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Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje 2020–2021 m. m. pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ugdomi 166 ugdytiniai, iš jų 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 36 vaikai, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 12 vaikų, 1–4 

klasėse – 47 mokiniai, 5–10 klasėse – 71 mokinys. Mokykloje dirba 24 mokytojai, 5 pagalbos 

mokiniui specialistai, 19 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų. Lyginant su 2019–2020 mokslo 

metais mokinių skaičius yra padidėjęs 2 mokiniais. 

Mokyklos turimais duomenimis, ateinančius 3-ejus metus planuojamas toks mokinių 

skaičius: 2021–2022 m. m. mokinių sk. – 170 mokinių, 2022–2023 m. m. – 163 mokiniai, 2023–

2024 m. m. – 160 mokinių. 

Mokyklos vadovai skatina bendruomenę vykdyti prisiimtus ilgalaikius (strateginiame 

plane) bei metinius (veiklos plane) įsipareigojimus.  

Strateginio plano tarpinė analizė mokykloje tradiciškai vykdoma vieną kartą per 

kalendorinius metus, o veiklos plano – du kartus per mokslo metus(po pirmojo ir antrojo 

pusmečio). Tai atlieka savanoriškumo principu susibūrusios darbo grupės, patvirtintos direktoriaus 

įsakymu. Tarpinių analizių rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsakingi asmenys 

(direktorius, pavaduotojas ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, savivaldos institucijų vadovai) 

pristato nuveiktus darbus, įvardija priežastis, jeigu numatytos planuose veiklos nebuvo įvykdytos. 

Vykdoma strateginio plano 2020 m. įgyvendinimo tarpinė analizė mokyklos 

bendruomenėje bus pristatyta 2021 m. vasario mėnesį išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje, 

kuriame dalyvaus ne tik mokytojų tarybos nariai, bet ir mokyklos savivaldos institucijų (tėvų ir 

mokinių komitetų, darbo tarybos) atstovai.  

Mokyklos 2020–2021 metų strateginiai tikslai: pamokos kokybės gerinimas, siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos, skatinant savirefleksiją bei savanorystės ir veikimo kartu tobulinimas 

kuriant atvirą kaitai, lyderystei ir bendradarbiavimui mokyklą.  

Mokyklos bendruomenė tęsia individualios mokinio pažangos matavimo sistemos 

tobulinimą, įtraukiant mokinius ir jų tėvus. Pažangos ūgčiai matuoti elektroniniame TAMO 

dienyne yra sukurta ir patobulinta mokinio lūkesčių planavimo ir reflektavimo anketa, kurioje 

mokiniai analizuoja savo pasiekimus, o klasių  auklėtojai ir tėvai rašo komentarus.  

Mokykla iš dalies apsirūpinusi šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis: 1–8 klasės 

aprūpintos priemonėmis gamtamokslinei tyriminei veiklai, 2020 metais mokykla iš įvairių 

finansavimo šaltinių įsigijo daugiafunkcinį ekraną, 40 planšečių, 7 nešiojamus kompiuterius. Visi 

5-10 klasių mokomieji kabinetai pritaikyti nuotoliniam darbui su mokiniais, mokytojai ir mokiniai 

turi galimybę naudotis „Eduka“, „Ema“, „Microsoft Teams“, „Zoom“ ir kt. mokymosi 



platformomis. Dauguma mokyklos aplinkų atitinka higienos reikalavimus, išskyrus ikimokyklinio 

ugdymo lauko žaidimų aikštelę, daugiafunkcę aikštelę prie pradinio ugdymo pastato.  

Į kai kurių strateginiame plane numatytų veiklų įgyvendinimą mokyklos bendruomenė 

turėtų skirti didesnį dėmesį: t. y. siekti, kad 30 proc. gamtamokslinių ir socialinių dalykų pamokų 

vyktų netradicinėse erdvėse, organizuojant patyriminę veiklą (ataskaitiniu laikotarpiu pravesta 20 

proc. tokių veiklų), mokymosi aplinkų plėtojimą (poilsio zonų 5–10 klasių mokiniams išplėtimą, 

žaidimų aikštelės ikimokyklinio ugdymo vaikams įrengimą ir kt.). 

