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Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta 

 
1.Uždavinys:  Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko turimus poreikius. 
 
1.1 Vertinti vaikų 
individualių gebėjimų 
ugdymą ir realizavimą 

SUP mokinių ugdymosi pasiekimų 
analizė 

Aptarta VGK pasitarime 
2014-05-23, prot.Nr.4 

1.2. Analizuoti vaikų 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimą. 
 

Ikimokyklinio amžiaus ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų  
vertinimas ir analizė. 
Mokinių ugdymo proceso vertinimas 
ir analizė. 

Aptarta auklėtojų 
metodinės grupės 
pasitarime 2014-09-03, 
prot.Nr.3 
Aptarta mokytojų 
metodinės grupės 
pasitarime 2014-01-05, 
prot.Nr.1;2014-06-05, 
[prot.Nr.4 

1.3.  Organizuoti  
edukacinių priemonių 
parodas individualiam 
vaikų ugdymui 

Seminaras – praktikumas „Vėlimas iš 
vilnos“ 

Gegužės mėn.susitikimas 
su V.Buterlevičiene, 
pagaminti žaisliukai iš 
vilnos, pritaikyta vaikų 
kūrybiškumui. 

1.4. Organizuoti ugdytinių 
veiklą netradicinėse 
erdvėse. 

Edukacinės pamokos pravestos: 
„Kraštotyros muziejuje“,                                                                                                                                                      
, ‚Policijos komisariate“,gamtoje, 
“Kuriančio kiemo kavinė“. 

Atsispindi mokytojų 
įsivertinimo aprašuose. 

 
2. Uždavinys. Žadinti ir puoselėti kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumą 

 Auklėtojų atvira veikla:“Vaidiname 
vaikams ir su vaikais 
 
 
 

Aptarta auklėtojų 
metodinės grupės  
pasitarime 2014-04-16, 
prot.Nr.2 
 

2.1. Skleisti gerąją patirtį: 
Kūrybinių priemonių 
poveikis mokymosi 
motyvacijai ir pasiekimams 

Vaikų saviraiškos galimybės 
neformaliojo švietimo veikloje 

Aptarta mokytojų 
tarybos posėdyje 2014-
08-28, prot.Nr.4 

2.2. Parengti vaikų 
kūrybinių gebėjimų 
ugdymo planą 

 Renginiai teatro dienai 
„Netikėta pasakos istorija“ 

Muzikos kūrybinė 
grupė organizavo  kovo 
mėn. spektakliuką, 
parodyta visoms 
grupėms ir soc. 
partneriams- l/d 
„Šaltinėlis“ 

3. Uždavinys. Pritaikyti lauko erdves vaiko fiziniam aktyvumui stiprinti 
3.1.  Atnaujinti lauko 
aikšteles 

20%pasipildė lauko aikštelės 
kūrybinėmis priemonėmis 

Įrengtas suoliukas, 
atnaujintos darželio gr. 



aikštelės – medinėmis 
priemonėmis vaikų 
kūrybiškumui. 
 

3.2Įsigyti priemonių 
fiziniam vaikų aktyvumui 

30%įsigyta fiziniam aktyvumui 
priemonių 

Įsigyta 3 rūšių 
kamuolių, ,2 priemonės 
taiklumui,darželio gr.-
„akmenukai“- 
pusiausvyrai, 2 kojūkai,  
2„gyvatėlės“. 
 

3.3. Parengti sportinių 
renginių planą 3m. 

Parengtas sportinių renginių planas 
2014m.(sporto kūrybinė gr.) 

Visi renginiai įvykdyti 
pagal planą, kuriuose 
dalyvauja darželio ir 
mokyklos vaikai. 

3.4.Akcija: Europos judrioji 
savaitė „Diena be 
automobilio“ 

Akciją organizavo ekologinės 
kūrybinės grupės pedagogė 
V.Pečentauskienė 

Dalyvavo 
ikimokyklinio amžiaus 
vaikai, 30%dalyvavo 
tėvų, policijos 2 
atstovai, supažindinta 
su saugiu eismu kelyje, 
įteikta atšvaistai, 
knygutės. 

   
4. Uždavinys. Ugdyti vaikų socialinius ir saugumo įgūdžius mokyklos erdvėse 
4.1. Organizuoti viktorinas 
socialinių įgūdžių 
tobulinimui 
 

Pravestos diskusijos, organizuotos 
kūrybinių darbų parodos įstaigoje 
temomis: „Rūkymo žala žmogaus 
organizmui“, „Mano svajonių 
profesija“, „Jausmų išraiškos“ ir kt. “. 
Organizuotos  „Sveikinimosi“, 
„Tolerancijos“ dienos. Paskelbta 
„Mandagumo, gerumo, draugiškumo“ 
savaitė. Dalyvauta akcijoje „Savaitė be 
patyčių“. Vyko tiriamoji veikla 
pirmokų adaptacijai mokykloje tirti.   

Atsispindi 
soc.pedagogės 
ataskaitoje, mokytojų 
vedamose klasių 
valandėlėse. 
 
 

  4.2. Vykdyti programos 
„Gyvenimo įgūdžių 
ugdymas“ikimokyklinio 
amžiaus vaikams 

Pravestos valandėlės darželio grupėse 
 
 
Aptarta gyvenimiškų įgūdžių ugdymas 

Atsispindi grupių 
dienynuose, 
VGK posėdis 2014-04-
08, prot.Nr.3 

4.3Vykdyti programą 
„Zipio draugai“ grupėse ir 
klasėse 

Pravestos „Zipio draugų“valandėlės 
priešmokyklinio amžiaus grupėse, 1 
klasėje 

Atsispindi 
soc.pedagogės 
ataskaitoje, 
priešmokyklinės 
gr.planuose. 

