
 
VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2019-01- 18   Nr.1   

Balbieriškis 
 

I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Mokyklos vadovai skatina bendruomenę vykdyti prisiimtus ilgalaikius (Strateginiame 
plane) bei metinius (Veiklos plane) įsipareigojimus.  

Strateginio plano tarpinė analizė mokykloje tradiciškai vykdoma vieną kartą per mokslo 
metus, o Veiklos plano – du kartus (po pirmo ir antro pusmečio) mokytojų tarybos posėdžiuose. 
Atsakingi asmenys (direktorius, pavaduotojas ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, 
savivaldos institucijų vadovai) apžvelgia nuveiktus darbus, įvardija priežastis, jeigu numatytos 
planuose veiklos nebuvo įvykdytos. 

Strateginio plano įgyvendinimo analizė mokyklos bendruomenėje vyks 2019 m. vasario  
mėnesį išplėstiniame Mokytojų tarybos posėdyje, kuriame dalyvaus ne tik Mokytojų tarybos, bet 
ir mokyklos savivaldos institucijų (Mokyklos tarybos, mokinių ir tėvų komitetų) atstovai. Jam 
rengiantis, direktoriaus įsakymu yra sudaryta darbo grupė, kuri renka duomenis apie Strateginio 
plano įgyvendinimo aspektus bei pateiks Strateginio plano 2019–2021 m. projektą. 2016-2018 
metų Strateginiame plane buvo numatyti du strateginiai tikslai: kiekvieno mokinio(ugdytinio) 
asmeninės pažangos siekimas, tikslingai planuojant ugdymo turinį ir vertybinių nuostatų 
laikymasis, telkiant bendruomenę ugdymo(si) tikslams ir sprendimams įgyvendinti.  Remiantis 
darbo grupės jau surinkta informacija galima konstatuoti, kad dauguma priemonių yra įvykdytos 
pagal numatytus kriterijus (pvz. mokymosi įprasminimas, susijęs su mokinių gyvenimo patirtimi, 
gebėjimas planuoti ugdymosi ir veiklos galimybes, pamokų organizavimas netradicinėse erdvėse, 
mokymasis ir veikimas komandomis irk t.), tačiau į naują Strateginį planą galėtų būti perkeltos 
tokios veiklos kaip mąstymo gebėjimus skatinančios veiklos, mokinių savarankiško mokymosi 
laiko planavimas, aktyvesnis dalies tėvų įsitraukimas į vaiko mokymosi rezultatų aptarimą ir kt.  
              Mokyklos metinio veiklos plano 2017–2018 m. m. galutinė analizė buvo atlikta mokslo 
metų pabaigoje. Jos metu mokyklos administracija, savivaldos institucijos bei visa bendruomenė 
reflektavo apie plano įgyvendinimo sėkmingumą, numatė gaires naujai veiklai, kuri remiasi 
mokyklos strateginiame plane numatytais prioritetais. Darbo grupė, rengusi plano įvykdymo 
sėkmingumo analizę konstatavo, kad dauguma iš numatytų priemonių ir veiklų yra įvykdytos, o 
nepilnai atlikti darbai (pvz. gerosios patirties sklaida „kolega- kolegai“, seminarai apie pamokos 
kokybę ir kt.) perkelti į ateinančių  metų veiklos planus.  
              Metinio veiklos plano 2018–2019 m. m. tarpinė analizė vyks 2019 m. vasario mėn. 
mokytojų tarybos posėdyje. Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė  analizuos  plano 
vykdymo rezultatus. Apžvelgęs veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimą, galiu 
konstatuoti, kad dauguma numatytų veiklų yra įgyvendintos arba vykdomos, tačiau visai 
mokyklos bendruomenei būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos  plane numatytas, bet dar 
neįvykdytas arba nebaigtas vykdyti  veiklas: aktyviau taikyti projekto metodą įvairių dalykų 
pamokose, vykdyti mokykloje vykstančių renginių refleksiją, plėtoti mokinių tarybos 
bendradarbiavimą su kitų mokyklų mokinių tarybomis, sukurti mokyklos reklaminį klipą ir kt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Pagerinti 
ugdymo turinio 
vadybą pagal 
pradinio, 
pagrindinio 
ugdymo aprašo 
nuostatas ir 
„Geros 
mokyklos“ 
sampratą. 

