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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Įgyvendinant mokyklos strateginį planą 2017–2019 m. pagrindiniu savo siekiu 2019 

m. laikėme ugdymo kokybės ir veiksmingumo uţtikrinimą. 
Tam, kad uţtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą, siekiant kiekvieno mokinio 

asmeninės paţangos mokyklos pedagogai veiksmingai dirbo 3 kryptimis: 

1. Bendradarbiaujant tobulino mokymo nuostatas ir būdus. 

2. Tobulino įsivertinimo ir duomenų panaudojimo procesą. 

3. Tobulino mokyklos įvaizdį ir identitetą. 

Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės paţangos bei ugdymo veiksmingumo, daug 

dėmesio skyrėme veiklos formoms ir būdams. Mokytojai kryptingai tobulino kvalifikaciją pagal 

mokyklos veiklos strategiją. Organizuotas bendri kvalifikacijos tobulinimo renginiai: seminaras 

„Gera mokykla prasideda pamokoje“, 2 edukacinės išvykos, mokymai mokytojams, kaip 

panaudoti IKT įrankius ir inovatyvias mokymo aplinkas ugdomojoje veikloje, stebėti ir patarti 

video mokymai „Ugdymas ir psichologija: kasdieniai iššūkiai“. 11 mokytojų dalyvavo (4 iš jų 

pristatė pranešimus) respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje „Aukštesnės ugdymo 

kokybės link“, 17 pedagogų – diskusijų festivalyje „Mokytojo balsas 2019: socialinis emocinis 

ugdymas“, 10 mokytojų – Šiaulių r. pedagogų metodinėje dienoje „Sumanusis ugdymas – įkvėpti 

mokyti(is). Mano sėkmės istorijos“, 11 darbuotojų – Lions Quest seminare „Laikas kartu“, 9 

mokytojai – seminare „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse", 8 mokytojai – seminare „InteraktyviosIT dirbtuvėlės su 

edukaciniais robotukais“.  

Mokytojams buvo suteikta galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

pagal individualius metodinės veiklos tobulinimo planus. 5 ir daugiau dienų kvalifikaciją tobulino 

net 75 proc. mokytojų, o vidutiniškai vienam mokytojui teko po 10,5 kvalifikacijos tobulinimo 

dienų. 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokėsi ir baigė projekto „Lyderių laikas 3“ 

neformaliosios švietimo lyderystės programos modulį „Švietimo lyderystės samprata“, dalinosi 

patirtimi ir pristatė pranešimus respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Reflektyvioji lyderystė 

mokykloje: politika, praktika, kultūra“ bei Šiaulių rajono mokyklų komandų pasitarime Švietimo 

ir sporto skyriuje. 
Mokytojai kolegialiai bendradarbiavo. Metodinę pagalbą mokytojams teikė mokytojas-

mentorius. Jis paruošė 2 informacinius stendus „Viskas apie pamoką“, konsultavo mokytojus 

individualiai, organizavo diskusijas Metodinėse grupėse. Mokytojai stebėjo 47 kolegų pamokas.  

 Balandţio mėnesį organizuota atvirų durų diena Šiaulių r. ugdymo įstaigų pedagogams 

„Mokymasis bendradarbiaujant“, kurioje dalyvavo 19 pedagogų iš 10 skirtingų ugdymo įstaigų. 8 

mokyklos  mokytojai vedė atviras pamokas bei veiklas, 6 mokytojai dalinosi patirtimi, kaip 

organizuoti veikliąsias pertraukas. Spalio mėnesį mokykloje vyko apskritojo stalo diskusija su 

Pakruojo „Ţemynos“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojais. Gruodţio mėnesį 

organizuota apskritojo stalo diskusija „Mokymo nuostatos ir būdai mano pamokoje. Sėkmės 

istorijos 2019“, kurioje visi mokytojai dalijosi gerąja patirtimi.  

