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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2018 m. veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir pasiekti rezultatai: 
 

1. Prioritetas – šiuolaikiškas, pamatinėmis vertybėmis grįstas požiūris į ugdymo procesą ir jo kaitą. 

1.1. Uždavinys –  užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Kokybiškas ugdymo 

programų įgyvendinimas ir 

geri mokinių pasiekimai. 

100% mokinių įgis pradinį 

išsilavinimą. 

100% mokinių įgijo pradinį 

išsilavinimą. 

100% mokinių baigs 

pagrindinio ugdymo programos 

I dalį. 

100% mokinių baigė pagrindinio 

ugdymo programos I dalį. 

95% mokinių nacionaliniuose 

2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių 

pasiekimų patikrinimuose 

pasieks patenkinamą pasiekimų 

lygį, 40% - pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius. 

95,29% mokinių pasiekė 

patenkinamą lygį, 70,83% pasiekė 

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius. 

Vykdomas diferencijuotas 

mokymas, kurio tikslas – 

sudaryti sąlygas kiekvienam 

mokiniui sėkmingai mokytis.  

Pagal mokinių mokymosi pasiekimus 

sudarytos laikinosios grupės lietuvių 

kalbai ir matematikai. 

Mokinių, dalyvausiančių 

neformaliajame ugdyme, dalis 

– 70%.  

Mokinių, dalyvavusių 

neformaliajame ugdyme, dalis – 

100%. 

1.1.2. Mokinių dalyvavimas 

ir pasiekimai saviraiškos, 

socializacijos programose, 

projektinėse veiklose ir kt. 

Dalyvavimas socialinių įgūdžių 

programų „Antras žingsnis“, 

„Laikas kartu“ ir „Paauglystės 

kryžkelės“ įgyvendinime. 

Dalyvauta socialinių emocinių 

įgūdžių ir smurto prevencijos 

programoje „Antras žingsnis“, 

socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo Lions Quest programų 

„Laikas kartu“ ir „Paauglystės 

kryžkelės“ įgyvendinime. 

Gautas savivaldybės, šalies ir 

ES finansavimas socializacijos, 

vaikų vasaros poilsio 

programoms. 

Gautas savivaldybės finansavimas: 

500 eurų – sveikatinimo programai iš 

visuomenės sveikatos rėmimo 

programos, 150 eurų – aplinkos 

apsaugos programai iš aplinkos 

apsaugos rėmimo specialios 

programos, 1100 eurų – mokinių 

vasaros poilsio stovyklai. 

2. Prioritetas – darnios, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 



2.1. Uždavinys – kurti saugią aplinką sutelkiant mokyklos bendruomenę. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

2.1.1. Mokymosi bazės 

turtinimas ir modernizavimas. 

Grožinės ir programinės 

literatūros įsigijimui skirti 300 

eurų. 

Nupirkta grožinės ir programinės 

literatūros už 2996 eurus. 

Pagal poreikį įsigyti mokymo 

priemonių ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėms bei bendrojo ugdymo 

klasėms. 

Nupirkta mokymo priemonių 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupėms bei bendrojo 

ugdymo klasėms už 3823 eurus. 

2.1.2. Modernizuoti ir 

atnaujinti mokyklos pastatus 

ir įrangą. 

Renovuotų mokyklos pastatų 

skaičius. 

Keturiose ikimokyklinio ugdymo 

grupių pastato patalpose atliktas 

kapitalinis remontas: 1) iš pagrindų 

suremontuotas sanitarinis mazgas 

(atliktas grindų betonavimas ir 

klojimas plytelėmis, vandentiekio ir 

šilumos vamzdyno pakeitimas, sienų 

ir lubų tvarkymas, naujos įrangos, t. 

y. praustuvų,  klozetų, dušo kabinos 

pagrindo, vandens šildytuvų, 

montavimas), kuriuo naudojasi dvi 

ikimokyklinio ir viena 

priešmokyklinio ugdymo  grupės; 2) 

atliktas grindų betonavimas ir dangos 

klijavimas, kosmetinis sienų ir lubų 

remontas, lempų pakeitimas vienoje 

ikimokyklinio ir vienoje 

priešmokyklinio ugdymo grupėse; 3) 

atliktas radiatorių ir vamzdyno 

pakeitimas trijose remontuotose 

patalpose; 4) atliktas grindų 

betonavimas, plytelių klojimas ir 

kosmetinis sienų remontas 

koridoriuje. 

