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Reikalavimų švietimo įstaigos 

(išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo 

metų veiklos ataskaitai 

priedas 

 

(Pavyzdinė švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos 

forma) 

 

ROKŠKIO MOKYKLA- DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘  
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

DIREKTORĖ ROMUALDA CEGELSKIENĖ  
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)  
METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2019 -01- Nr. 
(data) 

Rokiškis  
(sudarymo vieta) 

 
I SKYRIUS 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo 
kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Pirma strateginė užduotis: didinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių 
susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis ir finansiniu raštingumu, ugdant 
jų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas.  
Metinis tikslas: plėtoti vaikų/ mokinių gebėjimus į STEAM orientuotą ugdymą, vykdant mokslo 
technologijų, finansinio ir gamtamokslinio ugdymo integracinius modulius.  

PAŽANGOS RODIKLIAI  
1. Parengtos ir vykdomos 1 finansinio raštingumo ir verslumo, 1 gamtamokslinio ugdymo ir 1 
robotikos pradmenų ugdymo moduliai, kurie yra integruoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. Jų vykdymas apima 90 proc. vaikų. Finansinio raštingumo programos 
vykdyme dalyvauja virš 50 proc. ugdytinių tėvų.  
2. Pradinio ugdymo pakopoje yra vykdomas mokslo technologijų modulis (inžinierija ir 

programavimas, finansinis raštingumas ir verslumas, gamtamoksliai), kuris tapo integruojančia 

ašimi, ugdant STEAM gebėjimus. Mokslo technologijų moduliams skiriama po 1 valandą per 

savaitę. 30 proc. ugdymo turinio veiklų yra siejama su visuomenės gyvenimu ir aplinka.  
3. Vykdomi Erasmus plius tarptautiniai projektai, kurių veiklos yra orientuotos į STEAM: KA1 - 
mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų plėtra (5 šalys). Pritraukta lėšų – 12960, 62 EUR.  
KA2 – strateginių partnerysčių, kurių veiklose svarbi vieta tenka mokinių mobilumams (8 šalys). 
Pritraukta lėšų - 22420.51 EUR.  
4. 100 proc. pradinių klasių mokytojų yra patobulinę medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijos, dalyvaujant nacionaliniame projekte ,,Informacinis ugdymas pradiniame 
ugdyme“. 
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6. Ugdytinių tėvai labai gerai vertina patyriminį vaikų/ mokinių ugdymą ir išskiria šiuos kokybės 

rodiklius: platus laboratorinės, informacinių komunikacinių technologijų ir programinės įrangos 
panaudojimas pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. IT mokytojo pagalba ir darbas 

komandoje su ikimokyklinio, priešmokyklinio , pradinio ugdymo mokytojais. Naujai suformuoti 
vaikų/ mokinių gebėjimus dėl mokslo technologijų pradmenų ugdymo.  
7. Viešai skelbiama informacija dėl  STEAM ugdymo veiklų internetiniame puslapyje 
rokiskioazuoliukas.lt , ,,Ąžuoliuko‘‘facebook paskyroje. STEAM ugdymo kokybės klausimai 
svarstomi mokyklos – darželio savivaldos institucijose.  
8. Mokytojų gerosios patirties sklaida dėl mokslo technologijų: Širvintų pradinės mokyklos 
mokytojai ir vadovai, rajono ikimokyklinių įstaigų mokytojai, Ukmergės ikimokyklinių įstaigų 
vadovai. Panevėžio rajono pradinių klasių mokytojai.  
9. Socialinių partnerių plėtra: parengtas projektas Ugdymo plėtotės centrui dėl poreikio dalyvauti 
STEAM šalies mokyklų tinklo narystėje.  
Antra strateginė užduotis – sukurti veiksmingą, saugią  ir patogią ugdymo aplinką.  
Metiniai tikslai: optimizuoti edukacines erdves dėl patirtinio ugdymo, turtinant ją naujausiomis 

moderniosiomis technologijomis. Vystyti lauko aplinkos saugumą ir kurti judriąsias ir 

edukacines zonas.  
PAŽANGOS RODIKLIAI  

10. STEAM mokymui skirtų priemonių įsigijimas ir lėšų pritraukimas: Švietimo ir mokslo  
ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros projektas  
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ( projekto kodas Nr. 09.1.3-  
CPVA-V-704-02-0001). Gauta lėšų – 2657 Eur. Jų poveikis vaiko/ mokinio pažangai: pagerintos  
ugdymo (si) sąlygos. Pradėti darbai dėl mini laboratorijos įkūrimo.  

