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VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2021–2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

MOKYKLOS  PRISTATYMAS 

 

1.1. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla yra Vilkaviškio rajono savivaldybei 

pavaldi švietimo įstaiga, turinti juridinio asmens teises (kodas 302430288). 

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

Mokyklos tipas – pagrindinė. 

Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. 

Mokymo kalba – lietuvių.  

Mokymo formos – grupinio ir pavienio.  

Mokyklos buveinė – Nepriklausomybės g. 58, LT-70108, Vilkaviškis; 

Mokyklos svetainė – www.snerisvilkaviskis.lt;  

Mokyklos el. paštas – sneriesmokykla@vilkaviskis.lt 

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2.1. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) 2021–2022 mokslo 

metų veiklos planas (toliau – Planas) – numatomos mokyklos veiklos įgyvendinimo 

dokumentas, kuriame įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių mokslo metų pasiekimai, 

problemos, apibrėţti veiklos tikslai ir uţdaviniai 2021–2022 mokslo metams, numatytos 

priemonės jiems įgyvendinti. 

2.2. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais bei pagal 

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatų reikalavimus parengtais mokyklos  nuostatais. 

2.3. Planas sudarytas vadovaujantis valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis, 

2020–2022 m. mokyklos strateginiu planu, 2014–2018 m. mokyklos veiklos tobulinimo plano 

analizės išvadomis, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, 2020–2021 mokslo metų 

mokyklos veiklos plano įgyvendinimo analize, laikantis viešumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo principų bei atsiţvelgus į mokyklos bendruomenės poreikius ir interesus. 

2.4. Planas orientuotas į bendruomeniškumo stiprinimą ir visos mokyklos bendruomenės 

kompetencijų ugdymą. 

2.5. Planą parengė mokyklos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl 2020–2021 

mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos ir 2021–2022 mokslo metų veiklos plano 

parengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė. 

2.6. Vykdant Planą bus sutelkiamos mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių, pagalbos 

mokiniui specialistų, socialinių partnerių  pastangos. 

2.7. Mokykla pasilieka teisę dalinai keisti planuotas veiklas. 

Šiuo Planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius įgyvendinant pagrindinio ugdymo programas, 

neformaliojo ugdymo programas. Siekiama, kad jis atitiktų bendruomenės poreikius: būtų kuriama 

ugdymui palanki aplinka, didinamas ugdymo efektyvumas, keliama organizacijos darbo kultūra, 

įgyjamos naujos kompetencijos.  

Veiklos planą įgyvendins Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos administracija, 

pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai).  

 Mokykla, įgyvendindama Planą, vadovaujasi: 

 

http://www.snerisvilkaviskis.lt/
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VIZIJA 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla – mokykla, ugdanti kiekvieną mokinį 

gyvenimo sėkmei. 

MISIJA 

Tai bendrojo ugdymo mokykla, teikianti mokiniams pagrindinį išsilavinimą, kurianti 

mokyklos bendruomenės kultūrą, siekianti padėti kiekvienam mokiniui ir rengianti jį sėkmingai 

gyventi. 

VERTYBĖS 

Aktyvumas. Tai dalyvavimas formalioje ir neformalioje veikloje, į ją įtraukiant bendruomenės 

narius. 

Pagarba įvairovei. Tai aukštų lūkesčių puoselėjimas dėl kiekvieno mokinio pasiekimų, 

skirtybes laikant galimybėmis ir ištekliais. 

Kūrybiškumas. Tai kritiškas mąstymas, idėjų teikimas ir jų įgyvendinimas, naujų sprendimų 

ieškojimas. 

Atvirumas pokyčiams. Tai nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, naujų ţinių siekimas, iššūkių 

priėmimas, bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Pilietiškumas. Tai gimtojo krašto paţinimas, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje. 

PRIORITETAI 

Kiekvieno mokinio ugdymo(si) pasiekimų gerinimas pagal jo individualias galimybes. 

Saugios, patrauklios, įtraukios, aktyvumu, kūrybiškumu, atvirumu bei pilietiškumu grįstos 

aplinkos plėtra. 

 

III SKYRIUS 

2020–2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2020–2021 mokslo metų veiklos planą, buvo siekiama teikti efektyviai 

kokybiškas švietimo paslaugas įvairių gebėjimų mokiniams saugioje, modernioje, atitinkančias 

bendruomenės poreikius aplinkoje.  

3.1. Mokinių kontingentas ir jo pokyčiai:  

Mokykloje sukomplektuoti I–X  klasių 27 komplektai (iš jų 6 Paeţerių skyriuje). 

3.1.1. Mokinių skaičiaus kaita: 

Mokinių skaičius mokykloje per trejus mokslo metus neţymiai didėjo: 

METAI KOMPLEKTŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SKAIČIUS 

2018 m. rugsėjo 1 d. 22 532 

2019 m. rugsėjo 1 d. 26 (5*) 581 (48*) 

2020 m. rugsėjo 1 d.  25 (4*) 569 (32*) 
* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paeţerių skyriuje 

3.1.2. Mokinių skaičius klasėse 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

Klasė I II III IV V VI VII VIII IX X 

Komplektų 

skaičius 

2* (I ir III jungtinė 

klasė, II ir IV jungtinė 

klasė)  

5 4 5 5 1 1 

2* (V ir VI jungtinė klasė,  

VII ir VIII jungtinė klasė) 

  

Mokinių skaičius 2* 6* 6* 2* 135 

(3*) 

119 

(5*) 

144 

(3*) 

126 

(5*) 

18 11 

* Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paeţerių skyriuje 

3.2. Finansavimas (MK lėšos) 

2020 m. finansavimas leido tinkamai paskirstyti finansinius išteklius 2020–2021 m. m. 

mokyklos poreikiams tenkinti ir racionaliai planuoti 2020–2021 m. m. mokyklos veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo 

2019 metai 

(Eur) 

2020 metai 

(Eur) 

2021 metai 

(Eur) 
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1 Darbo uţmokestis  753500 1014600 1068100 

2 Socialinio draudimo įmokos 10900 14700 15500 

3 Prekių ir paslaugų naudojimas:   20500 22500 39500 

 Spaudiniai 8500 9600 9400 

 Kitos prekės 2500 2500 2400 

 Kvalifikacijos kėlimas 4100 4500 4500 

 Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimas 

 3500 20500 

 Kitos paslaugos 5400 2400 2700 

4 IŠ VISO ASIGNAVIMŲ  784900 1051800 1123100 

5 Mokinio krepšelio lėšos 1 

mokiniui 
1475,38 1804,12 1943,08 

 

3.3. Mokyklos pedagoginių darbuotojų skaičius ir kvalifikacija  

Mokykloje dirba 62 kvalifikuoti specialistai, turintys didelį pedagoginio darbo staţą, 

pakankamą organizacinės ir projektinės veiklos patirtį. 
  

Darbuotojų 

charakteristika 

Darbuotojų 

skaičius 
Iš jų moterų 

Įgytas išsilavinimas 

aukštasis aukštesnysis vidurinis 

Mokytojai 51 43 51 – - 

Direktorius 1 1 1 – – 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 
4 3 4 – – 

Logopedas, 

specialusis pedagogas 
2 2 2 – – 

Psichologas 1 1 1 – – 

Socialinis pedagogas 3 3 3 – – 

 

61 pedagoginiai darbuotojai atestuoti, įgiję kvalifikacinę kategoriją.  

Kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojų 

ekspertų 

Mokytojų 

metodininkų 

Vyresniųjų 

mokytojų 
Mokytojų 

Socialinis 

pedagogas 

metodininkas 

Vyresnysis 

socialinis 

pedagogas 

Vyresnysis 

specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

– 29 28 1 1 2 1 

 

3.4. Mokyklos 2020–2021 m. m. įsivertinimas   

Įsivertinimas naudojant IQES online Lietuva sistemą mokykloje atliktas tris kartus per 2020–

2021 m. m. 

Kadangi platųjį mokyklos veiklos kokybės įvertinimą mokykla vykdo kas antri metai, todėl 

šiais metais jis nebuvo vykdomas (vykdytas 2019 m. lapkričio mėn.)  

2020 m. gruodţio mėn. atliktas giluminis įsivertinimas naudojant NMVA pateiktos 2019–

2020 m. m. mokyklos įsivertinimo ir paţangos anketos klausimynų rezultatus. Vertinimo sritys – 

mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir 

nuolatinė ugdymo(si) paţanga. Įsivertinime dalyvavo 303  mokiniai (53,6 proc.),  224 tėvai (36,6 

proc.) ir 56 (89 proc.) mokytojai. Giluminio mokyklos 2020–2021 m. m. veiklos kokybės 

įsivertinimo metu paaiškėjo vertinamų sričių aukščiausios ir ţemiausios vertės: 
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Mokinių apklausos aukščiausios vertės Mokinių apklausos ţemiausios vertės 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių 

nesityčiojau  – 3,6; 

Man yra svarbu mokytis   – 3,5; 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti  –3,3; 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje 

niekas nesityčiojo  – 3,3; 

Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus – 3,2 

Mokantis nuotoliniu būdu man reikia 

daugiau pagalbos – 2,4; 

Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, ţingsnius jiems pasiekti) 

– 2,7; 

Man patinka eiti į mokyklą – 2,7; 

Pamokoje aš nebijau suklysti – 2,8; 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo uţduotis – 2,8. 

Mokytojų apklausos aukščiausios vertės Mokytojų apklausos ţemiausios vertės 

Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti – 

3,7 

Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes – 3,7; 

Mokiniams padedu paţinti jų gabumus – 3,7; 

Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus 

– 3,6; 

Aš atsiţvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę – 

3,5 

Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų 

mokinių nesityčiojo – 2,7; 

Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu 

būdu – 3,0; 

Mano mokiniams yra svarbu mokytis – 3,1; 

Per paskutinius 2 mėnesius man neteko 

spręsti patyčių problemos mokykloje – 3,1; 

Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams 

reikia daugiau pagalbos – 3,1 

Tėvų apklausos aukščiausios vertės Tėvų apklausos ţemiausios vertės 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesityčiojo – 3,6; 

Mano vaikui yra svarbu mokytis – 3,5; 

Mokykloje mano vaikas yra skatinamas 

bendradarbiauti – 3,3; 

Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus – 

3,3; 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko 

mokykloje niekas nesityčiojo – 3,3. 

Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja 

savo mokymąsi (tikslus, ţingsnius jiems 

pasiekti) – 

2,9; 

Mano vaikas nebijo pamokose suklysti – 2,9; 

Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia 

daugiau pagalbos – 3,0; 

Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu 

– 

3,0; 

Per pamokas mano vaikas turi galimybę 

pasirinkti įvairaus sudėtingumo uţduotis – 

3,0 

 

Po įsivertinimo atlikta 2020 m. ir 2019 m. lyginamoji rezultatų analizė.  

 Lyginant 2020 m. ir 2019 m. atsakymus, mokiniai supranta mokymosi svarbą – viena iš 

aukščiausių verčių. Bet mokytojų apklausoje teiginys Mano mokiniams yra svarbu mokytis –  viena 

iš ţemiausių verčių.  

 Ir 2020 m., ir 2019 m. viena iš aukščiausių verčių teiginys Per paskutinius 2 mėnesius aš iš 

kitų mokinių nesityčiojau. Taip pat ir tėvai įsitikinę, jog jų vaikai nesityčiojo iš kitų – dvejus metus 

tai viena iš aukščiausių verčių. 

 Viena iš aukščiausių verčių dvejus metus iš eilės – Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti. Taip pat galvoja mokytojai: Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti (3,7) ir 

tėvai: Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti (3,3).  

 Pirmą kartą viena iš aukščiausių verčių Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje 

niekas nesityčiojo. Šiam teiginiui pritaria ir tėvai. Teiginys, jog iš jų vaikų per paskutinius 2 mėn. 

niekas nesityčiojo pirmą kartą yra viena iš aukščiausių verčių. 

 Mokiniams yra aiškus pasiekimų vertinimas – viena iš aukščiausių verčių. Šiam teiginiui 

pritaria ir mokytojai, ir tėvai – tai yra aukščiausios vertės jų apklausose.   



5 

 

 Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos – neigiama vertė (2,4 arba 44 

proc.) . Vadinasi, 66 proc. mokinių pagalbos, mokantis nuotoliniu būdu, uţtenka. Mokytojų 

nuomone, šis teiginys taip pat vienos iš ţemiausių verčių. 

 Ir 2019 m., ir 2020 m. viena iš ţemiausių verčių Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti). 

 Ir 2019 m., ir 2020 m. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 

– viena iš ţemiausių verčių, tačiau 2020 m. vidutinė vertė padidėjo 0.1 balo lyginant su 2019 m. 

 Ir 2020 m., ir 2019 m. tėvai teigia, kad Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesityčiojo – viena iš aukščiausių verčių. 

 Ir 2020 m., ir 2019 m. tėvai teigia, kad Mokykloje mano vaikas yra skatinamas 

bendradarbiauti. Taip mano ir mokiniai, ir mokytojai. 

 Mano vaikui yra svarbu mokytis – viena iš aukščiausių verčių. Taip mano ir mokiniai. 

Mokytojai nesutinka su šiuo teiginiu, jiems tai viena iš ţemiausių verčių. 

 Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus – tokios pat nuomonės ir mokiniai, ir 

mokytojai. 

 Prie ţemiausių verčių 2020 m. ir 2019 m. teiginys, jog Per pamokas mano vaikas turi 

galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis. Bet 2019 m. vidutinė vertė buvo 2,5 balo, 2020 

m. ji pakilo 0,5 balo – 3.0. 

 Tėvų nuomone, Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu – viena iš ţemiausių verčių. 

Mokytojų nuomone, Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu yra viena iš ţemiausių verčių. 

Bet teiginio Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagalbos ţema vertė rodo, kad 

pagalbos uţtenka. 

Apibendrinus mokinių, mokytojų ir tėvų apklausų rezultatus, galima daryti išvadas: 

 Mokykloje mokiniai skatinami bendradarbiauti. 

 Pasiekimų vertinimas yra aiškus ir suprantamas. 

 Sumaţėjo patyčių: 91 proc. mokinių (jų teigimu) nesityčiojo iš kitų, 82 proc. mokinių 

nepatyrė patyčių, 87 proc. mokytojų nesprendė patyčių problemų. 

 Mokytis nuotoliniu būdu sekasi daliai (apie 69 proc.) mokyklos mokinių. 

 Tik pusė mokinių (51 proc.) kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, 

ţingsnius jiems pasiekti). 

Remiantis šiomis išvadomis nutarta: 

 Planuojant pamoką atsiţvelgti į mokinių  ugdymosi poreikių, gebėjimų skirtybes ir sudaryti 

sąlygas pasirinkti įvairaus sudėtingumo uţduotis.  

 Remiantis mokytojų, mokinių ir tėvų apklausos rezultatais didesnį dėmesį skirti mokinių 

mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti, savarankiško ugdymosi gebėjimams tobulinti. 

 Kiekvieno pusmečio pradţioje ir pabaigoje aptarti su mokiniais jų paţangą, pasiekimus, 

kartu planuoti jų tolimesnį mokymąsi, tikslus bei ţingsnius jiems pasiekti. 

 Atlikti 2.3.1. rodiklio Mokymasis (raktinis ţodis Savivaldumas mokantis) giluminį 

įsivertinimą. Išsiaiškinus tobulintinas sritis, įtraukti savivaldaus ugdymosi gebėjimų tobulinimą į 

kitų mokslo metų mokyklos tikslus bei uţdavinius. 

 2021 m. balandţio–geguţės mėnesiais įsivertinimas buvo organizuotas mokiniams, 

mokytojams ir tėvams. Mokinių vertinamos sritys: pamokos, pagalba mokantis ir savarankiškas 

mokymasis; mokytojų vertinamo sritys: mokymosi organizavimas, savarankiškas ir kolektyvinis 

mokymasis bei pagalba mokantis ir vertinimas; tėvų vertinimo sritis – ugdymo ir mokymo(si) 

procesai.  Įsivertinime dalyvavo 243 mokiniai (44,2 proc.), 59 mokytojai (81,9 proc.) ir 188 tėvai 

(33,3 proc.). Įsivertinimo metu paaiškėjo vertinamų sričių aukščiausios ir ţemiausios vertės: 

Mokinių apklausos aukščiausios vertės Mokinių apklausos ţemiausios vertės 

Savo mokykloje aš mokausi gerbti kitų mokinių 

nuomonę – 3,5; 

Savo mokykloje aš mokausi savarankiškai atlikti 

uţduotis – 3,4; 

Namų darbus daţniausiai galiu atlikti 

savarankiškai – 3,3; 

Pamokose mes daţnai mokomės ir dirbame 

dviese ar nedidelėmis grupėmis – 2,3; 

Po kontrolinio darbo mokytoja(-s) man 

paaiškina, ką kitą kartą galiu padaryti geriau –

2,6; 

Mano mokytojai(-os) su manimi aptaria, ką aš 
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Savo mokykloje aš mokausi  konfliktus su kitais 

spręsti graţiuoju – 3,3; 

Mano mokytojai(-os) man padeda, jei ko nors 

nesuprantu – 3,2. 

moku gerai, kur aš padariau paţangą ir kur 

turėčiau pasitempti – 2,7; 

Prieš kontrolinius darbus mūsų mokytojai(-os) 

pasako mums, kaip jie vertins rezultatus – 2,8; 

Mokykloje aš išmokstu, kaip pačiam įvertinti ir 

apsvarstyti savo atliktus darbus – 2,8. 

Mokytojų apklausos aukščiausios vertės Mokytojų apklausos ţemiausios vertės 

Prieš kontrolinius darbus pasakau mokiniams, 

kaip bus vertinami jų darbai – 3,8; 

Aš padedu mokiniams, jei jie ko nors nesupranta 

–  3,8; 

Po kontrolinio darbo aš paaiškinu mokiniams, ką 

kitą kartą gali padaryti geriau – 3,7; 

Su mokiniais aptariu, ką jie moka gerai, kur 

padarė paţangą ir kur turėtų pasitempti – 3,7; 

Savo pamokose aš tikslingai skatinu 

savarankišką mokymąsi ir darbą – 3,7. 

Savo pamokose aš daţnai taikau kooperatyvias 

mokymosi formas (darbas su partneriais, 

grupėse ir kt.) – 3,2; 

Aš tikslingai remiu besimokančiuosius vystyti 

savo mokymosi strategijas ir darbo technikas 

(minčių ţemėlapis, mokymosi dienoraštis ir t.t.) 

– 3,2; 

Mokiniai mano pamokose mokosi nagrinėti 

klausimus iš įvairių perspektyvų – 3,3; 

Mano pamokose mokiniai išmoksta uţsibrėţti 

pasiekiamus tikslus, planuoti savo darbą ir 

apmąstyti tai – 3,3; 

Individualiam darbui mano mokiniai gauna 

skirtingas uţduotis, priklausomai nuo jų 

pajėgumo – 3,3. 

Tėvų apklausos aukščiausios vertės Tėvų apklausos ţemiausios vertės 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip 

savarankiškai susiieškoti informacijos (internete, 

ţodynuose, enciklopedijose …) – 3,4; 

 Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip 

bendradarbiauti su kitais – 3,3; 

Mokytojams yra svarbu, kad mokiniai išmoktų 

atsakingai elgtis savo sveikatos atţvilgiu  – 3,2; 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip pačiam 

įvertinti savo gebėjimus bei pasiekimus – 3,2; 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip 

savarankiškai rūpintis savo mokymusi – 3,2. 

