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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Mokykloje 2018 metais dirbome pagal 2017-2019 metų mokyklos strateginį planą. 

(Pritarta Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2017 m. 

vasario 2 d. įsakymu Nr. VĮ-42), ir 2018 metų veiklos planu, kur pagal strateginį planą 

numatoma vizija - pageidaujama, populiari, saugi, kūrybiškumą ugdanti, aukštų mokymosi 

pasiekimų siekianti ir įvairius mokinių poreikius tenkinant penkiolikos klasių mokykla, o 

misija - prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės sutarimais ir 

humaniškais santykiais savo veiklą grindžianti pradinė mokykla. Teikiami prioritetai: 

 Rezultatai:  
  Pasiekimai ir asmeninė pažanga, jos fiksavimas; 

 Veiksmingos pamokos ugdymo diferencijavimas, individualizavimas; 

               Ugdymas mokyklos gyvenimu: 

 Santykiai ir mokinių savijauta ir palankesnis klasių mikroklimatas; 

 Prevencinės smurto ir patyčių veiklos; 

 Įdomios ir prasmingos veiklos, įvykiai ir nuotykiai; 

Tikslai, įgyvendinimo priemonės ir jų uždaviniai: 

1. Tikslas: Visuminio ir kokybiško ugdymo, užtikrinančio mokyklos ir mokinio pažangą, 

pagalbos mokiniui tobulinimas. 

Priemonės: 

 Racionalaus mokyklos veiklos ir ugdymo planavimo, ugdymo organizavimo 

programa. 

 Pamokos veiksmingumo ugdymo programa. 

 Ugdymosi pasiekimų gerinimo ir individualios mokinio pažangos ugdymo ir 

fiksavimo programa. 

 Saviraiškos ir poreikių tenkinimo, kūrybiškumą, iniciatyvumą ir prasmingą veiklą 

ugdanti programa. 

 Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo programa „Dovana Lietuvai“ 

 



2. Tikslas: Saugios ir įvairios edukacinės aplinkos, bendradarbiavimo ir veikimo kartu 

plėtojimas. 

Priemonės: 

 Ugdymo mokyklos gyvenimu ir VGK programa. 

 VA programa. 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa. 

 Mokyklos tarybos programa. 

 Ugdymosi aplinkų kūrimo ir finansinės veiklos programa 
 

Įgyvendinant numatytas programas, pasiekti geri rezultatai. 2018 m. ugdymosi 

pasiekimai, skaičiuojant aukštesniojo lygio pasiekimus, kito nelabai ryškiai, tačiau artėja prie 35 

procentų. 

Aukštesniojo lygio pasiekimai: 

 
 

Lyginant ir su Panevėžio miesto II klasių mokinių pasiekimais nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo, galima teigti, kad pasiekimai labai geri. Procentais išreiškus pasiekimų vidurkius, 

matematikos pasiekimai šalyje 78,9 proc. miesto 78,5 proc, o mūsų mokyklos 83,5 proc., 

skaitymo - šalyje 77,4 proc,, Panevėžio mieste 76,7 proc., o mūsų mokyklos 83,3 proc., rašyme 

šalyje 75,4 proc., mieste 77,2 proc., o mūsų mokyklos 81,5 proc. 
 

 
 

Lyginant ir su Panevėžio miesto IV klasių mokinių pasiekimais nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo, galima teigti, kad pasiekimai labai geri. Procentais išreiškus 

pasiekimų vidurkius, matematikos pasiekimai šalyje 69 proc. miesto 69,8 proc, o mūsų mokyklos 

76,2 proc., skaitymo šalyje 69 proc,, Panevėžio mieste 70 proc., o mūsų mokyklos 72,0 proc. Dar 

geresni pasiekimai rašyme. Šalyje 67,6 proc., mieste 69,9 proc., o mūsų mokyklos 78,4 proc. 
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Puikūs mokinių pasiekimai sportinėje, meninėje, gamtamokslinėje veikloje, olimpiadose. 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje ketvirtos klasės mokinys Gabrielius Saulius Likša 

pasiekė III vietą respublikoje, puikūs Kengūros – 2018“ olimpiadose pasiekimai. Dalyvavome 

Respublikiniame projekte „Dovana Lietuvai“, „Neformaliojo švietimo veiklos plėtra“, 

„Žaidžiame teatrą“.  

