
Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų 

planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams
Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių 

tiksliniuose mokymuose, skirtuose įtraukčiai švietime, 

žm. sk.

10 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d. 30 str. papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  

Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

PATVIRTINTA                                                                    Kauno 

„Paparčio" pradinės mokyklos                         Direktoriaus 2022 m. 

kovo mėn. 23 d.                               įsakymu Nr. V-22

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO ,,PAPARČIO" PRADINĖS MOKYKLOS 

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

 119  tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 110 tūkst. eurų; turtui – 9 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama prie Kauno miesto savaivaldybės 2022-2024m. Strateginio veiklos plano tikslo ,,Teikti besimokančios 

visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas" ir uždavinio ,,Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

tinklą".



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 

(proc.)

100 Direktorė

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 95 Direktorė

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui 

(vnt.)

7,5 Direktorė

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 

vnt.).

3 Direktorė

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 8,5 Direktorė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 81 Direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkiui

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto (proc.)

2,2 Direktorės pavaduotoja ūkiui

II. Kvalifikacijos tobulinimas                                                                                               1.  

Pedagoginio personalo kvalifikacijos prioritetai:                                                    1.1.  UTA 

mokymų organizavimas;                                                                                     1.2. Mokytojų 

gerosios patirties sklaida (100 proc. mokytojų susipažinę su 7 kompetencijų ugdymo 

metodais);                                                                                  1.3.  3 mokytojai tobulina savo 

socialinio emocinio ugdymo kompetencijas;.  1.4. Pedagoginių darbuotojų galimybių 

kelti kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo srityje užtikrinimas;                                                                                                             

1.5. 95 proc. mokytojų tobulina kompetencijas STEAM srityje ir  naudoja  skaitmenines 

mokymosi aplinkas.                                                                                     2. Dviejų mokytojų 

atestavimas aukštesnei kvalifikacinei kategorijai  pagal patvirtintą 2022-2024 m. 

atestacijos programą.                                                           3. 73 proc. mokytojų reflektuoja 

po stebėtų kolegų pamokų ar seminarų, mokymų.                                                                                                                                   

4. 13 mokytojų dalyvauja mokymuose pagal projektą ,,Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas".                                                                                                                        

I. Personalo valdymas

1. Patobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą.                                                                        

1.1. Darbuotojų metinių  veiklos vertinimo  ir perspektyvų pokalbių organizavimas.                                                   

1.2. Geriausiai dirbančiųjų įvertinimas, paskatinimas, apdovanojimas.                                                                                                           

1.3. Darbo grupės mokyklos 30- mečio paminėjimui sudarymas ir renginio 

organizavimas.                                                                                                                          1.4. 

Optimalaus mokinių skaičiaus klasėje vidurkio išlaikymas.                                    2.  

Užtikrinti  trūkstamų specialistų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus pareigybei, 

paiešką. 

2.1. Bendradarbiavimas su įstaigomis, ruošiančiomis specialistus.                                     

2.2. Pagalbos specialistų poreikio SUP mokiniams užtikrinimas.

3. Siekti pagerinti darbuotojų kaitos indeksą.               

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

FINANSAI
I. Gautos lėšos

1. Patobulinti finansinių išteklių planavimo sistemą.

2. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių:

2.1. Pelningai išnuomojamas mokyklos turtas;                                                         2.2. 

Racionaliai naudojamos nuomos lėšos ugdymo aplinkų turtinimui.                                                                                                                    

3. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių 

šaltinių:                                                                                                                3.1. 

Organizuojamos labdaros akcijos ir 1,2 proc. lėšų rinkimas;                         3.2. Atsakingai 

naudojamos lėšos kvalifikacijos kėlimui.                                          4. Pritraukti finansinius 

išteklius, plėtojant projektinę veiklą:                              4.1. Mokytojų kvalifikaciniai 

renginiai ES finansuojamuose projektuose;                                                                                                                  

4.2. Mokinių dalyvavimas ,,Kultūros paso" edukacinėse veiklose.



Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 2700 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (eurai)

22593,19 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo 

patvirtintų metinių asignavimų (proc.) *

100 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  

dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

100 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų (proc.)

