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Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant 2022-2024 m. mokyklos - darželio strategijos tikslą - „Gerinti ugdymo kokybę 

formuojant ugdymosi kultūrą“ buvo realizuojama siekiant  2022 m. veiklos plane numatytų tikslų: 

1. Gerinti ugdytinių pasiekimus, plėtojant įvairių poreikių vaikams ugdymo(si) įvairovę. 

2. Didinti mokinių pritraukimą vykdant tikslingas bendradarbiavimo veiklas ir informacijos apie 

įstaigą viešinimą. 

Atliktos veiklos ir pasiekti svarbiausi rezultatai: 

 100 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygis atitinka vaiko raidą. 

Lyginant su 2021 m., padidėjimas - 11 proc. Rezultatas  pasiektas  ir 2 proc. viršija planuotą (98 

proc.) maksimalų; 

 100 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygis atitinka vaiko raidą. 

Rezultatas pasiektas maksimaliai; 

 Mokinių, visus dalykus besimokančių aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu (metiniai pasiekimų 

rezultatai) dalis – 70 proc. Pasiektas rezultatas atitinka planuotą minimalų; 

 Pagerėjo  mokinių  matematikos - 8 proc., lietuvių kalbos 6 proc. mokymosi kokybė, lyginant  

metinius rezultatus su praėjusių metų visų 1-4 klasių  mokinių, pasiekusių šių mokomųjų dalykų 

aukštesnįjį mokymosi lygį,  dalį procentais; 

 Vertinant metinius matematikos 4 klasių mokinių pasiekimus su 2021 metų 4 klasių  mokinių  

metiniais  pasiekimais, stebimas mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalies 

padidėjimas: matematika- aukštesnįjį lygį pasiekė 30 proc. (2021 m. - 29 proc.). 

 Užtikrinama mokymosi pagalba. Individualios konsultacijos teiktos 100 proc. mokinių. Įsteigtas 

mokytojo padėjėjo pareigybės 0,5 etatas ukrainiečiams mokiniams; 

  100 proc. mokytojų patobulino kompetencijas teikti pagalbą skirtingų poreikių  vaikams, 

patirtinio  ugdymo, IT naudojimo, saugumo vaikui užtikrinimo ir kt. Per 2022 metus kvalifikacija 

tobulinta 786 val.; 

 Tėvų, ugdymo kokybę vertinančių labai gerai ir gerai, dalis procentais - 100 proc.(Atliktos 

apklausos duomenimis); 

 100 proc. ugdytinių dalyvavo įgyvendinamose socialinio emocinio ugdymo programose: 1- 2 kl. 

- ,,Obuolio draugai“; 3- 4 kl. - ,,Įveikime kartu“. Lopšelio ir ikimokyklinėje grupėje 

įgyvendinamoje ,,Kimochi“ programoje; Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ,,Zipio 

draugai“ programoje; 

 Ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių atliktos tėvų apklausos duomenimis, vaiko 

savijauta įstaigoje vertinama: labai gerai –93 proc.; gerai – 7 proc.; 

 96 proc. 1-4 klasių mokinių tėvų apklausos  duomenimis, saugiai jaučiasi ir noriai eina į 

mokyklą. 

Veiklos rezultatai labai geri. Mokymo lėšų netrūko. Tikslas pasiektas maksimaliai. Rezultatai 

viršija planuotus maksimalius.  

2021-2022 m. m. 100 proc. ketvirtų klasių mokinių sėkmingai baigė pradinio ugdymo programą 

ir įgijo pradinį išsilavinimą. 100 proc. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pasiekė mokyklinę 

brandą.  

Lyginant 2020- 2021 ir  2021-2022 mokslo metų 1-4 klasių mokinių metinių  ugdymo(si) pasiekimų 

kokybę, mokinių dalis, kurių pagrindinių mokomųjų dalykų (matematikos, lietuvių kalbos. pasaulio 

pažinimo ir anglų kalbos) pasiekimai  įvertinti aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu – 70 proc. (2021 

m. 65 proc.)    
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Lyginant dvejų metų mokinių užimtumą mokyklos neformaliojo ugdymo veiklose, stebimas 

didėjimas.; 2021 m.- 84,3 proc.; 2022 m.- 86 proc. 

