
Kauno Suzukio pradinės mokyklos 

Direktorės 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-16

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, 

skaičius (žm. sk.)

15
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 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

PATVIRTINTA 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO SUZUKIO PRADINĖS MOKYKLOS

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

156,2  tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui –119,5 tūkst. eurų; turtui 2021m. skirta 12,3 tūkst.eurų 

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP 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

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100% Direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 

(proc.)

100% Direktorius

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) 5 žm.sk. Direktorius

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui 

(vnt.)

0,15 vnt Direktorius

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 1% Direktorius

I. Gautos lėšos:

1.Naujų nuomininkų paieška                                                                                                  

1.1. patalpų nuomininkų ieškojimas                                                                                                       

1.2. Patalpų nuomos sutarčių sudarymas                                                                                                                          

2. Vykdyti reklamos kompaniją, skirtą pritraukti paramos lėšų                       2.1. 

Paramos teikėjų ieškojimas.                                                                                                   

2.2. Reklama socialiniuose tinkluose, Tamo dienyne, mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto (proc.)

5,96% Direktorius

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių 

išteklių šaltinių.

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

11 000 € Direktorius

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.                                      

3.1. Vykdomų projektų paieška                                                                                                              

3.2. Projektų rašymas

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (eurai)

43 971 € Direktorius

Žmogiškieji ištekliai

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                     

1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą ir vykdyti 

apskaitą.                                                                                                                                   

1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: organizuojama apklausa, 

veikla ir numatomas kvalifikacinių renginių mokymų poreikis.                                                                                                        

1.2. Kvalifikacijos tobulinimo apskaitos vykdymas ir vertinimas.                                                           

2. Organizuoti ir užtikrinti tikslingą pedegogų kvalifikacijos tobulinimą(si).                                                                                    

2.1. Organizuojami mokykloje seminarai: gabių vaikų ugdymo, emocinės kompetencijos, 

patyčių ir smurto prevencijos, dalykinių kompetancijų gilinimui ir kt.                                                                                                                                       

2.2. Metodinių renginių organizavimas, skatinama dalintis seminaruose įgyta informacija 

ir patirtimi apie inovatyvių metodų ir priemonių taikymą.                                                                                      

2.3. Skatinama dalintis gerąją patirtimi: pedagogai veda ne mažiau kaip po dvi atviras, 

integruotas pamokas, integruotas veiklas.                                                                                

2.4. Organizuojami mokymai IKT ir skaitmeninių priemonių taikymo ir Microsoft 365 

aplinkos naudojimas vidinei komunikacijai ir nuotoliniam ugdymui(si).                                                                                                                                                      

I. Personalo valdymas

1. Tobulinti mokyklos darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų 

atsakingumą ir veiklos rezultatyvumą.  

1.1.Du kartus  per metus organizuojmi individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju 

susitariant  dėl  svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų.

1.2.     Mokykloje vykdomas projektas „Kolega – kolegai“, kurio metu mokytojai 

dalyvauja kito mokytojo pamokose – stebi, vertina, semiasi naujų idėjų, dalinasi 

patirtimi.

1.3.     Pedagogams suorganizuojamos mažiausiai dvi edukacinės išvykos, telkiant 

kolektyvą komandiniam darbui.

 2. Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų komandos narių darbo orientavimas  į 

spec.poreikių turinčius vaikus  2.1. Bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine 

tarnyba įsivertinamas pagalbos specialistų poreikis.    

2.2. Pagalbos specialistai  parengia pagalbos teikimo veiklos planus ir juos aptaria su 

VKG pirmininke ir suderina su direktore.

2.3. Sukuriamos individualios programos, spec.poreikių turintiems vaikams, ir ne 

mažiau kaip du kartus per metus aptariamos su klasės mokytoja ir jų tėvais.                              

