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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos veiklos prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas, 

stebint fiksuojant individualią kiekvieno mokinio pažangą, sudarant sąlygas gabių mokinių 

ugdymui. 

Mokykla siekdama telkti pedagogus, įgyvendinant išsikeltus prioritetus, organizavo 

kvalifikacijos tobulinimo seminarus. Įgyvendinant išsikeltus tikslus būtina ugdyti mokytojų 

dalykines kompetencijas. Per 2019 metus mokytojai išklausė 8600 valandų dalyvaudami 

seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose. Vienam mokytojui tenka 159 

valandos.Kvalifikaciją kėlė apie 80% pedagogų.  Metodinių grupių susirinkimų metu mokytojai 

dalijosi gerąja patirtimi, taip pat seminaruose, konferencijose įgyta patirtimi, pristatė pranešimus 

“Mokinių mokymosi motyvacija, atsakomybės už savo mokymąsi stiprinimas”, "Mokinio 

individualios pažangos stebėsenos įtaka mokymosi kokybei gerinti", „Gabių mokinių atpažinimas, 

darbas su gabiais mokiniais“. Mokytojai dalyvavo seminare „Motyvacija ir savimotyvacija būti 

sveiku, sėkmingu, laimingu žmogumi“.  

Mokytojai siekdami padėti mokiniams aktyviau įsitraukti į ugdomąjį procesą, geriau įsisavinti 

mokomąją medžiagą, metodinėse grupėse dalinosi patirtimi apie mokinių pasiekimų gerinimo 

galimybes, ugdymosi veiklų parinkimą, ugdymo turinio integravimo galimybes, diferencijavimą.  

Stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, organizuotos įvairios ugdomosios veiklos kitaip – 

edukacinės pamokos, projektai, netradicinės veiklos, pamokos ekskursijos, viktorinos ir kt.  

Savo įžvalgomis metodinių grupių atstovai pasidalijo mokytojų tarybos posėdyje „Mokyklos 

socialinio ir emocinio klimato įtaka mokinių saugumui“.  

Toliau buvo įgyvendinama ,,Gabių mokinių ugdymo programa”. Joje numatyta gabių 

mokinių motyvavimas, skatinant siekti geresnių mokymosi rezultatų. Tikslingai panaudotos 

valandos skirtos mokinių poreikiams tenkinti. Įvertinus asmeninę mokinio padarytą pažangą ir 

atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, valandų skaičius buvo didinamas. Taip sudaromos galimybės 

mokiniams taisyti mokymosi žinių spragas. 

 Įgyvendinant gabių mokinių ugdymo programą, dalis mokytojų ir toliau savo pamokose 

taikė įvairius mokymo stilius ir būdus.Vienas iš aktyvių mokymo metodų, tai Kinestetinio mokymo 

taikymas pamokose.Mokytojai, taikydami Kinestetinį mokymą pastebi, kad taikant pamokoje šį 

metodą,  mokiniai geriau  įsisaviną mokamojo dalyko medžiagą. 

 Patirties mainai „Mokau kitus“ (mokytoja susikeičia ir moko savo kolegės mokinius): 12 

pradinių klasių mokytojų pravedė pamokas kitose klasėse. Mokytojos susipažino su kitos klasės 

mokinių darbo stiliumi, aktyvumu, gebėjimu dirbti grupėse ir savarankiškai. 

Antras metinės veiklos tikslas prioritetas – telkti aktyvią, partneryste ir lyderyste grįstą, 

mokyklos bendruomenę. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai: puoselėti svarbias 

mokyklos tradicijas, mokinių saviraišką, dalyvaujant mokyklos gyvenime; plėtoti mokyklos 

bendruomenės narių įsitraukimą į mokyklos gyvenimą, efektyvinant bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas; gerinti bendruomenės narių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį 

klimatą. 



Siekiant įtraukti mokinių  tėvus į ugdymo procesą, mokyklos veiklą buvo taikomos įvairios 

bendravimo ir  bendradarbiavimo formos su tėvais. Pradinėse klasėse tėvų susirinkimuose 

dalyvavo 83% tėvų. Individualiuose pokalbiuose dalyvavo - 100% tėvų. Gaila, tačiau 5-10 klasių 

mokinių tėvų susirinkimuose buvo mažiau. Juose dalyvavo tik apie 50% tėvų. Mokinių tėvai turėjo 

galimybę aptarti su mokytoju savo vaiko mokymąsi, priimti sprendimus dėl tolimesnio mokymosi, 

bendradarbiavimo.  

Siekiant užtikrinti mokinių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį saugumą toliau buvo 

tęsiamas OLWEUS projektas prieš patyčias ir smurtą. 2019 metais pravesti penki OLWEUS grupių 

susirinkimai, vedamos klasės valandėlės. Pradėjus dalyvauti projekte prieš patyčias, mokykloje 

padėtis pagerėjo. Išanalizavus Norvegijoje aprobuotus mokinių apklausos duomenis, galima teigti, 

kad mokykla šiuo klausimu dirba daug, padėtis gerėja, patyčių mažėja, tačiau visiškai jų išvengti  

nepavyksta. Per metus patyčių sumažėjo, tačiau jų vis dar yra. Šiuo klausimu būtina dirbti toliau, 

nes keičiantis mokiniams ši problema išlieka aktuali. 