100 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai)

8 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

63,71 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 20 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. 

m)

9,95 Direktorės pavaduotoja ūkiui

II. Kilnojamo turto valdymas: Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

0 Direktorės pavaduotoja ūkiui

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

skaičius (žm. sk.)

260 Direktorės pavaduotoja ugdymui

TURTAS

I. Gautos lėšos

1. Patobulinti finansinių išteklių planavimo sistemą.

2. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių:

2.1. Pelningai išnuomojamas mokyklos turtas;                                                         2.2. 

Racionaliai naudojamos nuomos lėšos ugdymo aplinkų turtinimui.                                                                                                                    

3. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių 

šaltinių:                                                                                                                3.1. 

Organizuojamos labdaros akcijos ir 1,2 proc. lėšų rinkimas;                         3.2. Atsakingai 

naudojamos lėšos kvalifikacijos kėlimui.                                          4. Pritraukti finansinius 

išteklius, plėtojant projektinę veiklą:                              4.1. Mokytojų kvalifikaciniai 

renginiai ES finansuojamuose projektuose;                                                                                                                  

4.2. Mokinių dalyvavimas ,,Kultūros paso" edukacinėse veiklose.

II. Išlaidos                                                                                                                                 1. 

Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą:                            

1.1. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis;                                                                                           

1.2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant poreikiui);

1.3. Esant poreikiui asignavimai ilgalaikiam turtui ir darbo užmokesčiui perskirstomi 

vieną kartą per ketvirtį;

1.4. Esant poreikiui asignavimai tikslinami tarp išlaidų straipsnio vieną kartą per mėnesį.

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1.  Užtikrinti efektyvų ir tausojantį nekilnojamo turto valdymą:

1.1. Energetinių išteklių  taupymas:

1.2. Dviejų klasių  patalpų ir vienos  pastato  laiptinės remontas.                                               

2.  Racionaliai naudoti įstaigos  nekilnojamojo turto plotą.

3.  Atliekama patalpų priežiūra.                                                              

I.  Pradinio ugdymo organizavimas                                                                                    1. 

Bendruomenės poreikių dėl ugdymo kokybės tyrimas:                                             1.1. 

Mokytojų diskusijos apie ugdymo prioritetų kaitą 2022 m.;                                  1.2. 3-4 kl. 

mokinių apklausa apie ugdymo poreikių tenkinimą pamokose;                 1.3. Tėvų 

viešosios nuomonės tyrimas apie teikiamų paslaugų kokybę.                      2. Sklaidos apie 

mokyklos veiklą plėtra:                                                                         2.1. Lankstinuko 

parengimas priešmokyklinio ugdymo įstaigoms;                               2.2 Mokyklos 

pristatymas atvirų durų dienose bei internete.                                      3. Optimalus klasių 

komplektavimas pagal mok. sk. reikalavimus.

PAGRINDINĖ VEIKLA 



Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  

skaičiaus kaita įstaigoje 

124 Direktorės pavaduotoja ugdymui

II. Neformalusis švietimas:                                                                                                 1.   

Mokinių užimtumo neformaliajame švietime padidinimas 5 proc.:                        1.1. 

Mokinių poreikių tyrimo organizavimas;                                                            1.2. NŠ 

programų rengimas, atranka, tvarkaraščio pagal srautus sudarymas;          1.3.  Būrelių 

mugės sklaida;                                                                                            1.4. Mokinių NŠ 

lankomumo stebėsena, soc. rizikos mokinių motyvavimas ir įtrauktis.                                                                                                                                                                                        

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 

mokykloje, skaičius (žm. sk.)

185 Direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinis pedagogas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Gerų ugdymo (si) rezultatų užtikrinimas                                                                       1. 

