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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2020 m. veikla vykdyta 2018-2020 metų strateginiame plane numatytomis veiklos kryptimis:  

- nuosekliai auganti ugdymo, mokinių pažangos ir pasiekimų kokybė; 

- saugios, veiklios, sveikos ir kultūringos mokyklos bendruomenės stiprinimas.  

2020 metų veiklos tikslas  -  

siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų užtikrinant kiekvieno mokinio individualią pažangą, skatinant savivaldų 

mokymą(si) ir kuriant saugią bei sveiką aplinką. 

 Jam įgyvendinti iškelti trys uždaviniai  

- užtikrinti mokymo(si) kokybę pamokoje, stiprinant kolegialų grįžtamąjį ryšį; 

- ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

- vykdyti socialines ir prevencines veiklas, aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais. 

Metinis tikslas ir uždaviniai tiesiogiai koreliuoja su Strateginiame plane iškeltais tikslais ir nuostatomis. 

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Įgyvendinant pirmąjį 2020 m.  uždavinį pagal galimybes buvo įvykdytos numatytos priemonės kontaktiniu ar 

nuotoliniu būdu. Siekiant kokybiškos pamokos vykdyti susitarimai tarp mokytojų, analizuota Geros mokyklos 

koncepcija, parengtas mokyklos „Geros pamokos bruožų“ aprašas; juo vadovaujantis mokytojai organizuoja 

pamokas, analizuoja stebėtas kolegų veiklas. 

     Mokykloje pradėti vykdyti „Kokybės krepšelio“, „Tyrinėju ir mokausi“ bei tęstas ir užbaigtas  tarptautinis 

„Sveika ir saugi mokymosi aplinka“ projektai orientuoti į ugdymo organizavimo kokybę, mokytojų 

bendradarbiavimą, mokinių pasiekimų gerinimą.  

     Prasidėjęs nuotolinis ugdymo organizavimas lėmė ypatingai tamprų kolegialų ryšį tarp pedagogų: nuolatinis 

tobulėjimas, mokymosi būtų, metodų paieška buvo nuolatinė ir nuosekli mokytojų bendradarbiavimo mokinio 

sėkmei veikla. 

    Antrajam uždaviniui pasiekti per mokslo metus net šiomis sąlygomis buvo įgyventintos beveik visos 

suplanuotos priemonės – vyko numatyti renginiai, pamokos kitose erdvėse, svečių organizuojamos pamokos. 

Stebėtose pamokose 80proc. mokytojų šalia iškeltų pamokos uždavinių iškeldavo ir mokinius supažindindavo ne 

tik su dalykinėmis, bet ir su bendrosiomis ugdomomis kompetencijomis. Pamokos pabaigoje buvo aptariami 

mokinių pasiekti rezultatai. 

    Ir bendrąsias, ir dalykines kompetencijas  ugdėsi ne tik mokiniai, bet ir darbuotojai. Tą lėmė staiga pasikeitusios 

darbo sąlygos, skatinančios bendradarbiavimą, informacinių technologijų įvaldymą, atsakomybių pasidalijimą bei 

lyderystę.  

Abu šie uždaviniai kryptingai vedė į pirmosios strateginės krypties įgyvendinimą.  

 

     Nenumatytai pasikeitusios aplinkybės koregavo trečiojo uždavinio – socialinių prevencinių veiklų 

įgyvendinimą bei aktyvinamą bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Vykdant socialines prevencines veiklas buvo 

vykdomos ir iš anksto numatytos priemonės, tačiau kontekstas diktavo ir korekciją. Tapo labai svarbi Vaiko 

gerovės komisijos veikla ne tik numatytose socialinėse veiklose, bet ir užtikrinant mokinių ugdymosi poreikius ir 

galimybes. Ypatingai reikalingas ir didelis indėlis mokyklos psichologo asistento, socialinio pedagogo, mokytojų 

padėjėjų, klasių vadovų. Ir nuolatinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais, tik ne plane numatytomis 

priemonėmis, tačiau aktualiais nuotolinio ugdymo organizavimo, sėkmingo mokinių ugdymo, jų emocinės ir 

psichologinės savijautos klausimais. 

