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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant 2019-2021 m. mokyklos - darželio 1 strateginį tikslą - Gerinti ugdymo kokybę 

formuojant visavertes mokymosi aplinkas, skatinančias kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę ir 

asmenybės ūgtį, 2019 m. buvo siekiama - Gerinti ugdymo kokybę plėtojant patirtinį ugdymą bei 

pagalbos vaikui teikimą. 

Atliktos veiklos ir pasiekti svarbiausi rezultatai: 

 Pagerėjo ugdymo(si) kokybė: 3% padidėjo mokinių dalis, visus dalykus besimokančių 

aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu (metiniai pasiekimų rezultatai).Rezultatas 2 proc. viršija 

planuotą maksimalų. 

 Nacionalinių rašymo standartizuotų testų 4 klasės mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 

pagrindinį lygį – 86,7 proc., t. y. 1,7 proc. geriau už planuotą maksimalų. 

 NMPP ketvirtų klasių mokinių  rezultatai 2019 m. geresni už Kauno miesto  mokyklų 

vidurkį : lietuvių kalba (rašymas) -  viršija 2%, lietuvių kalba (skaitymas) viršija 3,6%, 

matematikos geresni 2,6%, pasaulio pažinimo viršija 4%;. 

            Antrų klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai aukštesni už šalies ir miesto vidurkį. 

 Mokyklos-darželio erdvių, pritaikytų patirtinio ugdymo organizavimui dalis procentais 

nuo bendrų erdvių – 20 proc. 

 Kitose edukacinėse aplinkose organizuotos veiklos dalis - 24 proc. nuo visos veiklos. 

 Tėvų, aktyviai bendradarbiavusių teikiant mokymosi pagalbą dalis- 89 proc. Rezultatas 9 

proc. viršija planuotą maksimalų. 

 90 proc. stebėtose pamokose  ir kitose veiklose buvo taikomi aktyvieji ugdymo metodai. 

Rezultatas 10 proc. geresnis už planuotą maksimalų. 

 87 proc. mokytojų patobulino IT naudojimo, pagalbos vaikui teikimo, patirtinio  

mokymo kompetencijas ir aktyviai taiko ugdymo procese. Rezultatas 2 proc. viršija 

planuotą maksimalų .. 

 1-4 klasėse buvo vykdomos prevencinės programos „Zipio draugai“, „Įveikime kartu“ 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinta socialinio emocinio 

intelekto ugdymo programa „Kimochi“, įsigytos 100 proc. priemonės. 

 Patyčių situacijos rodiklis pagerėjo 0,25 standartizuoto taško. 

 Siekiant asmeninės pažangos, 96% mokinių buvo teikta individualios konsultacijos. 

 Mokyklos-darželio mikroklimatas pagerėjo 0,58 taško. 

 Pridėtinė mokyklos vertė padidėjo 0,56 taško. 

Veiklos rezultatai labai geri .Visos planuotos priemonės įgyvendintos 100   proc. Tikslas pasiektas 

maksimaliai. Rezultatai viršija planuotus maksimalius. 
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 2018-2019 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. 

2018-2019 m. m. mokinių pažangumas-100 proc. Lyginant trejų 2017-2019  metų1-4 klasių 

mokinių ugdymo(si) pasiekimų kokybės (metinių pagrindinių(matematikos, lietuvių kalbos. 

pasaulio pažinimo ir anglų kalbos) mokomųjų dalykų pasiekimus aukštesniuoju ir pagrindiniu 

lygmeniu) kaitą:53 proc.,62proc.,65proc.,- 2019 m.  stebimas 3 proc. padidėjimas . 

Lyginant trejų metų1-4 klasių mokinių , priešmokyklinės bei ikimokyklinių grupių vaikų 

lankomumo duomenis, 2019 m. stebimas praleistų pamokų skaičiaus, tenkančio vienam mokiniui, 

sumažėjimas. Visų praleistų užsiėmimų priežastys pateisintos.  

Lyginant ketvirtų klasių mokinių standartizuotų testų rodiklius pagal mokomuosius dalykus ir 

voratinklinių dekagramų rodiklių rezultatus standartizuotais taškais, 2019 m. stebimas žymus 

teigiamas rezultatų  pokyčio šuolis visose srityse. 