Naudojami „Eduka klasės“ skaitmeniniai ištekliai (vadovėliai, įvairių tipų uţduotys) ir 

kitos interaktyvios programos bei įrankiai: Kahoot, EMA, Mind Map, Plickers, QR kodai, Ouizlet 
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ir kt. Vykdomas bendradarbiavimą skatinantis, projektais grįstas ir į mokinį orientuotas 

mokymas. Visi mokytojai pamokose taikė darbo grupėse ar porose metodą, visi mokytojai per 

metus pravedė bent 1 pamoką, kurioje mokiniai naudojosi informacinėmis technologijomis 

(kompiuteriais, telefonais, planšetėmis). 

Mokykloje organizuotos 3 dalykinės savaitės: kalbų, menų ir dorinio ugdymo bei 

tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų. 

Parengtos ir pradėtos įgyvendinti 2 naujos neformaliojo švietimo programos: „Skonio 

laboratorija“ (1–4 kl.) ir „Sportuojame linksmai“ (1–2 kl.). 

Organizuota Šiaulių r. ir Šiaulių m. pradinių klasių mokinių praktinė-paţintinė 

lietuvių/anglų kalbų konferencija „Regėta neregėta Lietuva“, kurioje dalyviai iš 13 mokyklų 

pristatė 49 pranešimus (17 anglų kalba ir 32 lietuvių kalba) . 

Siekiant tobulinti mokymosi nuostatas ir būdus, pakelti mokinių mokymosi motyvaciją, 

buvo skiriama didelis dėmesys ugdomajai veiklai kitose edukacinėse erdvėse. Organizuotos 136 

(2018 m. – 56) pamokos/ugdomosios veiklos netradicinėse aplinkose. 

2019 m. 15 ugdymo(si) dienų buvo  skirtos kultūrinei, paţintinei, socialinei ir pilietinei 

veiklai vykdyti. Visos šio dienos („Aš zubovietis“, Kalėdinė kūrybinė diena, „Aš ir Lietuva“, 

Knygos diena, Meninės raiškos ir teatro diena“, sporto ir turizmo diena, ekskursijų diena, 

prevencinė diena, projektinė diena „Paţink, tyrinėk, atrask“ ir kt.) organizuotos pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintus planus. 

Efektyviai naudotasi Kultūros paso teikiamomis paslaugomis. 2019 m. 1-8 klasių 

mokiniai dalyvavo 50 edukacinių uţsiėmimų (uţ 3334 eur.).   

Siekiant didinti mokinių saviraiškos galimybes, organizuoti įvairiausi tradiciniai ir nauji 

renginiai: renginių, skirtų mokyklos įkūrimo 115 metinėms paminėti, ciklas, Kiemo šventė, 

Mokinių savivaldos organizuotas 2 dienų renginys „GNK naktis“, Meninio skaitymo konkursas ir 

kt. Mokykloje skatinamas sportinis aktyvumas, organizuoti mokyklos ir rajoniniai sporto 

renginiai: tradiciniai bėgimai ,,Ginkūnai-Salduvė-Ginkūnai“ ir ,,Šapnagiai–Ginkūnai“, šeimų 

sporto šventė „Visi kartu – ir nebus labai sunku“; tradiciniai baudų metimo į krepšį turnyrai. 

Meninio ugdymo ir kūrybiškumo plėtojimui kiekvieną mėnesį buvo organizuojamos 

piešinių ir kūrybinių darbų parodos.  

Siekiant duomenimis grįsto, į veiklos tobulinimą orientuoto planavimo, mokykloje 

sistemingai atliekamas veiklos kokybės įsivertinimas, apklausos. Jų rezultatai analizuojami, 

išdiskutuojami ir panaudojami veiklos tobulinimui.  

Pagal parengtus mėnesio pamokų / veiklų stebėjimo grafikus buvo sistemingai vykdoma 

ugdomosios veiklos stebėsena ir vertinimas, organizuojami aptarimai, teiktos rekomendacijos 

veiklai tobulinti. Direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui stebėjo bent po vieną kiekvieno 

mokytojo ir ne maţiau kaip tris naujų darbuotojų pamokas/veiklas per pusmetį.  

