaktis.                                       

                       

 

1.5. Mokyklos svarbiausi apdovanojimai/pasiekimai 2017 metams 

1. Padėka  2- 4 klasių mokinių komandai, už dalyvavimą  Rokiškio rajono 2- 4 klasių mokinių „ 

Mažųjų gamtininkų olimpiadoje. Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centro direktorė E. 

Mikulėnienė.  

2. Padėka. Patyčios bijo tavo nepritarimo. Už dalyvavimą „ Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“ , 

2017 m. kovo 20-26 dienomis.  

3. Padėka. „Ąžuoliuko“ vaikučiams, už dalyvavimą Rokiškio rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje, skirtoje tarptautinei gimtosios kalbos dienai, 

„Gražiausi lietuviški žodžiai“. Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centro direktorė E. 

Mikulėnienė.  

4. Padėka. Už dalyvavimą rokiškio rajono 3- 4 klasių mokinių anglų kalbos viktorinoje“ English for 

Fun“. Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centro direktorė E. Mikulėnienė.  

5. Padėka. Pradinių klasių mokinių komandai, tapusiai nugalėtoja viktorinoje „ Aš labai myliu 

Lietuvą ...“ 

6. Diplomas. Mokyklos – darželio ,,,Ąžuoliuko‘‘ komandai Lietuvos mokinių, mokytojų ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „ Sveikuolių sveikuoliai“ II etape užėmus 

pirmąją vietą. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Šapolaitė.  

7. Padėka. Bendruomenei už kūrybingą bendradarbiavimą su Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 

vaikų ir jaunimo skyriumi, už skaitymo kultūros puoselėjimą Jūsų inicijuotame projekte “ 

Susidraugaukime su knygele“. Ačiū, kad įkvepiančiomis idėjomis ir sumanymais padedate skleisti 

skaitymo džiaugsmą. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė 

Alicija Matiukienė.  

8. Padėka. Už bendravimą ir bendradarbiavimą rengiant muzikinį spektaklį „ Eglė žalčių karalienė“. 

Rokiškio  rajono Juodupės gimnazijos direktorė Audronė Rekertienė.  

 

 

1.6. Vadybinės veiklos pasiekimai 2017 metams 

1. Veikos ir interesų rato  plėtra - ugdytinių tėvų iniciatyvų skatinimo plėtra per pažangaus 

delegavimo funkciją: tėvų savanorystė, dalyvaujant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo procese 

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

pakopos). Tėvų savanorystė suaktyvėjo 40 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose. 

Sumažėjo dėl bendrų švietėjiškų veiklų – pradinio ugdymo pakopoje.  

2. Optimizavau edukacines erdves dėl patirtinio ugdymo, turtinant mokyklos – darželio materialinę 

bazę naujausiomis moderniosiomis technologijomis ir mokymo priemonėmis, inventoriumi.  
3. Vystyta veikla dėl papildomų  lėšų pritraukimo: parengti 3 tarptautinio lygmens projektai ir gautos 

finanasavimo lėšos dėl gamtamokslinio ugdymo, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir ugdomųjų veiklų 

dėl į STEAM orientuoto ugdymo. 

4. Toliau aktyviai skatinau gyvybingą  organizacinę kultūrą, inicijuojant ir organizuojant mokyklos 

- darželio ,,Ąžuoliukas’’ veiklų reprezentacijas rajono, šalies, tarptautiniu lygmenyse. Mokykla - 

darželis atvira dialogui – reguliariai realizuoja kvalifikacijos tobulinimo programas – pristato savo 

veiklas, gerąją patirtį respublikos ir užsienio pedagogams. Labai gerai vertinami vieši renginiai miesto 

kultūros centre, kuriuose dalyvauja 95 proc. ugdytinių bendruomenės. Įvyko 4 renginiai tarptautiniu 

lygmeniu.  Kvalifikacinė sklaida įvardinta ataskaitos 2.7 lentelėje. 

