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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 



2018-2020 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas: Ugdymo kokybės gerinimas, 
orientuojantis į ugdytinių amžiaus tarpsnius atitinkantį integralųjį ugdymą. 

Strateginio plano SSGG pokyčio tendencijos. Silpnybės, tapusios stiprybėmis: 
1. įstaigai trūko psichologo pagalbos ugdytiniams, tėvams, personalui, todėl 2018 m. gegužės 18 d. 
įstaiga pasirašė sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru įgyvendinti projekto 
„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veiklas „Psichologinės pagalbos plėtra“. Ši sutartis užtikrino 
psichologinės pagalbos ugdytiniams, jų tėvams ir personalui teikimą. 
2. Modernių mokymo(si) priemonių ir informacinių technologijų stoka. 2018 m. įstaiga įsigijo 2 
naujausio modelio išmaniąsias lentas, 21 planšetą, 24 išmaniuosius kubus, 5 išmaniuosius televizorius ir 
tapo viena moderniausių ir šiuolaikiškiausių ugdymo(si) įstaigų rajone. 

2018 m. metinio veiklos plano įgyvendinimo analizė: 
01.01. TIKSLAS:   Siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės, 

siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ir orientuojantis į kiekvieno vaiko  gebėjimus ir poreikius. 
Eil. Nr. Rodikliai Rezultatai  

1. Aukštesniojo lygio mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas 
(proc.). 22,5 proc. 
2. Mokyklos nacionalinių pasiekimų rezultatai ne žemesni už šalies vidurkį. 2018 m. gegužė – 
gruodis žurnalas „Reitingai“ 
4-os klasės mokinių NMPP rezultatas – 10 vieta Lietuvoje  
3. Mokinių, turinčių žemus pasiekimus (lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo) 
mažinimas (proc.). I-II ketv. – 12,7 proc. 
4. Išklausyti ne mažiau kaip 2 seminarai / mokymai vaiko veiklos įsivertinimo organizavimo, 
įsivertinimo duomenų naudojimo klausimais Visi pedagogai išklausė po 2 seminarus vaiko 
veiklos įsivertinimo organizavimo, įsivertinimo duomenų naudojimo klausimais: 

01.02. TIKSLAS.  Plėsti mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovės pasiūlą, užtikrinant kokybišką 
neformaliojo vaikų švietimo organizavimą. 

Eil. Nr. Rodikliai Rezultatai  
1. Ugdytinių, dalyvaujančių neformaliuose anglų kalbos (proc.)  ir kituose neformaliojo vaikų 
švietimo užsiėmimuose dalis (proc). 2 neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos (NVŠ): 
Anglų kalba –  100 proc. ugdytinių 
Karate – 20 proc. ugdytinių 
2. Ugdytinių, dalyvaujančių  tarptautiniame bendradarbiavimo projekte „Tiltas Lietuva – 
Gruzija“ skaičius (proc). 100 proc. (3-4 klasės) ugdytinių dalyvavo projekte „Tiltas Lietuva – 
Gruzija“. 

02.01. TIKSLAS. Skatinti ir sudaryti galimybes mokyklos-darželio bendruomenei tikslingai kelti 
kvalifikaciją, tobulinti profesines kompetencijas vardan kiekvieno ugdytinio pažangos. 

Eil. Nr. Rodikliai Rezultatai  
1. Pravestų atvirų pamokų /veiklų skaičius. 
Skaitytų pranešimų skaičius. Atvira 1 pasaulio pažinimo pamoka/veikla „Ne tik matau ir girdžiu...“ 
mokytoja B. Pilvelienės, sveikatos priežiūros specialistas A. Raskilas. 
Vaikų skaityti 2 pranešimai: 
- 2018-04-10 Kaišiadorių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro organizuota mokslinė mokinių 
konferencija „Sveikata už auksą brangesnė“; 
- 2018-11-15 Kauno regiono vaikų konferencija „Mokinys – mokiniui 2018“. 
Mokytojų skaityti 2 pranešimai: 
- 2018-03-05 respublikinė konferencija „Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažinties kompetencijos 
plėtotei“ (R.Ašmenienė, K.Kertenienė, B.Pilvelienė, A.Šliužienė); 
- 2018-04-18 respublikinė konferencija „Įsivertinimas – vaiko savarankiškumo ir atsakomybės ugdymo 
instrumentas“ (R.Ašmenienė, K.Kertenienė, R.Baltrušaitienė, N.Markevičienė) 
2. Individualios, grupinės tėvų konsultacijos ugdymosi, elgesio klausimais. Pravesta 20 
individualių konsultacijų. 
Skaitytos 3 paskaitos tėvams. 
3. Tėvų (globėjų) 
dalyvavimas įstaigos organizuojamuose atvirų durų renginiuose, užtikrinančiuose bendradarbiavimą vaiko 
ugdymo klausimais. 81,1 proc. 
03.01. TIKSLAS. Kurti ir palaikyti kokybišką, higienos normų reikalavimus atitinkančią ūkinės veiklos 
sistemą. 

