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ĮVADAS 
 

Kauno r. Rokų mokykla- darželis įsikūręs 7 km. Į pietus nuo Kauno, Jiesios 
upelio dešiniajame krante. Rokus ypač puošia Jiesios upės slėnis su stačiais 30-60 metrų 
aukščio šlaitais. Upės žemupyje yra Jiesios landšaftinis draustinis, tad esame priemiesčio 
mokykla- darželis po vienu stogu ugdantis tiek ikimokyklinio, tiek pradinio amžiaus vaikus. 
Šis modelis yra labai patogus jaunoms šeimoms, auginančioms kelis vaikus, nes nuo 3-jų iki 
11-os metų broliai ir seserys gali lankyti vieną įstaigą. Didžiausias mūsų  privalumas – 
nedidelis ugdytinių skaičius, nes nedideliame pastate yra tik dvi darželio grupės ir keturios 
klasės. Todėl nenuostabu, jog ikimokyklinukai,  mokiniai, tėvai ir mokytojai puikiai vieni 
kitus pažįsta, glaudžiai bendradarbiauja. Išėjimas iš darželio ir perėjimas į pradinę mokyklą 
nekelia vaikams jokios įtampos, nes jie jau pažįsta savo mokytoją, būsimus klasiokus, 
aplinką, o ir buvusios auklėtojos visada reikalui esant išties pagalbos ranką. Tad saugioje, 
jaukioje aplinkoje auga laisvi, drąsūs ir aktyvūs vaikai. 

 
 
 

 FILOSOFIJA 
,,Vaikas ne tik ruošiasi gyvenimui, bet jis jau gyvena...“ 

                                                               Š. A. Amonašvilis 
 

VIZIJA 
 

Čia gera visiems. 
 

MISIJA 
Saugioje ir kūrybiškoje pagarba vienas kitam pagrįstoje aplinkoje teikti kokybišką pradinį 
išsilavinimą, sudaryti sąlygas tobulėti visiems bendruomenės nariams. 
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2016 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. 2016 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuoti 4 pradinių 
klasių komplektai.Veikia mišri ikimokyklinė grupė „Ąžuoliukas“ ir  ikimokyklinio amžiaus 
vaikų grupė „Boružėlė“ 

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita. 

Klasė  
                Grupė 

2015-09-01 
mokinių 
skaičius 

Vidurkis 
klasėje/grupėje 

2016-09-01 
mokinių 
skaičius 

Vidurkis 
klasėje/grupėje 

Ikimokyklinė 
grupė „Boružėlė“ 

19 - 16 - 

Darželio grupė 
„Ažuoliukai“ 

16 - 20 - 

Priešmokyklinė 
grupė 

5 - 11 - 

1-4 klasės 30 10,0 40 10,0 

 

Mokykla įgyvendina pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
programas.  
Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis.  
2016 m. pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai nebuvo išduoti.  
Įstaigos socialinis kontekstas.  
2015/16 m.m. nemokamą maitinimą gauna dvylika 1 – 4 klasių mokinių ir 3 priešmokyklinio 
amžiaus vaikai (19,4%).  

Mokykloje nėra nei socialinio pedagogo, nei psichologo. Iškilusius klausimus 
sprendžia vaiko gerovės komisija.  