Mokytojams yra svarbu, kad  mokiniams 

tenkantis krūvis nebūtų pernelyg didelis –2,9; 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip išsikelti 

tikslus ir planuoti darbą – 3,1; 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip, susidūrus 

su sunkumais arba padarius klaidų, nenuleisti 

rankų ir vėl mėginti atlikti uţduotis – 3,1; 

Mokytojams yra svarbu, kad mokiniai paţvelgtų 

į klausimus ir problemas iš skirtingų 

perspektyvų ir atsiţvelgtų į jas ieškodami 

sprendimų – 3,1; 

Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip geriausia 

būtų mokytis (mokymosi metodų ir darbo 

technikų) – 3,0. 

Apibendrinus apklausos rezultatus, pastebėta, kad  priešingos mokytojų ir mokinių 

aukščiausios ir ţemiausios vertės. Mokytojai teiginį, kad Po kontrolinio darbo aš paaiškinu 

mokiniams, ką kitą kartą gali padaryti geriau įvertino viena aukščiausių verčių – 3,7 balo, o 

mokiniai teiginį Po kontrolinio darbo mokytoja(-s) man paaiškina, ką kitą kartą galiu padaryti 

geriau įvertino žemiausia verte – 2,6 balo. Mokytojai teiginį Su mokiniais aptariu, ką jie moka 

gerai, kur padarė pažangą ir kur turėtų pasitempti įvertino viena aukščiausių verčių – 3,7 balo, 

mokiniai teiginį Mano mokytojai su manimi aptaria, ką aš moku gerai, kur aš padariau pažangą ir 

kur turėčiau pasitempti įvertino viena ţemiausių verčių – 2,7 balo. Taip pat teiginį Prieš 

kontrolinius darbus pasakau mokiniams, kaip bus vertinami jų darbai mokytojai įvertino  

aukščiausia verte – 3,8 balo, o mokiniai teiginį Prieš kontrolinius darbus mūsų mokytojai pasako 

mums, kaip jie vertins rezultatus įvertino viena ţemiausių verčių – 2,8 balo. 
Remiantis šiomis išvadomis buvo nutarta: 

 Metodikos grupėse ir metodikos taryboje numatyti, kaip maţinti / reguliuoti mokinių 

mokymosi krūvį ateinančiais mokslo metais. 

 Su mokiniais sistemingai aptarti individualią paţangą, kontrolinių darbų, atsiskaitymų 

vertinimo kriterijus. 
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 Ugdyti mokinių gebėjimus mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios 

sudėties ir dydţio grupėse bei partneriškai. 

Atsiradus poreikiu ištirti socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimą ugdymo(si) procese, 

mokykloje taip pat atliktas šios srities įsivertinimas. Šiame tyrime dalyvavo 53 (73,6 proc.) 

mokytojai. 

Mokytojų apklausos aukščiausios vertės Mokytojų apklausos ţemiausios vertės 

Mokydamas aš remiuosi mokinių interesais ir 

patirtimi – 3,7; 

Aš nuolat įtraukiu mokinius ir / ar 

bendradarbiauju su kolegomis spręsdamas 

pamokose kylančias problemas  – 3,7; 

Aiškiai pranešu apie elgesio ir akademinius 

lūkesčius, turėdamas omenyje individualius 

mokinių poreikius ir stiprybes – 3,6; 

Aš naudoju metodus, kad visi mokiniai būtų 

aktyvūs ugdymo proceso dalyviai  – 3,6; 

Aš skatinu mokinius planuoti, kaip jie sieks 

visapusės asmenybės rūgties – 3,6. 

Skleidţiu ir / ar dalinuosi patirtimi su kolegomis 

apie savo veikloje taikomas socialinio ir 

emocinio ugdymo praktikas – 3,2; 

Aš modeliuoju strategijas, kurios padeda 

mokiniams stebėti ir reguliuoti savo elgesį – 3,4; 

Aš uţtikrinu, kad mokiniai jaustųsi atsakingi uţ 

savo sėkmę (nesėkmę) siekdami socialinio 

emocinio brandumo ir akademinių tikslų – 3,5; 

Aš modeliuoju elgesį (pvz. formuoju gaires, 

nustatau ribas), kad padėčiau mokiniams valdyti 

emocijas – 3,5; 

Aš nuosekliai įgyvendinu klasės taisykles ir 

pasekmes – 3,5. 

 

Išanalizavus įsivertinimo rezultatus, SEU programas, buvo priimti tokie nutarimai: 

numatyti būdus, kaip aktyvinti / vykdyti gerosios patirties sklaidą, siekiant ugdyti socialines ir 

emocines mokinių kompetencijas; taikyti mokymo metodus, stiprinančius socialinius emocinius 

mokinių įgūdţius, laikantis priimtų bendrų susitarimų ir taisyklių.   

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimų išvados bei nutarimai veiklos tobulinimui pristatyti  

mokyklos tarybos, mokytojų tarybos posėdţių metu. Remiantis nutarimais parengtos priemonės 

2021–2022 m. m. tikslų ir uţdavinių įgyvendinimui. 

 

3.5. 2020–2021 m. m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė  

2020–2021 m. m. mokyklos veiklos plano tikslai ir uţdaviniai parengti remiantis strateginiu 

planu, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, stebėsenos sistemos rodikliais, bendruomenės 

apklausų, tyrimų rezultatais, vykdomų projektų įsipareigojimais ir ištekliais, mokyklos veiklos 

tobulinimo planu. 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Pasiektas rezultatas 

Pirmas tikslas. Nuoseklaus, visybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

Pirmo tikslo 1 uždavinys. Ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimas diferencijuojant ir individualizuojant ugdomąsias veiklas. 

1. Mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos 

vykdymas ir informacijos 

teikimas sistemoje NEMIS 

Sistemingas pamokų lankomumo 

fiksavimas uţtikrins mokinių 

mokymo(-si) kokybės gerinimą, 

mokymosi motyvacijos didinimą ir 

mokyklos nelankymo prevencijos 

vykdymą. 

Per 2020–2021 m. m. kas mėnesį atliktas sistemingas mokinių lankomumo 

fiksavimas, NEMIS uţregistruoti 2 mokiniai, kurie per mėnesį be 

pateisinamos prieţasties praleido daugiau kaip pusę pamokų. Mokyklos 

mokinių paţangumas padidėjo 0,98 proc. punktais palyginus su 2019–2020 

m. m.  

2. SUP mokinių programų, 

individualių planų 

rengimas ir derinimas  

 

Mokytojai tinkamai parengia 

individualias poreikius atitinkančias 

programas. 

Individualių planų rengimas atliktas 100 proc.  

3. Individualių ugdymo planų 

rengimas mokiniams, 

turintiems mokymosi 

sunkumų dėl mokymosi ne 

gimtąja kalba  

Nustatyti mokinio gebėjimai ir 

tinkamai parengtas individualus 

ugdymo(si) planas padės lengviau 

likviduoti spragas mokantis lietuvių 

kalbos, padės siekti geresnių 

ugdymo(si) rezultatų. 

4 iš 5 mokinių, turintiems mokymosi sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja 

kalba, parengtas mokymosi individualus planas. Vienam mokiniui planas 

nerengtas, nes nebuvo poreikio.  

4. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas seminare ,,Geros 

mokyklos poţymiai ir 

motyvacija“ 

Skatinama visokeriopa visų mokyklos 

bendruomenės narių paţanga, 

nuolatinis tobulėjimas, motyvacija, 

racionaliai naudojami turimi ištekliai. 

Dėl šalyje paskelbto karantino seminaras neįvyko. 

5. Mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymo tobulinimas 

dalyvaujant seminaruose, 

dalijantis gerąja patirtimi. 

Patobulinta mokytojų profesinė 

kompetencija padėti mokiniams 

ugdytis mokėjimo mokytis 

kompetenciją. Stiprinama mokinių 

atsakomybė uţ savo mokymąsi, 

padidėja mokinių aktyvumas 

pamokose. 

6 metodikos grupių pirmininkai dalyvavo 12 ak. val. seminare ,,Mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymas“. Sklaidą vykdė savo metodikos grupėse. 

6. Elektroninių uţduočių 

išbandymas 7-ų klasių 

mokiniams, e-NMPP 

Tinkamai pasirengta pereiti prie 

elektroninių mokinių pasiekimų 

patikrinimų vykdymo. 

NMPP uţduočių išbandyme dalyvavo 5 klasių mokiniai: 

 Matematikos testas – 125 (97 proc.); 

 Pasaulio paţinimas –124 (96 proc.); 
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vykdymas 5-ų ir 9-ų klasių 

mokiniams. 
 Skaitymo testas – 122 (95 proc.); 

9 klasių mokiniai: 

 Gamtos mokslų testas –17 (100 proc.); 

 Matematikos testas – 17 (100 proc.); 

 Skaitymo testas –15 (88 proc.); 

 Socialinių mokslų testas – 17 (100 proc.). 

7 klasių mokinių e-NMPP nevyko dėl karantino šalies teritorijoje 

paskelbimo. 

7. NMPP, PUPP, 

nacionalinių tyrimų testų 

rezultatų aptarimas 

metodikos grupėse ir 

rezultatų pristatymas 

pedagogų tarybos 

posėdyje. 

Naudojantis rezultatais bus 

planuojamas ir koreguojamas tolesnis 

mokymas(is), derinami vertinimo 

kriterijai. 

NMPP, PUPP, nacionalinių tyrimų testų rezultatai aptarti metodikos grupėse, 

pristatyti pedagogų tarybos posėdyje. Remiantis rezultatais parengti 

mokyklos veiklos tikslai ir uţdaviniai, 2021–2022 m. m. ugdymo plane 

numatytos pamokos mokinių poreikiams tenkinti. 

8. Diskusijos metodinėje 

taryboje apie skirtingų 

mokinių ugdymo(si) 

poreikių tenkinimo 

galimybes 

Metodinėje taryboje  atliekama 

refleksija, aptariama paţanga, 

sprendţiama, ką reikėtų tobulinti. 

 Aptartas ir koreguotas Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

tvarkos aprašas.  

 Susitarta dėl namų darbų uţduočių skyrimo SUP mokiniams: el. dienyne 

kiekvienos vaizdo pamokos skiltyje „Namų darbai“ fiksuoti įrašus 

„Uţduočių minimumas“ ir / arba „Individualios uţduotys“ ir tiksliai 

nurodyti konkrečias uţduotis. 

 

9. Susitikimas su Vilkaviškio 

pradinės mokyklos bei 

,,Aušros“ gimnazijos 

administracija ir 

mokytojais dėl sėkmingo 

tolesnio mokinių 

mokymosi 

Gauta informacija leis sėkmingiau 

planuoti mokymą(si).  Bus 

atsiţvelgiama į mokinių polinkius, 

poreikius ir skirtybes. 

2021 m. birţelio mėnesį įvyko susitikimai su  Vilkaviškio pradinės mokyklos 

bei ,,Aušros“ gimnazijos administracija ir mokytojais dėl sėkmingo tolesnio 

mokinių mokymosi. 

10. Ilgalaikių dalyko teminių, 

modulių ir ilgalaikių 

konsultacijų planų 

rengimas ateinantiems 

mokslo metams 

Mokytojai laiku ir pagal reikalavimus 

parengia ilgalaikius dalykų, modulių ir 

ilgalaikių konsultacijų planus. 

100 proc. mokytojų laiku ir pagal susitarimus parengė ilgalaikius dalykų, 

modulių, ilgalaikių konsultacijų planus. 
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11. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais, jų tėvais ir 

mokytojais pasiekimams ir 

paţangai aptarti. 

Mokiniai gebės įsivertinti ir planuoti 

savo mokymosi lūkesčius ir tikslus. 

Gerės mokinių mokymo(si) rezultatai. 

Organizuota atvirų durų diena nuotoliniu būdu. Vyko 155 individualūs 

pokalbiai, skirti mokinių pasiekimų ir paţangos aptarimui. 

12. SUP ir gabių mokinių 

socialinio ugdymo metodų 

taikymo tobulinimas. 

Bus pasidalinta gerąja patirtimi 

siekiant geriau pritaikyti tikslinei 

mokinių grupei. 

 Organizuotas seminaras „Įrodymais grįsta pedagogo veikla, ugdant 

elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar)  sutrikimų turinčius mokinius“, kurio 

metu mokytojai tobulino darbo su SUP mokiniais kompetencijas. 

 Organizuota metodinė dekada „Kolega – kolegai“, kurios metu dalintasi 

gerąja patirtimi. Vesta 13 atvirų pamokų (7 individualios ir 6 

integruotos). 

 Per mokslo metus 85 proc. mokytojų vedė integruotas-atviras pamokas, 

kurių metu stebėta darbo su gabiais mokiniais metodika. 

13. Mokinių, turinčių 

mokymosi sunkumų,  

asmeninės paţangos 

stebėjimo sistemos 

taikymas 

Gautas grįţtamasis ryšys padės  didinti 

mokinių mokymosi motyvaciją. 

100 proc. atlikta mokinių asmeninės paţangos stebėsena pagal Mokinio 

individualios paţangos stebėjimo ir fiksavimo apraše numatytą tvarką.  

14. 5 klasių  ir kitų naujai 

atvykusių  mokinių 

adaptacijos tyrimas 

Gauta informacija apie psichologinę 

naujai atvykusių mokinių būklę leis 

kryptingai planuoti ir uţtikrinti 

kokybišką mokymą(si) ir gerą 

savijautą. 

5 klasių  ir kitų naujai atvykusių  mokinių adaptacijos tyrimas atliktas ir 

pristatytas pedagogų tarybos posėdyje, klasių tėvų susirinkimuose. 

15. Penktų klasių mokinių 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir anglų 

kalbos ţinių ir įgūdţių 

patikrinimo organizavimas 

ir rezultatų aptarimas. 

Naudojantis rezultatais bus galima 

planuoti ir koreguoti tolesnį 

mokymą(si), derinti vertinimo 

kriterijus. 

Organizuoti 5 klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos 

ţinių ir įgūdţių patikrinimai, fiksuotos tobulintinos sritys ir numatytos 

priemonės ugdymo(si) kokybei gerinti. Patikrinimų rezultatai aptarti 

metodikos grupėse. 

Pirmo tikslo 2 uždavinys. Stiprinti mokymosi savivaldumą ir socialumą rengiantis ugdymui pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

16. Mokomųjų dalykų savaičių, 

projektinės veiklos 

vykdymas 

Skatinama naudoti patyriminius 

metodus, ugdomos mokinių 

bendrosios kompetencijos, skatinama 

jų ūgtis,  

Vykdytos lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir informacinių 

technologijų, uţsienio kalbų, gamtos ir socialinių mokslų, menų ir 

technologijų metodikos grupių savaitės (83,3 proc.).  

17. Integruotų pamokų vedimas Skatinamas bendradarbiavimas, Gerosios patirties sklaida vykdyta vedant ir stebint  integruotas-atviras 
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gerosios patirties sklaida. Mokiniai ir 

mokytojai ugdysis bendrąsias ir 

dalykines  kompetencijas. 

pamokas. Jas vedė 32 (75 proc.) mokytojai.  

18. Planingas ir tikslingas 

ugdymo organizavimas 

kitose erdvėse ir aptarimas 

su mokiniais 

Ugdomos bendrosios ir 

bendradarbiavimo kompetencijos, 

taikomi patyriminiai metodai, 

skatinama asmenybės ūgtis, 

lyderystė. 

Netradicinėse erdvėse vyko 40 pamokų. Didesnė dalis planuotų kitose 

erdvėse pamokų neįvyko dėl nuotolinio ugdymo(si).  

19. Įvairių mokomųjų dalykų 

konsultacijų vykdymas 

Parengiamas konsultacijų 

tvarkaraštis, gerėja ţemų pasiekimų 

mokinių individuali paţanga, didėja 

individuali aukštesnių pasiekimų 

mokinių paţanga. Tėvai palankiai 

vertina pagalbą mokiniui. 

Kontaktinio ugdymo(si) metu vyko 100 proc. mokomųjų dalykų 

konsultacijų, nuotoliniu ugdymo(si) metu vyko 74 proc. mokomųjų dalykų 

konsultacijų. 

20. Mokinių darbų parodų 

mokyklos erdvėse rengimas 

Mokiniai skatinami ugdytis 

kūrybiškumo, bendravimo ir 

asmenines kompetencijas. 

Dėl nuotolinio ugdymo(si) mokinių darbų parodos buvo eksponuojamos 

mokyklos Facebook paskyroje. Pateikta 17 parodų. 

21. Metodinės savaitės ,,Kolega 

kolegai“ organizavimas 

Ugdomi mokytojai lyderiai, 

dalijamasi patirtimi, mokiniai patiria 

mokymosi dţiaugsmą. 

Metodikos savaitės tikslas – įvairių ugdymo metodų ir būdų, skatinančių 

mokinių ūgtį, taikymas. Vesta 13 atvirų pamokų (7 individualios, 6 – 

integruotos). 

22. Projekto „Integralaus 

gamtamokslio ugdymo 

programos 5–8 klasėms“ 

įgyvendinimas 

Ugdomos bendrosios ir 

bendradarbiavimo kompetencijos, 

taikomi patyriminiai metodai, 

skatinama asmenybės ūgtis, 

lyderystė. 

Integralus gamtamokslis ugdymas vykdytas 5–7 klasėse. 

23. Tyrimas „Individualios 

mokinių paţangos stebėjimo 

ir fiksavimo sistemos 

poveikis mokinių ugdymosi 

kokybei“ 

Remiantis atlikto tyrimo išvadomis 

bus tobulinama Mokinio 

individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistema. 

 Mokyklos mokinių paţangumas padidėjo 0,98 proc. palyginus su 2019–

2020 m. m. 

 Koreguotas Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašas.  

24.  Visuotinė  skaitymo 

skatinimo akcija „Renkuosi 

skaityti“, skirta Spaudos, 

kalbos ir knygos dienai 

Skatinamas mokinių sąmoningumas 

ir bendruomeniškumas, ugdomos 

paţinimo, asmeninės kompetencijos. 

Visuotinė  skaitymo skatinimo akcija „Renkuosi skaityti“ vykdyta 2021 m. 

geguţės mėnesį virtualioje aplinkoje, sukurti 6 video įrašai ir pateikti 

mokyklos Facebook paskyroje.  
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paminėti  

Pirmas tikslas Nuoseklaus kokybiško ugdymo užtikrinimas įgyvendintas labai gerai. Įvykdyta 83,3 proc. visų suplanuotų priemonių, 12,5 proc. 

priemonių – iš dalies, 4,2 proc. – neįgyvendinta. 

Antras tikslas. Inovatyvios ir veiklios mokyklos kūrimas. 

Antro tikslo 1 uždavinys. Kurti modernias ugdymo(si) aplinkas, skatinančias mokinių mokymo(si) motyvaciją. 

25. Modernių gamtos ir 

technologijų mokslų 

mokymo(si) aplinkų 

diegimas į ugdymo(si) 

procesą 

Didinama mokinių mokymo(si) 

motyvacija, gerinama ugdymo(si) 

kokybė. 

 Įrengta fizikos laboratorija. 

 

26. IKT naudojimo ugdymo 

procese intensyvinimas, 

skaitmeninių mokymo(si) 

aplinkų diegimas 

Ugdomas mokinių informacinis 

raštingumas, bendrosios 

kompetencijos, didinama mokymo(si) 

motyvacija, gerinama ugdymo(si) 

kokybė. 

