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Bendrieji duomenys. Kupiškio mokykla ,,Varpelis“ savo veiklą 2022 metais vykdė 

įgyvendindama 2022–2024 metų strateginiame plane numatytus veiklos prioritetus, 2022 metų veiklos plane 

numatytas priemones. Kupiškio mokykloje ,,Varpelis“ ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis 

ikimokyklinio ugdymo programa „Augu“, priešmokyklinio ugdymo Bendrąja programa, pradinio ugdymo 

individualizuota programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa ir socialinių įgūdžių  ugdymo 

programa. 

  Pedagoginių darbuotojų skaičius – 24. Pedagoginių darbuotojų dirbančių pagrindinėje 

darbovietėje – 24 (100 proc.). Metodininko kvalifikacinę kategoriją įgiję 2 pedagogai (8,3 proc.), vyresniojo 

auklėtojo (specialiojo pedagogo) – 13  (54,2 proc.), mokytojo – 5 (20,8 proc.), auklėtojo (lavinamųjų klasių) 

– 2 (8,3 proc.), specialiojo pedagogo – 1 (4,2 proc.). Specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams teikia keturi 

specialieji pedagogai, vienas logopedas, judesio korekcijos specialistas, specialiąją pagalbą teikia penki 

mokytojų padėjėjai. 

  Nepedagoginių darbuotojų skaičius – 28. 

  Vaikų ir mokinių skaičius pagal ugdymo programas: ikimokyklinio ugdymo – 80, 

priešmokyklinio  ugdymo  – 24, pradinio ugdymo individualizuota programa – 6, pagrindinio ugdymo 

individualizuota programa – 6, socialinių įgūdžių ugdymo programa –7. Specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams ir mokiniams teikiama pavėžėjimo į / iš mokyklos paslauga mokykliniu autobusu (12 (63 proc.) 

mokinių). Mokiniams teikiama apgyvendinimo paslauga mokyklos bendrabutyje 6 mokiniams (31,6 proc.). 

Tikslinę valstybės skiriamą nemokamo maitinimo paramą gauna  32 mokinys (26 proc.), kiti – 3 mokiniai 

(2,4 proc.). Turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių / vaikų skaičius – 42 (34 proc.), užsieniečių 

(ikimokyklinio amžiaus) – 3 (2,4 proc.). 

                      Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas. 2022 m. Kupiškio mokykla 

„Varpelis“ veiklą organizavo vadovaudamasi šiais planavimo dokumentais: 2022–2024 m. strateginiu planu 

(pritarta Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ADV-174 

,,Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2022–2024 metų strateginiam planui“) ir 2022 m. veiklos 
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planu, patvirtintu Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-5 ,,Dėl 

2022 m. veiklos plano patvirtinimo“. 

                      Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, siekti optimalios mokinio (vaiko) pažangos inovatyvioje 

aplinkoje, diegiant novatoriškus metodus, stiprinant mokytojų profesinį kapitalą. 

2. Plėtoti saugią ir inovatyvią ugdymo(si) aplinką, užtikrinančią ugdymo kokybę ir 

asmenybės raidą. 

3. Stiprinti bendruomenės iniciatyvas, formuojant savitą mokyklos kultūrą. 

                      Svariausi strateginio plano ir metinio veiklos plano rezultatai bei rodikliai: 

 įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa „Augu“ (pritarta Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ADV-553 „Dėl pritarimo ikimokyklinio 

ugdymo programoms“, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl 

ugdymo programų patvirtinimo“) ir ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašas (2014). Taikytos 

inovacijos ikimokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimui, įgyvendinant respublikinio projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“  metodinės medžiagos idėjas. Įsigyta metodinių priemonių rinkinių „Žaismė ir atradimai“, 

kurie panaudojami organizuojant tiriamąsias bei pažintines veiklas. 100 proc. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Inovatyvus 

ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“;  

 į ugdymo turinį integruotos 3 programos: Sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

Etninės kultūros ugdymo programa. Dalyvavo 100 proc. vaikų (mokinių); 

 priešmokyklinio ugdymo mokytojai (100 proc.) ugdymo turinį planuoja, projektines veiklas 

organizuoja vadovaujantis atnaujinta Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa (2022) ir metodinės 

medžiagos „Patirčių erdvės“ idėjomis; tobulintas priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM gebėjimų 

ugdymąsi technologinių ir inžinerinių tyrinėjimų srityse; organizuotos veiklos naudojant IKT technologijas 

(interaktyvūs kubai, interaktyviosios grindys, planšetiniai kompiuteriai, edukaciniai robotukai – bitė, robotai 

PHOTON ir kt.);  