Pamokų metu mokytojai naudojo įvairius naujus įsivertinimo ir vertinimo įrankius, buvo 

mokomasi metodinėse grupėse, kaip efektyviai šiuos duomenis panaudoti savalaikei pagalbai, 

ugdymo turinio korekcijoms, mokinių paţangai gerinti. Mokytojai, dalyvavę ilgalaikiuose 

mokymuose „Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas“ pristatė ir 

pasidalino metodine medţiaga su kitais mokyklos mokytojais. 

Metų eigoje visi pedagogai pildė metodinės veiklos ataskaitas, planavo savo asmeninės 

veiklos tobulinimą, veiklos sėkmingumas ir tobulinimo kryptys buvo aptartos individualių veiklos 

aptarimo pokalbių su vadovais metu (sausio ir birţelio mėn.). 

Mokykloje įgyvendinama mokinio asmeninės paţangos (toliau – MAP) stebėsenos 

sistema. Visi 5–8 klasių mokiniai (konsultuodamiesi su mokytojais) įsivertino mokymąsi, kėlė 

mokymosi tikslus, numatė konkrečius uţdavinius jiems pasiekti. Kad visa ši informacija būtų 

vienoje vietoje, nuo rugsėjo mėnesio kiekvienas 5–8 klasių mokinys pildo „Mokinio asmeninės 

paţangos dienoraštį“, kurį parengė mokytojų darbo grupė. 2 kartus per mokslo metus (kovo ir 

lapkričio mėn.) aptarta kiekvieno mokyklos mokinio individuali paţanga, pagal poreikį numatyti 

ir taikomi konkretūs pagalbos būdai. Kiekvieno mokinio tėvams buvo teikiamas grįţtamasis ryšys 

po MAP aptarimų per elektroninį dienyną. Buvo teikiamos kiekvieno dalyko konsultacijos pagal 
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parengtą tvarkaraštį. 

Visi 5–8 klasių mokiniai dalyvavo socialinėje-pilietinėje veikloje ir fiksavo ją „Mokinio 

asmeninės paţangos dienoraščiuose“.  

Visi 2, 4, 6, 8 kl. mokiniai dalyvauja NMP patikrinime. Rezultatai aptariami mokyklos 

mokytojų metodinėse grupėse ir Mokytojų tarybos posėdyje. Remiantis rezultatų analizės 

išvadomis koreguojamas ugdymo turinys, metodai, ugdomosios veiklos, organizuojama pagalba 

ţemesnių pasiekimų mokiniams. 2019 m. padidėjo NMPP surinktų taškų vidurkiai: 4 kl. mokinių 

– matematikos, skatymo ir rašymo, 6 kl. – rašymo. 

Mokinių pasiekimų analizė rodo, kad padidėjo mokinių, besimokančių pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu (6–10 balų) skaičius: 2017–2018 m. m. I pusm. buvo 59%, metiniame – 63%, 

2018–2019 m. m. I pusm. – 68%, metiniame – 70%.  

Gabiausieji mokiniai dalyvavo dalykinių olimpiadų ir konkursų Šiaulių rajono etapuose, 

kuriuose laimėtos 22 prizinės vietos (2018 m. – 19): I vietų – 10, II vietų – 5, III vietų – 7. 

Saviraiškos plėtojimui buvo sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti įvairiuose 

tarptautiniuose, respublikiniuose ir regiono konkursuose, konferencijose. Dalyvauta 6 

konferencijose, visose rajono organizuojamose sportinėse varţybose ir daugiau nei 20 konkursų. 