11. Lauko patyriminio ugdymo zonų įkūrimas ir lėšų pritraukimas: lauko sodeliai. Lauko  
laboratorinis kubas.  LR Žemės ūkio rūmų (ŽŪR)  projektas „Auginu Lietuvai!“: šiltnamis – 157  
EUR.  
12. Mokslo technologijų edukacinė zonos priemonės atnaujintos 80 procentų. Priemonių paskirtis 

yra orientuota į inžinieriją, programavimą, konstravimą. Įsigytos dvi licencijuotos edukacinės 

programos- Smart Book, mozaWeb. Atnaujinta nešiojamų ir planšetinių kompiuterių bazė. 

Pritraukta lėšų, vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro projektą 

,,Informatika pradiniame ugdyme‘‘. Jų poveikis vaiko/ mokinio pažangai: Nacionalinio egzaminų 

centro vykdomas loginio mąstymo konkursas – vienas mokinys apdovanotas švietimo ir mokslo 

ministro raštu. Rajono gamtamokslinio ugdymo konkurse-pirma vieta. Rajono pradinių klasių  
mokinių matematikos olimpiadoje – pirma vieta. Europos mažųjų programuotojų dienoje dalyvavo 

visi pradinių klasių mokiniai. 20 procentų mokinių dalyvavo minėtos aukščiau įvardintos dienos 

konkurse. Vadovaujantis apklausos duomenimis, 80 proc. ugdytinių tėvų, mokslo technologijų 

veiklas vertina puikiai. Vadovaujantis stebėjimų protokolais, mokytojų taryboje yra formalizuota 

išvada, kad mokslo technologijų modulių vykdymas 30 proc. pagerino mokinių aukštesniuosius 

gebėjimus. 
 

13. Judėjimo takelių, sporto aikštyno įrengimas: įvykdytas mokyklos-darželio tarybos 

pareikalavimas. Garantuota saugi lauko zonų aplinka. Sukurta universali sporto zona, garantuoja 

mažojo futboliuko ir krepšinio mokymą ir gebėjimų plėtrą. Ja naudojasi 206 vaikai/ mokiniai, 
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                   kuriuos moko mokytojas, turintis specialų pasirengimą. Jų poveikis vaiko/ mokinio pažangai:   

priešmokyklinio amžiaus vaikai – sveikatiados nugalėtojai rajone ir šalyje. Pradinių klasių 

mokiniai -3 vieta rajono kvadrato varžybose. Skirtas finansavimas -24.000 Eur (biudžeto lėšos). 
 

Trečia strateginė užduotis: vaiko/mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo kaita. 
 

Metinis tikslas: skatinti vaiko/ mokinio individualios pažangos identifikavimo ir pamatavimo galimybes.  
PAŽANGOS RODIKLIAI 

 
14. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vadovų ir tėvų komandose buvo  

 
sėkmingai aptarta pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Sėkmingai naudojama elektroninė 

platforma ,,Mūsų darželis‘‘, kuriame yra sistemingai formuojamas individualaus vaiko pažangos 

profilis. Du kartus metuose apibendrinami vaiko individualios pažangos ugdymo pasiekimų 

žingsniai. Aukščiau įvardintame procese dalyvauja 90 procentų ugdytinių tėvų. Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams, rengiamas individualus planas, numatoma švietimo 

specialistų pagalba. 

15. Pradinių klasių mokinių vertinimas ir įsivertinimas orientuotas į dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas, naudojant Eduka dienyno VIP platformą.100 procentų tėvų dalyvauja pokalbiuose 

su mokytoja dėl mokinio/vaiko pasiekimų pažangos. Vykdomi mokinių ir mokyklos vadovų 

pokalbiai dėl pažangos, kuriuose dalyvauja 25 procentai mokinių. 
 