Ženkliai pagerėjo standartizuotų testų mikroklimato rodiklis-0,58 taško (2018 m. buvo 0,92, 2019 

m. pakilo iki 1,5). Patyčių situacijos rodiklis pagerėjo 0,25. Mokyklos pridėtinės vertės rodiklis  

pagerėjo 0,56, lyginant su 2018 m. Stebima visų rodiklių gerėjimo  tendencija. 

    Lyginant trejų metų mokinių užimtumą neformaliojo ugdymo veiklose taip pat stebimas 

užimtumo didėjimas. 
Neformalaus ugdymo veikla 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Mokinių dalis, užimtų   mokyklos NU veikloje 74% 79% 80% 

Mokinių dalis, užimtų  ne mokyklos NU veikloje 69% 49% 56% 

Bendras mokinių užimtumas NU veikloje 86% 85% 90,42% 

 Mokiniams  sudarytos sąlygos iki 15 valandos būti mokyklos bibliotekoje, kur gali ruošti namų 

darbus,  gerinti skaitymo įgūdžius dalyvaujant  skaitymo projektuose.  

Tikslingai teikiama mokymosi ir kita pedagoginė pagalba vaikui. 

 Logopedo,  socialinio pedagogo ir  psichologo  pagalba buvo teikiama:. 2017 m. - 37 vaikams, t. 

y. –12%vaikų; 2018m.-38 vaikams, t. y. – 28% vaikų, 2019 m.- 38 vaikams, t. y. 29 ℅ lankančių 

mokyklą-darželį. Sistemiškai organizuojama mokymosi pagalba, turintiems mokymosi 

sunkumų(teikiamos individualios ir grupinės atskirų mokomųjų dalykų konsultacijos; pritaikomas  

individualizuojamas  ugdymo turinys, diferencijuojamos užduotys ir kt.). Vaiko gerovės  komisija 

kryptingai vykdo vaiko gerovės užtikrinimą įstaigoje.  

Mokykloje-darželyje vyrauja bendruomeniškumas ir pagarbus elgesys. Sudarytos sąlygos 

bendroms veikloms. Sistemingai vykdomas keitimasis informacija. Padidėjo tėvų aktyvumas  ir 

dalyvavimas renginiuose. 2019 m. organizuota 18 renginių, Tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą 

apklausos duomenimis,96 proc. bendravimą, bendradarbiavimą ir informavimą vertina teigiamai. 

98 proc. teigia, kad jų vaikai  jaučiasi emociškai gerai. 98 proc. ugdytinių mikroklimatą klasėse 

vertina teigiamai. Mokytojai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai ir klasių vadovai 

bendradarbiaudami įgyvendina prevencines socialinių įgūdžių ugdymo programas ,,Zipio draugai” 

1a klasėje, priešmokyklinio ugdymo grupėje, ikimokyklinio ugdymo grupėje,  ,,Įveikime kartu“ 2 

-  4 klasėje; socialinio emocinio ugdymo programą,, Kimochi“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Mokyklos klimato rodiklis -0,29 0,92 1,5 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis  0,05 0,55 0,8 

Mokėjimo mokytis rodiklis 0,22 0,64 0,7 

Standartizuoti pasaulio pažinimo testo 

taškai 

0,8 1,42 1,71 

Standartizuoti rašymo testo taškai 0,57 0,8 0,8 

Standartizuoti skaitymo testo taškai 0,8 1,33 1,4 

Standartizuoti matematikos testo taškai 0,37 0,92 1,2 

Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis -0,21 0,34 0,90 
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Patobulintas ugdymo turinio įgyvendinimas: taikomos patirtinio mokymosi formos 

įgyvendinant, tiriamojo ,kūrybiško mokymosi veiklas. 24 proc. ugdymo proceso organizuota kitose 

erdvėse (ne mokykloje).Aktyviai naudojama  IKT ir taikomas skaitmeninis ugdymo turinys. 

