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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2020–2022 metų vizija – Bendruomenės mokykla. Vizijai įgyvendinti buvo iškelti 

strateginiai tikslai: 

1 tikslas. Įtraukiojo ugdymo stiprinimas. 

2 tikslas. Inovatyvaus ugdymo plėtojimas. 

3 tikslas. Kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančių aplinkų kūrimas.  

Strateginio plano 2020–2022 metams įgyvendinimas vyko pagal mokyklų parengtus 2020 

metų veiklos planus. 

Įgyvendindami tikslą „Įtraukiojo ugdymo stiprinimas“, stiprinome personalizuotą integralų 

ugdymą, stiprinome mokymosi bendradarbiaujant strategijos taikymą ugdymo procese, atnaujinome 

ikimokyklinio ugdymo programą, papildydami gamtamokslinio ir matematinio raštingumo temomis 

ir edukacinėmis veiklomis lauke, užtikrinome prasmingą mokinių neformalų ugdymą. 

Atsižvelgdami į strateginiuose planuose numatytus rezultato rodiklius bei numatytus duomenų 

rinkimo metodus, teigiame, kad: 

• visi mokytojai rengia bendrus integruotų veiklų planus; 

• kiekvienas 1–4 klasių mokinys dalyvauja grupiniame tyrime; 

• kiekvienas 5–10 klasių mokinys įgyvendina asmeninį projektą; 

• 5–8 klasių mokiniai stebi ir analizuoja savo pažangą, pildydami visus Asmenybės 

ugdymosi užrašų laukus; 

• IQES online apklausos duomenimis, 79 % tėvų patenkinti personalizuoto mokymosi 

procesu ir rezultatais; 

• IQES online apklausos duomenimis, 71 % mokinių patenkinti personalizuoto mokymosi 

procesu; 

• pravesti 2 seminarai, skirti mokymosi bendradarbiaujant tematikai; 

• mokytojų greitos apklausos duomenimis, 85 % mokytojų vedė ne mažiau kaip 2 atviras 

pamokas, kuriose taikoma mokymosi bendradarbiaujant strategijos; 

• IQES online apklausos duomenimis, 83 % šeimos patenkintos ikimokyklinio ugdymo 

paslaugų įvairove ir kokybe; 

• veikė 2 vaikų ir jaunimo stovyklos; 

• bendradarbiaudama su NVŠ paslaugos teikėjais pasiūlė vaikams ne mažiau kaip 5 (2 

Kurtuvėnų skyriuje) neformaliojo ugdymo programas; 



• mokinių apklausos duomenimis, 65 % mokiniai patenkinti neformalia ugdymo veikla 

mokykloje; 

Įgyvendindami tikslą „Inovatyvaus ugdymo plėtojimas“ stiprinome išmanųjį ugdymą, 

taikėme pažangiosios analitikos įrankį mokinio mokymosi pažangos skatinimui. Atsižvelgdami į 

strateginiuose planuose numatytus rezultato rodiklius bei duomenų rinkimo metodus, teigiame, kad: 

• visi mokytojai turi Office 365 sertifikatą ir nuolat savo veikloje taiko įrankius savo 

veikloje; 
• mokyklos valdyme bei nuotolinio ugdymo mokymui taikomas Microsoft TEAMS 

įrankis; 

• mokytojų greitos apklausos duomenimis, 95 % mokytojų ugdymo procese naudoja 

elektronines mokymo priemones; 

• mokytojų greitos apklausos duomenimis, 70 % mokytojų pripažįsta išmaniųjų 

technologijų (Microsoft TEAMS, elektroninių pratybų, pažangiosios analitikos įrankio) taikymo 

ugdymo procese naudą; 

Bendri programos įgyvendinimo rezultatai: 

• dokumentų analizės duomenimis, 82 % mokinių bent vieno dalyko mokymosi pažanga 

patvirtinta standartizuoto testo rezultatais; 

• IQES online apklausos duomenimis, 75 % motyvuotų mokinių dalis. 

Įgyvendindami tikslą ,,Kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančių aplinkų kūrimas“ kūrėme 

ergonomiškas ugdymo aplinkas, atnaujinome informacinių komunikacinių technologijų bazę, 

kūrėme patrauklias ikimokyklinio ugdymo aplinkas. Atsižvelgdami į strateginiame plane numatytus 

rezultato rodiklius bei duomenų rinkimo metodus, teigiame, kad: 

• dokumentų analizės duomenimis, įsigyti šešioms klasėms (grupėms) ergonomiški 

baldai, pritaikyti mokymosi bendradarbiaujant strategijų taikymui; 

• įkurtos patalpos dienos centrui Bubių skyriuje; 

• įsigyta per 50 kompiuterių ir kompiuterinės technikos; 

• mokyklų teritorijose įkurtos 3 naujos lauko erdvės; 

Bendri programos įgyvendinimo rezultatai: 

• IQES online apklausos duomenimis, 79 % tėvų patenkinti vaiko pažangą ir ūgtį 

skatinančiomis mokyklos erdvėmis. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Parengti jungtinės 

mokyklos valdymo 

modelį. 

