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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

1.1. Praėjusių mokslo metų veiklos plano tikslų įgyvendinimo analizė. 

2021–2022  m. m. mokykla buvo išsikėlusi šiuos tikslus: 1. Pamokos kokybės gerinimas, inicijuojant ir sudarant sąlygas asmenybės 

saviveiksmingumui, siekiant sėkmingai įgyvendinti išsikeltus lūkesčius 2. Emociškai saugios, atviros kaitai, lyderystei ir bendradarbiavimui mokyklos 

kūrimas. 

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinė  analizė buvo atlikta Mokytojų tarybos 2022-02-10 posėdyje (prot. Nr. 1) bei Mokytojų tarybos 

2022-06-09 (prot. Nr. 2.) ir 2021-06-22  posėdyje (prot. Nr. 3), aptariant visų mokslo metų rezultatus. Ruošiantis šiam posėdžiui, mokytojai pildė 

mokytojo veiklos įsivertinimo anketas, kuriose nurodė savo veiklas.   

Mokyklos bendruomenės nuomone, dauguma 2020–2021 m. m.  uždavinių yra įgyvendinti pilnai arba iš dalies. 

1.2.  Praėjusių mokslo metų  mokyklos veiklos uždavinių  įgyvendinimo analizė: 

                      1.2.1. Individualios mokinio pažangos ir asmeninės ūgties refleksija, įtraukiant tėvus, dalykų mokytojus  ir klasės auklėtojus. 

2021–2022 m. m  individualios mokinio pažangos ir asmeninės ūgties analizė buvo atliekama po pirmojo ir antrojo pusmečio. Klasių auklėtojai su 

mokiniais ir tėvais pažangą aptarė klasių tėvų susirinkimuose. Tėvams buvo sudaryta galimybė apie asmeninę vaiko pažangą individualiai kalbėtis su 

dalykų mokytojais. Pagal bendrą mokinio mokymosi vidurkį, lyginant I–II pusmečių rezultatus 56 proc. 5-10 kl. mokinių padarė pažangą 

(neskaičiuojant  ukrainiečių).  

Išvados:  Šis uždavinys įgyvendintas.   



                     1.2.2.  Pamokos kokybės gerinimas ir mokymosi motyvacijos skatinimas. 

         Visiems pedagogams buvo sudarytos sąlygos tobulinti skaitmeninių įgūdžių kompetencijas. Beveik visi mokytojai tęsė dalyvavimą  

kvalifikacijos kėlimo programoje „Mokymosi platformos ir kiti skaitmeniniai įrankiai efektyviam nuotoliniam mokymui(si)“. Mokytojai, mokydamiesi 

kartu, išklausė seminarus „Skaitmeninio turinio kūrimas“, ,,Skaitmeniniai įrankiai mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“, „Hibridiniam 

mokymui skirtos įrangos naudojimo galimybės“. Per 2021–2022 mokslo metus mokykla iš įvairių finansavimo šaltinių buvo aprūpinta nuotoliniam 

ugdymui skirtomis priemonėmis. Dalis mokytojų šias priemones taikė ugdymo procese, įtraukiant dėl įvairių priežasčių mokyklos negalinčius lankyti 

mokinius. Stebint kontaktiniu būdu dirbančių mokytojų pamokas (pagal stebėtų pamokų protokolus) 50 proc. pamokų buvo naudojamos IKT, tačiau 

dažniausiai buvo naudojamos vaizdumui, uždavinio skelbimui, bet ne aktyviam mokymuisi. Pradinių klasių mokytojai dalyvavo ilgalaikiuose 

Besimokančių mokyklų tinklo seminaruose, stiprino IT  kompetencijas „Vedlių” organizuotuose mokymuose, pritaikė mokymų medžiagą ugdymo 

turinyje. 4 mokyklos pedagoginiai darbuotojai tobulino kvalifikaciją pagal Erasmus+ projektą „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link 

poveikio“, parengė mokyklos kaitos projektą įtraukiajam ugdymui skatinti, dalijosi patirtimi. 

           Visi 1-10 klasių gamtamokslinio ugdymo mokytojai sudarė galimybę mokiniams rinktis ir vykdyti tiriamąsias veiklas. 5-10 klasėse 

(dalykai: gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika) 24 proc. gamtamokslinių tiriamųjų veiklų vykdyta netradicinėse erdvėse. 1-4 klasėse 21 proc. 

gamtamokslinių tyrinėjimų vyko už klasės ribų. Mokiniai tyrinėjo Balbieriškio apylinkėse esančius piliakalnius, augmeniją, vykdė integruotus 

ilgalaikius projektus „Rudenėjantis miškas“, „Pavasario požymiai gamtoje”. Tiriamajai gamtamokslinei veiklai (klasėje ir už klasės ribų) bendrai 5-10 

klasėse panaudota 29 proc. biologijos, chemijos pamokų, 6 proc. fizikos pamokų laiko. 1-4 klasėse patyriminėms veikloms skirta 36 proc. pamokų. 