3. Prioritetas – mokyklos kultūros plėtojimas. 

3.1. Uždavinys – plėtoti mokyklos bendruomenės kultūros, tradicijų ir vertybinių nuostatų 

formavimo veiklą. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

3.1.1. Mokytojų, mokinių ir 

jų tėvų bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

stiprinimas. 

Mokytojai ir pagalbą teikiantys 

specialistai pataria tėvams, 

kaip padėti vaikui mokytis. 

2018 m.  gruodžio mėnesį bendro 

tėvų susirinkimo metu buvo 

suorganizuota PPT psichologės 

Vaidos Mačiulienės paskaita tėvams, 

globėjams, rūpintojams „Tėvų 

atsakomybė ugdant savo vaiką“. 

 

Mokytojai ir pagalbos specialistai 

reguliariai pataria tėvams, kaip 

padėti vaikui mokytis ir gerai elgtis. 

3.1.2. Palankaus 

mikroklimato užtikrinimas. 

Kiekvienais metais 

organizuojami tradiciniai 

renginiai. 

Įvyko tradiciniai mokyklos renginiai: 

„Žiemos sporto šventė“, 

„Mankštiada“, „Pusryčių fiesta“, 

„Apibėk mokyklą“, „Drauge su 

knyga“, Šv. Mišios už mokyklos 

bendruomenę, akcija „Darom“, 

„Šeimos šventė“, „Atvirų durų diena 



tėvų darbovietėse“, akcija „Veiksmo 

savaitė be patyčių“, renginys „Metų 

žvaigždutė“, Mokslo ir žinių diena, 

sporto šventė, akcija „Spalio mėnuo 

be praleistų pamokų“, renginys 

„Adventinis rytmetys“, renginys 

„Kalėdų belaukiant“. 

Etninės kultūros kaip atskiro 

dalyko mokymas pagrindinio 

ugdymo programoje. 

Įgyvendinamas etninės kultūros kaip 

atskiro dalyko mokymas 7 klasėje.  

 

 

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. Ikimokyklinio 

ugdymo paslaugos 

teikimo plėtojimas. 

 

 

 

Įkursime naują 

ikimokyklinio 

ugdymo grupę. 

 

 

 

Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

įkursime naują 

ikimokyklinio ugdymo 

grupę ikimokyklinio 

ugdymo pastate 

Melioratorių g. 4a. 

Įkūrėme vieną naują 

ikimokyklinio ugdymo grupę 

iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

1.2. Mokinių lietuvių 

kalbos rašymo 

pasiekimų 

gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerės 6 klasės 

mokinių  rašymo  

pasiekimai. 

 

 

Iki 2018 m. gegužės 15 

d.   dalyvauta 

standartizuotuose 

testuose. 

 

Dalyvauta standartizuotuose 

testuose. 

 

 

Sumažės 

nepatenkinamo 

lygio mokinių 

skaičius ir  padidės 

pagrindinio lygio 

mokinių skaičius. 

 

 

Sumažintas 

nepatenkinamo lygio 

mokinių skaičius: 

rašymas nuo 22,7% iki 

21,7%. 

 

Padidintas pagrindinio 

lygio mokinių skaičius: 

rašymas nuo 13,6% iki 

14,6%. 

Sumažintas nepatenkinamo 

lygio mokinių skaičius: 

rašymas nuo 22,7% iki 7,7%. 