Tai ne tik tradiciniai: tarptautiniai edukaciniai konkursai „Olimpis“, „Kengūra“, „Bebras“, 

respublikinis konkursas „Lietuvos istorijos ţinovas“, Konstitucijos egzaminas, ŠPRC 

organizuojamas „Mano svajonių profesija“, bet ir Lietuvos mokyklų konkursas „Visa mokykla 

šoka“, respublikinis moksleivių folklorinių šokių konkursas-varţytuvės „Patrepsynė 2019“, 

respublikinis etikos konkursas „Šalia manęs – kitas ţmogus“ ir kt. Aukščiausi pasiekimai: 

Nacionalinis projektas „Lietuvos kariuomenė Lietuvos valstybės gyvenime – nuo 1918-ųjų iki 

dabarties“ – II vieta; nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų uţ laisvę ir netekčių istorija“ – III 

vieta; respublikinis kūrybinių darbų konkursas „40 paukščių belaukiant“ – I vieta; respublikinis 

dailės konkursas „Vaikystės sodas“ – II vieta; dailės ir technologijų  darbų konkursas-paroda 

„Daiktai, atgimę  antram gyvenimui“ – III vieta; finalinės bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios 

atletikos trikovės varţybos – I ir II vietos;  2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų ţaidynių 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių tarpzoninės  varţybos – II 

vieta. 

Jau 4 metus daugiausia akademinių pasiekimų turinti mokinys nominuotas „Metų 

mokiniu“ ir apdovanotas piniginiu prizu. 

2019 m. mokyklos mokytojai ir mokiniai aktyviai įsijungė į projektinę veiklą. Tęsti du 

programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektai („I have the power“ ir „Busy 

bee“), o nuo rugsėjo mėn. gautas finansavimas ir pradėtas įgyvendinti dar vienas tarptautinis 

projektas „Learning for my future“. Per metus mokytojai ir mokiniai dalyvavo 4 darbo vizituose 

uţsienyje ir 2 kartus sulaukėme projektų partnerių svečiuose savo mokykloje. Organizavome 

projektines veiklas, edukacijas, ekskursijas mokykloje ir kitose Šiaulių miesto, rajono, 

respublikos vietose. 

Antrus metus dalyvavome tarptautiniame mokyklų bibliotekų projekte „Why I love my 

school library“, kurio metu keičiamasi knygų skirtukais su kitų šalių vaikais. 

Aktyviai įsitraukėme ir dalyvavome projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaulių r. savivaldybės 

pokyčio projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse“. Visų 3, 4, 7, 8 klasių mokiniams kiekvieną 

mėnesį 1–2 gamtamokslinio ugdymo pamokos/veiklos vyko ne klasėse, o kitose edukacinėse 

erdvėse (2019 I pusmetį – 27, II pusmetį – 32). Mokytojai aktyviai dalyvavo projekto metu 

organizuotuose mokymuose, dalinosi patirtimi pasitarimuose, parengė 3 pamokų scenarijus. 

Sėkmingai įgyvendinti 2 respublikiniai projektai (kūrybinis-meninis projektas „Ţaidimų 

laukas“, Lietuvos kariuomenė Lietuvos valstybės gyvenime – nuo 1918-ųjų iki dabarties“ ) ir 

3 rajono savivaldybės finansuojami projektai („Prisijunkite, sportuokime drauge Ginkūnuose“, 

„Pasaulis ir aš“ ir „Bendraukime be pykčio“). 

Stiprinant mokyklos bendruomenės kultūrą vyko produktyvus mokyklos ir mokinių tėvų 

bendradarbiavimas. Tėvai kviečiami į 2 tradicinius tėvų susirinkimus ir 2 atvirų durų dienas, 

vyksta tėvų pedagoginis ir psichologinis švietimas: organizuotos 4 specialistų 
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paskaitos. Kiekviena klasė organizavo po 1-2 klasių bendruomenių renginius per mokslo metus. 

