
 
 
 

ROKIŠKIO MOKYKLA – DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Taikos g. 15, LT-42142 Rokiškis. Duomenys kaupiami ir 

saugomi  juridinių asmenų registre, kodas 190238290; tel./faks. (8 458) 51 540, el. p. 

azuoliukasmok@gmail.com 

___________________________________________________________________ 
 

PATVIRTINTA 

Mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas“ 

direktoriaus  2017 m. gruodžio 20 

d. įsakymu Nr. V-112 
 

METINIS  VEIKLOS PLANAS  

2018 METAI 

 

I. KOKYBINĖ ANALIZĖ UŽ 2017 METUS 

 

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. 

 

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 

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, 
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įrankis. Jo formavime dalyvauja 100% mokinių 

tėvų. Bendruomeniškumo sėkmę  įtakojo 

tradicijos dėl tarptautinių projektų vykdymo. 

socialinio pedagogo pagalbai aktyvinti. 

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). 

 

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.  

 

Mokyklos išskirtinumas, naujovės įdiegtos 2017 metams 

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 . 

1. 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.  

2.  Atvira tarptautinė veikla, bendradarbiaujant su Italijos, Lenkijos, Švedijos, Graikijos, 

Olandijos, Š. Airijos, Vokietijos, Rumunijos švietimo įstaigomis. 

3. 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.  

4. 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.    

5. Įdiegta Eduka klasės VIP platforma dėl individualios mokinio pažangos, kuria naudojasi visi 

pradinio ugdymo pakopos mokytojai, mokiniai, jų tėvai.  

6. Pripažinta bendruomeniškumo ir viešų renginių kultūra, reprezentuojant mokyklos- darželio 
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veiklas rajono, šalies, tarptautiniu lygmenyse, minint valstybines sukaktis.                                       

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.  

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

2017 m. kovo 20-26 dienomis.  

2. 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.  

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

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

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

Lietuvą ...“ 

5. 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.  

6. 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.  

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

Rokiškio  rajono Juodupės gimnazijos direktorė Audronė Rekertienė.  

 

 

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).  

1. Metodinės dienos, konferencijos 
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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.  

2.2. Respublikinė konferencija „  

Z karta. Pamoka be vadovėlio –  

iššūkis ar galimybė?“ 

(ikimokyklinio  ugdymo 

auklėtojos, pradinių klasių 

mokytojai)  
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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.  

  

2. 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 

 Siekis - išsiaiškinti  tėvų  požiūrį į vaikų  santykį su knyga, 

skaitymo procesą bei jo teikiamą naudą vaikų gebėjimų 

ugdymuisi. 
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šia programa: socialiniai – 

emociniai programos aspektai.  

5- 7 m. vaikų tėvai  

 

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. 

 

 

Reikšmingiausi mokyklos pedagoginės veiklos pasiekimai 2017 metais 

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 

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. 

 

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 
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(anglų kalbos), matematikos srities, neformalaus švietimo programa ,,Kūrybinių idėjų klubas 

vaikams ,,Žinau kaip...‘‘. 

 

II. MOKYKLOS-DARŽELIO (toliau mokykla) MISIJA - būti mokykla kuri: 

teigiamai įtakoja aktualias dabarties problemas: ugdymo (si ) motyvaciją, teigiamai veikia 

pilietinį ir patriotinį ugdymą (si), mokinio (vaiko) asmeninį gyvenimą ir formuoja 

vertybines nuostatas; 

puoselėja nuomonių įvairovę, atvirumą šalies, ES šalių idėjoms ir inovacijoms, 

kolegialumo, tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo ir mokyklos etikos vertybes; 

teikia neformalųjį ir formalųjį švietimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas ir padeda mokiniui (vaikui) pasirengti ugdytis pagal aukštesnės 

pakopos programą. 

 

III. MOKYKLOS FILOSOFIJA: MOKYKLA PRIVALO BŪTI GYVA NUO RYTO 

IKI VAKARO 

 

MOKYKLOS VERTYBĖS: 

mokyklos bendruomenė pripažįsta, kad mokyklos vertybė – mokinys (vaikas), jo unikalumas, 

gebėjimų tobulinimas. 

Mokyklos bendruomenė įsipareigojusi atvirai kaitai, tautos kultūrai. 