Antrajai strateginei krypčiai įgyvendinti mokykloje didelis dėmesys buvo skiriamas vykdomame projekte  - 

„HEALT Credu“ (Sveika ir saugi mokymosi aplinka mokykloje), kur pagrindinės veiklos skiriamos vaikų 

emociniams saugumui ir sveikai gyvensenai diegti ir taip skatinti geresnius mokinių ugdymosi rezultatus. Užbaigta 



ir išbandyta naujai parengta darbo metodika, išanalizuoti jos įgyvendinimo leidžia manyti, jog projekto ir tikslai 

įgyvendinti,  numatytas projekto rezultatų tvarumas.  

Tad net pasikeitusiomis  ypatingomis aplinkybėmis galima teigti, jog 2020 metų veikla nebuvo nukrypusi nuo 

strateginių tikslų, o išsikelti tikslas ir uždaviniai, nors ir laikmečio pakoreguoti, išliko aktualūs ir buvo įgyvendinti. 

 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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. Tobul 

inti ugdymo 

kokybę, 

siekiant 

gerinti 

mokinių 

pasiekimus 

 

1.1. Parengti 

vieningą, Geros 

mokyklos 

koncepcijos 

filosofija grįstą 

savos mokyklos 

Geros pamokos 

aprašą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Didinti 

mokytojų 

profesinį 

tobulėjimą, 

siekiant ugdymą 

organizuoti 

pagal Geros 

pamokos aprašą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Su pedagogų 

bendruomene susitartas ir 

parengtas Geros pamokos 

aprašas (toliau – Aprašas). 

 

1.1.2. Stebimos mokytojų 

pamokos (ne mažiau kaip 25 

pamokos per metus) ir 

fiksuojamas pamokų atitikimas 

Aprašui, aptariamas kiekvieno 

pedagogo potencialas siekti 

geresnių mokinių pasiekimų. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Organizuoti kvalifikacijos 

kėlimo renginiai.  

1.2.2. Įgyvendinti bent po 2 

kiekvieno mokytojo profesinio 

tobulėjimo  „kolega – kolegai“ 

atvejai (mokytojai mokosi 

drauge ir vieni iš kitų).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Metų pradžioje visose metodinėse grupėse  

mokytojai analizavo Geros mokyklos koncepciją, 

siekdami nustatyti mūsų mokyklai aktualius, 

kontekstualius  ir siektinus geros pamokos 

požymius. Šių metodinių grupių darbai 2020 m. 

pradžioje buvo aptarti Mokytojų tarybos posėdyje, 

susitarta dėl bendrų visiems priimtinų geros 

pamokos bruožų. 

Mokyklos vadovai ir kolegos, stebėdami mokytojų 

pamokas (vadovų stebėta daugiau, kaip 25 

pamkos) , aptaria jas remdamiesi aprašu ir 

susitartais kriterijais. Po stebėtos pamokos aptartas 

kiekvieno mokytojo potencialas siekti pamokos 

kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų tobulinant 

pamoką pagal bendrai susitartus Geros pamokos 

bruožus. 

 

 

1.2.  2020 m oraganizuoti tokie bendri visiems 

pedagogams kvalifikacijos kėlimo renginiai 

strateginio ir metų veikos plano uždaviniams 

įgyvendinti: 

„Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros 

modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, 

pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo 

praktika". Lektorius -  Vincas Tamašauskas Šiaulių 

Didžvario gimnazijos mokytojas ekspertas, 

švietimo konsultantas (mokytojų praktinės veiklos 

vertintojas).  

 

Tęstiniai mokymai ir konsultacijos „ Nuotolinio 

mokymo principai. Bendradarbiavimo platformos 

ir galimybės. 

Google classroom galimybės mokymui ir 

vertinimui“ VšĮ Mokyklų tobulinimo centro 

Lektorius Norbertas Airošius.  

Pagal laiko padiktuotas aktualijas, analizuojant 

mokytojų 2020 m veiklą ir individualių pokalbių 

metu pastebėta, jog 100 proc. mokytojų nuolat kėlė 

kvalifikaciją individualiai nuotolinio mokymo ir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Užtikrinti 

„Kokybės 

krepšelio“ 

projekto 

veiksmų plano 

parengimą ir 

koordinuoti 

nuoseklų 

įgyvendinimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Kartu su bendruomene 

parengtas susitarimais ir 

įsipareigojimais grįstas 

mokyklos veiklos tobulinimo 

planas (iki 2020-06-30). 

1.3.2. Vykdomas plano 

įgyvendinimo monitoringas 

(kartą per ketvirtį). 

