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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginis mokyklos veiklos planas 2019-2021 metams patvirtintas Seredžiaus Stasio Šimkaus  

mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30   d. įsakymu Nr. V- 28. 

Veiklos tikslai:  

1. užtikrinti ugdymo(si) kokybę siekiant asmeninės pažangos; 

2. telkti bendruomenę prasmingai veiklai. 

Tuo tikslu buvo atnaujintas ir 2020-11-06 įsakymu Nr. V-64 patvirtintas mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Kaip ir kasmet, nuo rugsėjo vyresnių klasių mokiniai  klasių 

valandėlių metu fiksavo individualią pažangą, ją įsivertino patys. Bendru mokyklos sutarimu 

kiekvienas mokinys kas mėnesį įsivertina savo asmeninę pažangą, ją aptaria su klasės vadovu bei 

dalykų mokytojais, užsirašo savo refleksijas, įsipareigojimus nustatytam laikotarpiui. Mokiniai 

fiksuoja savo planuojamus pusmečių rezultatus. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos ypatingai 

akcentuojami ir analizuojami signaliniai pusmečių įvertinimai. Kiekvieno mokinio signalinius 

pusmečio rezultatus atidžiai tyrinėja klasių vadovai, dalykų mokytojai, administracija. Su 

mokiniais, kuriems pagal signalinius įvertinimus gresia nepatenkinami pažymiai, kalbamasi 

(dažnai dalyvaujant tėvams ar globėjams) ieškant būdų pagerinti rezultatus. Vedami pokalbiai ir su 

mokiniais, kurie mokosi gerai, bet galėtų pasitempti, pagerinti kai kurių dalykų rezultatus, 

padedama mokiniams tobulinti savo gebėjimus, siekti asmeninės pažangos, skatinama dalyvauti 

olimpiadose ir kitose veiklose. 

 Mokytojų tarybos posėdyje 2020 m. vasario 4  d. analizuotas edukacinių aplinkų praplėtimas ir 

tobulinimas, naujai gautų mokymo priemonių panaudojimas, siekiant mokinių bendrųjų 

kompetencijų augimo. Tuo tikslu birželio mėn. buvo atidarytas pažintinis takas su sveikatingumo 

trasa.  

Mokyklos veiklos tikslai  ir uždaviniai 2020 metams buvo: 

1.Tobulinti pamokos kokybę, orientuotą į kiekvieną mokinį: 

•Gerinti išmokimo stebėjimą ir įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą. 

•Mokyti mokinius lyginti savo pažangą su išsikeltais mokymosi uždaviniais. 

•Ugdyti mokinį kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi 

pažangą. 



•Pagal galimybes įsigyti naujų mokymo priemonių ir efektyviau panaudoti jau turimas. 

2.  Aktyvinti savivaldos institucijų veiklą mokykloje: 

•Siekti, kad savivaldos institucijos per metus suorganizuotų bent po vieną renginį mokykloje. 

•Įtraukti savivaldos atstovus  į Veiklos plano ir Ugdymo plano rengimo grupes.        

•Organizuoti diskusijas su savivaldos atstovais, siekiant gerinti mokyklos veiklą. 

•Pasiruošti ir pravesti mokyklos 385 metinių jubiliejinį renginį, į veiklas įtraukiant visą 

bendruomenę. 

3. Užtikrinti saugią, sveiką ir šiuolaikišką, ugdymos(si) reikalavimus atitinkančią aplinką. 

•Įtraukti bendruomenės narius į projekto „Saugi mokykla“ vykdymą ir kitą projektinę veiklą. 

•Organizuoti įvairius prevencinius renginius, akcijas, diskusijas, susitikimus mokyklos 

bendruomenei aktualiomis temomis. 

•Konsultuoti ir bendradarbiauti su tėvais (globėjais) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

Kaip buvo įgyvendintas veiklos planas? 