Kokį poveikį mokinio brandai, jo pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos 

tobulinimas? 30 procentų mokinių, daugiau nei praėjusias metais, sustiprino mokėjimo mokytis, 

mokymosi bendradarbiaujant kompetencijas. 75 procentai mokinių geba susirasti, išskirti ir 

panaudoti mokymuisi reikalingą informaciją. 20 procentų padidėjo aktyyiai besimokančių 

mokinių skaičius , kurie pakankamai gerai geba kelti idėjas, rasti sprendimus, priimti susitarimus 

su draugais. 20 procentų mokinių patobulino anglų kalbos įgūdžius, dalyvaujant tarptautiniuose 

mobilumuose pagal Erasmus + projektą. Pasiekimų įsivertinime dalyvauja 100 procentai mokinių. 

25 procentai mokinių pažanga aptarta, dalyvaujant mokyklos vadovams ir mokiniui. 
 

 

 II SKYRIUS  

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1.    

Metų užduotys (toliau  Rezultatų vertinimo  

– užduotys)  rodikliai (kuriais 
Pasiekti rezultatai ir jų  

Siektini rezultatai 
vadovaujantis 

 

rodikliai  vertinama, ar 
   

  nustatytos užduotys  

  įvykdytos)  

1. Optimizuoti 1.1.Įvertinsime 1.1.1. Edukacinių 1.1.1.1. Parengta 
edukacines erdves dėl mokyklos-darželio erdvių programos priemonių įsigijimo, 

į STEAM orientuoto situaciją, parengsime kūrime dalyvauja ne edukacinių aplinkų 

ugdymo, turtinant ilgalaikę mokyklos mažiau kaip 60 proc. kūrimo programa dėl į 

mokyklą mokymo ir kitų bendruomenės. 2 STEAM orientuoto 

naujausiomis priemonių įsigijimo, ketvirtis. ugdymo edukacinių 

Moderniosiomis  edukacinių aplinkų  erdvių ir priemonių. 
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technologijomis ir  

mokymo 

priemonėmis. 

kūrimo programą, 

numatant reikalingas 

lėšas. 

 2018 m. gegužės 24 d. 

direktoriaus įsakymas Nr. 

V- 81 

 1.2. Formalizuosime 

susitarimus dėl 

priemonių naudojimo ir 

atsakomybės.  

1.2.1. Parengta 

deklaracija dėl 

atsakomybės už 

naudojimąsi 

materialiniu turtu. 

1.2.1.1. Vadovaudamasi 

,,Turto ir lėšų naudojimo 

tvarka“, patvirtinta 2017 m. 

vasario 15 d. įsakymu Nr. 

V-17. 

 1.3. Optimizuosime 

edukacinės erdvės dėl 

patirtinio ugdymo, 

turtinant ją 

naujausiomis 

moderniosiomis 

technologijomis. 

1.3.1. Sukurta 

edukacinė aplinka: 80 

proc. atnaujinta 

ugdymo bazė vidaus 

patalpose . 50 proc. – 

lauko edukacinės 

erdvės. Sukurta: 1 

technologinių aplinkų 

centras, 1 

gamtamokslinė 

laboratorija. 

1.3.1.1. Mokslo 

technologijų edukacinės 

zonos  atnaujintos 80 proc.. 

Priemonių paskirtis yra 

orientuota į inžinieriją, 

programavimą, 

konstravimą.  Įsigytos dvi 

licencijuotos edukacinės 

programos – Smart Book, 

moza Web. Atnaujinta 

nešiojamų ir planšetinių 

kompiuterių bazė. Lauko 

patyriminio ugdymo zonų 

įkūrimas: lauko sodeliai. 

Lauko laboratorinis kubas.  

 1.4. Vykdysime 

finansinių išteklių 

pritraukimą: projektai, 

spec. lėšos dėl į 

STEAM orientuoto 

ugdymo bazės kūrimo. 

1.4.1. Nemažiau kaip 

20 proc. spec. lėšų 

skiriama siektino 

rezultato (1.3. p.) 

įgyvendinimui. 