Mokykla pripažįsta ir diegia bendruomenės nariams lyderystės, atvirumo, kūrybiškumo, 

atsakingumo vertybes. 

 
IV. MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1 prioritetas. Kūrybiška ugdymo (si) bendruomenė, kurios siekis – aukščiausios 

kokybės ugdymas. 

 

 1 tikslas. Užtikrinti mokinių (vaikų) 

pažinimo plėtrą, skatinti  jų 

kūrybingumą ir emocinį tobulėjimą, 

padedant išsiugdyti vertybių sistemą 

ir atsakingumo  nuostatas. 

1.1. Organizuoti interaktyvaus mokymo (si) patirtis, 

pagrįstas sąveikomis ir partneryste.  

 

1.2. Plėtoti  į  STEM orientuotą ugdymą. 

1.3 . Tikslinti ir vystyti šiuolaikinės pamokos, 

ugdomosios veiklos vadybą. 

1.4. Pritaikyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

turinį (gamtos ir aplinkos pažinimas, kalba, 

matematika ir IT raštingumas, meninis ugdymas, 

fizinis aktyvumas ir sveikata, emocinio intelekto 

ugdymas), kuris padėtų atsiskleisti vaikų 

individualiems gebėjimams. 

1.5. Parengti individualios pažangos stebėsenos planus 

dėl rezultatų panaudojimo  

mokinio  asmenybės augimui. 

 

 

 

 

 

2 tikslas. Plėtoti aktualias mokytojų  

kompetencijas, siekiant  būti 

besimokančia organizacija. 

 

 

2.1.  Skatinti ir vystyti mokytojų bendradarbiavimą 

formuojant naują ugdymo turinį ir organizuojant 

ugdymo procesą pamokoje. 

2.2. Vystyti mokytojų bendrąsias kompetencijas 

mokinių pažinimo klausimais. Profesinę kompetenciją 
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– vaikų (mokinių) mokymasis tyrinėjant. 

2.3. Plėtoti medijų bei informacinį raštingumą   

2.4. Organizuoti informacinę  mokytojų veiklą. 

2.5. Organizuoti tėvams (globėjams, juos 

atstovaujantiems asmenims) mokymus dėl gebėjimų 

dalyvauti susirinkimuose, konsultacijose virtualioje 

erdvėje. 

2 prioritetas. Edukacinis ir emocinis ugdymo (si) aplinkos komfortas 

 1 tikslas. Nuosekliai tenkinti ugdymo 

(si) aplinkos aprūpinimo ir priežiūros 

poreikius. 

1.1. uždavinys. Optimizuoti edukacines erdves, 

turtinant mokyklą naujausiomis moderniosiomis 

technologijomis ir mokymo priemonėmis, 

inventoriumi. 

2.1. uždavinys. Vystyti papildomų lėšų pritraukimo 

veiklą. 

 2 tikslas. Vystyti mokyklos aplinkos 

saugumo ir patogumo naudoti 

sąlygas. 

2.1 uždavinys. Nustatyti prielaidas veiksmingam 

mokyklos  fizinės aplinkos objektų bei patogumų 

plėtrai. 

2.2.uždavinys. Sukurti tinkamas ugdymo/mokymo (si) 

fizinę aplinką, patogumus bei darbo/poilsio sąlygas. 

2.3. uždavinys.  Garantuoti mokyklos aplinkos 

saugumą. 
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V. MOKYKLOS  ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 

 
Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 metų veiklos plano įgyvendinimą užtikrins trys veiklos programos, atitinkančios prioritetines mokyklos 

kryptis. Jose numatyta: 

 priemonėmis ir rodikliais pagrįsti laukiami rezultatai kiekvienam strateginio laikotarpio uždaviniui. 

 Įgyvendinimo laikotarpis bei už priemonių įgyvendinimą atsakingi asmenys. 

 Priemonių finansavimo šaltiniai (priemonių įgyvendinimui reikalingos lėšos nedetalizuojamos. Siekiant maksimalaus lėšų poreikio ir galimybių 

suderinamumo lėšos konkretizuojamos mokyklos metiniuose veiklos planuose. Rengdama lėšų sąmatą vieneriems metams mokykla turi galimybę optimaliau 

planuoti atsižvelgiant į aktualius finansavimo pokyčius iš prieinamų šaltinių: mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto, projektinių bei paramos lėšų. 