5-10 klasėse vykdytos tiriamosios veiklos: „Vietinės biologinės įvairovės stebėjimas“, „Ar sveikai maitinamės?“, „Sveiko maisto dirbtuvės“, 

„Vaistažolių augimo tyrimas“, „Augalai, gyvūnai, grybai šalia mūsų“, projektinė tiriamoji veikla mokyklos aplinkoje „Žaliasis mokyklos kiemas“. 

Gamtosauginė pamoka vyko Kauno marių regioninio parko Pakalniškių pažintiniame take. Organizuota Gamtosauginė diena mokykloje 1-10 klasių 

mokiniams. Mokiniai dalyvavo nacionalinėje Aplinkosaugos ir Žaliosios olimpiados Odisėjoje . 6-7 klasių mokiniai dalyvavo Žaliosios Odisėjos 

Jaunučiai protmūšyje. Mokiniai aktyviai dalyvavo akcijose: „Į pagalbą paukšteliams. Inkilų gamyba“, „Saugokime aplinką rūšiuodami atliekas!“. 3 kl. 

mokiniai dalyvavo ARATC aplinkosauginiame konkurse „Ekologija sujungia”. Už aktyvią gamtosauginę veiklą mokykla apdovanota Žaliąja vėliava. 

Parengta nauja gamtosauginės veiklos ataskaita. 



Išvados: Šis uždavinys įgyvendintas. 

1.2.3. Auginančio, prasmingo mokymosi, veikiant kartu, organizavimas. 

90 proc. mokytojų suplanavo ir beveik visi įvykdė su 5-10 klasių mokiniais tarpdalykinius ilgalaikius projektus.Geriausiems mokinių 

projektiniams darbams pristatyti, reflektuoti  mokyklos Ugdymo plane buvo numatytos netradicinio ugdymo dienos.Visi 7-8 klasių mokytojai 

organizavo dalykų pamokas, integruotas su informacinėmis technologijomis. Atviros pamokos pagal Prienų ŠPT planą nevyko. Iniciatyviai integruotas 

pamokas organizavo dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja pradinėse klasėse su kolegomis. Su mokinių tėvais (dėl pandeminės situacijos) susirinkimus 

virtualiai organizavo klasių auklėtojai. Vyko mokyklos Tėvų komiteto posėdis, kuriame tėvų atstovai iš kiekvienos klasės ir grupės diskutavo apie 

mokyklos stiprybes bei tobulintinus aspektus. PUG ir 1-4 kl. mokiniai paskutinės mokymosi savaitės metu netradicines veiklas (gamtosauginę, 

sportinę, pažintinę) vykdė visi kartu. Jie džiaugėsi galėdami bendrauti, kartu dalyvauti, nes mokosi skirtinguose pastatuose. 

Išvados: Šis uždavinys įgyvendintas iš dalies. 

                    1.2.4. Patyčių ir žalingų įpročių prevencija. 

6 klasėje visus mokslo metus buvo vykdoma „Socialinių įgūdžių ugdymo programa“. 10 klasės mokiniai dalyvavo  antikorupciniame konkurse“ 

Skaidrumą kuriame kartu“ ir buvo apdovanoti padėkos raštu ir asmeninėmis dovanomis  už originaliausiai sukurtą kūrybinį darbą. Mokslo metų eigoje 

mokykloje   lankėsi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnai, kurie skaitė 

prevencines paskaitas, vykdė įvairias veiklas. Įvykdytos visos suplanuotos prevencinės priemonės (Socializacijos projektas  „Mes matome kitaip“, 

Tolerancijos dienai skirtas renginys, AIDS dienai skirta veikla, sportinės varžybos ir kt.) numatytos veiklos programoje. Mokyklos PUG vaikai 

dalyvavo ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai”. 

Išvados: Uždavinys įgyvendintas pilnai. 

                    1.2.5. Mokyklos įvaizdžio vietos bendruomenėje stiprinimas. 

Dauguma mokykloje vykusių renginių buvo organizuoti kartu su Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centru: tai įvairūs švenčių, įsimintinų datų 

minėjimai. Seniūnijos atstovai lankėsi mokyklos organizuojamuose renginiuose. Pradinukai bendradarbiauja ir veiklas atlieka kartu su Balbieriškio 

kaimo biblioteka. Mokykla buvo aktyvi Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuojamų renginių dalyvė.  Organizuotas Prienų rajono 

bendruomenei „Atminties kelias 1941–2021“. Mokyklos direktorius  buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos 



Šimonytės padėka. Mokykloje vykdomų veiklų sklaida vykdoma Balbieriškio pagrindinės mokyklos svetainėje https://balbieriskis.prienai.lm.lt/  ir 

facebook mokyklos paskyroje https://www.facebook.com/profile.php?id=100057304794370. Šiais mokslo metais buvo publikuota 120 straipsnių, 

nuotraukų, skelbimų, pranešimų. 