 2022 m. ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių pažangą – 80 vaikų (100 proc.), baigusių 

priešmokyklinio ugdymo programą ir padariusių pažangą – 24 vaikai (100 proc.); 

 įgyvendintos prevencinės programos ir organizuotos prevencinės veiklos, įtraukiant ir tėvus 

(globėjus, rūpintojus) – renginiai skirti Tolerancijos dienai, Pasaulinei autizmo dienai, Šeimos dienai ir kt. 

paminėti; 

 vykdyta tarptautinė prevencijos programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio amžiaus vaikams 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymui (dalyvavo 20 (71 proc.) priešmokyklinio amžiaus vaikų); 

 užtikrintas mokinių (vaikų) socialinių emocinių kompetencijų ugdymas – sudaryta ir  direktoriaus 

2021 m. spalio 15 d.  įsakymu Nr. V-71A „Dėl  socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo(si)  

koordinacinės komandos sudarymo“ patvirtinta koordinacinė komanda parengė „Vaiko socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo(si) planą 2021–2022 m. m.“, patvirtintą direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d.  
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įsakymu Nr. V-72A „Dėl vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo(si) plano 2021–2022 m. m. 

patvirtinimo“; skaitytas pranešimas „Vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas(is)“ rajoninėje 

konferencijoje „Socialinių emocinių kompetencijų veiklos savivaldybės ugdymo įstaigose“; organizuotos 

veiklos mokyklos relaksacijos kambaryje; ugdymo kokybei gerinti kuriamos / atnaujinamos socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymosi aplinkos grupėse / mokyklos vidaus ir lauko erdvėse; 100 proc. grupių / 

klasių erdvėse įrengtos socialinių emocinių kompetencijų ugdymui skirtos erdvės; 

 organizuotos individualios muzikinės veiklos didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams – 5 vaikams (5 proc.);  20 vaikų (16 

proc.)  sudarytos galimybės dalyvauti ansamblio „Voversėlis“ veikloje;  

 užtikrinamos lygios ugdymo(si) galimybės visiems vaikams (įtraukiojo ugdymo užtikrinimas). 

Siekiama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integravimo į bendrojo ugdymo grupes. 17 vaikų (40 

proc.),  turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi bendrojo ugdymo grupėse; atliktas specialiųjų 

ugdymosi vaikų pirminis gebėjimų įvertinimas – 3 vaikai (2,4 proc.), pakartotinis – 16 vaikų (13 proc.); 

parengta 12 individualizuotų (pradinio, pagrindinio ugdymo) programų, 7 – socialinių įgūdžių ugdymo 

programos, 8 – pritaikytos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programos; inicijuoti tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susitikimai su mokyklos švietimo pagalbos specialistais, siekiant tobulinti įtraukiojo ugdymo 

organizavimą; mokykloje taikoma PECS ugdymo metodika, skirta autizmo spektro sutrikimo vaikams, 

organizuojant įtraukųjį ugdymą ir teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (2 

švietimo pagalbos specialistai dalyvavo Picture Exchange Communication System PECS Level 1 Training ir 

dalinosi praktine patirtimi mokykloje); 

 skatinta pedagogų lyderystė. Specialiojo pedagogo inicijuotas ir vykdytas laisvalaikio užimtumo 

ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Spindulys“  dalyvavo 16 mokinių (89 proc.), 

turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Muzikos mokytojos inicijuotas ir vykdytas 

pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Augu Lietuvoj“ (dalyvavo 100 proc. mokyklos mokinių (vaikų)); 

judesio korekcijos specialisto inicijuota ir įkurta mokyklos lauko  erdvė „Būk aktyvus“  vaikų fiziniam 

aktyvumui skatinti. Sudarytos sąlygos sveikatos kompetenciją ugdyti visiems (100 proc.) mokiniams 

(vaikams);  

 siekta mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo. Kompetencijų tobulinimas 

įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. Prioriteto kryptys – skaitmeninio raštingumo tobulinimas; 

kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas; 

šiuolaikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aspektai; vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų 

skaičius, tenkantis vienam mokytojui, švietimo pagalbos specialistui –  95 val.; iki 10 proc. padaugėjo 

šiuolaikiško ugdymo strategiją atitinkančių ugdomųjų veiklų; 

 sudarytos sąlygos įvairiapusiam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų ugdymui(si) – 

krepšinio mokyklos „Ąžuolas“ veiklose dalyvavo – 11 vaikų (12 proc.), ankstyvojo anglų kalbos mokymosi 

veiklose – 15 vaikų (15 proc.); šiuolaikinio šokio ugdymas  (neformalusis švietimas) – 42 vaikai (34 proc.); 

 sudarytos sąlygos mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdyti kūrybiškumą, saviraišką, menines, pažintines kompetencijas – vykdyta neformaliojo vaikų švietimo 
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programa „Molio dirbtuvėlės“. Dalyvavo 12 mokinių (63 proc.); 