5. Koordinavau ugdomąsias veiklas dėl interaktyvaus mokymo (si) patirčių, kurios  pagrįstos 

sąveikomis ir partneryste: daugiau kaip 60  proc. vykdomas į  vaiką/ mokinį orientuotas, 
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individualizavimu pagrįstas mokymas (is) ir grįžtamasis ryšys. 100 proc. mokinių ir jų tėvų dalyvauja 

Eduka klasės vykdyme.  
6. Per vadybinę iniciatyvą teikiau prašymą rajono savivaldybės administracijai dėl papildomo 

finansavimo, įrengiant universalią sporto aikštelę ir  lauko sklypo tvoros pakeitimui. Gautas dalinis 

finansavimas.  

7. Vadovavau projekto parengimui dėl prevencinių stebėjimo priemonių įrengimas lauko aplinkoje. 

Teikiau aukščiau įvardintą informaciją  rajono savivaldybės administracijai. Minėtas klausimas yra 

sprendimo eigoje. 

8. Koordinavau  Erasmus plius tarptautinės partnerystės projektą ,,Children Tell the History‘‘. 

Aukščiau įvardinto projekto veiklos paskatino ugdymo kokybinį pokytį: suasmenintas ir atviras 

ugdymas(is). 

 

2. DARBUOTOJAI 

2.1. Darbuotojai. Viso  48 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Mokytojai Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Kiti 

darbuotojai 

7 2 12 1 2 24 

 

2.2.Mokykloje dirbę specialistai 2017 metai 

Specialistas Etatai 

2017-01-01 

Etatai 

2017-12-31 

Pastabos 

Auklėtojos 

 

8,49 8,49  

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

1 1,5  

Meninio ugdymo mokytojai 

 

1,5 1,5  

Švietimo pagalbos specialistai 

(logopedas, spec, pedagogas) 

1,25 1,25  

Socialinės pedagoginės 

pagalbos specialistas 

- -  

Dietologė 

 

0,75 0,75  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

- -  

Ūkvedys 

 

1 1  

Judesio korekcijos mokytojas 1 1  

Pailgintos dienos grupės 

auklėtoja 

0,5 0,5  

 

Pageidavimai, problemos. 

Esant pakankamai dideliam vaikų skaičiui ikimokyklinio ugdymo grupėse, siūlome spręsti klausimą 

dėl auklėtojų padėjėjų etatinio skaičiaus didinimo nuo 1 iki 1,5 etato. 
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2.3. Mokyklos vadovai 2017 metams 

 

Vardai, 

pavardės 

Vadybi

nio 

darbo 

stažas 

mokyk

loje 

Vadybinės 

kategorijos, 

suteikimo 

data 

Atestacijos metu 

rekomenduota 

tobulinti 

Kvalifikacijos tobulinimas  per 2016  

metus 

Romualda 

Cegelskienė 
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II vadybinė 

kv. 

kategorija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Mokyklos – 

darželio veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

gautų duomenų 

panaudojimas. 

2.Mokyklos- 

darželio 

,,Ąžuoliukas‘‘ 

lauko sklypo 

aplinkos 

edukacinių ir kitų 

saugių ir 

veiksmingų 

aplinkų kūrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Tarptautinė  kvalifikacinė stažuotė 

Italija, Faenza. Ugdymo turinio 

inovatyvumas ir valdymas. 30 

kvalifikacinių valandų, 

2. Tarptautinė konferencija ,,Istorijos 

mokymo inovacijos pradinėje 

mokykloje“. 8 kvalifikacinės 

valandos. 

3.Tarptautinis koordinatorių 

kvalifikacinis renginys, vykdant  

Erasmus + KA 2 strateginių 

partnerysčių tarptautinio projekto 

"Little Scientists building and design 

Europe", 18 kvalifikacinių valandų. 

4. Švietimo konferencija ,,Learn ED“, 

8 kvalifikacinės valandos. 

5. Strateginė švietimo konferencija 

2017, Emocinė branda. Tikslai ir 

iššūkiai. 18 val. 

6. 4 produktyvumo strategijos. 18 

kvalifikacinių valandų. 

7. Susirinkimų valdymas. 18 

kvalifikacinių valandų. 

8. Mokinių individualios pažangos 

matavimas ir pasiekimų gerinimas 

teorijoje ir praktikoje. 18 

kvalifikacinių valandų. 