Mokyklos bendruomenės vertybės yra tradicijų puoselėjimas, 
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 2015/2016 m. m. mokykla skyrė daugiau 
dėmesio mokinių saviraiškai, bendrųjų kompetencijų ugdymui, užimtumui. Šiemet irgi veikia 
įvairūs būreliai: sporto (karate, sportinukas, aerobika), folkloro, keramikos, floristikos, 
,,Pasakorius“, ,,Smalsučių klubas“, ,,Žiniukas“ ir ,,Kūrybinės dirbtuvės“. Mokiniai turi 
galimybę dalyvauti Rokų laisvalaikio salės veikloje. Po pamokų vaikus kviečia Rokų 
miestelio biblioteka. Mokiniai turi galimybę lankyti Kauno rajono ir Kauno mieste 
veikiančius neformalaus švietimo užsiėmimus: muzikos, futbolo, lengvosios atletikos, baleto, 
šokių, plaukimo. Mokykla vykdo tarptautinį smurto prevencijos projektą „Antras žingsnis“. 
Mokykla įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 
Užimtų neformaliame švietime mokinių dalis.  
Neformaliajame švietime 2015/2016 m. m. dalyvauja 95% mokinių. 
Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją dalis. 
2015/2016 m. m.  mokykloje dirba 11 pedagogų. Iš jų: 2 mokytojos metodininkės, 7 vyr. 
mokytojos ir vyr. auklėtojos, 1 mokytojo ir 1 auklėtojo kvalifikaciją turintys pedagogai. 
Mokyklos direktorius turi III vadybinę kategoriją. Visos mokytojos,  turi aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą.   
Žemės sutarties situacija.  
Žemės panaudos sutartis Nr. 523/007:653, sudaryta 2012 m. vasario 23 d.  
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Pastato kategorija. Higienos paso situacija.  

Higienos pasas galioja nuo 2012 m. sausio 27 d.Nr.9-0068(6) Visuomenės sveikatos 
centras jokių pažeidimų neužfiksavo. Mokykla turi valgyklą išduotas „Maisto tvarkymo 
subjekto patvirtinimo pažymėjimas“ 2014-10-17 Nr.839 

Mokykloje yra salė, virtuvė, valgykla. I aukšte įsikūrusi ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė darželio grupės, II aukšte įsikūrusios pradinės klasės. Mokyklos teritorija 
aptverta, pilnai įrengtos vaikų lauko žaidimų aikštelės, yra sporto aikštynas. 
Išorės lėšų pritraukimas.  

2% lėšos. 2016 m. mokykla gavo 1509,4  EUR 2% lėšų. Jos, mokyklos tarybos 
sprendimu, buvo panaudotos, ūkinėms prekėms įsigyti, ugdymo proceso organizavimui. 
Projekto lėšos:  vasaros socializacijos   

2016 m. vaikų ir jaunimo socializacijos įgūdžių ugdymo, vaikų vasaros poilsio  
stovyklos ,,Einu vaivorykštės taku” organizavimui – 281,15 EUR. 

2016 m. Savivaldybės lėšos I klasės įrengimui – 3200 EUR. 
2016m.  aplinkosauginis projektas “Moksleiviai-bendruomenei”  60 EUR. 

Mokyklos stipriosios, silpnosios ir tobulintinos veiklos sritys pagal veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatus: 
 
Stipriosios sritys Mokinių mokymosi pasiekimai 

Neformalus švietimas 
Pagalba mokantis 

Silpnosios sritys Psichologinė pagalba 
Socialinė pagalba 
Mokėjimas mokytis 

Tobulintinos Mokymosi kokybė 
Bendruomenės santykių stiprinimas 
Ugdymisi aplinkos gerinimas 

 

 

 

 

 



 5

VEIKLOS REZULTATAI 2016 M. 

PRIORITETAI : 

Valdymo tobulinimas ir bendruomenės ugdymas. 
Aplinkos kokybės gerinimas. 
TIKSLAI: 

1. Valdymo modulio, orientuoto į bendravimą ir bendradarbiavimą bei pagalbą 
mokytojui, mokiniui, mokinių tėvams, sukūrimas. 

2. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 
3. Aplinkos, padedančios užtikrinti bendrų ir esminių kompetencijų ugdymą, sukūrimas. 