Eil. Nr. Rodikliai Rezultatai  
1. Lauko inventoriaus atnaujinimas bei papildymas Atnaujinta apie 90 proc. įrangos 

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



II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 
užduotys 
(toliau – 
užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų 
vertinimo rodikliai 

(kuriais 
vadovaujantis 
vertinama, ar 

nustatytos 
užduotys 
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Užtikrinti 
kokybiško, 
integralaus, su 
vaikų 
gyvenimiška 
patirtimi 
susieto 
ikimokyklinio, 
priešmokyklini
o ir pradinio 
ugdymo 
organizavimą

Užtikrinti 
ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
plano įgyvendinimą 
organizuojant 
integruotas (temines) 
dienas, pamokas/
veiklas vedant 
netradicinėse 
edukacinėse aplinkose.

Integruotų (teminių) 
dienų, atvirų 
pamokų/veiklų 
skaičius per metus. 

I-II ketv. –  130 pamokų/veiklų 
(vidutiniškai po 5 pamokas/veiklas per 
mėn) 

IV ketv. –  260 pamokų/veiklų 
(vidutiniškai po 9 pamokas/veiklas per 
mėn) 



2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

1.2. Parengti 
mokytojų 
darbo 
apmokėjimo 
sistemos 
tvarkos aprašą

Suskurti tvarkos 
aprašą, 
reglamentuojantį 
etatinio mokytojų 
darbo apmokėjimo 
tvarką ir sąlygas, 
užtikrinantį pradinio 
ugdymo pedagoginių 
darbuotojų finansinį, 
socialinį saugumą.

Suskurtas tvarkos 
aprašas – su įstaigos 
Pedagogų tarybos 
pritarimu 
direktoriaus įsakymu 
patvirtintas 
dokumentas, leis 
išlaikyti visas šiuo 
metu esančias 
pradinio ugdymo 
pedagogų darbo 
vietas.

Suderinimai dėl Žiežmarių mokyklos-
darželio „Vaikystės dvaras“ (toliau - <...>) 
darbo apmokėjimo sistemos: 

1. 2018-08-27 d. Darbo tarybos 
protokolas Nr. 2018/03 

2. 2018-08-28 d. Pedagogų tarybos 
posėdžio protokolas Nr. PT-3 

3. Mokyklos tarybos protokolas Nr. MT 
2018/3:  

*Dėl pritarimo <...> darbo apmokėjimo 
sistemos projektui; 
*Dėl pritarimo <...> darbo tvarkos 
taisyklių pakeitimui, papildant skyriumi 
„Darbo apmokėjimo sistema“ 

Įstaiga užtikrino visų turimų pradinio 
ugdymo pedagogų išlaikymą darbo 
vietose.

1.3. Gerinti 
įstaigos 
aplinkos 
naudojimo 
efektyvumą

Įrengti ir efektyviai 
naudoti naujas 
edukacines erdves, 
kurios užtikrintų 
ugdytinių ugdymosi 
poreikius, jų fizinį, 
psichologinį saugumą, 
plėstų ugdymo(si) 
proceso organizavimo 
ir vykdymo rėmus.

1. Įrengtos 
patalpos 
cokoliniame 
aukšte: šokių salė; 
dušai, tualetai, 
persirengimo 
kambariai 
mergaitėms ir 
berniukams; 
suremontuotas 
koridorius; 

2. Įkurta 1 lauko 
klasė.

1.Suremontuotas cokolinis aukštas 
užtikrina galimybę organizuoti judriąsias 
pertraukas pradinio ugdymo mokiniams, 
vesti šokio užsiėmimus, ateityje gauti 
papildomas pajamas nuomojant šokių salę 
fiziniams ar juridiniams asmenims. 

2.Lauko pavėsinėje įrengta lauko klasė. 
Maltos ordino pagalbos tarnyba 
Kaišiadorių vyskupijos filialas perdavė 
paramą įstaigai: 10 mokyklinių stalų ir 17 
mokyklinių kėdžių (2018-06-14 d. 
Materialinių vertybių perdavimo-priėmimo 
aktas).  
Lauko klasė užtikrino galimybę pamokas ir 
veiklas vesti netradicinėje aplinkoje.