Mokinių ugdymo kokybės gerinimas:                                                                       1.1. 

stebėtose pamokose fiksuojama 70 proc. pažangą darančiųjų mokinių;       1.2. 1-4 kl. 

mokinių lietuvių k. raštingumo ir matematinių gebėjimų patikrų organizavimas;                                                                                                                       

1.3. 4 kl. mokiniai dalyvaudami NMPP gaus gerus matematikos įvertinimus - 73 proc, 

skaitymo - 61 proc. (aukščiau nei šalies vidurk.);                                                                                                 

1.4. Nuotolinio ar mišraus ugdymo organizavimo kokybe patenkinti 83 proc. 

respondentų;                                                                                                                       1.5. 100 

proc. ketvirtokų baigia pradinio ugdymo programą;                                    1.6. Rašymo ir 

skaitymo pagrindinio ir aukštesnio lygio įvertinimai pagerės iki 86 proc.;                                                                                                                                    

1.7. 85 proc. tėvų patenkinti mokinių ugdymo kokybe.                                                                                                                                      

2. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais stiprinimas:                                                     2.1. 

Tėvų dienų ,Trikampio" metodu organizavimas 2 kartus metuose;                     2.2. Tėvų 

įtraukties į ugdymo procesą padidinimas ,,Ugdymui karjerai" kryptimi;      2.3. 

Bendruomenės skaitymo skatinimo projektinė veikla;                                           2.4. 

Mokinių gero lankomumo užtikrinimo galimybių padidinimas.                                                                                            

3. Pagalbos mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams uštikrinimas:                     3.1. 

VGK sisteminės pagalbos stiprinimas;                                                                  3.2. Savalaikis 

SUP turinčių mokinių nustatymas ir jų poreikių tenkinimas.         4. Išskirtinių gebėjimų 

turinčių mokinių potencialo išraiška projektinėje veikloje, konkursuose, varžybose ir pan 

. - dalyvauja apie 80 proc. mokinių.                                                                         5. Fizinio 

pamokų kokybės gerinimas įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos 2022 m. 

,,Sveikatiados" programą.                                                                    6. Integruotų veiklų, 

skirtų ,,Darnios mokyklos" 2022 m. programai, įgyvendinimas.                                                                                                                          

7. ,,Kultūros paso" programų integravimas ugdymo procese. 

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 

padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų 

skaičiaus (proc.)

95 Direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytojai

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo 

programoje,  dalis (proc.)

72 Direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytojai

I.  Pradinio ugdymo organizavimas                                                                                    1. 

Bendruomenės poreikių dėl ugdymo kokybės tyrimas:                                             1.1. 

Mokytojų diskusijos apie ugdymo prioritetų kaitą 2022 m.;                                  1.2. 3-4 kl. 

mokinių apklausa apie ugdymo poreikių tenkinimą pamokose;                 1.3. Tėvų 

viešosios nuomonės tyrimas apie teikiamų paslaugų kokybę.                      2. Sklaidos apie 

mokyklos veiklą plėtra:                                                                         2.1. Lankstinuko 

parengimas priešmokyklinio ugdymo įstaigoms;                               2.2 Mokyklos 

pristatymas atvirų durų dienose bei internete.                                      3. Optimalus klasių 

komplektavimas pagal mok. sk. reikalavimus.



Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

72 Direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinis pedagogas

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

10 Direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytojai

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius 

(vnt.)

1 Direktorės pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų neformaliojo 

švietimo siūlomų sričių ir vykdomų programų skaičius (vnt.)

9 Direktorės pavaduotoja ugdymui, būrelių mokytojai

Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę itin 

palankiai vertinančių paslaugos gavėjų dalis (proc.)

65 Direktorės pavaduotoja ugdymui, būrelių mokytojai

 III. Geros savijautos užtikrinimas:                                                                                       1. 