Metinio veiklos plano tarpinės analizės aptarimas vyks 2021 m. vasario mėn. mokytojų 

tarybos posėdyje. Apžvelgus veiklos plane numatytų uždavinių įgyvendinimą, galima konstatuoti, 

kad dauguma numatytų veiklų yra įgyvendintos arba vykdomos, nes kai kurios veiklos plane 

numatytos 2020-2021 m. m. Dėl karantino tik iš dalies pavyko įgyvendinti projektą „Mokymosi 

kaip galimybės atskleisti savo gabumus, suvokimo bei savivertės stiprinimas, tobulinant mokėjimo 

mokytis kompetenciją“, aktyvinti tėvų savanorystę ir lyderystę, įtraukiant į mokyklos veiklas kuo 

daugiau įvairių klasių tėvų atstovų.  

Metinio veiklos plano galutinė analizė bus atlikta mokslo metų pabaigoje. Jos metu 

mokyklos administracija, savivaldos institucijos bei visa bendruomenė reflektuos plano 

įgyvendinimo sėkmingumą, numatys gaires naujai veiklai, kuri remsis mokyklos strateginiame 

plane numatytais prioritetais bei vidaus giluminio ir plačiojo įsivertinimo rezultatais, išvadomis ir 

darbo grupių rekomendacijomis. 

Beveik visa mokyklos veikla yra nukreipta į tai, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams 

siekti pažangos bei gerų ugdymosi rezultatų. Mokykla šiuos pasiekimus analizuoja, teikia 

grįžtamąjį ryšį mokiniams bei tėveliams. 

Aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičius išlieka panašus: 2019–2020 m. m. 

tokių mokinių 1–10 klasėse buvo 18,4 proc. (3 proc. daugiau lyginant su 2018–2019 m. m.). Gerėja 

1–10 klasėse besimokančių mokinių ugdymosi kokybė: aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu 2019–

2020 m. m. mokėsi 56,1 proc. mokinių (t. y. 5,7 proc. daugiau, negu 2018–2019 m. m.).  

Mokyklos bendruomenė skiria ypatingą dėmesį mokinių individualiai pažangai: II-ąjį 2019-

2020 m. m. pusmetį 33 proc. daugiau 5–10 klasių mokinių pasiekė individualios pažangos pagal 

dalykų mokymosi vidurkį, lyginant su I-uoju 2019-2020 m. m. pusmečiu. Lyginant su 2018–2019 

m. m. džiaugiamės, kad (20,87 praleistomis pamokomis) sumažėjo pagal 1 mokiniui tenkančių 

praleistų pamokų skaičius( galimai tam įtakos turėjo nuo kovo mėnesio vykęs nuotolinis 

mokymas). 

Mokyklos bendruomenės nenuvylė mokinių eNMPP (toliau – Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo) 2020 m. rezultatai, nors patikrinimas buvo neprivalomas, vyko nuotoliniu būdu iš 

namų. 5 klasėje eNMPP dalyvavo 93 proc. mokinių. Jų rezultatai pavaizduoti 1 pav. 

 
 

1 pav. Iš diagramų duomenų matyti, kad 5 klasės mokiniams geriausiai sekėsi matematika 

(mokiniai pasiekė 62 proc. maksimalaus taškų skaičiaus, pasaulio pažinimo – 60 proc., o skaitymo 

rezultatai šiek tiek žemesni – 54 proc.).  
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9 klasėje eNMPP dalyvavo 94 proc. mokinių. Jų rezultatai pavaizduoti 2 paveiksle. 

 
2 pav. Iš diagramos duomenų matyti, kad 9 klasės mokiniams geriausiai sekėsi matematika, 

skaitymas, žemesni socialinių ir gamtos mokslų pasiekimai.  

Geri mokinių pasiekimai respublikinėse ir rajoninėse olimpiadose ir konkursuose.  

2020 m. m. mokyklos mokiniai dalyvavo ir laimėjo prizines vietas: 

– respublikiniuose renginiuose: edukaciniame konkurse „Olympis 2020“: anglų k. – I–II 

vieta, biologija – I vieta, lietuvių k. – I–II vieta, matematika – II–III vieta, informacinių 

technologijų – I–II vieta. Vertimų iš rusų ir anglų kalbų bei iliustracijų konkurse ,,Tavo žvilgsnis 

2020“ 10 mokyklos mokinių tapo laureatais. Respublikinio konkurso ,,Mes mylime gyvūnus“ 

konkurso laureatu tapo mūsų mokyklos mokinys ir buvo apdovanotas pakvietimu į pramogų parką 

,,BOOM park“. 