Įgyvendinama pajamų 

mokesčio paramos ir 

kitų rėmimo būdų 

aktyvinimo akcijos. 

1.4.1.1. Pritraukta lėšų, 

edukacinių aplinkų 

turtinimui – 3338 EUR.. 30 

procentų spec. lėšų buvo 

panaudota  nešiojamų ir 

stacionarių kompiuterių 

finansavimui. Mokytojų 

kvalifikacinių kompetencijų 

plėtrai – STEAM: KA1 – 

mokytojų kvalifikacijos ir 

kompetencijų plėtra (5 

šalys). Pritraukta lėšų – 

12960,62 EUR.. KA2 – 

strateginių partnerysčių, 

kurių veiklose svarbi vieta 

teko mokinių mobilumams 

(8 šalys). Pritraukta lėšų – 

22420,51 EUR. 

2. Tarptautinių 

projektų valdymas  

2.1. Įgyvendinsime 2 

Erasmus plius 

tarptautinius projektus, 

kurie orientuoti į 

STEAM ugdymą: KA1, 

KA2. 

2.1.1. Savalaikiai 

vykdoma vieša 

reprezentacinė veikla 

dėl tarptautinių projektų 

sėkmingos patirties. 

Pagal sutarties terminus 

vykdomi 

įsipareigojimai dėl 

2.1.1.1. 100 procentų 

bendruomenės narių puikiai 

vertina Erasmus plius 

tarptautinių projektų KA1, 

KA2 įgyvendinimą per 

aktyviąsias ugdymo veiklas. 

Bendruomenei  savalaikiai 

pateikiama informacija el. 
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mokytojų ir mokinių 

tarptautinių mobilumų. 

12 tarptautinio 

bendradarbiavimo 

sutarčių.  

tinklapyje: 

rokiskioazuoliukas.lt., 

facebook: Rokiškio 

mokykla-darželis 

,,Ąžuoliukas“. Esame 

vienintelė rajono mokykla, 

kuri vykdo pradinių klasių 

mokinių mobilumus į kitas 

šalis. Dėl įgytų tarptautinių 

patirčių, 70 procentų 

suaktyvėjo patyriminis 

ugdymas visose ugdymo 

pakopose. 100 procentų 

visos bendruomenės 

pripažįsta, kad mokslo 

technologijų integravimas į 

ugdymo turinį, papildo į 

STEAM orientuotą 

mokymą. Puikiai vertinami 

įstaigos viešieji 

reprezentaciniai  ryšiai.  

 2.2.Sėkmingai 

įgyvendinsime Erasmus 

plius KA1 tarptautinio 

projektą . 

2.2.1. Dėl įgytų 

tarptautinių patirčių ir 

mokytojų kompetencijų 

tobulinimo tarptautiniu 

lygmeniu, ugdymo 

turinys yra atnaujintas 

visose ugdymo 

pakopose  dėl visybinio 

integralaus ugdymo ir 

patirtinio mokymo (si).  

Parengta ataskaita 

ŠMPF. 

2.2.1.1. ERASMUS plius 1 

pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo 

kvalifikacinis projektas 

Nr.2017-1-LT01-KA101-

035041 ,,Penkios pavaros į 

ateitį“ ataskaita priimta ir 

patvirtinta. 50 proc. 

mokytojų patobulino 

kvalifikacines 

kompetencijas dėl 

patyriminio ugdymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Organizuotas 1 

renginys rajono 

mokytojams dėl įgytų 

tarptautinių 

kvalifikacinių patirčių. 

2.2.2.1.Vykdyti 4 sklaidos 

renginiai: 2 - šalies 

mokytojams, 2 - rajono 

mokytojams. 

Papildomas pažangos 

rodiklis dėl tarptautinių 
projektų reprezentacinių 

veiklų: pradinių klasių 

mokinių muzikinės 

programos ,,Praeities 

pažadinti’’ reprezentacija 

šalies lymeniu ir ,,Rokiškis 

– Lietuvos kultūros 

sostinė’’ ,,Ąžuoliukaičių’’ 

veiklos, inauguruojant 

diplomatus ir dalyvaujant 

iškilmingoje eisenoje. 
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3. Koordinuoti 2016 
– 2018 metų 

Rokiškio mokyklos- 

darželio 

,,Ąžuoliukas‘‘ 

strateginės 

kontrolės 

vykdymo procesus. 

