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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 

1.1. Tobulinti 

mokinių asmeninės 

pažangos (toliau – 

MAP) matavimo 

sistemos tikslingą 

duomenų 

panaudojimą.  

1.1.1. Gerėja 

MAP 

dienoraščio 

duomenų 

panaudojimo 

kokybė, 

patobulinta 

bendradarbiavim

u grįstos 

pagalbos 

mokiniui 

teikimo sistema.  

 

 

 

. 

1.1.1.1. Atlikta tėvų ir 

mokinių apklausa dėl 5–8 

klasių mokinių MAP  

dienoraščio 

veiksmingumo. 

1.1.1.2. Iki 2020-06-31 

sukurta ir nuo  2020-09-

01 pradėta įgyvendinti 1–

4  klasių MAP matavimo 

sistema.  

1.1.1.3. Visų dalykų 

mokytojai per mėnesį 

nuo mokslo metų 

pradžios susipažįsta su 

kiekvieno mokinio 

pasiekimų lūkesčiais, 

konsultuoja planuojant 

lūkesčių įgyvendinimą.  

1.1.1.4. Suorganizuota ne 

mažiau nei 1 refleksijos 

veikla, sudaranti sąlygas 

kiekvienam mokiniui 

aptarti savo pažangą ar 

sunkumus su visų dalykų 

mokytojais.  

1.1.1.5. Ne mažiau kaip 

85% dalykų mokytojų 

kartu su mokiniais, 

nustato žemų pasiekimų 

priežastis ir 

pasinaudodami mokinio 

asmeninės pažangos 

1.1.1.1.1. Atlikta tėvų ir 

mokinių apklausa dėl 5–8 

klasių mokinių MAP  

dienoraščio 

veiksmingumo. 

1.1.1.1.2. 92% 5-8 kl. 

mokinių ir 92% 1-4 kl. 

mokinių tėvų teigia, kad 

mokiniai mokytojų 

padedami mokosi 

įsivertinti savo pažangą. 

1.1.1.2.1. 2020-09-01 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V-80(1.2) patvirtintas 

„Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo tvarkos 

aprašas“, kuriame 

reglamentuotas 1-4 kl. 

mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimas. 

1.1.1.2.2. 100% mokinių 

įsivertino praėjusio 

pusmečio pasiekimus ir 

kartu su mokytojais 

aptarė kito pusmečio 

mokymosi lūkesčius.  

1.1.1.3.1. Visų dalykų 

mokytojai per mėnesį 

nuo mokslo metų 

pradžios susipažino su 

kiekvieno mokinio 



rezultatais koreguoja 

ugdymo(si) turinį. 

1.1.1.6. Iki 2020-06-31 

sukurtas ir nuo  2020-09-

01 pradėtas įgyvendinti 

Pagalbos mokiniui 

teikimo modelis.  

1.1.1.7. Mokyklos 

pažangos įsivertinimo 

rodiklis „Su mokytoju 

planuojame mano 

mokymosi tikslus ir 

galimybes tikslams 

pasiekti“ vertinamas ne 

žemesniu nei 3,1 balu. 

1.1.1.8. Mokinių, 

besimokančių 

pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu (6–

10 balų) skaičius – ne 

mažesnis nei 70%. 

pasiekimų lūkesčiais. 

1.1.1.3.2. 88% 5-8 kl. 

mokinių ir 91% 1-4 kl. 

mokinių tėvų teigia, kad 

su mokiniu aptariamos 

mokymosi sėkmės. 

1.1.1.4.1. 2 kartus 

metuose (pasibaigus 

pusmečiams) dalykų 

mokytojai organizavo 

refleksijų pamokos 1–8 

klasių mokiniams.  

1.1.1.4.2. Visose 1-8 

klasėse 2020 m. birželio 

mėn. organizuotos 

Refleksijos dienos. 

1.1.1.5.1. 100% dalykų 

mokytojų kartu su 

mokiniais, nustato žemų 

pasiekimų priežastis ir 

pasinaudodami mokinio 

asmeninės pažangos 

rezultatais koreguoja 

ugdymo(si) turinį. 

1.1.1.6.1. 2020-09-01 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V-80(1.2) patvirtintas 

„Pagalbos mokiniui 

teikimo modelis“.  

1.1.1.7.1. Mokyklos 

pažangos įsivertinimo 

rodiklis „Kartu su 

mokytoju aš planuoju 

savo mokymąsi (tikslus, 

žingsnius jiems pasiekti“ 

mokinių įvertintas 3,0 

balo (iš 4), tėvų 3,1 balo. 

1.1.1.8.1. 2019–2020 m. 

m. 82% 1–8 kl. mokinių 

mokėsi pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu (6–

10 balų) (2018–2019 m. 

m.  buvo 70%). 