9. Komunikacinių anglų kalbos 

gebėjimų stiprinimas. 40 

kvalifikacinių valandų. 

Viso 158 kvalifikacinės valandos. 

Irena  

Jovarauskienė 

21 II vadybinė 

kv. 

kategorija 

 

1.Tobulinti 

individualios  

mokinio (vaiko) 

pažangos ir 

pasiekimų 

stebėjimo, 

fiksavimo, 

informavimo  

sistemą visose 

ugdymo 

pakopose.  

2.Tęsti kūrybinių 

partnerysčių  

1. Ugdymo turinio inovatyvus 

įgyvendinimas: 

1.1.Kūrybiškumo ir verslumo 

ugdymas.  8 kvalifikacinės valandos.  

1.2. Istorijos mokymo inovacijos ir 

integracijos taškai šiuolaikinėje 

klasėje. 8 kvalifikacinės valandos. 

1.3. tarptautiniai mokymai pagal 

Erazmus+ Strategic  Partnership. 

KA2  projektą.  36 kvalifikacinės 

valandos.  

2. Šiuolaikinė  ugdomosios veiklos   

vadyba: 
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metodinės 

veiklos projektus.  

3.Skatinti  tėvų 

švietimo ir 

informavimo 

taikomų formų 

veiksmingumą ir 

įvairovę. 

2.1. Ugdomosios veiklos priežiūra 

mokykloje. Pamokos vertinimas.  

2.2. Inovatyvios ikimokyklinio 

ugdymo strategijos  6 kvalifikacinės 

valandos.  

3. Pagalba vaikui:   

3.1. Vaiko gerovės komisijos veikla 

atnaujintų teisės aktų kontekste 6 

kvalifikacinės valandos.  

3.2. Netipiško elgesio vaikai. Kuo 

gali padėti suaugusieji.  6 

kvalifikacinės valandos.  

Viso: 70 kvalifikacinių valandų. 

 

2.4.Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016-2017 m. m 

Kvalifikacijos tobulinimo forma Dalyvavusių 

mokyklos  

mokytojų 

Aktualiausios temos/ sėkmės 

1. Kvalifikacijos tobulinimas tarptautiniuose renginiuose  

1.1. Tarptautiniai mokymai: 

Italija, Lenkija, Lietuva.   

3  Pagal Erazmus+ 1 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 

2017-1-LT01-KA101-035041 ,,Penkios 

pavaros į ateitį“. 

Direktore  

1.2. Tarptautinis projektas 

Erasmus+  Švietimo mainų 

paramos fondo projektas „Little 

Scientists building and design 

Europe“ 

4 Projekto koordinatorių: Italija, Lenkija, 

Švedija, Graikija, Olandija, Š. Airija, 

Vokietija, Rumunija  susitikimas. 

Organizatoriai – Lietuva.  

1.3.Stažuotės pagal projektą  

Erasmus +“  1 pagrindinio 

veiksmo bendrojo ugdymo 

mobilumo projekto Nr. 2017-1-

LT01-KA101-035041 ,,Penkios 

pavaros į ateitį“. 

1 Mokytojams organizuotas metodinis 

praktinis pasitarimas „Tema „ TAP-

SWIPE- PINCH- INTO- STEM“  

Sėkmės: praktinis programėlių išbandymas 

(skaitmeniniam ugdymo turiniui formuoti, 

mokinių pažangai pamatuoti).  

2. Metodinės dienos, konferencijos 

 

2.1.Erasmus plius  tarptautinio  

projekto  ,,Children Tell the 

History‘‘ baigiamoji  tarptautinė 

konferencija.  

„ Istorijos mokymo inovacijos ir 

integracijos taškai šiuolaikinėje 

mokykloje“.      

Dalyvauja šalys : Lietuva, 

Lenkija, Italija.  

Konferencijos svečias   istorikas  

Rimvydas Laužikas .    

