
KIDULIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 

DIREKTORIAUS ROBERTO SAKO 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2023-01-20  Nr. 1 

Kiduliai 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

svariausi rezultatai bei rodikliai. 

 

2023 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-  „Dėl pritarimo Kidulių pagrindinės mokyklos 2022 

metų veiklos ataskaitai“. 

 

Atsižvelgdamas į 2021-2025 metų strateginį planą, 2022 metų mokyklos veiklos planą, 

mokyklos direktorius įgyvendino 2021 metų savo veiklos ataskaitoje numatytas veiklos užduotis 

2022 metams: 

1.  Mokinių lankomumo gerinimas (I strateginis tikslas).  

2. Kurti geros pamokos modelį (II strateginis tikslas). 

3. Kurti kokybišką ir darnų neformalųjį ugdymą (III strateginis tikslas).  

4. Kurti šiuolaikišką ir išmanią mokyklą (IV strateginis tikslas). 

5. Organizuoti darbą su mokyklos bendruomene (V strateginis tikslas). 

Siekiant įgyvendinti I strateginį tikslą, 2022 metais buvo siekiama atnaujinti ugdymo 

proceso lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašą, nustatyti lankomumo 

apskaitos principus ir priemones. Įgyvendinant šį uždavinį, atnaujintas Ugdymo proceso 

lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, nustatyta mokinių praleistų 

pamokų apskaitos tvarka, paskirti už lankomumą atsakingi asmenys, apibrėžtos jų funkcijos ir 

atsiskaitymo tvarka. Peržiūrėtas ir papildytas lankomumo skatinimo ir drausminimo priemonių 

planas, patvirtintos naujos pateisinamų dokumentų formos, apibrėžta, kuriais atvejais pamokos 

laikomos pateisinamomis. Uždavinys įgyvendintas, nes pasirinktos uždavinio įgyvendinimo 

priemonės buvo efektyvios, 10% sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius, 

mokiniai laiku pateisina praleistas pamokas, šiuo metu mokykloje nefiksuota piktybiško pamokų 

praleidinėjimo be pateisinamos priežasties atvejų.  

Įgyvendinant II strateginį tikslą, mokykla siekė stiprinti pagalbą mokiniui ir motyvavimą. 

2022 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kompleksinės mokymo pagalbos užtikrinimui pagal 

individualius mokinio poreikius. Uždavinys įgyvendintas, bet siekiant užtikrinti jo vykdymo 

tęstinumą, būtina sukurti mokinių konsultavimo sistemą, įsteigti papildomą mokytojo padėjėjo 

etatą ir 0,5 psichologo etato, kuris mokiniams teiktų savalaikę psichologinę pagalbą mūsų ugdymo 

įstaigoje. 

Įgyvendinant III strateginį tikslą, 2022 m. buvo siekiama užtikrinti neformaliųjų ugdymo 

programų tęstinumą, palaipsniui ugdant mokinių kūrybinius, meninius, muzikinius ir sportinius 

įgūdžius, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. Buvo siekiama užtikrinti neformaliųjų 

ugdymo programų tęstinumą, palaipsniui ugdant mokinių kūrybinius, meninius, muzikinius ir 

sportinius įgūdžius, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. Racionaliai panaudojant 

neformaliojo ugdymo valandas, mokykloje užtikrinama formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė 

ir tęstinumas. Užtikrinant mokomųjų dalykų įgūdžių gilinimą, kuriamos tęstinės neformaliojo 

ugdymo programos. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių praktinių veiklų vykdymui 

ir dalykų žinių įtvirtinimui popamokinėje veikloje. Uždavinys įgyvendintas. 
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Įgyvendinant IV strateginį tikslą, 2022 m. mokykla siekė sukurti funkcionalią, šiuolaikišką 

mokymosi aplinką, turtinant skaitmeninių priemonių bazę ir įrengiant naujas edukacines erdves bei 

pritaikant jas individualiam ir grupiniam mokinių darbui. Panaudojant ES projekto „Kokybės 

krepšelis“ lėšas mokykloje sukurta  daugiafunkcinė edukacinė erdvė, kuri  padeda stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją ir gerinti ugdymo rezultatus, Šakių r. savivaldybės lėšomis atnaujinta 

mokyklos sporto salė. Sudarytos sąlygos 1-4 klasių ir 5-10 klasių mokiniams pasinaudoti 

šiuolaikinėmis technologijomis pamokose ir praktinėse veiklose, užsiimti sportine veikla pamokų 

ir neformaliųjų veiklų metu. Uždavinys įgyvendintas. 