Planuojamų ir panaudotų finansavimo šaltinių santykis vertinamas kasmet užbaigiant kiekvieną 2016-2018 metų strateginio laikotarpio etapą). 

 
Pirma programa – sumanios visuomenės pilietį formuojantis ugdymas 

 

Aiškinamoji analizė 

 

Kokia visuomenė yra sumani? Pirmiausia - veikli, nes yra savarankiška, sveika, savimi pasitikinti, kūrybinga ir iniciatyvi. Tokia visuomenė yra solidari, nes 

yra susitelkusi, save gerbianti, jaučianti atsakomybę už bendrą likimą. Ir svarbiausia - besimokanti, nes yra moderni ir dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams ir 

gebanti veikti nuolat kintančiame pasaulyje. 

Kas yra pilietis? Pirminė samprata sako, jog pilietis yra pilies gyventojas, taikiai gyvenąs darnioje bendruomenėje, puoselėjantis ir saugantis jos vertybes. 

Šiandien pilietį suprantame kaip asmenį, turintį valstybėje tam tikrų teisių ir pareigų. 

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ sumanios visuomenės pilietis yra atviras, kūrybingas, atsakingas. 

Mokyklos užduotis – ugdyti atvirą, kūrybingą, atsakingą žmogų, kuris įgyvendins sumanių piliečių visuomenės viziją. 

Mes ir toliau sieksime pažinti kiekvieno mokinio (vaiko) individualius poreikius, surasime jam geriausiai tinkamą ugdymo (si) kelią, kuris padėtų įgyti 

praktinių gebėjimų ir bendrųjų kompetencijų.   

Mes nuolatos ieškosime pažangių švietimo ir mokslo naujovių, mokysimės iš savęs ir kitų.  

 
Uždaviniai  Priemonės Rodikliai  Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi Finansavimo 

šaltiniai 

1 tikslas. Užtikrinti mokinių (vaikų) pažinimo plėtrą per atvirą patirtinį mokymąsi , padedant  jiems  išsiugdyti mokėjimo mokytis  nuostatas(pradinio ugdymo 

pakopa) . 

1.1. Organizuoti 

interaktyvaus mokymo 

Partnerystės ugdomieji projektai , 

integruotų, teminių   savaičių 

Tikslingai, lanksčiai, įdomiai panaudotas 

mokymosi laikas. Atliktos analizės ir tyrimai 

 

2018 m. , 4 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Žmogiškieji 
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(si) patirtis, pagrįstas 

sąveikomis ir 

partneryste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizavimas visose ugdymo 

pakopose: pradinio ugdymo pagal 

ugdymo planus. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio pagal veiklos 

planus. Ne mažiau kaip numatyta. 

( 3-4 kartus per metus) dėl vykdytos veiklos 

efektyvumo.   

ketvirtis 

 

ugdymui 

Metodinė 

grupė 

resursai 

 

 Ne mažiau, kaip 30 procentų ugdymo 

turinys įgyvendinamas visybinės 

integracijos ir patirtinio mokymosi pagrindu.  

Vykdysime metodinės sklaidos 

patirtis , rengsime rekomendacijas 

mokytojams dėl   inovatyvaus 

mokymo (si). Ne mažiau nei 3 

užsiėmimai per metus. 

Atliktas tyrimas dėl patirtinio ugdymo. 

Parengtos rekomendacijos mokytojams. 

Įsigyta edukacinių priemonių pagal tyrimo 

išvadas. 

 

 

2018 m., 3 

ketvirtis 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinė 

grupė 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

Iki 20 proc. pagerėjo mokinio (vaiko) 

aukštesnieji gebėjimai. 

Atnaujinsime elektroninį ugdymo 

turinį ir virtualią ugdymo (si) 

aplinką. 

Sukurta elektroninių mokymo (si) 

priemonių, programų baze naudojasi 100 

proc. mokytojų .Parengtas mokslo 

technologijų neformalaus švietimo modulio 

projektas. 

2018 m., 2-3 

ketvirčiai 

 

Direktorius 

Metodinė 

grupė 

 

 

MK lėšos 

Virš 40 proc. ugdymo turinio yra orientuotas 

į skaitmenines ir virtualias edukacijas. 

