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2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

TIKSLAS: Šiuolaikinių ugdymosi sąlygų kūrimas, siekiant mokinių asmeninės pažangos, 

aktyviai bendradarbiaujant mokyklos bendruomenei. 

UŽDAVINYS 1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant individualios mokymosi 

pažangos. 

UŽDAVINYS 2. Sukurti saugias ir modernias edukacines erdves. 

UŽDAVINYS 3. Aktyvinti bendruomenės veiklumą. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą, buvo įvykdyti beveik visi užsibrėžti uždaviniai. 

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

Didelį dėmesį skyrėme individualios mokinio asmeninės pažangos stebėsenos sistemos kūrimui 

ir tobulinimui Mokytojos pristatė savo patirtį, kaip jų pamokose fiksuojama asmeninė pažanga, 

ieškome informatyviausios formos. Fiksuojame ilgalaikę mokinio pažangą, kurioje lyginami pusmečių, 

metiniai ir standartizuotų testų pasiekimai. 

Dalyvavome veiksmo tyrime  „Standartizuotų testų taikymas mokykloje 2018 m.“ (2016 m, 

2017 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. 

2. Sukurti saugias ir modernias edukacines erdves. 

Atnaujinta bibliotekos edukacinė erdvė. Sukurtos darbo vietos kompiuterių klasei žaidimų kambaryje ir 

4 klasės  pritaikytos naudotis nešiojamais kompiuteriais Ruošiama vieta laboratorijai pagal projektą 

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

3 uždavinys. Aktyvinti bendruomenės veiklumą. 

Renginiai, stiprinantys bendruomenės narių bendradarbiavimą: 

Kūrybinių laboratorijų dienos, Kaziuko mugė, Medžių sodinimo diena „Šokių Pumpurėlis 2018“, 

Advento vakaras, bendri renginiai su Utenos kultūros centru, seniūnaitija ir kt. Atnaujintos 

bendradarbiavimo sutartys su ikimokyklinėmis įstaigomis, numatyti bendri renginiai. 90% mokinių, 

90% mokytojų, 30% tėvų dalyvavo  renginiuose.  

Pasiekimai  

Utenos rajono 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje III –ą vietą užėmė 4 a kl. mokinys 

Utenos rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje I –ą vietą ir II –ą vietą 4a klasės mokiniai 

(mokytoja Jurgita Liuimienė) 



Anglų kalbos konkurse „I know English“, skirtame 4 klasių mokiniams I vietą (4 b klasės mokinys), 

mokytoja Jolita Giedraitė.  

Rajoninėje etikos olimpiadoje III-IV klasių mokinių grupėje I vieta, mokytoja Jurgita Liuimienė. 

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių plaukimo varžybose, skirtose Utenos DSC taurei 

laimėti, mokyklos mergaičių komanda iškovojo I vietą, berniukų komanda I vietą.  

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių krepšinio 3x3, skirtose Utenos DSC taurei laimėt i - I vieta 

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių lengvosios atletikos trikoves skirtose Utenos DSC taurei 

laimėti –III vieta 

 Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių šaškių varžybose, skirtose Utenos DSC taurei laimėti- 

I vieta 

Utenos miesto mokyklų pradinių klasių mokinių šachmatų varžybose, skirtose Utenos DSC taurei 

laimėti- I vieta 

Pradinių klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas“ –  

I vieta rajone 

II vieta (II etape) 

Išvados  

1. Mokykla tapo dar patrauklesnė miesto visuomenei, tai įrodo išaugusių klasių komplektų 

skaičius mokykloje. 

2. Mokykloje kryptingai kuriamas mokyklos įvaizdis, puoselėjamos senos ir kuriamos naujos 

tradicijos,  atnaujintos edukacinės erdvės paįvairina mokymosi procesą. 

3.Standartizuotų testų rezultatai geresni lyginant su šalies rezultatais, tačiau dėl tam tikrų 

aplinkybių nevisiškai jais pasinaudojama siekiant individualios mokinio pažangos.  
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