 Praėjusiais metais  mokyklos renovacijos darbai nebevyko, todėl  mokykloje nebuvo  

suremontuota rūbinė, nupirktos spintelės rūbams .Šilutės Pamario pagrindinė mokykla vienintelė 

nerenovuota mokykla mieste.  
 

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 

netradicinių 

ugdymo erdvių 

atnaujinimą ir 

kūrimą 

Mokykloje 

atnaujintos ir 

sukurtos naujos 

netradicinio 

ugdymo atviros 

erdvės  

Iki 2019 m. spalio 

20 d. atnaujinta 1 

netradicinio 

ugdymo erdvė  

Mokykla dalyvaudama 

tarptautiniame projekte 

„Kinestetinis mokymas“ 

pasiekė ženklių rezultatų.  

Kinestetinio mokymo nauda 

ir metodais susidomėjo ir 

kitos Lietuvos mokyklos, 

taip pat ir Kauno 

universitetas. Norint plėtoti 

ir propaguoti Kinestetinį 

mokymą būtinos erdvės 

pamokų vedimui. 

Mokykloje 2019 metais 

įrengta viena netradicinio 

ugdymo erdvė. Erdvių 

įrengimas bus tęsiamas.  

1.2. Užtikrinti 

mokinių ugdymo 

kokybę stiprinant 

ugdymo veiklos 

priežiūrą, ir įtakoti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

Vykdoma 

kryptinga 

ugdomosios veiklos 

priežiūra, 

organizuojamas 

tikslingas mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Mokytojai įgyja 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

stebėta ne mažiau 

kaip 14 mokytojų 

pravestų pamokų, 

ne mažiau kaip 70 

proc. mokytojų 

vykdys keliamus 

Inicijuota ir stebėta kūno 

kultūros, pradinių klasių, 

mokytojų, mokytojų atviros 

pamokos. Buvo inicijuotas  

direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui lankymasis 

pamokose. Lankytų pamokų 

aptarimas ir analizavimas 

bendrosios pastabos buvo 



naujų 

kompetencijų, 

kurias naudoja 

ugdymo procese  

reikalavimus 

pamokose 

analizuojamos per direkcinį 

pasitarimą 2019 m. lapkričio 

23 d. protokolo Nr. V5-

30.Būtina užtikrinti 

mokytojų stebėtų veiklų 

tęstinumo stebėseną.  2020 

metais lankytis pamokose, ų 

įvertinant pokyčius. 

Mokytojai vykdo keliamus 

reikalavimus pamokose, 

tačiau yra tobulintų 

pamokos aspektų. 

Mokytojams buvo  

sudarytos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 2019 metais 

organizuotas ir pravestas 

seminaras mokytojams- 

„Motyvacija ir 

savimotyvacija būti sveiku, 

sėkmingu ir laimingu 

žmogumi“. Bendruosiose 

seminaruose, Ugdymo 

kokybei gerinti, mokytojai  

kėlė kvalifikaciją 15 

seminarų, 21 seminare kėlė 

kvalifikaciją, kaip dalyko 

mokytojai. Iš viso per 2019 

m.m. apie 70% mokytojų 

kėlė kvalifikaciją.       

1.3. Inicijuoti 

poilsio erdvių 

mokiniams kūrimą 

Mokykloje 

mokiniams 

sukurtos erdvės 

poilsiui  

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

įrengta 1 poilsio 

erdvė mokiniams  

2019 metais mokiniams 

įrengta viena poilsio erdvė. 

Ji pasiteisino. Mokiniai 

laisvu laiku noriai leidžia 

laiką ilsėdamiesi ir 

bendraudami.  
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
 

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.Pakeistos ir naujai įrengtos vaizdo stebėjimo 

kameros lauke ir mokykloje. 

Pagerėjo mokinių saugumas,mažėja 

patyčios. 
 

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.    
 



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 X 

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. IKT panaudojimas administravimo ir valdymo srityje. 

6.2. 
 

 

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

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

Tarybos pirmininkas                             __________                 Dainius Gricevičius        2020-02-0 
(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 ______________________. 

 

 

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. Kryptigai siekti mokytojų, 

pagalbos mokiniams specialistų, 

mokyklos vadovų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

gerinimo. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

pagerins pamokos 

kokybę, kuri turės įtakos 

mokinių individualiai 

pažangai. 

80% pedagogų kels 

kvalifikaciją ne mažiau nei 3 

dienas per metus. 

85% pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

dalyvaus atsižvelgdami į 

mokyklos prioritetus ir 2020 

metų veiklos planą.  

9.2. Užtikrinti ugdymo kokybę 

pamokoje. 

Vykdyti mokinių 

mokymosi stebėseną, 

organizuojama mokymosi 

pagalba, parenkant 

mokinio mokymosi 

poreikius ir gebėjimus 

atitinkančias priemones. 

Stebėti mokytojų darbo 

pamokoje  pokyčius.Stebėta ir 

aptarta 10 pamokų, aplankytos 

atviros pamokos, fiksuojant 

metodų įvairovę ir grįžtamajį 

ryšį. 

9.3. Inicijuoti ir tęsti 

netradicinių erdvių atnaujinimą 

ir kūrimą. 

Edukacinių erdvių ir 

poilsio zonų 

atnaujinimas,priemonių 

įsigijmas. 

Atnaujinta 1 viena poilsio zona, 

įrengta 1 edukacinė erdvė.  

 

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. Žmogiškųjų bei finansinių išteklių trūkumas 

10.2. Teisės aktų kaita 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(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) 

 

 

 

 

 


