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įsakymu Nr. V- 31 

    

UTENOS  AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

2015-2016 m. m. buvo 10 klasių komplektų, mokėsi 235 mokiniai, 2016-2017 m. m. yra 11 klasių komplektų, mokosi 266 mokiniai. 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2015 m. spalio 1 d. - 8%, 2016 m. spalio 1 d. – 7%. Šie mokiniai mokosi pagal pritaikytas programas, iš jų 6 – 

pagal individualizuotas. 

Mokiniams specialiąją pagalbą teikia logopedas (1 et.), spec. pedagogas (0,5 et.), Vaiko gerovės komisija sprendžia, kuriems mokiniams reikalinga  

mokytojo padėjėjo (2 et.) pagalba. 

Nemokamą maitinimą gauna 7% mokinių. 

Mokykloje veikia dvylika neformaliojo švietimo būrelių: pop choras (lanko 39 vaikai), šokių ratelis (54 vaikai), anglų kalbos būrelis (50 vaikų), vokiečių 

kalbos būrelis (16 vaikų), rusų kalbos būrelis  (21 vaikas), sporto būrelis (18 vaikų), smalsučiai (30 vaikų), „Aš- saugus“ (22 vaikai), gamtininkų (27 

vaikai), menų laboratorijos (13 vaikų), „Mes“  (12 vaikų), jaunieji žurnalistai (12 vaikų). 

Mokyklos teikiamoje neformaliojo švietimo veikloje dalyvauja 59 % mokinių. 

NVŠ veikloje užimti 38% mokinių. 

Mokykloje dirba 20 pedagogų. Iš jų: mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 30%, vyr. mokytojo- 55%, mokytojo – 5%, vyr. specialiojo 

pedagogo- 10%, direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

 

Mokinių akademiniai pasiekimai: 

Dalyvavome Nacionalinio egzaminų centro organizuotame veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m.“ bei 2 klasės mokinių 

mokymosi pasiekimų diagnostiniame vertinime. 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 4 klasių mokinių rezultatai: 
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2 klasių mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai: 
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Taip pat mūsų mokyklos 4b klasė 2016 m. pavasarį dalyvavo tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo IEA PIRLS 2016 pagrindiniame testavime. 

Šio testavimo rezultatai: 

 

 
 

2016-2017 m. m. pradinį išsilavinimą įgijo 100% mokinių. 

 

Kiti mokinių pasiekimai: 

2015 m. 

Utenos rajono 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje I –ą vietą užėmė 4a kl. mokinei Greta Kairytė (mokytoja Edita Ivonienė). 

Anglų kalbos konkurse „I know English", skirtame 4 klasių mokiniams III vietą užėmė Justas Kuzma (4b klasė), mokytoja Rūta Kiliuvienė.  

Rajoninėje etikos olimpiadoje I-IV klasių mokinių grupėje I vieta- Adrianai Ragauskaitei (1a klasė); II vieta- Godai Matelytei (3a klasė); III vieta – 

Vytautui Gervei (1a klasė), mokytoja Jurgita Liuimienė. 

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių plaukimo varžybose, skirtose Utenos DSC taurei laimėti, mokyklos komanda iškovojo II vietą. 

Individualioje rungtyje 25m laisvu stiliumi I vietą iškovojo Liepa Sadaunikaitė, III - Dominykas Stundžia. 

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių smiginio varžybose užimta III vieta. 

Utenos rajono mokyklų pradinių klasių šaškių varžybose, skirtos Utenos DSC taurei laimėti II vietą (mokytoja Danutė Lašienė). 

Pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas" rajoniniame etape mokyklos komanda užėmė III vietą. 

Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ rajoniniame etape I vieta. 

2016 m.  

Utenos rajono 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje I –ą vietą užėmė 4 a kl. mokinė Goda Matelytė, II –ą vietą –4 a kl. mokinė Adelė 

Tomkūnaitė (mokytoja Jūratė Jankauskienė), 4 b klasės mokinė Kamilija Zakarkaitė (mokytoja Jolanta Mikužienė) vienintelė iš visų olimpiados dalyvių 

diktantą parašė labai puikiai. 