                     Išvados: Uždavinys įgyvendintas pilnai. 

                     1.2.7. Bendradarbiavimo ir lyderystės, organizuojant projektines veiklas,  skatinimas. 

        Bendradarbiaujant ir dirbant komandoje buvo pateiktos paraiškos TOLI projektams, socializacijos projektui ir gautas finansavimas. Į 

projektų vykdymo veiklas buvo įtraukti mokytojai, mokiniai ir tėvai. Mokiniai buvo skatinami aktyviai dalyvauti veiklose, rodyti iniciatyvas, 

bendradarbiauti. Mokytojai skatinami imtis iniciatyvų rašant projektus kitiems mokslo metams. PUG, 1 kl., 3 kl., 5 kl. mokiniai dalyvauja 

respublikiniame projekte „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje”. 

     Dėl karantino neįvyko planuotos veiklos mokiniams „Naktis mokykloje”, projektas „Makaronų tiltai”. Tačiau buvo  gauti finansavimai 

socializacijos projektui „Mes matome kitaip”. ir dieninei stovyklai ,,Drauge mes esame jėga”. Projektai buvo pilnai įgyvendinti. Dalyvaujant 

projektinėse veiklose, mokiniai stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, ugdėsi asmeninę atsakomybę, mokėsi prisiimti lyderio vaidmenis. 

     Išvados: Uždavinys įgyvendintas. 

II. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS GILUMINIO ĮSIVERTINIMO 2021–2022 M. M. REZULTATAI  
 

Tobulinamą 
veiklą 
atitinkantis 
rodiklis 
ir raktiniai 
žodžiai 

Išvados Metodai ir 
instrumentai, šaltiniai 

Rekomendacijos 2022–2023 m. m 
giluminiam 
įsivertinimui tirti 
pasirinktas 
rodiklis 



2.3.1.Rodiklis -  
mokymasis 
mokymosi 

socialumas 

  

•  Iš stebėtų pamokų  (14 ) protokolų analizės 
daroma išvada, kad tik 35,7 proc stebėtų pamokų 
mokiniams sudarytos galimybės aptarti uždavinį, 
bendradarbiauti dirbant porose. o 64.3 proc. tokia 
galimybė sudaryta nebuvo. 
•   Išanalizavus mokinių anketos rezultatus, 
matome, kad 39,4 proc. mokinių aktyviai 
dalyvauja pamokos veikloje, o 21,2 proc. mokinių 
yra pasyvūs pamokos stebėtojai. tik 18,3 proc. 
mokinių geba savarankiškai atlikti užduotis 
pamokoje. tačiau siūloma pagalba tik 12,7 proc. 
mokinių. 
•    Mokyklos renginiuose aktyviai dalyvauja 
76,6 proc. mokinių. visiškai nedalyvauja 3 proc. 
mokinių. 
•     Iš mokytojų pateiktų ataskaitų apie  
mokiniai atliktus ir pateiktus ilgalaikius 
tarpdalykinius projektinius namų darbus darome 
išvadą, kad tik 35 proc. mokinių juos atliko. dalis 
mokytojų nesudarė sąlygų mokiniams rinktis 
projektinius darbus. 
•    Mokykloje veikia aktyvi mokinių taryba, 
kuri dalyvauja mokyklos savivaldoje, teikdama 
pasiūlymus strateginiams dokumentams. 

•    Pamokų 
stebėjimo protokolų 
analizė. 
•    Mokinių tarybos 
protokolai. pokalbiai 
su klasių vadovais. 
pokalbiai su klasių 
atstovais. 
•   Anketų tamo 
dienyne analizė. 
•   2019–2021 m. 
strateginio plano 
įgyvendinimo analizė. 
•    Mokyklos metinis 
veiklos planas ir jo 
įgyvendinimo analizė. 
  

•  Organizuojant pamokas 
mokytojams sudaryti 
galimybes mokiniams 
bendradarbiauti, patiems 
išsikelti mokymosi tikslus, 
leisti pasirinkti užduočių 
atlikimo būdus. 
•   Mokinių pageidavimu 
mokytojams organizuoti 
daugiau netradicinio 
ugdymo pamokų, metodų 
įvairovės pamokose, 
praktinės ir patyriminės 
veiklos. 
•     Vykdyti ugdymo plano 
susitarimus dėl ilgalaikių 
projektinių darbų skyrimo. 

ugdymas(is) ir 
mokinių patirtys  
2.2. Įgalinantis 
vadovavimas 
mokymuisi ir 
mokinių 
mokymosi 
patirtys 
  
1. Visų mokinių 
motyvuojantis 
įtraukimas į 
mokymosi 
procesą. 
2. Sąlygų 
supratimui ir 
giliam mokymuisi 
sudarymas. 
3. Sąlygų 
sudarymas 
strategiškai taikyti 
ir įvairiais būdais 
pademonstruoti 
žinojimą. 



