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KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS 

Mokykla 2016 metais įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo  I ir II dalies programas bei dvi  strategines programas: programą, užtikrinančią 

kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos veiksmingumą „Aš galiu, nes man patinka“, taip pat 

strateginę programą „Charakteris“, užtikrinančią saugios, sėkmingos, bendruomeniškumu grįstos 

partnerystės plėtrą.   

Mokyklai vadovavo direktorė Vanda Vanagienė – edukologijos magistras, II vadybos 

kvalifikacinė  kategorija, vadybinio darbo stažas 33 metai; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūra 

Sigutė Jurėnienė – edukologijos magistras, II vadybos kvalifikacinė  kategorija, vadybinio darbo 

stažas 18 metų. Mokykloje dirbo 16 pedagoginių darbuotojų, iš jų pagal pirmaeilių pareigų darbo 

sutartis – 12, antraeilių – 4. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: eksperto – 1, mokytojo 

metodininko  – 4, vyresniojo mokytojo – 9; mokytojo – 2. Mokykloje pagalbą mokiniams teikė 2 

specialistai: socialinė pedagogė metodininkė ir logopedė. Mokykloje dirbo 7  nepedagoginiai 

darbuotojai. 

Mokinių skaičius pagal ugdymo programas: ikimokyklinio – 7, priešmokyklinio – 5,  

pradinio –15, pagrindinio I dalies – 22, pagrindinio II dalies – 22.  Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius – 25,  pavežamų į mokyklą – 42, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalis –  

13,6 proc.  

II SKYRIUS 

VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

Mokinių akademinių pasiekimų pažanga 

1 diagrama. Mokyklos 2016 m.  4 klasės apibendrinti palyginamieji duomenys su 

šalies ir savivaldybės mokyklų   standartizuotų testų rezultatais ir sukuriama pridėtine verte.  
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  2 diagrama. Mokyklos 2016 m. 8 klasės apibendrinti palyginamieji duomenys su 

šalies ir savivaldybės mokyklų   standartizuotų testų rezultatais ir sukuriama pridėtine verte. 

 

3 diagrama. Mokinių  lietuvių kalbos  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

(toliau – PUPP) pasiekimų pažanga, lyginant su metinių įvertinimų rezultatais 

 

 

4 diagrama. Mokinių matematikos PUPP pasiekimų pažanga, lyginant su metinių 

įvertinimų rezultatais 
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Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam ugdymui, 

dalis – 100 proc. 100 proc. mokinių įgijo pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. 

Mokinių akademiniai pasiekimai bei jų pažanga buvo vienas svarbiausių visos 

mokyklos veiklos rezultatyvumo vertinimo kriterijų.  Nepatenkinamai besimokančių ir neatestuotų 

mokinių 2016 m. nebuvo, bendras mokyklos mokinių pažangumas - 100 proc. Puikiai ir labai gerai 

(9 – 10 balais)  2016 m.  mokėsi 8,3 proc. Visi mokiniai (100 proc.) išlaikė lietuvių kalbos ir 

matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.  

2016 m. viena pagrindinių mokinių pažangos indentifikavimo priemonių buvo 

mokytojų pamokų stebėjimas. Išanalizavus 167 pamokų stebėjimo protokolus, galima teigti, kad 

mokiniai buvo aktyvūs mokymosi dalyviai, jų aktyvumas pamokose pakilo iki 3 proc.  

Išskirtinės mokyklos patirtys ir sėkmės, gerinant mokinių akademinius pasiekimus, 

buvo mokytojų savanorystės principu vykusios konsultacijos gabiems ir turintiems mokymosi 

sunkumų mokiniams.   Mokinių asmeninė pažanga reguliariai fiksuota, analizuota ir vertinta 

individualios pažangos lapuose. Geriausiai besimokę mokiniai apdovanoti rėmėjų įsteigtomis 

premijomis. Geriausius akademinius įvertinimus gavusiai klasei dovanotas prizas – ekskursija 

„Pažink Lietuvą“.  Akademiniams pasiekimams reikšmės turėjo ir išmokimo metodų taikymas 

pamokose bei ugdomųjų dalykų medžiagos struktūravimas.  