3.1. Vykdysime vidinės 3.1.1. Rengiamas 3.1.1.1.Vidinės aplinkos 

aplinkos analizę už 

strategijos 2019-2021 

metams projektas analizė už 2016 – 2018 

2016 – 2018 metus. 

2019 m. sausio mėnuo.  dėl strateginių metus yra vykdymo 

 prioritetų, tikslų. procese. 

  

2019 -2021 metų strateginis 

veiklos planas/projektas  

   

 Projekto rengime  yra  rengimo 

  dalyvauja ne mažiau procese. Minėto 

  kaip 70 proc. dokumento rengime 

  bendruomenės narių. dalyvaus ne mažiau kaip 

   70 procentų 

   bendruomenės. Pagrindas: 

   2019-01- 07 direktoriaus 

   įsakymas Nr. V-  ,,Dėl 

   darbo grupių sudarymo, 

   rengiant strateginio plano 

   2019 -2021 m. projekto 

   rengimo. 

4. Dvimetės 4.1. Atnaujinsime  4.1.1. Programos 4.1.1.1. Dvimetė 
ikimokyklinio         dvimetę projekto rengime ikimokyklinio ugdymo 

ugdymo programos ikimokyklinio dalyvauja 100 proc. programa papildyta, 

(projekto) kūrimo ugdymo programą ikimokyklinio integruojant finansinio 

procesų valdymas. ,,Po Ąžuolėliu“. ugdymo mokytojų, ne raštingumo ir verslumo, 

  mažiau kaip 1 gamtamokslinio ugdymo 

  socialinis partneris, 1 ir robotikos modulius. Į 

  mokyklos-darželio dvimetę ugdymo 

  tarybos narys, programa integruotas 
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 2. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
                    (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1. Plėtoti vaikų/ mokinių gebėjimus į STEAM 

orientuotą ugdymą, vykdant mokslo technologijų 

modulio integraciniu ryšius dėl programavimo ir 

inžinierijos, finansinio raštingumo ir verslumo, 

gamtamokslio ugdymo  pradinio ugdymo pakopoje. 

 

 

 

 

2.2. Vystyti lauko aplinkos saugumą ir kurti 

judriąsias ir edukacines zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Pradinio ugdymo pakopoje yra 

vykdomas mokslo technologijų modulis, 

kuris tapo integruojančia ašimi, ugdant 

STEAM gebėjimus. Kiekvienoje pradinėje 

klasėje „ Mokslo technologijų“ moduliams 

skiriama po 1 valandą per savaitę. 

30 proc. ugdymo turinio veiklų yra siejimas 

su visuomenės gyvenimu ir aplinka.  
 

2.2.1. Judėjimo takelių, sporto aikštyno 

įrengimas: įvykdytas mokyklos- darželio 

tarybos pareikalavimas. Garantuota saugi 

lauko zonų aplinka. Sukurta universali 

sporto zona, garantuoja mažojo futboliuko ir 

krepšinio mokymą ir gebėjimų plėtrą. Ja 

naudojasi 206 vaikai/ mokiniai. Jų poveikis 

vaiko/ mokinio pažangai: priešmokyklinio 

amžiaus vaikai – sveikatiados nugalėtojai 

rajone ir šalyje. Pradinių klasių mokiniai -3 

vieta rajono kvadrato varžybose. 

  nemažiau kaip 50 anglų kalbos mokymas 

  proc. vaikų tėvų. 2 per žaidimus. Minėto 

  ketvirtis. dokumento rengime 

  Dvimetės programos dalyvavo – 100 procentų 

  ugdymo turinys ikimokyklinio ugdymo 

  orientuotas į mokytojų, 1 mokyklos- 

  gamtamokslinio ir darželio narys, 1 

  matematinio socialinis partneris. 90 

  raštingumo ugdymo procentų tėvų dalyvavo 

  blokus. minėto dokumento 

   svarstyme ir pritarė jo 

   vykdymui. 