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristatyta 3 šalių patirtis - ugdymo turinio 

integracijos – problemos  pagrindu ( veiklų 

planavimas, organizavimas,  rezultatų 

apibendrinimas ). Projektų metodo 

veiksmingumas, mokant istorijos, 

veiksmingas  aplinkos panaudojimas.  

Mokytojai patobulino kompetencijas, 

susijusias su ugdymo turinio kaita,  

susipažino  su inovatyviomis  strategijomis,  

integruojant istorijos mokymą pradinėje 

mokykloje.  
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2.2. Respublikinė konferencija „  

Z karta. Pamoka be vadovėlio –  

iššūkis ar galimybė?“ 

(ikimokyklinio  ugdymo 

auklėtojos, pradinių klasių 

mokytojai)  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos mokytojai parengė ir skaitė  2 

pranešimus 

„ Aktyvieji ugdymo metodai, padedantys 

alfa kartos vaikams suprasti, kodėl mes tai 

darome?“  pranešėjai – vyr. mokytoja 

Audronė Gudienė, auklėtoja Lena 

Vasiljeva. „ Anglų kalba be vadovėlio“    

mokytoja – metodininkė Irena Matelienė .  

2.3.  Respublikinė konferencija 

„„Ikimokyklinis ugdymas 

paradigmų virsme“     

 

2 

 

 

 

 

Remiantis aktualia konferencijos medžiaga, 

organizuotas metodinis – praktinis 

pasitarimas. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

mokytojams. 

2.4. Respublikinė konferencija „ 

Žinau – moku, ieškau – atrandu“  

( pradinių klasių mokytojai)  

 

4 Pagilino žinias dėl  patirtinio mokymo 

organizavimo.  

  

3. Pedagoginės veiklos tyrimai mokykloje  

3.1. Respondentai: tėvai, 

mokytojai  

 

Anketinė apklausa „Tėvų lūkesčiai ir poreikiai prasidėjus 

naujiems mokslo matams.“  

Tyrimo išvados pristatytos  metodinio pasitarimo metu 

mokytojams, tėvų susirinkimų metu tėvams.  

Praktinis tyrimo rezultatų pritaikymas: koreguoti metiniai 

ugdomosios veiklos planai.  

Tyrimą atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena 

Jovarauskienė  

3.2. Respondentai: tėvai, 

mokiniai, mokytojai.  

 

Tyrimas „Pirmos klasės mokinių adaptavimosi ypatumai“. 

Atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Išvados pristatytos 

VGK,  tėvams.   

 Praktinis tyrimo rezultatų pritaikymas: priimti susitarimai  

iškilusių problemų sprendimui. 

Atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Jovarauskienė. 

Virtualioje aplinkoje tėvai supažindinti su ekspertinio 

vertinimo išvadomis, aktualiausiais aspektais.   Mokytojai – 

metodinio pasitarimo metu (bendroje diskusijoje). 

Moderatorius  -  psichologė Irena Stomienė.  

3.3.Ekspertinis ikimokyklinio 

ugdymo programos vertinimas.  

Kokias vertybes siekiame ugdyti 

šia programa: socialiniai – 

emociniai programos aspektai.  

5- 7 m. vaikų tėvai  

 

 Siekis - išsiaiškinti  tėvų  požiūrį į vaikų  santykį su knyga, 

skaitymo procesą bei jo teikiamą naudą vaikų gebėjimų 

ugdymuisi. 

Išvados pateiktos tėvams, mokytojams. Praktinis pritaikymas – 

modernizuoti ugdymosi aplinkas, nes šį veikla pripažįstama, 

kaip turinti teigiamą poveikį vaikų ugdymosi  pažangai.  

Atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Jovarauskienė, 

psichologė I. Stomienė. 

 

 

2.5. Reikšmingiausi mokyklos pedagoginės veiklos pasiekimai 2017 metai 

1. Standartizuotų ir diagnostinių testų  rezultatai aukštesni nei šalies vidurkis, 2017 metai. 

2. Mokinių (vaikų) ugdymas (is) už mokyklos ribų, naudojant patirtinio metodo būdus. Ryškus 

pokytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose. Labai geras ugdytinių tėvų 
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vertinimas. Naudojant šį metodą, suaktyvėjo tėvų – savanorių veikla ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pakopose. 

