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UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

2019-2020 m. m. yra 12 komplektų, mokosi 281 mokinys 2020-2021 m. m. yra 12 komplektų, mokosi 284 mokiniai. 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2020 m. spalio 1 d.  ̶  8%. Šie mokiniai mokosi pagal pritaikytas programas, iš jų 3 – pagal individualizuotas. 7 iš 

jų turi didelių specialiųjų poreikių. 

Mokiniams specialiąją pagalbą teikia logopedas (1,25 et.), spec. pedagogas (1 et.), Vaiko gerovės komisija sprendžia, kuriems mokiniams reikalinga 

mokytojo padėjėjo (2 et.) pagalba. 

Mokyklos teikiamoje neformaliojo švietimo veikloje dalyvauja 76% mokinių. 

NVŠ veikloje užimti 40% mokinių. 

Mokykloje dirba 19 pedagogų. Iš jų: mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 47,3%, vyr. mokytojo  ̶ 42,1%, vyr. specialiojo pedagogo  ̶  

10,6%. 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas. 

Naudojomės „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2017)“. 

2020-2021 m. m. vidaus įsivertinimo išvados 

Sprendžiant iš gautų rezultatų mokyklos veiklos stipriosios pusės yra šios: 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga, siekiant geresnio mokinių pasirengimo. 

4.3.2. Nuolatinis mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulėjimas. 

Taisytini ir tobulintini veiklos aspektai: 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikių pažinimą bei pagalbos teikimą jiems. 

4.2.1. Mokymasis ir veikimas kartu bendradarbiaujant. 

Tobulintina sritis: Mokymasis ir veikimas kartu bendradarbiaujant. 
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III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

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. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

Priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 
Pastabos 

1 uždavinys. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

1.1. Veiksmingos individualios mokinio asmeninės 

pažangos stebėsenos sistemos tobulinimas. 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė grupė  

2021 m. 

sausis - 

gruodis 

ŽI Paruošas Utenos Aukštakalnio pradinės 

mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos 

aprašas nusimatyti kriterijai veiklai stebėti 

 

1.2. Sudaryti galimybę visiems mokiniams įgyti 

gamtamokslinės kompetencijos pagrindus. 

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė grupė 

2021 m 

sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos  

Pasaulio pažinimo pamokose 80 % 

mokytojų naudosis pagal projektą 

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ 

gautomis priemonėmis  

 

 

1.3. Pagalbos teikimas mokytojams, rengiantiems 

pritaikytas bei individualizuotas programas 

specialiųjų poreikių mokiniams ir dirbant pagal jas. 

VGK, Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2021 m. 

sausis - 

gruodis 

ŽI Pagal PPT rekomendacijas specialiųjų 

poreikių mokiniams 100% pritaikytos ar 

individualizuotos programos. 

 

1.4 Dalyvavimas, konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, projektuose. 

Metodinė grupė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

2021 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

Projektų 

10% mokinių kasmet dalyvaus rajono, 

krašto, šalies organizuojamuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. 
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Priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 
Pastabos 

ugdymui lėšos 5% taps renginių nugalėtojais, laureatais. 

1.5. Ugdomosios veiklos organizavimas 

netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

Metodinės grupės 

pirmininkė 

2021 m. MK, ŽI Kiekvienas mokytojas praves po 1-2 

pamokas per metus įvairiose edukacinėse 

erdvėse. 

 

1.6. Neformaliojo švietimo poreikio tyrimas (tėvų 

apklausa). 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2021 m. 

kovas 

ŽI Parengta ataskaita, tyrimo rezultatai 

panaudoti rengiant ugdymo planą.  

 

1.7. Sveikatą stiprinantys renginiai, pagal 

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2020 m. 

veiklos planą: 

 sveikatingumo diena; 

 judėjimo sveikatos labui diena. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2021 m. ŽI Organizuoti 2 sveikatą stiprinantys 

renginiai, kuriuose dalyvaus 60% mokinių 

ir 5% tėvų. 

 

2 uždavinys. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo. 

2.1. Mokytojų kompetencijų tobulinimas ir 

plėtojimas pagal mokytojų metodinėje grupėje 

numatytus prioritetus. 

Metodinė grupė 2021 m. Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

70% mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, perduos 

informaciją  kolegoms metodinėje grupėje 

100% mokytojų dalyvaus mokymuose 

susijusiuose su UTA( ugdymo turinio 

atnaujinimu). 

Kiekvienas mokytojas stebės 1-2 kolegų 

vedamas ugdomąsias veiklas dalinsis su 

kolegomis gerąja patirtimi, reflektuos.  