1.3.3. Mokyklos 1-4 kl. mokinių, 

nepasiekusių patenkinamo 

mokymosi lygio, mokslo metų 

pabaigoje sumažės bent 2 proc.  

5-10 klasių mokinių pažangumas 

sieks ne mažiau nei 95 proc. 

Mokinių, per metus padariusių 

asmeninę pažangą, padidės bent 

5 proc. (lyginant su jų pačių 

rezultatais). 

 

kokybiško ugdymo organizavimo bei bendravimo 

ir bendradarbiavimo temomis. 

Aptariant ir analizuojant 2020 m. mokytojų veiklą, 

98,5 proc jų paminėjo, jog profesinio tobulėjimo 

klausimais kreipėsi į kolegą, stebėjo pamokas, 

konsultavosi ir ugdymo bei veiklos kokybės 

klausimu bendradarbiavo ne mažiau kaip su 2 savo 

mokyklos kolegomis, minėjo ir kolegas iš miesto 

dalyko metodinės grupės ar to paties dalyko 

kolegas iš kitų ugdymo įstaigų. 

 

1.3. 2020 m. parengtas, su savivaldybės 

administracija ir Nacionaline švietimo agentūra 

suderintas ir patvirtintas dvejų metų Mokyklos 

veiklos tobulinimo planas „Kokybės krepšelio“ 

projekto tikslams siekti ir priemonėms įgyvendinti. 

 

Mokykloje 2020 lapkričio mėnesį direktoriaus 

įsakymu sudaryto koordinacinė šio plano 

įgyvendinimo monitoringo grupė, kartą kas ketvirtį 

ar pagal poreikį analizuojanti plano įgyvendinimo, 

siūlanti korekcijas, analizuojanti priemonių 

poveikį ir įtaką mokinių mokymosi rezultatams.  

 

2019-2020m.m. „Lietavos“ pagrindinėje 

mokykloje  1-4 klasių mokinių pažangumas buvo 

100 proc. Visi mokiniai pasiekė patenkinamą 

mokymosi lygį. Asmeninę pažangą padarė 17 proc. 

mokinių. 

Tais pačiais mokslo metais Upninkų skyriaus 

pradinukų pažangumas 93,25 proc.  Kolkas jos 

negalime palyginti su ankstesniais metais, tačiau 

asmeninę pažangą šiame skyriuje lyginant 

pirmuosius pusmečius  padarė 8 proc. pradinukų.  

5-10 klasių mokinių pažangumas – 95,9 proc 

Lyginant 2018-2019 ir 2019-2020 m.m. 5-10 

klasių pažangumo vidurkis pagerėjo 13,37 %,  

Mokinių, lyginant su jų pačių pasiekimais, 

padariusių asmeninę pažangą – 12 proc.  

Tačiau kiekvienoje klasėje  stebimas procentas ir 

mokinių, pabloginusių savo asmeninę pažangą. 

Jiems 2020-2021 m. bus skiriamas didelis 

dėmesys. 

 

2. Aktyviai 

vykdyti 

projekto 

„Lyderių 

laikas 3“ 

veiklas 

mokinių 

mokymosi 

sėkmei 

2.1. 

Inicijuoti/organi

zuoti kryptingą 

pedagogų 

mokymąsi  

savivaldybėje 

rengiamo 

pokyčio projekto 

tematika. 

 

 

 

 

2.1.1. Inicijuoti ir organizuoti 

renginiai, numatyti projekto 

veiklų apraše (ne mažiau kaip 2 

renginiai mokykloje/rajono 

mastu). 

2.1.2. Pedagogų gerosios 

patirties sklaida ir tarpusavio 

bendradarbiavimas mokinių 

mokymosi sėkmei (pravestos ne 

mažiau nei 2 atviros pamokos, su 

kitomis mokyklomis 

suorganizuoti 2 bendri 

renginiai). 

2.1. Mokykloje vykdant projekto veiklas sudaryta 

naujos sudėties (dėl mokytojų kaitos) iniciatyvių 

mokytojų komanda (I.M.K.), kurios tikslas – 

įgyvendinti „Lyderių“ laiko projekto veiklas 

mokykloje ir rajone. Komanda įsijungė į 

organizuojamas kitų mokyklų veiklas, taip pat 

organizavo veiklas mokykloje (projektas „Mums, 

Jonavai, Lietuvai“ J. Vareikio progimnazijoje, 

„Išgyvenimo dienos stovykla“ Šveicarijos 

progimnazijoje“. 