 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų inicijuota, dalyvauta šalies lygio projektuose – 8, 

savivaldybės lygmens – 3;  vykdyta – 28 veiklos netradicinėse aplinkose; inicijuotas ir vykdytas 

gamtosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ – 40 proc. vaikų (mokinių), 20 proc. mokyklos darbuotojų, 16 

proc. tėvų (globėjų); 95 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų pozityviai atsiliepia apie mokykloje teikiamas 

ugdymo paslaugas; 

  naudojamos informacinės technologijos, ugdant vaikų informacinio raštingumo kompetenciją 

(100 proc. vaikų (mokinių)); parengta ir pristatyta mokyklos bendruomenei iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamo  projekto „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ ataskaita „Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų tobulintos kompetencijos, įgyti gebėjimai ir įgūdžiai išmaniojo peliaus PATS laboratorijoje“ 

(2 mokytojai, 8 proc.); 

 užtikrinta tikslinga pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams). 

Pagalbos mokiniui (vaikui) specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos specialisto, 

mokytojo padėjėjo) pagalba teikta 100 proc. vaikų (mokinių), turinčių didelių ir labai didelių, vidutinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių; ugdymosi pasiekimai ir gebėjimai gerėjo 100 proc. vaikų (mokinių); 

 meninių, kūrybinių kompetencijų ugdymui plečiama muzikavimo priemonių lauko erdvė. 

Mokyklos vidaus erdvėse plečiama erdvė vaikų pažintinių kompetencijų ugdymui ir sensomotorinių įgūdžių 

lavinimui (dalyvauja 100 proc. vaikų (mokinių)); 

 įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su 

mokyklos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atlikta materialaus ir nematerialaus turto inventorizacija, 

vidaus kontrolės procedūros; 

 vaikų (mokinių) skaitmeninio raštingumo kompetencijoms ugdyti įsigyta: 1 nešiojamas 

kompiuteris, 3 planšetiniai kompiuteriai, 1 robotų "BEE-BOT" ir "BLUE-BOT" komplektas, 2 robotų 

PHOTON komplektai, 2 išmanieji  televizoriai (3270 eurų); atnaujintos (papildytos) relaksacijos kambario 

priemonės, įsigyta edukacinių priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, prioritetą 

teikiant autizmo spektro, elgesio ir emocijų, kalbos, kompleksinių sutrikimų turintiems vaikams (mokiniams)  

(3300 eurų);  

 vykdyti mokyklos stogo remonto darbai – atnaujintos sniego užtvaros, latakai, atlikti stogo 

karnizo pakalos darbai ir kt. (11068 eurai); 

 įsigyta įranga-keltuvas neįgaliesiems mokykliniam autobusui (8476 eurai); 

 informacija apie mokyklos veiklą visuomenei, tėvams (globėjams) skelbiama įstaigos 

internetiniame puslapyje www.ugdymocentrasvarpelis.lt. 

Patvirtintų asignavimų naudojimas. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 

mėn. 31 d. ataskaita:   

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. 

Savivaldybės biudžeto lėšos. 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Eil. 

Nr. 
Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavim

Panaudoti 

asignavim



5 

 

 

 metams 

 

ataskaitinia

m 

laikotarpiui 

ai kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

ai 

1 2 3 4 5 6 7 

2           IŠLAIDOS 
1 

447543,0

0 
447543,00 447229,05 447229,05 

2 1         Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas  
2 

392285,0

0 
392285,00 392051,20 392051,20 

2 1 1       Darbo užmokestis 
3 

386260,0

0 
386260,00 386035,76 386035,76 

2 1 1 1     Darbo užmokestis 
4 

386260,0

0 
386260,00 386035,76 386035,76 

2 1 1 1 1   Darbo užmokestis pinigais  
5 

386260,0

0 
386260,00 386035,76 386035,76 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  
6 

386260,0

0 
386260,00 386035,76 386035,76 

2 1 2       Socialinio draudimo įmokos  9 6025,00 6025,00 6015,44 6015,44 

2 1 2 1     Socialinio draudimo įmokos  10 6025,00 6025,00 6015,44 6015,44 

2 1 2 1 1   Socialinio draudimo įmokos  11 6025,00 6025,00 6015,44 6015,44 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  12 6025,00 6025,00 6015,44 6015,44 