Apibendrinti rezultatai bus pateikti ir 

aptarti metodinėje grupėje. 

 

2.2. Informacinių komunikacinių technologijų ir 

informacijos šaltinių panaudojimo mokytojų darbe 

skatinimas. 

Direktorė, 

metodinė grupė  

2021 m. 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Pagalba ir mokymai mokyklos 

mokytojams dėl efektyvesnio IKT ir 

interaktyvių mokymo(si) priemonių 
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Priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 
Pastabos 

naudojimo pamokose 50% mokytojų 

dalyvaus mokymuose ir perteiks patirtį 

kolegoms metodinėje grupėje. 

Atsižvelgiant į poreikį ir MK lėšas bus 

įsigyta skaitmeninių ugdymo priemonių 

2.3. Mokytojų atestacinės programos įgyvendinimas. 

Mokytojų metodininkų pagalbos teikimas 

besiatestuojantiems mokytojams (mentorystė). 

Vadovavimas VDU ir Vilniaus kolegijos studentų 

praktikai  

Atestacinės 

komisijos 

sekretorė, 

Metodinė grupė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

2021 m. Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

1 mokytojas atestuosis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai. 

 

10% mokytojų metodininkų teiks pagalbą 

besiatestuojantiems mokytojams. 

1 mokytojai bus suteikta aukštesnė 

kvalifikacinė kategorija. 

4 mokytojai vadovaus VDU ir Vilniaus 

kolegijos studentų praktikai  

2.4. Renginiai, stiprinantys bendradarbiavimą: 

Pagal situaciją. 

Direktorė, 

mokytojos 

2021 m. ŽI,  

PL  

50% mokinių, 50% mokytojų, 15% tėvų 

dalyvaus renginiuose. 

 

2.5. Prevencinės programos: 

 „Antras žingsnis“ vykdymas. 

 Seksualinės prievartos ir seksualinio vaikų 

išnaudojimo prevencijos programos 

„Saugok ir gerbk mane“ vykdymas pagal 

projektą. 

Programos 

„Antras žingsnis“ 

konsultantė ir 

komanda 

vykdanti projektą 

,,Saugok ir gerbk 

mane“ 

2021 m. ŽI ,PL 100% mokytojų dirbs pagal „Antro 

žingsnio“ programą. 50% mokinių gebės 

įvardinti, kaip atpažinti ir valdyti 

emocijas. 

 

Bendruomenė bus įtraukta į seksualinės 

prievartos ir seksualinio vaikų 

išnaudojimo prevencijos programą 

„Saugok ir gerbk mane“ 30% vaikų, 30% 

mokytojų ir darbuotojų bei 30% tėvų 

dalyvaus mokymuose. 

2.6. Mokytojų įsivertinimo anketų analizė. Direktorė, 

direktoriaus 

2021 m. ŽI 100% mokytojų pateiks įsivertinimo 

anketas. Analizės rezultatai bus aptarti 
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Priemonės 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 
Pastabos 

pavaduotoja 

ugdymui 

birželis individuliai, panaudoti kvalifikacijos 

kėlimo priemonių planavimui. 

2.7. Bendruomenės narių apklausa (bendrojo 

lavinimo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketai). 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2021 m. 

spalis - 

gruodis 

ŽI 30% mokinių tėvų atsakys į klausimyną 

IQESonline sistemoje; mokytojų tarybos 

posėdyje aptarta mokyklos padaryta 

pažanga. 

 

2.8 Antikorupcinis mokyklos bendruomenės 

švietimas. 

Direktorė 2021 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. 

2.9. Mokyklos veiklos viešinimas mokyklos 

interneto svetainėje, spaudoje. 

Direktorė nuolat ŽI Skelbiami mokyklos veiklos dokumentai, 

renginių aprašymai ir nuotraukos, 

skleidžiama geroji patirtis. 
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V SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai 
Asignavimai 2020 metams 

(tūkst. Eurų) 

Iš jų: darbo užmokesčiui 

(tūkst. Eurų) 

Iš viso asignavimų 593.9 511.9 

Valstybės biudžeto lėšos 442.3 394.0 

Savivaldybės biudžeto lėšos 127.4 102.8 

Biudžetinių įstaigų pajamos 13.8 4.8 

 

VI SKYRIUS. 

 ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

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

2021-01-29 įsakymas Nr. V-12). Veiklos plano įgyvendinimo analizė atliekama iki kovo mėn., ataskaita teikiama mokyklos tarybai iki kovo mėn. 

_____________________________ 

PRITARTA       

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos    

2021-02-04 mokyklos tarybos protokoliniu nutarimu Nr. (MTPR)-1   

 