2.3.2. Ugdymas 
mokyklos 
gyvenimu 
santykiai ir 

mokinių 

savijauta 

  

• 80 proc.  apklaustųjų mokinių patenkinti  
tarpusavio santykiais; 
•  90 proc.   mokinių mokykloje jaučiasi saugūs; 
•  88 proc.   mokytojų santykius su moksleiviais 
vertina gerai; 
•  90 proc.   mokytojų tarpusavio santykiai 
grindžiami pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu, 
bendradarbiavimu. 
 

  Mokyklos vidaus 
tvarkos taisyklės; 
•  tamo dienynas; 
•    mokinių lūkesčių 
apklausa; 
•   metodinė veikla; 
•    anketos: 
•    interviu su klasių 
auklėtojais ir 
mokiniais; 
•    pokalbiai; 
•    diskusijos; 
•   pagyrimų, pastabų 
ir komentarų tamo 
dienyne analizė 

•  Aktyvinti darbą su 
mokiniais dėl patyčių; 
•  Mokytojams plačiau 
pasidalinti patirtimi iš 
seminarų, išvykų. 
 

4. Įtraukios 
kultūros kūrimas 

2.3.2. Ugdymas 
mokyklos 
gyvenimu 
veiklos, įvykiai ir 

nuotykiai 

  

•   75 proc. mokinių noriai dalyvauja bendrose 
kultūrinėse-edukacinėse veiklose mokykloje. 
•   rajono bei kituose (ne mokyklos) renginiuose 
48 mokiniai užėmė prizines vietas. 
•     mokiniams rūpi kultūrinis-edukacinis 
bendruomenės gyvenimas, mokiniai noriai 
dalyvauja išvykose, organizuoja renginius. 
•    visos veiklos yra publikuojamos 
internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle 
facebook. 
•    kultūros paso lėšos naudojamos tikslingai. 
 

•   „Tamo“ dienynas. 
•   Prienų r. 
Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos 
1-10 kl. mokinių 
dalyvavimo ir 
laimėjimų 
olimpiadose, 
konkursuose, 
parodose, varžybose 
suvestinė. 
•  2021–2022 m. m. 
1-10 klasių mokinių, 
laimėjusių 
olimpiadose, 
konkursuose I-III 

·•  Organizuoti daugiau 
kultūrinių-edukacinių 
veiklų, į kurias pakviestume 
buvusių mokyklos mokinių, 
žymių žmonių, kurie 
organizuoja/vykdo tokias 
veiklas. 
•  skatinti niekur 
nedalyvaujančius mokinius 
kuo aktyviau įsijungti į 
mokyklos renginius, 
edukacines-kultūrines 
veiklas, taip sudarant 
galimybę užsidirbti 
socialinių-pilietinių valandų. 
•  Sudaryti sąlygas visiems 



vietas, sąrašas. 
•    Prienų r. 
Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos 
2021–2022 m. m. 
ugdymo planas. 
•   Mokyklos 
internetinė svetainė, 
socialiniai tinklai. 
•   Klausimynas 
mokiniams 
•  Mokinių 
popamokinės 
kultūrinės-edukacinės 
veiklos lūkesčių 
analizė. 

norintiems mokiniams, 
važinėjantiems mokykliniais 
autobusais, dalyvauti 
popamokinėje veikloje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui apklausos, vykusios 2021 m. gegužės mėn. rezultatai. 
 Mokinių apklausos 5 aukščiausios ir žemiausios vertės: 

  

  

  

 



Tėvų, globėjų apklausos 5 aukščiausios ir žemiausios vertės: 

 

  

  



  

                7. SSGG analizė, atlikta 2022-01-06 išplėstiniame administracijos ir metodinės tarybos posėdyje, 2022-01-18  Mokinių tarybos 
posėdyje bei 2022-01-11 Mokyklos tėvų komiteto susirinkime (rezultatai apibendrinti darbo grupės 2022-01-20 posėdyje) 

 

AP PLINKA 
  
  
  
                         VIDUS 

GALIMYBĖS 
1. Sąlygos dalintis gerąja patirtimi. 
2. Galimybė mokyklos bendruomenei dalyvauti kultūrinėje 
– pažintinėje veikloje. 
3. Galimybė pažinti kiekvieną mokinį, personalizuoti 
ugdymo turinį, procesą, metodus. 
4.  Galimybė bendrauti su seniūnijos, rajono ir respublikos 
įstaigomis. 
5. Galimybė pedagogams vesti šiuolaikines pamokas 
netradiciniais būdais netradicinėse erdvėse. 

GRĖSMĖS 
1. Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių  
mokinių skaičius, įtakojantis  mokyklos 
pasiekimus. 
2. Nepakankamas mokyklos finansavimas. 
3. Mokinių skaičiaus mažėjimas ir 
dabartinio mokyklos statuso praradimas. 
4. Kai kurių dalykų mokytojų trūkumas. 
5. Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas. 
  