2 2         Prekių ir paslaugų įsigijimo  

išlaidos 
13 51288,00 51288,00 51249,09 51249,09 

2 2 1       Prekių ir paslaugų įsigijimo  

išlaidos 
14 51288,00 51288,00 51249,09 51249,09 

2 2 1 1     Prekių ir paslaugų įsigijimo  

išlaidos 
15 51288,00 51288,00 51249,09 51249,09 

2 2 1 1 1   Prekių ir paslaugų įsigijimo  

išlaidos 
16 51288,00 51288,00 51249,09 51249,09 

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 17 2604,00 2604,00 2604,00 2604,00 

2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių 

prekių bei paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

18 587,00 587,00 586,92 586,92 

2 2 1 1 1 5 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
19 392,00 392,00 391,56 391,56 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir 

transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

20 1625,00 1625,00 1624,05 1624,05 

2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo 

bei priežiūros išlaidos 
21 1359,00 1359,00 1358,70 1358,70 

2 2 1 1 1 1

1 

Komandiruočių išlaidos 
22 40,00 40,00 39,19 39,19 

2 2 1 1 1 1

5 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

25 12185,00 12185,00 12168,27 12168,27 

2 2 1 1 1 1

6 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 
26 280,00 280,00 261,25 261,25 

2 2 1 1 1 2

0 

Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
28 27280,00 27280,00 27280,00 27280,00 

2 2 1 1 1 2

1 

Informacinių technologijų 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

29 1226,00 1226,00 1225,15 1225,15 

2 2 1 1 1 3

0 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
31 3710,00 3710,00 3710,00 3710,00 

2 7         Socialinės išmokos (pašalpos)  10

6 
3970,00 3970,00 3928,76 3928,76 

2 7 3       Darbdavių socialinė parama  12

0 
3970,00 3970,00 3928,76 3928,76 

2 7 3 1     Darbdavių socialinė parama  12 3970,00 3970,00 3928,76 3928,76 
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1 

2 7 3 1 1   Darbdavių socialinė parama  12

2 
3970,00 3970,00 3928,76 3928,76 

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

12

3 
3970,00 3970,00 3928,76 3928,76 

3            MATERIALIOJO IR 

NEMATERIALIOJO TURTO 

ĮSIGIJIMO, FINANSINIO 

TURTO PADIDĖJIMO IR 

FINANSINIŲ 

ĮSIPAREIGOJIMŲ 

VYKDYMO IŠLAIDOS 

15

1 
9542,00 9542,00 9540,85 9540,85 

3 1         Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 

15

2 
9542,00 9542,00 9540,85 9540,85 

3 1 1       Ilgalaikio materialiojo turto 

kūrimo ir įsigijimo išlaidos 
15

3 
9542,00 9542,00 9540,85 9540,85 

3 1 1 3     Mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

16

2 
9542,00 9542,00 9540,85 9540,85 

3 1 1 3 1   Mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

16

3 
9542,00 9542,00 9540,85 9540,85 

3 1 1 3 1 1 Transporto priemonių įsigijimo 

išlaidos 

16

4 
8477,00 8477,00 8476,05 8476,05 

3 1 1 3 1 2 Kitų mašinų ir įrenginių 

įsigijimo išlaidos 

16

5 
1065,00 1065,00 1064,80 1064,80 

            IŠ VISO  

33

5 

457085,0

0 
457085,00 456769,90 456769,90 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Eil

. 

Nr. 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavim

ai kartu 

su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavim

ai  metams 

 

ataskaitinia

m 

laikotarpiu

i 

1 2 3 4 5 6 7 

2           IŠLAIDOS 
1 

49622,0

0 
49622,00 37259,00 37259,00 

2 2         Prekių ir paslaugų įsigijimo  

išlaidos 
13 

49622,0

0 
49622,00 37259,00 37259,00 

2 2 1       Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 
14 

49622,0

0 
49622,00 37259,00 37259,00 

2 2 1 1     Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 
15 

49622,0

0 
49622,00 37259,00 37259,00 

2 2 1 1 1   Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 
16 

49622,0

0 
49622,00 37259,00 37259,00 

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 
17 

34300,0

0 
34300,00 28720,29 28720,29 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
20 100,00 100,00 0,00 0,00 

2 2 1 1 1 2

1 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
29 500,00 500,00 500,00 500,00 

2 2 1 1 1 3

0 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
31 

14722,0

0 
14722,00 8038,71 8038,71 

            IŠ VISO  

33

5 

49622,0

0 
49622,00 37259,00 37259,00 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa.           
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Kitos tikslinės dotacijos. 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Eil. 

