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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
   

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos 2018-2020 metų strateginis veiklos plano pagalba 

įgyvendinama Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa, kuria siekiama teikti kokybiškas 

bendrojo ugdymo paslaugas. Racionaliai suplanuotos ir panaudotos lėšos veiklų įgyvendinimui, 

priemonių įsigijimui ir įstaigos išlaikymui.  

Atsižvelgiant į strateginį veiklos planą, surinktus duomenis, veiklos įsivertinimą parengtas 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos planas. 

Įgyvendinant 2018 m. mokyklos veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas, numatytas prioritetas – ugdymo(si) rezultatų kokybė, kiekvieno 

mokinio asmeninė ūgtis ir vaiko gerovės užtikrinimas. Strateginiam tikslui ir prioritetui įgyvendinti 

iškelti 2 metiniai tikslai: 1) pamokos vadybos tobulinimas, siekiant mokinio mokymos(si) 

suasmeninimo; 2) mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijų stiprinimas, 

suformuluoti uždaviniai ir numatytos priemonės šiems uždaviniams įgyvendinti.  

Skatinama gerinti asmeninius mokinio mokymosi ir kitų veiklų pasiekimus ir pažangą. 

Pamokose dažniau buvo taikyti mokymosi metodai, skatinantys mokinius bendradarbiauti. Mokytojai 

tobulino mokinių pasiekimų pažangos stebėjimo sistemą, plėtojo mokinių vertinimo, motyvavimo, 

mokymo(si) metodų taikymo veikloje kompetencijas. Mokytojai organizavo mokymą(si) atsižvelgant 

į kiekvieno mokinio individualias galimybes, interesus, siekius, tempą, numatė gabių mokinių 

poreikius ir gebėjimus.  

Skatinami geriausiai besimokantys, individualią pažangą padariusieji mokiniai, organizuotos 

trys apskrito stalo arbatėlės ir padėkos minutėlės už pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, 

konkursuose, varžybose.   

Pedagogų profesinių ir vadybinių kompetencijų stiprinimui organizuoti du bendri seminarai 

mokyklos mokytojams. Mokytojai taip pat individualiai pagal poreikį tobulino profesines 

kompetencija. Sudarytos sąlygos mokytojams dalyvauti rajoninėje konferencijoje kur dalijosi 

patirtimi, skaitė pranešimus.  

Didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos kokybės gerinimui. Vestos ir aptartos penkios 

atviros pamokos  ir keturios atviros integruotos pamokos mokyklos mokytojams, vestos pamokos 

netradicinėse aplinkose – 19 pamokų. Organizuoti penki dalykiniai mokyklos projektai. Įgyvendintas 

ir užbaigtas programos Erasmus+ projektas „Socialinės atskirties mažinimas per verslumą ir 

savanorystę“ (mokykla projekto koordinatorė), per metus organizuotos įvairios integruotos į ugdymo 

procesą veiklos.  

Užtikrinamas tolimesnis dalyvavimas įgyvendinant patyčių ir smurto mokykloje prevencinę 

programą OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema). Buvo įgyvendinamos dar dvi 

tarptautinės  vaikų socialinių gebėjimų programos 

Telkti tėvai (globėjai, rūpintojai) bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant aktyvaus dalyvavimo 

mokyklos gyvenime. Organizuoti renginiai, bendros veiklos su tėvais, ugdymo tikslais lankytas tėvų 

darbovietėse prie mokyklos veiklų aktyviai prisidėjo mokinių tėvai lėšomis, priemonėmis, 

žmogiškaisiais ištekliais. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) surengti visuotiniai bei klasių 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, organizuotos atvirų durų savaitės.  
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Mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose, konkursuose, 

olimpiadose. Dalyvauta 9 rajono olimpiadose. 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėta 

trečia vieta (1 mokinys), 8 klasių mokinių rajoninėje istorijos olimpiadoje užimta 5 vieta, 

tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 24 mokiniai, iš jų 3 mokiniai pateko į 

rajono mokinių dešimtuką, rajoninėje matematikos viktorinoje „Mąstyk. Skaičiuok. Spėk.“ mokyklos 

komanda užėmė 2 vietą. Akademinėje olimpiadoje „Kings Lietuva“ finaliniame ture dalyvavo 2 

mokiniai, 1 mokinė užėmė 5 vietą respublikoje. Tarptautiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ 2 mokinės tapo laureatėmis. Edukaciniame konkurse 

„Olympis 2018 – pavasario sesijoje dalyvavo 19 mokinių Geri mokinių pasiekimai tarptautiniame 

informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, 4 mokiniai tapo prizininkais, 1 mokinys 

Šilutės rajone 1 vietą.  