Sėkmingai įdiegta VIP platforma. 

2018 m. Direktorius 

1.2. Plėtoti  į  STEM 

orientuotą ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

Didinti ikimokyklinio, 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

mokinių susidomėjimą gamtos 
mokslais, informacinėmis 
technologijomis ir finansiniu 
raštingumu, ugdant jų kūrybiškumo, 
iniciatyvumo ir verslumo 
kompetencijas. 
Plėtoti vaikų/ mokinių gebėjimus į 
STEAM orientuotą ugdymą, 
vykdant mokslo technologijų, 
finansinio ir gamtamokslinio 
ugdymo integracinius modulius.  

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. 

Pradinio ugdymo pakopoje yra vykdomas 

mokslo technologijų modulis (inžinierija ir 

programavimas, finansinis raštingumas ir 

verslumas, gamtamoksliai), kuris tapo 

2018 m. 2-4 

ketvirčiai 

Direktorius Žmogiškieji ir 

materialūs resursai 
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 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. 

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. 

100 proc. pradinių klasių mokytojų yra 

patobulinę medijų ir informacinio 

raštingumo kompetencijos, dalyvaujant 

nacionaliniame projekte ,,Informacinis 

ugdymas pradiniame ugdyme“. 

1.3 . Tikslinti ir vystyti 

šiuolaikinės pamokos, 

ugdomosios veiklos 

vadybą. 

 

 

 

 

Vykdysime  kvalifikacinių patirčių 

renginius ir aptarimus  dėl  

mokytojo vaidmenis pamokoje 

(pagalbininko, dėstytojo, lektoriaus, 

vertintojo, režisieriaus, 

organizatoriaus). 

Parengti šiuolaikinės pamokos vertinimo 

kriterijai. 

Sukurti  pamokų ir ugdomosios veiklos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse gerųjų patirčių video įrašai. 

 

2018 m., 1-3 

ketvirčiai 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 Nustatysime  mokinių mokymosi 

stilius, panaudojant informaciją 

užduotims individualizuoti ir 

diferencijuoti. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Metodinė 

grupė 

 

 

Parengtos nemažiau kaip 2  rekomendacijos 

per metus  mokytojams ir mokinio tėvams.  

Iki 90 proc. pagerėjo ugdomosios veiklos 

vadyba (ugdymo proceso priežiūros 

ataskaita). Ugdomajame procese  mokinių 

(vaikų ) veikla nukreipta į aktyvią, patirtinę 

 (grįstą stebėjimais, tyrinėjimais, kūryba)  
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veiklą. 

1.4. Pritaikyti 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo turinį vaikų 

individualiems 

gebėjimams plėtoti. 

Vykdysime kokybinę analizę dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų ( tėvų 

anketavimas, tiriamoji veikla 

ugdymo grupių bendruomenėse, 

grįžtamoji refleksija savivaldos 

institucijose . Ne rečiau kaip du 

kartus per metus. 

Daugiau kaip 60  proc. vykdomas į  vaiką 

orientuotas, individualizavimu pagrįstas 

ugdymas  ir grįžtamasis ryšys. 

2018 metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Metodinė 

grupė 

Žmogiškieji 

resursai 

Parengsime   ir į gyvendinsime 

pagalbos mokiniui ( vaikui ) 

modelį. 

 Vykdysime kokybinę analizę, 

aiškinantis mokinių mokymą (si) 

bei jų pagrindu realizuosime 

reikalingos pagalbos teikimą. 

Pripažįstama ir skatinama visų  mokinių 

(vaikų) pažanga ir pasiekimai. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pakopose išbandomas personalizuoto 

ugdymo modelis dėl vaiko gebėjimų 

pažangos. 

2018 m., 4 

ketvirtis. 

 

 

 

Direktorius 

Metodinė 

grupė 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

Skatinti vaiko/ mokinio 

individualios pažangos 

identifikavimo ir 

pamatavimo galimybes. 

Garantuosime vaiko/mokinio 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

kaitą. 

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. 

2018 metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

resursai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

 

 

 30 procentų sustiprina 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 

2018 metų 

eigoje.  

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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sprendimus, priimti susitarimus su draugais. 

