
 

 

    PATVIRTINTA 

    Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos direktoriaus  

    2019 m. vasario 4 d.  

    įsakymu Nr. V-14 

 

 

KAUNO ,,PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Mokyklos socialinis kontekstas.  

2018-2019 m. m. mokyklą lanko mokiniai, gyvenantys ne vien mokyklai priskirtoje 

teritorijoje. Du trečdaliai jų yra mokyklos mikrorajono gyventojai. Likusi dalis mokinių 

iš kitų miesto ir rajono seniūnijų, kuriuos kas rytą į mokyklą atveža tėvai (globėjai). 

Mokinių tėvai turi galimybes aptarti savo atžalų mokymosi pasiekimus, pažangą ir elgesio 

problemas.  

Eilės 

Nr. 

Socialinės situacijos rodiklis 2018 m. 

1. 
Mokiniai, augantys daugiavaikėse šeimose ( 3 ir daugiau 

vaikų) 
41 

2. Mokiniai, augantys pilnose šeimose 248 

3. Mokiniai, augantys nepilnose šeimose: 

3.1. Mokiniai, kurių tėvai išsituokę 35 

3.2. Mokiniai, kuriuos augina vienišos mamos/tėčiai 11 

4.  Mokiniai, kurie gyvena neformaliose šeimose 3 

5. Mokiniai, kurių vienas iš tėvų miręs 6 

6. Mokiniai, kurių vienas iš tėvų/ar abu turi  negalią 6 

7. Mokiniai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje 3 

8. Mokiniai, kurių abu tėvai dirba užsienyje 0 

9. Mokiniai, kuriems skirta oficiali globa 1 

10. Mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą mokykloje 26 

11. 

Mokiniai, prastai lankantys mokyklą (be pateisinamos 

priežasties praleidžia daugiau nei 30 proc. pamokų per 

trimestrą /pusmetį) 

0 

 Iš 303 mokykloje besimokančių mokinių 41 mokinys auga daugiavaikėse šeimose. Tai 

sudaro 14 proc. visų mokyklos mokinių. Daugiausiai mokinių iš daugiavaikių šeimų yra 

pirmose ir trečiose klasėse. 

  12 proc. (35) visų mokyklos mokinių yra iš išsiskyrusių šeimų, daugiausiai jų trečiose ir 

ketvirtose klasėse. 
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 4 proc. mokinių augina vienišos mamos/tėčiai. 

 9 proc. mokinių gauna nemokamą maitinimą mokykloje. 

 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Mokslo metai 2015–2016 2016–2017 2017-2018 2018-2019 

Vidutinis mokinių 

skaičius klasėje 
24 22,5 23,5 25,2 

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 

2018 m. 100 proc., t. y. 75 ketvirtokai baigė pradinio ugdymo programą ir tęsia mokymąsi 

pagrindinio ugdymo pakopoje Lietuvoje.  

 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

2018 m. rudenį pagal mokinių registro duomenis neformaliojo švietimo užsiėmimus 

mokykloje lanko 211 mokinių (70 proc.). 205 mokiniai (68 proc.) lanko mokamus 

neformaliojo švietimo būrelius už mokyklos ribų. Atsižvelgiant į mokinių apklausas ir 

tėvų pageidavimus nuo rudens mokykloje vaikams siūlomos 13 skirtingų pavadinimų 

nemokamos Neformaliojo švietimo programos: naujos: ,,Gudručio kampelis“ (1 kl.), 

,,Augu europiečiu“ (2 kl.), ,,Sportiniai žaidimai (futbolas, krepšinis)“ (1-4 kl.), 

,,Dekoravimas (suvenyrai, žaislai, lėlės)“ (3-4 kl.). Daugiausiai mėgiami sportiniai šokiai 

ir judrieji žaidimai. 

Mokykloje mokiniai tėvų lėšomis lanko šokių klubo ,,Fregolina“, kudo,  šachmatų, 

krepšinio, robotikos, STEM užsiėmimus. Savivaldybės mokinio krepšeliu naudojasi 64 

mokiniai. 

6,6 proc. mokinių nieko nelanko po pamokų. 

 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Dažniausiai pamokas mokiniai praleidžia dėl ligos. Daug pamokų paleista dėl gripo 

epidemijos. Nepateisintų praleistų pamokų nėra. 

2017-2018 m.m. praleistos 17569 pamokos, iš jų dėl ligos 15136, dėl kitų priežasčių 

– 1701, dėl varžybų – 232, bendras praleistų pamokų skaičius kiekvienoje klasėje 

vidutiniškai 1351,4. Kiekvienoje klasėje dėl ligos vidutiniškai praleistos 15136 pamokos. 

Vienas mokinys per mokslo metus vidutiniškai praleido 57,4 pamokas. 

 

Mokslo metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 kl. 2 kl. 3kl. 4 kl. 

2013-2014 m.m. 43 52 24 55 40 

2014-2015 m.m. 45 50 41 31 47 

2015-2016 m. m. 47 47 53 52 36 

2016-2017 m. m.   46 52 55 40 36 

2017-2018 m. m.    57 60 67 68 33 
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 6. Mokykloje dirba 28 pedagoginiai darbuotojai, iš jų - 4 yra antraeilininkai. Pedagogų 

personalas šiais metais atsinaujino: 2 pradinių klasių mokytojais, 2 dalykų mokytojais, 1 

neformaliojo švietimo pedagogu. Nuo mokyklos įkūrimo 1991 m. tebedirba 2 pedagogai 

ir mokyklos direktorė. Visi mokytojai turi reikalingą pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją.  

 

Mokyklos 

vadovai 

Pedagoginis 

stažas 
Išsilavinimas 

Vadybinis 

stažas 

Lida Keršienė, 

direktorė 
41 m. 

Aukštasis 

Matematikė, dėstytoja, VU 
38 m. 

Elona Kurklietienė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

26 m. 
Aukštasis 

Pradinių klasių mokytoja, ŠU 
13 m. 

 

7. Leidimas - Higienos pasas išduotas 2011-08-24 Nr. 9-0813(6).  

 

8.  Žemės panaudos sutartis. Sudaryta 2016-01-25 Nr.8SUN-7-(14.8.53.) naudotis 69 

metus. 

Nacionalinės Žemės Tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 

2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 8VĮ-1574-(14.8.2.) „Dėl nacionalinės žemės 

tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2015-11-30 įsakymo 

Nr. 8VĮ-1443-(14.8.2.) pakeitimo“ nustatyta 0,7706 ha Kauno „Paparčio“ pradinei 

mokyklai, 0,0184 ha – UAB „Šeimos valgykla“.  

 

9. Energijos vartojimo auditas senas, naujas neatliktas. 

 

II SKYRIUS 

                                  PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2018 m. naudojant IQESonline įrankius apklausti mokyklos darbuotojai atsakė ir į 

klausimus apie savijautą ir mikroklimatą darbovietėje. Rezultatai:  

28 darbuotojai teigia dirbantys draugiškoje aplinkoje, 

30 darbuotojų jaučia kolektyvo narių palaikymą, 

Mokslo metai 
2016-2017 

m. m.  

2017-2018 m. 

m. 

2018-2019 m. 

m. 

Mokykloje dirba pedagoginių 

darbuotojų 
28 31 28 

Mokytojai metodininkai 14 13 10 

Vyresnieji mokytojai 5 5 6 

Socialinė pedagogė 1 2 1 

Psichologė 1 2 1 

Logopedė-specialioji pedagogė 1 1 1 

Mokytojo padėjėjas 1 3 3 

Vaiko priežiūros atostogose 1 3 3 
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11 žmonių kolektyvo mikroklimatą įvertino aštuoniais balais skalėje nuo 0 iki 10, 

100 %  kolegas laiko geranoriškais, 

26 teigia pasitikintys savo kolegomis, 

26 apklaustieji teigia, kad bendradarbiavimas tarp kolegų efektyvus. 