Įgyvendinti 7 patirtinio mokymosi projektai klasėse ir grupėse, 90  proc. stebėtose pamokose ir 

veiklose mokytojai sėkmingai taiko aktyvius ugdymo metodus.  

Sudarytos palankios sąlygos ir skatinamas pedagogų kvalifikacijos ir kompetencijų 

tobulinimas. 87 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. 

2.Įgyvendinant 2019- 2021 m. strateginio plano antrą tikslą- Didinti mokyklos darželio 

patrauklumą kuriant estetiškas, saugias ir modernias ugdymosi ir darbo aplinkas, 2019 m. buvo 

siekiama  atnaujinti vidaus patalpas, lauko sporto aikštelę. Atnaujinta 100 proc. vienos klasės 

patalpa: lubos, sienos, nauja PVC grindų danga). Atliktas 100 proc. PU grupės miegamojo  

remontas: perdažytos lubos, sienos, grindys. Papildomai įrengti saulės šviesai nepralaidūs roletai, 

sutvarkyta elektros instaliacija. Atnaujinta grindų danga PU grupės žaidimų kambaryje. 

Veiklos rezultatai  labai geri. Maksimaliai  įgyvendinta 98 proc. planuotų priemonių. Tikslas 

įgyvendintas iš dalies, kadangi lauko sporto aikštelės atnaujinimo darbams neskirtas finansavimas. 

Tačiau, atlikti kiti svarbūs darbai, gerinant ugdymo aplinkos saugumą: mokyklos-darželio tvoros 

perimetro įžeminimo darbai, nes metalinė tvoros konstrukcija yra po elektros linijos laidais, o tai 

kėlė grėsmę (audros, avarijos atveju, nutrūkus elektros laidams ir užkritus ant metalinės 

tvoros)žmonių saugumui. 

Išvada: vertinant 2019-2021 m. strateginių  tikslų įgyvendinimą, realizuojant 2019 metų     

tikslus,1tikslo priemonės įgyvendintos 100 proc., tikslas pasiektas, rezultatai viršija maksimalius 

planuotus.  2 tikslo įgyvendinta maksimaliai 98 proc. priemonių., tikslas pasiektas iš dalies, tačiau 

ne  dėl nuo  mokyklos priklausančių aplinkybių. Nors buvo planuota ir  suderinta, tačiau lauko 

sporto aikštelės danga neatnaujinta , numatytas finansavimas 2019 m. neskirtas dėl kitų svarbių 

Kauno m. savivaldybės  prioritetų  įgyvendinimo. Bendras visų tikslų įgyvendinimas – 99 proc.. 

Stebima teigiama pokyčių įgyvendinimo dinamika. 

 

II SKYRIUS 

2019 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.Gerinti mokyklos 

veiklos kokybę. 

1.1.1. Pasiekti 1 

proc. geresnę 1-4 

klasių mokinių  

pasaulio pažinimo 

ir matematikos 

mokymosi kokybę 

lyginant su 2018m. 

1.1.2.4 klasių 

mokinių 

standartizuotų testų 

pasaulio pažinimo 

ir matematikos 

rezultatai geresni 

0,5 proc., lyginant 

1.1.1.Mokinių , 

pasiekusių aukštesnįjį ir 

pagrindinį pasaulio 

pažinimo ir 

matematikos mokymosi  

pasiekimų  metinį lygį, 

dalis  1 proc. didesnė 

nei 2018 m.(Metinės 

ugdymosi pasiekimų 

ataskaitos) 

1.1.2.Pasiekti 0,5 proc. 

geresni 4 klasių 

mokinių standartizuotų 

testų matematikos ir 

pasaulio pažinimo  

1.1.1.Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas: 

Lyginant su 2018 m., 

aukštesnįjį ir pagrindinį 

pasaulio pažinimo ir 

matematikos pasiekimų 

lygmenį pasiekusių 1-4 

kl. mokinių dalis 

padidėjo : pasaulio 

pažinimo- 6 proc. 

matematikos -2  proc. 

Lyginant mokinių 

metinius pasiekimus 

pagal mokymosi 

pasiekimų lygmenis 2018 
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su praeitų metų 

rezultatais. 