20 procentų mokinių patobulina 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 metų 

eigoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 

Garantuosime vaiko/mokinio 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

kaitą. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų, vadovų ir tėvų komandose   

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. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2 tikslas. Plėtoti aktualias mokytojų profesines kompetencijas, siekti būti besimokančia organizacija  100 proc. 

mokytojų 

dalyvauja 

pasiūlytuose 

renginiuose. 

 

 

2016-2018 m. 

 

 

Direktorius 

 

 

 

MK lėšos  

 

2.1.  Skatinti ir vystyti 

mokytojų 

bendradarbiavimą 

Bendradarbiausime su švietimo 

įstaigomis –šalies ir tarptautiniu 

lygmenyje.  

Bendradarbiavimas tarptautiniu lygmeniu, 

vykdant Erasmus plius KA 1, KA 2 

tarptautinius projektus. Ugdymo turinys yra 

 

 

2018 metų 

 

 

Direktorius 

 

 

MK lėšos  
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rajono, šalies ir 

tarptautiniu lygmeniu,  

formuojant naują 

ugdymo turinį. 

Analizuosime vidinės ir išorinės 

aplinkos  mokinių pasiekimų 

rezultatus (standartizuoti testai, 

testavimas mokykloje). 

orientuotas į STEAM ir garantuoja 

individualią mokinio pažangą. 

eigoje  

 

 

 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

MK lėšos  Ne rečiau kaip du kartus per 

mokslo metus organizuosime 

interaktyvius/ Webinar  

kvalifikacinius mokymus. 

Organizuotuose mokymuose dalyvavo 100 

proc. mokytojų bendruomenės. 

2.2. Vystyti mokytojų 

bendrąsias 

kompetencijas mokinių 

pažinimo klausimais. 

Profesinę kompetenciją 

– vaikų (mokinių) 

mokymą (sis) 

tyrinėjant. 

Vykdysime  psichologo paslaugų 

užsakymus dėl pagalbos mokytojui. 

 

Plėtosime mokytojų kvalifikaciją ir 

vykdysime mokymus dėl 

individualios vaiko pažangos. 

Vykdysime kvalifikacinius 

mokymus dėl gebėjimų atpažinti 

informacijos ir medijų turinio 

paieškos poreikį,  ieškoti, surasti ir 

pasiimti,  suprasti, vertinti ir 

analizuoti informaciją ir medijų 

turinį,  kurti, naudoti ir stebėti 

informacijos bei medijų turinį. 

Taikomos mokinio pažinimo metodikos 2018 metų 

eigoje. 

 

 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Direktorius. 

Pavaduotojas 

ugdymui  

 

 

 

 

MK lėšos 

 

 

100 proc. mokytojų patobulino 

kompetencijas. Visi mokytojai kūrybingai ir 

profesionaliai modeliuoja minėtas veiklas. 

100 proc. ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

yra patobulinę medijų ir informacinio   

raštingumo kompetencijos tris elementus. 

2.3.  Ugdyti medijų bei 

informacinį raštingumą   

Organizuosime mokytojų ir 

ugdytinių tėvų  praktinius 

užsiėmimus, analizuosime 

įvairiomis priemonėmis prieinamą 

informaciją (3 renginiai per mokslo 

metus). 

Visi mokytojai patobulino medijų ir 

informacinio raštingumo gebėjimus. 

Mokymuose dalyvauja 40 proc. tėvų. 

2018 metų 2,4 

ketvirčiai 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Parengsime skaitmeninių priemonių 

ir IT edukacinių programų  

naudojimosi metodines 

 Parengtomis rekomendacijomis ir 

metodiniu katalogu naudojasi visi 

mokytojai. 10 proc. padidėjo aukštesnieji 

2018 metų 

eigoje. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



14 
 

 
 

rekomendacijas. Vykdysime 

grįžtamąją refleksiją dėl vykdymo 

kokybės ir jų atitikties 

mokinių/vaikų pasiekimų pažangai. 

mokinių pasiekimai. 

Sieksime  sistemingo bendravimo ir 

bendradarbiavimo su kolegomis iš 

rajono , šalies mokyklų, tarptautiniu 

lygmeniu. 

Įvykdyti 2 renginiai su kitų mokyklų 

mokytojais per mokslo metus, 

5 renginiai – tarptautiniu lygmeniu. 