 
PIRMA PRIORITETINĖ KRYPTIS 

1. 2. Mokiniai aktyviai dalyvavo rajono, respublikos konkursuose, olimpiadose. 
2. Respublikiniame edukaciniame „Olympis 2015“ konkurse dalyvavo 8 mokiniai. 
3. Atlikta ugdytinių pasiekimų analizė parodė, kad 5 mokiniai, iš 30 mokėsi 

aukštesniuoju lygiu. 
4. Mokytojos savo kompetenciją kėlė seminaruose. 
5. Vestos pamokos išnaudojant Rokuose esančias edukacines erdves. 
6. Mokytojoms yra suteikta galimybė naudotis IKT. 
7. Mokytojos gerąja patirtimi pasidalino skaitydamos pranešimus respublikinėse 

konferencijose. 
8. 1 klasė turi  stacionarius projektorius. 
9. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės dalyvavo  edukacinėse programose. 
10. Dalyvavome Kauno rajono, respublikiniuose projektuose. 
11. Vykdėme neformaliojo švietimo programą: išnaudota visos neformaliam švietimui 

skirtos  valandos. 
12. Vykdėme   pažintines ekskursijas po Lietuvą. 
13. Pirmoje ir trečioje klasėse vykdėme socialinių – emocinių įgūdžių programą „ Antras 

žingsnis“. 
14. Nuolat organizuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos mokyklos erdvėse.  
15. Dalyvavome respublikinėse akcijose. 
16. Toliau vykdoma sveikos gyvensenos programa. 
17. Tęsiamas bendradarbiavimas su Rokų biblioteka, Kauno m. V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Panemunės padaliniu. Rokų kultūros centru. 
 
ANTRA PRIORITETINĖ KRYPTIS 

1. Įrengti vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai (sūpynės, žiuožynė). 
2. Įrengtas skersinių komplektas moksleiviams. 
3. Nupirktos ir sumontuotos 3 inteaktyvios lentos. 
4. Nupirkti 7 planšetiniai kompiuteriai. 
5. Įrengta nauja klasė. 
6. Nupirktos lovos ikimokyklinukamas. 
7. Įrengta rūbinė III klasei, nupirktos  spintelės rūbams 
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2017 METŲ PRIORITETAI, TIKSLAI 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

• Emociškai ir fiziškai brandžios amenybės formavimas. 

• Bendruomeniškumo stiprinimas. 

• Patrauklaus įvaizdžio kūrimas. 
 

MOKYKLOS TIKSLAI  

 

1. Mokymosi motyvacijos skatinimas. 
2. Plėtoti mokyklos kultūrą, stiprinti vertybines nuostatas, siekiant geresnių mokyklos 

bendruomenės santykių. 
3. Aplinkos, padedančios užtikrinti bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, kūrimas, 

kokybės gerinimas. 
 

PRIORITETAS: Emociškai ir fiziškai brandžios amenybės formavimas. 
Tikslas: Mokymosi motyvacijos skatinimas. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Atlikimo terminai Atsakingi 
asmenys 

1. Modernizuoti pamoką naudojant IKT. Sausis-gruodis Kl. mokytojos 
 

2. Organizuoti mokinių išvykas į edukacines -  
pažintines programas. 

Sausis-gruodis Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

3. Tobulinti darbo komandose įgūdžius. Sausis -gruodis Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

4. Tirti pirmokų  bei ikimokyklinukų adaptaciją. Spalis  
5. Naudoti mokyklos, miestelio erdves 

užsiėmimams, pamokoms. 
Sausis-gruodis Kl. mokytojos,  

gr. auklėtojos 
6. Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą: 

pravesti atviras pamokas, veiklas. 
Sausis-gruodis Kl. mokytojos,  

gr. auklėtojos 
7. Dalyvauti seminaruose apie mokymsi motyvacijos 

stiprinimą. 
Sausis– gruodis Kl. mokytojos,  

gr. auklėtojos 
8. Ugdyti mokytojų kompetencijas darbo procese. Sausis– gruodis Kl. mokytojos,  

gr. auklėtojos 
 
 
PRIORITETAS: Bendruomeniškumo stiprinimas. 

Tikslas: Plėtoti mokyklos kultūrą, stiprinti vertybines nuostatas, siekiant geresnių mokyklos 
bendruomenės santykių. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Atlikimo 
terminai 

Atsakingi asmenys 

1. Sukurti gerų idėjų planą „Kartu mes galime 
daugiau“. 

Balandis A. Lenickienė 

2. Organizuoti atvirų durų dieną. Kovas Kl. mokytojos,  
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3. Vykdyti ir pristatyti tyrimus neformalaus 
ugdymo kokybei nustayti. 