3. Skaitmeninės technologijos, programos, virtualios edukacinės platformos ir aktyvus jų 

panaudojimas, vykdant pradinio ugdymo bendrąją programą. 

4. Tarptautinis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės 

strateginės partnerystės projektas „Children tell the history“ dėl istorijos pradmenų integravimo į 

mokomuosius dalykus ir ugdymo sritis priešmokyklinio ugdymo pakopoje. 

5. E Twinning  tarptautinių projektų  ugdymo krypčių įvairovė ir tarptautinis bendradarbiavimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių lygmenyse.  

6. Atsakomybė ir lyderystė mokytojų bendruomenės lygmenyje. 

7. Muzikinių gebėjimų ugdymas per meninius projektus visose ugdymo pakopose. Ryškus 

pokytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose.  

8. Pradinių klasių mokinių ir mokytojų atviros ugdomosios veiklos – mobilūs vizitai tarptautiniu 

lygmeniu: mokomės kartu, pažindami skirtingas kultūras (Italija, Lenkija, Lietuva). 

9. Pradinių klasių mokytojų profesionalumas dėl labai gerų rezultatų, rengiant mokinius rajono, 

šalies konkursams, olimpiadoms. 

 

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) 2016- 

2017 metais rinkosi 99 proc. tėvų, kurių vaikai lanko mūsų įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes. Iš kitų ikimokyklinių įstaigų atvyko mokytis į pirmą klasę 4 

mokiniai. Pirmos klasės mokiniams pasiūlyta  paslauga (šią paslaugą puikiai vertina mokinių tėvai) 

- užimtumas po pamokų iki 15 val. Veiklas organizuoja ir vykdo tos pačios klasės mokytojas. 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 – 2, dvikalbės šeimos – 1 vaikas. Tautinė situacija 

– ugdoma lietuvių kalba, kitokio poreikio nėra. Šeimų materialinė padėtis gera. Mokiniai (vaikai) 

auga pilnose šeimose - 97 proc., nepilnose – 3 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 Eduka sistema, stebi ir 

analizuoja vaiko daromą pažangą. Emigrantų, užsieniečių  šeimų vaikų mokykloje - darželyje  nėra. 

Viso ugdoma 208 mokiniai (vaikai). 4 pradinės klasės (91 mokinys), 5 ikimokyklinio ugdymo 

grupės (96 vaikai), 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (21 vaikas). 

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

bendrosios slaugytojos, pailgintos dienos ugdymo grupių (2 modeliai) paslaugos. Visų ugdymo 

pakopų mokiniai (vaikai) turi galimybę ugdytis ir gauti nemokamas papildomo ugdymo paslaugas: 

meninio (dainos, dailinio ugdymo), sporto (drąsūs ,stiprūs, vikrūs; kvadrato), užsienio (anglų 

kalbos), matematikos srities, neformalaus švietimo programa ,,Kūrybinių idėjų klubas vaikams 

,,Žinau kaip...‘‘. 

 

3.2. Toliau kaip 3 km. nuo mokyklos gyvenančių mokinių skaičius – 6. 

2017 metais pavežamų mokinių skaičius: 6. 

Mokyklos 

(geltonuoju) 

autobusu 

Autobusų 

parko 

autobusu 

Vežioja tėvai Kita (jeigu 

reikia, 

įrašykite) 

Iš viso kiek 

vežiojama 

Nepavežama 

- 6 - - - - 
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3.3. Mokyklos finansavimas 2017 metais 

1. Mokinio krepšelio lėšos – 194164,00 EUR. 

2. Viešųjų darbų programos lėšos – 2712,77 EUR. 

3. Savarankiškos funkcijos lėšos – 227605,00 EUR. 

4. Kitos dotacijos ir lėšos savivaldybės     - 2982,00 EUR 

5. Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti -5106,00 EUR  

6. Išeitinės išmokos pedagoginių darbuotojų   - 1200,00 EUR 

7. Specialiosios programos lėšos – 43454,35 EUR. 

8. Apyvartos lėšos    - 5300,00 EUR 

9.  Nemokamas maitinimas ir nemokamo maitinimo administravimas – 2896,47 EUR. 

10. Švietimo mainų paramos fondas ,,Erasmus+“ tarptautinis projektas KA2 – 22868,00 EUR. 

