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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 strateginio 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, 2019 metais 98 procentais atsiskaityta su visais 

kreditoriais, neatsiskaityta 100 procentų, kadangi trūko skirtų asignavimą nenumatytiems atvejams.  

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

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos planas. 

Įgyvendinant 2019 m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, numatytas prioritetas – kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis. 

Strateginiam tikslui ir prioritetui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai: 1) pamokos kokybė, siekiant 

mokinio asmeninės pažangos; 2) mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės 

kompetencijų stiprinimas, siekiant įgyvendinti numatytus tikslus suformuluoti keturi uždaviniai ir 

numatytos priemonės jiems įgyvendinti  

Uždavinys – gerinti asmeninius mokinio ugdymosi pasiekimus ir pažangą. Remiantis 

stebėsenos rodikliais galima teigti, kad 100 proc. mokinių fiksavo savo asmeninę pažangą, analizavo 

pasiekimus. 58,33 proc. mokytojų dalyvavo organizuojant kolegialų grįžtamąjį ryšį (KGR), 95 proc. 

mokytojų analizavo savo darbo indėlį į mokinių pažangą, įvardino darbo teigiamus aspektus, teikė 

siūlymus dėl mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo. 89 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

82 proc. mokinių tenkina ugdymo(si) pasiekimų rezultatai.  

Geriausiai besimokantiems, individualią pažangą padariusiems mokiniams, organizuotos trys 

apskrito stalo arbatėlės, padėkos už pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, 

varžybose.   

Antrasis uždavinys - stiprinti pedagogų profesines ir vadybines kompetencijas. Organizuota 

edukacinė išvyka - seminaras „Patyriminis ugdymas“ Klaipėdos S. Dacho progimnazijoje, įgytos 

žinios padėjo organizuoti patyriminį mokymą mokykloje. Didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos 

kokybės gerinimui. Vestos ir aptartos keturiolika atvirų integruotų pamokų. Vykdyti šeši integruoti 

dalykiniai projektai.  Organizuota keturiolika pamokų pasinaudojus „Kultūros pasu“, vesta dvylika 

pamokų netradicinėse aplinkose. Praktinių studijų dienų organizavime dalyvavo 58,88 proc. 

mokytojų, toks pat procentas mokytojų organizavo kolegialų grįžtamąjį ryšį, mokytojai stebėjo ir 

vertino kolegų pamokas, mokėsi kolegialiai, dalijosi gerąja darbo patirtimi. Mokyklos komanda 

dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ mokymuose, renginiuose. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių mokytojos į ugdymo procesą sėkmingai integravo prevencinės programos 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

įgyvendinimo rekomendacijas“, vaikai buvo mokomi sveikai gyventi. 3-10 klasių vadovai klasių 

valandėlių metu įgyvendino OPKUS programą, buvo siekiama mažinti patyčias, gerinti emocinę 

atmosferą. Socialinių įgūdžių programoje „Zipio“ draugai dalyvavo pirmos klasės mokiniai.  

Trečiasis uždavinys – skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę, bendradarbiavimą. 75 

proc. mokinių jaučiasi priklausantys bendruomenei. Mokykloje aktyvi mokinių taryba, jaunųjų 

savanorių veikla, kurie inicijuoja renginius, organizuoja akcijas. Dialogu, susitarimu kuriamas 

bendras mokyklos gyvenimas. Mokinių iniciatyva, lyderystė skatinama ir palaikoma. Anglų kalbos 

mokytojo parengti mokiniai skaitė pranešimą respublikinėje konferencijoje „Erasmus + projektai: 



2 

 

pozityvios patirties sklaida“ Tauragėje. Mokyklos bendruomenė gana aktyviai įsijungė į Šilutės 

rajono savivaldybės projektą „Lyderių laikas 3“. Mokyklos LL3 kūrybinė komanda organizavo 

„Pasidalintosios atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko sėkmei modelio“ įgyvendinimą mokykloje, 

diskutavo ir priėmė sprendimus dėl programų rašymo įgyvendinant praktinių studijų dienas. 

Mokytojai dalyvavo projekto LL3 neformaliose studijose, įsitraukė į rajono mokytojų aktyvo veiklą, 

kartu su kitų mokyklų mokytojais išbandė „Pamokos studiją“, kurios naudą pristatė mokytojų tarybos 

posėdyje. Mokyklos metodinėse grupėse skaityti pranešimai, dalintasi darbo patirtimi. Ikimokyklinio 

ugdymo grupės dalyvavo apskrities projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, priešmokyklinio ugdymo 

komanda užėmė 4 vietą. 2019 metų pavasarį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

vykdyto audito metu patvirtino, kad mokykla laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra 

pripažįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams. Ir toliau bus 

įgyvendinama patyčių ir smurto mokykloje prevencinė programa Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistema (OPKUS), skatinama pedagogų lyderystė.  

