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-ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ 

______________________________________________________________  
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas arba jos struktūrinis padalinys)  

 

DIREKTORĖ ROMUALDA CEGELSKIENĖ 
_________________________________________________________________  

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 
 
 

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 
 
 

2018-04-20  Nr.  
(data) 

Rokiškis 

 

1. 
 

Eil. 

Nr. 

Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kokybiniai, 

kiekybiniai, laiko ir kiti) 

1. Optimizuoti edukacines 

erdves dėl į STEAM 

orientuoto  ugdymo, turtinant 

mokyklą naujausiomis 

moderniosiomis 

technologijomis ir mokymo 

priemonėmis, inventoriumi. 

1.1. Įvertinsime mokyklos-

darželio situaciją, 

parengsime ilgalaikę 

mokyklos mokymo ir kitų 

priemonių įsigijimo, 

edukacinių aplinkų  

kūrimo programą, 

numatant reikalingas lėšas.  

 

 

 

 

1.1.1. Edukacinių erdvių 

programos kūrime dalyvauja 

ne mažiau kaip 60 proc. 

bendruomenės. 2 ketvirtis. 

1.1.2. Sukurta edukacinė 

aplinka: 60 proc. atnaujinta 

ugdymo bazė vidaus 

patalpose. 50 proc. - lauko 

edukacinės erdvės. Sukurtas 

1 technologinių aplinkų 

centras, 1 gamtamokslinė 

laboratorija. 4 ketvirtis. 

1.2. Formalizuosime 

susitarimus dėl priemonių 

saugos, naudojimo ir 

asmeninės atsakomybės.  

1.2.1. Parengta deklaracija 

dėl atsakomybės už 

naudojimąsi materialiniu 

turtu. 2 ketvirtis. 
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1.3. Finansinių išteklių 

pritraukimas: projektai, 

spec. lėšos, socialinių 

partnerių paieška dėl į 

STEAM orientuoto ugdymo 

bazės kūrimo. 

1.3.1. Nemažiau kaip 20 

proc. spec. lėšų skiriama 

siektino rezultato (1.3.p.) 

įgyvendinimui. 

Įgyvendinama  pajamų 

mokesčio paramos ir kitų 

rėmimo būdų aktyvinimo 

kampanija. Įgyvendinta ne 

mažiau kaip 70 proc. 

kampanijos priemonių per  

metus. Sudarytos nemažiau 

kaip 2 sutartys su socialiniais 

partneriais dėl tikslingos 

pagalbos, kuriant 

gamtamokslinį, 

technologinių aplinkų  

centrus – laboratorijas. 

Sudaryta 1 paslaugų nuomos 

sutartis. 2-4 ketvirtis. 

2. Tarptautinių projektų 

valdymas. 

2.1. Įgyvendinami du 

Erasmus plius tarptautiniai 

projektai orientuoti į 

STEAM ugdymą: KA1, 

KA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Savalaikiai vykdoma 

vieša reprezentacinė veikla 

dėl tarptautinių projektų 

sėkmingos patirties. 

2.1.2. Pagal sutarties 

terminus vykdomi 

įsipareigojimai dėl mokytojų 

ir mokinių tarptautinių 

mobilumų. 12 tarptautinio 

bendradarbiavimo sutarčių. 

2.1.3. Dėl įgytų tarptautinių 

patirčių ir mokytojų  

kompetencijų patobulinimo 

tarptautiniu lygmeniu, 

ugdymo turinys visose 

ugdymo pakopose 

atnaujintas ne mažiau kaip 

30 proc. dėl visybinio 

integralaus ugdymo ir 

patirtinio mokymo (si). 

2-3 ketvirtis. 

2.2. Erasmus plius KA1 

tarptautinio projekto 

sėkmingas įgyvendinimas. 

 

2.2.1. Parengta ataskaita 

ŠMPF, 3 ketvirtis. 

2.2.2. Organizuotas 1 

renginys rajono mokytojams 

dėl įgytų kvalifikacinių 

patirčių. 4 ketvirtis. 
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3. Koordinuoti  2016 – 2018 

metų Rokiškio mokyklos- 

darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ 

strateginės kontrolės 

vykdymo procesus. 

3.1. Parengta vidinės 

aplinkos analizė už 2016 – 

2018 metus. 

3.1.1. Parengtas strategijos 

projektas dėl strateginių 

prioritetų, tikslų, uždavinių 

2019 – 2021 metams. 

Projekto rengime dalyvauja 

ne mažiau kaip 70 proc. 

bendruomenės narių. 4 

ketvirtis. 

4. Dvimetės ikimokyklinio 

ugdymo programos 

(projekto) kūrimo procesų 

valdymas. 

4.1. Parengta ir patvirtinta 

dvimetė ikimokyklinio 

ugdymo programa ,,Po 

Ąžuolėliu“. 

4.1.1. Programos projekto 

rengime dalyvauja 100 proc. 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų, ne mažiau kaip 2 

socialiniai partneriai, 1 

mokyklos-darželio tarybos 

narys, nemažiau kaip 50 

proc. vaikų tėvų. 2 ketvirtis. 

4.1.2. Dvimetės programos  

ugdymo turinys orientuotas į 

gamtamokslinio ir 

matematinio raštingumo 

ugdymo blokus. 

4.1.3. Savalaikiai vykdoma 

kokybinė analizė. Ne mažiau 

kaip 1 kartą per ketvirtį. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos  (aplinkybės, 

kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui). 

2.1.  Žmogiškasis faktorius – laikinas nedarbingumas. Teisinis – reglamentavimo aplinką įtakojantys 

nauji teisės aktai ir kiti dokumentai valstybiniu lygmeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                             Romualda Cegelskienė 