11. Švietimo mainų paramos fondas Erasmus tarptautinis projektas KA1  - 9924,00 EUR 

12. Finansavimo sutartis 2017-12-12 lauko judriosios zonos įrengimas – 4000,00 EUR 

13. Finansavimo sutartis 2017-05-24 Vidaus patalpų dalinis remontas ir lauko judriosios zonos 

įrengimas  - 6000,00 EUR 

14. Rokiškio rajono savivaldybės perduotas finansavimas projektui – 3126,30 EUR. 

15. Vaikų ir jaunimo socializacijos stovykla- Keliaujanti stovykla – 400,00 EUR. 

16. Parama ir AB ,,Žemaitijos pienas“ – 323,29 EUR. 

17. VMI 2 procentai paramos – 889,94 EUR. 

18. Darbo birža viešųjų darbų programai finansuoti – 656,94 EUR. 

Viso per 2017 metus: 533609.06 EUR 

 

3.4. Materialinės bazės pokyčiai 2017 m. (kas įsigyta, kas suremontuota, už kiek ir kokių lėšų) įsigyta: 

Priemonės pavadinimas Panaudotos lėšos (EUR) Finansavimo šaltiniai 

Automobilių stovėjimo 

aikštelė. 

Dalinis lauko sklypo tvoros 

keitimas, 203 m2 .   

 

 

41687,91 EUR Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos – 39182,17 

EUR. 

Savivaldybės biudžeto lėšos – 

2505,74 EUR. 

 Viso – 41687,91 EUR 

 

Atlikti darbai Panaudotos lėšos (EUR) Finansavimo šaltiniai 

1. Lauko edukacinių ir judrių 

erdvių rengimo darbai: karstyklės, 

kiti žaidimų įrengimai; edukacinės 

lauko klasės įrengimas – trinkelių 

danga, vamzdyno įrengimas dėl 

lauko praustuvių ir fontano; 

edukacinio sodelio įrengimo 

darbai.  

2. 1 pavėsinė, 1 aikštelės 

trinkelių klojimo darbai, judėjimo 

takelio įrengimo darbai. 

3.Lauko apšvietimas ir montavimo 

darbai. 

10000,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos statybos ir 

infrastruktūros plėtros skyrius. 

4. Edukacinės priemonės ir žaislai 

 

        1554,62 

         

 

5. Mokymo priemonės ir 

vadovėliai  

 

         1883,00 
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6. IT priemonės – individualūs 

kompiuteriai, interaktyvios 

grindys. 

 

  Pagal savivaldybės 

biudžeto IT programą.   

 

 

 

4. BENDROS ŽINIOS APIE MOKINIUS/VAIKUS 

 Mokinių skaičius Klasių / ugdymo grupių 

komplektų skaičius 

Skirtumas 

2016-09-01 203 4/6  

2017-09-01 208 4/6  

Iš jų specialiųjų poreikių vaikai. 

Bendras vaikų 

skaičius 

2017-12-31 

Vaikų skaičius, kuriems per 2017 metus 

buvo rekomenduota suteikti 

 specialiąją pedagoginę pagalbą 

Vaikų skaičius, kuriems per 2017 

metus buvo suteikta specialioji 

pedagoginė pagalba 

18 18 18 

Mokykloje  logopedo pagalba – 16.  

Spec. pedagogo pagalba – 2. 

Poreikis patenkintas.  