Mokyklos iniciatyva kartu su R, Samulevičiaus 

progimnazija organizuotas projektas „Dorutis“, 

numatytas „Lyderių laiko projekto plane. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Skatinti tėvų 

dalyvavimą 

projekto 

veiklose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Stiprinti 

mokinių 

mokymosi 

mokytis 

gebėjimus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.Tėvai supažindinti su 

projekto veikla ir planais,  

dalyvauja mokyklos 

suorganizuotuose bendruose 

renginiuose su kitomis 

mokyklomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Mokymosi veiklų, 

numatytų projekte, vykdymas 

mokykloje, mokytojų pamokose. 

Mokyklos dorinio ugdymo mokytojos, I.M.K. 

grupės narės, skaitytas pranešimas rajono dorinio 

ugdymo mokytojams kvalifikacijos tobulinimo 

seminare „Metafora etikos pamokose kaip 

mąstymo paskata“. 

Dalyvauta projektinėje  veikloje „Ar skaudžios 

patirtys gali įkvėpti optimizmo?“ kartu su  

Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Jeronimo 

Ralio gimnazija, „Neries“ pagrindinė mokykla. 

Skaitytas pranešimas rajono ir respublikos 

pedagogams „Interaktyvių sveikos gyvensenos 

įrankių taikymo mokinių pažangumui gerinti  

pamokose praktiniai pavyzdžiai“ Kaune 2020-09-

11 ir Jonavoje 2020-10-15 (Jį skaitę Jonavos 

„Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokytojų 

komanda. 

Tuo pačiu tikslu buvo inicijuotas Nuotolinio 

mokymo metodikų ir priemonių bei pamokų 

„Metodinio banko“ diegimas G-Suite aplinkoje 

Google Classroom, kurią nuo 2020-09mėn.  

naudoja visos mokyklos, tačiau iniciatyva 

nepasiteisino,  mokytojai nepageidavo dalintis 

savo metodikomis ir kurti bendro banko Jonavos 

mokytojų bendruomenėje. 

2.2. Mokyklos bendruomenė nuolat supažindinama 

su savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas“ 

veikla, planais, įgyvendinamomis priemonėmis  

(2020 m. m. Mokytojų tarybos posėdžių protokolai 

Nr.1,2,4) 

Visos mokyklos bendruomenės ar Aktyvių tėvų 

bendruomenės susirinkimų 2020- 04-10 ir 2020-

11-17 metu. 

Mokinių tėvai įtraukiami į bendras veiklas 

(„Mums, Jonavai, „Lietuvai“, „Sveiko gyvenimo 

įtaka mokinių mokymosi motyvacijai ir 

rezultatams“ 

 Sveikatiados konkursai:i“10 000 žingsnelių vieni 

juokai”,“Pusryčiai madinga!” , kur vyko aktyvus 

bendravimas su mokiniais ir tėvais, galimybė 

skleisti sveikos gyvensenos principus 

2020-03-24 tėvai dalyvavo nuotoliniame seminare 

„Nuotolonis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“. 

Lektorius E. Karmaza. 

 

2.3. Mokykloje susitartame „Geros pamokos 

bruožų“ apraše didelis dėmesys skiriamas mokinių 

mokėjimo mokytis kompetencijai – savivaldžiam 

ugdymui, kritiniam mąstymui. Mokytojai, 

planuodami pamokas, numato mokymosi formas ir 

metodus, o po stebėtų pamokų teikia kolegialų 

grįžtamąjį ryšį. Taip įgyvendinamos  projekte 

numatytos  - mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymo veiklos“ 



Mokyklos vadovai, vykdydami ugdomąją prižiūrą 

taip pat diskutuoja su mokytojais, akcentuotoje 

pamokose šios kompetencijos apraiškas.  

Mokyklos pedagogai dalyvauja kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose šia tema. (1.2.p) 

3. Didinti 

saugios 

aplinkos 

mokykloje 

užtikrinimo 

galimybes 

3.1. Užtikrinti 

saugią, 

funkcionalią ir 

palankią 

ugdymui(si) 

aplinką visuose 

mokyklai 

priklausančiuose 

pastatuose. 