Nr. 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

         metams  ataskaitiniam laikotarpiui  

1      2 3 4 5 6 7 

2      IŠLAIDOS 1 24981,00 24981,00 24981,00 24981,00 

2 1     Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas  

2 23253,00 23253,00 23253,00 23253,00 

2 1 1    Darbo užmokestis 3 22918,00 22918,00 22918,00 22918,00 

2 1 1 1   Darbo užmokestis 4 22918,00 22918,00 22918,00 22918,00 

2 1 1 1 1  Darbo užmokestis pinigais  5 22918,00 22918,00 22918,00 22918,00 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  6 22918,00 22918,00 22918,00 22918,00 

2 1 2    Socialinio draudimo įmokos  9 335,00 335,00 335,00 335,00 

2 1 2 1   Socialinio draudimo įmokos  10 335,00 335,00 335,00 335,00 

2 1 2 1 1  Socialinio draudimo įmokos  11 335,00 335,00 335,00 335,00 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  12 335,00 335,00 335,00 335,00 

2 2     Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 13 828,00 828,00 828,00 828,00 

2 2 1    Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 14 828,00 828,00 828,00 828,00 

2 2 1 1   Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 15 828,00 828,00 828,00 828,00 

2 2 1 1 1  Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 16 828,00 828,00 828,00 828,00 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

31 828,00 828,00 828,00 828,00 

2 7     Socialinės išmokos (pašalpos)  106 900,00 900,00 900,00 900,00 

2 7 2    Socialinė parama (socialinės paramos 

pašalpos) ir rentos 

112 900,00 900,00 900,00 900,00 

2 7 2 1   Socialinė parama (socialinės paramos 

pašalpos)  

113 900,00 900,00 900,00 900,00 

2 7 2 1 1  Socialinė parama (socialinės paramos 

pašalpos)  

114 900,00 900,00 900,00 900,00 

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra  116 900,00 900,00 900,00 900,00 

      IŠ VISO  335 24981,00 24981,00 24981,00 24981,00 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. 

Ugdymo reikmėms finansuoti. 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Eil. 

Nr. 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

         metams  ataskaitiniam laikotarpiui  

1      2 3 4 5 6 7 

2      IŠLAIDOS 1 358854,00 358854,00 358852,29 358852,29 

2 1     Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas  

2 350594,00 350594,00 350593,62 350593,62 

2 1 1    Darbo užmokestis 3 345535,00 345535,00 345535,00 345535,00 

2 1 1 1   Darbo užmokestis 4 345535,00 345535,00 345535,00 345535,00 

2 1 1 1 1  Darbo užmokestis pinigais  5 345535,00 345535,00 345535,00 345535,00 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  6 345535,00 345535,00 345535,00 345535,00 

2 1 2    Socialinio draudimo įmokos  9 5059,00 5059,00 5058,62 5058,62 
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2 1 2 1   Socialinio draudimo įmokos  10 5059,00 5059,00 5058,62 5058,62 

2 1 2 1 1  Socialinio draudimo įmokos  11 5059,00 5059,00 5058,62 5058,62 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  12 5059,00 5059,00 5058,62 5058,62 

2 2     Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 13 5051,00 5051,00 5050,26 5050,26 

2 2 1    Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 14 5051,00 5051,00 5050,26 5050,26 

2 2 1 1   Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 15 5051,00 5051,00 5050,26 5050,26 

2 2 1 1 1  Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 16 5051,00 5051,00 5050,26 5050,26 

2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos 22 85,00 85,00 85,00 85,00 

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 26 547,00 547,00 546,50 546,50 

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

29 1353,00 1353,00 1352,76 1352,76 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

31 3066,00 3066,00 3066,00 3066,00 

2 7     Socialinės išmokos (pašalpos)  106 3209,00 3209,00 3208,41 3208,41 

2 7 3    Darbdavių socialinė parama  120 3209,00 3209,00 3208,41 3208,41 

2 7 3 1   Darbdavių socialinė parama  121 3209,00 3209,00 3208,41 3208,41 

2 7 3 1 1  Darbdavių socialinė parama  122 3209,00 3209,00 3208,41 3208,41 

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 123 3209,00 3209,00 3208,41 3208,41 

      IŠ VISO  335 358854,00 358854,00 358852,29 358852,29 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. 

Kitos tikslinės dotacijos. 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Eil. 