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai



4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

III SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

3.1. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės 
dvaras“ 2018 m. balandžio 18 d. organizavo 
respublikinę metodinę-praktinę konferenciją 
„Įsivertinimas – vaiko savarankiškumo ir 
atsakomybės ugdymo instrumentas“.

Konferencijos metu gauti duomenys ir įžvalgos buvo 
panaudotos „Lyderių laikas 3“ Kaišiadorių rajono 
savivaldybės pokyčio projekto įgyvendinimo veiklų 
planavimui. Informacija apie vykusią konferenciją 
buvo skelbiama rajono ir respublikos spaudoje, 
internetiniuose portaluose.

3.2. Inicijuoti ir pravesti mokymai: 
1. 2018-06-05 d. pasirašyta sutartis su  Kaišiadorių 
švietimo, kultūros ir sporto paslaugų centru dėl 
seminaro „Debesų kompiuterijos ir mobiliųjų 
įrenginių panaudojimas ugdymo(si) procese“. 

2. 2018-12-21 d. pasirašyta sutartis su  Kaišiadorių 
švietimo, kultūros ir sporto paslaugų centru dėl 
seminaro visiems rajono mokykloms-darželiams 
„KM5-mokomės kurdami kartu“

Įstaigai įsigijus 21 planšetą, pravesti mokymai 
pedagogams užtikrino veiksmingą ir tikslingą jų 
naudojimą ugdymos(si) procese.  

Kūrybinio mąstymo penkiakovės įdiegimas ir 
pritaikymas siekiant aktyvuoti bei lavinti mokyklos 
bendruomenės kūrybinį mąstymą bei kūrybiškai 
mokytis dalykų turinio.

3. Suremontuota valgykla ir virtuvė Užtikrina higienos normų reikalavimus atitinkantį 
ugdytinių maitinimą.

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jų rodikliai

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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 ☐

6.1. Komandinio darbo organizavimas (sinergija ir individo saviraiška komandiniame darbe)



____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

IV 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 
pareigos) 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

IV SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

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

6.2. Procesinė kompetencija (racionaliai planuoti veiklą, visapusiškai ir kompleksiškai įvertinti 
įvairių veiksnių įtaką veiklos rezultatams). 

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

9.1.	Užtikrinti ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
ugdytinių asmeninės pažangos ūgtį, 
taikant įsivertinimą, kaip 
instrumentą savarankiškumo ir 
atsakomybės ugdymui.

Užtikrinti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
veiklos struktūros kaitą, 
taikant ugdytinių 
įsivertinimą pažangos 
matavimui ir veikos 
planavimui.

1. Teorinės ir praktinės 
konsultacijos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
mokytojoms „Nuo uždavinio 
iki rezultato pamatavimo“. 
2. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo veiklų 
stebėsena (ne mažiau kaip 10 
veiklų per metus)



10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

9.2. Atrasti, skleisti pažangias 
ugdymo proceso, jo organizavimo 
formas ir gerąją patirtį siekiant 
kiekvieno ugdytinio pažangos

Sukurti savitarpio 
pagalbos, gerosios patirties 
sklaidos ir 
bendradarbiavimo tvarkos 
aprašą.

1. Sukurtas savitarpio 
pagalbos, gerosios patirties 
sklaidos ir 
bendradarbiavimo tvarkos 
aprašas. 
2. Atviros pamokos, veiklos, 

metodiniai pranešimai, 
seminarai įstaigos, rajono ir 
respublikos pedagogams.

9.3. Gerinti įstaigos aplinkos 
naudojimo efektyvumą

Įrengti ir efektyviai naudoti 
naujas edukacines erdves, 
kurios užtikrintų ugdytinių 
ugdymosi poreikius, jų 
fizinį, psichologinį 
saugumą, plėstų 
ugdymo(si) proceso 
organizavimo ir vykdymo 
rėmus.

1. Įrengta netradicinė 
sveikatinimo erdvė „Pojūčių 
takas“. 
2. Suremontuotas rytinis 
įėjimas.

10.1. Lėšų stygius mokytojų kvalifikacijai kelti

10.2. Lėšų stygius pedagogų kelionėms kompensuoti, motyvacijai skatinti

10.3. Neįvyks viešieji pirkimai ir/arba nebus atrinktas laimėtojas, atitinkantis visus reikalavimus