– rajoniniuose renginiuose: Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoniniame etape I-oji 

vieta, matematikos olimpiados rajoniniame ture – IV vieta, pradinių klasių mokinių karpinių 

konkurse „Močiutės skrynią pravėrus“ I, III vietos, kūrybinių darbų parodos – konkurso ,,Žemei 

reikia draugų. Saugokime Žemę – vartokite plastiką atsakingai“ – 8 mokiniai tapo laureatais 

(keturios I vietos , II vieta, trys III vietos), konkurse ,,žiemos improvizacija“ 2 mokiniai tapo 

laureatais, informacinių technologijų konkurse ,,Robotai buityje“ – I vieta.  

Kiekvienais mokslo metais mokyklos mokytojų bendruomenė, atsižvelgdama į pusmečių ir 

metinius mokinių ugdymo(si), Pagrindinio ugdymo pasiekimų bei Nacionalinio mokinių 

patikrinimo rezultatus, sudaro detalų mokinių pasiekimų gerinimo planą, kuriame įvairiais 

lygmenimis (mokinio, mokytojo bei mokyklos) numatomos konkrečios priemonės ugdymo(si) 

kokybei gerinti. Mokinių ugdymo(si) pasiekimai aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose (po 

pusmečių), klasių bendruomenėse, visuotiniuose ir klasių tėvų susirinkimuose. 

 

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 Tenkinti mokinio 

ugdymo poreikius, 

siekiant pilnai 

išnaudoti ugdymo 

Mokytojai 

formuoja klasės 

ugdymo turinį, 

pritaikydami ir 

 Mokytojų teminiuose ir 

pamokų planuose 

numatyta vidinė ir 

tarpdalykinė ugdymo 

Inicijuoju pokyčius, 

juos stebiu ir 

koordinuoju, 

dėmesį skirdamas 
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9 klasės eNMPP apibendrinti rezultatai (surinktas maksimalus 
taškų skaičius proc.) 



plano teikiamas 

galimybes 

integruodami jį 

pagal atskirų klasių 

ir mokinių 

poreikius taip, kad 

būtų mažinamas 

mokymosi krūvis, 

o mokiniai pagal 

savo išgales 

pasiektų kuo 

geresnių asmeninių 

ugdymosi rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siūloma didesnė 

pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų 

modulių ir 

neformaliojo 

ugdymo programų 

pasiūla. 

turinio, prevencinių, 

sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo, ugdymo karjerai 

ir kitų programų 

integracija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo tikslų, 

uždavinių, mokymo ir 

vertinimo metodų 

įvairovės ir teikiamų 

galimybių pritaikymas 

mokinių skirtybėms 

(diferencijavimas, 

individualizavimas, 

personalizavimas) leidžia 

mokiniams dirbti savo 

tempu ir įsisavinti 

pamokos medžiagą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie 70 proc. 1–10 kl. 

mokinių sudaryta 

galimybė laisvai 

pasirinkti dalykų, dalykų 

modulių ir neformaliojo 

ugdymo būrelių 

programas. 

mokinių 

ugdymo(si) 

poreikių 

tenkinimui, 

pamokos kokybės 

gerinimui. 

Per 2020 

kalendorinius metus  

mokyklos mokytojai 

pravedė 569 

integruotas pamokas 

(292 pamokose 

mokytojai integravo 

kolegą, o 277 

pamokose vyko 

vidinė dalykų 

integracija). 

 

Nuotolinis mokymas 

sudarė galimybę 

mokytojams 

diferencijuoti, 

individualizuoti bei 

personalizuoti 

ugdymo procesą, o 

mokiniams dirbti 

savo tempu. 

Apibendrinus 5-10 

klasių mokinių 

apklausos ,,Ar esate 

patenkinti nuotolinio 

mokymo kokybe 

mokykloje“ 

rezultatus, priimti 

atitinkami 

susitarimai (pvz. 

mokiniai paskirtus 

darbus atlikti iki 

susitarto su dalyko 

mokytoju termino, 

dažniau taikomi 

ilgalaikiai namų 

darbai ir kt.) 

