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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano 
įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 
      Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla vykdydama 2019–2021 m. strateginio plano 
tikslus ir nuostatas ir 2019 metų veiklos prioritetus, tikslus, įgyvendindama mokinių socialines 
emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas bei vykdydama neformaliojo vaikų 
švietimo programas, ugdo mokinių asmenines, kultūrines, komunikavimo, pažinimo, pilietines, 
iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas,  teikia mokinių poreikius atitinkančias kokybiškas 
žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų 
švietimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą ir įvairovę.   
      Pirmas strateginis tikslas “Sistemingas, kokybiškas, integralus ir tęstinis prevencinės 
pagalbos paslaugų teikimas Kauno miesto ugdymo įstaigų vaikams ir bendruomenėms” 
2019 m. buvo įgyvendinamas siekiant: 

1. Sutelkti specialistų komandą organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą Kauno miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams ir bendruomenėms. 
      Mokykloje suformuota prevencinės veiklos vykdymo ir koordinavimo specialistų komanda, 
sudaryta iš čia dirbančių psichologų, metodininkų, mokytojų. Organizuojant miesto prevencinius 
renginius aktyviai bendradarbiaujama su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 
Pedagogų kvalifikacijos centru, Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno technologijos universitetu, 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno 
technikos kolegija, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatu, Automobilių kelių direkcija 
prie Lietuvos susisiekimo ministerijos ir kt.  
      Mokykloje vykdomos 22 prevencinės ir pažintinės edukacinės programos, kuriose 2019 m. 
dalyvavo 6732 ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir bendrojo ugdymo mokiniai. Organizuoti 49 
miesto renginiai ir 3 respublikiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 17103 vaikai. Organizuoti dviračių 
vairuotojų kursai pažymėjimui gauti. Juos įgijo 314 mokinių. 
      Pateikus paraišką Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijai, gautas 58001,00 finansavimas 
2019-2020 metams projektui „Aktyvus Kaunas“vykdyti. Šiame fizinio aktyvumo skatinimo 
projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir miesto mokyklų 1-12 klasių mokiniai. 



Didžioji projekto dalis vykdoma netradicinėse vaikams aplinkose: “Smėlio arenoje”, Lengvosios 
atletikos manieže, sporto klubuose, Saugaus vaiko mokyklos erdvėse ir kt.  
     Teikiamos psichologų konsultacijos vaikams, tėvams/globėjams, šeimoms. Psichologų 
organizuojami mokymai, seminarai, švietimas, konsultacijos ugdymo įstaigų bendruomenėms:  

- psichologiniams atsparumui ugdyti; 
- kūrybiniams ir analitiniam mąstymui ugdyti; 
- karjeros pasirinkimo ir planavimo kompetencijoms ugdyti.  

      Psichologai vykdė individualias konsultacijas, vedė diskusijas-pokalbius mokyklų/klasių tėvų 
susirinkimuose:J ir P. Vileišių mokykloje, Šv. Kazimiero, Milikonių progimnazijose, J. Grušo 
meno, Gedimino sporto ir sveikatinimo, Kovo -11-osios gimnazijose ir kt.  
      Gavus Lietuvos bioetikos Kauno regiono tyrimų komiteto leidimą, vykdytas Kauno miesto 
vaikų dienos centrų “Vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, integracijos ir socializacijos 
neformaliojo ugdymo pagalba tyrimas”. Individualūs duomenys pateikti vaikų tėvams ir 
pedagogams. 

2. Teikti specialistų pagalbą, kurti ir naujinti prevencines programas Kauno miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams ir bendruomenėms. 
      Bendradarbiaujant, konsultuojantis su Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos sveikatos 
mokslų  universiteto, ir Lietuvos sporto universiteto mokslininkais bei dėstytojais, parengta nauja 
“Mokinių socialines emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa”, kurios tikslas - 
nustatyti ir įvertinti problemas tikslinėse grupėse mokyklos bendruomenėje ir taikyti prevencinių 
paslaugų paketą, siekiant pagerinti vaiko gerovės klimatą. Šiame, naujame prevencinės veiklos 
modelio veikloje, 2019 m. dalyvavo trijų Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-ųjų klasių 
mokiniai (152). Vykdyti pirminiai septintųjų  klasių mokinių socialinės rizikos veiksnių paplitimo 
bei socialinės aplinkos tyrimai ir antrinė kiekybinių/kokybinių duomenų analizė. Šių ugdymo 
įstaigų administracijoms, Vaiko gerovės komisijų nariams, mokinių tėvams pristatyta 
apibendrinamoji analizė ir pokyčiai. 