 

2018 m. NMPP ANALIZĖ IR PROJEKTAS 

Rodiklis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis    0,0 

↓ 

   0,06 

↓ 

0,25 ↑ 0,26 0,27 0,28 

Mokėjimo mokytis rodiklis 0,6  0,43 0,30 ↑ 0,35 0,4 0,45 

Mokyklos klimato rodiklis 0,4   0,5  ↓ 0,15 ↓ 0,2 0,25 0,3 

Standartizuotas pridėtinės vertės 

rodiklis 

0,5   0     ↓ 0,9  ↑ 0,9 0,9 1 

Standartizuotų matematikos testo 

taškai 

   1  0,89 ↓ 1,48 ↑ 1,49 1,5 1,5 

Standartizuotų skaitymo testo taškai   0,7 

↓ 

 1,91  1,61 ↑ 1,65 1,68 1,7 

Standartizuotų rašymo testo taškai  0,5 0,39 ↓ 0,9  ↑ 0,9 0,9 1 

Standartizuotų pasaulio pažinimo 

testo taškai 

 1,1 0,86 ↓ 2,19 ↑ 2,19 2,20 2,21 

 

 
 

2016 m. – mėlyna spalva, 2017 m. – raudona spalva, 2018 m. – žalia spalva 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

,,Paparčio" pradinės mokyklos IV klasių mokinių nacionalinių 
pasiekimų patikros ataskaitos rodiklių duomenys 2016-2018 m. 
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Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2018 m. sąmata gruodžio 31 d. 

MK lėšos: 368497,00eurų;  

panaudojimas: 

 ilgalaikis turtas – 1417 eurų, 

 kvalifikacija – 1160 eurų, 

 informacinės prekės ir paslaugos – 4700 eurų, 

 kompiuterinės programos licenzijos įsigijimas – 6271,43 euro,  

 EMA klasė  –  20755,00 eurai,    

 kompiuteris  –  498,00 eurai,    

 planšetės (4vnt.)  – 1400 eurų, 

 pusmėnulio formos stalai su kėdutėmis (planšečių klasei 10 vnt.) – 780,00 eurų,  

 pusmėnulio formos stalai su kėdutėmis (32 vnt.)  – 1792,00 eurai.      

 

Savivaldybės lėšos: 151964,00eurų;  

panaudojimas:  

 remontai – 12421 euras, 

 paslaugos -  9834,2 euro, 

 gėrimų dispenseriai (2vnt.)  – 484 eurai,  

 tvoros įrengimo darbai – 14681,00 euras, 

 virtuvės įranga (elektrinė keptuvė, elektrinė viryklė) – 3158,10 euro,  

 virtuvės ir valgyklos remonto darbai  -  66157,00 eurai, 

 grindų dangos (1b, 1c , 2b)  – 729,71 euras, 
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 lauko teritorijos apšvietimas – 3598,00 eurai, 

 statybinės medžiagos  (1b, 3c, EMA klasė)  remontui – 407,59 eurai,  

 elektros instaliacijos remontas, darbai – 11873,34 eurai, 

 maisto atleidimo linija valgykloje  – 11862,84eurai, 

 stalai valgyklai (6vnt.) – 1100,00 eurai. 

 

Specialiosios lėšos:  9000 eurų;  

panaudojimas:  

 ūkinio inventoriaus prekės – 5576 euro,  

 durys (12 vnt.) – 4415,00eurų, (Aktų salė -3 vnt., EMA klasė -1 vnt., Muzika -2 

vnt., Sporto salė -1 vnt., Laisvalaikio grupė -1 vnt.,1a -1vnt., 1b -1 vnt., 1c – 

1vnt., 2c – 1vnt.),  

 dažai, glaistas  (1b, 3c, EMA klasių remontas ) – 500 eurų,  

 optinio tinklo plėtros darbai (EMA klasė)  – 726,00 eurai,  

 suoliukai valgyklai (12 vnt.) – 1374,00 eurai,  

 krepšinio lenta su lanku. (sporto salė)  450,00 eurų. 

 
Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas  

(2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis 

remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas paprastasis remontas. 
Pastabos: 
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1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio 

fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio 
ir jo inžinerinės įrangos remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

1.tikslas Minimalus 

lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus 

lauktas rezultatas 

Įgyvendinant 

prevencines 

programas 

pagerinti 

lietuvių 

kalbos 

ugdymo 

kokybę 

dirbant su 

įvairių 

gebėjimų 

vaikais. 

100 proc. IV 

klasių 

mokinių 

baigia 

pradinio 

ugdymo 

programą 

100 proc. įvairių gebėjimų 

ketvirtokų sėkmingai baigė 

Pradinio ugdymo programą. 

Lietuvių kalbos metiniai 

vertinimai (pagr. ir aukšt. lygį) 

išvesti 64 ketvirtokams – 85 

proc. 

70 proc. IV klasių 

mokinių baigia 

pradinį ugdymą 

pagrindinių ir 

aukštesniuoju 

lygiu (lietuvių 

kalba) 

Visi mokiniai 

dalyvauja 

bent vienoje 

prevencinėje 

programoje 

2018 m. 

Prevencinių programų 

įgyvendinimas: 

2017-2018 m. m. 100 proc. 

mokinių dalyvavo ,,Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencija” bei mokyklos 

sveikatinimo programoje 

,,Papartiada”. 

7 klasės dalyvavo prevencinėje 

programoje ,,Obuolio draugai”, 

1 mokinys dalyvavo 

programoje Didysis brolis, 

didžioji sesuo („Big 

Brothers Big Sisters“). 

IIa klasės mokiniai dalyvavo 

LEU organizuotoje ,,Draugiško 

dramblio“ olimpiadoje. 2 jauni 

pedagogai mokėsi ir pradėjo 

savo klasėse įgyvendinti 

prevencinę ,,Įveikiame kartu“ 

programą. 

Atliktas mokinių fizinio 

saugumo vertinimo tyrimas 

(mokiniams ir tėvams): 

81proc.tėvų teigia, kad 

mokykloje jų vaikui saugu. 

95 proc. apklaustų 3-4 klasių 

mokinių teigia, kad žino, kur 

gali mokykloje gauti pagalbą. 

III-IV klasių mokiniai įsitraukė 

į neformaliojo švietimo 

programą ,,Savanorystė ir aš“. 

Startuoja naujos 

prevencinės 

programos 

Sumažės II ir 

IV klasių 

Apie 77 proc. IV klasių 

mokinių NMPP lietuvių kalbos 

Bent 1 proc. 

sumažės II ir IV 



8 

 

NMPP 

berniukų ir 

mergaičių 

rezultatų 

skirtumai 

rašymo testo įvertinimai: pagr. 

arba aukštesnysis lygis. 2018 

m. pat. įvertinimų gavo 15,7 

proc. ketvirtokų, o 2017 m. – 

17,1. 

Rašymo rezultatai pagerinti. 

2018 m. skirtumai tarp 

berniukų ir mergaičių 

II ir IV klasių mokinių lietuvių 

kalbos rašymo rezultatai išliko 

gerokai aukštesni mergaičių 

nei berniukų. 

klasių NMPP 

berniukų ir 

mergaičių lietuvių 

kalbos rezultatų 

skirtumai. 

Aukštesni rašymo 

testo rezultatai: 1-

5 proc. mažiau 

gavusiųjų 

patenkinamą 

įvertinimą. 

Pagalbos 

vaikui planas 

parengtas 

kiekvienam 

SUP 

turinčiam 

mokiniui 

Individualūs pagalbos planai 

parengti visiems SUP 

turintiems mokiniams 

kiekvienam mokslo metų 

pusmečiui atskirai. Pagalbos 

planai parengti atvykusiam 

mokytis iš užsienio mokiniui. 

Trijų mokytojo padėjėjų 

pagalba pamokose teikiama 6 

mokiniams. Ugdymosi 

problemų turintiems 

mokiniams sudaryta socialinių 

įgūdžių stiprinimo ,,Draugų 

grupė“ (10-12 mok.), kuriai 

vadovavo mokyklos 

psichologė. VGK posėdžiuose 

dažniau ir aktyviau dalyvavo 

mokinių tėvai, padėję spręsti 

elgesio ir emocijų valdymo 

problemas. 