Spalis D. Laužadienė 

4. Viešinti mokyklos veiklą. Sausis – gruodis G. Meškevičienė 
5. Dalyvauti mokyklos, miestelio įvairiuose 

renginiuose, akcijose, rengti bendrus renginius 
su Rokų kultūros centru, Panemunės biblioteka. 

Sausis –gruodis Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

6. Panaudoti tėvų profesines kompetencijas 
mokinių ugdyme. 

Sausis –gruodis Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

7. Aktyvinti tėvų dalyvavimą mokyklos veiklos 
įsivertinime. 

Sausis –gruodis R. Kundrotienė 

8. Vykdyti mokytojų, tėvų ir vaikų 
bendradarbiavimą skatinančias akcijas. 

Sausis –gruodis I.Jurgelevičienė 

9. Tobulinti darbo komandose įgūdžius.  A.Lenickienė 
10.  Vesti renginių, projektų aptarimą ir aprašus.  V. Mockutė 

 
PRIORITETAS: Patrauklaus įvaizdžio kūrimas. 
  Tikslas: Aplinkos, padedančios užtikrinti bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymą, 
kūrimas, kokybės gerinimas. 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Atlikimo 
terminai 

Atsakingi 
asmenys 

1. Įrengti pavėsinę. Sausis-birželis T. Dunskus 
2. Įrengti 2kl. interaktyvią lentą Sausis-gruodis T. Dunskus 
3.  Pakeisti grindis 3- 4 klasėse Sausis-rugpjūtis T. Dunskus 
4. Dalyvauti socialinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Antras žingsnis“. 
Sausis-gruodis Kl. mokytojos,  

gr. auklėtojos 

5. Atlikti ugdytinių pasiekimų analizę. Sausis- 
gegužė 

Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

6. Vykdyti bendruomenės sveikatingumo 
programą. 
 

Sausis-gruodis Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

7. Dalyvauti rajono, respublikiniuose 
konkursuose, olimpiadose. 

Sausis-gruodis Kl. mokytojos,  
gr. auklėtojos 

 
 

RENGINIŲ PLANAS 2017 M. 
 
RENGINIAI ATSAKINGI 
Visus metus  
Projektas,,Mes atėję iš gamtos“  
Projektas ,,Aš ir tu kurkime kartu“ 

Kl.mokytojos ir grupių auklėtojos 
Kl.mokytojos ir grupių auklėtojos 
 

Sausis  
Sausio 13-osios paminėjimas 
Talentų diena 
Išvyka  ,,Malsena“ 
Susitikimas su bitininku 

Kl.mokytojos, gr.auklėtojos  
V. Mockutė 
I. Jurgelevičienė, R. Kundrotienė 
G. Meškevičienė 

Vasaris  
Lietuvių k. kengūra 
Matematikos kengūra 
Anglų k. kengūra 3- 4 kl. 

Kl. mokytojos  
Kl.mokytojos  
Mokyt. A. Andriuškienė  
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Vasario 16 – osios paminėjimas ,,Šalis ta 
Lietuva vadinas...“  
Sveikatingumo akcija ,,Sveikas augu 
Lietuvoje“ 
Žiemos šventė ,,Spalvos sniege“ 
 Akcija ,,Baltasis badas“ 
Edukacinė pamoka muziejuje ,,Lietuvos 
istorija“ 
Konkursas ,,Raštingiausias mokinys“ 

Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
V. Trukanavičienė 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Kl.mokytojos  
R. Kundrotienė 

Kovas  
Kaziuko mugė Kl.mokytojos 
Ekskursijų diena Kl.mokytojos 
Balandis  
Abėcėlės šventė  
Internetinis anglų kalbos konkursas ,, 
Olympis 2017“ 
Diagnostinių ir standartizuotų testų 
vykdymas 2 ir 4 kl. 
Gamtos kengūra 2017  
Atvelykio rytmetys ,,Riedėkit, margučiai“ 
Akcija ,,Darom“ 
Sveikatingumo akcija ,,Sveikata stiklinėje“ 
Kauno rajono 3-4 klasių meninio skaitymo 
konkursas ,,Vaivorykštės spalvas paliesk“ 

