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Įsakymu Nr. V- 18 

 

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS 

2019 M VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 2019 metų veiklos plano įgyvendinimas 

Tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę, telkiant mokyklos bendruomenę  

Uždaviniai: 1. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

        2. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo. 

Priemonės 

pavadinimas  

Darbo/veiksmo 

pavadinimas  

Vertinimo kriterijus (mato vienetai ir reikšmės) 

 

Atsakingi 

vykdytojai  

(pareigos, 

vardas ir 

pavardė) 

Asignavimai  

(EUR)  

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 
Planuota reikšmė  

 

Faktinė reikšmė  

 

1.1.Veiksmingos 

individualios 

mokinio asmeninės 

pažangos stebėsenos 

sistemos 

tobulinimas 

Pakoreguotas 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo aprašas. 

 

Pakoreguotas mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašas. 

Paruoštos 

rekomendacijos 

tėvų informavimui apie 

mokinio padarytą 

pažangą. 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų aprašas 

patvirtintas2019 m. 

lapkričio 11 d. direktorės 

įsakymu Nr. V-88 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė grupė 

ŽI  



1.2.Sudaryti 

galimybę visiems 

mokiniams įgyti 

gamtamokslinės 

kompetencijos 

pagrindus 

Naujos edukacinės 

erdvės 

Pasaulio pažinimo 

pamokose 80 % 

mokytojų naudosis 

pagal projektą 

,,Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis” 

gautomis priemonėmis 

Sudarytos sąlygos 52% 

mokytojų tobulinti 

kvalifikaciją dirbant su 

gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis” 

Panaudojus 2% paramos 

lėšų įrengta laboratorija 

darbui 

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė 

grupė 

2% GPM 

lėšos 1092,21 

EUR 

 

1.3. Pagalbos 

teikimas 

mokytojams, 

rengiantiems 

pritaikytas bei 

individualizuotas 

programas 

specialiųjų poreikių 

mokiniams (darbui 

pagal jas) 

Suderintos 

individualizuotos ir 

pritaikytos 

programos 

Pagal PPT 

rekomendacijas 

specialiųjų poreikių 

mokiniams 100% 

pritaikytos ar 

individualizuotos 

programos. 

VGK komisijos 2019 m. 

rugsėjo 11 d. posėdyje Nr. 

(VKGK)-3 

pritarta 

individualizuotoms ir 

pritaikytoms programoms 

VGK, 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

ŽI  



1.4 Dalyvavimas, 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose, 

projektuose 

Dalyvavimas rajono 

ir respublikiniuose 

organizuojamuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose 

20% mokinių kasmet 

dalyvaus rajono, 

krašto, 

šalies 

organizuojamuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose. 

 

25% mokinių dalyvavo 

rajono, ir respublikiniuose 

organizuojamuose 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose: Utenos rajono 

4 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje 

užėmė pirmą vietą  

Rajoninėje etikos mokinių 

olimpiadoje užėmė pirmą 

vietą, sportininkai  2019 

metų Lietuvos mokyklų 

žaidynių bendrojo 

ugdymo mokyklų ( 

pradinių ir mokyklų 

darželių) tarpe užėmė 

trečiąją vietą 

 

Metodinė 

grupė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

ŽI  

1.5. Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse 

Veiklos netradicinėse 

edukacinėse erdvėse 

Kiekvienas mokytojas 

praves po 1-3 pamokas 

per metus įvairiose 

edukacinėse erdvėse. 

100% mokytojų 

organizavo veiklas 

netradicinėse edukacinėse 

erdvėse 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

MK 

1001,77EUR 

 

1.6. Neformaliojo 

švietimo poreikio 

tyrimas (tėvų 

apklausa) 

Poreikio tyrimas Parengta ataskaita, 

tyrimo rezultatai 

panaudoti rengiant 

ugdymo planą. 

Tyrimo rezultatai 

panaudoti rengiant 

ugdymo planą. 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

ŽI  



1.7. Sveikatą 

stiprinantys 

renginiai, pagal 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialisto 2017 m. 

veiklos planą: 

•sveikatingumo 

diena; 

•judėjimo sveikatos 

labui diena. 

Sveikatą stiprinantys 

renginiai, 

Organizuoti 2 sveikatą 

stiprinantys renginiai, 

kuriuose dalyvaus 80% 

mokinių ir 10% tėvų. 