Efektyvi pagalba 

teikiama visiems 

ugdymosi 

problemų 

turintiems  

mokiniams 

Pradėtos 

įgyvendinti 

projekto 

priemonės 

Pagal ES finansuojamą 

projektą ,,Lietuvių kalbos 

ugdymo kokybės gerinimas 

pradinėse mokyklose taikant 

integralaus ugdymo principus 

bei įtraukiant mokyklų 

bendruomenes“ vyko ne 

mažiau kaip treji mokymai 

pedagogams. Organizuota 1 

dienos stovykla mokyklos 

mokinių, tėvų, mokytojų 

komandai. Projekte išbandyti 

nauji lietuvių kalbos mokymo 

metodai, vedamos lietuvių 

kalbos pamokos, kuriose 

taikomos naujos mokinių 

raštingumą sėkmingai 

ugdančios priemonės. Apie 11 

proc. mokinių 2017-2018 m. 

Projekto 

priemonių 

įgyvendinimo 

rezultatai 

pozityviai įtakoja 

mokinių 

mokymosi 

pokyčius (mokinių 

I ir II pusm. 

vertinimų 

palyginimu) 
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m. pagerino lietuvių kalbos I ir 

II pusmečio įvertinimus. 

Komentaras: Tikslas pasiektas pagal faktinius rezultatus. Antrų klasių mokinių 

NMPP rašymo rezultatus reikia gerinti bei mažinti ir visoje šalyje taip pat labai 

ryškius berniukų ir mergaičių raštingumo skirtumus. 

2.tikslas Minimalus 

lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus 

lauktas rezultatas 

Įgyvendinant 

sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

projektus, 

pritraukiant 

išorinių 

investicijų 

bei telkiant 

socialinius 

partnerius, 

patobulinti 

nuolat 

besimokanči

os, 

sėkmingai 

dirbančios 

bendruomenė

s (tėvai, 

mokytojai) 

modelį. 

 

Bendradarbia

uja 5-10 proc. 

mokinių tėvų 

Įgyvendinama sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

programa ,,Papartiada“, kurios 

vykdomose priemonėse 

dalyvauja iki 10 proc. mokinių 

tėvų. 

Mokinių lankomumas 

nepagerėjo, dėl gripo 

epidemijos buvo laikinai 

nutrauktas ugdymo procesas. 

Sveikatinimo ugdymo 

novacijose su tėvų įtrauktimi: 

 padidintas ,,Mokausi 

plaukti“ pamokų kiekis 

nuo 14 iki 24 pamokų 

II-oms klasėms; 

 55 socialiai remtini ir 

pageidaujantys 

mokiniai turėjo 

galimybę dalyvauti 

sportinėse stovyklose 

vasarą nemokamai, 

 Kauno miesto mokyklų 

kvadrato varžybose 

laimėta antroji vieta; 

 laimėtas ES 

finansuojamas 

Neformaliojo švietimo 

projektas, skirtas 

fiziniam mokinių 

aktyvumui didinti 

(pasirašyta sutartis su 

NMŠC) 

Bendradarbiauja 

5-10 proc. 

mokinių tėvų. 

Pagerintas 

mokinių lankomus 

dėl sergamumo 

mažėjimo. 

Išbandomos 

novatoriškos 

sveikatinimo 

formos 

Efektyvi 

refleksija tarp 

80-90 proc. 

pedagoginės 

bendruomenė

s 

Bendradarbiaujantys 

pedagogai: 100 proc. pedagogų 

lankosi vieni kitų pamokose ne 

vieną kartą per mokslo metus. 

Numatytos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

gairės, orientuotos į naujai 

dirbančius pedagogus, jaunus 

specialistus, IKT valdymo 

tobulinimą ir individualios 

Parengtas tikslinis 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

perspektyvinis 

planas, orientuotas 

į šiuolaikinių 

kompetencijų 

tobulinimą 

,,Refleksijos“ 
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mokinio pažangos stebėjimą ir 

fiksavimą. 2 pedagogai 

dalyvauja studijų programoje 

,,TĘSK“. Mokytojai dirba 

skirtingose darbo grupėse 

siekdami bendrų tikslų. 

5 bendruose mokymuose kėlė 

mokytojai kvalifikaciją. 

Dalijamasi patirtimis mokantis 

portale ,,Pedagogas.lt“. 

metodas 100 % 

taikomas 

pamokose. Visų 

pedagogų 

grįžtamoji 

komunikacija 

mokantis 

komandose 

,,Mokinio 

užrašuose“ 

įvedamas 

elgesio 

įsivertinimas 

Atnaujinti ,,Mokinio užrašai“ – 

naujas puslapis - ,,Patyčios turi 

liautis“. Mokinio susitarimuose 

įvesti papildymai dėl išmaniųjų 

laikrodžių. 

Vyko 4 daugiau VGK 

posėdžių, kuriuose sprendžiant 

mokinių elgesio problemas 

dalyvavo mokinių tėvai. 

,,Mokinio 

užrašuose“ 

įvedamas elgesio 

įsivertinimas. 

Visų mokinių tėvai 

laiku 

informuojami apie 

pagalbos vaikui 

priemones, 

,,Elgesio 

korekcijos 

lentelę“. 

Trijų  klasių 

dalyviai 

Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtros projekto 

įgyvendinimas: 6 klasių 

mokiniai dalyvavo ES 

finansuojamuose Neformaliojo 

švietimo edukacijose Vilniuje, 

Kaune, Molėtuose, Klaipėdoje. 

Šešių edukacijų 

rezultatyvus 

organizavimas. 

Tėvų pagalba 

įsitraukiant į 

projekto 

priemonių 

įgyvendinimą 

Įsigyta naujų 

vadovėlių 2 

klasei serija, 

anglų k. 4 

klasei 

Naujų ugdymosi priemonių 

įsigijimas: anglų k. vadovėliai 

4 klasės mok., 

,,Gilių“ vadovėlių papildymai, 

naujų staliukų ir kėdžių 

komplektai dviems erdvėms, 

minkštasuoliai fojė. 

ES lėšomis finansuotos 

laboratorijų priemonės, 

Kauno miesto savivaldybė  

finansavo švediško stalo 

valgyklos ir virtuvės įrengimą 

mokykloje, aptverta mokyklos 

teritorija nauja saugia tvora, 

įrengti vartai. 

Mokykloje atnaujintos dviejų 

klasių sienos, linoleumai. 

Įsigyta naujų 

vadovėlių 2 klasei 

serija, anglų k. 4 

klasei. 

Nupirkta mokinių 

gamtamoksliniam 

ugdymui skirtų 

laboratorijų. 

Įsigyta naujų 

modernių suolų 2 

klasėms. 

Komentaras: Tikslas pasiektas pagal faktinius rezultatus. Nepakankamai išspręstos 

mokinių elgesio problemos, patyčių klausimai, ne visi tėvai aktyvūs 

bendradarbiaudami su mokykla, nepakankama mokytojų IKT kompetencija. 
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Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Platusis įsivertinimas atliktas 2018 m. rudenį taikant 2016 m. metodiką ir 

panaudojant IQESonline įrankius. 

Numatytos tobulinimui sritys išryškintos Mokytojų pasitarime, remiantis plačiojo 

įsivertinimo bei giluminio įsivertinimo, vykdyto 2018 m. lapkričio mėn. išvadomis. 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.3 Orientavimasis į 

mokinių poreikius – 3,5 

3.2 Pastatas ir jo aplinka – 

2,8 

1.2.1 Mokino pasiekimai ir 

pažanga – 3,2 

4.5 Bendradarbiavimas su 

tėvais – 3,5 

4.3 Mokyklos savivalda – 

2,8 

4.2.1. Veikimas kartu – 3,0 

4.8 Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas – 3,5 
 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

2018m. tirta: 

Tirta: 

2.3.1. Mokymasis 

3.1.3.  Aplinkų bendrakūra 

Giluminiam įsivertinimui naudoti šaltiniai: 

 Mokinių, tėvų, mokytojų anketavimas (IQESonline portalas): 

 2017 m. gruodžio mėn. NMVA tėvų apklausa. 

 2018 m. kovo mėn. tėvų, mokytojų ir III-IV klaių mokinių apklausa apie 

mokyklos mikroklimatą. 

 2018 m. balandžio mėn. mokytojų ir III-IV klasių mokinių apklausa apie 

mokymąsi ir aplinkų bedrakūrą. 