G. Meškevičienė  
A. Andriuškienė 
Direktorius 
Kl.mokytojos 
Kl.mokytojos  
R. Kundrotienė  
R.Kundrotienė  
Mokyt. D. Laužadienė,  R.Kundrotienė 

Gegužė  
Renginys bendruomenei ,,Šeimų šventė“  
Edukacinės išvykos kartu su mokinių tėvais 
,,Saugaus eismo abėcėlė“ (Gatvėje ir 
darželinukas turi būti saugus; 
piešinių paroda saugaus eismo tema; 1-4 kl. 
mokinių konkursas    ,,Išsaugokime jaunas 
gyvybes“) 
,,Ąžuoliukų“ grupės šventė ,,Lik sveikas, 
darželi“ 
Akcija ,,Pasitinkam vasarėlę“ (aitvarų, 
lėktuvėlių ir vėjo malūnėlių diena; 

sportuojame visi – ir maži, ir dideli) 
Mokslo metų užbaigimo šventė. Nakvynė 
mokykloje. 

Kl. Mokytojos, V. Mockutė 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
 
 

A. Lenickienė  
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
 

Rugsėjis  
Mokslo žinių diena ,,Koks grožis, kai visur 
vaikai ir gėlės...“ 
 Ekskursijų diena  
Rudenėlio šventė 

Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 

Spalis  
Tarptautinė mokytojo diena (netradicinės 
veiklos) 
Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimas 
(piešinių paroda ,,Mano augintinis“; 
nuotraukų parodėlės ,,Susipažinkite su mano 
draugu“) 
Ekskursijų diena 

Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
 
 
 
Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
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Lapkritis  
,,Spalvota vaikystė“ (spalvų savaitė) Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
Gruodis  
Išvyka įteatrą 
Akcija ,,Kalėdų žvaigždės nušviesti“ 
1-4 kl. Kalėdinė šventė  
Popietės darželio grupėse ,,Pasiilgau Kalėdų 
senelio“ 

Kl.mokytojos, gr.auklėtojos 
I. Straigienė 
Kl. mokytojos  
Gr.auklėtojos 

  
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2017 M. 
 
Tema Data Atsakomybė 

Mokytojų tarybos posėdis 
 

• Pranešimas: ,,Emocinio intelekto ugdymas“. 
• ,,Vaiko emocinė savijauta grupėje“. 

 
• Veiklos plano 2016 metams aprobavimas. 
• I-IV klasių pirmojo pusmečio ugdymosi(si) 

rezultatai. Pasiekimai, lankomumas. 
• 2016 m. mokyklos ūkinė – finansinė veiklos 

ataskaita. Lėšų paskirstymas 2017 m. 
 

02-01  
 
A. Lenickienė 
V. Mockutė, R. Nekrošytė, A. 
Lenickienė 
G. Ringys  
Kl. mokytojos 
 
T. Dunskus 
 

Mokytojų tarybos posėdis 
 
• 2016–2017m.m. veiklos analizė ikimokyklinio  

amžiaus grupėse. 
• 2016 - 2017 m. m. mokinių mokymosi 

rezultatai. 
• Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatų 

aptarimas. 
• Įstaigos veiklos organizavimas vasarą 

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų pažintinėms kelionėms, 
naudojimas. 

05-30  
 
R. Nekrošytė, A. Lenickienė 

 
Kl.mokytojos 

 
G.Ringys 

 
G.Ringys 
 

Mokytojų tarybos posėdis 
 

,,IKT naudojimas pamokose“. 
• 2017 – 2018 m. m. ugdymo plano vykdymas ir 

ugdymo plano  aprobavimas. 
• Mokytojų tarifikacijos plano tvirtinimas. 
• Papildomų paslaugų teikimo organizavimas. 

Neformaliojo švietimo programų derinimas. 

08-31  
 

Kviestinis lektorius 
G.Ringys 
 

 
 

 

 

 