  4.1.2. Savalaikiai 4.1.2.1. Programos 

  vykdoma kokybinė vykdymo analizė buvo 

  analizė. Ne mažiau vykdoma mokytojų 

  kaip 1 kartą per tarybos posėdžiuose. 

  ketvirtį. Pagrindas:2018-12-19 

   protokolinis nutarimas 7- 

   1. 

   Papildomas pažangos 

   rodiklis: ikimokyklinio ir 
   priešmokyklinio ugdymo 

   pakopose pradėtas taikyti 

   personalizuoto ugdymo 

   modelis. Ugdymo kaitą 

   paskatino mokslo 

   technologijų integraciniai 

   moduliai. 
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2.3. Taikyti kitokias socialinio- emocinio ugdymo 

formas dėl mokinių santykio su aplinka ir ryšio su 

gyvenimu. 

2.3.1. Yra įvykdytos pamokų laiko 

korekcijos: pamokų laikas prasideda dvi 

dienas nuo 8.45 val.. Nuo 8.00 val. vykdomi 

ryto pokalbiai su klasėje dirbančiais 

mokytojais ir švietimo pagalbos 

specialistais.  Ne mažiau kaip viena valanda 

per savaitę yra skiriama pokalbiui dėl ryšio 

su realiu gyvenimu. 

100 proc. mokinių tėvų pastarąsias veiklas 

vertina, kaip teigiamą pokytį.  

 

  

                                                                                     III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

3. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

 
Užduočių įvykdymo aprašymas 

Pažymimas atitinkamas 
 

langelis   

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☑ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 
 

4. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti  
6.1.Asmeninis tobulėjimas  
6.2.Komunikavimo kompetencija: viešasis kalbėjimas/ retorika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė __________ Romualda Cegelskienė 2019-01-18 
    

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 
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IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

5. 2019 metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 
 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

5.1 Siekti kaitos dėl  
socialinio emocinio 
intelekto ugdymo 
visose ugdymo pakopose 

5.1.1. Vykdysime kvalifikacinių 
renginių ciklą mokytojams ir 
mokinių tėvams. Mokytojams – 

kvalifikaciniai mokymai dėl 

pasirinktos prevencinės 

programos 

5.1.1.1. Pradinio ugdymo ir 
priešmokyklinio ugdymo 

pakopose vykdoma 1 

prevencinio ugdymo programa. 

Kvalifikaciniuose mokymuose 

dalyvauja ne mažiau, kaip 90 

proc. mokytojų ir nemažiau, 

kaip 30 procentų ugdytinių 
tėvų. 

 5.1.2. Atliksime korekcijas, 
atnaujinant individualią 
ikimokyklinio ugdymo 

programą ,,Po Ąžuolėliu‘‘ dėl 

pozityvaus ugdymo disciplinų. 

5.1.2.1.Ikimokyklinio ugdymo 
pakopoje taikoma bendra 
socialinio- emocinio ugdymo 
programa ,,Kimočiai‘‘.. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 100 procentų 

dalyvauja kvalifikaciniuose 
mokymuose dėl aukščiau  

įvardintos veiklos. 

Programos korekcijos 

(projektai) pristatomos ugdymo 
grupių bendruomenėse.  Jų 
vykdyme dalyvauja ne mažiau, 

kaip 50 procentų ugdytinių 
tėvų. 

 5.1.3. Susipažinsime su 

šalies ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

patirtimi ir jas išbandysime 

dėl pozityvaus ugdymo 

modelių poveikio vaiko 
elgesiui. 

5.1.3.1. Pasirašytos ne mažiau, 

kaip 2 bendradarbiavimo 
sutartys su šalies mokyklomis 
dėl socialinio – emocinio 

intelekto ugdymo sklaidos. 
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5.2.   Valdyti   ugdymo   
turinio procesus,  siekiant  į  
STEAM orientuoto 
ugdymo kokybės. 

5.2.1. Mokykla- darželis 
,,Ąžuoliukas‘‘ taps  

STEAM orientuoto 

ugdymo šalies mokyklų 

tinklo nare  ir tikslingai 
dalyvaus jų veiklose. 