Organizuoti 4 sveikatą 

stiprinantys renginiai, 

kuriuose dalyvavo 80% 

mokinių ir 10% tėvų. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

ŽI  

2.1.Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas ir 

plėtojimas pagal 

mokytojų 

metodinėje grupėje 

numatytus 

prioritetus 

Tikslingas mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

70% mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

perduos informaciją  

kolegoms metodinėje 

grupėje 

100% mokytojų, 

Dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

perdavė informaciją  

kolegoms metodinėje 

grupėje 

Metodinė 

grupė 

MK 

1897,54EUR 

 

2.2.Informacinių 

komunikacinių 

technologijų ir 

informacijos šaltinių 

panaudojimo  

mokytojų darbe 

skatinimas 

IKT panaudojimas Pagalba ir mokymai 

mokyklos mokytojams 

dėl efektyvesnio IKT ir 

interaktyvių 

mokymo(si) priemonių 

naudojimo pamokose 

30 % mokytojų 

dalyvaus mokymuose 

ir perteiks patirtį 

kolegoms metodinėje 

grupėje 

88 % mokytojų dalyvavo 

mokymuose ir perteikė 

patirtį kolegoms 

metodinėje grupėje. 

Atnaujintos IKT 

priemonės klasėse 

Direktorė, 

metodinė grupė 

Savivaldybės 

lėšos 5200 

EUR 

MK 881,95 

EUR 

 



2.3.Mokytojų 

atestacinės 

programos 

įgyvendinimas 

Mokytojų 

metodininkų 

pagalbos teikimas 

besiatestuojantiems 

mokytojams 

(mentorystė) 

Atestacinės 

programos 

įgyvendinimas 

 

2 mokytojai atestuosis 

aukštesnei 

kvalifikacinei 

kategorijai 

20% mokytojų 

metodininkų teiks 

pagalbą 

besiatestuojantiems 

mokytojams. 

2 mokytojoms bus 

suteikta aukštesnė 

kvalifikacinė 

kategorija. 

20% mokytojų 

metodininkų teikė pagalbą 

besiatestuojantiems 

mokytojams. 

2 mokytojoms suteikta 

aukštesnė kvalifikacinė 

kategorija. 

Direktorė, 

atestacinės 

komisijos 

sekretorė, 

metodinė grupė 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

ŽI  

2.6. Mokytojų 

įsivertinimo anketų 

analizė 

Mokytojų 

įsivertinimas 

100% mokytojų 

pateiks įsivertinimo 

anketas. Analizės 

rezultatai bus aptarti 

individuliai, panaudoti 

kvalifikacijos kėlimo 

priemonių planavimui. 

100% mokytojų pateikė 

įsivertinimo anketas. 

Analizės rezultatai aptarti 

individuliai, panaudoti 

kvalifikacijos kėlimo 

priemonių planavimui 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

ŽI  

2.7. Paskaitos 

tėvams: 

Paskaita tėvams 

„Išdrįsk klausti“ 

„Kaip rasti 

humaniškų ir 

efektyvių netinkamo 

vaiko elgesio 

keitimo būdų“ 

Paskaitos tėvams Paskaitose dalyvaus 

30% tėvų. 

Paskaitose dalyvavo 30% 

tėvų. 

Mokytojos ŽI  

2.8.Bendruomenės 

narių apklausa 

(bendrojo lavinimo 

mokyklų 

Apklausa tėvams 30% mokinių tėvų 

atsakys į klausimyną 

IQESonline sistemoje; 

mokytojų tarybos 

56 % mokinių tėvų atsakė 

į klausimyną IQESonline 

sistemoje; mokytojų 

tarybos posėdyje aptarta 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

ŽI  



įsivertinimo ir 

pažangos anketai) 

posėdyje aptarta 

mokyklos padaryta 

pažanga. 

 

mokyklos padaryta 

pažanga. 

 

2.9 Antikorupcinis 

mokyklos 

bendruomenės 

švietimas 

Korupcijos 

prevencija 

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. 

 

Mokyklos interneto 

puslapyje paskelbta 

supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės, metinis 

viešųjų pirkimų planas, 

informacija apie 

supaprastintus mažos 

vertės pirkimus, 

vykdomus žodžiu. 

Nuomonių ir 

nusiskundimų negauta 

Direktorė ŽI  

2.10. Mokyklos 

veiklos viešinimas 

mokyklos interneto 

svetainėje, spaudoje. 

Veiklos viešinimas Skelbiami mokyklos 

veiklos dokumentai, 

renginių aprašymai ir 

nuotraukos, 

skleidžiama geroji 

patirtis 

Skelbiami mokyklos 

veiklos dokumentai, 

renginių aprašymai ir 

nuotraukos, skleidžiama 

geroji patirtis 

Direktorė ŽI  

 

PRITARTA          SUDERINTA 

Utenos Aukštakalnio mokyklos          Utenos rajono savivaldybės administracijos 

tarybos 2020 m. sausio 30 d.         Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų   

protokoliniu nutarimu Nr. MTPR-1                                                                           skyriaus vedėjo pavaduotoja  

 

           Virginija Vaitiekienė      

    