Apklausų apie savijautą organizavimas:                                                                   1.1. 80 proc. 

bendruomenės narių patenkinti mikroklimatu;                                       1.2. 85 proc. 

pirmokų tėvų labai gerai vertina  vaikų adaptaciją, 15 proc. - gerai; 1.3. 90 proc. 2-4 kl. 

mokinių ir jų tėvų gerai  vertins mokinių savijautą ir saugumą  mokykloje;                                                                                                                                                                                                                                                     

1.4. 95 proc. 3-4 kl. mokinių nori eiti į mokyklą.                                                             2. Kurti 

kiekvieno mokinio įtraukčiai palankią ir gerą savijautą užtikrinančią aplinką:                                                                                                                                               

2.1 Prevencinės programos ,,Laikas kartu" sistemingas vykdymas ugdant mokinių 

socialines emocines kompetencijas.                                                                               2.2. 

Ugdymosi (elgesio ir emocijų valdymo) sunkumų turinčių mokinių grupinių užsiėmimų 

organizavimas.                                                                                                2.3. Kokybiška VGK 

veikla patyčių prevencijos vykdyme.                                                 2.4. Naujokų (taip pat ir 

ukrainiečių) bei pirmokų adaptacijos stebėsena - reikalingos pagalbos organizavimas.  

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 

dalis nuo bendro jų skaičiaus  (proc.)

78 Direktorės pavaduotoja ugdymui, VGK



IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas                                              1. 

Mokytojų ir specialistų pasirengimo įtraukiajam ugdymui didinimas:                       1.1. 

Kvalifikacijos kėlimo inicijavimas;                                                                             1.2. 

Bendradarbiavimo su Švietimo pagalbos teikimo įstaigomis intensyvinimas.                                                                                                                      

2. Švietimo pagalbos planavimo  ir organizavimo sustiprinimas:                                  2.1. 

Įgyvendinama ugdymo (si) kompensavimo strategija, mokymosi sunkumams po 

pandemijos ne mažiau kaip 30 proc. mokymosi sėkmę patirs turėję spragas;                                                                                                                     

2.2.  Sudaromi individualūs mokymosi pagalbos planai (pagal apklausų duomenis ir 

poreikius);                                                                                             2.3.Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais individualios pagalbos planavime.                                                                                                                                 

3. Projektų, stiprinančių mokinių tarpusavio pagalbą, inicijavimas (,,Ketvirtokas - 

pirmokui").                                                                                                                             4. 

Neformaliojo švietimo programų pasiūlos pagal mokinių poreikius organizavimas, NŠ 

veikloje dalyvauja 80 proc. SUP mokinių.                                                   5. 1-5 mok. 

dalyvauja antrankoje dėl gabių mokinių ugdymo.                                                           6. 

Bendradabiavimas su ikimokyklinėmis ir pagrindinio ugdymo pakopos ugdymo 

įstaigiomis - sėkmingos adaptacijos užtikrinimui.                                                                                                                                          

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

21 Direktorės pavaduotoja ugdymui, VGK

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.) 10 Direktorės pavaduotoja ugdymui, būrelių mokytojai

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas                     1. 

Ugdymo(si) aplinkų atnaujinimas:                                                                               1.1. Eduka 

klasės ie Ema licencijų mokiniams ir mokytojmas įsigijimas;                1.2. Pasenusios 

kompiuterinės technikos atnaujinimas;                                              1.3.  Vadovėlių  

papildymas:                                                                                               1.1.3.1. serijos ,,TAIP",                                                                                                          

1.1.3.2. anglų k. ,,KIDS BOX" .                                                                                               2. Ne 

mažiau kaip 91 proc. mokytojų pamokose naudoja STEAM ugdymosi elementus.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius 

(vnt.)

273 Direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkiui, 

ITS administratorius, bibliotekininkės

PRITARTA                                                                                             Kauno 

„Paparčio" pradinės mokyklos  

tarybos 2022 m. kovo 22 d.

protokoliniu nutarimu Nr.2.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             