Kadangi ilgą laiką mokymas buvo organizuojamas nuotoliniu  būdu, kiekvieno mokinio išmokimo, 

pasiekimų ir asmeninės pažangos stebėjimas negalėjo vykti nuosekliai. Tačiau galime teigti, kad 

prisitaikėme prie nuotolinio mokymo ir mokymosi sąlygų. Dalis mokinių pagerino savo rezultatus, 

nes namuose jautėsi drąsesni. 2020 metais 2 mokiniai užėmė prizines vietas rajono olimpiadose, 1 

mokinys užėmė prizinę vietą rajoniniame konkurse ir 2 mokiniai tapo prizininkais respublikiniuose 

konkursuose.  Respublikinėje mokyklų muziejų apžiūroje užėmėme 3 vietą. 

Mokyklos taryba  analizuoja  administracijos pateiktus, kitus mokyklai svarbius  klausimus. 

Mokinių taryba renkasi vieną kartą per savaitę. Sėkmingiausias jų suorganizuotas renginys buvo 

Mokytojų dienos minėjimas. Tėvų ir mokinių atstovai yra įtraukiami į Veiklos ir Ugdymo planų 

darbines grupes. Atsiklausiama jų nuomonės, prašoma pateikti siūlymus. Paprastai prieš mokyklos 

direktoriui tvirtinant  planus, jie pateikiami svarstyti mokyklos tarybai. Ugdymo plano pakeitimai 

2020-2021 metams svarstyti 2020 m. birželio 18 d. vykusiame mokyklos tarybos posėdyje. 

Mokykla toliau vykdė ilgalaikes prevencines programas (Psichotropinių  medžiagų, Patyčių ir 

smurto, Mokyklos nelankymo prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo, Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programas). IPUG ir pradinių klasių mokiniai – „Zipio draugų“, „Antro 

žingsnio“ programas. 

Vasarą vykdytos socializacijos ir vasaros poilsio stovyklos „Dubysa-2020“ (pradinių  klasių mok.) 

ir „Meno inkubatorius-2020“( 5-10 kl. mok.). 

 Sausio mėn. mokyklos internetiniame tinklapyje įkurta „Patyčių dėžutė“, vasario mėn. vyko 

seminaras mokytojams – psichologės J. Arštikaitienės paskaita „Klasės vadovų ir mokytojų veikla 

gerinant klasės mikroklimatą“; psichologės L. Janutės paskaita tėvams „Šeimos įtaka vaiko 

emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymui“; gegužės mėn., Šeimos dienai paminėti, 

organizuota socialinė foto akcija Facebook „Šeima -ramybės uostas“. 

Tolerancijos dienai paminėti organizuota kūrybinė akcija „Dėlionė“ ; vykdyta soc. akcija  

„Solidarumo bėgimas“; dėl saugaus elgesio socialinėje erdvėje organizuotas susitikimas su 

policijos pareigūnu R. Budriumi. Dėl kilusios pandemijos lankymosi namuose atsisakyta, bet dėl 

iškilusių klausimų su tėvais operatyviai bendraujama telefonu, TAMO, per MESSENGER. Su 

tėvais ir mokiniais kontaktuoja klasės vadovai, psichologė, soc. pedagogė, mokyklos 

administracija. 

Visą informaciją apie mokyklos gyvenimą ir veiklą operatyviai pateikiame mokyklos FACEBOOK 

paskyroje. 

 

 

 

 

 



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. Gerinti ugdymo 

kokybę tobulinant 

vertinimo 

technologijų ir IKT 

taikymą mokinio 

mokymosi ir 

pažangos 

stebėjimui ir 

vertinimui.  

Pasiekimų ir 

pažangos 

analizė. 

Informacinių 

technologijų 

vartojimo 

aktyvinimas. 

2019 ir 2020 I 

pusmečio 

rezultatų 

palyginimas.  

1. 5-10 klasėse  

sumažinti nepažangių 

mokinių skaičių 50 

proc. (nuo 4 iki 2 

mokinių) 

2. Padidinti  mokinių, 

kurių I pusmečio 

pažymių vidurkis 9 ir 

daugiau, skaičių ne 

mažiau, kaip iki 5. 

Kovo –gegužės ir lapkričio-

gruodžio mėnesiais 

mokykloje vyko nuotolinis 

mokymas. Ugdymo procese, 

taip pat ir vertinant 

mokinius, plačiai buvo 

naudojamos IKT. 2020 m.  

spalio 5 d. sakymu Nr. V-59 

patvirtintas naujas 

nuotolinio mokymosi 

tvarkos aprašas. 