STIPRYBĖS 
1. Mokytojų kvalifikacija. 
2. Edukacinės išvykos. 
3. Mokyklos atvirumas. 
4. Pagalba mokiniui pagal 
poreikius. 
5. Sąlygos mokinių 
saviraiškai ir kūrybai. 
6. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais. 

Kaip panaudoti stiprybes galimybėms įgyvendinti? 
1.      Mokytojų kvalifikacija leidžia vykdyti įtrauktųjų 
ugdymą, siekti  kiekvieno mokinio  asmeninės pažangos ir 
dalintis gerąją  patirtimi. 
2.      Naudotis IT, mažinti mokymosi krūvį, vykdyti vidinę 
ir tarpdalykinę integraciją organizuoti pamokas kitaip, 
skatinant mokinių motyvaciją. 
3.      Dalyvauti kultūrinėje pažintinėje išvykoje. 
4.      Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais suteikia 
privalumų organizuojant tradicines ir valstybines šventes, 
skatina bendradarbiavimą, ugdo pilietiškumą. 

Kaip panaudoti stiprybes grėsmėms 
sumažinti? 
1.      Mokytojų kvalifikacija, mokyklos 
atvirumas, mokinių pavėžėjimas, įdomi 
popamokinė ir projektinė veikla gali  padėti 
pritraukti mokinius. 
2.      Dalykinė integracija, mokinių poreikių 
savalaikis pažinimas ir pastoliavimas 
pamokose, panaudojant mokytojų 
kvalifikaciją gali pagerinti visų mokinių 
asmeninių pasiekimus, didinti motyvaciją. 



SILPNYBĖS 
1. Mažas ir vis mažėjantis 
mokinių skaičius. 
2. Dėl mažų krūvių sunkiau 
pritraukti pedagoginį personalą. 
3. Mažėjanti mokinių mokymosi 
savivertė, savimonė, savivoka. 
4. Šiuolaikinių IT priemonių trūkumas. 
5. Mokytojų, dirbančių keliose 
darbovietėse, ribota galimybė dalyvauti 
mokyklos veiklose. 
6. Dalies tėvų abejingas požiūris į vaiko 
pažangą. 

Kaip ištaisyti silpnybes pasinaudojant galimybėmis? 
1. Skatinti mokinių motyvaciją per kultūrinę pažintinę, 
neformalaus švietimo ir projektines veiklas. 
2.10-30 proc. pamokų vedamų ne mokykloje arba taikant 
praktinio darbo metodikas leis mokiniams patirti sėkmę, 
didins savivertę. 
3. Tradicinius renginius ir šventes organizuoti visai 
mokyklos bendruomenei priimtiniausiu laiku, kad galėtų 
dalyvauti ir kitose darbovietėse dirbantys mokytojai. 
4. Aktyviau vykdyti tėvų apskritojo stalo diskusijas, 
numatyti skatinimą aktyviausiems tėvams, rengiant bendras 
padėkų dienas, organizuojant išvykas. 

Kokias silpnybes reikia pašalinti, kad 
sumažėtų grėsmės? 
1. Gabių mokinių nutekėjimo sumažinimas, 
didesnį  dėmesį skiriant jų ugdymuisi 
pamokose, pasiūlant pakankamai veiklų 
mokykloje. 
2. Jaunesnio amžiaus mokytojų 
persikvalifikavimas įgyjant gretutinę 
specialybę. 
  

 
                 2012– 2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, 2020-2021, 2021–2022 m. m.  

mokinių pasiekimų ir pamokų lankomumo lyginamoji analizė  
 

Mokslo metai 
 

2012 – 
2013 
m. m. 
182 
mok. 

2013 – 
2014 
m. m. 
153 
mok. 

2014 – 
2015 
m. m. 
130 
mok. 

2015 – 
2016 
m. m. 

122 
mok. 

2016– 
2017 
m. m. 
123 
mok. 

2017–
2018 
m. m 
128 
mok.. 

2018–
2019 
m. m.  
116 
mok. 

2019– 
2020 
 m. m.  
114 
mok. 

2020–
2021 
m. m.  
121 
mok. 

2021-
2022 
m.m.  

  2021–
2022m. m. 
išvados 
 

Pažangumas 
procentais 

100 99,35 100 100 100   100 100 100 100 99    

Praleista pamokų 
1 mokiniui per 
metus: 

68,77 87,28 82,82 78,05 77,97 76,52 66,52 45,65 29,3 94   64,7 
pamokos 
padidėjo 
praleistų 
pamokų sk. 
vienam 
mokiniui  

Iš jų dėl ligos 50,07 48,86 49,19 49,43 43,21 63,69 50 34,7 17,1 74   56,9 



 pamokos 
padidėjo  dėl 
ligos 
praleistų 
pamokų sk. 

Iš jų nepateisinta 5,88 7,84 10,12 14,25 6,37 13,24 5,8 2,5 6,8 9   2,2 pamokos 
padidėjo 
nepateisintų 
pamokų sk. 