 

Padidintas pagrindinio lygio 

mokinių skaičius: 

rašymas nuo 13,6% iki 

26,9%. 

 

Pagerės 8 klasės 

mokinių  rašymo 

pasiekimai. 

 

 

Iki 2018 m. gegužės 15 

d.   dalyvauta 

standartizuotuose 

testuose. 

 

Dalyvauta standartizuotuose 

testuose. 

 

 



Sumažės 

nepatenkinamo 

lygio mokinių 

skaičius ir  padidės 

pagrindinio lygio 

mokinių skaičius. 

 

 

 

 

Sumažintas 

nepatenkinamo lygio 

mokinių skaičius: 

rašymas nuo 12,5% iki 

11,5%. 

 

Padidintas pagrindinio 

lygio mokinių skaičius: 

rašymas nuo 25,0% iki 

26,0%. 

Sumažintas nepatenkinamo 

lygio mokinių skaičius: 

rašymas nuo 12,5% iki 9,4%. 

 

Padidintas pagrindinio lygio 

mokinių skaičius: 

rašymas nuo 25,0% iki 

37,5%. 

1.3. Individualios 

kiekvieno mokinio 

pažangos stebėjimas. 

Pagerės 

individualūs 

mokinių 

pasiekimai. 

 

 

 

 

 

Visi mokiniai 

toliau tęs 

mokymąsi 

gimnazijose ar 

kitose ugdymo 

įstaigose 100%. 

Metinis mokinių 

pažangumas, ne 

mažesnis kaip 98%. 

 

 

Mokinių, besimokančių  

6-10 balais, ne mažiau 

50%. 

 

100% mokinių tęsia 

mokymąsi Tauragės 

gimnazijose, 

pagrindinio ugdymo 

mokyklose, PRC. 

Metinis mokinių pažangumas 

yra 97,72% (vienas 1 kl. 

mokinys liko kartoti kurso 

(mamos prašymu)). 

 

Mokinių, besimokančių 6-10 

balais, yra 35% 

 

 

100% mokinių tęsia 

mokymąsi Tauragės 

gimnazijose, pagrindinio 

ugdymo mokyklose, PRC. 

 

1.4. Saugios 

emocinės aplinkos 

kūrimas. 

Gerės emocinė 

aplinka. 

Apklausos rezultatai: 

50% ir daugiau 

mokytojų teigia gerai 

besijaučiantys 

mokykloje; 50% ir 

daugiau mokinių teigia 

gerai besijaučiantys 

mokykloje. 

74,56% apklausoje 

dalyvavusių mokytojų (į 

anketos klausimus atsakė 

62% mokytojų) teigia gerai 

besijaučiantys mokykloje; 

 

82,8% apklausoje 

dalyvavusių mokinių (į 

anketos klausimus atsakė 

79,56% 3-8 klasių mokinių) 

teigia gerai besijaučiantys 

mokykloje; 

 

89,88% tėvų, globėjų, 

rūpintojų (į anketos 

klausimus atsakė 46,26% visų 

mokyklos tėvų) teigiamai 

vertina mokyklos 

mikroklimatą. 

1.5. Projektinės 

veiklos tobulinimas. 

Trumpalaikių/ 

ilgalaikių 

tarptautinių, 

respublikinių, 

rajoninių ar 

mokyklinių 

projektų vykdymas. 

Dalyvavimas bent 1 

tarptautiniame projekte 

(Erasmus+/eTwinning/ 

kitas) ir/ar bent 1 

respublikiniame 

projekte/1 rajoniniame 

projekte ir bent 1 

mokyklinio projekto 

suorganizavimas. 

Respublikiniai projektai: 

1) Dalyvavimas projekte 

„Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ 

Nr. 09,4.2-ESFA-V-715-02-

0001, t. y. nemokami Mini 

mokymai mokytojams šiomis 

temomis: 



1. Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas. 

2.Specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymas. 

3. Mokymasis 

bendradarbiaujant. 

