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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 
Mokyklos veiklos prioritetas: ugdymo kokybės ir socialinio emocinio saugumo gerinimas.
            1  tikslas. Gerinti mokinių mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės
brandos ir individualios mokymosi pažangos augimo.

1.1. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę įvairių gebėjimų mokiniams.
Pandemija  pakoregavo  veiklos  formas,  bet  nepakeitė  esmės,  kurią,  be  abejonės,  buvo

gerokai sudėtingiau įgyvendinti.
            Padėjau mokytojams perorganizuoti savo veiklas, kartu mokėmės ir ieškojome kelių, kurie
padėtų  pasiekti  vaikus  ir  padėtų  jiems  mokytis.  Džiaugiuosi  mokytojų  pasiekimais  ir
bendradarbiavimu,  kryptinga pavaduotojo ugdymui veikla.  Labai  buvo reikalinga tėvų pagalba,
dauguma jų taip pat stengėsi.
            Išmokę naudotis modernių technologijų galimybėmis, mokytojai teikė skirtingas užduotis
skirtingų gebėjimų mokiniams,  padėjo  mokiniams taisyti  mokymosi  spragas,  įveikti  techninius
nesklandumus, mokė įsivertinti savo veiklą, įvertinti kitų mokinių veiklą pamokoje, diferencijavo
namų darbų užduotis  (apie  30 proc.  pamokų).  Teko stebėti  pamokas  virtualioje  erdvėje,  todėl
puikiai  mačiau  ir  supratau,  kokias  įtampas  ir  kokias  sėkmes  patiria  mokytojų  ir  mokinių
bendruomenė  (stebėjau  virš  šimto  pamokų  bei  jų  fragmentų).  Aktyviai  dalyvavau  padedant
mokytis septyniems vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Padedant specialistams ir mokytojų
padėjėjams dirbome mokykloje, laikydamiesi saugumo priemonių. 
            Ugdymo diferencijavimas nuotolinio mokymosi metu sudėtingas, nes skiriasi vaikų ne tik
bet  kurio  dalyko  žinios,  bet  ir  gebėjimai  taikyti  informacines  technologijas.  Reikalingas
komandinis pagalbos teikimas, individualios konsultacijos. 
             Vyko nuolatinė ugdymosi pažangos stebėsena elektroninio dienyno EDUKA aplinkoje.
Analizavau situacijas ir siūliau pagalbos vaikams ir šeimoms būdus. 

2020  m.  kovo  mėnesio  pradžioje,  apklausiau  tėvus,  siekdama  išsiaiškinti,  kokios  yra
nuotolinio ugdymo techninės galimybės šeimose. Techninių problemų turėjo apie 30 proc. šeimų.
Skolinome mokyklos kompiuterius ir iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas planšetes.
Konsultavome  mokinius,  kaip  naudotis  ZOOM  platforma,  priminėme  elektroninio  dienyno
EDUKA teikiamas galimybes,  supažindinome su elektroninėmis vadovėlių versijomis,  mokėme
dirbti  su planšetėmis.  Mokiniams patinka  internetiniai  testai,  interaktyvios  užduotys,  mokyklos
renginiai-viktorinos, kurių metu skirstome mokinius į grupes ir jie gali rungtyniauti.

Svarbu  buvo  nusistatyti  visiems  mokiniams  vienodas  ir  privalomas  taisykles,  kurias
padiktavo nauja situacija: į nuotolines pamokas jungtis su vaizdu, stengtis atlikti darbus pamokos
eigoje arba atsiųsti iki nustatyto laiko, darbus pateikti įskaitomus ir juos tvarkingai atsiųsti.

Palaipsniui mokiniai įgijo naujų įgūdžių ir pasitikėjimo savimi. Dalis mokinių pasinaudoja



individualiomis nuotolinėmis konsultacijomis, kurias mokytojai organizuoja po pamokų.
Antra  apklausa  spalio  pabaigoje  parodė,  kad  situacija  technine  prasme šeimose  nedaug

tepasikeitė (procentais), reikėjo skolinti planšetes. Teikiau rekomendacijas tėvams, kad geriausiai
nuotoliniam  mokymuisi  tinka  kompiuteris,  kad  planuodami  kompiuterinės  technikos  įsigijimą
pirktų kompiuterius, ne planšetes. Sunkiausia mokytis naudojant telefonus. Rašiau elektroninius
laiškus apie situacijos sudėtingumą ir tarpusavio pagalbos svarbą.