Siekiant įgyvendinti V strateginį tikslą, 2022 m. buvo siekiama glaudaus visos mokyklos 

bendruomenės įtraukimo į mokyklos veiklos planavimą ir organizavimą, efektyvinant metodinę 

veiklą mokykloje ir gerinant mokyklos tarybos veiklą. Mokykloje vykdoma intensyvi metodinė 

veikla. Aktyviai bendradarbiauja 80%  mokyklos mokytojų, išaugo pravestų integruotų pamokų 

skaičius, 30% išaugo netradicinėse ugdymo aplinkose vestų pamokų skaičius.100% mokytojų 

pateikė metodinės veiklos įsivertinimo anketas, kuriose numatė kvalifikacijos kėlimo prioritetus . 

Uždavinys įgyvendintas. 

 

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. Gerinti 

mokinių 

lankomumą*. 

 

1. Praleistų  

pamokų  

pateisinimo  

kriterijų  

nustatymas. 

2. 2. Bendrųjų 

lankomumo ir 

mokymosi 

apskaitos 

principų 

nustatymas. 

3. 3.Lankomumo 

skatinimo ir 

drausminimo 

priemonių plano 

sudarymas. 

 

Atnaujintas Ugdymo 

proceso lankomumo 

apskaitos ir 

nelankymo 

prevencijos tvarkos 

aprašas. 

Nustatyta mokinių 

praleistų pamokų 

apskaitos tvarka, 

paskirti už 

lankomumą 

atsakingi asmenys, 

apibrėžtos jų 

funkcijos ir 

atsiskaitymo tvarka. 

10 proc. sumažės be 

pateisinamos 

priežasties praleistų 

pamokų skaičius. 

 

Atnaujintas ugdymo proceso 

lankomumo apskaitos ir 

nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašas, nustatyti lankomumo 

apskaitos principai ir priemonės, 

paskirti už lankomumą atsakingi 

asmenys, apibrėžtos jų funkcijos 

ir atsiskaitymo tvarka. 

Peržiūrėtas ir papildytas 

lankomumo skatinimo ir 

drausminimo priemonių planas, 

patvirtintos naujos pateisinamų 

dokumentų formos, apibrėžta 

kuriais atvejais pamokos 

laikomos pateisinamomis. 

10 proc. sumažėjo be 

pateisinamos priežasties 

praleistų pamokų skaičius, 

mokiniai laiku pateisino 

praleistas pamokas. 

1.2. Kurti geros 

pamokos modelį*. 

1. Sukurti sąlygas 

kiekvienam 

mokiniui pasiekti 

aukštesnius 

pasiekimus ir 

rezultatus, pagal 

50 proc. mokinių 

dalyvauja ugdymo 

turinio ir vertinimo 

planavime. 80 proc. 

dalykų mokytojų, 

naudodamiesi 

Mokykloje sukurtos sąlygos 

kiekvienam mokiniui siekti 

geresnių mokymosi rezultatų. 60 

proc. 1-4 klasių mokinių lankė 

prailgintos dienos grupę, 

konsultuojami mokytojų atliko 
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individualius 

mokinių 

poreikius. 

2. Stiprinti 

mokinių  asmens 

savybių ir 

vertybių ugdymą. 

3. Personalizuoto 

ugdymo taikymas 

atskirų 

mokomųjų dalykų 

pamokose. 

4. Inovatyvių 

ugdymo metodų 

taikymas įvairių 

dalykų pamokose. 

(priemonės 

vykdymas 

perkeliamas iš 

2021 m.) 

skaitmeninėmis 

mokymosi 

priemonėmis, 

metodine medžiaga, 

vadovėliais, 

asmenine patirtimi 

pamokose taiko 

inovatyvius mokymo 

metodus, 

atitinkančius 

mokinių galimybes 

ir poreikius.  

80 proc. 5-10 klasių 

mokinių dalyvauja 

konsultacijose pagal 

poreikius. 

Mokiniams, 

turintiems problemų, 

nuolat teikiama 

švietimo pagalba. 

100 proc. specialiųjų 

poreikių mokinių 

sudaromas pagalbos 

planas ir nuolat 

teikiamos švietimo 

pagalbos specialistų 

konsultacijos. 

Atnaujintas 

individualios 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui 

tvarkos aprašas ir 

pamokos struktūros 

planas. 

namų darbus. 74 proc. mokinių 

pasiekė aukštesnįjį ir pagrindinį 

mokymosi pasiekimų lygį. 5-8 

klasių mokiniams, turintiems 

mokymosi problemų,  buvo 

sudarytos sąlygos lankyti 

ilgalaikes lietuvių kalbos ir 

matematikos konsultacijas. 100 

proc. 10 klasės mokinių lankė 

ilgalaikes konsultacijas, skirtas 

mokymosi pagalbai ruošiantis 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimui. Pasiekimai 

padidėjo 8 proc. Pamokose buvo 

taikomi inovatyvūs mokymo 

metodai, panaudojant 

informacines technologijas, 

patrauklias pamokų  

organizavimo formas. 