1.1.3.Tobulinti  

mokytojų  

kompetencijas 

įgyvendinant LL3 

ir pokyčio projekto 

,, Stiprus ir darbu 

patenkintas Kauno 

mokytojas“ bei 

ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimo 

projekto ,,VMA 

ikimokyklinio 

ugdymo 

darbuotojams“ 

veiklas.  

rezultatai( NMPP 

ataskaita) 

1.1.3. Sudarytos sąlygas 

mokytojams, turintiems 

minimalią darbo patirtį 

ar sunkiai/ribotai 

įgyvendinančius 

pokyčius ugdymo 

procese, stažuotis 1-2 

dienas kt.  įstaigoje. 

Įgyvendintas profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas, 

organizuojant 2 

seminarus įstaigoje ar 

nuotoliniu būdu. 

Įgyvendintos LL3 

projekto veiklos; 

Padaugėja vaikų 

lankančių Visos dienos 

mokyklą nuo 15 iki 25 

proc.; 

Įgyvendinamas Visos 

dienos mokyklos 

modelis, kuriame 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 30 proc. vaikų. 

ir 2019 metais , 2019 m. 

stebimas didėjimo 

pokytis : matematikos 

aukštesnįjį lygį 

pasiekusių mokinių dalis- 

padidėjo 2 proc.; 

pagrindinį-3 proc. 

Pasaulio pažinimo:- 

aukštesnįjį lygį 

pasiekusių dalis padidėjo 

10 proc; pagrindinį-4 

proc.  

1.1.2.Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas: 

2019 m. 4 klasių mokinių 

standartizuotų testų 

pasaulio pažinimo ir 

matematikos procentinis 

rodiklis ,lyginant su 2018 

m. rezultatais, pagerėjo: 

matematika-3,6 

proc.(standartizuotais 

taškais pagerėjo 

0,28).Pasaulio pažinimo 

rezultatai pagerėjo- 5,6 

proc. (standartizuotais 

taškais pagerėjo - 0,28 

taško) NEC NMPP 

ataskaita. 

2019 m . NMPP ketvirtų 

klasių mokinių rezultatai 

geresni už Kauno m. 

vidurkį: lietuvių 

kalbos(rašymo)- geriau 2 

proc; skaitymo- geriau 

3,6 proc; matematikos- 

geriau 2,6 proc; pasaulio 

pažinimo geriau  4 proc. 

1.1.3.Pasiektas 

maksimalus rezultatas : 

Įgyvendintas mokytojų 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Organizuotas tikslinis 

socialinio emocinio 

intelekto  ugdymo 

seminaras  visiems 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių mokytojams 

naudojant ,,Kimochi“ 

programą. Mokytojams 

sudarytos sąlygos 

kvalifikacijos 
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tobulinimui . Profesines 

kompetencijas tobulino 

dalyvaudami įvairiuose 

seminaruose bei 

nuotoliniu būdu-626 val. 

vienam pedagogui tenka-

36, 82 val. per metus. 

Įgyvendinant LL3 

projekto  mokytojų 

patirtinio mokymosi 

veiklas - 4 mokytojos 

gerąją  profesinę  patirtį 

ir  įgūdžius tobulino 

dalyvaudamos ugdymo 

proceso veiklose kitoje 

įstaigoje.(Kauno 

mokyklos- darželio 

,,Žiburėlis“ direktorės 

pažyma). 

Visiems mokiniams 

sudarytos sąlygos 

mokykloje būti iki 15 

val. mokyklos 

bibliotekoje, kur 

sudarytos sąlygos atlikti 

namų darbus, dalyvauti 

skaitymo projektuose. 

1.2. Gerinti mokinių 

saugumą bendrojo 

ugdymo mokykloje 

1.2.1.Įgyvendinti 

ankstyvosios 

prevencijos 

programas. 

1.2.2.Įdiegti 

socialinio emocinio 

ugdymo programą 

,,Kimochi“ 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

ugdyme. 

1.2.3. Organizuoti 

tolerancijos 

ugdymo bei patyčių 

ir smurto 

prevencijos 

renginius 

ugdytiniams 

1.2.1.Visi ugdytiniai 

dalyvauja ankstyvosios 

prevencijos programose 

,,Įveikime kartu“ ir 

,,Zipio  draugai“. 

