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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 2019–2021 metų strateginį planą ir 

2019 metų veiklos planą buvo siekiama tobulinti ugdymo proceso organizavimą ir kurti savitą, 

saugią bei palankią mokymosi aplinką.   

Ugdymo turinys buvo siejamas su mokinių gyvenimo praktika, bent 10 dienų per metus kiekviena 

klasė mokymą(si) vykdė kitose erdvėse nei mokykloje. Pasinaudojus Kultūros paso paslaugomis, 

mokiniai dalyvavo 9 edukaciniuose-pažintiniuose renginiuose. 4 klasės mokinių standartizuotų 

testų skaitymo rezultatai padidėjo 3 proc. Siekiant ne tik gerų mokinių mokymo(si) rezultatų, bet 

ir turtingos, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirties, buvo vykdomi 4 socialinių 

įgūdžių stiprinimo projektai, 2 iš jų ilgalaikiai. Vykdytas Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo 

programos projektas „Laimingos dienos“ ir sveikatos stiprinimo projektas „Auk sveikas ir 

laimingas IV“, kurių metu vyko praktiniai užsiėmimai „Sportuoju su tėveliais“, literatūrinė-

edukacinė pamoka „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“, paskaita „Augalų gydomosios savybės“ 

ir kt. Užtikrinant mokinių psichologinį saugumą mokykloje-darželyje, su Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centru pasirašyta sutartis dėl projekto „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“, dirbo psichologas (0,25 pareigybės). Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ mokiniams padovanojo 10 kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo 

edukacinių užsiėmimų, kuriuos vedė sporto treneriai. 2 klasės mokiniams ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikams vyko plaukimo treniruotės „Žemynos“ progimnazijos baseine.   

Visi mokyklos mokiniai dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo veiklose, vidutiniškai buvo 

pasirinkę du būrelius. Mokykloje buvo vykdomos 6 neformaliojo vaikų švietimo programos ir 

nepriklausomi švietimo teikėjai vykdė anglų kalbos, robotikos būrelius. Puoselėjant tautiškumą ir 

bendruomeniškumą dalyvauta Lietuvos nacionalinio kultūros centro šalies konkurse „Visa 

mokykla šoka“, pelnyta III vieta šalyje. Gerinant švietimo pagalbos mokiniams teikimą, dviejose 

pradinio ugdymo klasėse dirbo po mokytojų padėjėją, kurios per mokslo metus profesinę 

kvalifikaciją tobulino bent viename pedagoginio pobūdžio seminare. 2 klasės mokiniams buvo 

vedami Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinio pedagogo praktiniai užsiėmimai.  

82 proc. mokytojų dalyvavo programos „Erasmus+“ projekte „Kiekvienas vaikas yra svarbus“, 

kurio metu mokytojai lankė 5-6 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursus Portugalijoje ir 

Suomijoje, stiprindami darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais metodus ir nuostatas. 

Buvo įgyvendinamas kolegialus grįžtamasis ryšys, visi mokytojai reflektavo savo patirtį su 

pamokas stebėjusiais kolegomis. Mokytojos dalijosi gerąja patirtimi ir Panevėžio rajono ir miesto 

mokytojams organizavo kvalifikacijos tobulinimo renginį „Kaip tapti super pedagoge?“, taip pat 

renginį „Apkabinkime žemę“, skirtą Tarptautinei žemės dienai paminėti. Mokytojos organizavo 

du šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkursus: vaikų piešinių konkursą „Aš myliu savo 

šeimą“ ir vaikų kūrybinių darbų parodą „Žibinto švieselė“.   

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 
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vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1.1. Vaikų žaidimų 

aikštelės 

sertifikavimas 

Sertifikuoti 

lauko žaidimo 

aikšteles   

Įrenginių, kurių 

defektai buvo 

pašalinti, skaičius; 

įrenginių, kurie 

atitinka reikalavimus, 

skaičius 

  

Visi (100 proc.) esantys lauko 

žaidimų įrenginiai įvertinti kaip 

tinkami naudoti ir sertifikuoti.  

6 įrenginiai išmontuoti, dangos po 

dviem įrenginiais atnaujintos ir 

atitinka HN reikalavimus. 

Sutvarkyta 100 kv. m teritorija šalia 

buvusios statybvietės 

1.2. Vietos veiklos 

grupės projekto 

„Viešosios 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 

Pažagienių kaime, 

Panevėžio rajone“ 

administravimas 

Užbaigti 

pastato 

rekonstravimo 

projektą 

Dalyvavimo 

pasitarimuose su 

rangovais ir / ar 

subrangovais, 

savininko teises ir 

pareigas 

įgyvendinančios 

institucijos atstovais 

skaičius (proc. 

išraiška), kuriuose 

buvo sprendžiami 

rangovams iškilę 

klausimai. 