 

Mokykloje veikia 15 

neformaliojo 

švietimo būrelių, 

kuriuos lanko 95 

proc. mokinių. 

Atsižvelgiant į tėvų 

ir mokinių 

pageidavimus šiais 



mokslo metais 5-8 

kl. mokiniams 

sudaryta galimybė 

lankyti vokiečių 

kalbos būrelį. 9 kl. 

mokiniams kaip 

pasirenkamasis 

dalykas dėstom 

Ugdymo karjerai 

programa. 

1.2. Skatinti, plėtoti 

nuolatinį 

mokytojo asmeninį 

tobulėjimą, plėsti ne 

tik profesinį, bet ir  

bendrą kultūrinį 

akiratį padėsiantį 

užtikrinti  

iniciatyvumo, 

kūrybiškumo bei 

dalykinių 

žinių pusiausvyrą. 

Pamokos kokybės 

pažanga. 

 

Siekti sąmoningo ir  

kryptingo 

mokyklos 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo bei 

mokymosi  

įvairiose 

komandose.  

Planuojama 17 

pranešimų, 

mokymų, 

pristatymų,  

atvirų pamokų ir 

kitų veiklų. 

Planuojami 1 ar 2 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai visai 

mokyklos 

bendruomenei 

(pagal finansavimo 

galimybes.). 

2020-12-31 

konstatuojama, jog ne 

mažiau kaip 20 proc. 

mokykloje vykstančių 

pamokų atitinka 

šiuolaikiškai pamokai 

keliamus reikalavimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokykloje aiškiai 

susitarta dėl mokytojų 

mokymosi vieniems iš 

kito - užtikrinamas 

veiksmingas modelio 

„Kolega - kolegai" 

realizavimas: kiekvienas 

mokytojas modelį; 

„Kolega-kolegai " taiko 

ne mažiau kaip 2 

mokymo(si) faktams per 

2020 metus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinu mokytojus 

dalintis gerąja 

patirtimi 

tarpusavyje ir su 

Prienų rajono 

kolegomis.  

Inicijuoju ir 

organizuoju 

seminarus 

mokykloje. 

Dėl COVID-19 

pandemijos perėjus į 

mišrų ir nuotolinį 

mokymąsi daugiau 

negu 30 proc. 

pamokų atitinka 

šiuolaikinei pamokai 

keliamus 

reikalavimus. 

 

Vykdant ugdomojo 

proceso stebėseną 

nustatyta, kad 

dauguma mokytojų 

vykdė modelio 

,,Kolega – kolegai“ 

veiklas“- vedė 

atviras pamokas, 

dalijosi patirtimi su 

kolegomis 

metodinėse grupėse 

ir metodinėje 

taryboje. 

Dalis mokytojų 

darbo patirtimi 

dalijosi rajono 

dalykinių metodinių 

būrelių 

susirinkimuose. 

Šios veiklos 

rezultatai su 

kiekvienu pedagogu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bus aptarti 

refleksinio pokalbio 

su mokyklos 

vadovais metu. 

 

Mokyklos mokytojai 

2020 m. vasario 

mėnesį baigė 40 

akademinių valandų 

trukmės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

,,Pamokos kokybės 

gerinimas, siekiant 

kiekvieno mokinio 

pažangos „mokymus 

(18 akad. valandų 

mokymo kursas ir 22 

akademinės valandos 

savarankiško darbo). 

 

2020 m. lapkričio 11 

d. mokyklos 

mokytojams vyko 

naujos kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

,,Mokymosi 

platformos ir kiti 

skaitmeniniai 

įrankiai efektyviam 

nuotoliniam 

mokymui(si) 

seminaras ,,Office 

365 įrankiai 

nuotoliniam 

mokymuisi“, 

kuriame dalyvavo 

beveik visi 

mokyklos 

pedagogai. 

 

Dauguma mokyklos 

mokytojų 

savarankiškai kėlė 

kvalifikaciją 

įvairiuose 

nuotoliniuose 

kursuose ir 

seminaruose. Tikslus 

procentas paaiškės 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visose pamokose 

paveikiai naudojamos 

mokyklos turimos 

mokymo priemones ir 

IKT . 

mokslo metų 

pabaigoje užpildant 

savianalizės anketas 

bei mokyklos 

vadovų ir mokytojų 

refleksiniuose 

pokalbiuose. 