Utenos rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje I –ą vietą užėmė 4 a kl. mokinys Emilis Mačerauskas , II –ą vietą –4 a kl. mokinė Goda 

Matelytė (mokytoja Jūratė Jankauskienė). 

Anglų kalbos konkurse „I know English“, skirtame 4 klasių mokiniams I vietą užėmė Adelė Tomkūnaitė (4 a klasė), mokytoja Rūta Kiliuvienė.  

Rajoninėje etikos olimpiadoje III-IV klasių mokinių grupėje II vieta- Godai Matelytei (4 a klasė), mokytoja Jurgita Liuimienė. 
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Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių plaukimo varžybose, skirtose Utenos DSC taurei laimėti, mokyklos mergaičių komanda iškovojo I 

vietą, berniukų komanda II vietą. 

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių krepšinio 3x3 varžybose užimta III vieta. 

 

Išorės lėšų pritraukimas: 

 

2015 m.  

2% lėšos- 311,42 Eur; 

5% lėšos- 223,96 Eur. 

2016 m. 

2% lėšos- 542.71 Eur; 

5% lėšos- 311.34 Eur. 

AB „Žemaitijos pienas“- 58.71 Eur; 

UAB „Vaisida“- 22.10 Eur ; 

UAB „Nieko rimto“ - 45.63 Eur; 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ - 9.96 Eur. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2016 m. ypatingą dėmesį skyrėme individualios mokinio asmeninės pažangos stebėsenos sistemos kūrimui. Mokytojos pristatė savo patirtį, kaip jų 

pamokose fiksuojama asmeninė pažanga. Dėl vieningos asmeninės mokinio pažangos fiksavimo sistemos nesutarėme, ieškome informatyviausios 

formos. Fiksuojame ilgalaikę mokinio pažangą, kurioje lyginami pusmečių, metiniai ir standartizuotų testų pasiekimai. 

Dalyvavome veiksmo tyrime  „Standartizuotų testų taikymas mokykloje 2016 m.“ bei 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostiniame vertinime. 

Ketvirtų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai rodo, kad matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekimų vidurkis yra ne 

žemesnis nei šalies, tačiau mokinių nepasiekusių patenkinamo lygio procentas (matematikos, skaitymo ir pasaulio pažinimo) yra didesnis nei šalies.  

Antrų klasių rezultatai rodo, kad didelė rizika tolesniam mokymuisi matematikos, skaitymo ir rašymo 1 dalies procentas didesnis, nei visų dalyvavusių.  

Tarptautinio tyrimo PIRLS duomenys  rodo, kad skaitymo gebėjimai yra žemesni nei dalyvavusių tyrime mokyklų. 

Rezultatai aptarti metodinės grupės bei mokytojų tarybos posėdžiuose, su rezultatais  individualiuose pokalbiuose supažindinti ketvirtokų ir antrokų 

tėvai. 

Mokytojos dalyvavo mokymuose skaitymo strategijoms tobulinti: „Aktyvaus skaitymo metodai, jų taikymas pamokoje“, „Kaip mokyti lietuvių kalbos 

aktyviai“. Daug dėmesio skyrėme mokinių skaitymo motyvacijos stiprinimui ir skaitymo įgūdžių tobulinimui, todėl klasėse buvo įgyvendinamos įvairios 

priemonės: skaitymo valanda klasėje, pasakojimų skaitymai ir analizė, skaitymai per radijo stotį, edukaciniai skaitymai A. A. Miškinių bibliotekoje, 

edukacinės pamokėlės Pegaso knygyne.  
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Darbui su spec. poreikių mokiniais tobulinti, dalyvavome mokymuose „Pagalba spec. ugdymosi poreikių vaikams, turintiems autizmo spektro sindromą 

ir matematikos mokymosi sutrikimus“, rekomendacijomis naudojamės pamokose ir veikloje.  

Didelį  dėmesį skiriame prevencinei programai ,,Antras žingsnis“, kiekvienoje klasėje yra skirta 0,5 val./sav.  