1.1.1. Patobulinti 
mokytojų 
ugdymo  
proceso valdymo 
ir mokinių  
pažangos bei 
pasiekimų  
vertinimo 
kompetencijas, 
skatinti 
mokytojus keisti 
vertinimo 
sistemą  į 
formuojamąjį ir 
pagalbą bei 
grįžtamąjį ryšį 
teikiantį 
vertinimą. 

1.1.1.1. 60 proc. 
mokytojų dalyvaus 
mokykloje 
organizuotuose 
kvalifikacijos kėlimo 
kursuose.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.2.  70 proc. 5-10 
klasių mokinių ir 
mokytojų naudosis 
Tamo dienyne 
teikiama mokinių 
asmeninės pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
paslauga. 

Mokykloje 2018 m. buvo 
organizuoti du mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
seminarai: „Pamokos 
struktūros kokybė: nuo 
mokymo mokymosi link“ 
(lektorė: mokyklos metodinės 
tarybos pirmininkė, NMVA 
kuruojanti vertintoja, UPC 
Mini mokymų lektorė 
konsultantė  R. Valančienė) 
bei „Streso valdymas“ (Prienų 
rajono sveikatos biuro lektorė 
Rita Regalė). Šiuose 
kvalifikacijos kėlimo 
užsiėmimuose dalyvavo 94  
proc. pedagogų. 
83 proc. pedagogų dalyvavo 
metodinėse išvykose į 
Lenkijos Respublikos 
Augustavo vaivadiją, 
Vilkaviškio rajono Kybartų 
„Saulės“ progimnaziją, Neries 
regioninį parką. 
 
Mokykloje 100 proc. 5–9 
klasių mokinių ir jų tėvų 
naudojasi TAMO dienyne 
įdiegta mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo paslauga. 
Ją sukūrė mokyklos pedagogų 
darbo grupė, kuri suformulavo 
įsivertinimo kriterijus, 
parengė šios veiklos modelio 
aprašą. 5–9 klasių mokiniai 
atliko pirminius įsivertinimus, 
gavo klasės auklėtojų bei tėvų 
komentarus. 
Ši  sistema leidžia mokiniams, 
klasės auklėtojams ir tėvams 
bendradarbiaujant siekti 
geresnių mokinių asmeninių 
ugdymo(si) rezultatų.  NMVA 



atliktos apklausos 
duomenimis, palyginus su 
praėjusiais mokslo metais, 
22,22 proc. pagerėjo 1-4 
klasių mokinių individuali 
pažanga, 5-10 klasių mokinių 
individualūs pasiekimai 
padidėjo 18,6 proc.  
Uždavinys įgyvendintas  

2.1. Tobulinti 
savo 
kvalifikaciją bei 
sudaryti sąlygas 
mokytojų 
profesinei 
kvalifikacijai 
kelti. 

2.1.1.Mokyklos 
vadovas bei 
mokytojai įgys 
profesinių žinių, 
įgūdžių, 
kompetencijų, 
dalysis gerąją 
patirtimi. 

2.1.1.1. Mokyklos 
vadovas dalyvaus ne 
mažiau kaip 3 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose; ne 
mažiau kaip 60 proc. 
mokyklos mokytojų 
dalyvaus 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose. 

Mokyklos direktorius 
dalyvavo 12-oje respublikinių 
ir rajoninių kvalifikacijos 
tobulinimo renginių. Iš viso 
106 val. 
 92  proc. mokyklos mokytojų 
kėlė savo kvalifikaciją 
rajoniniuose ir 
respublikiniuose renginiuose. 
Uždavinys įgyvendintas 

3.1. Parengti 
etatinio 
mokytojų  darbo 
apmokėjimo, 
veiklos vertinimo 
tvarkos aprašus 
bei mokytojų 
pareigybių 
aprašymus, 
vadovaujantis 
naujai 
įsigaliojusiais 
Lietuvos 
Respublikos 
teisės aktais.  

3.1.1. Skaidri ir 
kiekvienam 
mokytojui 
suprantama 
darbo 
apmokėjimo, 
veiklos vertinimo 
ir funkcijų 
pasiskirstymo 
sistema 
mokykloje. 

3.1.1.1 Parengti ir 
taikomi dokumentai: 
– etatinio mokytojų 
darbo apmokėjimo 
tvarkos aprašas;     
– mokytojų 
pareigybių aprašai. 