Ketvirtasis uždavinys – telkti tėvus (globėjus, rūpintojus) bendrauti ir bendradarbiauti, 

siekiant aktyvaus dalyvavimo mokyklos gyvenime. Tėvai (globėjai, rūpintojai) taip pat aktyviai 

įsijungė į projektą „Lyderių laikas 3“. Dalyvavo mokymuose „Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai 

kaip ugdymo partneriai“. 14 tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavo Šilutės Visuomenės sveikatos ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos projekte „Pagalba grupėje tėvams“, dalyvavo mokymuose 

„Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo grupė“. Visuotiniame mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkime Šilutės rajono policijos pareigūnės skaitė pranešimą tema „Tėvų atsakomybė už vaiką“. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) prisidėjo prie visų mokyklos bendruomenės iniciatyva organizuotų veiklų. 

Tėvai ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams suvaidino muzikinę pasaką  „Sniegutės kelionė“.   

Uždavinių įgyvendinimo kokybinė analizė leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2019 metų 

veiklos plano uždaviniai įgyvendinti, 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.  Koreguoti 

mokytojų etatinio 

darbo 

užmokesčio 

sistemos modelį. 

Įgyvendinant 

mokytojų etatinio 

darbo užmokesčio 

sistemos modelio 

naujus teisės aktus, 

parengti ir/ar 

koreguoti mokyklos 

vidaus dokumentus. 

 

Iki 2019 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 

100 proc. mokytojų su mokyklos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos pokyčiais supažindinti 

2019 m. rugpjūčio 30 d. 

mokytojų tarybos posėdyje 

(protokolo Nr. V2-06). 

- 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-60 

patvirtintas Šilutės r. Vilkyčių 

pagrindinės mokyklos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas.  

- Atnaujintos pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys. 

- 2019 m. rugsėjo 2 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-66 

patvirtintas Šilutės r. Vilkyčių 
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tarifikacijos sąrašai. pagrindinės mokyklos ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių 

darbuotojų pareigybių sąrašas. 

- 2019 m. spalio 2 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-91 

patvirtintas Šilutės r. Vilkyčių 

pagrindinės mokyklos 

pedagoginių darbuotojų 

pareigybių sąrašas ir skaičius. 

- Atnaujinti ir 2019 m. rugsėjo 

2 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V1-67, Nr.V1-68 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. 

Užduotis  atlikta pilnai. 

1.2. Užtikrinti 

ugdymo proceso 

kokybę 

įgyvendinant 

kokybės krepšelio 

(KK) metodiką. 

Įgyvendinant KK 

metodiką, tikslingai 

įsisavinti lėšas. 

 

Parengti nauji 

dokumentai, 

įgyvendinamos 

priemonės: 

- KK veiklos 

tobulinimo planas; 

- parengti naujus 

mokyklos vidaus 

dokumentus. 

Mokyklos Ugdymo kokybės 

grupė (UKG) analizavo KK 

reikalavimus, pradėtas rengti 

mokyklos veiklos tobulinimo 

planas, įgyvendinant kokybės 

krepšelį. Numatytos ugdymo 

kokybės užtikrinimo gairės, 

atrinkti veiklos rodikliai, aptarti 

pasiekimų gerinimui įtakos 

turintys veiksniai. Pasirengimo 

darbai projektui įgyvendinti 

atlikti iš dalies. 

 1.3. Projekto 

Lyderių laikas 3 

(LL3) 

įgyvendinimas 

mokykloje. 

Įgyvendintos LL3 

projekto veiklos 

mokykloje. 

- Mokytojams 

organizuota praktinė 

konsultacija 

„Patyriminis 

mokymas“ 

- Koreguotas 2018-

2019 mokslo metų 

mokyklos ugdymo 

planas, numatant 

praktinių studijų 

dienas. 

- Mokytojų taryboje 

aptartas patyriminio 

ugdymo diegimas 

mokykloje. 

LL3 mokyklos kūrybinė 

komanda padėjo įgyvendinti 

numatytas patyriminio ugdymo 

veiklas organizuojant 3 praktinių 

studijų dienas (PSD), Šilutės r. 

Vilkyčių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2019 m. sausio 14 

d. įsakymu Nr. V1-05 

koreguotas 2018-2019 m.m. 

mokyklos ugdymo planas, 

nustatytos trys PSD. 

Organizuota išvažiuojamoji 

metodinė diena-mokymai 

mokytojams „Patyriminis 

mokymas“ Klaipėdoje S. Dacho 

progimnazijoje. 

Mokytojai įgyvendino 9 

programas, kuriose dalyvavo 

100 proc.  mokinių. Mokyklos 
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mokytojų tarybos posėdyje 2019 

m. birželio 20 d. protokolo Nr. 

V2-05 aptartas patyriminio 

ugdymo diegimas mokykloje. 

Mokyklos direktoriaus 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-

59  patvirtintame Šilutės r. 

Vilkyčių pagrindinės mokyklos 

2019–2020 mokslo metų 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo plane 2019-

2020 m. m. ugdymo plane 

numatytos 4-5 PSD. Suburta 3 

mokyklų - Juknaičių, Vilkyčių 

pagrindinių mokyklų ir Vydūno 

gimnazijos - bendradarbiavimo 

grupė. Susitarta dėl bendros 

programų temos „Mes iš 

Pamario krašto“ ir bendros 

konferencijos 2020 m.  birželio 

mėnesį rengimo. Užduotis 

įgyvendinta puikiai. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1. Neparengtas mokyklos veiklos 

tobulinimo planas, įgyvendinant 

projektą „Kokybės krepšelis“. 