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 75% Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

FINANSAI



Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis 

nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

100% Direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

99% Direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 

įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 

86,84% Direktorius

TURTAS

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai)(komunaliniai patarnavimai, ryšįiai, šiukšlių 

išvežimas, patalpų einamasis remontas) ~13 €

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 57,40%
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)
2,90%

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 

direktorės pavaduotoja ugdymui.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. 

m)
6.77 kv.m.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

II. Kilnojamo turto valdymas Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

0

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo 

bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ugdomų vaikų skaičiaus (proc.)

1%

17%Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą pradinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo bendro 

įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  (proc.)

II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:

1. Pritraukti naujus mokinius mokytis priešmokyklinėse grupėse, taikančiose 

Suzuki metodiką .

1.1. Atvirų durų dienų organizavimas būsimų mokinių tėvams, supažindinat juos 

su dr. Š. Suzuki filosofija.  

1.2. "Suzuikių" mokyklos organizavimas būsimų priešmokyklinių grupių vaikams.

1.3. Informacijos sklaida apie Suzuki metodą, mokinių pasiekimus, renginius 

mokyklos tinklapyje ir soc. tinkluose.                                                                              

2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

ugdymui.

2.1. Individualių ugdymo planų sudarymas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

2.2. VKG narių, tėvų ir klasės mokytojo įtraukimas įgyvendinant individualias 

ugdymosi programas. 

II. Išlaidos 

1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.

1.2. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant 

poreikiui).                                                                                                                                                        

2.1.Parengtas biudžeto asignavimų perskirstymo prašymas .                                                                                                                                    

2.2. Prašymų registravimas DVS sistemoje.

3. Užtikrinti vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą:

3.1.  vidaus kontrolės politikos veiksmingumo nustatymas ir atnaujinimas pagal 

galiojančius teisės aktus;

3.2. vidaus kontrolės, atitinkančios vidaus kontrolės principus ir apimančios visus 

vidaus kontrolės elementus, kūrimas ir įgyvendinimas

3.3. siekiant strateginio planavimo dokumentuose numatytų tikslų, rizikos 

nustatymas ir valdymas, vidaus kontrolės analizės atlikimas.

I. Nekilnojamojo turto valdymas:

1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 

lyginamoji  analizė.

1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.

2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.

2.1. Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių 

sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių 

mažinimui.

3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.

3.1. Atlikta patalpų apžiūra.

3.2.  Racionalus plotų perskirstymas esant poreikiui.

PAGRINDINĖ VEIKLA ( priešmokyklinis,  pradinis, neformalusis ugdymas)

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui



Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, 

skaičius (žm. sk.)

310 žm.sk.

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,  

skaičiaus kaita įstaigoje 

-3

I. Neformaliojo ugdymo organizavimas :                                                                                      

1.Plėsti neformalaus švietimo teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į mokyklos 

bendruomenės poreikius.

1. 1. Neformaliojo ugdymo poreikio nustatymas.

1.2. Neformaliojo ugdymo veiklų padedančių įgyvendinti Suzuki filosofijos ir 

metodikos principus pritraukimas.                                                                  1.3. 

Visuotinis ir tikslinis mokinių įsitraukimas į mokykloje organizuojamas 

neformaliojo ugdymo veiklas, derinant jas su mokinių tėvais.

Mokinių, užimtų neformaliojo švietimo veiklomis 

bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius (žm. sk.)

295

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių 

individualią pažangą, dalis  (proc.)

99% Direktorius, direktorės pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai.

Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą ir 

padariusių asmeninę pažangą, dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

99% Direktorius, direktorės pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai.

Mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo,  rašymo 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pradinio ugdymo 

programoje,  dalis (proc.)

95% Direktorius, direktorės pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai.

Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje ir turinčių teigiamus įvertinimus, dalis (proc.)

100% Direktorius, direktorės pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai.

I. Pradinio ugdymo organizavimas:

1. Užtikrinti mokiniams mokymosi pagal  Suzuki metodiką tęstinumą pradinėse 

klasėse.

1.1. Mokymų tėvams organizavimas, siekiant supažindinti su Suzuki filosofija.

1.2.  Sisteminga informacijos sklaida apie Suzuki metodą, mokyklos savitumą 

tėvų susirinkimuose, metodiniuose susirinkimuose.