Pagerėjęs 

mikroklimatas klasėse, 

95 proc. ugdytinių 

mikroklimatą vertina 

teigiamai. 

1.2.2.Pasiektas 0,3 

proc. geresnis patyčių 

lygio rodiklis(NMPP 

ataskaita). 

1.2.3. 2019 m. 

suorganizuoti trys 

tolerancijos ugdymo bei 

patyčių ir smurto 

prevencijos renginiai 

ugdytiniams (mokyklos 

veiklos dokumentai, 

nuotraukos). 

1.2.1.Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas 

100 proc. ugdytinių 

dalyvavo ankstyvosios 

prevencijos ir socialinio 

emocinio ugdymo 

programose:  

,,Zipio draugai“-1kl. ir 

ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikai; ,,Įveikime 

kartu“-2,3,4 klasių 

mokiniai. 

(sutartis su VŠĮ ,,Vaiko 

labui 

Nr.026/UI/ĮK/V//2019 

2019-04-17); 

Nr.072/ZD/K/2019,2019-

03-18). 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

PU  grupėse 

įgyvendinama 

,,Kimochi“ socialinio 

emocinio intelekto 

ugdymo programa, 

įsigytos 100 proc. 

priemonės. 



6 
 

 

98 proc, ugdytinių 

mikroklimatą vertina 

teigiamai. 

Mokyklos mikroklimato 

rodiklis ,lyginant su 2018 

m.,pagerėjo-0,58 

taško.(NEC NMPP 2019 

m. ataskaita). 

1.2.2.Pasiektas 

maksimalus planuotas 

rezultatas.  

Patyčių lygio  rodiklis 

pagerėjo 0,3, lyginant su 

2018 m.(NEC NMPP 

ataskaita). 

1.2.3.Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas. 

2019 metais mokykloje 

darželyje buvo 

organizuoti ir vykdyti 8 

tolerancijos ir smurto 

prevencijos 

renginiai.(Mokyklos 

veiklos dokumentai, 

nuotraukos IT 

svetainėje). 

Aktyvuota patyčių dėžutė  

mokyklos IT svetainėje. 

1.3. Atnaujinti 

edukacines erdves 

bei mokymo 

priemones, 

užtikrinant efektyvų 

finansų valdymą 

 

1.3.1.Atnaujinti 1 

kl. patalpas.  

1.3.2.Pakeisti lauko 

sporto aikštelės 

dangą. 

1.3.3.Įkurti poilsio 

zoną mokiniams. 

Vidaus kontrolės 

įvertinimas 

Užtikrinta 

internetinės 

svetainės struktūros 

ir joje teikiamos 

informacijos 

atitiktis 

nustatytiems teisės 

aktų 

reikalavimams. 

Dalyvauti ES fondų 

ar tarptautiniuose 

projektuose. 

 

1.3.1. Iki rugsėjo 1 d. 

100 proc. atnaujintos 

vienos klasės patalpos 

(perdažytos lubos, 

sienos, pakeista grindų 

danga). Sukurta 

estetiška ir patraukli 

klasės aplinka. 

1.3.2.Pakeista lauko 

sporto aikštelės danga, 

įrengti 2 nauji krepšinio 

stovai. 

1.3.3.Įkurta poilsio 

zona (sėdmaišiai, stalo 

žaidimai) mokiniams 

cokolinio aukšto 

koridoriaus erdvėje. 

Įstaigos vidaus kontrolė 

vertinama gerai (jei 

tokia buvo atlikta); 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.3.1.Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas. 

Atnaujinta100 proc. 

vienos klasės patalpa: 

lubos, sienos, pakeista 

nauja PVC grindų danga.  

Atliktas 100 proc. PU 

grupės miegamojo 

remontas: perdažytos 

lubos, sienos grindys. 

Atnaujinta grindų danga 

PU grupės žaidimų 

kambaryje. .Sukurta 

estetiška ir patraukli 

ugdymosi ir poilsio 

aplinka. 