Mokinių kitų pasiekimų pažanga 

Mokykloje buvo sudarytos sąlygos mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti bei 

galimybės siekti aukštų rezultatų olimpiadose, konkursuose, įvairiose varžybose. Veikla orientuota į 

tradicijų, papročių puoselėjimą, pilietiškumo, saviraiškos kompetencijų plėtotę. 2016 m. 

neformaliojo švietimo veikloje dalyvavo 89,3 proc. visų mokyklos mokinių. Mokinių dalyvavimų 

įvairiose savivaldybės, šalies organizuotuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt. skaičius – 

385. Šalies lygmens konkursuose pelnytos 27 prizinės vietos, savivaldybės lygmens olimpiadose – 

2 prizinės vietos, konkursuose – 1 prizinė vieta, varžybose – 13 prizinių  vietų.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo tęstinėje neformaliojoje veikloje. Pasirinktos kryptys – 

gamtamokslinė tiriamoji veikla, technologijų, dramos, etnokultūros, sporto ir sveikatinimo būreliai. 

Mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Sidabro vainikėlis“, trys 5 – 10 klasių mokinės buvo 
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savivaldybės lygmens technologijų olimpiados ir meninio skaitymo konkurso nugalėtojos. 2016 m. 

mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniuose edukaciniuose konkursuose: „Olympis 2016“ – laimėta 

23 prizinės vietos;  „Kalbų kengūra“ – 2 prizinės vietos.  

Išskirtinė sėkmė 2016 metais lydėjo technologijų srityje kuriančias mergaites. Jų 

darbai laimėjo prizines vietas olimpiadoje „Ką sudėčiau krašto knygon...“, buvo demonstruojami 

muziejuose ir bibliotekose, mokykloje. Dramos ir etnokultūros būreliai 2016 metais tęsė pradėtus 

darbus. Mokiniai dalyvavo Muziejaus naktų pasirodyme, kur demonstravo savo gebėjimus kalbėti 

tarmiškai, rajoninėje konferencijoje „Gimtoji kalba – mano savastis“, kurioje pristatė meninę 

kompoziciją „Kalba gimtoji lūposna įdėta“. Mokiniai pasirodė Alizavos pagrindinės mokyklos  

projekto „Dijūta, kalnali“ baigiamajame renginyje. Didelė patirtis 2016 metais lėmė sėkmę 

gamtininkų būreliui „Pelkinukai“. Jie puikiai pasirodė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje 

pradinių klasių mokinių konferencijoje „Gamta šalia mūsų“, kur skaitė pranešimą „Obuolio sėklos“; 

taip pat būrelio nariai Kėdainių Ryto gimnazijoje vykusioje moksleivių ir mokytojų respublikinėje 

konferencijoje „Gamta ir mes“ skaitė pranešimą „Šalia tvenkinio“. Už artimos aplinkos tyrinėjimo 

darbus ir jų sklaidą spaudoje, konferencijose, už gamtos tausojimo akciją „Darom“, miško 

priežiūros, žvėrelių globos darbus, už dalyvavimą gamtosauginės ekologinės veiklos konkursuose  

būrelis buvo įvertintas pagyrimo raštais ir padėkomis.   

Pamokos kokybės pažanga 

2016 m. pamokos kokybės vertinimo prioritetai buvo mokėjimo mokytis 

kompetencijos, pažangos vertinimas, išmokimo metodų taikymas, pamokos medžiagos 

struktūravimas. Mokyklos administracija stebėjo ir įvertino 167 pamokas. Vidutiniškai stebėtų ir 

vertintų pamokų vienam mokytojui tenka 10,44 pamokos. 2016 m. buvo stebėtos kitų pedagoginių 

darbuotojų 17 veiklų (logopedo, klasės vadovų). Vidutiniškai vienam pedagoginiam darbuotojui 

tenka 5,7 veiklos.  