Mokiniams  sudarytos sąlygos mokyklos bibliotekoje ruošti namų darbus, gerinti skaitymo 

įgūdžius. Tenkinami  saviraiškos poreikiai, ugdoma  tolerancija,  bendradarbiavimas, pagarba 

vertybėms, IKT naudojimo įgūdžiai dalyvaujant mokyklos, miesto, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose: akcijose, konkursuose, projektuose, edukacinėse  ir kt. veiklose. Per 

2022 metus  mokyklos –darželio vaikai dalyvavo:   5 akcijose; 14  projektų (Tarptautinis projektas 

– 1; respublikiniai projektai – 9, miesto, įstaigos projektai - 4; 13 konkursų (Respublikiniame 

mokinių piešinių konkurse „Mano Lietuva“ – III vieta, Piešinių konkurse „Lietuvos krepšiniui 100“ 

– speciali nominacija už gerą nuotaiką; „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ -7 medaliai, 28 diplomai 

ir 9 padėkos raštai; Tarptautiniame konkurse „Kengūra 2022“: matematika. – 2 auksinės, 1- 

sidabrinės Kengūros diplomai. 7 parodose – 4 padėkos. Organizuota 11 edukacinių veiklų 

mokiniams, 8 renginiai bendruomenei, pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis. 

Logopedo,  socialinio pedagogo ir  psichologo  pagalba buvo teikiama 25 proc. vaikų. Sistemiškai 

organizuojama mokymosi pagalba, turintiems mokymosi sunkumų (teikiamos individualios ir 

grupinės atskirų mokomųjų dalykų konsultacijos; pagalbą teikia mokytojo padėjėjos). Vaiko 

gerovės  komisija kryptingai vykdo vaiko gerovės užtikrinimą įstaigoje. Mokykloje-darželyje 

vyrauja bendruomeniškumas ir pagarbus elgesys. Tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą apklausos 

duomenimis, 100 proc. bendravimą, bendradarbiavimą ir informavimą vertina teigiamai. 

Neužfiksuota patyčių ir smurto atvejų. Aktyviai naudojama  IKT ir taikomas skaitmeninis ugdymo 

turinys. 100 proc. mokytojų patobulino IT naudojimo, pagalbos vaikui mokantis teikimo, patirtinio 

mokymo, socialinio emocinio ugdymo kompetencijas, mokinių vertinimo ir motyvavimo, 

mikroklimato gerinimo, bendradarbiavimo ir patyčių prevencijos ugdymo srityse. 

Veiklos rezultatai labai geri .Tikslai įgyvendinti. Iš 2022 m. STRAPYJE suplanuotų rodiklių  

planinių reikšmių, - visos pasiektos, kai kurios viršytos.  

 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

    

    

    

    

 

2. Užduočių, neįvykdytų ar įvykdytų iš dalies dėl numatytų rizikų, nebuvo. 

 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Siekiant užtikrinti mokiniams 

pagalbą mokantis, įsteigta mokytojo 

padėjėjo pareigybė(0,5 etato) 

Užtikrinama individuali  mokymosi pagalba 

ukrainiečių mokiniams, gerėja jų mokymosi pažanga, 

užtikrinamas saugumas. 

  

  

  

 

4. Pakoreguotų 2020   metų veiklos užduočių nebuvo. 

 

 

III SKYRIUS 
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GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

(pildoma, aptariant ataskaitą) 
  

 Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

    langelis:  

   1 – nepatenkinamai; 

   2 – patenkinamai; 

    3 – gerai;  

   4 – labai gerai 

5.1.   Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□ 2□ 3□ 4V 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□ 2□ 3□ 4V 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4V 

5.4. Žinių,  gebėjimų  ir  įgūdžių  panaudojimas,  atliekant  funkcijas  ir 
siekiant rezultatų 

1□ 2□ 3□ 4V 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4V 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
 

 
Užduočių įvykdymo aprašymas 

Pažymimas 
 

 
atitinkamas langelis  

  
 

 6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
 

 6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
Gerai ☐  

 

vertinimo rodiklius 
 

   
 

 6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
 

 6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti   
 

 7.1.Skaitmeninio raštingumo.   
 

  7.2.Įtraukiojo ugdymo organizavimo.   
 

 

V SKYRIUS 

2021  METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

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

  Rezultatų vertinimo rodikliai 
 

Užduotys Siektini rezultatai 
(kuriais vadovaujantis 

 

vertinama, ar nustatytos  

  
 

  užduotys įvykdytos) 
 

8.1.Gerinti mokinių ugdymosi 
kokybę.  

  

 

8.2.Užtikrinti saugią, inovatyvią 
ugdymo(si) aplinką. 

  

 

8.3. Plėtoti kokybišką įvairių 
poreikių vaikams ugdymo(si) 
įvairovę 
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
9.1. Ženkliai sumažintas finansavimas.  9.2 
9.2.Trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas. 

9.3.Karantinas, epidemiologinė situacija. 

  
 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10.Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

Mokyklos tarybos pirmininkė            ________               ________  

         (mokyklos tarybos įgaliotas asmuo                 (parašas)                         (vardas ir pavardė) (data) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

Švietimo skyriaus vedėja _________   

 (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

 

 

Kauno miesto savivaldybės meras _________   

 (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

   

   

   

  

 

 

 

Susipažinau 
    

LEP Direktorė __________   

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

    

 