 2018 m. gegužės mėn. tėvų apklausa apie teikiamų paslaugų kokybę. 

 2018 m. IV klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai. 

 Tamo elektroninis dienynas. 

 ,,Mokinio užrašai”. 

2.3.1.Mokymasis 

Komentaras - Rodiklis tobulintinas. 

Atlikus IQES online mokinių apklausą nustatyta, kad daugiausiai procentų (98 ) 

surinko 13 teiginys - Moku išklausyti draugą, mokytoją ar kitą kalbantįjį.  96  

apklaustųjų teigia, kad moka savarankiškai susirasti informaciją ir mokymosi 

priemones. 22  mokinių mano, kad nemoka prieš kitus viešai išsakyti savo minčių. 

93   mokinių teigia, kad mokytojai nori, jog jam geriau sektųsi. 95  mano, kad 

gerai sekasi mokslai.  

Buvo apklausti ir 28 mokytojai, iš kurių 19 atsakė į anketos klausimus apie tai, kaip 

mokiniai geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo 

būdą, susirasti reikiamą mokymosi informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti 

pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką, mokytis 
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bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis, viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti 

kitus, ar turi segtuvus, kuriuose kaupia savo darbus.  

Iš tėvų atsakymų matome, kad jie yra patenkinti savo mokykla (96 ). 94  tėvų 

teigia, kad mokykla geranoriškai reaguoja į kritiką. 96  sako, kad mokytojai ir tėvai 

bendradarbiauja auklėjimo klausimais. 93  mano, kad vaikas yra motyvuojamas 

siekti gerų rezultatų. Tėvų manymu mokyklos pedagogai nuolat turi inovatyvių idėjų 

vaikų ugdymo procesui gerinti. 

38 ketvirtokai iš 68 rašiusiųjų rašymo standartizuotą testą gavo aukštesnįjį 

įvertinimą, tačiau tai žemiausias rodiklis pagal gavusiųjų patenkinamą įvertinimą. 

Išvados: 

Džiugina tai, kad labai didelė dalis mokinių moka išklausyti draugą, mokytoją ar kitą 

kalbantįjį ir savarankiškai susiranda informaciją ir mokymosi priemones.  Tačiau 

ketvirtadalis besimokančiųjų nedrįsta ir nemoka prieš kitus viešai išsakyti savo 

minčių. 

Mokytojų nuomone mokyklos stiprybės yra mokinių gebėjimas klausti ir paprašyti 

pagalbos (63%) ir 79% mokinių turi asmeninės pažangos aplankus. Mokytojai mano, 

kad mokyklos silpnybė yra mokinių gebėjimas aptarti ir vertinti savo mokymąsi, 

planuoti ir valdyti laiką (11%).  

Tėvai teigia, kad „Paparčio“ pradinė mokykla yra labai stipri ir labai geri vaikų 

mokytojai. 

Mokyklos IV klasių mokinių rašymo pasiekimų vidurkis – 78 yra žemiausias, 

lyginant su skaitymo (85,7), matematikos (87,2) ar pasaulio pažinimo (86,3) 

standartizuotų testų rezultatais. 

Siūlymai:  

 Bendradarbiauti „trikampio“ metodu (mokinys – mokytojas – mokinio 

tėvai): aptarti, vertinti mokymąsi, išsikeliant asmeninius mokinio 

mokymosi tikslus. Su tėvais aptarti vaiko dienotvarkę, mokant planuoti ir 

valdyti laiką. 

 Gerinti mokinių lietuvių kalbos rašymo kompetencijas, vykdant ES 

projektą „Lietuvių  kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse 

mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų 

bendruomenes“.  

 Įrengti mokykloje kompiuterių klasę, kurioje būtų galima mokytis 

naudojant šiuolaikines IK technologijas. 

 Sudaryti sąlygas mokiniams ,,Mokinio užrašuose“ pagal galimybes 

(tariantis kartu su tėvais ir mokytojais) planuoti ir kelti sau mokymosi 

tikslus. 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 

Komentaras – rodiklis patobulintas.  

Tyrime dalyvavę mokiniai teigia, kad aktyviai dalyvauja klasės puošime( 86%),  

aptaria bei vertina kitų mokinių darbus mokyklos erdvėse ( 79%).  

Net 33% mokinių nesijaučia mokyklos kūrėjais ir šeimininkais, o 43% mokinių tuo 

abejoja.  

Buvo apklausti 28 mokytojai, iš kurių 19 atsakė į anketos klausimus apie tai, kaip 

mokytojai įtraukia mokinius į mokyklos, klasės erdvių kūrimą, kaip mokiniai 

domisi, mokosi ir adekvačiai vertina eksponuojamus draugų darbus, ar mokiniai 

jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. 

Išvados: 

Net 76% apklaustųjų mokinių nesijaučia mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. 
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Mokytojų nuomone mokyklos stiprybės yra tai, kad visi pedagogai įtraukia 

mokinius į mokyklos, klasės erdvių kūrimą (100%);  mokiniai domisi, mokosi ir 

adekvačiai vertina eksponuojamus draugų darbus (84%). 

Mokytojų nuomone mokyklos silpnybė yra tai, kad mokytojai nėra tikri ar 

mokiniai jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais (32%). 

Siūlymai:  

 Puošti mokyklos teritoriją, aplinką, klases kartu su mokiniais, tariantis su 

jais kaip su lygiaverčiais parneriais – mokyklos šeimininkais. 

  Atsižvelgti į mokinių išreikštą nuomonę, pateiktus pasiūlymus. 

  Rekomenduojama klasių vadovams daugiau įtraukti savo mokinius į klasės 

bei mokyklos erdvių apipavidalinimą.  

 Būrelių vadovams būtų tikslinga paskirti erdves ar stendus mokykloje, 

kuriuose eksponuotų mokinių darbus, jų pasiekimus iliustruojančius 

diplomus, apdovanojimus ir pan.  

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

 Kauno miesto Švietimo skyriaus vyr. specialistės D. Tindžiulienės 2018-09-18 

,,Veiklos įgyvendinimo 2018-2019 m. m.“ išvada: ,,Mokykla sklandžiai derina 

etatinio darbo apmokėjimo diegimą. Mokyklos aplinkos tvarkomos, įrengti 

aikštynai, valgyklos patalpos, fojė, Ema klasė. Atkreipti dėmesį į klasių 

ugdomąją aplinką.“ 

 2018-10-05 Kauno miesto civilinės saugos skyriaus vyr. specialisto R. Mikėno 

Civilinės saugos būklės patikrinimo išvada: patenkinamai/nepatenkinamai. 

Rekomendacijos būklei gerinti: 

1. Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą 2018-2020 m. parengti 

pagal LRV 2017 m. balandžio 12d. nutarimu Nr. 270 patvirtintą Ekstremalių 

situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo naują redakciją. Nurodytą 

rekomendaciją įgyvendinti iki 2018 m. gruodžio 1d. ir raštu pateikti 

patvirtinimą apie jų įgyvendinimą.  

2. Iki 2019 m. vasario 15d. el. paštu pateikti ataskaitą apie Kauno ,,Paparčio“ 

pradinės mokyklos ekstremalių situacijų 2018 m.  prevencijos priemonių 

plano įgyvendinimą. 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento 2018 m. lapkričio 20d. Patikrinimo akto Nr. (2-12 15.3.3) 

PA – 8135  išvada: Periodinės kontrolės metu Kauno ,,Paparčio“ pradinėje 

mokykloje nustatyta HN 21:2017 7p. 59p. pažeidimai. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 

FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

 Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030” skatina daryti pokyčius ir sudaryti 

sąlygas remiantis visų patirtimi - ugdyti atvirą, kūrybingą žmogų, darniai besivystantį 

švarioje ir saugioje aplinkoje tiesiogiai atliepia mokyklos dalyvavimą sveikatą 

stiprinančių mokyklų veiklose. Remiantis mokyklos pažymėjimu keliame sau tikslą - 
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Įgyvendinant prevencines programas ir gerinant bendruomenės tarpusavio sąveikos 

rezultatyvumą parengti naują Sveikatą stiprinančios mokyklos programą 2020-2024 

metams. Akcentuotinas mokyklos mikroklimato, patyčių, saugaus elgesio ir aplinkų 

kūrimas. Šio tikslo sėkmės garantas - atvirumas visuomeninėms iniciatyvoms, 

dalyvavimas ,,Sveikatiados“ renginiuose, sėkmingas bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, ES finansuojami NŠ ir kiti projektai.  

