
 
 

 

 

_________Varėnos r. Vydenių pagrindinė mokykla_______ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

__________Eugenija Bušniauskienė___________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-20 Nr. ________  
(data) 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

 

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) 

 

Įgyvendinant 2018 metų mokyklos strateginį ir metinį veikos planus, prioritetinis dėmesys 

buvo skiriamas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui, saugios mokymosi aplinkos kūrimui bei 

bendradarbiavimo su  mokinių tėvais efektyvinimui. 

Lyginant 2018 metų mokinių pasiekimus su 2017 metais, pastebime, kad daugiau mokinių 

pasiekia aukštesnįjį ir pagrindinį lygį.  

1-4 klasėse aukštesnįjį ir pagrindinį lygį pasiekusių mokinių – 56 %, tai yra 3 % daugiau 

nei 2017 metais. 5-10 klasėse aukštesnįjį ir pagrindinį lygį pasiekė 32 % mokinių, tai 5 % 

daugiau pasiekusių mokinių nei praėjusiais metais. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikė 100 % dešimtos klasės mokinių.  

Lietuvių kalba: 17 % mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį, 33 % – pagrindinį ir 50 % – 

patenkinamą lygį. 

Matematika: 17 % mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį, 17 % – pagrindinį ir 66% patenkinamą 

lygį. 

Lyginant su 2017 metais, lietuvių kalbos aukštesnįjį lygį pasiekė 8 % daugiau mokinių. 

100% dešimtos klasės mokinių gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. 

Džiaugiamės 2, 6, 8 klasių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais. 

2 klasė:  

Matematika - 33,3 %  padidėjo trečiajai grupei priskirtų mokinių skaičius. 

                  (2018 m. – 100 %, 2017 m. – 66,7 %); 

Skaitymas – 16,7 % padidėjo trečiajai grupei priskirtų mokinių skaičius. 

                  (2018 m. – 50 %, 2017 m. – 33,3 %);  

Rašymas – 16,7 % padidėjo trečiajai grupei priskirtų mokinių skaičius. 

                  (2018 m. – 50 %, 2017 m. – 33,3 %); 

2018 metų matematikos (50 %), skaitymo (10 %), rašymo (3,3 %) 2 klasės pasiekti 

rezultatai lenkia Varėnos rajono savivaldybės mokyklų pasiektą vidurkį. 

6 klasė: 

Matematika – pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius padidėjo 16,7 % 

                (2018 m. – 66,7 %, 2017 m. – 50%); 

Skaitymas – pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius padidėjo 16,7 % 

               (2018 m. – 66,7 %, 2017 m. – 50 %) 

Rašymas – pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius padidėjo 16,7 % 

              (2018 m. – 50 %, 2017 m. – 33,3 %) 

2018 metų matematikos (16 %), skaitymo (25 %), rašymo (17 %) 6 klasės pagrindinį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius lenkia Varėnos rajono savivaldybės mokyklų pasiektą vidurkį.  

8 klasė: 

Rašymas – pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius padidėjo 7,1 % 
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           (2018 m. – 50 %, 2017 m. – 42,9 %) 

Gamtos mokslai – aukštesnįjį lygį pasiekusių mokinių skaičius padidėjo 8,6 % 

          (2018 m. – 28,6 %, 2017 m. – 20 %) 

2018 metų matematikos (20 %), rašymo (8 %) 8 klasės pagrindinį lygį pasiekusių mokinių 

skaičius lenkia Varėnos rajono savivaldybės mokyklų pasiektą vidurkį.  

Mokykloje vykdomas Varėnos rajono savivaldybės projektas ,,Lyderių laikas3“. Jo tikslas – 

ryšiai ir santykiai, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. Paskirtas projekto koordinatorius, 

numatytas veiksmų planas, projekte dalyvauja 6-7 klasės mokiniai ir jų tėvai, 69 % mokytojų. 

Kiekvieną mėnesį vyksta projekte dalyvaujančių mokinių pažangos aptarimai. Pasirinkta vaiko 

individualios pažangos stebėjimo sistema. 67 % mokytojų tobulino kompetencijas LL3 projekto 

seminaruose, mokymuose, konferencijose.   

Didelis dėmesys skiriamas saugios mokymosi aplinkos kūrimui. 100% mokyklos 

bendruomenės narių dalyvauja patyčių prevencijos programoje OLWEUS. Apklausos duomenys 

rodo, kad lyginant su 2017 metais, 10 % daugiau mokinių mokykloje jaučiasi saugiau. Nėra 

mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi maždaug metus ir ilgiau. Siekėme efektyvinti 

bendradarbiavimą su mokinių tėvais. Parengėme bendradarbiavimo su tėvais veiksmų planą. 