IQES Online mokinių apklausos rezultatai parodė, kad mokiniams yra svarbu mokytis – 3,5
vertė, sėkmė mokytis nuotoliniu būdu įvertinta 2,6, mokymosi sėkmių aptarimas – 2,7. Mokymosi
sėkmę nuotoliniu  būdu  mokytojai  įvertino  panašiai,  kaip  ir  mokiniai  –  2,7.  Pripažįstama,  kad
mokiniams  mokantis  nuotoliniu  būdu  reikia  daugiau  pagalbos  –  3,9.  Inicijavau  nuotolinių
konsultacijų skyrimą, pavaduotojas sudarė konsultacijų tvarkaraštį.

Tėvų vertinimai gana aukšti – nėra verčių, žemesnių už 3.
 Įvyko  12  Vaiko  gerovės  komisijos  posėdžių,  kuriuose  svarstėme  elgesio  virtualiose

pamokose problemas, individualių konsultacijų poreikį, poveikio per tėvus galimybes.  
     Sukūriau Plikių mokyklos mokytojų Facebook paskyrą, kurios paskirtis yra kuo greičiau

perduoti  informaciją  ir  dalintis  patirtimis,  aptarti  iškylančias  technines  ir  kitokias  problemas.
Paskyros  dėka  informacija  greit  pasiekia  klasių  vadovus,  administraciją  ir  galima  operatyviai
reaguoti, tobulinti veiklą. 
           Pedagogų  kvalifikacijos  tobulinimas  vyko  kryptingai:  aktyvių  ugdymo  metodų  ir
informacinių technologijų  taikymas. Pratęstas ES finansuotas projektas ,,Atvirkščia pamoka“. 
           Pradėjome naudotis Google Classroom platforma, kuri turi savų pliusų.
           Kiekvieną ketvirtadienį vyksta mokytojų pasitarimai ZOOM aplinkoje.
           Stebėjau ir analizavau  siūlomas seminarų temas, inicijavau prioritetinių temų analizavimą ir
seminarų temų pasirinkimą. Panaudota kvalifikacijai 
           1.2 uždavinys.  Ugdyti  mokinių asmenines,  socialines,  iniciatyvumo ir  kūrybiškumo
kompetencijas, įgyvendinant socialinio ir emocinio ugdymo bei sveikatos programas. 

     Tęsiame nuotoliniu būdu ir socialinį emocinį ugdymą. Įgyvendinamos socialinio emocinio
ugdymo  programos:  ikimokyklinio  amžiaus  vaikams  –  ,,Kinochi“,  priešmokyklinio  –  ,,Zipio
draugai“, 1-10 klasių mokiniams – LIONS QUEST programa. 1-4 klasių mokiniams užsiėmimus
veda pradinių klasių mokytojos, o 5-10 klasių mokiniams – atskira mokytoja. Visi pedagogai yra
baigę mokymus ir vadovaujasi pagrindiniais socialinio emocinio ugdymo principais.

      Bendruomenei  susidūrus  su  psichologiniais  sunkumais  pandemijos  fone,  inicijavau
papildomų  psichologinių  konsultacijų  organizavimą.  Daug  kalbėjausi  telefonu  su  tėvais  ir
mokiniais, padėdama nugalėti sunkumus bei sinchronizuoti mokytojų ir mokinių darbą. 
           2 tikslas. Telkti išteklius ugdymosi erdvėms atnaujinti, kurti ir modernizuoti, sudarant
sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai.
           2.1 uždavinys. Pagerinti mokyklos vidaus infrastruktūrą. 
Atskirta  ikimokyklinio  ugdymo  vaikų  žaidimų  aikštelė,  dalis  įrenginių  atnaujinti,  finansuojant
savivaldybei.  Dalinai  sutvarkytas  įvažiavimas  į  mokyklos  teritoriją.  Ieškota  priežasčių,  kodėl
netolygiai tiekiama šiluma pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo grupių patalpose.
         Įsigijome 3 naujus kompiuterius,  3 multimedijos  aparatus,  2 ekranus, modernizavome
technologijų ir dailės kabinetus: baldams, apšvietimui, grindų dangai ir įrangai skirta 5000 eurų.
           2.2  uždavinys.  Plėtoti  tikslingą  ir  įvairiapusišką  mokymą(si)  virtualioje  aplinkoje.
Kiekviename  kabinete  yra  kompiuteris  ir  vaizdo  projektorius,  kitos  IT  priemonės  reikalingos
dalyko pamokai. Inicijavau interneto svetainės atnaujinimą.
            Vyko kryptingi pedagogų mokymai ir 100 proc. mokytojų įgijo naujų kompetencijų
informacinių technologijų naudojimo srityje (1000 eurų). Įsisavinta elektroninio dienyno EDUKA
virtualioji  klasė (užduotys, vadovėliai),  Google Classroom ugdymo platforma, e-Test programa,
vyko  virtualūs  šventiniai  renginiai,  tobulintos  ikimokyklinio  ugdymo  mokytojų  informacinės
kompetencijos.
             Pagrindinės problemos:

1. Ugdymo spragų kompensavimas.



2. Pagalba tėvams nuotolinio ugdymo metu.
3. Nuotolinio ugdymo ir ugdymo šeimoje įteisinimas mokyklos nuostatuose.
4. Ugdymo aplinkos tobulinimas – priestatas pradinėms klasėms, ikimokyklinio ugdymo

plėtra.
5. Edukacinių  erdvių  kūrimui  tinkamos  sąlygos  –  teritorijos  sausinimas  prie  žaidimų

aikštelių, takų įrengimas. Nesaugūs šaligatviai mokyklos teritorijoje.
 

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. Inicijuoti mokyklos 
aplinkos sausinimo darbus

Nusausinta žaidimų 
aikštelių teritorija

Nusausinta žaidimų 
aikštelių teritorija, 
tinkama kitoms 
edukacinėms erdvėms 
kurti

Iš dalies

1.2. Naujų gamtos mokslų 
priemonių panaudojimo 
ugdymo procese 
koordinavimas

Visų gautų priemonių 
panaudojimas 1-10 
klasėse (aktyvūs 
ugdymo metodai

20-ies lankytų pamokų 
protokoluose 
užfiksuotas tinkamas 
priemonių panaudojimas

Stebėtos 20 
pamokų 
patvirtino, kad 
naujos ugdymo 
priemonės 
naudojamos

1.3. Tęsti SEU plėtojimą 
mokyklos veikloje (apie 
SEU tėvams, metodai 
pamokose, individualaus 
darbo su mokiniais 
organizavimas reikalui 
esant)

Informacija, metodų 
taikymas tėvų 
susirinkimuose ir 
pamokose (4 tėvų 
susirinkimai grupėse, 15
pamokų

Informacija, metodų 
taikymas tėvų 
susirinkimuose ir 
pamokose (4 tėvų 
susirinkimai, 15 
pamokų), teigiami 
apklausų rezultatai, 
teigiamas 
mikroklimatas, mažiau 
patyčių

Vyko papildomi
mokymai 
pedagogams, 
perteikta 
informacija 
tėvams, teigiami
apklausų 
rezultatai

1.4.Iki 2020-06-30 parengti 
Klaipėdos rajono 
savivaldybės merui įstaigos 
žmogiškųjų resursų, veiklos
išlaidų ir valdomos 
infrastruktūros 
optimizavimo strategiją ir 
veiksmų planą, siekiant 
mažinti įstaigos išlaikymui 
skiriamas biudžeto lėšas.

Sumažėjusios įstaigos 
išlaidos pagal 2020 m. 
įstaigai patvirtintą 
biudžetą

1.Iki 2020-07-10 
Klaipėdos rajono 
savivaldybės merui raštu
pateikta infrastruktūros 
optimizavimo strategija 
ir veiksmų planas.
2.Ne mažiau kaip 8 
proc. sumažėjusi 
savivaldybės biudžeto 
lėšų dalis pagal 2020 m. 
įstaigai patvirtintą 
biudžetą

Dėl pandemijos 
iš komunalinių 
paslaugų 
sutaupyti 8000 
eurų panaudoti 
specialiojo reiso
išlaidų 
apmokėjimui 

1.5.Aktyviai dalyvauti 
teikiant paraiškas Europos 
Sąjungos ar valstybės 
biudžeto lėšomis 

Įgyvendinti Europos 
Sąjungos ar valstybės 
biudžeto lėšomis 
finansuojami projektai, 

Įgyvendinti ne mažiau 
kaip 2 Europos 
Sąjungos  ar valstybės 
biudžeto lėšomis 

Teikta paraiška 
paramai gauti 
pagal klimato 
kaitos 



finansuojamuose 
projektuose

iš kurių vienas – susijęs 
su įstaigos 
infrastruktūros gerinimu

finansuojami projektai, 
iš kurių vienas – susijęs 
su įstaigos 
infrastruktūros gerinimu

programos lėšų 
naudojimo 
sąmatą. Paraiška
atmesta dėl 
pastato 
neatitikimo 
reikiamai 
energetinei 
klasei