Didelį dėmesį šiais metais skyrėme mokyklos bendruomenės įtraukimui į įvairias veiklas: tėveliai inicijavo veiklas: 2a ir 3a klasėje organizavo sporto 

šventes, supažindino su savo profesija (visuomenės sveikatos biure vyko veiklos), vedė integruotas pamokas (tėveliai mokytojai pakvietė vaikus į Utenos 

dailės mokyklą, Utenos Aukštakalnio progimnaziją, Utenos kolegiją; tėveliai mokė amatų Amatų dienoje; kūrybinių laboratorijų dienose su vaikais 

dalyvavo ir tėveliai, ir seneliai. 

Organizuoti tradiciniai renginiai: šokių „Pumpurėlis 2016“, amatų diena, ketvirtokų išleistuvės, pirmokų krikštynos, kalėdiniai renginiai, pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija“,  akcija „Paremk gyvūnų globos namų globotinius“, Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas, Kūrybinių laboratorijų - 

langų puošimo akcija, kurioje dalyvavo 85% tėvų, 90% mokinių ir  95% mokytojų.  

 

Veiklos kokybės įsivertinimas. 

 

Naudojomės „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016)“. 

 

Geriausiai įstaigoje vertinama: 

3.1.2. Pastatas ir aplinka; 

2.2.2. Mokymosi organizavimas. 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga. 

Silpniau vertinama: 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika; 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius.. 

 

Tobulintina sritis: mokyklos tinklaveika. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: Ugdymo (si) veiklų kokybės tobulinimas, siekiant mokinių asmeninės pažangos.  

 

Uždaviniai:  
1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant individualios mokymosi pažangos. 

2. Aktyvinti bendruomenės veiklumą. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 uždavinys. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant individualios mokymosi pažangos. 
Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 

Pastabos 

1.1. Individualios mokinio asmeninės pažangos 

stebėsenos tobulinimas. 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

 

2017 m. 

sausis- 

gruodis 

ŽI 20% trečių ir ketvirtų klasių mokinių 

įsivertins, mokės pamatuoti ir sekti savo 

padarytą pažangą. 

 

75% mokytojų įvardins individualios 

mokinio asmeninės pažangos matavimo 

įrankius.  

Trišalio (mokinys- mokytojas-tėvas) 

susitikimo metu pristatyti mokinio 

pasiekimai. 50% tėvų žinos savo vaiko 

individualią pažangą. 

1.2. Skaitymo strategijų taikymas ugdymo 

procese, siekiant geresnių mokinių pasiekimų 

skaitymo ir rašymo srityse 

Metodinė grupė 2017 m. MK, ŽI Palyginus ketvirtų klasių mokinių 

lietuvių kalbos I pusmečio ir metinio 

įvertinimo rezultatus, mokymosi 

pasiekimai pagerės 5%. 

 

Standartizuotų testų skaitymo ir rašymo 

rezultatai bus ne žemesni nei šalies. 

Nepasiekusių patenkinamą lygį mokinių 

procentas ne didesnis nei šalies. 

1.3. 

 Paskaita mokytojams „Rezultatyvus  

grįžtamasis ryšys“.  

 Mokymai mokytojams teksto suvokimo 

užduočių analizės įgūdžiams tobulinti. 

Direktorė 2017 m. MK 90% mokytojų dalyvaus mokymuose.  

1.4. Antrų ir ketvirtų klasių mokinių 

dalyvavimas veiksmo tyrime „Standartizuotų 

Direktorės 

pavaduotoja 

2017 m. 

Balandis

MK, ŽI 90% mokinių standartizuotų testų 

ivertinimai atitiks metinius įvertinimus. 
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testų 

taikymas“, rezultatų aptarimas, analizė.  

ugdymui, 

2 kl. ir 4 kl. 

mokytojos 

- gegužė Testų rezultatai aptarti metodinės 

tarybos posėdyje, individualiuose 

pokalbiuose su antrokų ir ketvirtokų 

tėvais. 

1.5. Ugdomojo proceso priežiūra:  

 Skaitymo strategijų taikymas įvairiose 

pamokose 3-4 klasėse 

 Mokininio įsivertinimas ugdomojoje 

veikloje 1-2 klasėse. 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

2017 m. ŽI  

Stebėta po dvi pamokas, rezultatai 

aptarti metodinės grupės posėdyje  

Stebėta po dvi kiekvienos klasės ir 

dalykų mokytojų veiklas, rezultatai 

aptarti individualiai..  