 

Mokykloje sudarytos 

galimybės mokytojų 

darbui nuotoliniu 

būdu ( visuose 5-10 

klasių kabinetuose 

kompiuterizuotos 

darbo vietos , 

aprūpintos 

mikrofonais ir 

vaizdo kameromis), 

įsigytos licencijos 

skaitmenizuotam 

ugdymo turiniui 

(„Eduka“, „EMA“, 

„eTest“ ir kt.) 

1.3. Nuosekliai kurti 

saugios, 

tolerantiškos, 

gamtamokslinės 

mokyklos modelį, 

skatinant aktyvų 

pilietiškumą, 

užtikrinant saugią 

socialinę, emocinę 

aplinką. 

Skatinti mokyklos 

bendruomenės 

narius vykdyti 

ilgalaikę ir 

kryptingą sveikatos 

ugdymo ir 

stiprinimo veiklą. 

Aktyvi 

Tolerancijos 

ugdymo centro ir 

gamtamokslinio 

būrelio veikla 

(ugdoma 

bendruomenės 

savimonė, 

savitvarda, 

socialinis 

sąmoningumas, 

bendravimas, 

bendradarbiavimas, 

atsakomybė, 

sprendimų 

priėmimas ir t.t.) 

Atliktas tyrimas 

mokyklos socialinei 

emocinei aplinkai 

nustatyti, numatytos 

priemonės mikroklimato 

gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicijuoju ir 

skatinu mokyklos 

bendruomenę kartu 

kurti saugią, 

tolerantišką 

aplinką. 

2020 m. gegužės 

mėn. buvo atliktas 

tyrimas 5-10 klasių 

mokinių socialinei 

emocinei savijautai 

nustatyti. 

Apibendrinti 

rezultatai aptarti 

2020 m. birželio 

mėn. mokytojų 

tarybos posėdyje, 

numatytos 

priemonės mokyklos 

fizinių aplinkų, 

skirtų mokinių 

poilsiui ir 

relaksacijai 

tobulinimui (įrengtas 

Kneipo takelis, 

koridoriuose 

pastatyti 

minkštasuoliai, 

pertraukų metu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsiamos patyčių „Zipio 

draugų“, „Obuolio 

draugų“ prevencinės 

programos. 

sudaryta galimybė 

naudotis sporto sale 

ir kt.)   

 

Gautas finansavimas 

(2900 Eur) ir 

įvykdyti 2 

socializacijos 

projektai, į veiklas 

integruojant 

gamtosauginę 

programą. 5–10 kl. 

mokiniai dalyvavo 

Žuvinto lankytojų 

centro ir T. 

Ivanausko muziejaus 

vykdomose 

edukacijose. 

Tolerancijos ugdymo 

centro 

organizuojamos 

pilietiškumo akcijos 

ir atmintinų dienų 

minėjimo renginiai 

kartu su Balbieriškio 

kultūros ir 

laisvalaikio centru 

ugdė 

bendruomeniškumą 

ir pilietinį aktyvumą. 

 

Mokykloje jau eilę 

metų pradinių klasių 

mokiais dalyvauja 

,,Zipio draugų“, 

,,Obuolio draugų“ 

prevencinėse 

programose, o 5–10 

klasių mokiniai yra 

aktyvūs tarptautinės 

,,Sveikos mokyklos“ 

programos dalyviai. 

10.4. Kurti ir 

tobulinti dinamišką,  

atvirą, funkcionalią 

ir saugią 

aplinką, suteikiančią 

galimybę 

asmens ugdymo(si) 

sėkmei. 

Naujų aplinkų 

kūrimas ir esamų 

atnaujinimas bei 

geresnis jų 

pritaikymas  

ugdymui. 

Mokykloje įrengtos 

poilsio zonos mokiniams. 

 Atnaujintos mokyklos 

erdvės, pagerintos 

mokinių mokymosi ir 

maitinimosi sąlygos. 

Inicijuoju pokyčius 

mokykloje, kuriu 

tinkamas sąlygas 

ugdymui(si) ir 

poilsiui. 