3.  Vykdyti prevencinės veiklos, metodinių rekomendacijų bei gerosios patirties sklaidą 
Kauno miesto ugdymo įstaigų bendruomenėms ir visuomenei. 

      Gerosios patirties sklaida buvo vykdoma miesto ir šalies mastu. Mokyklos pedagogai 
organizavo 15 seminarų Kaune. Taip pat pedagogai pranešimus skaitė Jonavoje, Prienuose, 
Druskininkuose, Visagine, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centre. Grupė pedagogų vykdė atviras veiklas parodoje “Mokykla 2019” bei Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centro organizuotoje metodinių priemonių mugėje”Žaidimų vaivorykštė”.  
      Parengtos metodinės priemonės: 

- emocinio ugdymo srityje – “Kelionė po jausmus”; 
- saugaus eismo -   grindų (lauko) žaidimas “Surask. Atrink. Žinok. Įmink.”; 
- metodinė rekomendacija “Pasispirk”.  

      Periodiškai skelbiama ir naujinama prevencinės veiklos informacija bei vykdoma gerosios 
patirties sklaida įstaigos internetiniame puslapyje saugusvaikas.kaunas.lm.lt ir socialiniame tinkle 
Facebook. 
      Šio strateginio ir 2019 m. veiklos plano tikslo planuotos priemonės įgyvendintos ir pasiektas 
beveik maksimalus rezultatas (90 proc.).  



      Antrasis strateginis tikslas “Ugdymo prieinamumo, įvairovės ir kokybės užtikrinimas, 
plėtojant neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo galimybes, ugdant mokinių 
kompetencijas” 2019 m. buvo įgyvendinamas siekiant: 

1. Parengti naujas neformaliojo vaikų ugdymo programas atitinkančias, mokinių poreikius ir 
mokyklos veiklos kryptis. 
      Mokykloje buvo atliktas tyrimas ,,Mokinių saviraiškos poreikiai“. Jame dalyvavo 610 mokinių. 
Remiantis tyrimo išvadomis, nuo 2019 m. sausio mėn. buvo pradėta vykdyti 10 naujų programų Iš 
viso Mokykloje yra akredituotos ir vykdomos 22 neformaliojo vaikų švietimo programos. 
Reguliaraus ugdymo veiklos buvo vykdomos 96 grupėse, jas lankė 1346 mokiniai.  
       Mokinių atostogų metu organizuotose programose dalyvavo 560 mokinių. 

2. Organizuoti kryptingą, mokyklos veiklos tikslus poreikius atitinkantį, pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimąsi.  
     Mokytojų kvalifikacijos kėlimas yra planuojamas ir siejamas su Mokyklos veiklos prioritetais. 
Kvalifikacijos kėlimas finansuojamas iš biudžetinių, įstaigos pajamų bei paramos programos lėšų.  

 Atliktas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas atskleidė, kad  naudingiausiomis 
kasdieniam darbui tobulinimosi sritimis NVŠ programų mokytojai laiko tokias pedagoginės 
veiklos sritis: ugdymo metodų, ugdymo turinio ir motyvacijos tobulinimas. Pedagogai 
priimtiniausiomis kvalifikacijos tobulinimosi formomis laiko tradicines formas – seminarus, 
patyriminius mokymus, edukacines išvykas.  
      Atsižvelgiant į vykdyto tyrimo išvadas parengta ir sėkmingai vykdyta mokytojų  kvalifikacijos 
tobulinimo  programa.  
      Parengtas įstaigos veiklos kokybės ir mokytojų veiklos įsivertinimo ir vertinimo tvarkos 
aprašas, kuriame vienas iš vertinimo rodiklių yra kvalifikacijos tobulinimas. 