1.2. Plėtoti 

pasidalytosios 

lyderystės 

principus.  

1.2.1.Mokytojai 

įgalinami 

ugdytis 

lyderystės 

gebėjimus pagal 

savo 

kompetencijas, 

1.2.1.1. Mokytojai 

tobulina savo vadybinius 

gebėjimus, savanoriškai 

prisidėdami prie 

mokyklos veiklų 

koordinavimo. Mokytojų  

koordinuojamos svarbios 

1.2.1.1.1. Mokytojai 

tobulina savo vadybinius 

gebėjimus, savanoriškai 

prisidėdami prie 

mokyklos veiklų 

koordinavimo. Mokytojų  

koordinuojamos svarbios 



vykdant veiklas 

mokyklos 

bendruomenei.    

mokyklos veiklos: 

• mokinių kultūrinė 

pažintinė veikla;  

• kolegialus grįžtamasis 

ryšys; 

• socialinė-pilietinė 

veikla.  

 

mokyklos veiklos: 

• mokinių kultūrinės 

pažintinės veiklos 

organizavimas; 

• kolegialaus 

grįžtamojo ryšio 

organizavimas; 

• STEAM veiklų 

koordinavimas; 

• IKT taikymo 

koordinavimas; 

• Kultūros paso 

paslaugų 

koordinavimas; 

• pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo 

organizavimas. 

1.3. Plėtoti 

tikslingą socialinę 

partnerystę siekiant 

ugdyti mokinių 

bendrąsias 

kompetencijas.  

1.3.1. Tobulėja 

ugdymo proceso 

veiklų 

organizavimas 

netradicinėse 

edukacinėse 

aplinkose.  

1.3.2. 

Kryptingai 

plėtojamas 

projektinis 

bendradarbiavim

as.   

1.3.3. Įvairėja 

socialinė-

pilietinė, 

kultūrinė 

pažintinė veikla. 

 

1.3.1.1. Ne mažiau kaip 

90 proc. mokytojų 

kiekvienoje klasėje/ 

grupėje organizuoja ne 

mažiau kaip 1 

pamoką/veiklą per metus 

socialinių partnerių ir 

kitose netradicinėse 

edukacinėse aplinkose.  

1.3.2.1. Pateikta 1 

paraiška tarptautiniam 

bendradarbiavimui, ne 

mažiau kaip 1 paraiška 

respublikos ar 

savivaldybės projektų 

finansavimui gauti.  

1.3.2.2. Ne mažiau kaip 

15 proc. 4 ir 5 klasių 

mokinių įsitraukia į 

tarptautinį 

bendradarbiavimą. 

1.3.3.1.Ne mažiau kaip 

30 proc. 5–8 klasių 

mokinių dalyvauja 

socialinėje-pilietinėje 

veikloje už mokyklos 

ribų. 

1.3.3.2. 100 proc. 

mokinių dalyvauja 

kultūrinėje pažintinėje 

veikloje už mokyklos 

ribų.  

1.3.1.1.1. Iš viso 

organizuota  

112 pamokų/veiklų 

socialinių partnerių ir 

kitose netradicinėse 

edukacinėse aplinkose. 

1.3.1.1.2. 90 proc. 

mokytojų organizavo ne 

mažiau kaip 1 

pamoką/veiklą per metus 

kitose edukacinėse 

aplinkose.  

1.3.1.1.3. 100% 3, 4, 7 ir 

8 kl. mokinių dalyvavo 

gamtamoksliniame 

projekte „Ugdymas 

netradicinėse erdvėse“. 

1.3.1.1.4. Įvykdytos 39 

edukacinės veiklos, 

užsiėmimai, išvykos, 

vykdant gamtamokslinį 

projektą „Ugdymas 

netradicinėse erdvėse“. 

1.3.2.1.1. Teikta paraiška 

dėl dalyvavimo 

respublikinėje 

programoje „Renkuosi 

mokyti“, praeiti visi 3 

atrankos etapai, 

programoje nebuvo 

mums reikalingų 

specialistų. 

1.3.2.1.2. Teikta paraiška 



ir gauta Šiaulių r. 

savivaldybės 822,60 Eur 

finansinė parama 

projekto „Ugdymas 

netradicinėse erdvėse“ 

įgyvendinimui. Mokykla 

prie projekto 

įgyvendinimo prisidėjo 

526,80 Eur suma. Visa 

projekto suma 1349,40 

Eur. 

1.3.2.1.3. Dalyvauta 

tarptautiniame projekte 

„Bookmark Exchange 

Project“, kurį 

organizuoja Tarptautinė 

mokyklų bibliotekų 

asociacija.  

1.3.2.2.1. 52 proc. 4 ir 5 

klasių mokinių įsitraukė į 

tarptautinį 

bendradarbiavimą.  