 

1.6. Ugdomosios veiklos organizavimas 

netradicinėse edukacinėse erdvėse 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

2017 m. MK, ŽI Kiekvienas mokytojas praves po 1-3 

pamokas per metus įvairiose 

edukacinėse erdvėse. 

 

1.7. Gabių vaikų ugdymas- dalyvavimas  

rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, 

varžybose, rezultatų aptarimas.  

Mokytojos Pagal 

nuostatus 

 

ŽI Prizinės vietos, padėkos.  

1.8. Papildomų galimybių suteikimas gabių 

mokinių saviraiškai. 

Direktorė 2017 m. MK 50% mokinių dalyvaus mokykloje 

veikiančiose neformaliojo švietimo 

veiklose. 

 

1.9. Gerosios patirties sklaida:  

 darbo su spec. poreikių vaikais                

( turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų) 

specifika, sėkmės istorijos  

 mokinio asmeninės pažangos fiksavimo 

įrankiai 

 

 lankytų kvalifikacijos tobulinimo 

renginių aptarimas 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

2017 m. 

kovas 

 

 

gegužė 

ŽI 

 

 

3 mokytojai pristatys savo sėkmės 

istorijas metodinės grupės posėdžiuose. 

 

50% mokytojų pristatys prasmingus 

mokinio asmeninės pažangos fiksavimo 

įrankius 

50% mokytojų pasidalins mintimis iš 

kvalifikacijos tobulinimo renginių.  

 

1.10. Pagalbos teikimas mokytojams, 

rengiantiems pritaikytas bei individualizuotas 

programas specialiųjų poreikių mokiniams ir 

dirbant pagal jas. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

nuolat ŽI Pagal PPT rekomendacijas specialiųjų 

poreikių mokiniams 100% pritaikytos ar 

individualizuotos programos. 

 

1.11. Seminaras mokytojams „Pradinių klasių 

mokinių netinkamo elgesio korekcijos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

2017 m. 

rugsėjis 

MK 90% mokytojų dalyvaus mokymuose.  
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galimybės“ ugdymui 

1.12. Prevencinės programos „Antras žingsnis“ 

vykdymas. 

Programos 

„Antras 

žingsnis“ 

konsultantė 

2017 m. ŽI 100% mokytojų dirbs pagal „Antro 

žingsnio“ programą. 30% mokinių 

gebės įvardinti, kaip atpažinti ir valdyti 

emocijas. 

 

1.13. Mokytojų įsivertinimo anketų analizė Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2017 m. 

birželis 

ŽI 100% mokytojų pateiks įsivertinimo 

anketas. Analizės rezultatai bus aptarti 

individuliai, panaudoti kvalifikacijos 

kėlimo priemonių planavimui. 

 

1.14. Mokytojų atestacinės programos 

įgyvendinimas 

Direktorė 2017 m. 

gruodis 

MK 1 mokytojai bus suteikta mokytojo 

metodininko kvalifikacinė kategorija. 

 

1.15. Bendruomenės narių apklausa (bendrojo 

lavinimo mokyklų įsivertinimo ir pažangos 

anketai) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2017 m. 

spalis- 

gruodis 

ŽI 30% mokinių tėvų atsakys į klausimyną 

IQESonline sistemoje; mokytojų 

tarybos posėdyje aptarta mokyklos 

padaryta pažanga. 

 

 

 

2 uždavinys. Aktyvinti bendruomenės veiklumą. 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 

Pastabos 

2.1. Renginiai, stiprinantys bendruomenės narių 

bendradarbiavimą: 

Kūrybinių laboratorijų dienos, Kaziuko mugė, 

Šokių Pumpurėlis 2017, Advento vakaras. 

Direktorė, 

mokytojos 

2017 m. ŽI,  

PL  

90% mokinių, 90% mokytojų, 30% tėvų 

dalyvaus renginiuose. 

 

2.2. Tradiciniai renginiai: 

Ketvirtokų išleistuvės, pirmokų krikštynos. 