2019 m. spalio 1 d. mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, skaičius: 
Mokytojo 

kvalifikacinė 
kategogija 

Vyr. mokytojo 
kvalifikacinė 

kategorija 

Mokytojo 
metodininko 
kvalifikacinė 

kategorija 

Mokytojo 
eksperto 

kvalifikacinė 
kategorija 

Iš viso 

30 16 21 5 72 

      Šio strateginio ir 2019 m. veiklos plano tikslo planuotos priemonės įgyvendintos ir pasiektas 
beveik maksimalus rezultatas (95 proc.). 
      Trečiasis strateginis tikslas „Sukurti naujas lauko aplinkas ir modernizuoti esamas edukacines 
aplinkas Mokyklos viduje “2019 m. buvo įgyvendinamas siekiant: 

1. „Eismo miestelio“ projekto parengimas ir  įgyvendinimas.  
      Parengtas techninis projektas; 
      Viešieji pirkimai buvo skelbiami 3 kartus, tačiau dėl rangovų stokos, projekto įgyvendinimas.     
perkeltas į 2020 m. 

2. Vidaus erdvių modernizavimas. 
      Centrinės projektų valdymo agentūra priėmė paraišką „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 
mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Gautos Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos projektui 
įgyvendinti. 2019 m. pabaigoje įvyko viešieji pirkimai Mokyklos vidaus erdvėms modernizuoti. 
Darbai prasidės 2020 m.  pradžioje. 
      Naudojant mokyklos spec. programų lėšas, atliktas dalies vidaus erdvių atnaujinimas: 
2 aukšte išdažytos 5 klasių sienos. Gamtos edukacijų kabinete nupirkti naui baldai, 3 kabinetuose 
įrengtos žaliuzės, pakeista dalis linoleumo. Pradėti remonto darbai 3 aukšte.  



      Aktyvių, veiksmingų ir ugdymą(-si) motyvuojančių IKT priemonių įsigijimas: 
nupirkta 10 kompiuterių, planšetinių kompiuterių įkrovimo dėžė, bevielio interneto stotelės, 2 
projektoriai.  
   Šio strateginio ir 2019 m. veiklos plano tikslo dalis planuotų priemonių dėl ne nuo mokyklos 
administracijos priklausančių veiksmų, neįgyvendintos ir pasiektas minimalus planuotas 
rezultatas (20 proc.). 

 
II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys 

(toliau – 
užduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1. Pasiekti 2019 
metų mokyklos 
veiklos plane 
numatytus tikslus 

 1. Įgyvendinamų 
programų skaičius; 
 
2. NVŠ programose 
dalyvaujančių mokinių 
skaičius; 
  
3. Prevencinio modulio 
programoje 
dalyvaujančių mokinių 
skaičius; 
 
4. Mokinių, dalyvavusių 
programose atostogų 
metu skaičius; 
 
5. Vykdomų edukacijų 
skaičius; 
 
5. Edukacijose 
dalyvavusių vaikų 
skaičius; 
 
6. Organizuotų renginių, 
konkursų, varžybų ir kt.  
skaičius; 
 
 
7. Organizuotose 
renginiuose, konkursuose 
ir kt.  dalyvavusių vaikų 
skaičius; 
 

22 NVŠ programos 
 
 
2019 m. spalio 1d. 1346 
mokiniai 
 
 
152 mokiniai 
 
 
 
 
560 mokinių 
 
 
 
22 edukacijos 
 
 
6732 vaikai 
 
 
 
49 miesto renginiai ir 3 
respublikiniai renginiai 
 
 
 
17103 vaikai 
 
 
 
 



8. Varžybų, konkursų 
dalyvių, laimėtojų 
skaičius (regioninių, 
respublikinių ir 
tarptautinių); 
 
 
 
 
 
 
9. Mokymosi sutartis per 
mokslo metus 
nutraukusių mokinių 
procentinė dalis; 
 
 
10. Mokymąsi mokykloje 
kitais mokslo metais 
tęsiančių mokinių 
procentinė dalis; 
 
11. Mokinių, 
dalyvaujančių bendrojo 
ugdymo mokyklose 
vykdomose NVŠ 
programose procentinė 
dalis; 
 
12. NVŠ krepšelio lėšas 
gaunančių mokinių 
procentinė dalis; 
 
13. Atnaujintų 
edukacinių ir kitų patalpų 
skaičius; 
 
 
 