 Mokinių tėvams jautri problema – vaikų saugumas ir jų ugdymosi rezultatai. 

Mokyklos bendruomenė atsižvelgė į NEC organizuotų NMPP rezultatus ir lygindama 

2016 -2018 m. skirtumus išsiryškino prioritetus: 

 padidinti mokyklos kuriamą pridėtinės vertės rodiklį - padidinta, 

 pagerinti mokyklos klimato rodiklį - pagerinta, 

 pagerinti rašymo testo rezultatus  - pavyko su 4 kl. mok., nepavyko su 2 kl. mok.,  

 daugiau dėmesio skirti berniukų ugdymosi kokybei gerinti – nepavyko, 

Remiantis mokyklos veiklos įsivertinimo duomenų analize nuspręsta 2019 metais 

išsikelti 1 tikslą: Efektyvinant pedagogų, tėvų ir socialinių partnerių 

bendradarbiavimą vykdant ,,Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse 

mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų 

bendruomenes“ projekto priemones, panaudojant  išmaniąsias technologijas 

mokinių ugdymuisi, 1 proc. pagerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus. Šio tikslo 

įgyvendinimą garantuoja Mokinio krepšelio finansinis pagrindimas, bei projektinės lėšos 

– mokykla kaip partnerė dalyvauja ES finansuojamame  projekte ,,Lietuvių kalbos 

ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant integralaus ugdymo principus 

bei įtraukiant mokyklų bendruomenes“ (Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0038). 

2018 m. mokyklos plačiojo įsivertinimo vertės rodo, kad tobulinti tikslingą ir ugdymą ir 

aplinkas. 

5 aukščiausios vertės Vertė 

(0-4) 

5 žemiausios vertės Vertė  

(0-4) 

4.8 - Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas (reiklumas sau, 

atkaklumas, nuoseklumas) 

3,5 3.2 - Pastatas ir jo aplinka 

(estetiškumas, ergonomiškumas) 

2,8 

4.5 - Bendradarbiavimas su tėvais 

(pažinimas ir sąveika, 

į(si)traukimas) 

3,5 4.3 - Mokyklos savivalda 

(skaidrumas ir atvirumas, 

sprendimų pagrįstumas ir 

veiksmingumas) 

2,8 

2.3 - Orientavimasis į mokinių 

poreikius (poreikių pažinimas, 

pagalba mokiniui, gabumų ir 

talentų ugdymas) 

3,5 4.4 - Veikimas kartu 

(bendradarbiavimo kultūra, 

kolegialus mokymasis) 

3,0 

2.2 - Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai (naudingumas, 

tvarkaraščių patogumas 

mokiniams) 

3,4 3.5 - Mokymasis virtualioje 

aplinkoje (tikslingumas, 

įvairiapusiškumas) 

3,0 

2.4 - Mokymosi lūkesčiai ir 

mokinių skatinimas (tikėjimas 

mokinio galiomis, mokymosi 

džiaugsmas, mokymosi 

įprasminimas) 

3,4 4.2 - Lyderystė (pasidalyta 

lyderystė, lyderystė mokymuisi, 

įsipareigojimas susitarimams) 

3,0 
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Valstybės dokumentuose bei Kauno strategijoje, o ypač mokinių tėvams yra 

akcentuojamas vaikų saugumas, sveikata, efektyvus patyčių sprendimas. Mokytojų 

bendruomenė, Kauno VSB  taip pat palaiko sveikatą stiprinančios mokyklos idėją, todėl 

kita mokyklos veiklos kryptis susijusi mokyklos mikroklimato gerinimu bei patyčių 

mažinimu. 

2 tikslo – Siekiant pagerinti mokyklos klimato ir patyčių prevencijos situacijos 

rodiklius, parengti naują sveikatą stiprinančios mokyklos programą, orientuotą į 

visos bendruomenės, socialinių partnerių savanorystę bei projektinių ES lėšų 

panaudojimą, bei saugaus mokinių elgesio modeliavimą – sėkmingą įgyvendinimą 

garantuoja efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: SPPC (pusė etato 

psichologo), LSU (studentų savanorystė ir iniciatyviniai projektai), VDU (jaunų 

pedagogų mokymai, studentų praktika) , Kauno kolegija (studentų praktika atliekant 

mokinių fizinio pajėgumo  ir kt. tyrimus), Kauno visuomenės sveikatos biuras (įv. 

Projektų įgyvendinimas: ,,Žalioji palangė“, ,,Švarios rankos“ ir kt.), VšĮ ,,Šeimos 

valgykla“, NVJŠC (Įvairūs projektai) bei ES finansuojamo ,,Mokinių fizinio aktyvumo 

didinimo“ projekto parama ir priemonių planavimas. Šio tikslo sėkmę įtakoja ir valstybės 

remiamos programos ,,Pienas ir vaisiai vaikams“, įvairūs tarptautinių, šalies bei miesto 

projektai, savanoriškos iniciatyvos, įvairiapusė tėvų parama. 

  

IV SKYRIUS 

                                                      VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas -  Efektyvinant pedagogų, tėvų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą 

vykdant ,,Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant 

integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų bendruomenes“ projekto 

priemones, panaudojant  išmaniąsias technologijas mokinių ugdymuisi, 1 proc. pagerinti 

mokinių lietuvių kalbos pasiekimus. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pedagogai, pripažindami 

mokinių skirtybes, 

atsižvelgdami į jų 

individualios pažangos 

rezultatus, diferencijuos, 

individualizuos ir 

suasmenins ugdymą 

pamokoje.   

20 % pamokų bus 

pravedamos su 

išmaniosiomis 

technologijomis. Mokinių 

metiniai įvertinimai 

pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu bus 

1% daugiau nei 2017-2018 

m. m. . 

30 % pamokų bus 

pravedamos su 

išmaniosiomis 

technologijomis. 

Mokinių metiniai 

įvertinimai pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu bus 

2% daugiau nei 2017-2018 

m. m. 

Tėvai įsitrauks į vaikų 

ugdymą(si), įvairiomis 

formomis plėsdami jų 

kultūrinį akiratį, 

skatindami pažintinį 

aktyvumą 

Tėvai organizuos 2 

netradicines   kultūrines – 

pažintines veiklas  savo 

klasės mokiniams. 

Tėvai organizuos 3 

netradicines   kultūrines – 

pažintines veiklas, 

susijusias su lietuvių 

kalbos raštingumo 

gerinimu, savo klasės 

mokiniams. 

Pagerės pradinio ugdymo 

programą baigiančių 

mokinių pasiekimai  

3 % mokinių pradinio 

ugdymo programą baigs 

aukštesniuoju  lygiu. 

5 % mokinių pradinio 

ugdymo programą baigs 

aukštesniuoju  lygiu. 

15 % mokinių baigs 

mokslo metus tik A lygiu. 
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Pagerės standartizuotų 

testų visų dalykų rezultatai 

(NEC NMPP testų 

ataskaitos) 

Standartizuotų testų 

lietuvių kalbos (rašymo) 

rezultatai bus1 % 

aukštesni  nei Kauno 

miesto vidurkis ir 2 % 

aukštesni nei Lietuvos 

didžiųjų miestų vidurkis. 

Standartizuotų testų 

lietuvių kalbos (rašymo) 

rezultatai bus1 % 

aukštesni  nei Kauno 

miesto vidurkis ir 2 % 

aukštesni nei Lietuvos 

didžiųjų miestų vidurkis. 

Naudojant aktyvius, 

šiuolaikiškus mokymo 

metodus, taikant IKT, 

ugdant mokinius 

netradicinėse aplinkose, 

personalizuojant 

ugdymą(si) padidės 

mokyklos sukuriama 

pridėtinė vertė 

Mokyklos sukuriama 

pridėtinė vertė – 0,74. 