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

2.1.Aplinkos sausinimo darbai (iš dalies 
neįvykdyta)

Negautas papildomas finansavimas

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.  Covid-19 sukeltų grėsmių ir padarinių valdymas Viruso plitimo stabdymas, žmonių 

sveikatos saugojimas: ikimokyklinio 
ugdymo grupių uždarymas, ugdymo 
stabdymas, užsikrėtimo kelių nustatymas, 
bendruomenės informavimas

3.2. Nuotoliniam ugdymui reikalingų veiksmų atlikimas,
išteklių perskirstymas 

Nuotolinio ugdymo užtikrinimas: mokymų 
organizavimas, technikos ir vadovėlių 
perdavimas, intensyvus komunikavimas su 
bendruomene

3.3. Pagalbinio personalo darbo organizavimas, 
nukreipimas kitų užduočių atlikimui, atsižvelgiant į 
pandemijos situaciją

Nemokamo maitinimo davinių sudarymas, 
išvežimas; patalpų tvarkymas ir 
modernizavimas; šildymo sistemos 
tvarkymas; technologijų kabineto 
kanalizacijos pertvarkymas

3.4. Individualus darbas su mokiniais, turinčiais 
ugdymosi problemų dėl nepriežiūros ar sąlygų 
nuotoliniam mokymuisi neturėjimo

7 konsultuoti mokiniai turės teigiamus 
pusmečio vertinimus. Atlikta kartu su 
mokytojų padėjėjais

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.



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. Vidaus kontrolės sistemos kūrimas (seminaras)
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. Vaikų vasaros poilsio 
organizavimas, papildomų lėšų 
šaltinių vasaros poilsiui paieška

80 proc. mokinių
turiningai leis laiką ir
turės galimybę dalinai
kompensuoti ugdymo

80 proc. mokinių  turiningai
leis laiką ir dalinai kompensuos

ugdymo spragas, patobulins
socialinius emocinius įgūdžius.



spragas, tobulinti
socialinius emocinius 

įgūdžius. Stovyklą
organizuos 15 pedagogų

Klaipėdos r. savivaldybės
lėšos, Kristianstado

švedų-lietuvių parama,
tėvų lėšos 2000 eur

Stovyklą organizuos 15
pedagogų

Bus gauta ir panaudota 2000
eurų turiningam vaikų vasaros

poilsiui

8.2. Sukurti mokyklos vidaus 
kontrolės sistemą

Įsivertinti mokyklos
rizikas;

Parengti Vidaus kontrolės
aprašą

Vidaus kontrolės tvarkos
aprašas; įsakymas dėl asmenų,
atsakingų už vidaus kontrolės

sistemos įgyvendinimą; 
Personalo supažindinimas su

aprašu; veiklos planas
kontrolės vertinimui, numatytų

priemonių įgyvendinimui,
stebėsenai, ataskaitoms

8.3. Bendrojo ugdymo programų
atnaujinimas

Inicijuoti mokytojų
susipažinimą su dalykų

programų projektais
tinklapyje ,,Mokykla2030

“

Bus aptarta pasitarimuose ir
numatyti tolimesni veiksmai,

ruošiantis įgyvendinti ugdymo
programas 2021-2023 m. m.
Dalyvavimas konferencijose
kiekvieno mėnesio paskutinį

penktadienį
8.4. Atsižvelgiant į Klaipėdos 
rajono strateginį planą, su 
specialistais pasitarti dėl 
mokyklos priestato statybos 
projekto

Inicijuoti mokyklos
bendruomenės poreikius

atitinkančio statybos
projekto rengimą

Mokyklos bendruomenės
poreikius atitinkantis statybos
projektas (4 klasių priestatas),

geresnės ugdymo sąlygos
pradinių klasių mokiniams,

atlaisvintos patalpos
ikimokyklinio ugdymo plėtrai

buvusiame bendrabutyje
8.5. Inicijuoti mokyklos 
nuostatų papildymą, įteisinant 
nuotolinį ugdymą ir ugdymą 
šeimoje

Mokyklos nuostatuose
įteisintas nuotolinis

ugdymas ir ugdymas
šeimoje

Ugdymo sąlygų užtikrinimas
pagal bendruomenės poreikius,

mokinių išsaugojimas

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. Nepasibaigusi pandemija, ribotos finansinės galimybės
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)