Mokiniai gana aktyviai dalyvauja lengvosios atletikos sekcijos pratybose. Lietuvos jaunučių 

rudens ir vasaros pirmenybėse ieties metime 1 mokinys tapo nugalėtoju, pasiekdamas Lietuvos 

jaunučių rekordą. 1 mokinys dalyvavo Lietuvos rinktinėje Baltijos šalių mače ir tapo Lietuvos 

jaunučių žaidynių čempionu. Lietuvos metimų čempionate 1 mok. – 2 vietą; 1 mokinys – 3 vietą. 

Klaipėdos apskrities ir rajono varžybose 7 mokiniai tapo nugalėtojais ir prizininkais. 

2017-2018 m. m. mokyklos pažangumo vidurkis – 7,42, aukštesnis 0,04 dalimis nei praėjusių 

metų. Labai gerai, gerai, patenkinamai baigė 95,52 proc. 5-10 klasių mokinių, nepažangūs 4,48 proc. 

Kasmet gerėja NMPP matematikos rezultatai. 4 proc. pagerėjo žemų ir aukštesnių pasiekimų mokinių 

individuali pažanga. 98 proc. 5-10 kl. mokinių nuolat fiksavo savo asmeninę pažangą, nusimatė 

priemones pažangos gerinimui, išsikėlė lūkesčius mokslo metams. Mokiniai, kuriems trimestre išėjo 

neigiami įvertinimai, pildė mokinio nepatenkinamo pažymio įvertinimo lapą, analizavo neigiamo 

pažymio priežastis kartu su mokytoju, klasės vadovu, tėvais.  

Septyni 10 klasės mokiniai įgijo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Palyginus su 

praėjusiais mokslo metais lietuvių kalbos PUPP vidurkis sumažėjo 0,1 dalimi, o matematikos – 0,6 

dalimis.  

2018 m. uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė leidžia daryti išvadą, kad 

mokyklos 2018 metų veiklos planas įgyvendintas 95 proc., pasiekti rezultatai vertinami gerai. 

 

 

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. Įgyvendinti 

mokytojų etatinio 

darbo užmokesčio 

sistemos modelį. 

Įgyvendinant 

mokytojų etatinio 

darbo užmokesčio 

sistemos modelį, 

parengti ir/ar 

koreguoti 

mokyklos vidaus 

dokumentai. 
 

Iki 2018 m. rugsėjo 1 d.: 
- koreguota ir patvirtinta 

darbo apmokėjimo 

sistema; 
- atnaujintos mokytojų 

darbo sutartys; 
- nustatyti mokytojų etatų 

skaičiai; 
- koreguotas ir patvirtintas 

pareigybių sąrašas; 
- atnaujinti pareigybių 

aprašai; 
- sudaryti tarifikacijos 

sąrašai. 

- Darbuotojams parengti 2018 m. 

rugpjūčio 27 d. pranešimai dėl 

darbo sąlygų pakeitimo, visi 

darbuotojai supažindinti 

pasirašytinai. 

- Mokytojai su mokyklos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos pokyčiais supažindinti 

2018 m. rugpjūčio 31 d. mokytojų 

tarybos posėdyje (protokolo Nr. 

V2-06). 

- 2018 m. rugsėjo 3 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-95 patvirtintas 
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Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas.  

- Atnaujintos pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys. 

- 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-94 

patvirtintas Šilutės r. Vilkyčių 

pagrindinės mokyklos ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių 

darbuotojų pareigybių sąrašas. 

- 2018 m. rugsėjo 21 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-104 

patvirtintas Šilutės r. Vilkyčių 

pagrindinės mokyklos 

pedagoginių darbuotojų 

pareigybių sąrašas ir skaičius. 

- Atnaujinti ir 2018 m. rugsėjo 3 

d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-96 

patvirtinti Šilutės r. Vilkyčių 

pagrindinės mokyklos mokytojų 

pareigybių aprašymai. 

- Sudaryti tarifikacijos sąrašai 

suderinti su Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vedėju. 

Darbuotojai su šiais sąrašais 

supažindinti pasirašytinai. 
1.2. Stiprinti 

mokytojų 

bendradarbiavimą 

siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos 
 

 

 

Sėkmingai 

diegiamas 

kolegialus 

grįžtamasis ryšys 

(KGR). 
 