5.2.1.1.Sukurtas į STEAM 
Orientuoto ugdymo veiksmų 

planas. Jo įgyvendinime 

dalyvauja ne mažiau, kaip 70 
procentų bendruomenės. 
 

5.2.2.Visose ugdymo 
pakopose bus pripažįstama 

kaita dėl mokslo 

technologijų modelio 

paveikaus poveikio 

ugdymui ir asmenybės 
brandai. 

5.2.2.1. Ne mažiau, kaip 30 
procentų ugdymo veiklų yra 

orietuotos į patyriminį ugdymą. 

Priešmokyklinio ir pradinio 

mokyklinio amžiaus vaikai 

dalyvauja šalies klubo 

veikloje,,Lego šalis‘‘. 

Aukštesnieji mokinių gebėjimai 

apima ne mažiau, kaip 30 

procentų pradinių klasių 

mokinių. 

Sėkmingas pradinių klasių 

mokinių dalyvavimas rajono 

olimpiadose, šalies 

konkursuose. 

Efektyvus ir reflektyvus 

personalizuoto ugdymo 

modelio įgyvendinimas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 
pakopose. 

5.2.3. Savalaikiai 
atnaujinsime mokslo 

technologijų materialinę 
bazę. 

5.2.3.1. Ne mažiau, kaip 30 
procentų per pusmetį, 

atnaujinamos IT priemonės. 
 

5.3.Stiprinti atvirų ir 

dinamiškų 

ugdymo(si) aplinkų 

tolesnį 

kūrimą, viešose 

mokyklos- 

darželio patalpose 

(koridoriai, 
laiptinės, lauko erdvės). 

5.3.1. Parengsime bendrų 

ugdymo(si) erdvių plėtros 
programą. 

5.3.1.1. Programos/ projekto 

rengime dalyvauja ne mažiau 

kaip 20 procentų ugdytinių 

tėvų. 

1 kartą per metus, pagal 

pasirinktą formą, vykdoma 

refleksija tėvams dėl viešų 
edukacinių erdvių kaitos. 

5.3.2. Sukursime 

interaktyvias ir 

dinamiškas viešas erdves 
vidaus patalpose. 

5.3.2.1. Įsteigti ne mažiau ,kaip 

2 veiklos centrai. Ne mažiau , 

kaip vienas yra skirtas veiklai 
orientuotai į STEAM. 

5.3.3. Sukursime ankstyvojo 
amžiaus vaikams 

edukacines erdves lauko 
aplinkoje. 

5.3.3.1. Įrengta sensorinė lauko 
zona. Įsigyta ne mažiau, kaip 2 

lauko žaidimų įrengimai. 
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5.4. Koordinuoti  
strateginio 
plano 2019-2021 metams 

kokybinės analizės 

vykdymą. 

5.4.1. Vadovaujantis 
metodika, parengsime 

vidaus audito medžiagą. 

Kokybinę analizę 

vykdysime delegavimo 

principu, prisiimant 

individualią ir komandinę 

atsakomybę. 

5.4.1.1. Strateginio plano 2019- 
2021 m. kokybinės analizės 

procese dalyvauja mokytojai, 

ugdytinių tėvai. Vienas iš 

vadovų koordinuoja aukščiau 

įvardintą procesą. 

 

6. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)  
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

6.1. Rizika, kuriai esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 
(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui. 

6.2. Žmogiškasis faktorius – laikinas nedarbingumas. Teisinis – reglamentavimo aplinką 
įtakojantys nauji teisės aktai ir kiti dokumentai valstybiniu lygmeniu. 

  
 
 
 
 

______________________ __________ _________________ __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens pareigos 
 

 

Susipažinau: 

 

                              Direktorė Romualda Cegelskienė  
(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)  
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V SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________ 
 

__________ 
 

_________________ 
 

______  
(mokykloje – mokyklos tarybos 

 
(parašas) 

 
(vardas ir pavardė) 

 
(data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje – 

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo 

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________ 
 

__________ 
 

_________________ 
 

__________  
(švietimo įstaigos savininko teises ir 

 
(parašas) 

 
(vardas ir pavardė) 

 
(data)  

pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

 

 