        

4.1. Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  sprendimu, 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 

19 2 2 3 3 

 

4.2. Mokinių socialinis kontekstas 2017 metai 

Mokiniai, likę be tėvų globos 0 

Rizikos grupės mokinių skaičius 2 

Nepilnamečių reikalų inspekcijos įskaitoje esančių mokinių skaičius 0 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 0 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 18 

 

Prevencinės veiklos  kryptys – ugdomi atsakingo ir pareigingo elgesio mokykloje įgūdžiai, 

aptariamos iškilusios problemos. Mokinių bendruomenėje aptartos  bendros mokyklos  ir klasės 

mokinių elgesio taisyklės,   organizuota akcija „ Veiksmo  savaitė be patyčių“. Klasėse 

įgyvendinamos patyčių ir smurto programos „ Antras Žingsnis“.  Buvo teikiama psichologo pagalba: 

10 susitikimų . Bendradarbiaujama  su rajono vaiko teisių apsaugos specialistais.   

Su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais išsiaiškintos pedagogo strategijos, 

padedančios siekti tinkamo vaiko elgesio ( sėkmės  kriterijai). Vaikų elgesio modeliavimui įrengtos 

nusiraminimo ir ramybės zonos. Kasdieninėse veiklose skiriamas dėmesys emocinio intelekto 

lavinimui (remiantis programų nuostatomis). Parengti bukletai ir kita  švietėjiška medžiaga tėvams 

dėl   patyčių prevencijos. 

 

4.3. Mokinių lankomumas 2016-2017 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 
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18.6 Priežastis dėl ligos  0.54   Nepristatyti pamokų 

pateisinimo dokumentai 

 

4.4. Mokinių, 2017 m. įgijusių pradinį išsilavinimą skaičius/dalis: 

Mokinių skaičius Mokinių, gavusių 

išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius 

 Įgijusių pradinį 

išsilavinimą mokinių 

dalis  (proc.) 

19 19  100 proc.  

 

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

4.5. Mokinių 2016-2017 m. m. pasiekimai konkursuose, varžybose, olimpiadose, projektuose ir kt.  

Rajoniniai Respublikiniai Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Nugalėtojų 

skaičius 

16 14 39 6 - - 

 

4.6. Neformaliojo ugdymo pasiūla/ valandų panaudojimas 2016-2017 m. m 

Veikusių būrelių 

skaičius 

Panaudota 

valandų 

Nepanaudota 

valandų 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose.  

proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 

5 8 - 75 proc. 

 

5. MOKYKLOS VIEŠIEJI RYŠIAI IR VYKDOMI PROJEKTAI, 2017 METAI. 

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

kitomis įstaigomis 2017 metais. 

5.1.1. Italijos  Faenzo  San Romo pradinė mokykla. Turkijos  Hayme  Hatun Anuokulu, 

Gaziasmanpasos mokykla. Priwatna Skola Podstawowa Academos, Krokuva, Lenkija. Tikslas – 

bendrakultūrinė patirtis ir ugdymas ,,be sienų“. 

5.1.2. A. Landsbergienės ,,Vaikystės sodeliai“. Tikslas : mokytojų ir mokinių mobilumai. 

5.2. Mokinių tėvų (globėjų) įtraukimas į mokyklos veiklą 2016-2017 m. m. 

1. Tėvystės įgūdžių formavimas . Švietėjiškos veiklos tėvams . 

Pokytis: pradinio ugdymo pakopoje vykdyti susitikimai - mokymai kaip padėti vaikui siekti 

pažangos apjungė 95 proc. mokinių tėvų. Paskatino vaiko ir tėvo įsipareigojimus mokymuisi. 

2. Komunikacija, skatinanti tėvus aktyviau domėtis vaiko pažanga, kartu kurti pridėtinę ugdymosi 

vertę. Veiksmingiausios veiklos: mokinio branda, pasiekimai ir pažanga formalioje aplinkoje su 

šeima aptariama 2 kartus metuose, esant poreikiui daugiau. Sudaromas individualios pažangos 

planas, trišalio susitarimo pagrindu. Motyvaciniai pokalbiai mokinio ir vadovų dėl mokymosi 

sėkmių ir problemų pagal poreikį. 

Webinar formos  seminaras ikimokyklinio amžiaus vaikų  tėvams „Ikimokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimo aktualijos šiais mokslo metais“. Ikimokyklinio amžiaus vaiko 

kasdieninės veiklos ir pasiekimai virtualios erdvės kanalu ,,Mano darželis‘‘. 90 procentų tėvų yra 

aktyvūs minėtame procese. 