 4.4. Vykdyti programą 
„Įveikime kartu“, klasėse 

 Kas mėnesį pravestos valandėlės 2-4  -
ose klasėse temomis: „Savęs 
pažinimas“, „Kaip pasakyti „ne““, 
„Sprendimų priėmimas“, „Kada ir kas 
gali padėti“ ir kt. 

Atsispindi soc.pedagogės 
ataskaitoje 



4.5. Parengti saugios 
elgsenos aplinkoje 
prevencijos planą. 

Aptarta prevencinių programų 
integravimas į ugdymo procesą 
 

Aptarta VGK posėdyje 
2014-11-17, prot.Nr.7 

4.6.Organizuoti susitikimus 
su įvairių profesijų 
žmonėmis (dantų 
gydytojai, policininkai, 
gamtos apsaugos 
darbuotojai) 

Organizuoti susitikimai: Sveikatos 
centro darbuotojais-„Ėjimas su 
lazdomis“, policininkais- straipsneliai 
„Kukutyje“, jaunaisiais šauliais- sporto 
šventė, Krašuonos mokyklos 
moksleiviais- Žemės diena 

Atsispindi pedagogų  
kūrybinių grupių 
aplankuose. 

   

5.Uždavinys. Stiprinti mokytojų iniciatyvumą ir profesionalumą, tobulinant savo kvalifikaciją 
Gerosios patirties sklaida:“Aktyviųjų 
ugdymo metodų panaudojimas ugdymo 
procese“ 
Rajone pranešimai konferencijoje 
„paskatink, padėk,pasidžiauk“ 

Aptarta mokytojų 
metodinės gr. Pasitarime 
2014-05-15, prot.Nr.3 
 
2014-05-18 dalyvavo 3 
auklėtojos,2 mokytojos. 

5.1. Dalintis gerąja darbo 
patirtimi su kolegėmis 

Tobulinta  asmeninės ir profesinės 
kompetencijos. 

Aptarta mokytojų tarybos 
posėdyje 2014-12-
17,prot.Nr.5 

5.2.  Dalyvauti 
rajoniniuose renginiuose 

Mokytojos aktyviai dalyvauja 
rajoniniuose renginiuose. 

Atsispindi 2014 m. 
mokyklos veiklos 
ataskaitoje. 

5.3. Skatinti naudoti IKT 
priemones pagal poreikius 

Mokytojos analizuoja kaip IKT 
panaudoti kuriant užduotėles lietuvių 
kalbos pamokoms 

Organizuotas seminaras 
:“Inovatyvios ugdymo 
idėjos ir jų įgyvendinimas 
ugdymo procese“- 03 
mėn. 

6.Uždavinys. Plėsti vaikų, tėvų ir socialinių partnerių galimybes, skatinant aktyviau dalyvauti 
ugdymo procese 

6.1. Aktyvinti neformalųjį 
vaikų švietimą 

65 mokiniai dalyvauja įstaigos 4 
neformaliojo švietimo būreliuose,25 
mokiniai dalyvauja rajono neformaliojo 
švietimo būreliuose. 

Atsispindi 2014 m. 
mokyklos veiklos 
ataskaitoje. 

6.2. Skatinti mokinius 
dalyvauti tarptautiniuose 
projektuose 

Matematikos konkurse „Kengūra“-
dalyvavo 19 mokinių, Respublikiniame 
dailyraščio konkurse „Rašom“ 
dalyvavo 4 klasės 10 mokinių. 

Atsispindi 2014m. 
mokyklos veiklos 
ataskaitoje 

6.3. Organizuoti 
mokiniams edukacines 
išvykas. 

Organizuotos edukacinės išvykos: 
Į Cijonų kaimą, į Anykščius- kelionė 
siauruku,į Vilnių-arkikatedros 
požemiai,į Bajorus, į Paliesio dvarą, 

Atsispindi mokytojų 
įsivertinimo aprašuose. 

6.4. Pravesti atviras veiklas 
tėvams 

50% tėvų dalyvauja ugdomojoje  
veikloje, su kiekvienu tėvu išanalizuota 
mokinių pasiekimai. 

Pravesta gegužės mėn., 
atsispindi dienynuose. 

6.5. Organizuoti paskaitų 
ciklą tėvams pedagogine 
tematika 

Organizuota praktinė veikla grupėse –  
„Rudenėlio pamokos“ 
 

Dalyvavo 80% tėvų, 
auklėtojos pristatė grupės 
veiklos kryptis, kartu 
vedė rudenėlio šventę 
spalio mėn. 

6.6. Plėsti projektinę veiklą 
su socialiniais partneriais 

Pravesta projektinė  veikla su 
soc.partneriais: :“Nupinsiu pynę iš 

Atsispindi 2014 m. 
vykdomų  projektų 



pasakų“,“Aš –gamtos vaikas“, „Žaisk, 
sportuok ir sveikas būk“, „Pasakos ne 
vien knygose gyvena“, 
 

aprašuose. 

6.7. Organizuoti apskrito 
stalo diskusijas 
„Mokytojas-mokytojui 

Diskusija dėl mokinių mokymosi 5-oje 
klasėje su R.Šaltenio mokyklos klasės 
vadove. 

Aptarta mokytojų 
metodinėje grupės 
pasitarime 2014-03-22, 
prot.Nr.2 
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