Tėvai aktyviai dalyvavo ir organizavo veiklas Kiemo šventėje, Uţgavėnėse, Šeimų sporto 

šventėje, Velykinėse ir Kalėdinėse dirbtuvėlėse, per Mokytojų dieną vedė po 1-2 pamokas visose 

klasėse. Surengti 2 atvirųjų durų vakarai būsimųjų pirmokų, priešmokyklinių grupių vaikams ir 

vaikų tėvams, supaţindinta su edukacinėmis mokyklos erdvėmis, aptartos ugdymosi galimybės. 

Tęsiasi bendradarbiavimas su Ginkūnų kultūros centru, biblioteka bei Ginkūnų lopšeliu-

darţeliu, sporto klubu „Lukas“, visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos Krikščioniško fondu. 

Mokiniai  ir mokytojai dalyvavo bendroje koncertinėje veikloje, organizavo edukacinius 

uţsiėmimus (parodas, pamokas, projektus).  

Siekiant gerinti neformaliojo švietimo įvairovę ir prieinamumą, mokykla ir toliau 

bendradarbiauja su Šiaulių miesto neformaliojo švietimo teikėjais: VšĮ „Išmaniąja mokykla“, VšĮ 

„Menoja“, aritmetinio skaičiavimo akademija „Menar“. Mokyklos mokiniai ne tik gali 

pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu, bet ir sudaromos sąlygos gauti paslaugas 

mokykloje. 

2019 m. pasirašytos 6 naujos bendradarbiavimo sutartys: su Kurtuvėnų regioniniu parku, 

ŠU Botanikos sodu, Teniso akademija, Jaunųjų gamtininkų centru, R. Mačienės bitininkystės 

ūkiu, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje. Kartu su šiais socialiniais partneriais organizuoti 42 

edukaciniai uţsiėmimai. 

Siekiant tobulinti mokyklos įvaizdį apie mokykloje vykdomas veiklas visuomenė 

informuojama net tik mokyklos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, bet ir Šiaulių 

miesto rajono ir respublikinėje spaudoje (7 straipsniai apie mokyklos veiklą), reportaţas Šiaulių 

televizijos laidoje „Sodţius“. Sukurtas reklaminis mokyklos filmas, pagaminti ir platinami 

suvenyrai, mokyklos kalendorius, mokyklos ţenkleliai. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys 

(toliau – 

uţduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Sudaryti 

sąlygas 

pedagoginiams 

darbuotojams 

dalintis gerąja 

patirtimi su 

Šiaulių rajono bei 

Šiaulių miesto 

mokytojais. 

Mokyklos 

mokytojai 

pamokose 

naudoja 

šiuolaikines 

įtraukias 

mokymo(si) 

metodikas, 

gerėja mokinių 

motyvacija, 

uţtikrinama 

kiekvieno 

mokinio 

paţanga. 

Suorganizuota 

atvirų durų diena, 

kurios metu ne 

maţiau kaip 5 

mokytojai veda 

atviras pamokas 

Šiaulių rajono ir 

Šiaulių miesto 

mokytojams. 

 

1.2019-04-16 direktoriaus  

įsakymu Nr. V-16 patvirtinta atvirų 

durų dienos Šiaulių r. ugdymo 

įstaigų pedagogams „Mokymasis 

bendradarbiaujant“ programa. 

2. 2019-04-17 atviras pamokas bei 

veiklas Šiaulių r. pedagogams vedė 

8 mokytojai: priešmokyklinio 

ugdymo vyresnioji pedagogė 

Evelina Raţinskienė, 

pradinių klasių  mokytoja 

metodininkė Asta Gudauskienė, 

lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė Aušra Višniauskienė,  

matematikos mokytoja 

metodininkė Asta Povilaityė, 

vyresnioji chemijos mokytoja 



5 

 

Virginija Motuzienė, anglų kalbos 

mokytoja metodininkė Rasa 

Sidabrienė, rusų kalbos mokytoja 

metodininkė Laima Vaičiulienė, 

tikybos mokytoja metodininkė 

Jolanta Murzienė.  