 100 proc. mokinių patobulino informacinio raštingumo 

kompetencijas. 

 85 proc. mokytojų naudojo įvairias mokymosi aplinkas ir platformas: 

EMA, EDUKA klasė, emokykla, Microsoft Office, Microsoft Teams, 

BBC micro: bit, Logo Motion, aktyvios pamokos „Šviesa“ Activ 

Inspire pagalba, eTest, Socrative, Quizziz, mentimeter, 

liveworksheets, ClassDojo. 

27. Office 365 programos 

Microsoft Teams 

visuotinis diegimas 

ugdymo procese 

Tinkamai pasirengta nuotolinio 

ugdymo(si) organizavimui ir 

vykdymui. 

100 proc. mokytojų ir 100 proc. mokinių nuotolinio ugdymo(si) metu 

naudojo Office 365 programą Microsoft Teams. 

28.  Mokinių tėvų ir 

bendruomenės narių 

įtraukimas į ugdymo 

procesą,  kvietimas vesti / 

dalyvauti pamokose.  

Ugdomos mokinių paţinimo 

kompetencijos, mokiniai 

supaţindinami su įvairių profesijų 

atstovais. Didės mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Karjeros dienos metu pamokas vedė 21 tėvų atstovas iš kiekvienos klasės. 

Projekto ,,Buvusieji mokiniai grįţta į mokyklą“  metu  pamokas vedė  7 

mokyklos  bendruomenės nariai.  

Klasių valandėlių metu pamokas vedė 7 bendruomenės nariai. 

29. Lyderių klubo narių 

akcijų, projektų 

inicijavimas ir 

organizavimas mokykloje, 

SEU pamokų vedimas, 

dalyvavimas Vilkaviškio 

MT veikloje 

Mokinių iniciatyva organizuotos 

veiklos, skatinama lyderystė ir 

savanorystė, bendradarbiavimo 

kompetencijos ugdymas. 

Lyderių klubo nariai inicijavo  ir vykdė 8 projektus bei akcijas, vedė  27 

SEU pamokas mokiniams, dalyvavo MT veikloje. 

30. Tarptautinių projektų  Ugdomos pasaulio kultūros, Įgyvendintas tarptautinis projektas ,,Mano šaknys tampa mūsų sparnais“, 
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įgyvendinimas tolerancijos, saviraiškos, bendravimo 

ir bendradarbiavimo kompetencijos, 

tobulinami uţsienio kalbų mokėjimo 

įgūdţiai. 

patvirtintri du tarptautiniai Erasmus+ projektai: „Europos mokyklos uţ darnų 

vystymąsi“ ir „Patyriminės kelionės kūrybingam mokymuisi“. 

31. Savanorystės projekto 

,,Mokiniai – mokiniams“ 

vykdymas 

Skatinama mokinių lyderystė, 

iniciatyvumas, ugdoma savivertė,  

bendradarbiavimo kompetencijos, 

telkiama mokyklos bendruomenė. 

Mokiniai vedė  27 SEU pamokas kitiems mokyklos mokiniams, apie sveiką 

gyvenseną  15 pamokų vedė pradinių klasių mokiniams. 

32. Atvirų, integruotų pamokų 

organizavimas ir 

stebėjimas 

Vyks mokytojų gerosios patirties 

sklaida, ugdomasis procesas bus 

kūrybiškesnis, patrauklesnis, gerės 

mokinių motyvacija 

Metodikos savaitės ,,Kolega – kolegai“ metu Vesta 13 atvirų pamokų (7 

individualios, 6 – integruotos). 

Integruotas pamokas vedė 32 (75 proc.) mokytojai. 

33. Administracijos, mokytojų 

ir bibliotekos 

bendradarbiavimas 

sprendţiant fondo 

komplektavimo, 

informacijos priemonių 

tvarkymo ir kt. klausimus 

Mokinių ir mokytojų kultūrinių 

interesų ugdymas, patenkinti mokinių 

ir mokytojų poreikiai. 
100 proc. mokinių ir 85 proc. mokytojų nupirkta EDUKA KLASĖ 

skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijos. 

Nupirkta 90 proc.  numatytų mokymo priemonių.  

 

34. SEU pamokų įvairovė, 

dalijimasis patirtimi ir 

metodine medţiaga 

Bus skatinama ugdytinių sveika 

gyvensena, ugdomos socialinės, 

emocinės kompetencijos. 

85 proc. mokytojų dalijasi SEU metodine medţiaga. 

35. Socializacijos projektas 

„Draugaukime, 

keliaukime, paţinkime“  

Organizuotas kūrybingas ir 

prasmingas mokinių uţimtumas, 

tenkinami kūrybiškumo, paţinimo ir 

saviraiškos poreikiai. 

Vyko 8 veiklos.  Dalyvavo 40 mokinių.   

 

36. Visuomenės sveikatos 

rėmimo projekto „Sveikas 

vaikas – mūsų ateitis“ 

veiklos 

Bus skatinama ugdytinių sveika 

gyvensena, ugdomos bendravimo, 

bendradarbiavimo kompetencijos. 

Organizuota 10 veiklų.  Dalyvavo  512 mokinių. 

37. Projektų ,,Nenoriu bijoti“ , 

„Be patyčių“ veiklos 

Gerės mokyklos mikroklimatas, bus 

skatinamas bendruomenės narių 

bendravimas, bendradarbiavimas, 

susitarimų laikymasis. 

Prevencinėje  programoje 5 klasių mokiniams „ Nenoriu bijoti“  dalyvavo 

122 mokiniai . Prie akcijos „Be patyčių“ nuotolinių  renginių prisijungė 325  

5–10 klasių mokiniai.  
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38. Prevenciniai renginiai, 

projektai ir akcijos 

Ugdoma sveika gyvensena, 

kūrybiškumo, paţinimo, socialinė  

kompetencijos. Puoselėjama tautinė 

pilietinė kultūra, dvasinės vertybės. 

Skatinamas bendruomenės narių 

bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Vykdyti 6 prevenciniai uţsiėmimai „Juoda avis“, juose dalyvavo  90 

mokinių, 8 neuroedukaciniai   uţsiėmimai, dalyvavo  80 mokinių,  8 

prekybos ţmonėmis prevencijos uţsiėmimai , dalyvavo 168 mokiniai.    

 

39. Projekto „Buvusieji 

mokiniai grįţta į mokyklą“ 

įgyvendinimas 

Ugdomos mokinių bendrosios 

kompetencijos, supratimas apie 

būsimos profesijos tinkamo 

pasirinkimo svarbą. 

Įgyvendinta 100 proc. numatytų projekto veiklų. 

40. Projekto STEAM 

įgyvendinimas ugdymo 

procese. 

 Bus ugdomi tikrovės reiškinių 

paţinimo, pritaikymo ir problemų 

sprendimo gebėjimai gamtos mokslų, 

technologijų, menų ir matematikos 

kontekste. 

Įgyvendinta 68 proc. mokyklos STEAM veiklos plane numatytų rodiklių. 

41. Dalyvavimas IT 

edukacijos programoje 

„Kompiuteriukų Ralis 

2020“ 

Didinama mokytojų motyvacija, 

diegiami praktinio mokymosi 

principai. 

Dėl nuotolinio ugdymo(si) įgyvendinta 40 proc. numatytų programoje 

„Kompiuteriukų Ralis 2020“ veiklų. 

Antro tikslo 2 uždavinys. Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenės narius. 

42.  Tėvų susirinkimų  

organizavimas 

Tėvai gaus informaciją apie vaikų 

ugdymo(si) sėkmes ir nesėkmes, bus 

suteikiama informacija apie mokyklos 

/ klasės veiklas. Bus plėtojamas tėvų ir 

mokytojų dialogas, tarpusavio sąveika. 

100 proc. klasių vadovų organizavo tėvų susirinkimus kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu. 

43. Individualių pokalbių su 

mokinių tėvais 

organizavimas nuotoliniu 

būdu. 

Aktyvus tėvų dalyvavimas, mokytojų 

ir tėvų bendradarbiavimas. Tėvai gaus  

išsamią informaciją apie mokinių 

paţangą, ugdymo problemas. 

Organizuota atvirų durų diena nuotoliniu būdu. Vyko 155 individualūs 

pokalbiai, skirti mokinių pasiekimų ir paţangos aptarimui. 

Pagalbos mokiniui specialistai nuotoliniu būdu per mokslo metus vykdė:  

socialiniai pedagogai – 651, psichologas – 255  kontaktiniu būdu, 

1180  karantino metu nuotoliniu būdu, specialiojo pedagogo / logopedo – 

112 . 

44. Neformaliojo švietimo 

grupių mokykloje atvirų 

durų savaitės 

Aktyvus tėvų dalyvavimas, mokytojų 

ir tėvų bendradarbiavimas, 

neformaliojo švietimo būrelių veiklos 

Dėl nuotolinio ugdymosi neformaliojo švietimo grupių  atvirų durų savaitė 

nebuvo organizuota. 
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organizavimas plėtojimas. 

45. Tėvų įtraukimas į darbo 

grupių veiklą, projektų, 

prevencinių programų 

vykdymą, akcijų 

organizavimą 

Telkiama bendruomenė, skatinamas 

bendradarbiavimas, lyderystė. 

 2,5 proc. padaugėjo tėvų, įsitraukusių  į mokyklos veiklas, palyginus su 

2019–2020 m. m.  

46. TUC veiklos plėtojimas. Telkiama mokyklos bendruomenė. TUC Inicijavo 16 veiklų, į veiklas įsitraukė 3,8 proc. daugiau bendruomenės 

narių, palyginus su 2019–2020 m. m. 

47. Tradicinių renginių 

organizavimas (pagal 

atskirą planą) 

Telkiama bendruomenė, stiprėja 

mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimas, formuojasi 

patrauklios ir veiklios mokyklos 

įvaizdis. 

Vyko 80 proc. suplanuotų tradicinių renginių. Visų renginių įgyvendinti 

nepavyko dėl šalyje paskelbto karantino. 

48. Tyrimo ,,Saugios 

mokyklos kūrimas“ 

organizavimas, rezultatų 

apibendrinimas ir  

pateikimas mokyklos 

bendruomenei bei 

priemonių numatymas 

saugios aplinkos kūrimo 

gerinimui 

Gerėja mokinių emocinė savijauta, 

atsiranda saugumo jausmas, stiprėja 

mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimas, gerėja 

mikroklimatas. 

Tyrimas nevykdytas dėl nuotolinio mokymo(si). 

Antras tikslas Inovatyvios ir veiklios mokyklos kūrimas įgyvendintas labai gerai. Įvykdyta 66,7 proc. visų suplanuotų priemonių, 12,5 proc. priemonių 

– iš dalies, 20,8 proc. – neįgyvendinta. 

 

KITOS PRIEMONĖS NUMATYTIEMS TIKSLAMS IR UŢDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

 

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Pasiektas rezultatas 

Mokytojų tarybos posėdžiai ir administraciniai pasitarimai 

1. Administraciniai pasitarimai Pateikta aktuali ir skubi informacija, priimti 

nutarimai ir sprendimai. 

Administraciniai pasitarimai vyko pagal poreikį, ne 

rečiau kaip kartą per savaitę. 
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2. Mokytojų tarybos posėdis „Nuoseklaus, 

kokybiško ugdymo uţtikrinimas“ 

Pateikiama analizė, vykdoma sklaida, 

suteikiama ţinių. Mokyklos tikslų ir 

uţdavinių 2020–2021 m. m. įgyvendinimas. 

 

Per 2020–202 m. m. vyko 12 mokytojų tarybos 

posėdţių. 

 
3. Mokytojų tarybos posėdis „Skirtingų 

mokinių poreikių tenkinimo galimybės 

ugdymo procese“ 

4. Mokytojų tarybos posėdis „Inovatyvios ir 

veiklios mokyklos kūrimas“ 

5. Mokytojų tarybos posėdţiai 

Veiklų su mokinių tėvais organizavimas 

6. Individualių pokalbių su mokinių tėvais 

organizavimas nuotoliniu būdu 

Tėvus tenkina mokyklos informavimo apie 

mokinių paţangą sistema. Tikslingai ir 

efektyviai naudojamos elektroninio dienyno 

galimybės. Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. Visi mokytojai 

organizuoja individualius pokalbius su 

tėvais. 

Organizuota atvirų durų diena nuotoliniu būdu. Vyko 

155 individualūs pokalbiai, skirti mokinių pasiekimų ir 

paţangos aptarimui. 

Pagalbos mokiniui specialistai nuotoliniu būdu per 

mokslo metus vykdė: socialiniai pedagogai – 651, 

psichologas – 255  kontaktiniu būdu, 1180  karantino 

metu nuotoliniu būdu, specialiojo pedagogo / logopedo 

– 112 . 

 

7. Atskirų klasių tėvų susirinkimai Suteikta informacija apie mokyklos 

organizuojamą veiklą, supaţindinta su 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, 

ugdymo planu. Vykdomas tėvų švietimas. 

Suteikta informacija apie tolimesnio 

mokinių mokymosi galimybes, įvairios 

pagalbos teikimas. 

Vesti 7 tėvų susirinkimai kontaktiniu  ir 56 

susirinkimai nuotoliniu būdu Teams programoje. 

8. Lankstinukai tėvams ir mokiniams Parengta atmintinė apie mokyklos teikiamas 

paslaugas. 

72  proc. klasės vadovų parengė lankstinukus apie 

mokyklos teikiamas paslaugas 

9. Klasių mokinių tėvų komitetų pirmininkų 

susitikimai / apskrito stalo diskusijos. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros 

kėlimas, įvairios informacijos teikimas, 

sėkmių ir nesėkmių išsiaiškinimas. 

Organizuoti du klasių mokinių tėvų komitetų 

pirmininkų susirinkimai. 

10. Tėvų pedagoginis švietimas Organizuojami 1–2 seminarai mokinių 

tėvams. 

123 tėvai dalyvavo seminare „Šeimos ir ugdymo 

įstaigos partnerystė bei efektyvaus bendradarbiavimo 

galimybės sprendţiant vaikų auklėjimo ir ugdymo 
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klausimus“. 

 

Mokyklos bendruomenės veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

11. Mokyklos įsivertinimo organizavimas, 

vykdymas ir rezultatų pateikimas 

mokyklos bendruomenei 

Įsivertinimo metu gauta informacija 

naudojama mokyklos veiklos tobulinimui.  

Išskirtos stipriosios pusės ir tobulintini 

dalykai, priimtos strategijos veiklai gerinti.  

Įsivertinimas vyksta taikant IQES 

galimybes. 

Per 2020–2021 m. m. organizuoti trys mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimai, rezultatai pateikti 

mokyklos bendruomenei. 

12. Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų  

veiklos įsivertinimas, tobulinimosi krypčių 

numatymas 

Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai 

metodikos grupėse apibendrina ir įsivertina 

savo veiklą, tikslingai renkasi veiklos 

tobulinimosi kryptis ir institucijas. 

100 proc. pedagoginių darbuotojų kartą per metus 

įsivertina savo veiklą, numato tobulinimosi kryptis. 

13. Pedagogų atestacijos vykdymas Mokytojų veiklos efektyvumo padidėjimas, 

mokytojų, įgijusių aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją, skaičiaus augimas. Mokytojų 

veiklos kompetencijos įvertinimas. 

Per 2020–2021 m. m. aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją įgijo vienas mokytojas (mokytojo 

metodininko). 

14. 2020–2022 m. strateginio plano: 

1) monitoringas,  

2) įgyvendinimo ataskaitos rengimas. 

 

Strateginio plano įgyvendinimas. Parengta ir 

mokyklos bendruomenei pristatyta 2020–

2022 m. strateginio plano įgyvendinimo 

ataskaita. 

Parengta 2020–2022 m. strateginio plano 

įgyvendinimo ataskaita uţ 2020 metus ir pristatyta 

mokyklos bendruomenei. 

Pedagoginė, šviečiamoji ir kultūrinė veikla 

15. Mokyklos atestacinės komisijos posėdţiai Nustatyta atitinkama mokytojų kvalifikacinė 

kategorija, įvertinta mokytojų veikla. 

Per 2020–2021 m. m. vyko 3 atestacinės komisijos 

posėdţiai 

16. Dalyvavimas kuruojamų metodikos grupių 

posėdţiuose 

Mokytojų iniciatyvų skatinimas ir veiklos 

strategijos formavimas. 

Dalyvauta 94 proc. organizuotuose metodikos grupių 

posėdţiuose. 

17. Dalyvavimas Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, 

ŠPT, švietimo centrų ir kituose 

organizuojamuose seminaruose bei  

kursuose 

Įgyta informacija, galima veiklos korekcija. Dalyvauta. 

18. Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo organizavimas 

Gauta informacija apie pagrindinio 

išsilavinimo kokybę. 

Organizuota lietuvių kalbos ir literatūros bei 

matematikos pasiekimų patikrinimai, uţsienio (anglų) 



18 

 

kalbos pasiekimų lygio patikrinimai. 

19. NMPP testų organizavimas 6 ir 8 klasėse Mokinių paţangos fiksavimas, mokyklos 

tikslų ir uţdavinių numatymas 2021–2022 

m. m. 

NMPP testai 6 klasių mokiniams šalyje nebuvo 

organizuoti. 

4 kl. mokiniai dalyvavo skaitymo (100 proc.) ir 

matematikos (100 proc.) NMPP. 

8 kl. mokiniai dalyvavo skaitymo (95,2 proc.), 

matematikos (94,4 proc.) NMPP, mokyklos 

organizuotuose gamtos mokslų (94,4 proc.)  ir 

socialinių mokslų (92,1 proc.) pasiekimų 

patikrinimuose. 

20. Mokinių pamokų tvarkaraščių sudarymas 

ir koregavimas 

Parengtas tvarkaraštis, atitinkantis higienos 

normas. 

Parengti pamokų tvarkaraščiai mokantis kontaktiniu 

būdu ir mokantis nuotoliniu būdu. 

21. Mokyklos ugdymo ir veiklos planų 

rengimas 

Parengti mokyklos ugdymo ir veiklos planai 

bei atlikta analizė. 

Parengtas mokyklos ugdymo planas 2021–2022 ir 

2022–2023 m. m. bei atlikta  2019–2020 ir 2020–2021 

ugdymo plano analizė. 

Parengtas mokyklos veiklos planas 2021–2022 m. m. 

bei atlikta 2020-2021 m. m. veiklos plano analizė. 

22. Mokytojų budėjimo mokykloje grafikų 

sudarymas, budėjimo  koordinavimas. 

Uţtikrinta tvarka mokykloje. Per 2020–2021 m. m. parengtas vienas budėjimo 

mokykloje grafikas. 

23. Mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo 

mokyklos,  pavėţėjimo organizavimas ir 

vykdymas 

Sudarytos sutartys su veţėjais, uţtikrintas 

mokinių atvykimas į mokyklą ir grįţimas į 

namus. 

Buvo paveţami 87 mokiniai,  sudaryta viena sutartis su 

veţėju. 

24. Darbuotojų prašymų ir skundų 

nagrinėjimas 

Ištirti skundai ir pareiškimai. Darbuotojų prašymų bei skundų nepateikta. 

25. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš 

darbo 

Suformuotas mokyklos personalas. Priimta 3 darbuotojai, atleista 10 darbuotojų. 

