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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 2021 metų veiklos planas patvirtintas Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos 

direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-6. 

 

Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio 

veiklos plano įgyvendinimo kryptys 

Svariausi rezultatai bei rodikliai 

 

Sudaryti sąlygas atsiskleisti individualiems 

mokinių gebėjimams, tenkinant specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

 

Parengti individualizuoti ugdymo planai 

kiekvienam mokiniui. Dauguma mokinių  

teigia, 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 mokiniui 

ir jo šeimai galimybės. 

Teikti kokybiškas konsultavimo ir švietimo 

pagalbos paslaugas. 

Savalaikė pagalba mokiniui ir jo šeimai. 

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 

siekė 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. Parengta visiems 

mokiniams.  

Mokyklos mokymosi erdvių ir priemonių  

modernizavimas.   

Atnaujintos 3 klasės: įsigyti nauji baldai, 

reikalingos priemonės ugdymui.  Pakeistos 

mokomųjų klasių durys. 

Plėsti mokyklos lauko  erdvių pritaikymą 

edukacinei veiklai. 

Išgrįsti takai trinkelėmis, atnaujinti želdiniai, 

gėlynai mokyklos teritorijoje.  

 

Dalyvauti projektinėje veikloje. 

Bendruomenės nariai rengė paraiškas ir 

įgyvendino miesto, šalies ir tarptautinius 

projektus. Iš viso: 6. 

 

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 

Ugdymo kokybės, 

ugdytinių 

individualios 

pažangos gerinimas 

siekiant nuoseklios ir 

sistemingos 

ugdomosios veiklos. 

Siekti kiekvieno 

mokinio pažangos. 

Jo žinių, įgūdžių, 

gebėjimų ugdymo, 

individualizuojant 

ugdymo turinį. 

Mokytojų tarybos, VGK 

posėdžių metu sistemingai, 

nuosekliai analizuojami 

mokinių pasiekimai, 

numatomos tobulintinos 

sritys. 

Pateikti vaikų vertinimo 

duomenys. 50 proc. tėvų 

dalyvaus vaikų pasiekimų 

vertinime.  

Parengti individualizuoti 

ugdymo planai kiekvienam 

mokiniui.  

Mokinių 

individualiai 

pažangai 

skiriamas didelis 

dėmesys. 

Mokytojai tai 

aptaria Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose 

(protokolai:2021-

02-9 Nr.3, 2021-

02-17 Nr.6 

2021-02-18 Nr.7 

2021-04-16 Nr.10 

2021-09-02-

Nr.13) bei 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

(2021-02-15 Nr. 

2S-1;  

2021-06-04 Nr. 2; 

2021-06-NR.3). 

Visų mokinių 



tėvams pateikti 

bei su jais aptarti 

mokinio 

individualios 

pažangos 

vertinimai. 

Plėsti mokymąsi be 

sienų: mokymasis 

virtualioje aplinkoje, 

mokymasis už klasės 

ribų, mokymasis už 

mokyklos ribų. 

Mokymo procese 

taikomi 

patyriminio ir 

įtrauktojo 

mokymo(si)  

metodai.  Mokiniai 

aktyviai veikdami, 

aiškindamiesi ir 

darydami išvadas 

siekia individualios 

pažangos. 

Kiekvienas mokytojas bent 

po vieną pamoką per 

pusmetį veda ne mokyklos 

aplinkoje. Fiksuojama 

Mokinio vertinimo apraše, 

VGK posėdžio 

protokoluose. 

Individualūs 

mokinių 

vertinimo aprašai, 

VGK posėdžio 

protokolai (2021-

02-25 Nr.8; 2021-

05-31 Nr.12),  

Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymai (2021-

02-10 Nr. MI-6, 

2021-05-26 Nr. 

MI-15, 2021-09-

10 Nr. MI-28). 

Vaikų vasaros 

poilsio 

organizavimas.  

Sudarytos sąlygos 

mokyklos 

mokiniams 

turiningai leisti 

laiką vasaros metu.  

Vaikų vasaros poilsis 

suorganizuotas ne mažiau 

kaip 70 procentų Mokyklos 

vaikų.   

Didelis dėmesys 

skirtas vaikų 

vasaros poilsiui ir 

socializacijai 

(mokykla 

organizavo 5 

vasaros poilsio 

stovyklas). Vaikų 

vasaros poilsis 

suorganizuotas 

daugiau kaip 80 

procentų 

Mokyklos vaikų 

(2021-06-17 

Nr.MI-19, 2021-

07-23 Nr.MI-24, 

2021-08-17 Nr. 

MI -25, 2021-08-

23 Nr. R-9). 

Stovykloms lėšos 

buvo gautos iš 

Kazlų Rūdos 

savivaldybės, 

rėmėjų, socialinių 

partnerių.  

 

 

 

 

 



Švietimo pagalbos 

efektyvumo 

didinimas.  

Skirti mokiniams 

papildomas 

valandas 

specialiosioms 

pratyboms. 

Pabaigti įrengti 

vandens terapijos 

kabinetą.   

Švietimo pagalbos 

specialistai teikia daugiau 

individualizuotos pagalbos 

specialiosiose pratybose.  

Įrengtas vandens terapijos 

kabinetas.  

Mokiniams skirta 

8 val. daugiau 

specialiųjų 

pratybų, lyginant 

su 2019/2020 

m.m. Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos 

pamokų 

paskirstymas 

mokytojams/klasė

ms 2021/2022 

m.m. (Mokyklos 

direktoriaus 

įsakymas 2021 m. 

rugsėjo 1 d. Nr. 

V-18). 

Pabaigtas įrengti 

vandens terapijos 

kabinetas: 

nupirktos 

masažinės 

vonelės, 

kilimėliai, kėdės, 

masažuokliai. 

PVM sąskaitos 

faktūra. Serija S/F 

Nr. 

KD0002252540, 

2021 m. rugsėjo 

 21 d.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

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.Mokyklos žmogiškųjų ir materialinių išteklių 

paskirstymas  

Darbuotojų etatai buvo racionaliau 

perskirstyti pagal esamą situaciją 

(pandemijos, nedarbingumų). Tai leido 

įstaigai sutaupyti lėšų. Sutaupyti 

materialiniai ištekliai buvo skirti 

mokinių ugdymosi  aplinkai gerinti: 

nupirkti visoms klasėms spausdintuvai 



bei interaktyvus ekranas; įrengtas naujas 

vandens terapijos kabinetas.  

3.2. Projektinė veikla Mokykla dalyvavo 3 tarptautiniuose 

projektuose ir vienose tarptautinėse 

žaidynėse:  

„Erasmus+“ Mokyklų mainų 

partnerystės projekto Nr. 2020-1-LT01-

KA229- 078101 „ARTHERA“; 

Norway Grant projektas 2021-2023 m. 

„Inclusion through sport for children 

with developmental disabilities“ 

(„Raidos sutrikimų turinčių vaikų 

integracija per sportą“); 

„Erasmus+“ Mokyklų mainų 

partnerystės projekto Nr.2018-1-PL01-

KA229-050705 „SENSE“; 

Emil Open, Brno, Čekija, 10"th 

European Youth Games  for the 

Disabled.  

 

 

4. Pakoreguotų praėjusių metų veiklos užduočių nebuvo. 

 