Klasių 

mokytojos, 

muzikos ir šokio 

mokytojos 

2017 m. ŽI 100% pirmų ir ketvirtų klasių mokinių 

ir 20% tėvų dalyvaus renginiuose. 

 

2.3. Atvirų durų dienos  Metodinė grupė 2017 m.  ŽI Būsimų pirmokų tėvai susipažins su 

mokykla prieš renkantis pirmą klasę. 

 

Organizuota savaitė, kurios metu 30% 

mokinių tėvų susipažins su ugdomąja 

veikla klasėse. 
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2.4. Sveikatą stiprinantys renginiai, pagal 

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 

2017 m. veiklos planą: 

 sveikatingumo diena su Šauliais; 

 judėjimo sveikatos labui diena. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2017 m. 

 

ŽI Organizuoti 2 sveikatą stiprinantys 

renginiai, kuriuose dalyvaus 80% 

mokinių ir 10% tėvų. 

 

2.5. Neformaliojo švietimo poreikio tyrimas 

(tėvų apklausa) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2017 m. 

kovas 

ŽI Parengta ataskaita, tyrimo rezultatai 

panaudoti rengiant ugdymo planą.  

 

2.6. Renginiai pagal  Vaiko gerovės komisijos 

planą. 

VKG 

pirmininkė 

2017 m.  ŽI Dalyvaus 95% mokinių, 90% mokytojų.  

2.7. Paskaitos tėvams: 

 „Ką gali padaryti tėvai, kad jų vaikai, 

besimokantys kartu su elgesio ir emocijų 

sutrikimą turinčiu vaiku, būtų saugūs“ 

 „Kaip skatinti aukštesnių gebėjimų 

vaikus neprarasti mokymosi 

motyvacijos“ 

Mokytojos 2017 m.  

kovas, 

 

 

rugsėjis 

ŽI Paskaitose dalyvaus 30% tėvų.  

2.8. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais: Lietuvos Edukologijos universitetu, 

Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

Direktorė nuolat ŽI Atnaujintos bendradarbiavimo sutartys.  

2.9. Bendradarbiavimas vietos bendruomene:  

Utenos kultūros centru, seniūnaitija 

Direktorė  ŽI Dalyvauta Utenos miesto šventėje, 

Utenos kultūros centro renginiuose, 

organizuota akcija kartu su gyvūnų 

globos namais. 

 

2.10. Patalpos pritaikymas naujam klasės 

komplektui  

Direktorė 2017 m.  BL, PL Isigyta 26 vnt. suolų komplektas, 

metodinės spintos 2 vnt.  

 

Irengta rūbinėlė 

2.11. Sportinio inventoriaus atnaujinimas Direktorė 2017 m. BL, PL Įsigyta 1 mobilus krepšinio stovas.  
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2.12. Antikorupcinis mokyklos bendruomenės 

švietimas 

Direktorė 2017 m.  ŽI Mokyklos interneto puslapyje paskelbta 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 

metinis viešųjų pirkimų planas, 

informacija apie supaprastintus mažos 

vertės pirkimus, vykdomus žodžiu. 

 

Išanalizuota 100%  gautų nuomonių ir 

priimti sprendimai. 

2.13. Mokyklos veiklos viešinimas mokyklos 

interneto svetainėje, spaudoje. 

Direktorė nuolat ŽI Skelbiami mokyklos veiklos 

dokumentai, renginių aprašymai ir 

nuotraukos, skleidžiama geroji patirtis 

 

 

V SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 
Finansavimo šaltiniai Asignavimai 2017 metams 

(tūkst. Eurų) 

Iš jų: darbo užmokesčiui 

(tūkst. Eurų) 

Iš viso asignavimų 402,1 342,9 

Valstybės biudžeto lėšos 283,7 270,7 

Savivaldybės biudžeto lėšos 98,2 72,2 

Biudžetinių įstaigų pajamos 20,2 - 

 

VI SKYRIUS. 

 ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

 Veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą atlieka veiklos plano rengimo grupė (Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos direktoriaus 2016-12-

22 įsakymas Nr. V-89). Veiklos plano įgyvendinimo analizė atliekama gruodžio mėn., ataskaita teikiama mokyklos tarybai kitų metų sausio mėn. 
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