Nr. 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

         metams  ataskaitiniam laikotarpiui  

1      2 3 4 5 6 7 

2      IŠLAIDOS 1 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 

2 1     Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas  

2 30065,00 30065,00 30065,00 30065,00 

2 1 1    Darbo užmokestis 3 29635,00 29635,00 29635,00 29635,00 

2 1 1 1   Darbo užmokestis 4 29635,00 29635,00 29635,00 29635,00 

2 1 1 1 1  Darbo užmokestis pinigais  5 29635,00 29635,00 29635,00 29635,00 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais  6 29635,00 29635,00 29635,00 29635,00 

2 1 2    Socialinio draudimo įmokos  9 430,00 430,00 430,00 430,00 

2 1 2 1   Socialinio draudimo įmokos  10 430,00 430,00 430,00 430,00 

2 1 2 1 1  Socialinio draudimo įmokos  11 430,00 430,00 430,00 430,00 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos  12 430,00 430,00 430,00 430,00 

2 2     Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 13 17685,00 17685,00 17685,00 17685,00 

2 2 1    Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 14 17685,00 17685,00 17685,00 17685,00 

2 2 1 1   Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 15 17685,00 17685,00 17685,00 17685,00 

2 2 1 1 1  Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 16 17685,00 17685,00 17685,00 17685,00 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

20 2801,00 2801,00 2801,00 2801,00 

2 2 1 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

25 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00 

2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 28 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 2491,00 2491,00 2491,00 2491,00 

2 7     Socialinės išmokos (pašalpos)  106 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 7 3    Darbdavių socialinė parama  120 250,00 250,00 250,00 250,00 
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2 7 3 1   Darbdavių socialinė parama  121 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 7 3 1 1  Darbdavių socialinė parama  122 250,00 250,00 250,00 250,00 

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 123 250,00 250,00 250,00 250,00 

      IŠ VISO  335 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 

 

Socialinės ir sveikatos apsaugos. 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms). 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Eil

. 

Nr. 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavim

ai kartu 

su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavim

ai  metams 

 

ataskaitinia

m 

laikotarpiui 

1 2 3 4 5 6 7 

2           IŠLAIDOS 1 6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

2 7         Socialinės išmokos (pašalpos)  10

6 
6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

2 7 2       Socialinė parama (socialinės 

paramos pašalpos) ir rentos 
11

2 
6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

2 7 2 1     Socialinė parama (socialinės 

paramos pašalpos)  
11

3 
6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

2 7 2 1 1   Socialinė parama (socialinės 

paramos pašalpos)  
11

4 
6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra  11

6 
6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

            IŠ VISO  

33

5 
6700,00 6700,00 6488,32 6488,32 

 

Savivaldybės dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas.  

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms). 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Eil. 

Nr. 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

         metams  ataskaitiniam laikotarpiui  

1      2 3 4 5 6 7 

2      IŠLAIDOS 1 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

2 2     Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 13 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

2 2 1    Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 14 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

2 2 1 1   Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 15 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

2 2 1 1 1  Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos 16 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

31 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

      IŠ VISO  335 2064,00 2064,00 2060,86 2060,86 

 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa. 

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Spindulys“. 

Savivaldybės biudžeto lėšos. 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 
Išlaidų pavadinimas 

Eil

. 
Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavim

Panaudoti 

asignavim
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Nr

. 

 metams 

 

ataskaitinia

m 

laikotarpiui 

ai kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

ai 

1 2 3 4 5 6 7 

2           IŠLAIDOS   300,00 300,00 300,00 300,00 

2 8         Prekių ir paslaugų įsigijimo  

išlaidos 
  300,00 300,00 300,00 300,00 

2 8 1 1 1 2 Prekių ir paslaugų įsigijimo  išlaidos   300,00 300,00 300,00 300,00 

            IŠ VISO    300,00 300,00 300,00 300,00 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 



11 

 

 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. 

Užtikrinti 

bendruome

nės 

profesinio 

kapitalo 

auginimą. 

Skatinama ir 

užtikrinama 

pedagoginės 

bendruomenės 

kompetencijų 

ūgtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didinamas 

švietimo 

prieinamumas 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

vaikams 

(mokiniams). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau 50 proc. 

mokytojų dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais ir 

gabiais vaikais 

mokymuose ir geba 

pritaikyti ikimokyklinio 

ugdymo programą 

"Augu" specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

turintiems vaikams. 

 

 

 

 

 

Visi pedagogai dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Inovacijos 

vaikų darželyje“ 

mokymuose. 

 

 

100 proc. tėvų (globėjų) 

dalyvauja rengiant ir 

aptariant pritaikytas 

ugdymo programas jų 

vaikams. 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo priemonių 

(smulkiajai motorikai, 

dėmesio, girdimajam 

suvokimui lavinti, 

taisyklingam garsų 

tarimui ir t. t.) įsigijimas. 

Relaksacijos kabineto 

priemonių atnaujinimas 

Sudarytos sąlygos mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimo. 

Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

Prioriteto kryptys – skaitmeninio 

raštingumo tobulinimas; kompetencijų, 

reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas; šiuolaikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo aspektai; 

vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų 

skaičius, tenkantis vienam mokytojui, 

švietimo pagalbos specialistui –  95 val. 

100 proc. mokytojų geba pritaikyti 

ikimokyklinio ugdymo programą "Augu" 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems 

vaikams. 

 

100 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo programoje ,,Inovatyvus 

ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo metodinės 

medžiagos priemonių rinkiniais“.  

 

Parengta ir įgyvendinta 12 individualizuotų 

(pradinio, pagrindinio ugdymo) programų, 

7 – socialinių įgūdžių ugdymo programos, 8 

– pritaikytos ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo programos. 100 

proc. tėvų (globėjų) dalyvauja rengiant ir 

aptariant pritaikytas ugdymo programas jų 

vaikams. 100 proc. vaikų (mokinių) 

ugdomų pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas padarė 

pažangą. 

 

Atnaujintos (papildytos) relaksacijos 

kambario priemonės, įsigyta edukacinių 

priemonių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse, 

prioritetą teikiant autizmo spektro, elgesio 

ir emocijų, kalbos, kompleksinių sutrikimų 

turintiems vaikams (mokiniams)  (3300 

eurų); vaikų (mokinių) skaitmeninio 
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(prioritetas teikiamas 

autizmo spektro, elgesio ir 

emocijų, kalbos, 

kompleksinių sutrikimų, 

judesio ir / ar padėties 

sutrikimų turintiems 

vaikams (mokiniams)). 

raštingumo kompetencijoms ugdyti įsigyta: 

1 nešiojamas kompiuteris, 3 planšetiniai 

kompiuteriai, 1 robotų "BEE-BOT" ir 

"BLUE-BOT" komplektas, 2 robotų 

PHOTON komplektai, 2 išmanieji  

televizoriai (3270 eurų).  

8.2. 

Užtikrinti 

socialinių 

emocinių 

kompetenci

jų ugdymą. 

Mokyklos 

darbuotojų 

sąmoningumu 

ir kultūra 

formuojami 

pozityvūs 

bendruomenės 

santykiai, 

sudarytos 

prielaidos 

vaikų 

kokybiškam 

socialiniam 

emociniam 

ugdymui. 

Tėvų (globėjų) apklausoje 

70 proc. tėvų (globėjų) 

išreiškia pozityvią 

nuostatą apie Mokyklos 

veiklą. 

 

100 proc. mokytojų, 

švietimo pagalbos 

specialistų teikia savo 

veiklos įsivertinimą, 100 

proc. nepedagoginių 

darbuotojų (B, C lygio 

pareigybė) dalyvauja 

metiniame veiklos 

vertinimo pokalbyje. 

 

Įgyvendinama socialinio 

emocinio ugdymo 

programa „Zipio“ 

draugai“ (dalyvauja ne 

mažiau 20 vaikų). 

 

Įgyvendinamas mokyklos 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

planas. 

 

 

 

 

 

Vykdyta apklausa „Kaip vertinate 

mokykloje teikiamų ugdymo paslaugų 

kokybę?“. 95 proc. apklausoje dalyvavusių 

tėvų išreiškė pozityvią nuostatą apie 

mokyklos veiklą. 

 

100 proc. mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų teikia savo veiklos įsivertinimą, 

100 proc. nepedagoginių darbuotojų (B, C 

lygio pareigybė) dalyvauja metiniame 

veiklos vertinimo pokalbyje. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta socialinio emocinio ugdymo 

programa „Zipio draugai“ (dalyvavo ne 

mažiau 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų). 

 

 

 

Įgyvendinamas mokyklos socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymo planas.  

Užtikrintas mokinių (vaikų) socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymas – sudaryta 

ir  direktoriaus 2021 m. spalio 15 d.  

įsakymu Nr. V-71A „Dėl  socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo(si)  

koordinacinės komandos sudarymo“ 

patvirtinta koordinacinė komanda parengė 

„Vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo(si) planą“,  patvirtintą direktoriaus 

2021 m. lapkričio 16 d.  įsakymu Nr. V-

72A „Dėl vaiko socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo(si) plano 

patvirtinimo“; skaitytas pranešimas „Vaiko 

socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas(is)“ rajoninėje konferencijoje 

„Socialinių emocinių kompetencijų veiklos 

savivaldybės ugdymo įstaigose“; 

organizuotos veiklos mokyklos relaksacijos 

kambaryje; ugdymo kokybei gerinti 
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kuriamos / atnaujinamos socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymosi aplinkos 

grupėse / mokyklos vidaus ir lauko erdvėse; 

100 proc. grupių / klasių erdvėse įrengtos 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymui 

skirtos erdvės. 