 
 
14. Mokykla pasiekia 
aukštesnius nei bendras 
miesto vidurkis 
rezultatus (vertinant 
pagal nustatytus rezultato 
vertinimo rodiklius), 
fiksuota aiški dermė tarp 
mokyklos strateginio 
plano tikslų, uždavinių, 
priemonių, rezultato 

Kauno mieste 
organizuotose varžybose 
pelnė 4 pirmąsias vietas;  
respublikinėse 
varžybose: 3 – I-osios 
vietos, 3 – II – osios 
vietos, 3 – III- osios 
vietos; 
 
 
 
5,8 proc.,  tačiau naujų 
atvyksta  5,9 proc. 
 
 
 
 
36,2 proc. 
 
 
 
 
46,2 proc. 
 
 
 
 
 
 
56,6 proc. 
 
 
 
2 aukšte išdažytos 5 
klasių sienos; gamtos 
edukacijų kabinete 
nupirkti naui baldai; 
 3 kabinetuose įrengtos 
žaliuzės, pakeista dalis 
linoleumo. 
 
  



vertinimo rodiklių ir 
atitinkamų veiklos plano 
aspektų; dokumentuose 
įvardinti tikslai ir 
priemonės orientuoti į 
mokinių bendrųjų 
kompetencijų ugdymą, 
pažangą, prevencinės 
pagalbos teikimą. 

1.2. Užtikrinti 
mokyklos ugdymo 
plano (vykdomų 
programų) 
kokybišką 
įgyvendinimą, 
mokyklos vidaus 
kontrolę, 
efektyvią 
personalo 
valdybą, teisės 
aktų laikymąsi 

Pasiekti rezultatai 
pagal atitinkamus 
rezultato 
vertinimo 
rodiklius; 
kokybiškas ir 
efektyvus 
mokyklos 
valdymas 

1. Mokyklos 
stebėsenos, išorės 
vertinimo ataskaitose 
(jei buvo vykdyta) 
ugdymo planas 
(vykdomos programos), 
ugdymo proceso 
organizavimas 
vertinamas labai gerai 
arba gerai;  

 
2. Vidaus kontrolės 
(audito) ataskaitose 
mokyklos veikla 
vertinama gerai (jei 
patikrinimai buvo 
vykdomi). Laiku ir 
tinkamai įgyvendintos 
nustatytos audito 
rekomendacijos; 

 
3. Dauguma (3/4) 
mokinių (mokinių tėvų) 
gerai, arba labai gerai 
vertina mokyklos 
teikiamas ugdymo 
paslaugas;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nenustatyti teisės 
aktų pažeidimai (jei 
patikrinimai buvo 

Mokyklos stebėsenos, 
išorės vertinimo nebuvo 
vykdyta. Mokyklos 
ugdymo planas Švietimo 
skyriaus vedėjo planas 
patvirtintas 2019 m. 
rugpjūčio 30 d. įsakymu 
Nr. 35-174; 
 
 
 
Vidaus 
kontrolės (audito) 
patikrinimai mokykloje 
nebuvo vykdomi; 
 
 
 
 
 
 
2019 m. tyrimas dėl tėvų 
vertinamo apie 
Mokykloje teikiamų 
paslaugų kokybę nebuvo 
atliekamas, nes jis buvo 
vykdomas 2018 m., todėl 
remiantis šiuo tyrimu ir 
organizuojamų renginių 
anketų atsakymais bei 
didėjančiu mokinių 
skaičiumi NVŠ 
programose, galima 
teigti, kad  Mokykloje 
teikiamos paslaugos yra 
vertinamos gerai ir labai 
gerai. 
 
Patikrinimai dėl teisės 
aktų pažeidimų nebuvo 
vykdomi; 
nusiskundimų negauta.  



vykdomi), negauta 
pagrįstų nusiskundimų.  