1.3.3.1.1. Ne mažiau kaip 

30 proc. 5–8 klasių 

mokinių dalyvauja 

socialinėje-pilietinėje 

veikloje už mokyklos 

ribų.*Žiūrėti po lentele 

1.3.3.1.2. 86% 5-8 kl. 

mokinių nurodo, kad 

noriai dalyvauja 

mokyklos 

organizuojamoje 

socialin4je ir 

visuomenin4je veikloje. 

1.3.3.2.1. 100% mokinių 

dalyvauja kultūrinėje 

pažintinėje veikloje už 

mokyklos ribų. 2020-02-

12 per Karjeros ir 

verslumo dieną visiems 

1-8 kl. mokiniams 

pažintinės ekskursijos ir 

profesinis veiklinimas 

vyko 10 įstaigų/ 

įmonių/organizacijų. 

1.4. Gerinti  

Mokykloje 

teikiamų paslaugų 

kokybę.   

1.4.1.Gerėja 

teikiamų 

paslaugų 

prieinamumas, 

1.4.1.1. Įdiegta 

bibliotekos valdymo 

informacinė sistema. 

1.4.1.2. Pereita prie 

1.4.1.1.1. Nuo 2020-06-

01 pilnai įdiegta 

informacinės sistemos 

„Tavo mokykla“ modulis 



užtikrinamas 

finansinis 

skaidrumas.  

elektroninių mokinio 

pažymėjimų. 

1.4.1.3. Valgykloje 

įdiegta atsiskaitymo 

elektroniniais pinigais 

sistema.  

„Bibliotekos valdymo 

sistema“ (2019-12-10 

sistemos naudojimo 

licenzinė sutartis su UAB 

„Tavo mokykla“ Nr. 

PPS-37(3.10). 

1.4.1.1.2.Nuo 2020-11-

01 įdiegti el. mokinio 

pažymėjimai, integruota 

e-piniginė, UAB 

Busturas e-bilietas, 

Šiaulių m. neformaliojo 

švietimo įstaigų 

lankomumo apskaita 

(2020-10-09 

bendradarbiavimo 

sutartis su Šiaulių m. 

savivaldybe PPS-

34(3.10)).  

1.4.1.1.3. Nuo 2020-11-

01 įdiegta ir naudojama 

elektroninė atsiskaitymo 

už maitinimą sistema 

(2020-06-23 paslaugų 

pirkimo-pardavimo 

sutartis su UAB 

„Eurofondas“ Nr.PPS-

14(3.10)) 

1.5. Atnaujinti 

Mokyklos 

edukacines erdves.  

1.5.1. Gerės 

sąlygos mokinių 

ugdymui(si) ir 

saviraiškai.      

1.5.1.1. Atliktas 

kapitalinis naujojo 

korpuso 2 aukšto 

koridoriaus remontas. 

1.5.1.2 Renovuotas 1 

kabinetas.  

1.5.1.3. Sukurta 1 poilsio 

zona.     

1.5.1.1.1. Atliktas 

kapitalinis naujojo 

korpuso 2 aukšto 

koridoriaus remontas: 

dekoratyviniu tinku 

padengtos sienos, 

pakeistos palangės, 

kabinetų durys bei grindų 

danga.   

1.5.1.1.2 Renovuoti 3 

mokomieji  kabinetai: 1 

a, b klasių bei muzikos. 

1.5.1.1.3. Atnaujinta  1 

poilsio zona 2 a. 

koridoriuje.    

 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  



Nebuvo.  

 

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. Reaguojant į ekstremalią situaciją priimti aiškūs 

ir savalaikiai sprendimai įgalinantys mokytojus 

organizuoti  nuotolinį mokymą(si). 

Sudarytos sąlygos ir galimybės visiems 

mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, 

suteikiant prieigas prie skaitmeninių 

mokymo(si) išteklių (Eduka klasė, Ema 

pratybos ir kt.), naudojant vieningą 

Google for Education mokymo(si) 

aplinką, teikiant savalaikę pagalbą.  

3.2. Parengti ir patvirtinti direktoriaus įsakymu 

dokumentai: 

 3.2.1. Atmintinė mokyklos bendruomenei apie 

ugdymo saugumo užtikrinimą esant ekstremaliai 

situacijai (2020-09-02 įsak. Nr. M-45(7.1).  

3.2.2. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokyklos ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-06-26  įsak. 

Nr. V-45(1.2)). 

Padėjo mokyklos bendruomenei 

komunikuoti, efektyviai ir nuosekliai 

organizuoti darbą, kurti ir siekti 

užsibrėžtų tikslų Covid-19 pandemijos 

metu. 

 

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 

Nebuvo.     
 