Dokumentai, kurie 

liudija apie rangos 

darbų atlikimą 

Dalyvauta visuose (100 proc.) 

pasitarimuose su rangovais ir 

subrangovais ir 1 valstybinės 

komisijos posėdyje. Laiku pateikti 

2 prašymai Vietos veiklos grupei ir 

inicijuoti bei pasirašyti  

2 susitarimai dėl paramos sutarties 

pratęsimo. Pasirašytas darbų 

priėmimo perdavimo aktas. 

Apmokėtos visos (100 proc.) 

rangos darbų sąskaitos 

1.3. Inicijuotas 

mokyklos-darželio 

personalo mobilumas 

mokymosi tikslais 

Komandiruoti 

bent  

4 mokytojus į 

mokymus 

užsienyje 

Sutarčių su 

besimokančiaisiais 

skaičius, vizitų 

rezultatų sklaidos 

renginių skaičius, laiku 

pateikta ataskaita už 

projekto veiklą, 

viešinimo užtikrinimas 

Sudaryta 10 sutarčių su 

besimokančiaisiais. Orgnaizuota  

10 mokytojų vizitų į mokymus 

Portugalijoje ir Suomijoje. 

Organizuoti du mokytojų, vykusių į 

kursus užsienyje, gerosios patirties 

sklaidos renginiai 

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nebuvo  

 

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

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Dalyvavimas rengiant projekto 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimo“ finansavimo paraišką  

Pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis 

2019-12-18 Nr. S1-359  

 

3.2. Komandiruota 6 mokyklos-darželio 

darbuotojais daugiau nei planuota į 

kvalifikacijos tobulinimo kursus 

Portugalijoje ir Suomijoje, kur jie tobulino 

profesinę kompetenciją ugdymo kokybės 

klausimais 

Pateikta projekto vykdymo ataskaita, kuri įvertinta 

labai gerai. Parengtas viešinimo straipsnis apie projekto 

poveikį ir paskelbtas „Švietimo naujienų“ portale, taip 

pat tinklalapiuose: panrs.lt ir pazagieniumokykla.lt.  

Pastiprinta kalbinė ir dalykinė dalyvavusiųjų 

mokymuose mokytojų kompetencija. 

Pozityvus poveikis įstaigos tarptautiškumui  
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1. 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  

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. Vadovavimas žmonėms 

 

 

Direktorė   Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 2020-02-03 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos 

numatytos ir viršytos bei papildomos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai. 

 

Mokyklos-darželio tarybos pirmininkė                                                               2020-02-03 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos 

numatytos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai. 

 

Savivaldybės meras                                                   Povilas Žagunis                    2020-02-27 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Labai gerai. 

 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2020 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) 
9.1. Inicijuoti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą 

Parengta paraiška 

papildomam finansavimui 

Visi mokytojai planuoja savo 

kvalifikaciją ir bent 50 proc. 
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tarptautiniu lygiu gauti, siekiant sudaryti bent 

6 mokytojams galimybę 

dalyvauti mokymuose 

užsienyje apie šiuolaikinių 

mokymo metodų ir nuostatų 

taikymą pradinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

procese siekiant kiekvieno 

vaiko sėkmės 

mokytojų pasirinko jų profesinius 

poreikius atitinkančius mokymus 

užsienyje, bent vienas mokytojas 

prisidėjo rengiant paraišką 

papildomam ES finansavimui per 

Nacionalinę agentūrą gauti. Laiku 

pateikta vertinimui paraiška  

9.2. Užtikrinti interaktyvių 

priemonių efektyvų panaudojimą 

įgyvendinant ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą        

Efektyvus interaktyvių 

mokymo įrenginių ir 

virtualių edukacinių erdvių 

panaudojimas ugdymo 

tikslais   

Bent vienos papildomos 

interaktyvios erdvės sukūrimas 

mokykloje-darželyje; bent 4 naujų 

įrenginių įsigijimo inicijavimas, bent 

2 mokymų mokytojams 

organizavimas, bent 2 ugdomųjų 

veiklų, kaip naudojami interkatyvūs 

įrenginiai, stebėjimas ir vertinimas   

9.3. Skatinti mokyklos-darželio 

bendruomenę stiprinti sveikatą ir 

propaguoti sveiką gyvensenos 

būdą 

Sveikatą stiprinančių veiklų 

įgyvendinimas ir siekimas 

sveikatą stiprinančios 

mokyklos statuso 

Pakviesta ir patvirtinta įsakymu bent 

4 žmonių darbo grupė. Parengta ir 

vertinimui Sveikatos mokymų ir 

prevencinių ligų centrui pateikta bent 

5 metų vaikų sveikatos stiprinimo 

programa.  

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

 

 

Savivaldybės meras                               Povilas Žagunis                                 2020-02-27 

 

 

Susipažinau. 

 

Direktorė   Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 2020-02-27 

 