II. PLANUOJAMA VEIKLA 
 

  1 Tikslas: Emociškai saugioje ir mokymuisi palankioje aplinkoje gerinti pamokos kokybę, tobulinant kiekvieno mokinio 
kompetencijas, naudojant universalaus dizaino modelį, siekiant individualios pažangos.  

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai 
(finansiniai, 
žmogiškieji, 
konkretizuot
i jų turinį) 

Laikas Refleksija (numatytų 
priemonių 
įgyvendinimo sėkmės 
aptarimas, pildoma 
per visus m. m.) 

1. Plėtoti tvarų 
bendradarbiavimą, 
darbinę partnerystę 
tarp pedagogų 
dalykiniu ir emociniu 
lygmeniu. 

1.1.1. Kolegialus 
pamokų stebėjimas, 
grįžtamasis ryšys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi mokytojai per 
mokslo metus stebės ne 
mažiau kaip po 2 kolegų 
pamokas ir teiks 
naudingą grįžtamąjį ryšį, 
plėtos tvarų 
bendradarbiavimą 
dalykiniu ir emociniu 
lygmeniu, padedančiu 
plačiau matyti klasės 
kontekstą (įtraukusis 
ugdymas). 

Dalykų 
mokytojai, 
administracija. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokytojai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 
 
 
 
 
 
 
 

2022–
2023 m. 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stebėtų pamokų 
protokolai, savianalizės 
anketos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Integruotos 
pamokos kitaip ir kitose 
erdvėse. 
 

Kiekvienoje pamokoje 
ugdymo turinys siejamas 
su kasdieninio gyvenimo 
aktualijomis, ugdant 
dalykines ir bendrąsias 
mokinių kompetencijas. 
Ne mažiau kaip 30 proc. 
pamokų mokytojai 
planuoja ugdymo turinį  
su kolega. 

Dalykų 
mokytojai. 

Mokytojai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 

 
2022–
2023 m. 
m. 

UP numatytų integruotų 
pamokų  
aptarimas Metodinės 
tarybos ir Mokytojų 
tarybos posėdžiuose. 



1.1.3. Projektinė ir 
nepamokinė veikla. 

Kiekvienas  1-10 klasių 
mokytojas 2022-2023 
mokslo metų eigoje  
organizuoja ne mažiau 
kaip po vieną  tikslinį 
renginį arba projektą 
(Veiklos plano priedas 
Nr. 2). 

Mokytojai, 
tėvai, pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
socialiniai 
partneriai. 

Projektų 
lėšos.  

2022–
2023 m. 
m. 

Projektinių veiklų 
pristatymas pagal 
Ugdymo plane 
numatytas atsiskaitymo 
dienas. 

      
1.2. Pamokos kokybės 
gerinimas ir 
mokymosi 
motyvacijos 
skatinimas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Atliktas mokinių 
mokymosi stilių ir 
priimtiniausių 
mokymosi būdų 
tyrimas. 

Parengtos mokinių 
įveiklinimo pamokoje 
rekomendacijos 
mokytojams. 

Dalykų 
mokytojai. 

Erasmus + 
projekto 
kaitos plano 
grupė. 

Rugsėjo 
mėn. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje. 

1.2.2. Inovatyvių 
mokymosi metodų ir 
įrankių naudojimas. 

Visose pamokose 
taikomas universalaus 
dizaino modelis, 
atitinkantis visų mokinių 
poreikius. 

Mokytojai. Turimos 
mokymo 
priemonės. 

2022–
2023 m. m 

Stebėtų pamokų 
protokolai Aptarimas 
Metodinės tarybos ir 
Mokytojų tarybos 
posėdžiuose. 

1.2.3. Pamokos 
planavimas atsižvelgiant į 
mokyklos 2022 m. NMPP 
ir PUPP mokinių 
rezultatus, teikiant 
pagalbą (pastoliavimą) ir 
sudarant sąlygas 
atsiskleisti individualiems 
gebėjimams. 

 NMPP ir PUPP mokinių 
rezultatai atitiks Prienų 
rajono mokinių rezultatų 
vidurkį. 
 

Administracija
. 

Tiksliųjų, 
socialinių, 
kalbų ir kitų 
dalykų 
mokytojai. 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 

2022–
2023 m. 
m. I 
pusmetis. 

VGK, Mokytojų 
tarybos posėdyje po I 
pusmečio. 

1.2.4.   Ilgalaikių 
konsultacijų 
grįžtamasis ryšys. 

Įvertinus mokinio 
individualią pažangą ir 
pasiekimus, skiriamos 
ilgalaikės konsultacijos, 
vykdoma rezultatų 
stebėsena ir analizė. 

Administracija
. 

Matematikos 
ir lietuvių 
kalbos 
dalykų 
mokytojai. 

2022–
2023 m. 
m. 

VGK, Mokytojų 
tarybos posėdyje po 
kiekvieno  pusmečio. 