Mokyklos finansų politikos  formavimas, vykdymas 

26. Biudţetinių ir specialiųjų lėšų 

panaudojimo programų parengimas, 

sąmatų sudarymas ir vykdymas 

Tikslingai ir taupiai naudojamos lėšos. Parengtos 2021 m. biudţetinių ir specialiųjų lėšų 

panaudojimo programų sąmatos. 

27. Mokytojų ir mokinių tėvų inicijavimas 

skirti mokyklai  1,2 proc. pajamų mokesčio 

paramą. 

Sukauptos lėšos skiriamos mokyklos 

aplinkai puoselėti. 

 Mokyklai skirta  845 Eur  pajamų mokesčio parama. 

28. Mokytojų etatinio darbo uţmokesčio Parengta mokytojų etatinio darbo  Du kartus per mokslo metus sudaromas mokytojų 
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sąrašo sudarymas, mokymo lėšų 

paskirstymas ir panaudojimas 

uţmokesčio sąrašas, paskirstytos mokymo 

lėšos. 

etatinio darbo uţmokesčio sąrašas. 

29. Darbuotojų darbo laiko apskaitos 

ţiniaraščių pildymas 

Laiku uţpildyti ţiniaraščiai. Kiekvieną mėnesį parengti Darbuotojų darbo laiko 

apskaitos ţiniaraščiai. 

30. Mokinių statistinių ataskaitų rengimas Parengtos ataskaitos. 100 proc. parengtos mokinių statistinės ataskaitos. 

31. MR duomenų bazės tvarkymas Sutvarkyta duomenų bazė. MR duomenų bazė tvarkoma sistemingai ir laiku. 

32. PR duomenų bazės tvarkymas Sutvarkyta duomenų bazė. PR duomenų bazė tvarkoma sistemingai ir laiku. 

33. NEMIS duomenų bazės tvarkymas Vyksta savalaikis informacijos apie mokyklą 

nelankančius mokinius duomenų teikimas. 

Vykdoma mokinių mokyklos nelankymo 

prevencija, gerinama mokinių mokymo(-si) 

kokybė, didinama mokymosi motyvaciją. 

Kiekvieną mėnesį atliktas sistemingas mokinių 

lankomumo fiksavimas, NEMIS uţregistruoti 2 

mokiniai, kurie per mėnesį be pateisinamos prieţasties 

praleido daugiau kaip pusę pamokų. 

Mokyklos materialinės bazės gerinimas ir stiprinimas 

34. Mokomųjų dalykų kabinetų atnaujinimas 

mokymo priemonėmis.  

Kokybiškesnis ugdymo procesas. Mokiniai 

ir mokytojai 100 proc. aprūpinti vadovėliais. 

90 proc. pagerėjusios mokinių ir mokytojų 

darbo sąlygos. 

Kabinetai atnaujinami pagal finansines galimybes. 

100 proc. mokinių ir 85 proc. mokytojų nupirkta 

EDUKA KLASĖ skaitmeninės mokymosi aplinkos   

licencijos. 

Nupirkta 90 proc.  pageidautinų vadovėlių. 

Fiziniam ugdymui nupirkta gimnastikos čiuţinių, 

metimo kamuoliukų,  technologijoms ir dailei, 

matematikai ir informacinėms technologijoms nupirkta 

mokymo priemonių. 

 

35. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

uţsakymas 2021–2022 m. m. 

36. Kabinetų sienų, grindų dangos ir 

mokyklinių baldų atnaujinimas. 

Estetiškesnė ugdymo(si) aplinka. 

Ugdymas(is) vyksta netradicinėse erdvėse. 

Klasių  modernizavimui nupirkta 17 kompiuterių, 1 

spausdintuvas, 7 projektoriai, 2 interaktyvūs ekranai, 

14 internetinių kamerų, mokytojų kambariui nupirkta 

spausdinimo dauginimo aparatas, vienoje klasėje 

atnaujintos kėdės. 

Įrengtas sensorinis-relaksacinis kambarys specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams, atnaujintas fizikos 

kabinetas.  

Atnaujinta mokytojų kambarys ir edukacinė erdvė 

mokyklos kieme. 

37. Edukacinių erdvių kūrimas. 



Bendras viso plano įgyvendinimas vertinamas labai gerai. Buvo įgyvendinti visi iškelti tikslai, 

įgyvendintos beveik visos numatytos priemonės, išskyrus tuos, kuriuos įgyvendinti nebuvo 

įmanoma dėl šalyje paskelbto karantino ir nuotolinio ugdymo(si) organizavimo. Nuolat 

besimokantys, motyvuoti mokytojai darė įtaką vidinei ir išorinei mokyklos kultūrai, mokiniams. 

Nuo mokytojų, administracijos, pagalbos mokiniui specialistų teigiamo poţiūrio į kaitą, aktyvios 

bendros veiklos, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti, sutelktumo, kūrybiškumo, atsakingumo 

mokiniams ir tėvams priklauso, ar esame nuolat besimokanti mokykla. 

 

3.6. Ugdymas   

3.6.1. Mokinių kaita 2018–2021 m.: 

Metai I-IV V-VIII IX-X IŠ VISO 

2018-06-15  491 24 515 

2018-09-01  506 26 532 

2019-06-21  501 20 521 

2019-09-01  509 24 533 

2020-06-18  499 21 520 

2020-09-01 16 524 29 569 

2021-06-17 15 521 28 564 

 

3.6.2. Mokinių ugdymo(si) pažangos 2018–2021 m. m. palyginimas  

3.6.2.1. 1–10 klasių mokinių paţangumas (proc.).  

2020–2021 m. m. mokykloje didelis dėmesys skirtas ugdymo(si) kokybei gerinti tenkinant 

mokinių poreikius, integruojant programas į ugdymo turinį, diegiant naujus projektus skatinančius 

patyriminį mokymąsi. Mokyklos mokinių paţangumas padidėjo 0,98 proc. palyginus su 2019–2020 

m. m.  

Klasė 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

I   100 

II   100 

III   100 

IV   100 

V 99,2 (-0,8 proc.) 100 (+0,8 proc.) 100 (0 proc.) 

VI 99,0 (-0,1 proc.) 99,4 (+0,4 proc.) 100 (+0,6 proc.) 

VII 97,6 (-1,52 proc.) 99,0 (+1,4 proc.) 99,31(+0,31 proc.) 

VIII 94,5 (+7,83 proc.) 98,4 (+3,9 proc.) 97,62 (-0,78) 

IX 100 (+18,18 proc.) 100 (0 proc.) 100 (0 proc.) 

X 90 (-10 proc.) 90 (0 proc.) 100 (+10 proc.) 

Iš viso 92,8 (-0,88 proc.) 98,76 (+5,96 proc.) 99,74 (+0,98 proc.) 

 

3.6.2.2. Aukštesniuoju lygmeniu besimokančių mokinių skaičius (skaičius ir proc.)   

2020–2021 m. m. 0,66 proc. padaugėjo mokinių besimokančių aukštesniuoju pasiekimų lygiu 

palyginus su 2019–2020 m. m.: 

 

Klasė 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

V 12 (8,7 proc.) 16 (14,29 proc.) 17 (12,59 proc.) 

VI 8 (6,5 proc.) 12 (8,51 proc.) 11 (9,48 proc.) 

VII 13 (10,2 proc.) 7 (5,69 proc.) 8 (5,56 proc.) 

VIII 5 (4,4 proc.) 7 (5,69 proc.) 12 (9,52 proc.) 

IX – – – 

X – – – 

Iš viso 38 (7,29 proc.) 42 (8,08 proc.) 48 (8,74 proc.) 
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3.6.2.3. Nepasiekusių patenkinamo mokymosi lygio mokinių skaičius  (skaičius ir proc.). 

2020–2021 m. m. 0,23 proc. sumaţėjo mokinių nepasiekusių patenkinamo mokymosi 

lygmens palyginus su 2019–2020 m. m.: 

Klasė 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

V 1 (0,7 proc.) – – 

VI 2 (1,6 proc.) 1 (0,7 proc.) – 

VII 3 (2,4 proc.) 1 (0,8 proc.) 1 (0,69 proc.) 

VIII 8 (7,1 proc.) 2 (1,6 proc.) 3 (2,38 proc.) 

IX - – – 

X 1 (10 proc.) 1 (10 proc.) – 

Iš viso 15 (2,9 proc.) 5 (0,96 proc.) 4 (0,73 proc.) 

 

3.6.3. Pradinio ir pagrindinio ugdymo pasiekimų lyginamoji analizė  

2020–2021 m. m. pradinio ugdymo programą baigė ir pradinio ugdymo išsilavinimo 

paţymėjimą gavo 1 mokinys, pradinio ugdymo individualizuota programą baigė ir pradinio ugdymo 

pasiekimų paţymėjimą gavo 1 mokinys. Pagrindinio ugdymo programos I dalį baigė ir išsilavinimo 

paţymėjimus gavo 125 mokiniai, 1 mokinys pagrindinio ugdymo programos I dalies nebaigė. 

Pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus gavo 10 mokiniai.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) rezultatų lyginamoji analizė atlikta 

remiantis 2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. PUPP balų vidurkiais. 2019–2020 m. m. PUPP 

rezultatų lyginamosios analizės atlikti nėra galimybės, nes 2019–2020 m. m. PUPP mokykloje 

nebuvo vykdyti dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“). 

2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 

10 mokinių. 2020–2021 m. m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo balų 

vidurkis 3,9 ir jis yra 1,2 balo didesnis lyginant su 2018–2019 m. m. matematikos pagrindinio 

ugdymo patikrinimo balų vidurkiu. 2021–2021 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo balų vidurkis 4,7 ir jis yra 0,5 balo maţesnis lyginant su 2018–2019 

m. m. lietuvių kalbos ir literatūros balų vidurkiu. 

 
 

3.6.4. NMPP testai   

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatų lyginamoji analizė atlikta 

remiantis 2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. NMPP rezultatais. 2019–2020 m. m. NMPP 
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rezultatų lyginamosios analizės atlikti nėra galimybės, nes 2019–2020 m. m. NMPP mokykloje 

nebuvo vykdyti dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“).  

Lyginant 2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. 8 klasių NMPP rezultatus pagal pasiekimų 

lygius, fiksuojami aukštesni skaitymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų testų rezultatai ir visuose 

pasiekimų lygiuose ţemesni matematikos testo rezultatai. Atlikus analizę nustatyti pagrindiniai 

privalumai ir trūkumai: 

Privalumai: 

 37,6 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių socialinių mokslų pagrindinį pasiekimų lygį;  

 3,8 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 22,8 proc. pagrindinį gamtos 

mokslų pasiekimų lygį; 

 4,4 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 14 proc. pagrindinį skaitymo 

pasiekimų lygį. 

Trūkumai: 

 14 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių socialinių mokslų aukštesnįjį pasiekimų lygį;  

 9,1 proc. padaugėjo mokinių, nepasiekusių matematikos patenkinamo pasiekimų lygio; 

 4,5 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį matematikos pasiekimų lygį. 

 aukštesnįjį matematikos pasiekimų lygį nepasiekė nė vienas mokinys.  
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3.7. Profesinis orientavimas  
2020–2021 m. m. mokiniai mokykloje profesinio orientavimo ir karjeros planavimo buvo  ugdomi 

pagal 2019 m. birţelio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-104 patvirtintą Ugdymo karjerai programą 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metams. 

Mokykloje vykdytas mokinių profesinis informavimas ir veiklinimas padėjo mokiniams 

paţinti įvairias uţimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, 

ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. 

Spalio 5 diena mokykloje paskelbta Karjeros diena, kurios metu mokiniams pamokas veda 

tėveliai. Jie supaţindina mokinius su įvairiomis profesijomis, karjeros galimybėmis, asmeninėmis 

savybėmis, reikalingomis vienai ar kitai profesijai. 2020 m. spalio 5 d. Karjeros dienos metu 

pamokas vedė 21 tėvų ar kviestinių svečių – skirtingų profesijų atstovų.  

Per mokslo metus visų klasių vadovai vedė 59 klasių valandėles profesinio orientavimo 

tema.  SEU pamokose vyko filmų apie profesijas perţiūra ir aptarimas. Dešimtos klasės mokiniai iš 

arčiau susipaţino su įvairiomis uţimtumo sritimis, profesijų ypatumais ir karjeros galimybėmis 

nuotolinių susitikimų metu su UT specialiste „Įsidarbinimo galimybės Lietuvoje“, MPRC 

Vilkaviškio skyriaus specialistais, Kauno Karaliaus Mindaugo PRC specialistais bei MPRC 

specialistais „Atvirų durų dienos sesija“. 

2020–2021 m. m. tęsiamas nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio mokykloje pradėtas 

vykdyti  projektas „Buvusieji mokiniai grįţta į mokyklą“, kurio metu švietėjišką veiklą profesinio 

informavimo ir karjeros planavimo tema vykdė buvę mokyklos mokiniai. Vykdytos 7 veiklos. 

Mokykloje įsteigtas profesinio informavimo taškas – tai profesinio informavimo ir 

konsultavimo vieta, kurioje mokiniai gali ieškoti informacijos internete ir PIT-e esančioje 

literatūroje. 

 

3.8. Mokinių pasiekimai   

3.8.1. konkursai, olimpiados 

2020–2021 m. m. dalis olimpiadų ir konkursų nebuvo organizuojami dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“), tačiau mokyklos 

mokinių, dalyvavusių olimpiadose, konkursuose ir varţybose, prizininkų skaičius yra 11 vienetais 

didesnis palyginus su 2019–2020 m. m.:  

Uţimta vieta 

rajono / šalies 

/ tarptautinėse 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varţybose 

Prizininkai rajone Prizininkai 

regione 

Prizininkai šalyje Tarptautiniai 

prizininkai 

2018

–

2019 

2019

–

2020 

2020

–

2021 

2018

–

2019 

2019

–

2020 

2020

–

2021 

2018

–

2019 

2019

–

2020 

2020

–

2021 

2018

–

2019 

2019

–

2020 

2020

–

2021 

I 16 8 6 1 1 – 3 2 2 – – – 

II 11 7 9 1 1 1 1 1 3 – – – 

III 14 9 9 1 1 – 1 – 1 – – – 

Laureatai, 

nugalėtojai 

– 2 5 3 – – 2 3 1 – – 9 

Iš viso 41 26 29 6 3 1 7 6 7 – – 9 

 

3.9. Metodinė veikla  

2020–2021 mokslo metais veikė septynios metodikos grupės: 
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Eil. 

Nr. 
Metodikos grupės 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Metodikos grupių pirmininkų 

kvalifikacija 

Metodinės tarybos pirmininkė G. Melnykaitė Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė 

1. Lietuvių kalbos ir dorinio 

ugdymo mokytojų 

V. Kriščiūnienė Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė 

2. Anglų, rusų ir vokiečių kalbų 

mokytojų 

E. Paškauskienė Anglų kalbos  mokytoja 

metodininkė 

3. Kūno kultūros mokytojų M. Saldukaitis Kūno kultūros mokytojas 

metodininkas 

4. Menų, technologijų ir 

ţmogaus saugos mokytojų 

D. Lapaitienė Dailės vyresnioji mokytoja 

5. Matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų 

J. Povilaitytė-

Vizgirdienė 

Matematikos mokytoja 

metodininkė 

6. Gamtos ir socialinių mokslų 

mokytojų 

L. Švenčiūnienė Biologijos vyresnioji mokytoja 

7. Pagalbos mokiniui specialistų V. Aleknavičienė Vyresnioji socialinė pedagogė 

 Metodinė taryba 2020–2021 m. m. pirmam tikslui Nuoseklaus, visybiško ugdymo 

užtikrinimas pasiekti pasirinko ir kartu su mokyklos bendruomene įgyvendino 90 proc. numatytų 

priemonių. Mokytojai tobulino mokinių pasiekimų ir individualios paţangos stebėjimo sistemą, 

dalinosi gerąja patirtimi mokykloje, rajone ir regione, bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje. 

Veiklos buvo organizuotos atsiţvelgiant į mokinių gebėjimus, kad kiekvienas galėtų patirti sėkmę. 

Ugdydami bendrąsias kompetencijas, orientuotas į asmenybės ūgtį, įtraukė ugdytinius į visas 

kūrybines veiklas, efektyviai naudojo IT. Mokykloje buvo surengta daug įvairias kompetencijas 

ugdančių renginių. 

Ilgalaikiuose dalykų planuose 100 proc. mokytojų individualizavo ir diferencijavo ugdymo 

turinį, atsiţvelgdami į mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. 82 proc. mokytojų 

pamokose numatė skirtingas uţduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų mokiniams ar jų 

grupėms.        Visose metodikos grupėse tobulinta ir tinkamai taikyta mokinių paţangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema padėjo mokiniams ir mokytojams planuoti mokymą(si) ir įsivertinimą, leido 

vykdyti tinkamą mokinių asmeninės paţangos matavimą. 

Visose metodikos grupėse (100 proc.) tobulinta ir tinkamai taikyta mokinių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema padėjo mokiniams ir mokytojams planuoti mokymą(si) ir įsivertinimą, 

leido vykdyti tinkamą mokinių asmeninės paţangos matavimą. 80 proc. mokinių gebėjo įsivertinti 

ir pasimatuoti asmeninę paţangą bei pasiekimus. 

Organizuotos ilgalaikės (matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros 6, 8 klasėse) ir 

trumpalaikės konsultacijos įvairių gebėjimų mokiniams. 2020 m. spalio mėn. prasidėjus 

nuotoliniam ugdymui visos konsultacijos vyko Microsoft Teams programoje (pagal sudarytą 

grafiką arba baltų pamokų metu). Visų klasių mokiniams vyko trumpalaikės lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, uţsienio kalbų, gamtos ir socialinių mokslų konsultacijos. Taip pat 

mokiniams buvo siūlomos konsultacijos mokinių atostogų metu. 

Lietuvių k., matematikos  mokytojos  rengė ir skaitė pranešimus šalies ir rajono pedagogams, 

mokytojų tarybos posėdţių metu (apie 5 kl. mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, 8 kl. mokinių 

NMPP rezultatų analizė, mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokausi ir augu 2021“ bei kt.). 
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Mokiniai savo gebėjimus pasitikrino dalyvaudami konkursuose, olimpiadose (pvz., vaikų 

kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų konkurse „Tavo ţvilgsnis“, „Kalbų kengūroje“, tarptautinėje 

anglų kalbos olimpiadoje KINGS, geografijos olimpiadoje, rajoniniame fizikos čempionate, 

matematikos olimpiadoje, technologijų olimpiadoje, kūrybinių darbų, epistolinio rašinio, meninio 

skaitymo konkursuose ir kt.). 

Sėkmingai skatinta savanorystės bei lyderystės iniciatyva. 6 mokiniai   rengė pranešimus, 9 

ugdytiniai vykdė projekto „Mokiniai – mokiniams“ veiklas. Projekto „Sveikas vaikas –  mūsų 

ateitis“ veiklose dalyvavo 92 proc. bendruomenės narių. Socializacijos projekto „Draugaukime, 

keliaukime, paţinkime“  veiklose dalyvavo 15 proc. mokinių. Organizuota 18 veiklų  saugaus 

elgesio internete tema. 