Vienas iš būdų motyvuoti mokinius –  pamokos netradicinėje aplinkoje. Jų 2016 m. 

pravesta 25. Dauguma pamokų vyko artimojoje aplinkoje – Šepetos bibliotekoje, ūkininkų 

sodybose, Šepetos pelkėje, miške, Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo padaliniuose. Pravesta 17 

integruotų  pamokų.  

Iš administracijos stebėtų ir vertintų pamokų išryškėjo šie stiprieji pamokos kokybės 

aspektai: pamokos medžiagos struktūravimas, išmokimo ir kūrybinių metodų taikymas. Tobulintini 

pamokos aspektai – motyvacijos skatinimas vertinant 2 kartus per pamoką.  

Mokykloje didžioji dalis mokinių atėję iš aplinkų, kuriose jie nepritapo, praleidinėjo  

pamokas, turėjo nepatenkinamus įvertinimus. Mokyklos išskirtinumas – gebėjimas sudaryti sąlygas 

kiekvienam patirti sėkmę. 

Mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga 
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Ypatingas dėmesys mokykloje buvo skiriamas mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ugdymui. 

Mokykla parengė 32 renginius, kuriuose dalyvavo 72 proc. mokinių. Įgyvendino 9 projektus, iš jų  

5 šalies: „Iniciatyva savivaldybei”, „Mes rūšiuojam“, „Žalioji palangė”, gamtos tyrinėjimo projektą 

„Nuo sėklelės iki vaisiaus” ir projektą „Obuolio draugai”. Mokyklos lygmens projektai: „T – 

klasė”, tęstinis pilietinio ugdymo etnokultūros projektas, ilgalaikis projektas „Charakteris“ ir 

prevencinis projektas „Svajonių vasara 2016“. Visi mokyklos mokiniai (100 proc.) dalyvavo bent 

viename iš šių projektų. Vertybinių nuostatų ugdymas iš dalies lėmė pamokų lankomumo pokyčių 

pažangą. Nepateisintų pamokų per metus vienam mokiniui teko 10,8. Mokykloje taikytos įvairios 

priemonės pozityviam elgesiui palaikyti. Pasitelkti  3 socialiniai partneriai, pravesta po 2 mokymus 

mokiniams ir tėvams. Efektyviausia ir labiausiai pasitvirtinusi – vaiko individualios pažangos 

į(si)vertinimo sistema. Buvo stebima, fiksuojama ir reguliariai vertinama net ir mažiausia kiekvieno 

mokinio sėkmė, padaryta mokantis ar keičiant elgesį.  

Dėl mažo mokinių skaičiaus mokykloje nėra susikūrusių jaunimo organizacijų, tačiau 

kaip atsvara joms – aktyvi savanoriška veikla. 55 proc. mokinių dalyvavo savanoriškoje gamtos 

tausojimo ir išsaugojimo veikloje. Tai ekologinės gamtosauginės, tiriamosios krypties veikla: buvo 

šeriami žvėreliai, stebėti gamtos pokyčiai, tyrinėti pėdsakai, valytas miškas, kelti inkilai, 

organizuota akcija „Darom“. Mokiniai aktyviai dalyvavo sveikos gyvensenos akcijose „Košės 

diena“, „Be skambučio“, „Nedelsk“, teikė pagalbą socialiai pažeidžiamiems draugams (projektas 

„Rūbų spinta“). Mokinių taryba inicijavo ir įgyvendino 3 veiklas: akciją „Trispalvė apyrankė”, 

skirtą Lietuvos nepriklausomybės atgavimo gimtadieniui; pasiūlymą organizuoti pokalbius su 

mokyklos direktore kartą per mėnesį atskiroms klasėms apie mokymosi ir veiklos galimybes, 

įgyvendinant projektą „Iniciatyva savivaldybei“ ir kitais rūpimais klausimais; pasiūlymą dėl 

edukacinių erdvių skaitymui įrengimo mokykloje.  