Veiklų reprezentavimas 60 proc. suaktyvino 

mokytojų turimos patirties sklaidą. Visi 

mokytojai atviri bendradarbiavimui.  

Direktorius 

Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

* Šiuolaikinį ugdymo turinį apibūdina trys klausimai: ko mokome? Kaip mokome? Kokiame socialiniame klimate mokome? (Hopkins D., 2005) 

** Konstrukcionizmas turi tą patį požiūrį į mokymąsi, kaip konstruktyvizmas (žinių struktūrų konstravimas), tačiau papildomai remiasi idėja, kad tai geriausiai 

vyksta kontekste, kai besimokantysis yra sąmoningai įsitraukęs į konstravimą tam tikro objekto, ar tai būtų smėlio pilis paplūdimyje, ar visatos teorija ( Papertas 

S., 1991).  

 

Antra programa – edukacinis ir emocinis ugdymo (-si) aplinkos komfortas 

 

Aiškinamoji analizė 

 
Kas yra ugdymo (si) aplinka? Internetinėje svetainėje e-mokykla.lt ugdymo (si) aplinka apibrėžiama kaip erdvė, kurioje vaikai būna, mokosi, bendrauja, ir 

kur nuolat kuriasi tarpusavio santykiai. Jai keliami funkcionalumo, saugumo ir higienos, ergonominiai reikalavimai. Tinkamai kuriamoje mokymosi aplinkoje 

mokinių, mokytojų, tėvų, aplinkinių santykiai grindžiami laisve, atsakomybe ir kūrybiškumu. Patrauklioje ir patogioje aplinkoje vaikai ir mokytojai jaučiasi gerai, 

smagiai, yra darbingi.  

Kas yra komfortas? Lietuvių kalbos žodyne komfortas reikšmė - patogumai. Tarptautinis terminų žodynas internete „The Free Dictionar“ komfortą (angl. 

comfort) aiškina kaip fizinio ar psichologinio patogumo būseną, gerovės, pasitenkinimo jausmą. Asmuo, apsuptas jam malonios patogios aplinkos, apibūdinamas 

kaip esantis savo komforto zonoje.  

Mes orientuojamės į savijautą, nes esame įsitikinę, jog gera savijauta lemia gerus rezultatus. 

Mokyklos užduotis – sukurti patrauklią ir patogią ugdymo (si) aplinką. 

Mes racionaliai planuosime ir ieškosime galimybių ugdymo (si) aplinką aprūpinti novatoriškomis mokymo (si), metodinėmis, meninio lavinimo 

priemonėmis, optimizuoti mokyklos erdves. 

Mes rūpinsimės mokyklos edukacinių  erdvių bei programų kūrimu, aplinkos stebėsenos gerinimu, išorinių erdvių pritaikymu, saugaus kelio į mokyklą 

užtikrinimui, mokyklos etoso plėtrai.  
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Mes aktyvinsime bendruomenės narių – mokinių (vaikų), jų tėvų (globėjų, jiems atstovaujančių asmenų),  mokytojų, mokyklos administracijos ir darbuotojų 

– komunikaciją tradiciniais gyvojo kontakto bei moderniais virtualios erdvės kanalais. 

Mes užtikrinsime ir sieksime mokinio (vaiko) kaip asmenybės raidos vientisumo. 

 

Uždaviniai  Priemonės Rodikliai  Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi Finansavimo 

šaltiniai 

 1 tikslas. Nuosekliai tenkinti ugdymo (si) aplinkos aprūpinimo ir priežiūros poreikius 

1.1. Optimizuoti 

edukacines erdves dėl 

patirtinio ugdymo, 

turtinant mokyklą 

naujausiomis 

moderniosiomis 

technologijomis ir 

mokymo priemonėmis, 

inventoriumi.  

 

 

 

 

 

Įvertinsime mokyklos situaciją, 

parengsime ilgalaikę mokyklos 

mokymo ir kitų priemonių 

įsigijimo, edukacinių aplinkų  

kūrimo programą, numatant 

reikalingas lėšas. 

Parengta ir patvirtinta programa tenkina 90 

proc. bendruomenės narių lūkesčius. 