3. Patirtimi, kaip organizuoti 

veikliąsias pertraukas dalinosi 6 

mokytojai:  kūno kultūros mokytoja 

Jadvyga Jurevičienė, dailės ir 

technologijų vyresnioji mokytoja 

Romualda Katauskaitė, šokio 

vyresnioji mokytoja Nijolė 

Liaudanskienė, pradinių klasių 

vyresniosios mokytojos Kristina 

Montvilienė, Dalia Timinskaitė, 

Rasa Gruţienė.  

3. Atvirų durų dienoje pamokas ir 

veiklas stebėjo 19 Šiaulių r. 

ugdymo įstaigų pedagogų iš 10 

skirtingų ugdymo įstaigų, aptarimo 

metu dalintasi patirtimi apie 

mokinio asmeninės paţangos 

matavimą kiekvienoje pamokoje, 

apie duomenų panaudojimą 

tolimesniam mokymuisi.   

1.2. Parengti 

teisės aktus dėl 

etatinio mokytojo 

darbo uţmokesčio 

tvarkos 

pakeitimų. 

Nuo 2019-09-01 

uţtikrinamas 

etatinio 

mokytojų darbo 

apmokėjimo 

tvarkos 

pakeitimų 

įgyvendinimas. 

Iki 2019-08-31 

atnaujinta 

pedagoginių 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

tvarka, su ja 

supaţindinti 

darbuotojai. Ja 

vadovaujantis 

apskaičiuojamas 

mokytojų darbo 

krūvis bei darbo 

uţmokestis.  

1.2019-09-02 direktoriaus  

įsakymu Nr. P-85(2.1.)  „Dėl darbo 

apmokėjimo sistemos pakeitimo 

tvirtinimo“, patvirtinti pakeitimai, 

reglamentuojantys darbo 

apmokėjimo tvarką.  

2. 2019-09-02 direktoriaus 

įsakymu Nr. P-82(2.1.) suderinti ir 

patvirtinti mokytojų darbo grafikai 

ir darbo krūvio sandara. 

3. Pagal galiojančius teisės aktus 

apskaičiuotas pedagoginių 

darbuotojų darbo uţmokestis 2019–

2020 m. m. 

1.3. Sudaryti 

sąlygas mokyklos 

mokiniams 

ugdytis 

netradicinėse 

erdvėse 

uţmezgant ir 

plėtojant 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais. 

Uţmegzti 

bendradarbiavim

o ryšiai su 

Šiaulių miesto, 

rajono ar šalies 

įmone, įstaiga, 

gerėjanti 

ugdymo(si) 

kokybė. 

Iki 2019-12-31 

pasirašyta bent 1 

bendradarbiavimo 

sutartis su Šiaulių 

miesto, rajono ar 

šalies įmone, 

įstaiga ar kita 

švietimo įstaiga, 

įgyvendinamos ir 

projekto „Lyderių 

laikas 3“ 

bendradarbiavimo 

Pasirašytos 6 bendradarbiavimo 

sutartys siekiant plėtoti ir 

organizuoti veiklas netradicinėse 

erdvėse, pravestos 136 veiklos 

partnerių ir kitose netradicinėse 

edukacinėse erdvėse: 

1. Romos Mačienės bitininkystės 

ūkyje  (2019-04-10 Nr. BS-4) 

pravestos 5  edukacijos  

priešmokyklinio ugdymo, 3b, 4a, 

4b klasių mokiniams, tarptautinio 

projekto „Busy Bee“ dalyviams.  
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su socialiniais 

partneriais sutartys. 

Bendradarbiaujama 

ugdymo(si) 

kokybės gerinimo, 

neformaliojo 

švietimo teikimo 

srityse. Per metus 

pravesta ne maţiau 

kaip 30 ugdymo 

veiklų 

netradicinėse 

erdvėse.  