Vykdytos aktyvios veiklos su mokiniais, įgyvendintas TUC projektas „Ţydų tautos istorijos ir 

kultūros pėdsakais“. 2020 m. rugsėjo 23 d. Holokausto aukų atminimo vietoje parengta literatūrinė 

– meninė  kompozicija „Kadais jiems ryškiai švytėjo Toros šviesa“, minint Lietuvos ţydų genocido 

aukų atminimo dieną. Parengta meninė instaliacija ,,Ištark nuţudytojo vardą – prikelk jį atminties 

gyvenimui“, pagerbiant ţydų holokausto aukas rajoniniame renginyje. Vykdyta pilietinė iniciatyva 

„Atminties akmenėliai“, minint  Lietuvos ţydų genocido dieną ir pagerbiant ţydų holokausto 

aukas  rajoniniame renginyje. Vykdytas nacionalinis projektas „Apie tai, kas buvo prarasta“, skirtas 

paminėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – sausio 27-ąją. 

Šalyje prasidėjus visuotiniam karantinui, ugdomoji veikla 100 proc. vykdyta nuotoliniu būdu 

naudojant Microsoft Teams platformą: vyko visų dalykų vaizdo pamokos, klasių valandėlės, 

konsultacijos, susirinkimai, konkursų rezultatų aptarimai, elektroninis 5 ir 9 kl. mokinių testavimas. 

85 proc. mokytojų naudojo įvairias mokymosi aplinkas ir platformas: EMA, EDUKA klasė, 

emokykla, Microsoft Office, Microsoft Teams, BBC micro: bit, Logo Motion, aktyvios pamokos 

„Šviesa“ Activ Inspire pagalba, eTest, Socrative, Quizziz, mentimeter, liveworksheets, ClassDojo. 

Informacijos sklaidai puikiai panaudoti socialiniai tinklai: viešintos virtualios parodos, organizuota 

skaitymo skatinimo akcija „Renkuosi skaityti“. 

2020–2021 m. m. 32 (75 proc.) mokytojai vedė integruotas (atviras) pamokas. Visų metodikų 

grupių atstovai vedė bent po vieną integruotą pamoką. Sėkmingai nuotoliniu būdu organizuota 

metodinė dekada „Kolega – kolegai“ (vesta 13 pamokų).  Dekados tikslas – įvairių ugdymo metodų 

ir būdų, skatinančių mokinių ūgtį, taikymas. Pamokose buvo siejami tarpdalykiniai ryšiai, taikomi 

aktyvieji ugdymo metodai, naudojamos IT, skleidţiama geroji patirtis, mokomasi bendradarbiavimo 

kultūros,  ieškoma įvairesnių ugdymo(si) metodų.  Aptardami pamokas mokytojai dalinosi savo 

sėkmėmis, didţiavosi mokinių pasiekimais, individualia atskirų mokinių paţanga. 

100 proc. organizuotos ir vykdytos mokomųjų dalykų savaitės. Vykdytas projektas „Spalis – 

tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Skaitymas – vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę“. Šiaurės 

šalių literatūros savaitės metu netradiciniu būdu vyko skaitymai „auštant“. Vyko „Metų knygos 

rinkimai 2020“, organizuota akcija „Knygų Kalėdos“. Vasario–kovo mėn. vyko Lietuvių kalbos 

dienų renginiai. 2021 m. kovo 22-26 dienomis mokykloje organizuota tradicinė uţsienio kalbų 

savaitė. Aštuoniose savaitės metu vykdytose veiklose dalyvavo 310 (58 proc.) mokyklos mokinių. 

Antram tikslui Inovatyvios ir veiklios mokyklos kūrimas pasiekti mokykloje vykdyta taip pat 

daug veiklų, 40 įvairių mokomųjų dalykų pamokų vyko netradicinėse aplinkose. 

TUC inicijavo projektus „Ţydų tautos istorijos ir kultūros pėdsakais“, „Apie tai, kas buvo 

prarasta“, pilietinę akciją „Atminties akmenėliai“.    TUC iniciatyva ir mokyklos bendruomenės dėka 

Litvakų atminimo sode išaugo simbolinis medis 1941–1944 m. sunaikintai Vilkaviškio krašto ţydų 

bendruomenei atminti.         

Atlikta tikslinga skaitmeninių technologijų paieška, organizuotas skaitmeninių technologijų 

diegimas mokyklos bendruomenėje ugdymo procesui vykstant nuotoliniu būdu, konsultuota 

mokyklos bendruomenė skaitmeninių technologijų diegimo ir naudojimo klausimais. 

Visus mokslo metus vykdytos tarptautinių projektų „Mano šaknys tampa mūsų sparnais: 

kelionių agentūra“,  „Europos mokyklos uţ darnų vystymąsi“, „Eksperimentinė kūrybinio ugdymo 

kelionė“ veiklos. 
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Vyko bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: kitomis miesto ir rajono mokyklomis, 

Vilkaviškio  kultūros centru, turizmo ir verslo centru, ligonine, rajono laikraščio „Santaka“ 

ţurnalistais ir kt. 

Visus mokslo metus buvo bendradarbiaujama su mokinių tėvais: tėvai informuoti apie vaiko 

galimybes, el. dienyne galėjo matyti mokytojų parašytas pastabas, atsiskaitymus, informaciją, 

paţymių komentarus, efektyviau stebėti vaiko daromą paţangą. 

Vyko tradiciniai renginiai: Mokslo metų pradţios šventė, Mokytojų dienos renginiai, 

kalėdiniai renginiai. Išradingai paminėtos valstybinės šventės (organizuotos viktorinos, konkursai), 

vykdytos akcijos „Renkuosi skaityti“, „Knygų Kalėdos“, „Ţalias takas aplink mokyklą“. Visi 

renginiai labai sutelkė mokyklos bendruomenės narius. Apie mokykloje vykdytas veiklas 

informacija pasiekė 90 proc. mokyklos bendruomenės narių per įvairias informacijos sklaidos 

priemones (mokyklos internetinis puslapis, spauda, mokyklos FACEBOOK paskyra).  

Vykdyta akcija „Mokytojau, einam“, kurioje dalyvavo 55 proc. mokyklos mokytojų. Vyko 

nuotolinė sporto savaitė 5 – 8 klasių mokiniams, rajono mokyklų nuotolinės varţytuvės „Paţink 

Vištyčio regioninį parką virtualiai“. 

Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo vykdant projektų „Draugaukime, keliaukime, 

paţinkime“, „Sveikas vaikas – mūsų ateitis“ veiklas (dalyvavo 92 proc. bendruomenės narių). 

Socializacijos projekto „Draugaukime, keliaukime, paţinkime“  veiklose dalyvavo 15 proc. 

mokinių. 9 ugdytiniai vykdė projekto „Mokiniai – mokiniams“ veiklas. 

Metodinė taryba koordinavo visą mokyklos metodinę veiklą, skatino mokytojų savarankišką 

profesinį tobulėjimą, dalykinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Savo veikloje vadovavosi 

dokumentais, reglamentuojančiais ugdymo proceso organizavimą, mokyklos nuostatais, Vilkaviškio 

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos metodinės tarybos nuostatais, veiklos planu ir vertinimo / 

įsivertinimo išvadomis. 

 

3.10. Intelektiniai ištekliai  

Atsiţvelgiant į strateginius Lietuvos švietimo dokumentus – Valstybinę švietimo 2013–2022 

metų strategiją (2013), Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją (2012) – mokykloje didelis 

dėmesys skiriamas asmeniniam profesiniam tobulėjimui. Tobulinant bei gerinant ugdymo kokybę, 

didelę reikšmę turi intelektinių išteklių gerinimas. Įgyvendinant mokyklos bendruomenės tikslus bei 

uţdavinius, siekta sudaryti tinkamas sąlygas mokytojų kompetencijoms ugdyti bei tobulinti. 

Mokytojai kėlė bei tobulino savo kvalifikaciją nuotoliniuose rajono ir respublikiniuose 

seminaruose, dalyvavo nuotoliniuose ŠPT organizuojamuose mokytojų metodikos grupių 

pasitarimuose, vykdė gerosios darbo patirties sklaidą savo mokykloje, rajono nuotoliniuose 

metodiniuose pasitarimuose. Mokyklos administracija taip pat nuolat tobulino savo kvalifikaciją  

nuotoliniuose kursuose bei seminaruose apie nuotolinio ugdymo organizavimą, ugdymo turinio 

atnaujinimo, įtraukiojo ugdymo klausimais (forumas ,,Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“) 

Mokytojai aktyviai dalyvavo bendruose nuotoliniuose seminaruose: seminare „Įrodymais 

grįsta pedagogo veikla, ugdant elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar) sutrikimų turinčius vaikus“ 

dalyvavo 51 mokytojas; dviejų dalių seminare „Šeimos ir ugdymo įstaigos partnerystė bei 

efektyvaus bendradarbiavimo galimybės sprendţiant vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimus“ 

dalyvavo 60 mokytojų ir 123 tėvai. 

Dėstomų dalykų seminaruose mokytojai įgijo daugiau ţinių, kaip taikyti aktyvaus darbo 

metodus ugdymo procese, apie IKT naudojimo galimybes inovatyviam mokymui, apie nuotolinio 

mokymo organizavimą, apie įsisąmoninti mokymosi turinį padedančius metodus, kaip kelti mokinių 

mokymosi motyvaciją ir kt.  

Dalykų mokytojai visus metus dalyvavo atnaujintų ugdymo programų projektų pristatymuose, 

kompetencijų raidos aprašų pristatymuose.   

Mokyklos bendruomenės iškeltų 2020–2021 mokslo metų tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas 

aptartas ir analizuotas administracinių pasitarimų metu, mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos 

posėdţiuose, metodinėje taryboje. Posėdţių metu aptartas ugdymo plano ir strateginio plano 

įgyvendinimas, ugdymo organizavimo nuotoliniu mokymo būdu tvarka, mokinių ir mokytojų 
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motyvacija, asmeninių vertybių sistema, mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarka, mokinių 

kėlimas į aukštesniąją klasę,  supaţindinta su naujausiais teisės aktais, aptartas mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas ir darbo uţmokesčio klausimai, mokymo priemonių ir vadovėlių poreikis, 

klasių komplektavimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir kasdienio mokymosi įsivertinimo 

rezultatai, kontaktinių valandų mokytojams tarifikavimas 2021–2022 m. m., neformalaus švietimo 

veiklų organizavimas. Ugdymo klausimai, mokyklos veiklos planavimo dokumentai aptarti klasėse 

organizuotuose tėvų susirinkimuose, mokyklos mokinių klasių tėvų komiteto pasitarimuose, 

mokyklos tarybos posėdţiuose.  

 

3.11. Įdiegtos naujovės, dalyvavimas programose ir projektuose  

2020–2021 m. m. mokykloje sukurta nuotolinio mokymo  organizavimo sistema. Nuo 2020 

m. spalio mėnesio  visuotinai naudota Microsoft Teams platforma, kurioje vyko pamokos,  pateikta 

visa mokomoji medţiaga,  nuotoliniu būdu  vyko susirinkimai, posėdţiai, pasitarimai, seminarai. 

Nuotolinio ugdymo metu atsiradus kontaktinio darbo poreikiui, VGK sprendimu buvo 

sukurtas kontaktinio ugdymo modelis, skirtas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, bei tiems, 

kurie mokytis namuose neturėjo tinkamų sąlygų. 

Mokykloje įrengta hibridinė klasė.  Esant poreikiui  dalis mokinių turės galimybę mokytis 

kontaktiniu būdu mokykloje,  kita dalis – nuotoliniu būdu namuose. Hibridinė įranga sukuria 

sąlygas visiems mokiniams visavertiškai dalyvauti ugdymo procese. 

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas mokiniams, turintiems elgesio problemų, bei kitiems 

mokiniams, pageidaujantiems nusiraminti, atsipalaiduoti, mokykloje įrengta sensorinė erdvė. Joje 

esanti įranga sukuria multisensorinę pasyvią ir interaktyvią aplinką. Kabinete pritaikytos priemonės 

ergoterapijai ir motorikos lavinimui, taisyklingai judesio korekcijai, koordinacijai ir kt.   

Praktinis patyrimas yra vienas efektyviausių mokymosi būdų. Suvokiant patyriminio ugdymo 

svarbą mokykloje įrengtas fizikos kabinetas-laboratorija, kurioje įrengta laboratorinių darbų sala, 

įdiegtas interaktyvus ekranas, kabinetas papildytas mokymo(si) priemonėmis.  

Mokykloje tęsiamas STEAM projekto įgyvendinimas: 5c klasės mokiniai dalyvavo 

integruotame gamtos ir ţmogaus, fizinio ugdymo ir anglų kalbos STEAM projekte „Einu, stebiu, 

fiksuoju!“, 8 klasių mokiniai dalyvavo projekte ,,Ţiedų laikrodis“, 6-tų klasių mokiniai dalyvavo 

gamtos ir ţmogaus pamokoje „Judėjimas kitaip“. Visos veiklos grindţiamos tyrinėjimu, galimybe 

naudotis technologijomis ir įranga, orientuotos į paieškas. 

Tolerancijos ugdymo centras aktyviai vykdė įvairias veiklas. Parengta Tarptautinė virtuali 

vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų paroda „Corona multimedia showcase“, 8 mokiniai tapo 

laureatais, Litvakų atminimo sode ,,pasodinta“  Atminimo obelis sunaikintai ţydų bendruomenei 

atminti, inicijuotas dalyvavimas  pasaulinėje atminimo akcijoje #MesPrisimename 

(#WeRemember), dalyvauta nacionaliniame projekte ,,Apie tai, kas buvo prarasta“, skirtame 

paminėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – sausio 27-ąją,  vyko virtualus susitikimas 

su ,,Misija Sibiras“ dalyviu Augustu Kišonu. Vyko sklaida respublikoje apie TUC veiklas – 

straipsniai Tarptautinės Komisijos tinklalapyje, Švietimo naujienose ir rajono laikraštyje ,,Santaka“. 

Mokykla dalyvavo  Kompiuteriukų paramos fondo IT edukacijos programoje „Kompiuteriukų 

Ralis 2020“  Programa nukreipta į mokytojų motyvacijos didinimą, praktinio mokymosi principo 

diegimą ir smalsumo mokytis atradimą. 

Tęsiamas projektas „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“.  2020–

2021 m. m. įvyko šios pamokos: skyriaus „Ţemė ir kosmosas'' apţvalga, „Išbandyk ir atrask“, 

„Mikropasaulis - tai įdomu...?“, Integruoto skyriaus „Šviesa ir garsas“ atradimai, gamtos ir ţmogaus 

pamoka „Judėjimas kitaip“, projektas „Medţių tyrimas mokyklos stadione“, 7 klasių mokinių 

praktinis darbas „Ląstelės modelis“. 

https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/873-skyriaus-zeme-ir-kosmosas-apzvalga
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/837-mikropasaulis-tai-idomu
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/815-integruoto-skyriaus-sviesa-ir-garsas-atradimai
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/804-gamtos-ir-zmogaus-pamoka-judejimas-kitaip
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/804-gamtos-ir-zmogaus-pamoka-judejimas-kitaip
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/788-integruotas-mokymas-tesiasi
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Mokykla dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo 

priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. 

ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas, gamtos ir 

technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo 

procese metodikų parengimas. 

Tęsiamas 2018–2019 m. m. mokykloje pradėtas vykdyti projektas „Buvusieji mokiniai 

sugrįţta į mokyklą...“  Projekto tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, supratimą apie 

būsimos profesijos formavimą. Dalyvauti projekte ir dalintis patirtimi kviesti buvę mokyklos 

mokiniai, kurie savo gyvenime panaudojo gamtos ir biologijos ţinias. 2020–2021 m. m. vyko šios 

pamokos: „Gyvasis ţinynas“, „Kelionių enciklopedija“, „Sveikas poţiūris į gyvenimą“, „Maţosios 

Lietuvos raštijos tyrinėjimai“,  „Atradimų pasaulyje...“, „Turistų keliai“, „Elektros kelias į namus“. 

Nuotolinis mokymas(is) – daug iššūkių, sunkumų, naujų sprendinių pareikalavęs etapas.  

Viena iš  nuotolinio mokymo(si) idėjų – galimybė virtualiai bendradarbiauti atskiroms 

klasėms skirtingose mokyklose. Į mokyklų tinklaveikos projektą „Bendradarbiaujančios klasės“ 

įsitraukė 7a kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos N. Bulotienės. Mokiniai  išbandė nuotolinį 

bendradarbiavimą su Maţeikių „Kalnėnų“ progimnazijos bendraamţiais. Kartu organizuotos  

matematikos pamokos, klasių valandėlės, kurios aptartos su mokyklų administracija, kolegomis.  

Patvirtinti du tarptautiniai Erasmus+ projektai : „Europos mokyklos uţ darnų vystymąsi“ 

(projekto partnerės  Lietuva, Rumunija, Vengrija, Italija, Kroatija ir Turkija)  ir „Patyriminės 

kelionės kūrybingam mokymuisi“ (projekto partnerės: Lietuva (šalis koordinatorė), Turkija, 

Rumunija, Italija, Graikija). Vyksta paruošiamieji darbai: šalys virtualiu būdu pristato savo 

komandas, kuria logotipus ir kt. Kontaktiniai susitikimai prasidės 2021–2022 mokslo metais. 

 

3.12. Specialioji pedagoginė, socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba 
2020–2021 m. m. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje mokėsi 50 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir 4 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paeţerių skyriuje. Ypač didelis dėmesys 

Paeţerių skyriuje 

buvo skiriamas didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui. Jam nuolat  teikta 

socialinio pedagogo ir mokytojo padėjėjo pagalba.  

Klasė Individualizuota 

ugdymo 

programa 

Pritaikyta 

ugdymo 

programa 

Mokosi pagal BU 

programą 

Mokinių skaičius 

iš viso 

5 1 8 – 9 

6 2 6 – 8 

7 2 6 1 9 

8 – 9 1 10 

9 1 8 – 9 

10 – 5 – 5 

Iš viso 6 32 2 50 

Specialiųjų pedagogių pamokas šiais mokslo metais lankė 49 mokiniai, turintys specialiąsias 

ugdymo programas. Su mokiniais dirbta individualiai arba pogrupiais, nuotolinio ir kontaktinio 

ugdymo būdais. Pamokos buvo skirtos lietuvių kalbos ir matematikos mokymui bei sutrikusių 

funkcijų koregavimui ar šalinimui. Mokymo programų turinys buvo derinamas su dalykų 

https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/795-prasideda-projektas-buvusieji-mokiniai-grizta-i-mokykla-2
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/807-projektas-buvusieji-mokiniai-grizta-i-mokykla-kitoje-aplinkoje
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/808-geri-susitikimai-projekte-buvusieji-mokiniai-grizta-i-mokykla
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/823-projekto-buvusieji-mokiniai-grizta-i-mokykla-testinumas-2
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/823-projekto-buvusieji-mokiniai-grizta-i-mokykla-testinumas-2
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/840-atradimu-pasaulyje
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/851-susipazinkime-su-vilkaviskiu
https://www.snerisvilkaviskis.lt/naujienos/862-paskutine-projekto-tema
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mokytojais. Pamokose buvo taikomi tradiciniai, alternatyvūs ir aktyvūs mokymo metodai, 

specialieji darbo būdai. Buvo atliekamas pirminis mokinių ţinių, gebėjimų ir įgūdţių vertinimas. 

Logopedo uţsiėmimus lankė 36 mokiniai. Logopedo uţsiėmimai buvo derinami su lietuvių kalbos 

bendrosiomis programomis, mokomi ir įtvirtinami skaitymo, rašymo, kalbėjimo įgūdţiai, lavinamos 

sutrikusios kalbos funkcijos. 

