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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 2019–2023 metų strateginis planas parengtas ir patvirtintas Kazlų 

Rūdos „Saulės“ mokyklos direktoriaus 2019-07-15 įsakymu Nr. V-19.  Kazlų Rūdos „Saulės“ 

mokyklos 2020 metų veiklos planas patvirtintas Kazlų Rūsos „Saulės“ mokyklos direktoriaus 2020 

m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-7. 

Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio 

veiklos plano įgyvendinimo kryptys 

Svariausi rezultatai bei rodikliai 

 

Sudaryti sąlygas atsiskleisti individualiems 

mokinių gebėjimams, tenkinant specialiuosius 

poreikius. 

 

Parengti individualizuoti ugdymo planai 

kiekvienam mokiniui. Dauguma mokinių (67 

procentų) teikia, kad pamokoje gali pasirinkti 

užduotis pagal individualius gebėjimus 

(įsivertinimo ir pažangos anketų duomenys). 

Inicijuoti probleminių situacijų aptarimą ir 

vertinimą. 

VGK posėdžiuose aptartos mokinio elgesio ir 

mokymosi problemos, numatyti būdai joms 

spręsti, aptartos ir įvertintos pagalbos 

galimybės. 

Teikti kokybiškas konsultavimo ir švietimo 

pagalbos paslaugas. 

Savalaikė pagalba Mokiniui. Nuolat vyko  

specialistų konsultacijos, buvo teikiama 

pagalba ir kitiems bendruomenės nariams. 

Plėsti mokymąsi be sienų: mokymasis 

virtualioje aplinkoje, mokymasis už klasės ribų, 

mokymasis už mokyklos ribų 

Mokymo procese buvo  taikomi patyriminio 

mokymo(si)  metodai.  Mokiniai aktyviai 

veikdami, aiškindamiesi ir darydami išvadas 

siekia individualios pažangos, kuri fiksuojama 

ir matuojama pagal atnaujintus vertinimo 

aprašus. 

Parengti ir patvirtinti kiekvienam mokiniui 

individualų Švietimo pagalbos teikimo planą. 

Švietimo pagalba organizuojama remiantis PPT 

rekomendacijomis. Švietimo pagalba teikta 



vadovaujantis parengtu individualiu Švietimo 

pagalbos planu. Parengti visiems mokiniams.  

 

Mokyklos mokymosi erdvių ir priemonių  

modernizavimas.   

Atnaujinta IKT klasė. Nupirkta nauja įranga.  

Įrengta nauja rūbinė mokiniams.  

Plėsti mokyklos lauko  erdvių pritaikymą 

edukacinei veiklai. 

 

Įgyvendintas IKEA paramos fondo lėšomis 

finansuotas projektas „Lauko aikštelės 

įrengimas Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 

teritorijoje“. 

 

Dalyvauti projektinėje veikloje. 

Bendruomenės nariai rengė paraiškas ir 

įgyvendino miesto, šalies ir tarptautinius 

projektus. Iš viso: 7. 

 

 

 

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 

1.2.Mokinio 

individualios 

pažangos vertinimo, 

fiksavimo 

tobulinimas.  

Vykdoma 

kiekvieno mokinio 

individualios 

pažangos 

stebėsena.  

Mokytojai asmeninę 

kiekvieno vaiko pažangą 

aptaria ne mažiau kaip vieną 

kartą per pusmetį. Asmeninė 

pažanga aptariama vykdant 

trišalį pokalbį.  

Mokinių 

individualiai 

pažangai 

skiriamas didelis 

dėmesys. 

Mokytojai tai 

aptaria Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose 

(protokolai:2020-

02-17 Nr.2, 2020-

02-18 Nr.3 

2020-02-19 Nr.4 

2020-09-06 Nr.6 

2020-10-01-Nr.9 

2020-10-11-24) 

bei Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

(2020-06-03 Nr. 3  

2020-06-16 Nr. 

4). Mokytojai, 

tėvai, globėjai ir 

mokiniai aptarė 

mokinių pažangą. 

Tėvams pateikti 

mokinio 

individualios 



pažangos 

vertinimai. 

1.3.Ugdymo 

aplinkos gerinimas.  

Įrengus žaidimų 

aikšteles, kurios 

atitinka teisės aktų 

reikalavimus, 

mokiniams bus 

sudarytos sąlygos 

daugiau ir 

intensyviau 

sportuoti lauke.   

Įrengta sertifikuota vaikų 

žaidimų aikštelė.  

2020 m. pradžioje 

sumontuotos 

naujos 

sertifikuotos 

supynės, įrengta 

smėlio dėžė.  

Nupirktas bei 

panaudotas 

smėlio dėžei bei 

sūpynių pagrindui 

sertifikuotas 

smėlis. PVM 

sąskaitos faktūra. 

Serija STR Nr. 

2020-616, 2020 

m. rugpjūčio 26 d.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. 1.1. Aktyvinti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 

Neįgyvendintas dėl Covid -19 pandemijos. 

Tačiau sukurti nauji socialiniai santykiai su 

tarptautinių projektų partneriais (mokykla vykdė 

3 tarptautinius projektus) bei rėmėjais.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Nuotolinio ugdymo organizavimas. Parengta nuotolinio ugdymo tvarka. 
Pasirinktos nuotolinio ugdymo platformos 

(Eduka klasė ir MicrosofT Teams). 

3.2.Mokyklos žmogiškųjų ir materialinių išteklių 
paskirstymas pandemijos metu 

Pandemijos metu peržiūrėti darbuotojų 
etatai, atliekamos funkcijos. Jie buvo 

racionaliau perskirstyti pagal esamą 

situaciją. Tai leido įstaigai sutaupyti lėšų. 

Materialiniai ištekliai buvo skirti mokinių 
ugdymosi  aplinkai gerinti: pilnai atnaujinta 

informacinių technologijų klasė, nupirktas 

interaktyvios grindys bei interaktyvus 
ekranas; kiekvienoje klasėje sumontuotas 

projektorius. įrengta nauja rūbinė 

mokiniams.  



3.3.Projektinė veikla ir socialiniai partneriai.  Mokykla dalyvavo 3 tarptautiniuose 

projektuose. Dviejų buvo iniciatorė - 

koordinatorė ir gavo finansavimą Programos 
„Erasmus+“ Mokyklų mainų partnerystės 

projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078101 

„ARTHERA“ įgyvendinimui ir Lietuvos- 
Lenkijos jaunimo mainų fondo 

finansuojamam projektui  „Karalių takais“. 

Didelis dėmesys skirtas vaikų vasaros 
poilsiui ir socializacijai (mokykla 

organizavo 5 vasaros poilsio stovyklas). 

Trims stovykloms lėšos buvo gautos iš 

Kazlų Rūdos savivaldybės, viena buvo 
vykdoma naujų rėmėjų, socialinių partnerių 

lėšomis bei mokykla vienai stovyklai skyrė 

savų lėšų.  

 

 

4. Pakoreguotų praėjusių metų veiklos užduočių nebuvo. 
 

III SKYRIUS 

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□       4□ 

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

 

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 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

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. 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

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

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 



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

 