1.Nepažangių mokinių 

skaičius mokslo metų 

pabaigoje buvo 2. 

2. 2019-2020 m. m. 

pirmajame pusmetyje 

mokininių, kurių pažymių   

vidurkis buvo  9 ir daugiau, 

buvo 4, šiemet –  6. 

2. Organizuoti 

efektyvų lėšų 

paskirstymą ir 

panaudojimą, 

užtikrinant saugią 

darbo ir mokymo(-

si) aplinką 

mokykloje. 

Turtinti ir 

modernizuoti 

darbuotojų ir 

mokinių darbo 

vietas. 

 Gerinti 

bendrųjų erdvių 

būklę.  

1. Suremontuoti tris 

kabinetus, atnaujinti jų 

baldus. 

2. Atnaujinti 

informatikos kabinetą, 

jį praturtinant 2 

kompiuteriais ir viena 

multimedia. 

3.  Atnaujinti mokinių 

poilsio kambarį, 

aprūpinti jį stalo 

žaidimais. 

1.Tėvų lėšomis naujai 

suremontuoti I ir V klasių 

kabinetai: nudažytos sienos, 

lubos, grindys. Pirmokams 

tėvai nupirko lentynas, 

didelį paveikslą, mokykla 

įdėjo papildomą plastikinį 

langą Atnaujintos sporto 

salės sienų apsaugos (galima 

žaisti futbolą). 

3. Puoselėti 

bendruomenės 

savitarpio 

pasitikėjimu ir 

konstruktyviu 

dialogu grįstus 

santykius.  

Taikyti 

vadybinius 

modelius, 

padedančius 

tobulinti 

mokyklos-

daugiafunkcio 

centro veiklą. 

Kas savaitę 

vykstančiuose 

mokytojų 

1.   Įtraukti 

bendruomenę į 

metinių tikslų ir 

uždavinių kūrimą ir 

įgyvendinimą.  

2.  Mokytojai 

atsakingi už savo 

metodinės grupės 

tikslų pasiekimą.  

3.  Mokyklos aplinkos 

darbuotojus vertinti 

1. Sudarytos darbo grupės 

pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų  2020-

2021 metų ugdymo planų 

pakeitimams parengi (2020 

m. gegužės 28 d. įsakymas 

Nr. V-29), 2021 metų 

veiklos planui parengti 

(2020 m. lapkričio 30 d. 

įsakymas Nr. V-70). Į darbo 

grupių sudėtis įtraukti 



susirinkimuose 

aptarti metinio 

plano veiklas.  

Suburti 

bendruomenę 

mokyklos 385 

metų jubiliejinei 

šventei. 

pagal numatytas 

metines užduotis.  

4. Birželio 20 d. 

surengti mokyklos 

385 metų jubiliejinę 

šventę. 

bendruomenės atstovai. 

2. Kas savaitę metodinėje 

taryboje ar kitose grupėse 

aptariamas  veiklos plano 

vykdymas. 

3. Iki 2021 metų sausio 15 d. 

su darbuotojais aptartas 

metinių veiklos užduočių 

vykdymas, numatytos 

užduotys 2021 metams, 

veikla įvertinta ir skirta 

pareiginės algos kintamoji 

dalis (2021 m. sausio 15 d. 

įsakymas V-4). 

4. Buvo ruoštasi surengti 

jubiliejinę šventę, tačiau dėl 

pandemijos nukelta į 2021  

metus. 

4. Sukurti 

mokymosi 

pagalbos mokiniui 

teikimo sistemą. 

Laiku pastebimi 

ir nustatomi 

mokinių 

mokymosi 

sunkumai ir 

gebėjimai, 

teikiama 

savalaikė 

pagalba.  

1. Sukurtas mokymosi 

pagalbos mokiniui 

teikimo modelis.  

2. Vykdomas gabių 

mokinių atpažinimas 

visose klasėse.  

 

2020 m. kovo 22 d. 

įsakymus Nr. V-16 

patvirtintas „Pagalbos 

teikimo mokiniui tvarkos 

aprašas“. Kiekvienas 

mokytojas yra numatęs 

vieną valandą savaitėje teikti 

konsultacijas mokiniams.  