 

 

 

3.2. Įgyvendinti 

priemones, 

skatinančias 

mokinių 

saugumą 

ugdomajame 

procese 

3.1.1. Mokykla turi Leidimus -

higienos pasus, atitinkančius 

veiklos pobūdį. 

3.1.2. Laiku ir prevenciškai 

atliekami einamieji ir 

kasmetiniai remonto darbai. 

3.1.3. Laiku atlikti visi būtiniausi 

tyrimai, patikros, bandymai. 

 

 

 

 

3.2.1. Surinkti duomenis,   

konstatuojančius mokinių 

savijautą ugdomajame procese 

(apklausa, tyrimas, turimų 

šaltinių analizė) (iki 2020-06-

30). 

3.2.2. Numatyti (iki 2020-08-31) 

ir įgyvendinti bent 2 priemones 

nustatytoms problemoms spręsti. 

3.2.3. Aktyviai koordinuoti 

Vaiko gerovės komisijos veiklą, 

siekiant rasti sprendimus 

mokinių saugumui ugdomajame 

procese užtikrinti. 

 

3.1. Mokyklai ir jos skyriams atnaujinti, išduoti 

galiojantys leidimai – higienos pasai, atitinkantys 

veiklos pobūdį. 

Per metus atlikti visi būtiniausi einamieji remontai, 

tyrimai, patikros (vaikų žaidimų aikštelės įrenginių 

kasmetinė kontrolė,  parazitologinis smėlio 

tyrimai,  pastatų šildymo sistemos hidrauliniai 

bandymai gesintuvų patikra-pildymas). 

Atliktas gaisro signalizacijos. lauko apšvietimo 

remontas.  

 

 

3.2. 2020m.  rugsėjo mėn. vykdyta moksleivių 

apklausa, atskleidžianti jų savijautą mokykloje, 

saugiausias ir nesaugiausias fizines vietas, įtampą 

ir baimę keliančius procesus, bendravimą, taip pat 

suaugusiuosius, kuriais pasitiki.  

Visos bendruomenės apimties apklausos dėl 

kilusios pandemijos atlikti nepavyko, tačiau 

pavyko išryškinti problemines sritis, kurioms 

šalinti buvo pasitelktos tokios priemonės: 

siekiant užtikrinti vaikų saugumą pertraukų metu 

buvo suaktyvintas ir sąžiningai įgyvendinamas 

pakitęs mokytojų budėjimas ne tik mokyklos 

patalpose, bet ir kieme: 

 pagal klasių koncentrus paskirstytos erdvės lauko 

žaidimams ir suaugusiųjų priežiūra leido fiksuoti 

teigiamus pokyčius vaikų saugumo pertraukų metu  

prasme.  

Tyrimais to pagrįsti kolkas negalime, tačiau tai 

fiksuota sumažėjusiu konfliktų skaičiumi, 

incidentų, vykstančių kieme. 

Psichologo asistentas daug dėmesio savo darbe 

skyrė mokinių savijautai konstatuoti ir gerinti. 

Stebėta 5-10 klasės skirtingais laiko periodais 6 ir 

8 klasės buvo stebimos pakartotinai.  

Konsultuotos 6-7 klases, vietoj klasės valandėlių, 

skirtos  pamokos bendrai klasės savijautai. 

Konsultuoti 8-ių klasių vadovai.  

Pokalbiai skirti 30 mokinių. 

Pravesta 26 klasės valandos. 

Papildomai karantino metu pravesta apie 80 

pokalbių. 

 

Taip pat įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ 

projekto mokyklos veiklos kokybės gerinimo 

planus, mokykloje rengiama poilsio erdvė 

mokiniams, kur jie, prižiūrimi suaugusiojo, gali 

tikslingai leisti laiką pamokų ruošai ar ramiam 

laisvalaikiui (Įsteigtas „Namų darbų klubas“, 

sudarytos galimybės naudotis el.skaityklėmis, mp4 

ausinukais, planšetėmis ) 



Mokykloje vykdomo projekto „Sveika ir saugi 

ugdymosi aplinka mokykloje“ („Health Credu“) 

sukurtos metodikos bei internetinių įrankių 

taikymas ugdymo procese pasitarnauja mokinių 

fizinei, emocine ir fizinei sveikatai pamokų metu. 