Programa, ugdanti mokinių kūrybišką iniciatyvumą, skatino mokinius kurti, planuoti ir 

organizuoti įvairią veiklą. Aštuonios mokytojos dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo 

tarptautiniame projekte Erasmus+ „Kūrybingi vaikai – sumanios visuomenės ateitis“. Kūrybiškų 

ugdymo metodų ir būdų mokėsi Ispanijoje, Anglijoje ir Maltoje. 

VGK darbas buvo aktyvus ir labai svarbus. Su pradėta vykdyti patyčių prevencine 

programa „Antras žingsnis“ buvo supažindinti tėvai, klasėse vyko pokalbiai apie patyčių 

prevenciją, individualūs pokalbiai, kiekvieną savaitę vyko šios programos įgyvendinimas. 

Vykdoma patyčių prevencijos programa leido mokiniams būti drąsiems ir išsakyti savo nuomonę, 

baimes.  

Lyginamuosiuose 4 klasių mokinių NMPP rezultatuose: standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 

– 0,25, mokyklos klimato rodiklis 0,40 (pernai buvo -0,34),  mokėjimo mokytis rodiklis – 0,66 

(pernai buvo -0,02),  patyčių situacijos mokykloje rodiklis – 0,26 (pernai buvo -0,02). 

 

 
 

 

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. Pasirengti ir 

įgyvendinti 

mokytojų etatinio 

užmokesčio 

1.1.Įgyvendintos 

mokytojų etatinio 

užmokesčio 

modelio nuostatos, 

1.1.1. Parengti lokalūs 

teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis 

įdiegiamas etatinis 

1.1.2. Direktoriaus 

įsakymas Nr. V-

85 2018-08-20 

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

matematika skaitymas rašymas

šalyje

mieste

mokykloje



modelio, 

įsigaliojančio nuo 

2018 m. rugsėjo 1 d. 

nuostatas. 

susijusios su 

lokalių teisės aktų 

patvirtinimu. 

mokytojų darbo 

apmokėjimo 

modelis. 

1.1.2.Patvirtintas 

pedagoginių darbuotojų  

pareigybių sąrašas. 

Direktoriaus 

įsakymas Nr. V-

93 2018-09-03 

 

1.1.3.Patvirtinti pedagoginių  

darbuotojų pareigybių 

aprašai, su jais pasirašytinai 

supažindinti pedagoginiai 

darbuotojai. 
 

Direktoriaus 

2018-09-20 

įsakymas Nr. V 

104; Pedagoginiai 

darbuotojai 

susipažinę ir 

pasirašę. 

 

 

1.1.4.Patvirtinta patobulinta 

darbo apmokėjimo sistema. 

 

 
 

 

Direktoriaus 

įsakymas Nr. V-

85 2018-08-20 

darbuotojai su ja 

rašytinai 

supažindinti. 

1.1.5.Papildytos pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys, 

pasirašytinai supažindinti 

pedagoginiai darbuotojai. 
 

Sudarytos ir 

papildytos naujos 

formos 

pedagoginių 

darbuotojų ir visų 

darbuotojų darbo 

sutartys. 

1.1.6.Atnaujintos ir 

patvirtintos mokyklos darbo 

tvarkos taisyklės, su jomis 

pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai. 
 

Pakeistos ir 

papildytos 

mokyklos darbo 

tvarkos taisyklės,  

Direktoriaus 

įsakymas Nr. V-

85 2018-08-20, 

supažindinti 

pedagoginiai 

darbuotojai 

rašytinai. 

2.Pamokų 

veiksmingumo 

didinimas 

individualizuojant ir 

diferencijuojant 

ugdymą. 

2.1. Siekti mokinių 

aukštesniojo lygio 

pusmečio 

pasiekimų. 