Specialiųjų poreikių mokiniams 

buvo teikiama spec. pedagogo,  

logopedo, psichologo, socialinio 

pedagogo, mokytojo padėjėjo 

savalaikė pedagoginė ir 

psichologinė pagalba.  

1.3. Kurti 

kokybišką ir darnų 

neformalųjį 

ugdymą 

mokykloje*. 

1. Kuriamos 

kelerių metų 

trukmės 

neformaliojo 

ugdymo 

programos. 

2. Formuojamos 

atskiros 

pradedančiųjų ir 

pažengusiųjų 

mokinių 

neformaliojo 

ugdymo grupės. 

Mokiniams 

sudaromos sąlygos 

rinktis tęstines 

neformaliojo 

ugdymo programas 

pagal individualius 

poreikius. 60 proc. 

mokyklos mokinių 

dalyvauja 

neformaliojo 

ugdymo 

užsiėmimuose. 

Mokiniai, lankantys 

neformaliojo 

ugdymo būrelius, 

aktyviai dalyvauja, 

Mokiniams buvo sudarytos 

sąlygos rinktis tęstines 

neformaliojo ugdymo 

programas pagal individualius 

poreikius. 1-4 klasėse buvo 

vykdomos 4 tęstinės 

neformaliojo ugdymo 

programos: kvadrato, muzikos 

keramikos ir „Pirmieji žingsniai 

informatikos pasaulyje“. 5-10 

klasėse buvo vykdomos 5 

tęstinės neformaliojo ugdymo 

programos: matematikos, 

geografijos, sporto, muzikos ir 

dailės. 
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konkursuose, 

varžybose ir kt. 

renginiuose. Mokslo 

metų pabaigoje 

kiekvienas būrelis 

surengia baigiamąjį 

renginį mokyklos 

bendruomenei, 

kurioje reprezentuoja 

savo veiklą 

pasirinkta forma 

(koncertas, varžybos, 

paroda ar kt.) 

Lankančių mokinių 

skaičius. 

Dalyvavimas 

renginiuose ir 

varžybose, 

mokykloje ir už jos 

ribų. 

Neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose dalyvavo 60 

proc. mokinių, panaudota 78 

proc. skirtų valandų pagal 

ugdymo planą. Mokiniai 

aktyviai dalyvavo konkursuose, 

varžybose ir kt. renginiuose. 

Mokslo metų pabaigoje 

kiekvienas būrelis surengė 

baigiamąjį renginį mokyklos 

bendruomenei.  

1.4. Kurti 

šiuolaikišką ir 

išmanią mokyklą*.  

1. Efektyvus 

materialinės bazės 

panaudojimas 

ugdymo procese. 

2.Interaktyvių 

grindų įrengimas 

ikimokyklinio 

ugdymo grupėje. 

(priemonės 

vykdymas 

perkeliamas iš 

2021 m.) 

3. Atnaujinta 

informacinių 

technologijų 

klasė, lietuvių k. 

ir matematikos 

kabinetai, 

pritaikyti mokinių 

mokymosi 

poreikiams. 

4. Mokykla 

aprūpinama 

priemonėmis, 

skirtomis 

skaitmeninio 

turinio plėtojimui. 

5. Sporto salės 

remontas ir jos 

pritaikymas 

kultūriniams 

Sukurta moderni, 

šiuolaikiška 

ugdymosi aplinka, 

atitinkanti 

šiuolaikinio ugdymo 

poreikius, įsigyta 15 

vienetų naujų 

stacionarių 

kompiuterių, 2 

išmanieji 

televizoriai, ir kitos 

ugdymo priemonės. 

Vienoje vietoje 

sukauptos ugdymo 

priemonės, skirtos 

gamtos ir tiksliųjų 

mokslų tiriamosioms 

ir projektinėms 

veikloms. 

Atnaujintas 

skaitmeninio 

ugdymosi turinys. 

Įsigyta mokymosi 

aplinka EDUKA 

KLASĖ, „ TEV E.  

Vadovėliai“, E. 

Atlasas  „ Gaublys“,  

Pedagogas.lt 

Epamokos, 

Logožaidimų 

paketas ir t.t., 

Mokykloje sukurta moderni, 

šiuolaikiška, daugiafunkcinė 

edukacinė erdvė, kurioje 

sukauptos mokymo priemonės 

skirtos gamtos ir tiksliųjų 

mokslų tiriamosioms ir 

projektinėms veikloms.  