Mokykla sėkmingai pasiruošė 
ir įgyvendino mokytojų 
etatinio darbo apmokėjimo 
tvarką. 
Šios veiklos įgyvendinimo 
darbo grupė parengė 
mokyklos mokytojų darbo 
apmokėjimo tvarkos aprašą, jį 
suderino su Darbo taryba. 
Laiku buvo parengti mokytojų 
pareigybių aprašai bei 
sudarytos darbo sutartys. Nors 
2018-2019 m. m.  mokykloje 
sumažėjo 1 klasės komplektu 
(nesteigta 10 klasė), tačiau 
daugumos pedagogų, įvedus 
etatinio darbo apmokėjimo 
modelį atlyginimas 
nesumažėjo: iš 22 mokytojų 
17 iš jų darbo užmokestis 
pakilo. 
Uždavinys įgyvendintas 

4.1. Gerinti 
ugdymo(si) 
sąlygas 
mokiniams  

4.1.1. Sudarytos 
sąlygos 
technologijų 
mokymui bei 
veiklų ne klasėje 
organizavimui. 

 4.1.1.1. Įrengtas  
naujas   technologijų 
kabinetas, pakeista  
sporto salės grindų 
danga. 

Mokykla savo jėgomis ir 
lėšomis įrengė naują  
technologijų kabinetą. 
Laimėjus Kūno kultūros ir 
sporto departamento projektą 
bei gavus dalinį finansavimą 
iš Prienų r. savivaldybės, 
pakeista sporto salės grindų 
danga. 
Uždavinys įgyvendintas. 

 
 



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

2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  

 
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. Įrengta lauko klasė Pagerėjo mokinių ugdymosi sąlygos 
3.2.  
3.3.  
3.4.  

 
 
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.    

 
 
 
 

VADOVO VEIKLOS UŽDUOTYS 2019  METAMS 
 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

1.1. Pagerinti ugdymo 
turinio planavimą pagal 
pradinio, pagrindinio 
ugdymo aprašo nuostatas ir 
„Geros mokyklos“ sampratą 

Tobulinti mokytojų ugdymo  
proceso valdymo ir mokinių  
pažangos bei pasiekimų  
vertinimo ir įsivertinimo  
kompetencijas, 
skatinti mokytojus 
kiekvienoje pamokoje 
naudoti formuojamąjį ir 
pagalbą bei grįžtamąjį ryšį 
teikiantį vertinimą. 

Mokyklos pedagogams bus 
organizuoti ne mažiau kaip 2 
kvalifikacijos kėlimo seminarai 
(pamokos kokybės gerinimo, 
mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo ir įsivertinimo 
tematika), kuriuose dalyvaus ne 
mažiau kaip 90 proc. 
mokytojų.).  
 
100 proc. 5–10 klasių mokinių,  
klasių auklėtojų ir tėvų  tęs 
naudojimąsi  Tamo dienyne 
teikiama pažangos ir pasiekimų 
įsivertinimo paslauga. 

1.2. Užtikrinti kokybišką ir 
efektyvų mokyklos 
valdymą. 

Mokyklos veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimas. 

Atnaujinti mokyklos veiklos 
dokumentai, susiję su mokytojų 
darbo apmokėjimo pokyčiais 
nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ir kitų 



teisės aktų, reglamentuojančių 
mokyklos veiklą, pakeitimais.  
Parengtas 2019–2020 m. m. 
ugdymo planas, 2019-2020 
m.m. veiklos programa. 

1.3. Sudaryti sąlygas 
mokytojų kompetencijoms 
ugdyti. 

Įgytų gebėjimų ir 
kompetencijų taikymas 
sudarys sąlygas siekti 
aukštesnės ugdymo kokybės. 

95  proc. mokytojų dalyvaus 
bent viename kvalifikacijos 
tobulinimo renginyje. 
Ne mažiau kaip 5 mokytojai 
vykdys gerosios patirties 
sklaidą, dalyvaudami  
mokyklos, rajono ir šalies 
mokytojams. 

1.4. Stiprinti  mokyklos 
įvaizdį ir bendradarbiavimo 
kultūrą. 

Tapatinimosi su  savo 
mokykla stiprinimas. 

90 proc. I–X klasių mokinių 
dalyvaus mokyklos 
renginiuose. 
Sukurtas reklaminis video 
filmas (arba lankstinukas) apie 
mokyklą. 
Vedami bendri atmintinų dienų 
ir valstybinių švenčių renginiai 
su Balbieriškio miestelio 
bendruomene. 

 
 
 
 
 
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.). 
10.2. Force majore (įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti) 
10.3. Nepakankamas finansavimas 

 
 
 
 
 
 