5 proc. ketvirtokų  

standartizuotus testus 

išlaikys aukštesniuoju, o 

40 proc. mokinių 

standartizuotus testus 

išlaikys  pagrindiniu 

lygiais. 

Mokyklos sukuriama 

pridėtinė vertė – 0,9. 

10 proc. ketvirtokų 

standartizuotus testus 

išlaikys aukštesniuoju, o 

50 proc. mokinių 

standartizuotus testus 

išlaikys  pagrindiniu 

lygiais. 

Mokytojai kryptingai 

tobulins profesinę 

kompetenciją, kels 

kvalifikaciją ir dalinsis 

gerąja patirtimi. 

50 proc. mokytojų aktyviai 

dalyvauja metodinėse 

veiklose. 

90 proc. mokytojų aktyviai 

dalyvaus metodinėse 

veiklose. 

Patenkinti mokinių 

poreikiai integruotai 

mokytis ir atlikti praktines 

veiklas mokymo 

laboratorijoje. 

Mokymo laboratorijos 

įranga susisteminta vienoje 

erdvėje ir bent du kartus 

metuose taikoma ugdyme 

kiekvienoje klasėje   

Įrengta ir naudojama 

laboratorijų klasė ir jos 

priemonės ne rečiau kaip 

kartą per du mėnesius 

kiekvienoje klasėje (2-11 

kab.) 

 

Eil

. 

Nr

. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdy

mo 

termina

s 

Ištekliai Pastabos 

1.  Pasitarimas 

,,Metodinių 

grupių ir 

metodinės 

tarybos 

mokykloje 

struktūrizavim

as“ 

Metodinės 

gr. pirm. 

Kauno 

miesto 

pradinio 

ugdymo 

metodinė 

grupė 

Sausis Metodi-

nės 

grupės 

nariai 

Suburtos 

metodinės 

grupės 

pagal 

veiklos 

koncentrus 

rezultatyvia

u planuos 

priemones 

ugdymo  

kokybei 

gerinti 

2.  Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

,,Mokausi, 

taikau, 

dalinuosi 

sėkme“ 

Mokytojų 

grupė  

,,Šilo“ 

pradinė 

mokykla, 

Dainavos 

progimnaz

ija 

Sausis Darbo 

grupė 

Mokytojų 

gerosios 

patirties 

sklaida 

įstaigoje 
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3.  Paskaita 

mokinių 

tėvams apie 

motyvaciją 

mokymui 

Direktorės 

pavaduotoja  

ugdymui  

Samdytas 

lektorius 

Sausis ES lėšos Tėvai geriau 

supras, koks 

svarbus 

vaikui 

mokymasis 

4.  Lankstinukas 

mokytojams 

,,Kaip padėti 

berniukui 

siekti 

aukštesnių 

pasiekimų 

VGK  SPPC Vasaris Psicholog

as ir 

socialinis 

pedagoga

s 

Surasti 

metodų ir 

ugdymo 

skirtumai 

padės 

diferencijuo

ti ugdymo 

procesą ir 

metodus 

5.  Mokytojų 

praktikumas 

į(si)vertinimo 

pamokoje 

tobulinimui 

Mokytojų 

komanda 

LL3  Vasaris ES lėšos Įsivertinimo 

pagerinimas 

padės 

matuoti 

individualią 

pažangą 

6.  Tėvų dienos 

,,Trikampio 

metodu“ 

Klasių 

auklėtojai 

 Kovas Mokinių 

tėvai 

Aktyvus 

dalyvis ir 

mokinys 

neliks 

nuošaly 

7.  Kultūros paso 

renginiai, 

skirti rišlaus 

pasakojimo 

gebėjimams  

tobulinti 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Švietimo 

portalas 

e.mokykla 

Balandi

s 

Kultūros 

paso 

krepšelio 

lėšos 

Tikslinis 

lėšų 

nukreipimas 

mokinių 

raštingumo 

gebėjimų 

ugdymui 

8.  Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

,,Pasirengimas 

NMPP“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

NEC Balandi

s 

Darbo 

grupė 

Savalaikis 

pasirengima

s garantuos 

sklandų 

NMPP 

vykdymą 

9.  Tarpinis 

mokinių 

lietuvių kalbos 

žinių 

įvertinimas 

Darbo grupė Dainavos 

progimnaz

ija 

Gegužė ES lėšos Tikslinga 

projekto 

priemonė, 

skirta 

pastebėti 

ugdymosi 

pokyčius 

10.  Savanorystės 

projekto 

„Ketvirtokas – 

pirmokui“ 

analizė 

Socialinis 

pedagogas 

 Gegužė Pirmokų 

ir 

ketvirtok

ų klasių 

vadovai 

Pagerinti 

komunikavi

mo ir 

skaitymo 

įgūdžiai, 
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ugdoma 

savanorystė 

11.  Apklausa  

„Ugdymas(sis

) 

netradicinėse, 

virtualiose 

aplinkose“ 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

 Gegužė Darbo 

grupė 

Įvertinta 

IKT 

praktika leis 

veiksmingia

u taikyti 

internetinius 

pasiūlymus 

12.  ,,Mokinio 

užrašų“ 

tobulinimas: 

individualiem

s mokinių 

tikslams ir 

pažangai 

įsivertinti 

Metodinė 

grupė 

UAB 

,,Smaltija‘ 

Birželis Tėvų 

parama 

Tikslingos 

ugdymosi 

projekcijos 

– aiškus 

ugdymosi 

lūkestis 

13.  Mokytojų 

mokymai 

,,Tyrinėjantis 

ir dialogiškas 

ugdymas – 

mokymosi 

paradigmos 

prielaida‘ 

Mokytojų 

taryba 

VU VDU Birželis MK 

kvalifika- 

cijai 

skirtos 

lėšos 

Aukštesnė 

mokytojų 

kompetencij

a 

organizuoja

nt 

tiriamuosius 

darbus 

ugdymo 

procese 

14.  II, IV  klasių 

mokinių 

NMPP 

rezultatų 

pirminė 

analizė ir 

pagalbos 

priemonių 

numatymas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

NEC Birželis Mokytojų 

grupė  

Galimybė 

numatyti 

naujas 

ugdymo 

plano ir 

proceso 

organizavim

o kryptis 

15.  Savivaldaus 

mokytojų 

mokymosi 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Portalas 

pedagogas

. 

lt 

Birželis MK 

kvalifika- 

cijai 

skirtos 

lėšos 

Veikimo 

kartu 

pasekmė  - 

aktualių 

patirčių 

sklaida 

16.  Individualios 

mokinių 

lietuvių kalbos 

raštingumo 

pažangos 

rezultatų 

analizė 

Metodinė 

taryba 

Klaipėdos 

,,Gilijos 

pradinė 

mokykla 

Birželis ES lėšos Kiekvieno 

mokinio 

asmeninės 

pažangos 

fiksavimas 

suteiks 

galimybę 

tėvams 

padėti savo 
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vaikui siekti 

maksimalių 

rezultatų 

17.  Seminarai 

apie IKT 

pritaikymą ir 

šiuolaikiškus 

ugdymo 

metodus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

KPKC Rugpjū-

tis 

MK lėšos Patobulintos 

pedagogų 

kompetencij

os 

18.  2018-2019 m. 