 2020 metais , kuomet ugdymas buvo vykdomas ne 

nuotoliniu būdu, nusiskundimų, išskyrus pavienių, 

drausmės pažeidimų pamokose nebuvo fiksuota, 

Individualūs atvejai spręsti kartu su mokinių tėvais, 

klasės vadovais ir Vaiko gerovės komisija. Stebima 

mokinių drausmingo elgesio pamokose ir 

pertraukų metu progresija.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Aktyviai vykdyti projekto „Lyderių laikas 3“ 

veiklas mokinių mokymosi sėkmei. 

2.1.1. Inicijuoti ir organizuoti renginiai, numatyti 

projekto veiklų apraše (ne mažiau kaip 2 renginiai 

mokykloje/rajono mastu). 

2.1.2. Pedagogų gerosios patirties sklaida ir tarpusavio 

bendradarbiavimas mokinių mokymosi sėkmei 

(pravestos ne mažiau nei 2 atviros pamokos, su kitomis 

mokyklomis suorganizuoti 2 bendri renginiai). 

 

 

Šiame uždavinyje negalėjau įgyvendinti dalies 

numatytų renginių, kadangi jie buvo suplanuoti 

suplanuoti kontaktuojant visų mokyklų pedagogams 

pamokose („Patirtiniai mokymai mokytojams „) ar 

kelių mokyklų tėvų bendras renginys (numatytas 2020 

m. lapkričio mėn.) dėl susiklosčiusios pandeminės 

situacijos, atsižvelgiant į Vyriausybės nurodymus dėl 

Covid-19 ligos priemonių užtikrinimo). 

Šių uždavinių įgyvendinimas pakoreguotas pagal 

galimybes – pakeičiant formą, temą ar atsisakant. 

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. Sėkmingai startuota ir nuosekliai bei sėkmingai 

įgyvendinamas nuotolinis ugdymo organizavimas ne tik 

įstaigoje, bet ir pagalba rajone. 

Prasidėjus nenumatytoms aplinkybės ir kilus 

pandemijai, buvo žaibiškai sureaguota, mokyklai 

nupirktas domenas, įdiegta nuotolinio ugdymo 

organizavimo platforma Google Suite for Education, 

suorganizuoti mokymai ir konsultacijos mokyklos 

mokytojams. Tai užtikrino gerą nuotolinio ugdymo 

organizavimo  startą, išvengta blaškymosi tarp 

skirtingų platformų tiek pedagogams tiek mokiniams 

ir jų tėvams, buvo kryptingai mokomasi ir nuosekliai 

gilinama mokytojų gebėjimo dirbti ir vesti pamokas 

nuotoliniu būdu kompetencijos.  Paskelbus antrąjį 

karantiną, mokytojai turėjo žinių ir įgūdžių, buvo 

aiškios veiklos kryptys. 

Dideliu savo pasiekimu laikau ir tai, kad buvau ne tik 

vienas iš pirmųjų vadovų, įdiegusių vieningą 

platformą ir įgyvendinusi savo mokykloje, bet ir 

iniciatoriumi, jog ji atsirastų visose Jonavos 

mokykloje, kitų mokyklų konsultantu. Juolab, kad 



vieninga platforma visame rajone yra didelis pliusas 

mokiniams, tėvams ir pedagogams. 

3.2. Parengta paraiška ir gautas finansavimas pagal 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-

K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimas“ projektui „Tyrinėju ir 

mokausi“. 

Pareiškėjas– Jonavos rajono savivaldybės 

administracija. 

Veiklą tobulinančios mokyklos: 

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla – 

daugiafunkcis centras; Jonavos „Lietavos“ 

pagrindinė mokykla; 

Projekto tikslas – pagerinti 8 kl. mokinių gamtos 

mokslų pasiekimus. 

Projekto idėja -išplėsti ir pagerinti individualizuotą 

ugdymą gamtos mokslų srityje. 

Abiems veiklą tobulinančioms mokykloms veikloms 

įgyvendinti dotuota apie 38000 eur. 

 

3.3. Sėkmingai užbaigtas dvejus metus trukęs trijų šalių ir 

penkių organizacijų vykdytas, o mūsų mokyklos - 

koordinuotas  tarptautinis projektas „Creation of healthy 

and safe learning environment as core drive of inclusive 

and equitable quality education“ 

 Projekto pavadinimas lietuvių kalba: „Sveika ir saugi 

ugdymosi aplinka mokykloje“.  