 

 



2 tikslas. Asmenybės saviveiksmingumo  ir veikimo kartu ugdymas, kuriant atvirą kaitai, lyderystei ir bendradarbiavimui mokyklą. 
Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai 

(finansiniai, 
žmogiškieji, 

konkretizuoti 
jų turinį) 

Laikas Refleksija 
(numatytų 
priemonių 

įgyvendinimo 
sėkmės 

aptarimas, 
pildoma per 
visus m. m.) 

2.1. Ugdyti 
mokinio 
atsakomybę už 
mokymosi 
strategijos 
pasirinkimą, 
objektyvų 
pasiekimų 
įsivertinimą bei 
asmenybės ūgtį. 

2.1.1. 5-10 klasių 
mokinių ilgalaikių 
integruotų kiekvieno 
mokomojo dalyko 
projektinių darbų 
organizavimas. 

Sudaryta galimybė rinktis 
projekto atlikimo būdą 
ugdantis dalykines ir 
bendrąsias kompetencijas, 
savivaldų mokymąsi ir 
bendradarbiavimą. 

5-10 klasių 
mokiniai, 
mokytojai, pagal 
VGK, Mokytojų 
tarybos posėdyje 
po I pusmečio 
bos mokiniui 
specialistai. 

IKT 2022–2023 
m. m. pagal 
pateiktą 
projektinių 
darbų planą. 

Projektinių dienų 
pristatymo 
dienos. 

 
 

2.1.2. Trumpalaikių 
konsultacijų 
organizavimas 5-10 
klasių mokiniams. 

Sudaryta galimybė 4 
dienas per savaitę 5-10 
klasių mokiniams 
konsultuotis pas bet kurio 
dalyko mokytojus. 

5-10 klasių 
mokiniai, dalykų 
mokytojai. 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

2022–2023 
m. m.  

Refleksija 1 kartą 
į mėnesį mokinių 
visuotinių 
susirinkimų metu. 

2.1.3. Bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų 
vertinimas pagal 
Atnaujintas bendrąsias 
programas. 

 30 proc. pamokų bus 
kaupiamuoju balu 
įvertinama bendrųjų 
kompetencijų įtaka 
dalykinėms žinioms. 

5-10 klasių 
mokiniai, dalykų 
mokytojai.   

Žmogiškieji 
ištekliai. 

ج2022 2023 
m. m. 

Mokytojų tarybos 
posėdžiuose po I 
ir II pusmečio. 

2.2. Stiprinti 
emocinį 
saugumą, 
socialinę bei 
pilietinę 
atsakomybę ir 
bendradarbiavi
mą 

2.2.1. Kassavaitinės 
klasių refleksinės 
valandėlės. 

Pagerės emocinė savijauta, 
mokiniai mokysis išsakyti, 
spręsti problemas. 

5-10 klasių 
vadovai 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

2022–2023 
m. m. 

Klasių 
bendruomenėse 
pagal poreikį. 

2.2.2.  Virtualios 
pasiūlymų, pageidavimų 
ir problemų „Dėžutės“ 
sukūrimas. 

Bus sudaryta konfidenciali 
galimybė mokyklos 
bendruomenei išsakyti 
problemas ir jas spręsti. 

Visa mokyklos 
bendruomenė 

IKT 
specialistas, 
pasitikėjimo 
būdu išrinktas 

Rugsėjo 
mėn. 

Kiekvieną mėn. 
visus 2022–2023 
m. m. 



 administratori
us. 

2.3. 
Bendruomenišk
umo ir 
bendradarbiavi
mo stiprinimas, 
lyderystės 
skatinimas 
 

2.3.1.   Mokykloje 
organizuojamos 
kūrybinės – projektinės 
veiklos. 

Atskleidžiami mokinių 
gabumai ir talentai, 
ugdomi lyderystės 
gebėjimai, planuojamos 
tolimesnės karjeros 
galimybės. 

Projektų 
organizatoriai ir 
mokiniai. 

Projektų 
lėšos, kultūros 
paso lėšos, 
rėmėjų lėšos. 

2022–2023 
m. m 

Sklaida mokyklos 
svetainėje ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje. 

2.3.2.  TOLI projektai. 
 
 

Skatinama istorinė 
atmintis, sudaryta 
galimybė susipažinti su 
skirtingų tautų kultūriniu 
paveldu. 

Projektų vadovai 
ir 5-10 klasių 
mokiniai. 

Projektų 
lėšos, kultūros 
paso lėšos. 

2022 m. 
rugsėjo –
gruodžio 
mėnesiai. 

Sklaida mokyklos 
svetainėje ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje, 
ataskaita TOLI 
institutui. 

2.3.3.  Socializacijos 
projektas ,,Mes matome 
kitaip“. 

5-10 klasių mokiniai 
ugdysis toleranciją, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo, 
socialinių įgūdžių 
kompetencijas. 

Socialinė 
pedagogė. 