Mokyklos veiklose dalyvauja 2 % daugiau tėvų nei 2017 metais. Dalyvavome aplinkosauginiame 

projekte ir vaikų socializacijos programoje.  

Mokykloje įgyvendinamos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos bei ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos, neformalusis švietimas, kurių sėkmingam įgyvendinimui 

mokykla atitinka higienos normas. Mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti mokykloje veikė 

sporto, meninės raiškos, informacinių technologijų ugdymo būreliai įvairaus amžiaus mokiniams. 

Neformalųjį švietimą rinkosi 85 % mokinių. Džiaugiamės aukštais sporto pasiekimais. Lietuvos 

mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų tinklinio varžybose merginų tinklinio komanda 

iškovojo III vietą. Tinkamai organizuotas mokinių pavežėjimas į mokyklą, sudarytos sąlygos 

mokytojų kvalifikacijos kėlimui, užtikrinamas aprūpinimas ugdymo priemonėmis.  

 

 

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. Įgyvendinti Varėnos 

rajono savivaldybės 

projekto ,,Lyderių laikas3“ 

veiklas 

Tvarūs mokyklos 

bendruomenės 

ryšiai siekiant 

mokinio pažangos. 

1. Du kolegialūs mokinių 

pažangos aptarimai. 

2. Numatytas veiksmų 

planas. 

3. Parengtos lyginamosios 

mokymosi kokybės 

suvestinės ir jų analizė. 

1. Mokinių pažangos 

aptarimai: mokytojų 

metodinės grupės 

2018-10-29 

protokolas Nr. 13,  

2018-12-28 

protokolas Nr. 15.  

2. Mokytojų 

metodinės grupės 

2018-10-12 

protokolas Nr.12 

3. LL3 

koordinatoriaus 

parengtos 

lyginamosios 

mokymosi kokybės 
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suvestinės. 

2.Efektyvinti 

bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais (globėjais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaudesni ryšiai su 

mokinių tėvais 

(globėjais) 

įtraukiant į 

mokyklos 

bendruomenės 

organizuojamas 

veiklas. 

 

 

 

1. Parengtas 

bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais) veiksmų 

planas. 

2. Mokyklos 

bendruomenės veiklose 

dalyvauja 40 % mokinių 

tėvų. 

 

 

 

1. Parengtas. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2018-08-27 

protokolas Nr. 4 

Klasių vadovų 

parengti 

bendruomenės 

veiklose dalyvavusių 

tėvų sąrašai. 

Vidutiniškai veiklose 

dalyvauja 45 % tėvų. 

3.Užtikrinti sklandų 

perėjimą prie etatinio 

mokytojų darbo 

apmokėjimo. 

Optimalus darbo 

krūvio 

pasidalinimas 

1. Susitarta dėl valandų 

(kontaktinės, 

nekontaktinės, 

bendruomeninės). 

2. Parengti dokumentai 

reglamentuojantys etatinį 

mokytojų darbo 

apmokėjimą. 

3. Organizuoti reikiamas 

konsultacijas.  

Mokykloje sklandžiai 

įgyvendintas 

mokytojų etatinio 

darbo apmokėjimo 

modelis: iki rugsėjo 1 

d. buvo paskirstyti 

etatai, atlikti darbo 

sutarčių pakeitimai, 

parengta reikiama 

dokumentacija. 

Mokytojai proceso 

metu buvo 

informuojami ir pagal 

poreikį konsultuojami. 

4.Gerinti ugdymo kokybę 

mažinant žemus mokymosi 

pasiekimus turinčių mokinių 

skaičių. 

Mažinti mokinių 

nepasiekusių 

pagrindinio 

mokymosi lygio 

skaičių, lyginant su 

2017 metais. 

Pagrindinį lygį 1-4 klasėse 

pasiekė ne mažiau 50 % 

mokinių, 5-10 klasėse – ne 

mažiau 30 % mokinių. 

1-4 klasėse pagrindinį 

ir aukštesnįjį lygį 

pasiekusių mokinių – 

56 %, tai yra 3 % 

daugiau nei 2017 

metais. 5-10 klasėse – 

32 %, tai 5 % daugiau 

pasiekusių mokinių 

nei 2017 metais. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
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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.    
 

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. 

6.2. 
 

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

 

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.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

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. 

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

 

 

 

 