3. Nauji savanorystės vaidmenys: pagalba, kuriant edukacines aplinkas. Tėvai (vyrai) – ugdymo 

partneriai. Bendri tėvų ir vadovų reprezentaciniai pranešimai.  

 

5.3. Vykdyti / tęstiniai projektai. 

1. Tarptautinis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės 

strateginės partnerystės projektas „Children tell the history“. 

2. 2017 m. Erasmus +“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo finansuojami (KA101) projektas 

„Penkios pavaros  į ateitį“.  
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3. ,, Erasmus + KA 2 strateginių partnerysčių tarptautinis projektas 

,, Mažieji mokslininkai kuria ir stato Europą“. 

4. ES fondų ir investicijų veiksmų programa ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinio  

mokslo priemonių“. Projekto kodas 

5. E Twinning tarptautiniai projektai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pakopose, 

laikotarpis: 2017-09 -01 - 2017- 12-31 ( Christmas card exchang. Fairytales with a twist. What for 

luch? At what time do you...? Heathy lifestyl. Our December). 

6. Tarptautinio bendrdarbiavimo projektai eTwining  platformoje, laikotarpis 2017-01 -2017-08-

31. 

7. Italijos  Faenzo  San Romo pradinė mokykla.  Bendradarbiavimo kryptys: 

- patirtinis mokymasis  ( mokymasis už mokyklos ribų ); 2 kl., ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pakopos. 

- vertybių ugdymasis literatūros  kūrinių pagrindu; 3 kl.  

- informacinės technologijos ir  skaitmeninės  programos , priešmokyklinio ugdymo grupė. 

8. Turkijos  Hayme  Hatun Anuokulu,   Gaziasmanpasos mokykla - ,,Vertybės ir asmenybė‘‘. 

Vaikų amžius  -  5 metai.  

9. Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas 2017 m. gegužės 25 d. Nr. VS-186. Vaikų vasaros 

stovykla ,,Keliaujanti stovykla“. 

 

5.4. Kur ir kokiomis formomis 2017 metais viešinta Jūsų mokyklos veikla, pasiekimai 

Rajono laikraščiai ,,Gimtasis Rokiškis‘‘, ,,Rokiškio Sirena“, el. tinklapis 

www.rokiskioazuoliukas.lt, facebook  Rokiškio mokykla - darželis  ,,Ąžuoliukas“.  

Tarptautiniu lygmeniu: Faenza, Italija -  spaudoje. A. Oriani, Lekija – mokyklos facebook. 

Facebook - cildrentellthehistory. 

 

 

5.5. Kokios steigėjo pagalbos tikitės 2017 metais 

1. Dėl universalios sporto aikštelės darbų tęstinio finansavimo. Mokykloje – darželyje 

,,Ąžuoliukas‘‘ ugdo (si) 208 mokiniai (vaikai), kuriems reikalinga įrengti sporto aikštyną dėl 

aktyvaus judėjimo skatinimo. Tam reikalingas papildomas finansavimas.  

2. Tęstiniai lauko sklypo tvoros keitimo darbai (230 m) HN75 : 2016  171 punktas. Neatitinka 

tvoros aukštis: dabartinės tvoros aukštis 1,25  m. .  

3. Dėl pastato apšiltinimo. Pagrindas: Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus 

protokolai, 2015, 2016, 2017 metai. Dėl higienos normų pažeidimo, negarantuojant vidaus patalpų 

– vaikų ugdymo grupėse -  temperatūros reikalavimų. 

4. Dėl galimo finansavimo prisidėjimo, rengiant lauko prevencines stebėjimo kameras ir kitus 

reikalingus įrenginius. Dalinio finansavimo šaltinis ir galimas pasiūlymas – naikinti  1 sargo etatą, 

panaudojant lėšas aukščiau įvardintiems darbams vykdyti.  

  

 

Direktorė                                                                                                          Romualda Cegelskienė 

                                                                       (parašas) 

 

PRITARTA 

Rokiškio mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ tarybos 

2017   m. sausio 19 d. protokolu  Nr. 1-1. 

 

 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/