 

Nuoroda į projekto tinklapį lietuvių 

kalba: http://www.healthcredu.eu/?lang=lt 

 

Projekto biudžetas  - 130000 Eur., iš kurių 29660 

Eur. - tiesiogiai mokyklai pritrauktos lėšos. 

Mokykla koordinavo šį projektą, sėkmingai ir 

tikslingai su partnerinėmis organizacijomis įsisavino 

skirtas lėšas. Finansinė  nauda: 

Organizuota respublikinis projekto produktų 

pristatymo renginys mokykloje, nuotolinė 

tarptautinė konferencija  (2020 m. lapkričio mėn,), 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo  renginys 

respublikos mokytojams Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centre, kurį vedė mokyklos mokytojų 

komanda.  

Visi šie renginiai liudija, jog projekto metu parengta 

, mokyklose išbandyta metodika yra paveiki ir 

koreliuoja su mokinių savijauta ir mokymosi 

pasiekimais.  

Šios metodikos pagrindu mokykloje planuojama 

dirbti ir toliau, diegiant metodus visose klasėse. 

 

Visą informaciją ir metodiką, pilotuotą mokykloje su 

vaikais galima rasti internetinėje 

svetainėje http://www.healthcredu.eu/?lang=lt 

Nuoroda į projekto tinklapį lietuvių 

kalba: http://www.healthcredu.eu/?lang=lt 

Nuorodos į projekto intelektinius produktus: 

  Metodika „Sveiki mokykloje – įsitraukę į 

mokymąsi“  - nuoroda į 

tinklapį http://www.healthcredu.eu/?page_id=720. 

 Interaktyvaus mokymo (-si) įrankiai  - nuoroda į 

tinklapį http://www.healthcredu.eu/?page_id=742 

 

 

3.4. Mokykla atrinkta ir joje  vykdomos ES projekto 

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 09.2.1-

ESFA-V-726-05-0001 veiklos. 

Tai ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas 

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 

priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų 

mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ 

http://www.healthcredu.eu/?lang=lt
http://www.healthcredu.eu/?lang=lt
http://www.healthcredu.eu/?lang=lt
http://www.healthcredu.eu/?page_id=720
http://www.healthcredu.eu/?page_id=742


Mokykloje įrengtos saugios belaidžios interneto 

zonos, bus sukurta belaidžio interneto stebėsenos, 

valdymo ir autorizavimo sistemos. 

2021 m. bus  apmokyti mokyklos vadovai, 

administratoriai  ir mokytojai naudotis įrengtu 

belaidžiu internetu. 

 

3.5. Tarptautinis projektas TED-Ed; Mokykla prisijungė 

prie pasaulinio Ted-Ed mokyklų tinklo.   

Lietavos TED-Ed klubo veikla nuo Ted idėjų 

skleidimo bendruomenėje, prisijungimo prie 

pasaulinio Ted-Ed mokyklų tinklo bei informacijos 

resursų, taip pat idėjų generavimo, kūrimo ir viešo 

kalbėjimo įgūdžių lavinimo iki kalbos paruošimo, 

nufilmavimo, video sumontavimo ir pateikimo Ted-

Ed pasaulio bendruomenei. Veikla vykdyta nuo 

2019-06-01 iki 2020-08-31. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-Rjk0-kn7s 

 

 

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:  ____________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 

(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)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 



Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų 

veiklos vertinimo nuostatų 

2 priedas 

 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados forma) 

 

_________________________________________________________________ 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

_________________________________________________________________ 

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

_____________ Nr. ________ 

(data) 

_________________ 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

2. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Einamųjų 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) 

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   



3.5.   

 

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

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

(toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju) 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

II SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

Vertinimo kriterijai Pažymimas 

atitinkamas langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 1□    2□     3□     4□ 

5.2. Nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus 1□    2□     3□     4□ 

5.3. Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant 

funkcijas ir siekiant rezultatų 

1□    2□     3□     4□ 

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

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

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

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

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

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 

 

7.1. 

7.2. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  ________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 



____________________                 __________                    _________________         __________ 

(tiesioginio vadovo pareigos)                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

______________________              __________                _________________            ________ 

(pavaduotojo ugdymui, ugdymą                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)  

 

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(Darbuotojų atstovavimą                                 (parašas)         (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgyvendinančio asmens pareigos) 

 

 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

 