1.3. "Suzuikių" mokyklos organizavimas būsimiems pirmų klasių mokiniams.

2. Užtikrinti kiekvieno vaiko poreikius atitinkantį ugdymą(si).

2.1. Individualios programos sudarymas kiekvienam spec. poreikių arba 

mokymosi sunkumų patiriančiam vaikui.                                                                                                    

2.2.Mokymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje, skiriant namų 

darbus ar atliekant kitą veiklą.

3. Formuoti mokyklos pazityvų įvaizdį bei plėsti Suzuki metodikos sklaidą.                                                 

3.1. Bendravimas ir bendradarbiavimas su soc.partneriais, LSA ir ESA.                                

3.2. Mokyklos įvaizdžio gerinimas per atributikos platinimą ir renginius.                                   

3.3. Mokyklos veiklos sklaida  ( publikacijos mokyklos internetinėje svetainėje, 

soc. tinklapiuose, mokyklos stenduose).                                                                    

3.4. Dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose, dalinantis gerąją patirtimi. 

3.5. Senųjų tradicijų (rečitalių, šeimos koncertų, Advento ir kalėdinių renginių, 

pavasario kamerinių koncertų)  puoselėjimas ir naujų kūrimas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1. Gerinti ugdymo(si) organizavimo kokybę, siekiant patenkinti kiekvieno mokinio 

ugdymosi poreikius kartu pagerinant mokymosi rezultatus.

1.1.Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje taikymas skiriant namų 

darbus ar atliekant kitą veiklą.

1.2.Sąlygų sudarymas gabiems ir talentingiems, darbštiems ir pasirengusiems  vaikams 

dalyvauti miesto ir respublikos renginiuose. 

1.3.Muzikinio ugdymo plėtimas, bendradarbiaujant su LSA ir ESA  siekiant gerinti vaikų 

susikaupimą, nuoseklų darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą.                                                                                                                           

1.4. Edukacinių projektų vykdymas, siekiant padidinti mokinių motyvaciją.                                                                  

1.5. Integruotų savaičių vykdymas

2.  Sudaryti sąlygas tėvų ir mokytojų glaudžiam bendradarbiavimui.

2.1. Tėvų įtraukimas į vykdomą projektą "Tėvai - Tėvams".

2.2. Nuolatinis mokytojų ir tėvų bendravimas, dalinimasis informacija apie vaiko 

pasiekimus ir perspektyvas.

2.3. Ne mažiau nei 2 kartus per metus individualių pokalbių organizavimas, kurių metu 

aptariami kiekvieno mokinio  pasiekimai ir mokymosi strategija.

2.4.Tėvų skatinimas aktyviai dalyvauti mokyklos projektuose ir renginiuose.                                                               

2.5. Tėvų švietimas pedagoginiais ir psichologiniais klausimais ir Suzuki filosofijos 

elementais.

3.1 4 klasių mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių pagal jų amžiaus tarpsnį ir 

specialiąsias galias gerinimas.

3.1. Mokinių skaitymo įgūdžių gerinimo programos įgyvendinimas.

3.2. Projektų "Pažintis su poezija", "Skaitome visi kartu", "Skaitome garsiai" ir  " 

Skaitome kitaip" vykdymas.                                                                                          3.3. 

Visos klasės komandinis knygos skaitymas, aptarimas ir analizė.

4. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką

4.1. Vaikų kūrybinių projektų, veiklų organizavimas ir viešinimas.

4.2.Vaikų kūrybiškumo bei saviraiškos skaitinimas atsižvelgiant į kievieno 

indiuvidualias galimybes.

4.3. Vaikų grupinio darbo organizavimas sukuriant jiems kūrybinę aplinką, kad vaikai 

galėtų mokytis sekdami vienas kito pavyzdžiu.                                                                                      

4.4. Mokinių meninių gebėjimų lavinimas dailės, keramikos, teatro ir šokių

būreliuose.                                                                                                               

4.5.Pagal Suzuki metodą grojančių vaikų kamerinių koncertų ir rečitalių organizavimas.



Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

97% Direktorės pavaduotojas ugdymui.

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

30 Direktorius, direktorės pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai.

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 

skaičius (vnt.)

1 Direktorius, projekto vykdymo komanda.

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

>90% Pagalbos mokiniui specialsitai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktorius

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  

1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų 

poreikius.

1.1.  Mokinių tėvų ir kitų bendruomenės narių kosultavimas apie vaiko ugdymosi 

pažangą, sunkumus, problemas ir jų sprendimo būdus.  

1.2. Pagalbos mokiniui specialistų komandos narių kryptingas ir efektyvus mokymo 

turinio ir  metodikos inovacijų pritaikymas praktikoje.                                                                                            

1.3. Korekcinės pagalbos teikimas tenkinat spec. ugdymosi poreikius, panaudojant kuo 

naujesnius, įvairesnius ugdymosi metodus ir būdus.

2. Sukurti ir įgyvendinti pagalbos modelį vaikams, turintiems spec. ugdymosi poreikių.

2.1 Individualių konsultacijų mokytojams, turintiems spec.poreikių vaikų,  teikimas 

(mokymo metodų, formų, priemonių, vietos parinkimo).

2.2. Mokinių, turinčių spec. poreikių,  rezultatų aptarimas  ir tolimesnio ugdymo turinio 

planavimas.                                                                                                                                

2.3. Apklausų ir tyrimų atlikimas (pagal poreikį).

II. Geros savijautos užtikrinimas

1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir įtraukiant 

tėvus.

1.1. Projekto "Padėkime sau -padėti vaikams" vykdymas.

1.2. STEP mokymų organizavimas tėvams.

1.3. Tikslingas ir sistemingas bendradarbiavimas su soc.partneriais.  1.4. 

Dalyvavimas sąmoningumo didinimo projekte "Be patyčių", pritaikant jį 

mokyklos savitumui ir reikmėms.

2.Gerinti santykius  ir mokinių savijautą, ugdant mokyklos gyvenimu.

2.1. "Zipio draugų" socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant 

geresnės vaikų emocinės savijautos programos vykdymas.

2.2. Tikslinių mokymų organizavimas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

poreikius atitinkančius mokymus socialinių, emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto 

prevencijos srityse.

2.3. " Antro žingsnio" socialines emocines kompetencijas ugdančios programos 1-

4 klasėse įgyvendinimas.                                                               

3. Telkti bendruomenę siekinat įveikti patyčių problemas.

3.1. Patyčių prevencijos programos tobulinimas.

3.2. Projektinių veiklų organizavimas, skirtas puoselėti mokyklos tradicijas, 

bendruomeniškumo jausmą ir padedančios spręsti patyčių problemas.

3.3. Įvairių veiklų integravimas į mokomuosius dalykus, atkreipiant dėmesį į 

patyčių problemas, jų sprendimo būdus, skatinant būti aktyviais, pastebint bei 

atpažįstant patyčias.

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1. Gerinti ugdymo(si) organizavimo kokybę, siekiant patenkinti kiekvieno mokinio 

ugdymosi poreikius kartu pagerinant mokymosi rezultatus.

1.1.Mokymo diferencijavimo ir individualizavimo pamokoje taikymas skiriant namų 

darbus ar atliekant kitą veiklą.

1.2.Sąlygų sudarymas gabiems ir talentingiems, darbštiems ir pasirengusiems  vaikams 

dalyvauti miesto ir respublikos renginiuose. 

1.3.Muzikinio ugdymo plėtimas, bendradarbiaujant su LSA ir ESA  siekiant gerinti vaikų 

susikaupimą, nuoseklų darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą.                                                                                                                           

1.4. Edukacinių projektų vykdymas, siekiant padidinti mokinių motyvaciją.                                                                  

1.5. Integruotų savaičių vykdymas

2.  Sudaryti sąlygas tėvų ir mokytojų glaudžiam bendradarbiavimui.

2.1. Tėvų įtraukimas į vykdomą projektą "Tėvai - Tėvams".

2.2. Nuolatinis mokytojų ir tėvų bendravimas, dalinimasis informacija apie vaiko 

pasiekimus ir perspektyvas.