5-10 klasių 
mokiniai, 
mokytojai. 
Projekto ir 
kultūros paso 
lėšos. 

2022–2023 
m. m. 

Sklaida mokyklos 
svetainėje ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje. 

2.4. Veikimo 
kartu ugdymas 
įtraukiant 
mokinius į  
patyriminio 
ugdymo(-si) 
projektines, 
integruotas 
tarpdalykines 
veiklas. 

2.4.1. Projektas „Knyga -
tai  atvertas pasaulis”. 

1-4 klasių mokiniai  
tobulinsis skaitymo 
gebėjimus, bendraujant  ir 
bendradarbiaujant gerės 
mokinių emocinė  
savijauta.   

Pradinių klasių 
mokytojai, 
mokyklos 
bibliotekininkė, 
logopedė, 
miestelio 
bibliotekos 
darbuotojos. 

Kultūros paso 
lėšos. 
Pradinių 
klasių 
mokiniai. 

2022–2023 
m. m. 

Metodinėje 
grupėje. 

2.4.2. Respublikinis 
projektas „Demokratinio 
ugdymo  
principais grįstų praktikų 
įdiegimas Lietuvoje“. 
 
 

1-6 klasių mokiniai, 
Mokinių taryba stiprins  
pilietinio aktyvumo, 
socialinės demokratijos  
ugdymo (-si) 
kompetencijas, gerės 
mokinių  socialiniai 

1-6 klasių 
auklėtojai, 
Mokinių tarybos 
kuratoriai. 

Žmogiškieji, 
projekto 
lėšos. 

2022–2023 
m. m.  

Klasių 
bendruomenėse, 
Mokinių taryboje 



 įgūdžiai inicijuojant 
pokyčius, sprendžiant 
problemas.  

2.4.3. Nacionalinė 
olimpiada „Žalioji 
Odisėja”. 
 
 
 
 
 

6-10 klasių mokiniai, kurs 
aplinkosauginius projektus. 
Domėsis egzistuojančiomis 
problemomis, siūlys 
aplinkosaugos problemų 
sprendimo būdus į veiklas 
įtrauks visą mokyklos 
bendruomenę. 

6-10 klasių 
mokiniai, 
mokyklos 
bendruomenė. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022–2023 
m. m 
 
 
 
 
 
 

Sklaida mokyklos 
svetainėje  ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje. 
 
 
 

2.4.4. Rudens gėrybių 
paroda. 
 
 
 
 

1-10 klasių mokiniai 
kūrybiškai ir išradingai 
panaudos gamtosaugines 
žinias. Domėsis augalais ir 
jų panaudojimo 
galimybėmis, kuriant 
sveiką aplinką. 

1-10 klasių 
mokiniai, 
mokyklos 
bendruomenė. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2022–2023 
m. m. 
 
 
 
 
 

Sklaida mokyklos 
svetainėje  ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje. 
 
 

2.4.5. Tarptautinis 
projektas  
 „Prasmingas atviras 
mokymas: mokyklos ir 
bendruomenės sąveika 
(MOST)“. 

5-10 klasių mokiniai 
bendraujant ir 
bendradarbiaujant ieškos 
energijos taupymo 
sprendimų artimiausioje 
aplinkoje. 

5-10 klasių 
mokiniai, 
mokyklos 
bendruomenė. 
 
 

Projekto 
lėšos. 
 
 
 
 

2022–2023 
m. m. 
 
 
 
 

Sklaida mokyklos 
svetainėje  ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje. 
 

2.4.6. Tiriamoji pažintinė  
veikla „Pažinkime 
Balbieriškio miestelio 
istoriją” . 

PUG, 1-4 klasių mokiniai 
pagilins pažinimo, 
bendravimo, 
komunikavimo 
kompetencijas. 

PUG, 1-4 klasių 
mokiniai. 

PUG, 
pradinių 
klasių 
mokytojai, 
mokytojų 
padėjėjai. 

2022–2023 
 m. m. 

Sklaida mokyklos 
svetainėje  ir 
mokyklos 
facebook 
paskyroje. 
 



VI. Supažindinimas su veiklos planu. 

Veiklos planas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje: 

www.balbieriskis.prienai.lm.lt, mokytojų kambariuose, ikimokyklinio bei pradinio ugdymo 

skyriuose. Visuotinių susirinkimų metu supažindinta mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenė. 

 

VII. Refleksija vyks: 

– 2023 m. birželio mėn. mokytojų tarybos posėdyje; 

– tarpinė analizė bus vykdoma 2023 m. vasario mėn. mokytojų tarybos posėdyje; 

– mokyklos bendruomenė (mokytojai, mokiniai ir kiti darbuotojai)  pildys  anketas 

apie jų indėlį į mokyklos uždavinių įgyvendinimą. 

– refleksiniuose pedagoginių darbuotojų bei pagalbos mokiniui specialistų 

pokalbiuose su mokyklos administracija. 

 