 

2018 m. 3 

ketvirtis 

 

Direktorius Žmogiškieji 

resursai 

 

 

 

 

Šiuolaikiškai optimizuosime erdves 

mokiniui (vaikui), mokytojui , 

kurios atitinka čia ir dabar ugdymo 

(si) kokybę. 

60 proc. atnaujintos skaitmeninių mokymo 

priemonių, virtualių aplinkų edukacinės 

erdvės. 

 

 

2018 m. 4 

ketvirtis 

 

 

 

Direktorius 

Mokyklos 

taryba 

 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Projektinės lėšos  

Paramos lėšos 

80 proc. atnaujintos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo (si) erdvės. 

60 proc. viešųjų erdvių pritaikytos mokinių 

laisvalaikio organizavimui. 

70 proc. atnaujintos ugdymo priemonės 

pradinio ugdymo pakopoje. 

Kursime  tyrinėjimo laboratorijas,  

mokantis  lauko aplinkoje - jaunojo 

tyrėjo veiklos.   

Visi mokiniai/ vaikai ugdosi lauko 

laboratorijoje, lauko sodeliuose, lauko 

edukacinėje klasėje 

Direktorius 

Ūkvedys 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Priimsime susitarimus dėl 

priemonių saugos, naudojimo ir 

asmeninės atsakomybės. 

Parengta deklaracija dėl atsakomybės už 

naudojimąsi materialiniu turtu. 

2018 m. 2 

ketvirtis 

Direktorius 

Ūkvedys 

Žmogiškieji 

resursai 

1.2. Vystyti papildomų 

lėšų pritraukimo veiklą. 

Parengsime ir įgyvendinsime 

pajamų mokesčio paramos ir kitų 

rėmimo būdų aktyvinimo 

kampaniją. 

Įgyvendinta 70 proc. kampanijos priemonių 

per mokslo metus. 

 

 

2018  metų 

eigoje 

Direktorius 

Mokyklos 

taryba 

Mokytojų 

bendruomenė 

 

 

Žmogiškieji 

resursai 
Į mokyklos turtinimo veiklą virš 50 proc. 

įtraukti mokinių tėvai,  iki 50 proc. 

socialiniai partneriai. 
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Lėšų pritraukimas ir tikslinis jų 

panaudojimas, vykdant Erasmus plius KA1, 

KA2 tarptautinius projektus. 

 

2 tikslas. Vystyti mokyklos aplinkos saugumo ir patogumo naudoti sąlygas 

2.1. Nustatyti prielaidas 

saugiai mokyklos lauko 

aplinkos objektų bei 

patogumų plėtrai.  

 

 

2.2. Sukurti tinkamas 

ugdymo/mokymo (si) 

fizinę aplinką, 

patogumus bei 

darbo/poilsio sąlygas. 

Atliksime vertinimą dėl mokyklos 

lauko aplinkos objektų ir judėjimo 

takelių  būklės. 

 

Atliktas lauko aplinkos vertinimas, parengti 

dokumentai dėl galimo finansavimo rajono 

savivaldybės lygmenyje. 

 

 

 

2018 m. 1 

ketvirtis 

Direktorius 

Ūkvedys 

Žmogiškieji 

resursai 

80 proc. pagerėja mokyklos aplinkos 

naudojimas (tyrimas: laisvos formos 

stebėjimas). 

Gerėja bendruomenės narių emociniai ryšiai 

(tyrimas: laisvos formos apklausa). 

Atnaujinsime dokumentus, susietus 

su pastatų bei teritorijų naudojimu 

ir priežiūra. 

Parengta sutartis dėl pastatų priežiūros su 

Rokiškio komunalininku. 

Atliktas išorės vertinimas/ auditas dėl lauko 

priemonių saugos ir tinkamumo naudotis. 

2018 m. 2 

ketvirtis 

Direktorius 

Ūkvedys 

Žmogiškieji 

resursai 

Sukursime mokinių maitinimosi 

savitarnos, poilsio, laisvalaikio 

erdves. 

Įkurta maitinimo savitarnos patalpa. 2018 m. 4 

ketvirtis 

Direktorius 

Ūkvedys 

 

Spec. lėšos 

MK lėšos 
Sukurtos viešos žaidimų erdvės. 

Gerėja mokinių emociniai ryšiai (tyrimas: 

laisvos formos apklausa). 
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