Atnaujintos kitos mokyklos 

edukacinės erdvės.  Panaudojant 

ES struktūrinių fondų lėšas 

pagal projektą „Kokybės 

krepšelis“, kompiuterinėmis 

mokymo priemonėmis aprūpinti 

8 kabinetai. Įsigyti 9 ekranai, 8 

projektoriai, edukacinių robotų 

Blue-bot komplektas, 2 

interaktyvūs ekranai, 

daugiafunkcinis įrenginys 

spausdintuvas-skeneris, 1 

stacionarus kompiuteris, 5 

nešiojamieji kompiuteriai. 

Atnaujintas skaitmeninio 

ugdymosi turinys. Įsigyta 

elektroninė mokymo aplinka 

EDUKA.KLASĖ. 

100 proc. mokinių ir mokytojų 

naudoja IT ugdymo procese. 80 

proc. mokinių ir 80 proc. 

mokytojų naudojasi atnaujintu 

skaitmeniniu ugdymo turiniu. 



 

 

 

5 

renginiams. 

(priemonės 

vykdymas 

perkeliamas iš 

2021 m.) 

 

Parengta Google 

Classrom aplinka 

nuotoliniam darbui. 

80 proc. 1-10 klasių 

mokinių ir mokytojų 

naudojasi IT 

ugdymo procese. 

Sporto sale 

naudojasi visi 

mokyklos mokiniai. 

Sudarytos sąlygos 

aktyviai mokinių 

sportinei ir  

kultūrinei veiklai 

(kultūrinė veikla 

vykdoma sporto 

salėje, nes aktų salės 

patalpa panaudota 

darželio poreikiams) 

Šakių r. savivaldybės biudžeto 

lėšomis (28600 Eur) atnaujinta 

mokyklos sporto salė ir sportinė 

įranga. Sporto salėje visiems 

mokiniams vyksta pamokos, 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimai, renginiai ir 

mokyklos bendruomenės narių 

susirinkimai. 

 

1.5. Organizuoti 

darbą su mokyklos 

bendruomene. 

1. Mokinių tėvų 

įtraukimas į 

mokyklos 

bendruomenės 

veiklas. 

2.Mokyklos 

tarybos veiklos 

efektyvinimas. 

3. Metodinių 

dienų 

organizavimas 

mokykloje. 

4. Dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

5. Atvirų pamokų 

vedimas ir 

aptarimas. 

Vykdoma reguliari 

mokyklos tarybos 

veikla. 90 proc. 

Mokyklos tarybos 

narių aktyviai 

dalyvauja planuojant 

ir organizuojant 

mokyklos veiklą. 

Vyksta reguliarus 

mokinių tėvų 

švietimas mokyklos 

veiklos klausimais 

per susirinkimus, 

paskaitas 

individualius 

pokalbius su klasių 

vadovais, 

mokytojais, 

administracija. 

Mokykloje vyksta 

atviros pamokos ir 

atvirų durų dienos. 

Sudaromas 

metodinių dienų 

organizavimo 

planas. Vykdoma 

sisteminga 

metodinių grupių 

veikla, grupės 

keičiasi tarpusavyje 

patirtimi, nuolat 

išsako nuomonę ir 

Mokyklos taryba susipažino su 

mokyklos veiklos dokumentais 

(mokyklos ugdymo, veiklos 

planais), teikė pasiūlymų 

mokyklos veiklos organizavimo 

klausimais. Vyko 3 Mokyklos 

tarybos posėdžiai. Mokyklos 

taryba padėjo inicijuojant 

mokinių išvykas, ekskursijas, 

renginius mokykloje. 

Mokinių tėvų švietimas buvo 

vykdomas mokinių tėvų 

susirinkimų metu. Vyko 

visuotinis tėvų susirinkimas, 

kurio metu psichologė skaitė 

paskaitą apie tėvų ir vaikų 

santykius. Tėvams buvo 

sudarytos sąlygos stebėti vaikų 

elgesį ir mokymąsi ugdymosi 

proceso metu. 4 klasėje tėvai 

stebėjo 6 pamokas. 

Vyko 6 atviros pamokos, kurias 

stebėjo ir aptarė 12 mokytojų. 

Buvo parengtas 1 metodinės 

tarybos pranešimas UTA tema. 

Kiekviena metodinė grupė 

parengė po 2 pranešimus 

mokyklos bendruomenei. 