Sudaryti specialiųjų pamokų ir logopedo pratybų, mokytojų padėjėjų tvarkaraščiai, 

individualūs specialiųjų poreikių mokinių tvarkaraščiai. 

Mokytojo padėjėjos dirbo su 26 specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Mokytojo padėjėjos 

bendradarbiavo su dalykų mokytojais, klasių vadovais, mokinių tėvais, kitais pagalbos mokiniui 

specialistais. 

Psichologė atliko 255 konsultacijas kontaktiniu būdu ir 1180  konsultacijų nuotoliniu būdu, 

skaitė 5 paskaitas klasės mokiniams ir tėvams, atliko 5 psichologinius tyrimus, parengė 12 

informacinių pranešimų psichologinio, pedagoginio švietimo, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

Socialinės pedagogės mokykloje sprendė aktualiausias socialines ir ugdymo problemas: 

stebėjo, vertino ir sprendė mokinių nelankymo, paţangumo, nuotolinio ugdymo, netinkamo 

mokinių elgesio, patyčių, bendravimo ir kitas problemas. Teikė koordinuotą kontaktinę pagalbą 

SUP ir mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Vykdė socialinį, prevencinį – 

šviečiamąjį  darbą mokykloje, bendradarbiavo su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko 

teisių apsaugos, švietimo pagalbos institucijomis. Teikė rekomendacijas, koordinuotą pagalbą 

mokiniams ir jų tėvams. 

Pailgintos darbo dienos grupę šiais mokslo metais lankė 25 penktų ir šeštų klasių mokiniai. 

Grupės mokytoja namų darbus mokiniams padėjo ruošti  nuotoliniu ir kontaktiniu būdais.  

Privalumai Tobulintina 

1. Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių 

mokiniams vyko sistemingai, koordinuotai, 

pagalbą teikė reikiami pagalbos mokiniui 

specialistai, buvo pritaikyta reikiama 

mokiniui mokymosi aplinka. 

2. Pagalba buvo teikiama mokiniams, jų 

tėvams kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. 

1. Atsiţvelgti į individualius kiekvieno 

specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, poreikius, 

ţinias, pritaikyti uţduotis, labiau jas diferencijuoti ir 

individualizuoti, ţinias sieti su praktika, skirti kuo 

daugiau praktinių uţduočių. 

2. Didesnį dėmesį skirti namų darbų 

diferencijavimui, krūvio reguliavimui ir 

atsiskaitymams. 

3. Aktyviau įtraukti tėvus į vaiko  ugdymo(si) 

procesą. 

4. Didinti mokinių savivertę ir ugdymo(si) 

motyvaciją. 

3.12.1.   socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba 

Socialinės pedagogės aiškinosi ir analizavo socialinės pagalbos būtinumą, rinko ir sistemino 

informaciją apie socialiai paţeidţiamus, mokyklos nelankančius, ţalingų įpročių turinčius 

mokinius. Patyčių paplitimas, lankomumo, elgesio problemos, daţnai pasikartojantys smurto atvejai 

tarp vaikų ir paauglių, konfliktai su mokytojais, psichotropinių medţiagų (rūkalų) vartojimas – 

tai  mokyklos problemos, kurias sprendė mokyklos socialinės pedagogės. Socialinės pedagogės 

vykdė projektinę, šviečiamąją veiklą visų amţiaus tarpsnių mokiniams. Didelis  dėmesys skirtas 5-ų 

klasių mokiniams,  jie patyrimo metu supaţindinami su   informacija, kur, kada ir kaip ieškoti 

pagalbos, kaip atpaţinti ir įvardinti  patyčias.   

 

 vaiko gerovės komisija (VGK) 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisija organizavo ir 

koordinavo švietimo pagalbos teikimą, rūpinosi saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimu, švietimo programų pritaikymu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atliko 
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mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pirminį įvertinimą, atliko prevencines veiklas, kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

Mokslo metų pradţioje SUP turinčių mokinių skaičių buvo 47.  Mokslo metų pabaigoje SUP 

poreikių mokinių skaičius padidėjo 6,3 proc. iki 50. VGK organizavo ir koordinavo prevencinį 

darbą, švietimo pagalbos teikimą, padėjo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

mokytis pagal gebėjimus, visapusiškai lavintis pagal galimybes, įveikti socialinę atskirtį ir ruoštis 

gyvenimui, buvo ugdomos mokinių vertybinės kompetencijos. 

Per mokslo metus VGK vykdė 17 posėdţių, kurių metu aptartos 2020–2021 m. m. VGK 

veiklos plano įgyvendinimo priemonės, patvirtintas SUP mokinių sąrašas, individualūs tvarkaraščiai 

ir programos, aptartas Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, pasiskirstyta 

funkcijomis tvarkos aprašui įgyvendinti, vykdytos prevencinės ir intervencinės veiklos mokinių 

pozityvaus ir tinkamo elgesio formavimo srityje, mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo, ţinių 

likvidavimo ir asmeninės paţangos tobulinimo srityje, spręstos mokinių lankomumo problemos. 

Nuotolinio ugdymo(si) metu svarstytas klausimas dėl sąlygų sudarymo mokiniams, kurie 

neturi galimybės mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, mokytis 

nuotoliniu būdu švietimo įstaigoje ir nutarta SUP mokiniams sudaryti galimybes lankyti kontaktines 

pagalbos konsultacijas, kurias teikia pagalbos mokiniui specialistai.    

Sprendţiant konkretaus vaiko problemas buvo renkama informacija iš mokytojų, klasės 

vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko. Organizuojant pagalbos 

priemones atsiţvelgta į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, 

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, 

ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į uţsienį šeimų. Pagal poreikį mokinių tėvai buvo 

konsultuojami vaikų ugdymo organizavimo, tinkamo elgesio, lankomumo, saugumo uţtikrinimo 

klausimais.  

Mokyklos VGK mokslo metų eigoje organizavo posėdţius su suinteresuotų institucijų 

atstovais. Mokslo metų eigoje rengti ir pateikti 2 informaciniai pranešimai Valstybinės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, 1 informacinis pranešimas Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisijai. 

VGK nariai, atsiţvelgdami į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus prieţiūros-stebėsenos „Ugdymo proceso organizavimas atvykusiems 

mokiniams, kurie baigė uţsienio valstybių programas ar jų dalis, bendrojo ugdymo mokyklose“ 

2020-12-31 paţymoje Nr. V-3-2 pateiktas rekomendacijas, parengė Pagalbos teikimo mokykloje 

modelį, kuris mokyklos Metodinės tarybos 2021-06-01 d. protokolo Nr.7 nutarimu  įtrauktas į 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir 

švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą.  

VGK nariai dalyvavo rengiant  Iš užsienio grįžusio mokinio individualaus ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo plano formą, įvardino būtinybę plane numatyti VGK, mokinių tėvų (globėjų) ir 

paties mokinio bendradarbiavimo formas ir periodiškumą. 

 

 psichologinė pagalba  

1. Psichologiniai tyrimai: 

Eil. 

Nr. 

Tyrimo 

pavadinimas 
Klasės Tyrimo atlikimo laikas ir sklaida 

1. Socialinis ir 

psichologinis klasės 

klimatas 

7 d, 7e Tyrimas atliktas 2020 09 29. Su tyrimo išvadomis 

supaţindinta mokyklos administracija, VGK nariai, 

klasių auklėtojai  ir mokiniai. 

2. Socialinis ir 

psichologinis klasės 

klimatas 

7 b Tyrimas atliktas 2020 10 09. Su tyrimo išvadomis 

supaţindinta mokyklos administracija, VGK nariai, 

klasės auklėtoja ir mokiniai. 

3. „Saugi mokykla“ Visos klasės Tyrimas atliktas 2020 10. Su tyrimo išvadomis 
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susipaţino visa mokyklos bendruomenė. 

4. Emocinės gerovės 

apklausa 

Mokytojai ir 

administracijos 

darbuotojai 

Tyrimas atliktas. 2020 11. Su tyrimo išvadomis 

susipaţino mokyklos administracija ir mokytojai. 

  

5. Mokymosi stiliai 5–9 klasės Tyrimas atliktas 2021 04. 

Su tyrimo išvadomis susipaţino mokyklos 

administracija ir mokytojai. 

 

2. Paskaitos: 

Eil. 

Nr. 
Paskaita Dalyviai Paskaitos tikslas 

1. „Mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. Kaip 

tėvai gali padėti 

savo vaikui“? 

6 d kl. tėvai Suteikti ţinių, rekomendacijų ir praktiškų 

patarimų mokinių tėvams, kaip motyvuoti 

paauglį mokytis. 

2. „Kaip išgyventi 

karantiną ?“ 

Paeţerių skyriaus 

mokiniai 

Suteikti rekomendacijų, patarimų, kaip tausoti 

save nuotolinio mokymo metu. 

3. „Kaip išgyventi 

karantiną ?“ 

Paeţerių skyriaus 

tėvai 

Suteikti ţinių mokinių tėvams, kaip išlikti 

ramiems patiems bei kaip pasirūpinti vaikų 

psichologine savijauta šiuo įtemptu metu. 

4. „Ant 6-osios klasės 

slenksčio. Mokinių 

emocinis intelektas. 

Kaip jį ugdyti?“ 

5c  kl. tėvai Supaţindinti mokinių tėvus su emocinio 

intelekto sąvoka, ugdymo galimybėmis, 

emocinio intelekto komponentais, raiškos būdais 

ir poveikį mokinio asmenybei ateityje. 

5. Kas yra 

mandagumas ir 

pagarba? 

9 

kl. mokiniai 

Priminti mokiniams mandagumo ir kultūringo 

elgesio taisykles, aptarti emocijų raišką ir 

poveikį ţmogaus gyvenime. 

3. Konsultacijos mokiniams, mokytojams, tėvams: 

 255 konsultacijų – kontaktiniu būdu; 

 1180  konsultacijų – karantino metu nuotoliniu būdu. 

4. Parengta informacija sistemoje „Mano dienynas“. 

5. Dienyne pateikta psichologinio švietimo informacija yra skirta mokiniams ir jų tėveliams 

bei susijusi su vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos 

klausimais. Tikslas – padėti mokiniui geriau paţinti save, atgauti dvasinę darną, gebėjimą 

gyventi ir mokytis. 

Eil. 

Nr. 
Parengta informacija Informacijos gavėjai Data 

1. Ypatingas gyvenimas. S. Čaplinskas Mokiniai / tėvai 2020 09 

2. Patarimai vaikų motyvacijai Tėvai 2020 09 

3. Patarimai skubantiems tėvams I dalis Tėvai 2020 09 

4. Patarimai skubantiems tėvams II dalis Tėvai 2020 09 

5. „Pradėkite dėkoti“ Mokiniai / tėvai / mokytojai 2020 09 

6. Ţinia iš policijos Mokiniai 2020 09 

7. Psichologai/psichiatrai apie vaikų saviţudybes Tėvai 2020 09 

8. Paauglio dekalogas 8 kl. mokiniai 2020 10 

9. Paauglio dekalogas 7 kl. mokiniai 2020 10 

10. Apie paauglystėje ieškomą tapatybę ir 

pripaţinimą 

Tėvai 2020 10 

11. „Nekirpkime sparnų tiems, kuriuos mylimi“ Tėvai 2020 10 

12. Mintys vasarai, ir ne tik Tėvai 2021 
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3.12.2 Mokyklos mikroklimatas ir prevencinių programų įgyvendinimas 

 Pagalbos mokiniui specialistai  sistemingai įgyvendino mokinių pasiekimų,  individualios 

paţangos, lankomumo stebėjimo sistemą, dalinosi gerąja patirtimi mokykloje ir rajone, bendravo ir 

bendradarbiavo tarpusavyje. Ugdė SE įgūdţius,  lyderystę, organizavo ugdytiniams  į socialines, 

savanoriškas, kūrybines veiklas mokykloje ir uţ jos ribų. Mokykloje vyko renginiai, skatinantys 

bendruomeniškumą, socialinį sąmoningumą ir atsakomybę. Pedagogai buvo aktyvūs idėjų 

generatoriai ir veiklų organizatoriai. Veiklos buvo vykdomos orientuojantis į mokinių ugdymo(si) 

poreikius kuriant tinkamą emocinę aplinką. Dauguma veiklų, renginių vesta nuotolinėse 

platformose. Mokantis nuotoliniu būdu buvo nuolat stebima mokinių emocinė būsena, psichologė 

teikė konsultacijas mokinių, mokytojų emocinei būsenai gerinti. Mokiniams sudarytos sąlygos 

ugdytis asmenines, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, paţinimo ir socialines kompetencijas, siekti 

sąmoningumo ir socialinės brandos. Nuotolinio ugdymo metu atsiradus galimybei mokiniams buvo 

teikiamos kontaktinės konsultacijos, sukurtas pagalbos mokantis modelis.  

 Smurto ir patyčių mokykloje 2021–2022 m. m. duomenys:  

Patyčių ir smurto mokykloje situacijos rodikliai (skaičiai) Skaičius 

Įstaigoje uţfiksuotas patyčias, smurtą patyrusių mokinių (vaikų) skaičius 8 

Psichologinę pagalbą dėl patirtų patyčių, smurto gavusių mokinių (vaikų) skaičius 8 

Besityčiojusių, smurtavusių įstaigoje mokinių (vaikų) skaičius 14 

Psichologinę pagalbą gavusių besityčiojusių, smurtavusių mokinių (vaikų) skaičius 14 

Psichologinę pagalbą dėl nukentėjimo nuo prekybos ţmonėmis gavusių mokinių (vaikų) 

skaičius 

0 

Įstaigoje uţfiksuotas patyčias, smurtą patyrusių mokytojų skaičius 0 

Psichologinę pagalbą dėl patirtų patyčių, smurto gavusių mokytojų skaičius 0 

Besityčiojusių, smurtavusių mokytojų įstaigoje skaičius 0 

Psichologinę pagalbą gavusių besityčiojusių, smurtavusių mokytojų skaičius 0 

Įstaigoje uţfiksuotas patyčias, smurtą mokykloje patyrusių kitų švietimo įstaigos 

darbuotojų (nepedagoginių) skaičius 

0 

Psichologinę pagalbą dėl patirtų patyčių, smurto įstaigoje gavusių kitų švietimo įstaigos 

darbuotojų (nepedagoginių) skaičius 

0 

Įstaigoje uţfiksuotas besityčiojusių, smurtavusių mokykloje kitų švietimo įstaigos 

darbuotojų (nepedagoginių) skaičius 

0 

Psichologinę pagalbą gavusių besityčiojusių, smurtavusių kitų švietimo įstaigos 

darbuotojų (nepedagoginių) skaičius 

0 

Pedagoginių darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo srityje, skaičius 

Visi  

Pedagoginių darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją asmeninių socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo srityje, skaičius 

Visi  

 

 Prevencinių programų įgyvendinimas 2021–2022 m. m. 

Prevencinės 

programos 

pavadinimas 

Pagal 

programą 

parengtų 

dirbti 

mokytojų 

skaičius 

Pagal 

programą 

parengtų 

dirbti 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

skaičius 

Programą 

vykdţiusių 

mokytojų 

skaičius 

Programą 

vykdţiusių 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

skaičius 

Programoje 

dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

LIONS QUEST 

„Laikas kartu“, 

48 6 21 6 527 
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socialinio ir 

emocinio 

ugdymo 

programa 

LIONS QUEST 

„Paauglystės 

kryţkelės“, 

socialinio ir 

emocinio 

ugdymo 

programa 

48 6 21 6 527 

„Sniego gniūţtė“, 

psichoaktyviųjų 

medţiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programa 

0 0 0 0 0 

Projektas 

„Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas“, SPSC 

3 1 0 1 26 

  

Mokykloje įgyvendinta Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

Ugdymo karjerai programa. Programos integruotos į mokomųjų dalykų programos turinį, į 

papildomą ugdymą, neformaliojo švietimo programas, klasės valandėles, kitas programas. 

 

3.13. Bibliotekos veikla  

Per visus mokslo metus bibliotekininkės vykdė veiklą, atsiţvelgdamos į mokyklos išsikeltus 

tikslus ir uţdavinius.  

1. Nuoseklaus, visybiško ugdymo uţtikrinimas. 

Bibliotekos veiklos dienoraštyje uţregistruoti  42 renginiai: 10 uţsiėmimų, 4 akcijos, sukurtos 

2  viktorinos, parengtos 26 parodos bei informacija bibliotekos skaitykloje ir virtualioje aplinkoje. 

 Kol mokykloje nebuvo įvestas karantinas, bibliotekininkės J. Čibirkienė ir V. Čibirkaitė vedė 

uţklasinio skaitymo pamokas penktų klasių mokiniams „Kodėl verta skaityti?“, septintų klasių 

mokiniams – „Motyvacijos tikslai: skaityti?“  

Organizuoti įvairūs pristatymai mokyklų bibliotekų mėnesiui „Spalis – tarptautinis mokyklų 

bibliotekų mėnuo. Skaitymas – vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę“ paminėti: disleksijos paţinimo 

savaitė „Go red for dyslexia“, knygų paroda ir pristatymas  „Literatūrinė vaistinė“, informacija 

stende „Biblioterapija. Kas tai?“. Šiomis veiklomis buvo siekiama atkreipti dėmesį į skaitymą kaip 

išeitį iš susidariusių keblių situacijų, bandyta įrodyti skaitymo gydomąją naudą. 

Šiais mokslo metais, Šiaurės šalių literatūros savaitės metu, netradiciniu būdu vyko skaitymai 

„auštant“ vaikams ir paaugliams. Skaitymai buvo įrašyti ir sumontuotas filmas. Įrašas, kaip ir 

Šiaurės šalių autorių vaikiškų knygų paroda, buvo paskelbtas mokyklos bibliotekos facebook 

paskyroje.  

„Saugesnio interneto savaitės“ metu bibliotekos Facebook paskyroje dalintosi aktualia 

šiandienos ţmogui informacija apie saugų internetą.  Vesta klasės valandėlė „Būk interneto genijus. 
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Dalinkis atsargiai“. Mokiniai kūrė savo autoportretus, vėliau papuošusius parodą „Susipaţinkite – 

tai aš“, kuri buvo eksponuojama bibliotekos socialiniame tinkle facebook..  

2020–2021 m. m. metais iššūkiu tapo saugus mokinių aprūpinimas vadovėliais. Buvo 

sudarytos saugios sąlygos ir visi mokyklos mokiniai, mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai 

vadovėlius gavo. 

Atnaujintas istorijos 5 kl, chemijos 8 kl., matematikos 6 kl. vadovėlių fondas. Vadovėliams ir 

mokymo priemonėms pirkti panaudota 9587,51 Eur. 

Bibliotekos vedėja atliko NŠA paskelbtų galimų įsigyti skaitmeninių priemonių analizę, kurią 

pristatė mokyklos metodinėje taryboje. Nutarta kitais mokslo metais visus mokyklos mokinius ir 

pageidaujančius mokytojus aprūpinti EDUKA klasės licencijomis, kurių vertė 10104 Eur. 

Taip pat atlikta ir pristatyta mokyklos tarybai vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio analizė 

2021–2022 mokslo metams. Tam skirta 7809 Eur (1591 Eur paliktas nenumatytiems atvejams). 

Perţiūrėtas bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas. Nurašyta dalis Paeţerių skyriaus bibliotekos 

fondo. 