2.1.1. Pasiekti iki 35 proc. 

mokinių aukštesniojo lygio 

pusmečio pasiekimai. 

 

 

 

 

2.1.1. Mokyklos 

2017-2018 m.m. 

II pusmečio 

mokinių 

pasiekimų 

ataskaita. 

Aukštesniojo 



 

 

 
 

lygio mokinių 

pasiekimai II 

pusmetį siekia 34, 

47 proc. 

2.1.2.Sudaryta ir įvykdyta 

pamokos veiksmingumo 

ugdymo programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. 

mokyklos veiklos 

planas: pamokos 

veiksmingumo 

ugdymo programa 

– vyko pedagogų 

mokymai-

seminaras “ 

Individualizavima

s ir 

diferencijavimas“.

Aptarta geroji 

mokytojų patirtis, 

vyko mokytojų 

tarybos posėdis 

2018-05-28, 

protokolas nr. 02 

„Diferencijavimo 

ir 

individualizavimo 

pamokose įtaka 

ugdymosi 

pasiekimams“. 
 

2.1.2. Dalyvavo 20 

pedagogų mokymuose apie 

individualizavimą ir 

diferencijavimą. 
 
 
 

 

2.1.3. 

2.1.3. Dvidešimt 

mokytojų 2018-04-

05 dalyvavo 6 val. 

trukmės seminare 

„Individualizavima

s ir 

diferencijavimas“. 
 

2.1.4.Stebėta 15 pamokų. 

 
 

2.1.4. 2.1.4. Stebėta 15 

pamokų (pamokų 

stebėjimo aprašai). 
 

2.1.5.Stebėtų pamokų 

aptarimas direkciniame ir 

mokytojų tarybos posėdyje. 

 

2.1.5. 2.1.5. Mokytojų 

tarybos posėdis 

2018-05-28, 

protokolo Nr. 02, 

direkcinis 

pasitarimas 2018-

12-17 protokolo 

Nr. 10. 

3.Atnaujinti ir 3.Atnaujinta su 3.1.1.Atlikti atnaujinimo 3.1.1. Atlikti 



sukurti naujas 

edukacines aplinkas: 

mokyklos biblioteka. 

įkurtomis naujomis 

edukacinėmis 

aplinkomis 

mokyklos 

biblioteka. 

darbai iki 2018 m. rugsėjo 1 

d.: 

 Pakeisti 

elektros instaliacija; 

 Pakeisti 

santechninę įrangą ir 

vamzdynus; 

 Įrengti 

pakabinamas lubas ir 

apšvietimą; 

 Įsigyti ir 

įdiegti naujus bibliotekos 

baldus; 

 Įrengti naujas 

kompiuterines erdves; 

 Įvesti Wi-fi; 

 Įrengti minkštą 

edukacinę erdvę-skaityklėlę; 

 Atnaujinti 

planšetinių skaitiklių turinį. 

atnaujinimo 

darbai iki 2018 m. 

rugsėjo 1 d.: 

 Pakeista elektros 

instaliacija; 

 Pakeista 

santechninę 

įrangą ir 

vamzdynas; 

 Įrengtos 

pakabinamos 

lubas ir 

apšvietimas; 

 Įsigyta ir įdiegta 

nauji bibliotekos 

baldai; 

 Įrengta nauja 

kompiuterinė 

erdvė; 

 Įvestas Wi-fi; 

 Įrengta minkšta 

edukacinę erdvė 

skaityklėlė; 

 Atnaujintas 

planšetinių 

skaitiklių turinys. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.                        -                                       - 
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.                                  -                        - 
 

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.           - - - - 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 



5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.Pedagoginės veiklos tyrimo kompetencija – gebėti inicijuoti įgyvendinti kompleksinius 

pedagoginės praktikos tyrimus, siekiant  efektyvinti ugdymo procesą, spręsti kylančias 

pedagogines problemas. 

 

 

Pradinės mokyklos direktorė              Rita Charisova                  2019-01-17 
 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

      

Mokyklos tarybos pirmininkė              Ramunė Kuprėnė                    2019-01-17 
 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
 