Mokykloje išrinktas naujas 

metodinės tarybos pirmininkas, 

veikia 5 metodinės mokytojų 

grupės: ikimokyklinio ugdymo 
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teikia pasiūlymus, 

mokyklos veiklos 

klausimais. 

Aktyviai 

bendradarbiauja 90 

proc. mokyklos 

mokytojų. Išklausytų 

seminarų skaičius, 

atvirų pamokų 

skaičius, mokytojų 

dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose skaičius. 

Pravestų atvirų 

pamokų skaičius, 

mokytojų vedusių 

pamokas skaičius. 

Parengti pranešimai 

mokyklos 

bendruomenei. 

mokytojų, pradinių klasių 

mokytojų, tiksliųjų, gamtos ir 

socialinių mokslų mokytojų, 

humanitarinių mokslų ir menų 

mokytojų ir klasių vadovų.  

Metodinėje veikloje aktyviai 

bendradarbiauja 80 proc. 

mokyklos mokytojų, išaugo 

pravestų integruotų pamokų 

skaičius, 30 proc. išaugo 

netradicinėse ugdymo aplinkose 

vestų pamokų skaičius.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Neįrengtas pandusas Finansavimo trūkumas. 

2.2. Išmaniųjų grindų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupėse įrengimas. 
Finansavimo trūkumas. 

 

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. Atliktas Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 

mokyklos veiklos ir vidaus kontrolės vertinimas. 

Vidaus audito rekomendacijos leis 

užtikrinti mokyklos vidaus kontrolės 

sukūrimą, jos įgyvendinimą ir tobulinimą. 

3.2. Pradėtas viešųjų pirkimų proceso organizavimas 

ir vykdymas pirkimų administravimo platformoje 

„Mano konkursas“. 

Viešųjų pirkimų procesas taps aiškesnis, 

lengviau kontroliuojamas bei valdomas. 

Bus galima tiksliau numatyti planuojamas 

įsigyti prekes, paslaugas ar darbus. 

 

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.    
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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. Pasirengimas diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. 

7.2. Pasirengimas mokyklos  skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimui. 

7.3. Asmeninis meistriškumas - užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų 

vertinimo dermę. 

7.4. Švietimo įstaigos valdymo tobulinimas. 
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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. Efektyvus viešųjų pirkimų 

organizavimas ir vykdymas. 

Laiku ir skaidriai 

įsigyjamos Mokyklos 

funkcijoms ir veiklai 

vykdyti reikalingos 

kokybiškos prekės, 

paslaugos ar atliekami 

darbai, racionaliai 

panaudojant tam 

numatytas lėšas. 

Viešieji pirkimai vykdomi 

pirkimų administravimo 

platformoje „Mano konkursas“. 

8.2 Įtraukios mokymosi aplinkos 

kūrimas mokykloje. 

4. Sudarytos sąlygos 

sėkmingai specialiųjų 

poreikių mokinių 

integracijai į mokyklos 

bendruomenę. 

5. Mokiniai gaus savalaikę 

psichologo pagalbą 

mokykloje. 

6. Suteikta pagalba ribotų 

galimybių mokiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

savarankiškai dalyvauti 

ugdyme ir užklasinėje 

veikloje. 

7.  Įrengtas pandusas. 

 

 

 

 

Įsteigta 0,5 etato psichologo etato. 

 

 

Įsteigtas papildomas mokytojo 

padėjėjo etatas. 

 

8.3. Atnaujintų ugdymo 

programų įgyvendinimas 

mokykloje. 

Sėkmingas UTA 

koordinavimo grupės 

priemonių plano 

įgyvendinimas. 

 

Sukurta inovatyvi 

edukacinė erdvė, 

atitinkant šiuolaikinio 

ugdymo poreikius. 

Mokytojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

UTA temomis, skaičius.  

100 proc. 1-10 klasių mokinių 

naudoja IT ugdymo procese. 

Atnaujintas IT kabinetas ir 

skaitmeninio ugdymo turinys.  

Interaktyvių grindų rengimas 

ikimokyklinio ugdymo grupėje. 

*Užduotys nustatytos remiantis mokyklos 2021-2025 m. mokyklos strateginiu planu, 2022 m. veiklos planu, 2021-2022 

m.m. ugdymo planu ir projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo planu 2020-

2021 m.m. ir 2021-2022 m.m. 

 

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. Nuolat besikeičianti Lietuvos švietimo politika. 

9.2. Galimai mažėjantis mokinių skaičius. 

9.3. Geopolitinė situacija. 
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VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________     __________          _________________         _________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                                      (parašas)                      (vardas ir pavardė)                   (data) 

įgaliotas 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. 
 

 

Direktorius                                                   Robertas Sakas                                __________ 
                             (data) 