Inicijuoti 

jungtinės 

mokyklos 

steigimą. 

I pusmetį parengtas 

jungtinės mokyklos 

modelis, kuriame 

numatyta valdymo 

struktūra, 

pareigybės, funkcijų 

paskirstymas. 

Suorganizuoti doc. dr. G. 

Cibulskio mokymai, 

kuriuose buvo išdiskutuotas, 

bei numatytas jungtinės 

mokyklos modelis. 2020-09-

01 įregistruota Šiaulių r. 

Dubysos aukštupio 

mokykla, kuri veiklą 

organizuoja pagal jungtinės 



veiklos modelį, kuriame 

numatyta valdymo struktūra, 

pareigybės, funkcijų 

pasiskirstymas.  

1.2. Įdiegti 

informacinių 

technologijų įrankius 

mokyklos valdyme.  

Plėtoti 

informacinių 

technologijų 

taikymą. 

Visi mokytojai taiko 

informacines 

technologijas 

refleksijų metu. 

Visi mokytojai dirba Office 

365 aplinkoje, mėnesio 

veiklos refleksijas bei kitus 

dokumentus pildo mokyklos 

sukurtoje virtualioje erdvėje.  

1.3. Modernizuoti 

edukacines erdves. 

Sudaryti sąlygas 

mokytojams 

taikyti STEAM 

metodus ir 

mokymosi 

bendradarbiauja

nt strategijas.  

I pusmetį įrengta 

,,Leonardo" klasė, 

modernizuota 

biblioteka, erdvės 

aprūpintos baldais, 

pritaikytais 

mokymosi 

bendradarbiaujant  

strategijai. 

Įsigyti šešioms klasėms 

(grupėms) ergonomiški 

baldai, kurie pritaikyti 

mokymosi 

bendradarbiaujant strategijų 

taikymui, parengtas 

„Leonardo“ klasės projektas, 

modernizuotos bibliotekos 

erdvės.  

1.4. Įgyvendinti 

Erasmus+ KA2 

projekto ,,Catch the 

date" veiklas.  

Pritaikyti 

projekto metu 

sukauptą patirtį, 

atnaujinant 

programas. 

I pusmetį atnaujintos 

programos 

integruojant STEAM 

veiklas. 

10 mokytojų į ugdymo turinį 

integruoja STEAM veiklas. 

Sukurta edukacinė erdvė. 

1.5. Įgyvendinti 

projekto  

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas, diegiant 

IKT technologijas ir 

STEAM metodus“ 

veiklas. 

Atnaujinti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą, 

remiantis Pre-K 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programa. 

I pusmetį organizuoti 

mokymai mokyklos 

komandai. 

100 % ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų dalyvauja 

projekto mokymuose ir įgytą 

patirtį praktiškai pritaiko 

veikloje. Visos 

ikimokyklinio ugdymo 

grupės ugdymo turinį 

planuoja ir ugdymą 

organizuoja atsižvelgdamos 

į Pre-K for All metodikos 

rekomendacijas. 

1.6. Įgyvendinti 

EDUCAS projekto 

“Space and Educare: 

Creating child and 

family friendly 

learning spaces in 

ECEC centres” 

veiklas. 

Pritaikyti 

projekto metu 

sukauptą patirtį, 

tobulinant 

ikimokyklinio 

ugdymo veiklą. 

Laiku įgyvendintos 

projekte numatytos 

veiklos. 

Įrengtos ugdymosi erdvės, 

tenkinančios kiekvieno 

besiugdančiojo poreikius. 

Įtraukti tėvai į ugdymo 

procesą. Mokyklos gerąja 

patirtimi pasidalinta ISSA 

tarptautinėje konferencijoje.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.-  

2.2.-  

2.3.  

2.4.  

2.5.  



 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įgyvendintas rajono tarybos sprendimas dėl 

reorganizacijos. 

Optimizuotos aplinkos išlaidos, įvesta 

signalizacija Bubių skyriuje. 

3.2. Koordinuota gerosios patirties sklaida kitoms 

mokykloms. 

Pripažįstami darbuotojų pasiekimai, 

sudarytos sąlygos įstaigai papildomai 

pritraukti lėšų. 

3.3. Teikta parama įgyvendinant Aukštelkės 

neformaliojo ugdymo akademijos dienos centro 

Piliukai įgyvendinimą. 

Sudarytos sąlygos papildomoms 

paslaugoms šeimoms Bubių skyriuje. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

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

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

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

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 



6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________________ 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                    __________                    Vilma Kardašienė         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                               (parašas)                             (vardas ir pavardė)                     (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 



Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (varda 