2. Kurtuvėnų regioniniame parke 

(2019-06-25 Nr. BS-6) 

pravestos 8 edukacijos 

priešmokyklinio ugdymo, projekte 

„Lyderių laikas 3“ dalyvaujančių 

klasių mokiniams, tarptautinio 

projekto „Busy Bee“ dalyviams. 

3.VšĮ Kuršėnų politechnikos 

mokykloje (2019-06-25, Nr. B-5) 

pravesta 1 edukacija 8 klasių 

mokiniams.  

4. VšĮ Šiaulių universiteto (2019-

07-23 Nr. BS-7) botanikos sode, 

technologijų fakultete, bibliotekoje  

mokiniams suorganizuota 14 

edukacijų. 

5. Šiaulių Teniso akademijoje 

(2019-09-18, Nr.  BS-8) 

suorganizuotos 2 kūno kultūros 

pamokos. 

6. Šiaulių m. jaunųjų gamtininkų 

centre (2019-10-30, Nr. BS-10) 

pravesta 11 edukacijų.  

Kitos veiklos vyko Šiaulių 

kolegijoje, Šiaulių apskrities P. 

Višinskio viešojoje bibliotekoje, 

VšĮ Šiaulių letenėlėje, S. 

Šalkauskio gimnazijoje, Ginkūnų 

lentpjūvėje, Šiaulių Aušros 

muziejuje, UAB „Toksika“, UAB 

Šiaulių vandenys, Šiaulių 

lengvosios atletikos manieţe, 

Šiaulių dailės galerijoje ir kitose 

aplinkose.  

1.4. Viešinti 

mokyklos veiklą. 

Gerėja 

mokyklos 

įvaizdis, 

tobulinamos 

visuomenės 

informavimo 

apie mokyklos 

veiklą ir 

identitetą 

formos. 

Parašyti ir 

paviešinti ne 

maţiau kaip 2 

straipsniai Šiaulių 

rajono, Šiaulių 

miesto ar 

respublikinėje 

ţiniasklaidoje apie 

gerąją mokyklos 

patirtį, sukurtas 

filmukas mokyklos 

pristatymui, 

pagaminti ir 

platinami suvenyrai 

su mokyklos 

atributika (ne 

maţiau nei 1 

rūšies). 

1.Miesto, rajono ir respublikinėje 

spaudoje buvo patalpinti 7 

straipsniai apie mokyklos veiklą:  

1.1.Apie mokyklos veiklą švenčiant 

115 metų jubiliejų: 

http://www.svietimonaujienos.lt/pil

ietiskumo-pamokos-vilniuje/  

http://www.svietimonaujienos.lt/gin

kunai-svencia-savo-mokyklos-

jubilieju/  

1.2, Apie tarptautinių Erasmus+ 

projektų įgyvendinimą:  

 http://www.svietimonaujienos.lt

/tarptautinio-erasmus-projekto-

partneriu-susitikimas-italijoje/ 

  http://www.svietimonaujienos.l

t/tarptautinio-erasmus-projekto-

partneriu-susitikimas-lietuvoje/ 

http://www.svietimonaujienos.lt/pilietiskumo-pamokos-vilniuje/
http://www.svietimonaujienos.lt/pilietiskumo-pamokos-vilniuje/
http://www.svietimonaujienos.lt/ginkunai-svencia-savo-mokyklos-jubilieju/
http://www.svietimonaujienos.lt/ginkunai-svencia-savo-mokyklos-jubilieju/
http://www.svietimonaujienos.lt/ginkunai-svencia-savo-mokyklos-jubilieju/
http://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-partneriu-susitikimas-italijoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-partneriu-susitikimas-italijoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-partneriu-susitikimas-italijoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-partneriu-susitikimas-lietuvoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-partneriu-susitikimas-lietuvoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-partneriu-susitikimas-lietuvoje/
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  http://www.svietimonaujienos.l

t/projekto-partneriu-susitikimas-

turkijoje/  

  https://www.facebook.com/svie

timonaujienos/posts/287241374613

1413   

1.3.Apie kitą mokyklos veiklą: 

  https://old.siauliuraj.lt/lit/Reget

a-neregeta-lietuva/10225 

  https://old.siauliuraj.lt/lit/Pilieti

skumo-pamokos-vilniuje/10300 

2.Pagaminti ir platinami 6 rūšių 

suvenyrai, mokyklos kalendorius, 

mokyklos ţenkleliai.  