Projektas „Kokybės krepšelis“ nepradėtas 

įgyvendinti: nepasirašyta mokyklos sutartis su 

Nacionaline švietimo agentūra, Šilutės savivaldybės 

administracija, negautas finansavimas projekto 

veikloms įgyvendinti, nepatvirtintas  mokyklos 

veiklos tobulinimo planas.   
 

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. Pasirengta Leidimo-higienos paso 

atnaujinimui, įtrauktos papildomas 

patalpos, kurios buvo įvertintos. Gautas 

naujas Leidimas-higienos pasas 2019-

12-05 Nr. (3-24 14.2.1)LHP-3658. 

Saugi, tinkama darbui ir mokymuisi aplinka, kuri 

atitinka Lietuvos higienos normas HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ ir Lietuvos higienos normas HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji  sveikatos saugos 

reikalavimai“. 
 

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. - - - - 
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi. 

6.2. Bendravimas ir informavimas. 

 

 

Direktorė                                                                                                               Inga Kirkickienė        

2019-01-27 
 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 
 

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 ______________________. 
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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. Gerinti mokinių 

ugdymosi pasiekimus 

įgyvendinant projektą 

„Kokybės krepšelis“ (KK). 

Gerėja mokinių 

mokymosi pasiekimai. 

Sutelkta bendruomenė 

įgyvendinant projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklas.  

Tikslingai įsisavintos  

lėšos, numatytos  ir 

įgyvendinamos 

priemonės mokinių 

ugdymo rezultatų 

gerinimui. 

 

Pasirašyta sutartis su Nacionaline 

švietimo agentūra, Šilutės savivaldybės 

administracija.  

Su Nacionalinės švietimo agentūros 

konsultantu aptartas mokyklos veiklos 

tobulinimo planas, pagal sutartį gautas 

finansavimas projekto „Kokybės 

krepšelis“ veikloms įgyvendinti.  

Pagal  patvirtintą  mokyklos veiklos 

tobulinimo planą, organizuotos 

konsultacijos ir mokymai mokytojams, 

įgyvendinamos kitos veiklos ir    

susitarimai dėl mokinių skatinimo siekti 

geresnių rezultatų.  

Atlikta  1-10 klasių mokinių apklausa 

„Ugdymo proceso įvairovė – paskata 

siekti geresnių rezultatų“. Išvados  

apibendrintos, pateiktos 

rekomendacijos.  

9.2. Stiprinti besimokančios 

mokyklos įvaizdį, skatinant 

bendruomenės narių 

lyderystę, konstruktyvų 

profesinį dialogą. 

 Įgyvendinamas 

„Pasidalytosios 

atsakomybės ir 

bendradarbiavimo vaiko 

sėkmei modelis“. 

Organizuojamas 

mokymasis 

bendruomenėje, 

kolegialus dalijimasis 

patirtimi.  

100 proc. mokytojų dalyvauja rengiant 

Praktinių studijų  dienų (PSD) planus, 

organizuoja veiklas, 50 proc. -

integruotas programas.  

90-95 proc. mokinių dalyvauja 

patyriminiame mokyme,  

analizuojami mokinių ugdymosi 

rezultatai, pažanga, pasiekimai,  

asmeninė ūgtis.  

95 proc. mokytojų dalyvauja 

įgyvendinant kolegialų grįžtamąjį ryšį.  

Diegiamas metodas „Pamokos studija“ 

dalyvauja 3 proc. mokytojų. 

 Ne mažiau 90 proc. mokytojų tobulina 

profesines ir bendrąsias kompetencijas 

seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo 

programose.  

80 proc. mokytojų savo darbe taiko IKT 

ir kitus inovatyvius metodus. 

Atsižvelgiant į 2020 m. mokyklos 

veiklos prioritetus  organizuoti  ne  

mažiau kaip 2 mokymai bendruomenei - 

paskaitos pedagogams ir tėvams.  

9.3. Kurti  ir gerinti 

edukacines ugdymosi 

aplinkos sąlygas. 

Įrengtos naujos skaitymo 

zonos, lauko edukacinės 

erdvės, atnaujinti 

Įrengtos 1-2 skaitymo zonos pradinio 

ugdymo klasėse ir koridoriuje, atnaujinti 

1-2  kabinetai antrame aukšte, sukurtos 
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kabinetai. 1-2 lauko edukacinės erdvės, papildyti 

įrengimai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo žaidimo 

aikštelėje, įrengta lauko klasė prie 

bibliotekos įėjimo. 

 

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. Numatytų veiklų įgyvendinimui nutrauktas arba neskirtas finansavimas. 

10.2. Žmogiškasis faktorius (liga ar kita) 
 

 

 

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

Susipažinau 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 

 

 

 

 