2020 metais 

mokykloje įrengta 

nauja katilinė, 

išasfaltuotas 

įvažiavimas į 



mokyklą.  

 

Bendradarbiaujant su 

,,Prienų šilumos 

tinklų" specialistais 

sprendžiamos 

mokomojo korpuso 

šildymo sistemos 

problemos. 

 

 Mokyklos valgyklai 

atvesta nauja 

vandentiekio atšaka 

(tuo išsprendžiant 

vandens žemo 

spaudimo 

valgykloje) 

problemą, įrengta 

riebalų gaudyklė.  

Įrengtas atskiras 

įėjimas į maitinimosi 

salę. 

 

Mokyklos rėmėjas- 

buvęs auklėtinis – 

padovanojo 

mokyklai 

minkštasuolius, 

kurie mokomojo 

korpuso aukštuose 

pritaikyti mokinių 

poilsiui.  

9-10 klasių mokiniai 

bendradarbiaujant su 

Kauno technologijų 

ir verslo mokykla 

pasigamino pufus 

poilsio zonai 

(veiklas sustabdė 

pandemija). 

 

Prie pradinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo korpuso 

įrengtas Kneipo 

takelis, sutvarkyta 

žaidimų aikštelės 

teritorija, nugriauti 3 

ūkiniai pastatai. 

 

Gamtosauginio 

komiteto nariai 



įrengė prieskonių 

lysvę, 10 kl. 

mokiniai pasodino 

100 tulpių žiedų, o 

vėliau ir rudeninių 

kardelių gėlyną. 

 

Mokyklos rėmėjas,  

padovanojo apie 150 

tujų sodinukų, kurie 

pasodinti prie 

pradinio ugdymo 

pastato. Ši natūrali 

gyvatvorė žymi 

mokyklos teritoriją ir 

iš dalies užtikrina 

žemesniųjų klasių 

mokinių saugumą. 

 

Pakeistos 

mokyklinio autobuso 

sėdynės bei 

patobulintas 

įlaipinimas, tuo 

sudarant mokiniams 

saugesnes ir 

patogesnes sąlygas 

vykti mokykliniu 

transportu. 

 

2. Neįvykdytų ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų užduočių nebuvo. 

 

 

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. Mokyklos veiklos perorganizavimas karantino ir 

nuotolinio darbo procesui. 

Visa mokyklos veikla organizuojama 

laikantis karantino bei nuotolinio darbo 

reikalavimų (darbuotojų ir mokinių saugos 

ir sveikatos reikalavimų laikymasis, 

aprūpinimas darbo ir mokymosi 

priemonėmis, maitinimo organizavimas, 

pagalbos teikimas mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams, operatyvus 

iškylančių problemų sprendimas).  

3.2. Mokyklos IKT bazės papildymas. Mokyklos bendruomenės pritarimu, 2020 

metų pabaigoje iš sutaupyto darbo 

užmokesčio fondo buvo nupirkti 5 

nešiojamieji kompiuteriai. Jais naudojantis 

gerėja nuotolinio mokymo pamokos 

kokybė. 

 

4. Pakoreguotų praėjusių metų veiklos užduočių nebuvo.  
 



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. Toliau gilinti supratimą apie mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsenos organizavimo ir 

įgyvendinimo galimybes mokyklos mastu. 

7.2.Gilinti supratimą, kaip paskatinti pedagogų atsakomybę už jų veiklos efektyvumą. 

 

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. Sukurti palankią aplinką 

atnaujintų Bendrųjų programų 

diegimui. 

 

 

 

 

8.1.1. Atlikta visų turimų 

išteklių (pedagoginis 

personalas, finansavimas, 

apsirūpinimas IT, 

ugdymo aplinkos ir pan.) 

analizė. 

8.1.2. Mokyklos 

8.1.1.1. Ne vėliau kaip iki 2021 

m. balandžio mėn. 1 d.  atlikta 

turimų išteklių analizė su 

rekomendacijomis apie 

planuotinus ir kauptinus 

išteklius. 

8.1.2.1. Įvyksta ne mažiau kaip 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bendruomenė informuota 

apie atnaujintų Bendrųjų 

programų diegimo 

žingsnius. 

 

 

 

8.1.3. Mokykloje suburta 

atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komanda. 