3.Sukurtas reklaminis mokyklos 

filmas, kuris pirmą kartą 

demonstruotas gimtadienio 

koncerto metu. 

4.  Parodytas reportaţas apie 

mokyklą Šiaulių televizijos laidoje 

„Sodţius“.  

1.5. Parengti 

pedagoginių 

darbuotojų 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

tvarkos aprašą. 

Gerėja vidinė 

komunikacija, 

didėja 

darbuotojų 

įsitraukimas į 

mokyklos 

veiklą, jų 

atsakomybė. 

Iki 2019-12-31 su 

darbo grupe 

parengtas ir 

mokyklos 

darbuotojams 

pristatytas 

darbuotojų 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

tvarkos aprašas. 

2019 m. rugsėjo 4 d. (direktoriaus 

įsakymu Nr. V–175 (1.2.)) sudaryta 

darbo grupė Ginkūnų Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų mokyklos 

pedagoginių darbuotojų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo  tvarkos 

aprašas parengtas, pristatytas 2019 

m. spalio 23 d. Mokytojų tarybos 

posėdyje (protokolas Nr. MT–9), 

patvirtintas 2019 m. spalio 24 d. 

(direktoriaus įsakymu Nr. P–(2.1.)). 

 

 

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

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

3. Uţduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Gautas finansavimas ir pradėtas 

įgyvendinti „Erasmus+“ programos 

projektas „Learning for the Future“. 2019 

metais buvo  įgyvendinami ir dar kiti du 

programos projektai („Busy Bee“, I have 

the Power“). 

Projektinė veikla praplečia ugdymo turinį, 

paįvairina ugdymo procesą. Mokiniai ir mokytojai 

tobulina bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

didėja ir mokinių, ir mokytojų  mokymosi 

motyvacija.  

3.2. Atliktas 2 aukšto senojo korpuso 

koridoriaus remontas, renovuoti 6 

mokomieji kabinetai, 5 kabinetai aprūpinti 

naujais baldais, ţaliuzėmis ir kitomis 

Pagerėjo ugdymo(si) sąlygos, patobulėjo ugdymo 

procesas.  

http://www.svietimonaujienos.lt/projekto-partneriu-susitikimas-turkijoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/projekto-partneriu-susitikimas-turkijoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/projekto-partneriu-susitikimas-turkijoje/
https://www.facebook.com/svietimonaujienos/posts/2872413746131413
https://www.facebook.com/svietimonaujienos/posts/2872413746131413
https://www.facebook.com/svietimonaujienos/posts/2872413746131413
https://old.siauliuraj.lt/lit/Regeta-neregeta-lietuva/10225
https://old.siauliuraj.lt/lit/Regeta-neregeta-lietuva/10225
https://old.siauliuraj.lt/lit/Pilietiskumo-pamokos-vilniuje/10300
https://old.siauliuraj.lt/lit/Pilietiskumo-pamokos-vilniuje/10300
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mokymo priemonėmis.   
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos uţduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

5.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios uţduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Uţduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadovavimo kompetencija. 

6.2. Strateginio valdymo kompetencija. 
 

 

 

 

Mokyklos direktorė   _____________________  Daiva Jagminienė  2020-01-20 

 (parašas) 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Mokyklos taryba, įvertinusi direktorės Daivos 

Jagminienės veiklos ataskaitą (2020-01-14 Prot. Nr. MT-1) ir atsiţvelgusi į tai, kad numatytos 

uţduotys įgyvendintos ir viršija numatytus veiklos rodiklius, veiklą vertina labai gerai. 

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

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
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Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 