m. mokinių 

duomenų 

analizė pagal 

standartizuotų 

testų ir 

pusmečio 

rezultatų 

palyginimą 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

 Rugpjū-

tis 

Metodini

ų grupių 

nariai 

Ugdymo 

kokybės 

įvertinimas 

19.  Edukacinių 

erdvių, skirtų 

mokinių 

raštingumo ir 

bendrųjų 

gebėjimų 

ugdymui per 

pertraukas 

klasėse, 

kūrimas 

Klasių – 

kabinetų 

šeimininkai 

Rėmėjai Rugsėji

s 

Tėvų 

parama 

Kryptinga 

mokinių 

veikla ir 

saviraiška 

per 

pertraukas 

20.  Tėvų vedamos 

netradicinės 

pamokos 

mokinių 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui 

Tėvų 

aktyvas 

Socialiniai 

partneriai 

iš tėvų 

darbovieči

ų 

Spalis Mokinių 

tėvai 

Ugdymo 

integracija 

ir 

rezultatyvi 

veikla kartu 

21.  Grožinės 

literatūros 

kampelio 

įrengimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Rėmėjai Lapkri-

tis 

Specialio

-sios 

lėšos 

Viešas 

kampelis 

kvies ramiai 

paskaityti 

per 

pertrauką 
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2 tikslas. Siekiant pagerinti mokyklos klimato ir patyčių prevencijos situacijos rodiklius, 

parengti naują sveikatą stiprinančios mokyklos programą, orientuotą į visos 

22.  Laboratorijų 

klasės 

įrengimas ir 

pritaikymas 

patogiam 

proceso 

organizavimui 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Savanoriai Lapkri-

tis 

Specialio

-sios 

lėšos 

Tinkama 

aplinka taps 

traukos 

centru 

23.  Projekto 

„Lietuvių 

kalbos 

ugdymo 

kokybės 

gerinimas 

pradinėse 

mokyklose 

taikant 

integralaus 

ugdymo 

principus bei 

įtraukiant 

mokyklų 

bendruomenes

“ priemonės 

(pagal 

projekto 

planą: 

pamokos, 

tyrimai, 

mokymai, 

tarpinių 

rezultatų 

aptarimai) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kauno 

„Šilo“ , 

Klaipėdos 

„Gilijos“ 

pradinės 

mokyklos 

Gruodis ES lėšos Patrauklesn

ės ugdymo 

formos – 

sėkmingesn

ės pamokos 

24.  Grožinės 

literatūros, 

mokymosi 

priemonių ir 

vadovėlių 

įsigijimas 

Bibliotekini

nkė 

Geriausius 

pasiūlymu

s 

pateikusio

s įmonės 

Gruodis MK lėšos 

priemo-

nių 

įsigijimui 

Mokinių 

pageidavim

ų 

įgyvendini

mas 

25.  Kalėdinė 

akcija 

,,Padovanok 

mokyklai 

knygą“ 

Bibliotekini

nkė 

 Gruodis Tėvų 

parama 

Savanorystė

s rezultatas 

– padidinti 

literatūros 

fondai 

26.  IKT 

priemonių 

atnaujinimas 

IKT 

specialistas 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusi 

įmonė 

Gruodis MK lėšos Spartus ir 

sėkmingas 

darbas su 

šiuolaikinė

mis IT 
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bendruomenės, socialinių partnerių savanorystę bei projektinių ES lėšų panaudojimą, 

bei saugaus mokinių elgesio modeliavimą. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

ES NŠ projektas ,,Fizinio 

mokinių aktyvumo 

didinimas“   

50 % mokinių dalyvaus 

sveikatą stiprinančiose fizinėse 

veiklose mokykloje ir už jos 

ribų.  

70 % mokinių dalyvaus 

sveikatą stiprinančiose 

veiklose. 

Kauno VSB projektai 

sveikos mitybos skatinimui 

50 % mokinių įgis žinias apie 

sveiką mitybą ir rinksis sveiką 

maistą. 

60 % mokinių įgis žinias 

apie sveiką mitybą ir 

rinksis sveiką maistą. 

Savanoriški sveikos 

gyvensenos renginiai 

bendruomenei 

50 proc. mokyklos 

bendruomenės dalyvaus 

sveikos gyvensenos veiklose. 

80 proc. mokyklos 

bendruomenės dalyvaus 

sveikos gyvensenos 

veiklose. 

Tyrimų rezultatų analizė ir 

projekcijos 

Mokyklos bendruomenės 

mikroklimato tyrimų rezultatai 

1-3 proc. geresni nei 2017-

2018 m. m. 

IV klasių mokinių NEC 

klausimyno rezultatai rodo 

šiek tiek aukštesnį mokyklos 

patyčių situacijos prevencijos 

rodiklį – 0,2. 

Mokyklos bendruomenės 

mikroklimato tyrimų 

rezultatai 5 proc. geresni 

nei 2017-2018 m. m. 

IV klasių mokinių NEC 

analizės voratinklis rodo 

aukštesnius mokyklos 

patyčių situacijos 

prevencijos – 0,3 bei 

mokyklos mikroklimato 

rodiklius -1. 

Bendruomenės ir pedagogų 

mokymai  

Bent kartą metuose bus 

organizuoti mokymai 

bendruomenei mikroklimato 

gerinimo temomis 

1-3 mokymai, susiję su 

vaikų saugumo ir tinkamo 

elgesio ugdymu  

Programa ,,Papartiada“ 

2020-2024m. 

Parengta programa ir pateikta 

tvirtinimui 

Mokyklai pratęstas 

sveikatą stiprinančios 

mokyklos statusas 

 

Eil

. 

Nr

. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdy-

mo 

termi-

nas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Mokymai 

bendruomen

ei ,,Krizių 

atvejų 

analizė ir 

postvencija“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

SPPC Sausis ES lėšos Darbuotojai 

žinos, kaip 

elgtis krizės 

pradžioje 

2.  Elgesio 

švediško 

principo 

valgykloje 

pagerinimas 

(taisyklių 

plakato 

IVa kl. 

mokytojas 

VšĮ 

,,Šeimos 

valgykla“ 

Sausis IVa klasės 

mokiniai 

Realizuota 

IV kl. mok. 

saviraiška, 

pagalba 

jaunesniems 

valgykloje, 

didesnis 
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parengimas, 

mokytojų 

įtraukusis 

poveikis) 

mokytojų 

dėmesys 

,,Čia ir 

dabar“ 

3.  Mokytojų 

pasitarimas 

dėl mokytojų 

elgesio 

etikos 

principų, 

reagavimo į 

mokinių 

patyčias 

tvarkos 

Socialinis 

pedagogas 

Kauno 

PPT 

Sausis Mokytojai Vieningi 

reikalavimai 

pedagogams 

garantuos 

mokinių 

probleminių 

situacijų 

sprendimų 

optimizavi

mą 

4.  Ia klasės 

mokinių 

minkštos 

dalies baldų 

atnaujinimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusi 

įmonė 

Vasaris Specialio-

sios lėšos, 

tėvų 

parama 

Estetiška, 

higieniška 

pirmokų 

klasės 

aplinka. 

5.  Anglų k. ir  

bibliotekos 

kabineto 

remontai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

 Vasaris Specialio-

sios lėšos 

Panaikintas 

pelėsis ant 

sienų 

6.  Prevencinės 

programos 

,,VEIK“  

mokytojams 

Psichologas VšĮ 

,,Šeimos 

santykių 

institutas“  

Vasaris ES lėšos Mokytojų 

kvalifikacija 

patobulės 

7.  Mokinių 

elgesio 

etikos 

kodekso 

aprašo 

parengimas 

Mokytojų 

taryba 

 Kovas Darbo 

grupė 

Klasės 

auklėtojų 

veikloje bus 

numatytos 

veiklos 

pagarbaus 

elgesio 

ugdymui 

8.  Tiriamoji 

veikla – 

bendruomen

ės apklausa 

mokyklos 

mikroklimat

o gerinimui 

MVĮG Savanoriai Balandi

s 

IQESonlin

e portalo 

įrankiai 

Įvertintas 

mokyklos 

mikroklimat

o pokytis 

9.  Respublikini

s projektas 

,,Visa 

mokykla 

šoka“ 

Šokių 

mokytoja 

LKNC Gegužė Klasių 

mokytojai 

Mokyklos 

bendruomen

ė stiprins 

fizinio 

aktyvumo 

galybes, 

kurs naujas 

aktyvios 
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veiklos 

tradicijas 

10.  Mokinių 

emocinį 

intelektą 

stiprinantys 

renginiai -

,,Draugiško 

dramblio“ 

olimpiada 

Socialinis 

pedagogas 

Lietuvos 

emocinio 

ugdymo 

mokyklų 

asociacija 

Gegužė Mokytojai 

lyderiai 

Išbandyti 

nauji 

metodai 

emociniam  

mokinių 

ugdymui 

11.  Efektyvios 

tėvystės 

įgūdžių 

lavinimo 

programa 

,,STEP“ 

Psichologas Kauno 

PPT, VšĮ 

,,Šeimos 

santykių 

institutas“ 

Gegužė ES lėšos 

psichologo 

darbo 

užmokes-

čiui  

Patobulinti 

tėvų ir 

vaikų 

santykiai 

12.  Socialinių 

įgūdžių 

lavinimo 

grupė 

Psichologas SPPC Gegužė ES lėšos Pagerės 

probleminio 

elgesio 

mokinių 

santykiai  

13.  Prevencinės 

programos 

,,Įveikiame 

kartu“ 

įvertinimas 

Mokytojų 

grupė 

VšĮ 

,,Vaiko 

labui“ 

Gegužė MK lėšos 

kvalifikaci

-jai 

Prevencinių 

programų 

vykdymo 

projektavim

as 

14.  Viešųjų 

pirkimų 

remonto 

darbams 

atlikti 

organizavim

as 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

ūkiui 

 Birželis Savivaldy-

bės 

biudžetas 

 