 

8.1.4. Priimti susitarimai 

dėl veikimo krypčių, 

susijusių su atnaujintų BP 

įgyvendinimu. 

 

3 renginiai, kurių metu 

skirtingos tikslinės mokyklos 

bendruomenės grupės 

(pedagogai, mokiniai, tėvai) 

informuojami apie atnaujintų 

Bendrųjų programų diegimo 

žingsnius. 

8.1.3.1. Ne vėliau kaip iki 2021 

m. kovo 30 d. mokykloje 

suburiama atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komanda. 

8.1.4.1. Ne vėliau kaip iki 2021 

m. rugpjūčio 31 d.  priimami 

susitarimai dėl veikimo 

krypčių, susijusių su atnaujintų 

BP įgyvendinimu. 

8.2. Tobulinti ir įvairinti 

ugdymo  procesą, siekiant 

individualios mokinių pažangos. 

8.2.1. Suplanuotas 

ugdymo procesas, 

išnaudojant visas 

Ugdymo plano 

suteikiamas galimybes, 

formalųjį ugdymą  ir 

neformalųjį švietimą 

pritaikant pagal mokinių 

poreikius ir gebėjimus. 

8.2.1.1. Atliktas 5–10 klasių 

mokinių ugdymo(si) ir NŠ 

poreikių tyrimas. 

8.2.1.2. Pasirenkamųjų 

programų  ir NŠ būrelių pasiūla 

100 proc. tenkina 5–10 klasių 

mokinių poreikius.  

8.2.1.3. 5 klasės mokiniams 

siūlomos  rusų ir vokiečių 

kalbų pasirenkamosios 

programos, kitų klasių mokiniai 

gali mokytis vokiečių kalbos 

NŠ būrelyje. 

8.2.1.4. Padidės mokinių, 

padariusiųjų individualią 

pažangą iš atskirų mokomųjų 

dalykų, skaičius. 

8.3. Gerinti mokyklos įvaizdį, 

viešinant informaciją apie 

gerąsias patirtis ugdymo bei 

kitose veiklose. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1. Atnaujinti ryšiai ir  

bendradarbiavimas  su 

kitomis ugdymo Prienų r. 

įstaigomis bei socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Aktyvus 

komunikavimas  su 

8.3.1.1. Sudaryta mokyklos 

įvaizdžio formavimo ir 

gerinimo darbo grupė, kuri, 

atsižvelgusi į bendruomenės 

pasiūlymus,  parengs šios 

veiklos gaires.  

8.3.1.2. Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 renginiai 

bendradarbiaujant su kitomis 

ugdymo įstaigomis bei 

pasitelkiant socialinius 

partnerius. 

8.3.2.1. Atnaujinta ir atitinkanti 

reikalavimus  mokyklos 



mokyklos, miestelio  bei 

rajono visuomene. 

 

svetainė. 

8.3.2.2. Aktualios ir 

operatyvios informacijos 

pateikimas mokyklos facebook 

paskyroje. 

8.3.2.3. Rajoninėje ir 

respublikinėje žiniasklaidoje  

publikuoti ne mažiau kaip 5 

straipsniai apie mokyklos 

veiklas ir pasiekimus.  

8.3.2.4.  Atnaujinti ir / ar 

modernizuoti stendai mokyklos 

erdvėse. 
 

 

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. Force majore (įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti). 

9.2. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita). 

9.3. Direktoriaus laikinas nedarbingumas.   

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Mokyklos tarybos nariai susipažino su 

direktoriaus Stasio Valančiaus veiklos rezultatais ir vienbalsiai veiklą įvertino „gerai“ (mokyklos 

tarybos 2021 m. sausio mėn. 28 d. posėdžio protokolo Nr. 2). Iškelti uždaviniai yra įvykdyti. 

Papildomai atlikti 2 svarbūs darbai - mokyklos veiklos užtikrinimas  karantino laikotarpiu bei už 

sutaupytas lėšas įsigytos skaitmeninės mokymo priemonės nuotolinio mokymo organizavimui. 

Siūlome mokyklos direktoriaus veiklą vertinti „gerai.  

 

      Mokyklos tarybos pirmininkas                                           Danutė Petraškienė                  2021-01-28 
                                                                                (parašas)                (vardas ir pavardė)                               (data) 

 

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) 