2. Inovatyvios ir veiklios mokyklos kūrimas. 

Bibliotekos vedėja J. Čibirkienė rašė paraišką „Metų knygos rinkimai 2020“ knygų rinkiniui 

paaugliams laimėti. Laimėtos  knygos buvo  pristatytos bibliotekos facebook paskyroje. 

Organizuota akcija „Knygų Kalėdos“, kurios metu surinkta 53 egz. knygų (vertė 259,50 Eur).  

Knygnešio, Spaudos atgavimo dienai paminėti organizuotos akcijos „Palik knygą knygų 

namelyje“. Apie tai skelbta mokyklos, mokyklos bibliotekos facebook paskyrose. 

Tarptautinei Vaikų knygos dienai paminėti mokyklos socialiniame tinkle facebook patalpintas   

pristatymas „Balandţio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos diena“. 

Bibliotekininkės priklauso bendrai lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir bibliotekininkų 

metodikos grupei, todėl dalyvavo metodikos grupės pasitarimuose ir bendrose veiklose. „Lietuvių 

kalbos dienų“ metu kartu su lietuvių kalbos mokytoja G. Melnykaite vedė pamoką „Kuriame 

graţiausių lietuviškų ţodţių debesį programos „WordArt“ pagalba“. Akcijoje „Renkuosi skaityti“ 

metu vykdė ne tik akcijos sklaidą bibliotekos Facebook paskyroje, bet ir  pristatė P. Keidošiaus 

eilėraštį „Šešiolikmetei“ (skaitė buvęs mokyklos mokinys V. Čibirka). Bendradarbiavo ne tik su 

mokytojais, bet su visais mokyklos darbuotojais, rajono mokyklų bibliotekininkais, leidyklomis.  

 

Mokyklos bibliotekos veiklos privalumai Mokyklos bibliotekos veiklos trūkumai 

1. Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai ir 

pamokos, kurių metu ugdomos ir tobulinamos 

įvairios mokinių kompetencijos. 

2. Sukomplektuotas  groţinės, 

informacinės, ugdančios pilietiškumą literatūros 

fondas, sklaida vyksta mokyklos internetiniame 

puslapyje, bibliotekos Facebook paskyroje. 

3. Bendradarbiaujama su visais mokyklos 

bendruomenės nariais. 

1. Dėl nuotolinio mokymo ir saugios 

aplinkos apribojimų biblioteka aptarnavo 

nedidelis skaičius skaitytojų.  

2. Dėl šalyje įvesto karantino įvyko ne 

visos suplanuotos bibliotekos veiklos. 

 

 

3.14. Klasių vadovų veikla  

Klasių vadovai 2020–2021 m. m. veiklas planavo atsiţvelgdami į mokyklos ir klasių tikslus ir 

uţdavinius. Įgyvendintos veiklos fiksuojamos e. dienyne ir metinėse ataskaitose. Ypatingą dėmesį 

klasių vadovai skyrė bendravimui ir bendradarbiavimui. 
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 Visus mokslo metus vieną kartą per mėnesį buvo organizuojami klasių vadovų susirinkimai 

(karantino laikotarpiu – nuotoliniu būdu Teams programoje), kurių metu vykdoma gerosios patirties 

sklaida, analizuojamos ir sprendţiamos klasių bendruomenių problemos. 

Klasių vadovai vedė 1554 klasių valandėles. Jos planuotos remiantis Socialinio emocinio 

ugdymo programa bei POST sistema. Vykdomos konsultacijos ugdytiniams ir tėvams dėl 

prisijungimo Teams programoje. Organizuoti susitikimai su ugdytinių tėvais – vesti 7 tėvų 

susirinkimai mokykloje ir 56 susirinkimai nuotoliniu būdu Teams programoje. Jų metu buvo aptarta 

mokinių ugdymo(si) paţanga bei vykdomas pedagoginis švietimas. Nuotoliniu būdu organizuoti 

individualūs pokalbiai su ugdytinių tėvais, mokyklos psichologe, socialinėmis pedagogėmis ir 

sprendţiamos iškilusios problemos.  

Klasių vadovai kartu su ugdytiniais, jų tėvais aktyviai dalyvavo akcijose ir renginiuose, kurie 

puoselėja mokyklos tradicijas bei vienija mokyklos bendruomenės narius. Mokyklos bendruomenė 

aktyviai dalyvavo visuotinėje skaitymo akcijoje „Renkuosi skaityti“, visuotinėje arbatos gėrimo 

akcijoje „Arbatos gurkšnis sielos šilumai“, dvasingumo dienos „ Kalėdos – šeimos ir sielos šventė“ 

veiklose. Bendradarbiaujant sėkmingai įgyvendintos dvi iniciatyvos:  „Litvakų medis“ ir „Ţalias 

takas aplink mokyklą“. 5–10 klasių mokiniai dalyvavo pilietinėse akcijose, netradicinėse 

pilietiškumo pamokose. Prasmingos veiklos skatino kurti stiprius tarpusavio santykius, sudarė 

galimybes teigiamam mokinių elgesiui, savanorystei ir lyderystei. Per mokslo metus mokiniai 

dalyvavo 73 paţintiniuose renginiuose, 4 Kultūros paso edukacinėse programose, 35 akcijose. 

Viena klasė (7a) dalyvavo projekte „Bendradarbiaujančios klasės“. Bendradarbiaujant su Maţeikių 

Kalnėnų progimnazijos mokykla organizuotos veiklos, kurių metu ugdomos mokinių socialinės, 

kultūrinės ir paţinimo kompetencijos, puoselėjamas mokinių tapatumo, bendruomeniškumo ir 

pilietiškumo jausmas. 

  

3.15. Neformalusis švietimas  
2020–2021 m. m. neformaliojo švietimo grupes lankė 66,2 proc. Mokykloje buvo suformuota 

21 neformaliojo švietimo grupė, kuriose uţsiėmimus lankė 42,1 proc. mokinių. 103 klasių mokiniai 

savo menines kompetencijas ugdė šiuose būreliuose: Jaunių tautinių šokių kolektyvas, Orkestro 

choreografinė grupė, Vokalinė studija 5-8kl., Pučiamųjų instrumentų orkestras, Jaunieji meistrai. 

91 mokinys sporto ir sveikatos kompetencijas ugdė Judriųjų  žaidimų ir Tinklinio būreliuose. 109 

mokiniai kitas kompetencijas ugdė šiuose būreliuose: Kulinarinės kelionės, Jaunieji tyrinėtojai, 

Jaunieji kinologai, Microbic kompiuteriukai, Mokomoji mokinių bendrovė, Jaunieji šauliai, Anglų 

kalba linksmai, Micro: bit projektai. 

5–10 klasių mokiniai neformaliojo švietimo uţsiėmimus lankė kitose neformaliojo švietimo 

organizacijose. Muzikos mokykloje gebėjimus ugdė 22,2 proc. mokinių, sporto mokykloje – 21,2 

proc. mokinių, VVJC lankė 33,5 proc. mokinių. 

Daugiau nei vieną neformaliojo švietimo grupę lankė 46,3 proc. mokinių. Nelankė ne vienos 

neformaliojo švietimo grupės 33, 8 proc. mokinių. 

Pasiekimai 2020–2021 m. m.: II vieta respublikiniame nuotoliniame šokių konkurse „Winter 

dance- 2021“. 

 

3.16. Mokyklos materialinės bazės pokyčiai  

Per mokslo metus vyko mokyklos materialinės bazės ir ugdymo(si) sąlygų gerinimas:  

1. Klasių  modernizavimui skirta 13992,50 Eur (nupirkti 17 kompiuterių, 1 spausdintuvas, 7 

projektoriai, 2 interaktyvūs ekranai, 14 internetinių kamerų).  

2. Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai, suma 5700,00 Eur, skirta 20 vnt. kompiuterių 

pirkimui. 

3. Mokytojų kambariui nupirkta spausdinimo dauginimo aparatas uţ 2083,62 Eur. 

4. Mokyklinių baldų atnaujinimui skirta 460,00 Eur (atnaujinta kėdės 1 klasė). 

5. Įrengtas sensorinis-relaksacinis kambarys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, 

įrangai skirta 6732,02 Eur. 

6. Atnaujintas fizikos kabinetas, naujai įrangai skirta 5081,25 Eur. 
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7. Mokymo priemonėms įsigyti skirta:  

a. kūno kultūrai – 521,29 Eur (nupirkta gimnastikos čiuţiniai, metimo kamuoliukai);  

b. technologijoms ir dailei – 858,31 Eur (nupirktos mokymo priemonės);  

c. matematikai ir informacinėms technologijoms – 1742,30 Eur (nupirktos mokymo 

priemonės). 

8. Atnaujinta mokytojų kambarys ir edukacinė erdvė mokyklos kieme. 

 



 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 2021–2022 M. M. 
 

2021–2022 m. m. mokyklos veiklos plano tikslai ir uţdaviniai formuluojami remiantis strateginiu planu, mokyklos išorės ir vidaus įvertinimo ir 

įsivertinimo rezultatais, stebėsenos sistemos rodikliais, bendruomenės apklausų, tyrimų rezultatais, vykdomų projektų įsipareigojimais ir ištekliais, 

mokyklos veiklos tobulinimo planu. 

I. Tikslas. Efektyvus ugdymo(si) kokybės tobulinimas uţtikrinant įvairių gebėjimų mokinių ūgtį. 

1. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės paţangos diferencijuojant, individualizuojant ir personalizuojant ugdymą(si) bei taikant 

praktines ir tiriamąsias veiklas. 

2. Stiprinti mokymosi savivaldumą ir socialumą rengiantis ugdymui pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

II. Tikslas. Saugios socialinės, emocinės bei fizinės aplinkos, atitinkančios bendruomenės poreikius, kūrimas. 

1. Kurti ir taikyti inovatyvias, įtraukias, skatinančias mokymosi motyvaciją aplinkas. 

2. Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenę ir formuojančias pozityvias vertybines nuostatas. 

 

V SKYRIUS 

PAGRINDINĖS PRIEMONĖS TIKSLAMS REALIZUOTI 2021–2022 MOKSLO METAIS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

Pirmas tikslas. Efektyvus ugdymo(si) kokybės tobulinimas uţtikrinant įvairių gebėjimų mokinių ūgtį. 

Pirmo tikslo 1 uždavinys. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos diferencijuojant, individualizuojant ir personalizuojant ugdymą(si) bei 

taikant praktines ir tiriamąsias veiklas. 

1.  SUP mokinių programų, individualių planų 

rengimas ir derinimas  

 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Paulikaitienė, 

specialioji pedagogė R. Ringienė 

100 proc. mokytojų tinkamai parengs 

individualias poreikius atitinkančias programas ir 

individualius planus. 

2.  Individualių ugdymo planų rengimas 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų dėl 

mokymosi ne gimtąja kalba 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Paulikaitienė 

Bus nustatyti mokinio gebėjimai ir kiekvienam 

mokiniui (100 proc.) tinkamai parengtas 

individualus ugdymo(si) planas, padėsiantis  

likviduoti spragas mokantis lietuvių kalbos,  siekti 

geresnių ugdymo(si) rezultatų, integruotis į 

mokyklos gyvenimą. 

3.  Ilgalaikių dalyko teminių, modulių ir ilgalaikių 

konsultacijų planų rengimas ateinantiems 

2022 m.  

birţelio, 

Dalykų mokytojai,  

pavaduotojos ugdymui 

100 proc. mokytojų laiku ir pagal reikalavimus 

parengia, tobulina ilgalaikius dalykų, modulių ir 
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mokslo metams rugpjūčio 

mėn. 

ilgalaikių konsultacijų planus.  

4.  Mokinių pamokų lankomumo apskaitos 

vykdymas ir informacijos teikimas sistemoje 

NEMIS  

Kiekvieną 

mėnesį 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I.  Paulikaitienė, 

klasių vadovai 

 Sistemingas pamokų lankomumo fiksavimas 

uţtikrins mokinių mokymo(-si) kokybės gerinimą, 

mokymosi motyvacijos didinimą ir mokyklos 

nelankymo prevencijos vykdymą. 

5.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas seminaruose  / 

mokymuose 

Visus 

mokslo 

metus 

Administracija, metodinė taryba Bus skatinama visokeriopa visų mokyklos 

bendruomenės narių paţanga, nuolatinis 

tobulėjimas, motyvacija, racionaliai naudojami 

turimi ištekliai. Ne maţiau kaip 85 proc. mokytojų 

dalyvaus kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 

6.  Įtraukiojo ugdymo kompetencijos  tobulinimas 

dalyvaujant seminaruose, dalijantis gerąja 

patirtimi 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodikos grupių pirmininkai Patobulinta mokytojų profesinė kompetencija 

padės uţtikrinti įvairių gebėjimų mokinių ūgtį. Ne 

maţiau kaip 90 proc. mokytojų dalyvaus 40 val. 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose apie įtraukųjį 

ugdymą.  

7.  NMPP, PUPP, PIRLS, nacionalinių tyrimų 

testų organizavimas ir vykdymas 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui I. Paulikaitienė, 

 E. Domantienė 

Ne maţiau kaip 80 proc. mokinių pasitikrins savo 

ţinias ir gebėjimus, įsivertins savo paţangą. 

8.  NMPP, PUPP, PIRLS, nacionalinių tyrimų 

testų  rezultatų aptarimas metodikos grupėse ir 

rezultatų pristatymas pedagogų tarybos 

posėdyje 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui I. Paulikaitienė, E. 

Domantienė, 

metodikos grupių pirmininkai 

Naudojantis rezultatais bus planuojamas ir 

koreguojamas tolesnis mokymas(is), derinami 

vertinimo kriterijai. 

9.  Diskusijos metodinėje taryboje, metodikos 

grupėse apie skirtingų mokinių ugdymo(si) 

poreikių tenkinimo galimybes 

Per mokslo 

metus 

Metodinė taryba Ne maţiau kaip 2 kartus per m. m. metodinėje 

taryboje, metodikos grupėse  bus atliekama 

refleksija, aptariama paţanga, sprendţiama, ką 

reikėtų tobulinti. 

10.  Susitikimas su Vilkaviškio pradinės mokyklos 

bei ,,Aušros“ gimnazijos administracija ir 

mokytojais dėl sėkmingo tolesnio mokinių 

mokymosi 

2022 m.  

birţelio 

mėn. 

Administracija Vieną kartą per metus bus organizuojami 

susitikimai.  Gauta informacija leis sėkmingiau 

planuoti mokymą(si).  Bus atsiţvelgiama į 

mokinių polinkius, poreikius ir skirtybes. 

11.  Individualūs pokalbiai su mokiniais, jų tėvais ir 

mokytojais pasiekimams ir paţangai aptarti. 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokinys, tėvai (globėjai), klasės 

vadovas, pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokiniai gebės įsivertinti ir planuoti savo 

mokymosi lūkesčius ir tikslus. Gerės mokinių 

mokymo(si) rezultatai. 
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12.  Sunkumų turinčių mokinių asmeninės paţangos 

stebėjimo sistemos taikymas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Pagalbos mokiniui specialistai Gautas grįţtamasis ryšys padės  didinti mokinių 

mokymosi motyvaciją. 

13.  1, 5 klasių  ir kitų naujai atvykusių  mokinių 

adaptacijos tyrimas. 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Pagalbos mokiniui specialistai Gauta informacija apie psichologinę naujai 

atvykusių mokinių būklę leis kryptingai planuoti ir 

uţtikrinti kokybišką mokymą(si) ir gerą savijautą. 

14.  Ketvirtų, penktų klasių mokinių lietuvių 

kalbos, matematikos ir anglų kalbos ţinių ir 

įgūdţių patikrinimo organizavimas ir rezultatų 

aptarimas 

2021 m. 

spalio mėn. 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, 

metodikos grupių pirmininkai 

Naudojantis rezultatais bus galima planuoti ir 

koreguoti tolesnį mokymą(si), derinti vertinimo 

kriterijus. 

15.  Dalyvavimas STEAM  projekto veiklose Visus 

mokslo 

metus 

STEAM darbo grupė Taikant praktines ir tiriamąsias veiklas bus 

ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos, 

patyriminis ugdymas. Į STEAM veiklas įsitrauks 3 

proc. daugiau mokinių ir  14 proc. daugiau 

mokytojų. 

16.  Dalyvavimas projekte ,,Integralus gamtos 

mokslų kurso programos 5–8 klasėms 

išbandymas“  

Visus 

mokslo 

metus 

Darbo grupė Bus siekiama, kad mokiniai gamtos mokslo 

dalykines kompetencijas ugdytųsi per patyriminį 

mokymąsi. Didės mokymosi motyvacija, gerės 

ugdymo(si) kokybė – 0,2 proc. padidės gamtos 

mokslų balo vidurkis. 

17.  Įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos 

praradimams dėl COVID-19 kompensuoti 

Per mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, 

 dalykų mokytojai 

Bus parengtas konsultacijų tvarkaraštis, gerės 

ţemų pasiekimų mokinių individuali paţanga, 

didės individuali aukštesnių pasiekimų mokinių 

paţanga. Maţės ugdymosi sunkumų, atsiradusių 

dėl nuotolinio mokymo(si). Tėvai palankiai 

vertins pagalbą mokiniui (0,2 proc.). Mokyklos 

mokinių paţangumas padidės ne maţiau kaip 0,2 

proc. 

Pirmo tikslo 2 uždavinys. Stiprinti mokymosi savivaldumą ir socialumą rengiantis ugdymui pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

18.  Mokomųjų dalykų savaičių, projektinės veiklos 

vykdymas 

Per 

mokslo 

metus 

Metodinė taryba Bus skatinama naudoti patyriminius metodus,  

ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos, 

skatinama jų ūgtis. 100 proc. metodikos grupių 

organizuos dalykų savaites.  
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19.  Rengimasis ugdymui pagal atnaujintas 

bendrąsias programas 

Visus 

mokslo 

metus 

UTA komanda Bus stiprinamas mokinių savivaldumas ir 

socialumas, tobulinamas kompetencijomis grįstas 

ugdymas. 85 proc. mokytojų dalyvaus atnaujintų 

bendrųjų programų pristatymuose. 

20.  Integruotų pamokų vedimas Per 

mokslo 

metus 

Metodinė taryba Bus skatinamas bendradarbiavimas, gerosios 

patirties sklaida. Mokiniai ir mokytojai ugdysis 

bendrąsias ir dalykines  kompetencijas. 

Integruotas pamokas ves ne maţiau kaip 90 proc. 

mokytojų. 

21.  Planingas ir tikslingas ugdymo organizavimas 

kitose erdvėse ir aptarimas su mokiniais 

Per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Bus ugdomos bendrosios ir bendradarbiavimo 

kompetencijos, taikomi patyriminiai metodai, 

skatinama asmenybės ūgtis, lyderystė. Pamokas 

kitose erdvėse ves ne maţiau kaip 75 proc. 

mokytojų. 

22.  Metodinės savaitės ,,Kolega kolegai“ 

organizavimas 

2022 m. 

kovo mėn. 

Metodikos grupių pirmininkai  Bus skatinama mokytojų lyderystė, dalijamasi 

gerąja patirtimi, mokiniai patirs mokymosi 

dţiaugsmą. Bus vestos ne maţiau kaip 7 atviros 

pamokos. 

23.  Individualios mokinių paţangos stebėjimas ir 

fiksavimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Klasių vadovai Bent 60 proc. mokinių gebės išsikelti ugdymo(si) 

tikslus, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti 

ir valdyti savo laiką.  

24.   Visuotinė  skaitymo skatinimo akcija 

„Renkuosi skaityti“, skirta Spaudos, kalbos ir 

knygos dienai paminėti  

2022 m. 

geguţės 

mėn. 