 

 

 

Sudarytos sąlygos 

mokytojų dalykinio 

bendradarbiavimo 

kompetencijų stiprinimui: 
- parengti pamokų 

stebėjimo grafikai; 
- sistemingai vykdomas 

kolegų pamokų 

stebėjimas ir aptarimas; 
- organizuotas KGR 

aptarimas mokytojų 

tarybos posėdyje.   

- Pamokų stebėjimai numatyti 

mokyklos metodinių grupių 

metiniuose planuose ir mokyklos 

mėnesio planuose, mokytojų 

kambaryje paskelbti grafikai, 

planai. 

- 2018 m. vestos devynios atviros 

ir atviros integruotos pamokas, 

mokytojai individualiai 

derindamiesi lankėsi kolegų 

pamokose, jas aptardavo ir pildė 

pamokų stebėjimo protokolus.  

- Per 2018 metus kolegos stebėjo 

ir aptarė 22 pamokas. Kolegų 

pamokų stebėjimas ir vykdymas  

aptartas pristatant 2018 m. 

metodinių grupių veiklą. Vyresnių 

klasių mokytojų metodinės grupės 

2018 m. gruodžio 14 d. protokolas 

Nr. U4-12 
1.3. Užtikrinti 

Erasmus+ 

programos 

strateginių 

Gerėjanti mokinių 

mokymosi 

motyvacija. 
Patrauklesnės 

Projekto rezultatai 

panaudoti: 
- sukurti produktai 

naudojami ekonomikos, 

- Projekto įgyvendinimo metu 

sukurti produktai du filmai 

„Verslumo inkubatorius“ ir knyga 

„Sėkmingo verslumo žingsniai“ 
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partnerysčių 

tarptautinio 

projekto   Nr.2016-

1-LT01-KA219-

023126_1 

įgyvendinimą. 

ugdymo(si) 

veiklos. 
Aktyvesnis 

mokinių 

dalyvavimas  

savanoriškoje 

veikloje. 
 

anglų kalbos, 

matematikos, 

technologijų, geografijos 

pamokose, integruojant 

projektines veiklas; 
- sudarytos naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys, įgyvendinamos 

savanorystės veiklos; 
- įvykdytas projekto 

monitoringas, rezultatai 

panaudoti ugdymo 

proceso veiklų inovacijų 

taikymui. 
Iki 2018 m. rugpjūčio 31 

d. parengta, pateikta 

galutinė „Erasmus+“ 

projekto ataskaita 

Švietimo mainų paramos 

fondui ir patalpinta 

„Mobility Tool+“ 

platformoje. 

anglų ir lietuvių kalbomis. 

Produktai naudojami anglų, 

ekonomikos, technologijų 

pamokose. 

- 2018 m. gruodžio 11 d. sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis Nr. F1-

48 su Vilkyčių bendruomenės 

centru „Viltis“ organizuojant 

renginius, savanoriškas veiklas, 

savitarpio pagalbos teikimui. 

- Įvykdytas monitoringas projekto 

rezultatai aptarti su bendruomene, 

nutarta kartu su bendruomene 

įgyvendinti projektus, veiklas 

mokinių užimtumui; pagal 

mokinių poreikius 

organizuojamas neformalus 

ugdymas, ugdymo plane 

numatytos 2 valandos 

savanoriškai mokinių veiklai 

skatinti. 

- Galutinė projekto ataskaita 

pateikta laiku. Gautas Švietimo 

mainų paramos fondo 2019 m. 

sausio 4 d. raštas „Dėl programos 

„Erasmus+“ projekto Nr. 2016-1-

LT01-KA219-023126_1 galutinės 

ataskaitos įvertinimo“ ir galutinės 

ataskaitos vertinimo išvados. 

Projektas įvertintas – labai gerai. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 

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. Ikimokyklinės grupės įkūrimas. Siekiant patenkinti tėvų (globėjų, rūpintojų) 

poreikius, užtikrintas trečios ikimokyklinės 

grupės įkūrimas, patalpų pritaikymas, priemonių 

įsigijimas atitinkantis higienos reikalavimus. Šiuo 

metu visos trys ikimokyklinės grupės pilnai 

užpildytos. 

 

3.2. Vaikų dienos centro steigimas, 

bendradarbiaujant su Vilkyčių kaimo 

bendruomene. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilkyčių 

kaimo bendruomene „Viltis“ dėl vaikų užimtumo 

po pamokų, aptartos veiklos, savanoriškos 

pagalbos galimybės. 
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8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

9. 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) 

9.1.   

9.2.    

9.3.    

 

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.  

10.2.  

10.3.  
 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 

Susipažinau. 

 

Direktorė                                                                                     Inga Kirkickienė        2019- 