8.3. Diegti 

inovacijas 

kūrybiškam 

vaikų 

(mokinių) 

ugdymui, 

ugdymo(si) 

pasiekimams ir 

pažangai 

gerinti. 

Į vaikų 

(mokinių) 

ugdymo turinį 

integruojamos 

inovatyvios 

veiklos. 

Inovatyvių veiklų, 

taikomų ugdymo procese, 

plano parengimas. 

 

 

 

 

 

 

Sukurtos inovatyvios 

ugdomosios aplinkos 

(bent 1 aplinka mokyklos 

kieme, bent 1 aplinka 

vidaus erdvėse). 

 

 

 

 

 

 

STEAM ugdymo metodai 

integruojami į ugdymo 

procesą (2–3 veiklos per 

savaitę). Parengta ir 

pateikta paraiška 

prisijungti prie STEAM 

mokyklų tinklo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinamas projekto 

„Išmaniojo peliaus PATS 

laboratorija“ veiklų 

     Inovatyvių veiklų, taikomų ugdymo 

procese  (STEAM veiklas, IKT priemonių 

panaudojimą, ugdymas netradicinėse 

erdvėse ir kt.) mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų numatytos ugdomosios veiklos 

ilgalaikiuose 2022 m. planuose, 

trumpalaikiuose ugdomosios veiklos 

planuose (2–3 veiklos per savaitę). 

 

Vaikų (mokinių) skaitmeninio raštingumo 

kompetencijoms ugdyti įsigyta: 1 

nešiojamas kompiuteris, 3 planšetiniai 

kompiuteriai, 1 robotų "BEE-BOT" ir 

"BLUE-BOT" komplektas, 2 robotų 

PHOTON komplektai, 2 išmanieji  

televizoriai (3270 eurų). Mokyklos vidaus 

erdvėse plečiama erdvė vaikų pažintinių 

kompetencijų ugdymui ir sensomotorinių 

įgūdžių lavinimui. 

 

Veiklos apie integruotas į ugdymo procesą 

STEAM veiklas, IKT priemonių 

panaudojimą mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų numatytos ugdomosios veiklos 

ilgalaikiuose 2022 m. planuose, 

trumpalaikiuose ugdomosios veiklos 

planuose. STEAM ugdymo metodai 

integruojami į ugdymo procesą (2–3 veiklos 

per savaitę). Atlikta 2022 m. įstaigą 

lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimus ir daromą 

pažangą analizė parodė kryptingo STEAM 

veiklų įgyvendinimo rezultatus – 85 proc. 

vaikų pasiekimų tyrinėjimų srityje pagerėjo. 

Renkami duomenys dėl prisijungimo prie 

STEAM mokyklų tinklo. Atlikta STEM 

mokyklos kriterijų analizė, išskirtos 

pagrindinės sritys, kurios gali padėti 

mokyklai tobulėti ir plėtoti aiškesnę STEM 

ugdymo strategiją. 

 

Užtikrintas projekto ,,Išmaniojo peliaus 

PATS laboratorija“ veiklų tęstinumo 

įgyvendinimas.  Užtikrinamas (100 proc. 
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 

 

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

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

  

  

  

 

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.           - - - - 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

tęstinumas. 

Parengta projekto 

„Išmaniojo peliaus PATS 

laboratorija“ veiklų 

poveikio vaikų 

kompetencijų ugdymui 

analizė ir pristatyta 

mokyklos pedagogams. 

 

 

 

 

 

vaikų (mokinių)) informacinio raštingumo 

kompetencijų ugdymas, panaudojant 

informacines technologijas  (interaktyvius 

kubus, interaktyviasias grindis, planšetinius 

kompiuterius, edukacinius robotus – bitė, 

robotai PHOTON ir kt. 

Parengta ir pristatyta mokyklos 

bendruomenei iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

finansuojamo  projekto „Išmaniojo peliaus 

PATS laboratorija“ ataskaita 

„Priešmokyklinio amžiaus vaikų tobulintos 

kompetencijos, įgyti gebėjimai ir įgūdžiai 

Išmaniojo peliaus PATS laboratorijoje“ (2 

mokytojai, 8 proc.). 
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6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius   Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginis ugdymo įstaigos valdymas. 

7.2. Švietimo įstaigos išteklių valdymas. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ____________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

  

Mokyklos tarybos pirmininkė                                               Justė Burbulė       2022-01-31 

 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ____________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
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______________________                 __________           _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos        (parašas)                (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