1.3.2. Buvo suplanuota ir  

suderinta, tačiau 

numatytas finansavimas 

lauko sporto aikštelės 

atnaujinimo darbams 

atlikti 2019 m. neskirtas 

dėl kitų svarbių Kauno 

m. savivaldybės  

prioritetų  įgyvendinimo. 
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Internetinė svetainė 

atitinka keliamus 

reikalavimus. 

Pateikta paraiška ir 

gautas finansavimas 

 

1.3.3.Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas. 

Įkurta poilsio zona 

mokiniams cokolinio ir 

pirmo bei antro aukšto 

koridorių  erdvėse: 

skaitymo zona su mini 

biblioteka ir stalo 

žaidimais cokoliniame 

aukšte. Įsigyti 2 ir 

naudojami stalo teniso 

stalai vaikų sportiniam 

aktyvumui skatinti 

pertraukų metu pirmo 

aukšto koridoriaus 

erdvėje . Įsigyti 8 dideli 

sėdmaišiai ir 8 minkšti 

pufai vaikų  poilsiui 

pirmo ir antro aukštų 

koridoriuose. 

Mokyklos –darželio 

internetinė svetainė 

atitinka reikalavimus. 

STRAPYJE numatytų 

rodiklių planinės 

reikšmės įgyvendintos. 

Pateikta paraiška klimato 

kaitos projektui, 

subsidijai pagal klimato 

kaitos programos 

priemonę ,, 

Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, 

biokuro ar kitų) 

panaudojimas 

visuomeninės ir 

gyvenamosios paskirties 

pastatuose gauti“-

(2019/1.2.1./1) 

 

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

Nebuvo  

 

3. Užduotys ar 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.Atliktas mokyklos – darželio tvoros 

perimetro įžeminimas. 

Pagerintas aplinkos saugumas mokyklos – darželio 

teritorijoje, nes metalinė įstaigos tvoros konstrukcija 

yra tiesiai po elektros linijos laidais, kas kėlė 

grėsmę (laidams nuo vėtros nutrūkus) žmonių 

saugumui. 

3.2.Sėkmingai įgyvendinti mokytojo 

etatinio apmokėjimo pakeitimai. 

Patobulinta Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 

sistema:  
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1)vadovaujantis naujais teisės aktais atnaujinta ir 

patvirtinta darbo apmokėjimo sistema (2019- 06-26 

dir. įsak. Nr.-  VI-59 ir 2019-12-27 Nr.VI-104); 

2) nustatytas  ir patvirtintas pareigybių sąrašas 
(2019-08-30 

dir.įsak.Nr.VI-78) mažesnis už nustatytą didžiausią 

leistiną. 

3)100 proc. parengti ir patvirtinti nauji pareigybių 

aprašai 

4) Atnaujintos 100 proc. darbo sutartys.  

5)Parengtas ir patvirtintas 2019-03-20 dir. įsakymu 

Nr.VI-32 tvarkos aprašas ,,Dėl  Kauno Motiejaus 

Valančiaus mokyklos- darželio darbuotojų pareigų 

pažeidimo fiksavimo ,tyrimo ir darbuotojų įspėjimo 

dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

Visi darbuotojai su parengtais dokumentais 

supažindinti , susitarimų laikosi, darbo drausmės 

pažeidimų nebuvo.  

3.3.Įdiegtas pranešimų apie pažeidimus  

vidinis kanalas. 

Sudarytos sąlygos konfidencialiai pranešti apie 

pažeidimus ir užtikrinta pranešėjų apsauga. 

Patvirtintas teikimo aprašas 2019 -09- 23 dir. 

įsakymas Nr.VI- 88,, Dėl informacijos pagal LR 

pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno Motiejaus 

Valančiaus mokykloje- darželyje teikimo aprašo 

patvirtinimo“ 

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

Nebuvo 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai V 

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. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.Finansų valdymo 

6.2.Darbuotojų motyvavimo ir veiklos vertimo 

 

 

Direktorė                                                          Dalia Šandrikienė                                 2020-01-17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)    (parašas)               (vardas ir pavardė)                                                   (data) 

 

 

 