 
5. Informacijos teikimo 
interneto svetainėje 
atitiktis teisės aktams 
vertinama labai gerai, 
arba gerai (jei 
patikrinimai buvo 
vykdomi), būtina teikti 
informacija interneto 
svetainėje skelbiama 
tinkamai ir nustatytu 
laiku. 

 
 
Patikrinimų, dėl interneto 
svetainėje atitikties teisės 
aktams, nebuvo. 
 

1.3. Užtikrinti 
vaikų ir mokinių 
saugumą 
mokykloje 

Pasiekti rezultatai 
pagal rezultato 
vertinimo 
rodiklius 

1. Užtikrintas Kauno 
miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo 
skyriaus vedėjo 2018 m. 
kovo 8 d. įsakymo Nr. 
35-156 įgyvendinimas; 
2. Negauta pagrįstų 
mokinių (mokinių tėvų) 
nusiskundimų; 
3. Nefiksuota nelaimingų 
atsitikimų. 

 Neformaliojo švietimo 
įstaigoje vaiko gerovės 
komisijos nėra.  
Negauta pagrįstų 
mokinių (mokinių tėvų) 
nusiskundimų; 
nefiksuota nelaimingų 
atsitikimų. 

1.4. Pritraukti 
Europos sąjungos 
struktūrinių 
fondų, kitų fondų, 
privačių rėmėjų 
lėšas, atnaujinant 
edukacines ir kitas 
aplinkas, 
užtikrinti 
numatyto 
rezultato 
įgyvendinimą 

Pasiekti rezultatai 
pagal rezultato 
vertinimo 
rodiklius 

1. Priimta paraiška 
finansavimui gauti; 

 
 
 
 
 
 
2. Lėšos įsisavinamos, 

darbai įgyvendinami 
pagal veiklų grafiką; 

 
 

 
3. Pritrauktų (gautų) 

lėšų suma.  
 
4. Įsisavinus Europos 
sąjungos struktūrinių 
fondų lėšas gaunamos 
teigiamos Centrinės 
projektų valdymo 
agentūros išvados 

 Centrinė projektų 
valdymo agentūra priėmė 
paraišką „Kauno Algio 
Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokyklos 
infrastruktūros 
tobulinimas“. 
 
Dėl dalinio paraiškos 
keitimo, 2019 m. lėšos 
perkeltos į 2020 m. ir 
patikslintas veiklų 
grafikas. 
Lėšų suma -  388.350,80 
eur. 

 
Lėšos bus įsavinamos 
2020 m.  

1.5.    
 

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



Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. „Eismo miestelio“ projekto parengimas 
ir  įgyvendinimas.   

Projektas parengtas, vykdyti viešieji pirkimai, 
tačiau nesulaukta rangovų pateikčių. 

2.2. „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokyklos infrastruktūros 
tobulinimas“.  

Dėl projekto finansavimo keitimo, viešieji 
pirkimai darbams atlikti vykdyti 2019 m. IV 
ketvirtyje. Modernizavimo darbai  prasidės 2020 
m. vasario mėn.  

 
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 
3.1. Tikslinis neformaliojo vaikų švietimo 
finansavimas (mokinio krepšelis)  
Mokinių, gaunančių tikslinio NVŠ mokinio 
krepšelio lėšas, skaičius: 
2019 m. vasario – gegužės mėn. -  862 vaikai; 
2019 m. spalio – gruodžio mėn. -  793 vaikai.  

Gauta NVŠ mokinio krepšelio lėšų: 
58270,00 eur.  
Lėšos panaudotos ugdymo priemonėms 
ir paslaugoms įsigyti. 

3.2. Gautos Lietuvos sveikatos ministerijos 
Visuomenės sveikatos rėmimo fondo lėšos 
(58001,00 eur.) projektui „Aktyvus Kaunas“ 2019-
2020 m. įgyvendinti.  

2019 m. įsisavinta 23200,40 eurų. 
Įsigyta naujų ugdymo priemonių: 
sportinio inventoriaus, Class Vr akiniai, 
Xbox one 3, Class Vr portalo prieigos 
licencija ir kt.  

 
4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 

 
III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 
TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
Direktorė                              Rasa Šerpytienė               2020-01-20 
 (pareigos)                                   (parašas)                                                    (vardas, pavardė)              (data)  