 

2) Pradinių klasių 

dalyvavimas Olimpinėje 

savaitėje 2018 m. spalio 22-

26 d.  

 

3) 2 klasės mokinių 

dalyvavimas LMNŠC 

projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

mokinių kūno kultūros ir 

fizinio aktyvumo ugdymo 

edukacinių programų 

įgyvendinime (10 užsiėmimų 

baseine). 

 

Rajoniniai projektai:  

10 dienų stovyklos 

organizavimas 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokiniams 2018 m. 

birželio mėn. 

 

Mokykliniai projektai: 

Pradinių klasių projektas 

„Metų laikai“. 
 

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. 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. Pasirengta Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento taikymui.  

Parengti visi duomenų apsaugos dokumentai, 

reikalingi Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento taikymui; jų taikymas mokyklos 

veikloje. 

3.2. Pasirengta etatiniam mokytojų darbo 

apmokėjimui. 

Pasirengta etatiniam mokytojų apmokėjimui: 1) 

parengta nauja darbo apmokėjimo tvarka; 2) 

apskaičiuotos mokytojų metinės darbo 

valandos; 3) parengti nauji mokytojų pareigybių 



aprašymai; 4) papildytos darbo sutartys; 5) 

sudaryti darbo grafikai. 

3.3. Dokumentų tvarkymas per elektroninę 

dokumentų valdymo sistemą KONTORA. 

Pradėta taikyti elektroninė dokumentų valdymo 

sistema KONTORA dokumentams tvarkyti, t. y. 

visų Tauragės rajono savivaldybės 

administracijai skirtų dokumentų siuntimas per 

šią sistemą. 

3.4. Dalyvavimas Lyderių laiko 3 Tauragės rajono 

savivaldybės pokyčių komandoje.  

Mokyklos atstovavimas komandoje ir nuoseklus 

ruošimasis mokyklos komandos dalyvavimui 

įgyvendinant pokyčio projektą. 

3.5. Antros naujos ikimokyklinio ugdymo grupės 

įsteigimas.  

Iki 2018 m. spalio 1 d. įsteigta antra nauja 

ikimokyklinio ugdymo grupė.  

3.6. Atliktas kapitalinis remontas ikimokyklinio 

ugdymo grupių pastate, kad jos atitiktų higienos 

reikalavimus steigiant naujas ikimokyklinio ugdymo 

grupes. 

Keturiose ikimokyklinio ugdymo grupių pastato 

patalpose atliktas kapitalinis remontas: 1) iš 

pagrindų suremontuotas sanitarinis mazgas 

(atliktas grindų betonavimas ir klojimas 

plytelėmis, vandentiekio ir šilumos vamzdyno 

pakeitimas, sienų ir lubų tvarkymas, naujos 

įrangos, t. y. praustuvų,  klozetų, dušo kabinos 

pagrindo, vandens šildytuvų, montavimas), 

kuriuo naudojasi dvi ikimokyklinio ir viena 

priešmokyklinio ugdymo  grupės; 2) atliktas 

grindų betonavimas ir dangos klijavimas, 

kosmetinis sienų ir lubų remontas, lempų 

pakeitimas vienoje ikimokyklinio ir vienoje 

priešmokyklinio ugdymo grupėse; 3) atliktas 

radiatorių ir vamzdyno pakeitimas trijose 

remontuotose patalpose; 4) atliktas grindų 

betonavimas, plytelių klojimas ir kosmetinis 

sienų remontas koridoriuje. 

3.7. Įgyvendintas neformalaus ugdymo užsiėmimų 

100% lankomumas mokykloje. 

Mokykloje visi mokiniai lanko mokykloje 

siūlomus neformalaus ugdymo užsiėmimus. 

 

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 

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. Strateginis planavimas. 

6.2. Komandinis darbas. 
 

              

             Direktorė                          ____________                Elmyra Jurkšaitienė         2019-01-17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