Metodinės tarybos pirmininkas, 

lietuvių kalbos mokytojai, klasių 

vadovai 

Bus skatinamas mokinių sąmoningumas ir 

bendruomeniškumas, ugdomos paţinimo, 

asmeninės kompetencijos. Dalyvaus bent 20 proc. 

bendruomenės narių. 

25.  Mokinių darbų parodų mokyklos erdvėse 

rengimas. 

Per 

mokslo 

metus 

Metodikos grupių pirmininkai Mokiniai skatinami ugdytis kūrybiškumo, 

bendravimo, bendradarbiavimo ir asmenines 

kompetencijas. Bus stiprinamas mokinių 

socialumas.  

Antras tikslas. Saugios socialinės, emocinės bei fizinės aplinkos, atitinkančios bendruomenės poreikius, kūrimas. 

Antro tikslo 1 uždavinys. Kurti ir taikyti inovatyvias, įtraukias, skatinančias mokymosi motyvaciją aplinkas. 

26.  Modernių gamtos ir technologijų mokslų 

mokymo(si) aplinkų diegimas į ugdymo(si) 

procesą 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Paulikaitienė 

Didinama mokinių mokymo(si) motyvacija, 0,2 

proc. padidės mokinių ugdymo(si) kokybė. 
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27.  IKT naudojimo ugdymo procese 

intensyvinimas, skaitmeninių mokymo(si) 

aplinkų diegimas  

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, metodinė taryba 

Ugdomas mokinių informacinis raštingumas, 

bendrosios kompetencijos, didinama mokymo(si) 

motyvacija, padidės ugdymo(si) kokybė (0,2 

proc.). 

28.  Įtraukti mokinių tėvus ir bendruomenės narius į 

ugdymo procesą,  kviesti juos vesti / dalyvauti 

pamokose.  

Per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Botyrienė, 

dalykų mokytojai, klasių vadovai 

Ves ne maţiau kaip 30 pamokų, bus ugdomos 

mokinių paţinimo kompetencijos, mokiniai 

supaţins su įvairių profesijų atstovais. Didės 

mokinių mokymosi motyvacija. 

29.  Lyderių klubo narių akcijų, projektų 

(,,Mokiniai – mokiniams“ ir kt.)  inicijavimas ir 

organizavimas mokykloje, SEU pamokų 

vedimas, dalyvavimas Vilkaviškio MT veikloje 

Per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Botyrienė, 

Lyderių klubo prezidentas  

Mokinių iniciatyva bus organizuotos veiklos, 

skatinama lyderystė ir savanorystė, 

bendradarbiavimo kompetencijos ugdymas. 

30.  Tarptautinių projektų  įgyvendinimas Visus 

mokslo 

metus 

Direktorė D. Juškauskienė, 

mokytoja I. Miltinienė 

Mokykla dalyvaus ne maţiau kaip dviejuose 

tarptautiniuose projektuose. Bus ugdomos 

pasaulio kultūros, tolerancijos, saviraiškos, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, 

tobulinami uţsienio kalbų mokėjimo įgūdţiai. 

31.  Atvirų, integruotų pamokų organizavimas ir 

stebėjimas 

Per 

mokslo 

metus 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

Vyks mokytojų gerosios patirties sklaida, 

ugdomasis procesas bus kūrybiškesnis, 

patrauklesnis, gerės mokinių motyvacija. Ne 

maţiau kaip 90 proc. mokytojų stebės kolegų 

pamokas. 

32.  SEU pamokų įvairovė, dalijimasis patirtimi ir 

metodine medţiaga. 

Per 

mokslo 

metus 

Klasių vadovai 100 proc. klasių vadovai ves SEU pamokas. Bus 

skatinama ugdytinių sveika gyvensena, ugdomos 

socialinės, emocinės kompetencijos. 

33.  Socializacijos projektas „ Draugaukime, 

keliaukime, paţinkime“  

Per 

mokslo 

metus 

Socialinės pedagogės Dalyvaus ne maţiau kaip 15 proc. mokinių. Bus 

organizuojamas kūrybingas ir prasmingas mokinių 

uţimtumas, tenkinami kūrybiškumo, paţinimo ir 

saviraiškos poreikiai. 

34.  Visuomenės sveikatos rėmimo projekto 

„Sveikas vaikas – mūsų ateitis“ veiklos 

Per 

mokslo 

metus 

Socialinės pedagogės Bus skatinama ugdytinių sveika gyvensena, 

ugdomos bendravimo, bendradarbiavimo 

kompetencijos. 

35.  Prevenciniai renginiai, projektai ir akcijos 

(,,Nenoriu bijoti“ , „Be patyčių“ ir kt.) veiklos. 

Per 

mokslo 

Pagalbos mokiniui specialistai, 

klasių vadovai 

Bus ugdoma sveika gyvensena, kūrybiškumo, 

paţinimo, socialinė  kompetencijos. Skatinamas 
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metus bendruomenės narių bendravimas ir 

bendradarbiavimas. Gerės mokyklos 

mikroklimatas. 

36.  Projekto „Buvusieji mokiniai grįţta į mokyklą“ 

įgyvendinimas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Projekto koordinatorė 

 B. Miliauskienė 

Bus ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos, 

supratimas apie būsimos profesijos tinkamo 

pasirinkimo svarbą. 

37.  Projekto STEAM įgyvendinimas ugdymo 

procese. 

Visus 

mokslo 

metus 

G. Melnykaitė, 

darbo grupė 

 Bus ugdomi tikrovės reiškinių paţinimo, 

pritaikymo ir problemų sprendimo gebėjimai 

gamtos mokslų, matematikos, technologijų, menų, 

socialinių ir kt. mokslų kontekste. Įgyvendinta ne 

maţiau kaip 80 proc. numatytų STEAM veiklos 

plano priemonių. 

38.  Dalyvavimas IT edukacijos programoje 

„Kompiuteriukų Ralis 2020“ 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Paulikaitienė, fizikos 

mokytoja L. Gručkiūnienė 

Didinama mokytojų ir mokinių motyvacija, 

diegiami praktinio mokymosi principai. 

 

Antro tikslo 2 uždavinys. Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenę ir formuojančias pozityvias vertybines nuostatas. 

39.   Tėvų susirinkimų  organizavimas Per 

mokslo 

metus 

Administracija, klasių vadovai Tėvai gaus informaciją apie vaikų ugdymo(si) 

sėkmes ir nesėkmes, bus suteikiama informacija 

apie mokyklos / klasės veiklas. Bus plėtojamas 

tėvų ir mokytojų dialogas, tarpusavio sąveika. 

Kiekvienas klasės vadovas per m. m. ves ne 

maţiau kaip 2 klasės tėvų susirinkimus 

(kontaktiniu / nuotoliniu būdu) 

40.  Atvirų durų dienos – individualių pokalbių su 

mokinių tėvais nuotoliniu būdu organizavimas 

2021 m. 

lapkričio 

mėn., 

 2022 m. 

kovo mėn. 

Administracija, dalykų mokytojai Tėvai gaus  išsamią informaciją apie mokinių 

paţangą, ugdymo problemas. Bus puoselėjimas 

mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas.  

41.  Neformaliojo švietimo grupių mokykloje atvirų 

durų savaitės organizavimas 

2022 m. 

balandţio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Botyrienė 

Tėvai aktyviai dalyvaus  mokyklos bendruomenės 

gyvenime, bus puoselėjamas  mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas, plėtojamos neformaliojo 

švietimo būrelių veiklos. 

42.  Klasių mokinių tėvų komitetų pirmininkų 

susitikimai / apskrito stalo diskusijos 

Du kartus 

per metus 

D. Juškauskienė, 

J. Botyrienė 

Bus puoselėjamas bendravimas ir 

bendradarbiavimas, teikiama įvairi informacija, 
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sprendţiamos problemos. 

43.  Tėvų įtraukimas į darbo grupių veiklą, 

projektų, prevencinių programų vykdymą, 

akcijų organizavimą 

Per 

mokslo 

metus 

Administracija, 

pagalbos mokiniui specialistai, 

klasių vadovai 

Bus telkiama bendruomenė, skatinamas 

bendradarbiavimas, lyderystė. 

44.  TUC veiklos plėtojimas Per 

mokslo 

metus 

Metodinė taryba, TUC 

koordinatorė 

Bus telkiama mokyklos bendruomenė, 

formuojamos pozityvios vertybinės nuostatos. 

45.  Tradicinių renginių organizavimas (pagal 

atskirą planą) 

Per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui J. Botyrienė,  

klasių vadovai 

Bus telkiama bendruomenė, stiprės mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimas, bus 

formuojamas patrauklios ir veiklios mokyklos 

įvaizdis. 

 

VI SKYRIUS  

KITOS PRIEMONĖS NUMATYTIEMS TIKSLAMS IR UŢDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiamas rezultatas 

Mokytojų, mokyklos tarybos posėdžiai ir administraciniai pasitarimai 

1.  Administraciniai pasitarimai Pagal poreikį D. Juškauskienė Bus pateikta aktuali ir skubi informacija, priimti 

nutarimai ir sprendimai. 

2.  Mokytojų tarybos posėdis „Efektyvi 

ugdymo(si) kokybė – kiekvieno mokinio 

ūgties sąlyga“ 

2021 lapkričio 

mėn. 

D. Juškauskienė,  

E. Domantienė 

 

 

Bus pateikta analizė, vykdoma sklaida, dalijamasi gerąja 

patirtimi. Bus įgyvendinami  mokyklos tikslai ir 

uţdaviniai. 

 

3.  Mokytojų tarybos posėdis „Skirtingų 

mokinių poreikių tenkinimas ugdymo 

procese“ 

2022 vasario mėn. D. Juškauskienė,  

I. Paulikaitienė 

4.  Mokytojų tarybos posėdis ,, Saugios 

socialinės emocinės bei fizinės aplinkos 

įtaka mokinių ugdymo(si) kokybei“ 

2022 geguţės 

mėn. 

D. Juškauskienė,  

J. Botyrienė 

5.  Mokytojų tarybos posėdţiai Pagal poreikį D. Juškauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

6.  Mokyklos tarybos posėdţiai Per mokslo metus E. Domantienė Ne maţiau kaip 3 kartus per metus. 

Veiklų su mokinių tėvais organizavimas 
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7.  Individualių pokalbių su mokinių tėvais 

organizavimas nuotoliniu ir kontaktiniu 

būdu 

2021 lapkričio 

mėn., 

2022 m. 

balandţio  mėn.  

D. Juškauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

Tėvus tenkina mokyklos informavimo apie mokinių 

paţangą sistema. Tikslingai ir efektyviai naudojamos 

elektroninio dienyno galimybės. Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. Visi mokytojai organizuoja 

individualius pokalbius su tėvais. 

8.  Klasių tėvų susirinkimai  

Per mokslo metus 

D. Juškauskienė, 

pavaduotojos ugdymui, 

klasių vadovai 

Suteikta informacija apie mokyklos organizuojamą 

veiklą, supaţindinta su mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėmis, ugdymo planu. Vykdomas tėvų švietimas. 

Suteikta informacija apie tolimesnio mokinių mokymosi 

galimybes, įvairios pagalbos teikimas. 

9.  Klasių mokinių tėvų komitetų pirmininkų 

susitikimai / apskrito stalo diskusijos 

Du kartus per 

mokslo metus 

D. Juškauskienė, 

J. Botyrienė 

Bus puoselėjamas bendravimas ir bendradarbiavimas, 

teikiama įvairi informacija, sprendţiamos problemos. 

10.  Tėvų pedagoginis švietimas Per mokslo metus D. Juškauskienė, 

mokyklos tėvų 

komitetas  

Organizuojami 1–2 seminarai mokinių tėvams. 

Mokyklos bendruomenės veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

11.  Mokyklos įsivertinimo organizavimas, 

vykdymas ir rezultatų pateikimas 

mokyklos bendruomenei. 

2021 m. 

lapkričio–

gruodţio mėn., 

2022 m. kovo–

balandţio mėn. 

E. Domantienė, 

darbo grupė 

Įsivertinimo metu gauta informacija bus naudojama 

mokyklos veiklos tobulinimui.  Išskirtos stipriosios ir 

tobulintinos sritys, priimtos strategijos veiklai gerinti.  

Įsivertinimas bus vykdomas taikant IQES galimybes, 

analizuojant mokyklos dokumentus, mokinių pasiekimų 

rezultatus, vykdant pokalbius. 

Įsivertinime dalyvaus ne maţiau kaip 85 proc. mokytojų 

ir mokinių,  ne maţiau kaip 30 proc. tėvų. 

12.  Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų 

veiklos įsivertinimas 

Kartą per metrus Metodinė taryba, 

metodikos grupės 

 100 proc. pedagoginių darbuotojų metodikos grupėse 

aptars ir įsivertins savo veiklą, tikslingai rinksis veiklos 

tobulinimosi kryptis ir institucijas. 

 

13.  Pedagogų atestacijos vykdymas Per mokslo metus D. Juškauskienė, 

E. Domantienė, 

darbo grupė 

Padidės mokytojų veiklos efektyvumas, augs mokytojų, 

įgijusių aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, skaičius. Bus 

įvertintos mokytojų veiklos kompetencijos. 

14.  2020–2022 m. strateginio plano: 

1) monitoringas,  

2) įgyvendinimo ataskaitos rengimas. 

 

2022 m. sausio 

mėn. 

D. Juškauskienė, 

I. Paulikaitienė, 

E. Domantienė, 

Bus įgyvendinamos strateginio plano programos, 

parengta ir mokyklos bendruomenei pristatyta 2020–2022 

m. strateginio plano įgyvendinimo ataskaita. 
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 darbo grupė 

Pedagoginė, šviečiamoji ir kultūrinė veikla 

15.  Dalyvavimas kuruojamų metodikos grupių 

posėdţiuose / pasitarimuose. 

Visus mokslo 

metus 

D. Juškauskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Bus skatinama mokytojų iniciatyva, formuojamos  

veiklos strategijos.  

16.  Dalyvavimas Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, 

ŠPT, švietimo centrų ir kituose 

organizuojamuose seminaruose bei  

kursuose 

Visus metus pagal 

veiklos planus ir 

poreikį 

D. Juškauskienė 

 

Bus puoselėjamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos.   

17.  Mokinių pamokų tvarkaraščių sudarymas 

ir koregavimas 

2021 m. rugpjūčio 

mėn., 

2022 m. sausio 

mėn. 

I. Paulikaitienė Bus parengtas  tvarkaraštis, pritaikytas mokantis 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. 

18.  Mokyklos ugdymo ir veiklos planų analizė 

ir rengimas. 

2022 m. 

birţelis, rugpjūtis 

Darbo grupė 

 

Bus atlikta mokyklos ugdymo ir veiklos planų analizė, 

remiantis analize parengti nauji planai. 

19.  Mokytojų budėjimo mokykloje grafikų 

sudarymas, budėjimo  koordinavimas 

Visus metus J. Botyrienė 

 

Per mokslo metus bus du kartus sudaryti budėjimo 

mokykloje grafikai. Bus uţtikrinta tvarka mokykloje. 

20.  Mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo 

mokyklos,  pavėţėjimo organizavimas ir 

vykdymas 

Nuolat D. Juškauskienė, 

V. Aleknavičienė, 

L. Širvienė 

Bus sudarytos sutartys su veţėjais, uţtikrintas mokinių 

atvykimas į mokyklą ir grįţimas į namus. 

21.  Darbuotojų prašymų ir skundų 

nagrinėjimas 

Pagal poreikį D. Juškauskienė Bus ištirti skundai ir pareiškimai, gerės darbuotojų 

emocinė būsena, mokyklos mikroklimatas.  

22.  Darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš 

darbo 

Pagal poreikį D. Juškauskienė, 

I. Simanaitienė 

Bus suformuotas mokyklos personalas. 

Mokyklos finansų politikos  formavimas, vykdymas 

23.  Biudţetinių ir specialiųjų lėšų 

panaudojimo programų parengimas, 

sąmatų sudarymas ir vykdymas 

Visus metus,  

pagal planą 

D. Juškauskienė, 

I. Simanaitienė 

 

Bus tikslingai ir taupiai naudojamos lėšos. 

24.  Mokytojų ir mokinių tėvų inicijavimas 

skirti mokyklai  1,2 proc. pajamų mokesčio 

paramą 

Visus metus D. Juškauskienė, 

klasių vadovai 

Sukauptos lėšos  bus skiriamos mokyklos aplinkai 

puoselėti, priemonėms įsigyti. 

25.  Mokytojų etatinio darbo uţmokesčio 

sąrašo sudarymas, mokymo lėšų 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

D. Juškauskienė, 

I. Simanaitienė, 

Bus parengtas mokytojų etatinio darbo uţmokesčio 

sąrašas, paskirstytos mokymo lėšos. 
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paskirstymas ir panaudojimas 2022 m. sausio 

mėn. 

I. Paulikaitienė 

26.  Darbuotojų darbo laiko apskaitos 

ţiniaraščių pildymas 

Kiekvieną mėnesį D. Juškauskienė, 

I. Paulikaitienė, 

L. Širvienė 

Bus laiku uţpildyti ţiniaraščiai. 

27.  Mokinių statistinių ataskaitų rengimas Kiekvieną ketvirtį I. Paulikaitienė Bus parengtos ataskaitos. 

28.  MR, PR duomenų bazės tvarkymas Nuolat I. Paulikaitienė 

A. Jasukynaitė 

Bus sutvarkytos duomenų bazės. 

Mokyklos materialinės bazės gerinimas ir stiprinimas 

29.  Mokomųjų dalykų kabinetų atnaujinimas 

mokymo priemonėmis. 

Visus mokslo 

metus 

D. Juškauskienė, 

L. Širvienė, 

J. Čibirkienė, 

I. Simanaitienė 

 Pagerės ugdymo(si) proceso kokybė.   

Bus nupirkta 90 proc.  suplanuotų vadovėlių. 

 30.  Vadovėlių ir mokymo priemonių 

uţsakymas 2022–2023 m. m. 

31.  Kabinetų sienų, grindų dangos ir 

mokyklinių baldų atnaujinimas 

Visus mokslo 

metus 

D. Juškauskienė, 

L. Širvienė 

 

90 proc.  mokinių ir mokytojų bus patenkinti darbo 

sąlygomis.  

Inovatyvios, įtraukios aplinkos skatins mokymosi 

motyvaciją, gerės emocinė būsena.  
32.  Edukacinių erdvių kūrimas 

 

Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir vykdymo grupė:  

Eglė Domantienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė 

Ina Paulikaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Jolita Botyrienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Rimvydas Šumskis – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

Gitana Melnykaitė – metodinės tarybos pirmininkė; 

Virginija Aleknavičęienė – socialinė pedagogė; 

Reanta Ringienė – specialioji pedagogė; 

Irena Simanaitienė – vyriausioji buhalterė; 

Lijana Širvienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui; 

Gintarė Kinderienė – tėvų atstovė; 

Vidmantas Krocas – darbo tarybos pirmininkas. 
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VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2022–2023 m. m. veiklos planas bus rengiamas išanalizavus tikslų ir uţdavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiektas laukiamas rezultatas. 

Veikla 2022–2023 m. m. bus planuojama 2022 m. birţelio mėnesį, remiantis įsivertinimo, analizės rezultatais. 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos posėdyje  

2021 m.  rugpjūčio 31 d. protokolo Nr.  