15.  NŠ projektas 

,,Mokinių 

fizinis  

aktyvumas“ 

Projekto 

koordinatori

us 

NVJŠC Birželis ES lėšos Mokiniai 

išbandys 

netradicines 

akyvaus 

sportavimo 

formas 

16.  Programos 

,,VEIK“ 

pilotinis 

vykdymas  

Psichologas, 

specialusis 

pedagogas 

VšĮ 

,,Šeimos 

santykių 

institutas“  

Birželis ES lėšos Emocinių 

problemų 

turinčių 

mokinių 

užsiėmimai 

pagerins šių 

mokinių 

problemų 

sprendimų 

gebėjimus 
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17.  Aplinkų 

estetikos 

gerinimas – 

naujų durų 

įstatymas 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

ūkiui 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusi 

įmonė 

Liepa Specialio-

sios ir 

paramos 

lėšos 

Estetiška, 

tvarkinga 

vieno 

korpuso 

aplinka 

18.  Pirkimų 

organizavim

as virtuvės 

įrangai 

įsigyti 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

ūkiui 

 Rugpjū

-tis 

Savivaldy-

bės 

biudžetas 

 

19.  Patalpų 

remonto 

darbai 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

ūkiui 

 Rugpjū

-tis 

Specialio-

sios lėšos, 

Savivaldy-

bės 

biudžetas 

Padarytas 

remontas 

viename iš 

koridorių 

20.  Bendruomen

ės mokymai 

,,Tinkamo 

mokinių 

elgesio 

formavimas“ 

Psichologas Kauno 

PPT, 

SPPC 

Rugpjū

-tis 

Mokytojai Padidėjusi 

suaugusiųjų 

įtaka 

mokiniams 

21.  ,,Mokinio 

užrašų“ 

patobulinima

s įvedant 

mokinių 

vertybinių 

nuostatų 

schemą 

Socialinis 

pedagogas 

UAB 

,,Smaltija“ 

Rugsėji

s 

Tėvų 

parama 

Išaugs 

mokinių 

asmeninė 

atsakomybė 

22.  Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

programos 

„Papartiada“ 

parengimas 

2020-2024 

m. 

Darbo grupė Visuomen

ės 

sveikatos 

prevencini

ų ligų 

centras  

Rugsėji

s 

VSPS Projektinė 

veikla 

ugdanti 

mokinių 

sveikos 

gyvensenos 

pradmenis 

23.  Sveikatai 

palankių 

mokyklos 

aplinkų 

kūrimas – 

krepšinio 

lankų 

įrengimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikusi 

įmonė 

Spalis MK lėšos, 

2 proc, 

savivaldy-

bės lėšos 

Sudarytos 

sąlygos 

populiariam 

krepšiniui 

žaisti kieme 

24.  Naujų 

ugdymosi 

priemonių 

įsigijimas: 

sportinio 

inventoriaus 

Kūno 

kultūros 

mokytojai 

 Lapkrit

is 

MK lėšos, 

2 proc, 

savivaldyb

ės lėšos 

Stalo teniso 

ir kitų 

priemonių 

kokybė 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir informavimo 

forma 

Įvykdym

o 

terminas 

1 2 3 4 

Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

Mokyklos taryba, 

visuomenė 

Informacija žodžiu apie veiklos 

pokyčius 
Gruodis 

Mokyklos 

direktorė 

Mokyklos savininko 

teises įgyvendinanti 

institucija; 

bendruomenė 

Ataskaita pagal formą; 

pranešimai apie mokyklos veiklos 

rezultatus 

Sausis, 

rugpjūtis 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktorė, 

Mokytojų taryba 

Pranešimai apie ES projektų 

įgyvendinimo rezultatus bei tarpinių 

veiklos tikslų įgyvendinimą 

Birželis, 

rugpjūtis, 

gruodis 

Direktorės 

pavaduotoja ūkiui 
Direktorė 

Žodinė ataskaita „Aptarnaujančio 

personalo veikla ir 

tobulinimas“ ir ,,Mokyklos aplinkos 

gerinimas ir saugumas” 

Gegužė, 

rugpjūtis, 

gruodis 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo 

grupės 

pirmininkas 

Mokyklos 

bendruomenė, 

visuomenė 

Ataskaita apie įsivertinimo išvadas. 

Tyrimų rezultatai mokyklos 

interneto svetainėje 

Birželis 

Metodinės grupės 
Mokytojų taryba, 

metodinė taryba 

Vaizdinis pranešimas apie veiklos 

rezultatus 
Gruodis 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas 

Mokyklos 

bendruomenė ir 

Mokytojų taryba 

Pranešimai apie metodinės tarybos 

veiklą, ir pokyčius ugdymosi 

procese  

Gruodis 

Mokytojai, klasių Direktorės Ataskaitos Tamo dienyne, Rugpjūtis, 

atnaujinimas

, papildymas 

25.  Sveikos 

gyvensenos 

kompetencij

ų ugdymas 

(seminarai, 

mokymai) 

VSPS  Kauno 

visuomenė

s sveikatos 

biuras 

Lapkrit

is 

VGK 

nariai 

Išplėstos 

mokytojų 

kompetenci-

jos 

sveikatini 

mo 

ugdymui 

26.  Savanorystės 

sveikatinimu

i projektai – 

tarptautinė 

savanorystės 

programa 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

Rėmėjai Gruodi

s 

Materiali ir 

intelektuali

-nė parama 

Mokinių 

savanorystė

s 

kompetenci 

jų ugdymas 
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auklėtojai pavaduotoja ugdymui; 

tėvų bendruomenė 

pranešimai tėvų susirinkimuose apie 

klasių veiklos rezultatus, 

individualūs pokalbiai apie 

ugdymosi pasiekimus, problemų 

sprendimą 

birželis, 

gruodis. 

Kovas ir 

rugsėjis 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ataskaitos raštu apie veiklos 

pokyčius, 

žodinė informacija 

Birželis, 

Gruodis 

Projektų 

koordinatoriai 
Direktorė, partneriai 

Ataskaitos apie ES projektų 

įgyvendinimo rezultatus 
Gruodis 

Bibliotekininkės  
ŠUS; 

mokyklos direktorė 

Bibliotekos veiklos ataskaita 

švietimo skyriui; 

Pranešimas apie bibliotekos fondų 

situaciją ir veiklos rezultatus 

Sausis, 

gruodis 

IKT specialistas 

Mokyklos 

bendruomenė, 

direktorė 

Informacijos sklaida mokyklos 

interneto svetainėje, 

Ataskaita apie IT būklę mokykloje 

Gruodis 

 

Veiklos plano darbo grupė:  

 

Direktorės pavaduotoja ūkiui   Janina Jankūnaitė 

Mokytoja  metodinės grupės pirmininkė   Ieva Guzevičenė 

Mokytoja, bibliotekininkė    Rūta Jasionienė 

Mokytoja, įsivertinimo grupės narė   Edita Suchockienė 

Socialinė pedagogė    Kristina Pokštaitė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui            Elona Kurklietienė  

  (Plano rengėjų pareigos                                   parašai                   vardai pavardės) 

 

 

PRITARTA 

Kauno ,,Paparčio“ pradinės mokyklos 

tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr.3.  