2.3. Ne mažiau nei 2 kartus per metus individualių pokalbių organizavimas, kurių metu 

aptariami kiekvieno mokinio  pasiekimai ir mokymosi strategija.

2.4.Tėvų skatinimas aktyviai dalyvauti mokyklos projektuose ir renginiuose.                                                               

2.5. Tėvų švietimas pedagoginiais ir psichologiniais klausimais ir Suzuki filosofijos 

elementais.

3.1 4 klasių mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių pagal jų amžiaus tarpsnį ir 

specialiąsias galias gerinimas.

3.1. Mokinių skaitymo įgūdžių gerinimo programos įgyvendinimas.

3.2. Projektų "Pažintis su poezija", "Skaitome visi kartu", "Skaitome garsiai" ir  " 

Skaitome kitaip" vykdymas.                                                                                          3.3. 

Visos klasės komandinis knygos skaitymas, aptarimas ir analizė.

4. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką

4.1. Vaikų kūrybinių projektų, veiklų organizavimas ir viešinimas.

4.2.Vaikų kūrybiškumo bei saviraiškos skaitinimas atsižvelgiant į kievieno 

indiuvidualias galimybes.

4.3. Vaikų grupinio darbo organizavimas sukuriant jiems kūrybinę aplinką, kad vaikai 

galėtų mokytis sekdami vienas kito pavyzdžiu.                                                                                      

4.4. Mokinių meninių gebėjimų lavinimas dailės, keramikos, teatro ir šokių

būreliuose.                                                                                                               

4.5.Pagal Suzuki metodą grojančių vaikų kamerinių koncertų ir rečitalių organizavimas.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo 

programą,  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis (proc.)

>90% Pagalbos mokiniui specialsitai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktorius

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių mokinių dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

18% Pagalbos mokiniui specialsitai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktorius



Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.) 17vnt. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas

1. Gerinti mokyklos ugdymosi aplinkas, jas plėtojant visoje mokyklos teritorijoje.

1.1.Naujų edukacinių erdvių įkūrimas mokyklos teritorijoje .

1.2.Mokyklos teritorijoje augančių augalų mokslinių pavadinimų įvardinimas ir 

pažintinių stendų įrengimas, siekant pagerinti pasaulio pažinimo žinias.                                                                                                           

1.3. Poilsio erdvių tobulinimas.

1.4. IT technologijų naudojimas skirtingų veiklų metu, įvairiose mokyklos 

erdvėse.

1.5.  Šiuolaikinių edukacinių priemonių įsigijimas - 2 vnt projektorių, 3 vnt 

kompiuterių, Ema ir Eduka licenzijų įsigijimas.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių 

skaičius (vnt.)

629 vnt Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui
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IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  

1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų 

poreikius.

1.1.  Mokinių tėvų ir kitų bendruomenės narių kosultavimas apie vaiko ugdymosi 

pažangą, sunkumus, problemas ir jų sprendimo būdus.  

1.2. Pagalbos mokiniui specialistų komandos narių kryptingas ir efektyvus mokymo 

turinio ir  metodikos inovacijų pritaikymas praktikoje.                                                                                            

1.3. Korekcinės pagalbos teikimas tenkinat spec. ugdymosi poreikius, panaudojant kuo 

naujesnius, įvairesnius ugdymosi metodus ir būdus.

2. Sukurti ir įgyvendinti pagalbos modelį vaikams, turintiems spec. ugdymosi poreikių.

2.1 Individualių konsultacijų mokytojams, turintiems spec.poreikių vaikų,  teikimas 

(mokymo metodų, formų, priemonių, vietos parinkimo).

2.2. Mokinių, turinčių spec. poreikių,  rezultatų aptarimas  ir tolimesnio ugdymo turinio 

planavimas.                                                                                                                                

2.3. Apklausų ir tyrimų atlikimas (pagal poreikį).