2020 m. spalio mėn. 1-2 sav. 

vykdytas gabių mokinių 

atpažinimo tyrimas pagal 

paruoštą metodiką. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nepravesta jubiliejinė mokyklos 385 

įkūrimo metinių šventė. 

Nespėta pasiruošti dėl COVID-19  ir sudėtinga 

epidemiologinė situacija 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

3. 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. Įruoštas mažasis mokyklos pažintinis takas su 

sveikatingumo trasos dalimi. 

Pagerėjo sąlygos vesti pamokas 

netradicinėse aplinkose, puoselėti sveiką 

gyvenseną. 



3.2. Pradėta įrengti lauko scena buvusios šaudyklos 

vietoje. 

Pagerės sąlygos organizuoti bendruomenės 

renginius lauke, bus sutaupyta lėšų ateityje. 

Bus patogiau, nes nereikės vežioti mobilios 

scenos. 

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Tobulinsiu šias kompetencijas: švietimo politikos, strategijos kūrimo, įstaigos tobulinimo 



ir pokyčių valdymo klausimais. 

7.2. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1. Užtikrinti  efektyvų 

mokyklos valdymą 

1. Mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai atitiks 

galiojančius teisės aktų 

reikalavimus. 

2. Nebus fiskalines 

drausmės pažeidimų. 

1. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. 

bus atnaujinti mokyklos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai. 

2. Bus įgyvendintos 

kontroliuojančių ir priežiūrą 

vykdančių  institucijų 

rekomendacijos.  

3. 2021 m. biudžetas bus 

įvykdytas be pažeidimų ir 

įsiskolinimų. 

 

8.2. Gerinti mokinių pasiekimus 

pagal vaiko individualios 

pažangos stebėjimo rodiklius. 

Pagerės individualias 

mokinių 

galimybes atitinkantys 

mokymosi pasiekimai ir 

nuolatinė mokymosi 

pažanga. 

1. 10 proc. 1-10 klasių mokinių 

pasieks aukštesnių rezultatų. 

2. 50 proc. mokinių pasieks 

asmeninės pažangos, kaups to 

įrodymus, reguliariai juos 

fiksuos ir reflektuos. 

3. 2021 m. NMPP, PUPP 

rezultatai atitiks šalies vidurkį. 

4. 5 proc. sumažės praleistų 

pamokų skaičius. 

8.3. Efektyvinti saugios, 

draugiškos ir emociškai 

palankios mokyklos 

puoselėjimą. 

Bus užtikrinamos 

saugios, 

higienos normas 

atitinkančios sąlygos 

mokyklos bendruomenes 

nariams. 

1. Dalykų mokytojai 

organizuos nemažiau nei 2 

pamokas netradicinėse ugdymo 

aplinkose. 

2.  Bus suremontuoti 2 

kabinetai: 

technologijų ir būsimiems 

pirmokams. 

3. Bus parašytas projektas 

sporto rėmimo fondui prie 

ŠMSM dėl stadiono krepšinio 

aikštelės ir futbolo aikštės 

dangų atnaujinimo. Gavus 

finansavimą bus pradėtas 

įgyvendinti. 

 

8.4. Puoselėti bendruomenės 

savitarpio pasitikėjimu ir 

Ir karantino metu 

bendruomenės nariams 

1.Nuotoliniu būdu per savaitę 

bus surengti ne mažiau kaip 2 



konstruktyviu dialogu grįstus 

santykius. 

bus organizuojami 

užsiėmimai nuotoliniu 

būdu. Gerinamos darbo ir 

užsiėmimų sąlygos. 

Esant palankiai 

epidemiologinei  

situacijai,  bus surengta 

mokyklos jubiliejinė 

šventė. 

užsiėmimai. 

2. Bus baigta įruošti lauko 

scena buvusioje šaudykloje. 

3. Bus parašytas projektas 

VVG Nemunas dėl Seredžiaus 

pažintinio tako įruošimo. 

4. Bus pravesta jubiliejinė 

mokyklos įkūrimo 385 metų 

šventė. 

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Negerėjanti COVID-19 situacija. 

9.2. Finansinių išteklių trūkumas. 

9.3. Įstaigos struktūriniai pakitimai. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

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