,,Mokinių apklausos NMVA 2016‘‘ duomenimis, beveik visi mokiniai mokykloje 

jautėsi emociškai pakankamai saugiai – iš jų niekas nesityčiojo, jie patys nesityčioja iš kitų, 

mokytojų ir mokinių santykiai pagarbūs. Mokinių emocinis saugumas 3 – 4  lygio įvertinimų 

procentinių išraiškų aritmetinis vidurkis – 81 proc. Mokinių saugumą padėjo užtikrinti 6 vykdytos 

mokykloje prevencinės programos ir 1 vasaros poilsio stovykla, kuriose (bent vienoje iš jų) 

dalyvavo 100 proc. mokinių.  

Mokykloje buvo nuolat stebima mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties 

pažanga, jos pokyčiai. Rezultatai: mokinių pilietiškumo ir vertybinių nuostatų asmenybinė branda – 

mokiniai dalyvauja ilgalaikės programos „Charakteris“ įgyvendinime, savo kasdienėje veikloje 

vadovaujasi vertybinėmis nuostatomis, todėl mokyklos aplinkoje neužfiksuotas nė vienas smurto 

atvejis,  beveik nėra patyčių. Mokiniai noriai dalyvavo rajoniniuose ir respublikiniuose pilietiškumą 

ir patriotizmą ugdančiuose projektuose, nes neformaliojo švietimo sistema, orientuota ne tik į 
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mokymo rezultatų siekimą, bet ir į mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ugdymo kokybę.  

Mokykla turi išskirtinių patirčių ir  sėkmių, netradiciškų  pilietiškumo ugdymo būdų. 

Tai į visą mokyklos veiklą integruotas ilgalaikis projektas „Charakteris“, gimtojo krašto 

pilietiškumą skatinantis visus metus vykdytas etnokultūros projektas. Projektas  „T – klasė“ subūrė 

tėvus, mokinius ir mokytojus bendrai  veiklai.  

Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga 

Veiklos įsivertinimui atlikti naudotasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rekomendacijomis (2016). Išskirti stiprieji, silpnieji ir tobulinti pasirinkti veiklos 

aspektai. Apklaustųjų tėvų vertinimo balų skalės intervalas (nuo aukščiausio iki žemiausio) mažas – 

0,5 balo. Tai rodo, kad mokyklos įvairių sričių veiklos vertinamos palankiai. Aukščiausiu (3,9) balo 

tėvai įvardijo keletą dalykų: jie patenkinti, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje, kad kilus 

klausimams žino, į ką kreiptis. Tėvai patenkinti, kad mokytojai iš vaikų tikisi pažangos pagal jų 

gebėjimus, kad jų vaikų pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir įvertinami (paskatinimais, 

pagyrimais ir kt.). Tėvų ir mokinių nuomone,  mokykloje dirba puikūs mokytojai specialistai. Tai 

pagrindžia ir aukštu vertinimo balu (3,7) mokinių įvardytas teiginys, jog mokytojai tiki, kad 

kiekvienas iš mokinių gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko, nors  tėvai savo vaiko mokymosi 

rezultatais patenkinti šiek tiek mažiau (3,4 ). Apibendrinta duomenų apžvalga rodo, kad veiklos 

rodiklis 3.2.2. (mokymasis virtualioje aplinkoje) įvardijamas kaip tobulintinas veiklos aspektas. 

2017 m. tobulinimui pasirinktas veiklos rodiklis 3.2.2.  

Įsivertinimo anketos buvo pateiktos visoms tikslinėms mokyklos bendruomenės grupėms.  

Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 96,43 proc.  mokinių, 80 proc. – tėvų ir 94,4 

proc. mokytojų. Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažangą rodo didesnis procentas 

dalyvaujančių apklausose. Tai reiškia, kad beveik visi mokytojai, mokiniai ir didžioji dalis tėvų 

domisi mokyklos veikla, pasiekimais, emociniu klimatu, įžvelgia vertinimo rezultatų panaudojimo 

ateities planavimui perspektyvą. 

Kaip išskirtinę patirtį ir sėkmę galėtume įvardyti mokyklos veiklos įsivertinimo 

rezultatų panaudojimą. 2015 metais įsivertinimo metu nustatytas silpnasis mokyklos veiklos 

aspektas – mokyklos pažanga. Atlikus ST ir PUPP rezultatų analizę, identifikuota viena iš 

priežasčių – mokinių nepakankamai geri skaitymo pasiekimai. 2016 metais nutarta dalyvauti 

projekte „Iniciatyva savivaldybei“. Projekto pagrindinis tikslas – pasiūlyti pagalbos sritis, kryptis 

bei darbo metodus. Dėl išorės ekspertų nuolat vedamų seminarų ir individualių konsultacijų 

pagerėjo tikslingas mokytojų ir mokinių pasiruošimas dialogui pamokoje. Ekspertų pasiūlyta 

vertinimo sistema darė įtaką mokinių motyvacijos gerėjimui. Pagerėjo edukacinių erdvių 

pritaikymas mokinių motyvacijai ir pasiekimams gerinti, nes kiekviename kabinete įrengtos 6 

erdvės: darbo, poilsio ir komunikavimo, buvusių, esamų ir siektinų mokinių pasiekimų rezultatų 
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demonstravimo aplinkos.  Pagerėjo duomenimis grįstas planavimas – vykdomas konsultacinis ir 

vertinamasis pamokų stebėjimas. Pagal koreguotą tvarkaraštį pagerėjo sąlygos mokytojams lankytis 

kolegų pamokose, analizuoti, aptarti, semtis gerosios patirties,  planuoti pokyčius. 

Vadovų bei mokytojų lyderystės bei kompetencijų pažanga 

Mokykloje buvo skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Visiems bendruomenės 

nariams suteikta laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už sprendimus ir jų įgyvendinimą. 

Mokykloje veikė pastovios 4 darbo grupės, kurių veikla įtakojo mokyklos pažangą. 25 procentai 

mokytojų dalijosi patirtimi savivaldybėje, 12,5 – šalyje. Patirties sklaidos kryptys – kūrybiško 

ugdymo(si) organizavimas. 100 procentų mokytojų geba stebėti ir identifikuoti individualią 

mokinio pažangą, tačiau tik 12,5 procento mokytojų naudojo IQES įsivertinimo instrumentus savo 

veiklos veiksmingumui įvertinti. Mokytojai nuolat mokosi, dalijasi patirtimi. Vidutinis 

kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam mokytojui – 80 val. Mokyklos 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys dėl objektyvių priežasčių – įgyvendinamo „Iniciatyva 

savivaldybei“ projekto – buvo seminarai, skirti mokinių motyvacijai žadinti. Tai išmokimo, teksto 

skaitymo, analizės ir struktūravimo, kūrybinių metodų taikymo pamokose mokymai.  

9 mokytojai dirbo savivaldybės lygmens darbo grupėse, komisijose. Mokytojai buvo 

dalykinių olimpiadų, standartizuotų testų vertinimo pirmininkai ir komisijų nariai, nevyriausybinės 

organizacijos „Lietuvai pagražinti“ rajono tarybos nariai. Viena mokytoja dirbo „Švietimo kokybės 

stiprinimui Savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius“ darbo grupėje, 

buvo rajono etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytojų vertintoja rajono 

atestacinėje komisijoje. Dvi mokytojos dalyvavo tarptautiniuose seminaruose, vykusiuose 

Armėnijoje ir Slovakijoje, išplėtė žinias apie kitų šalių pasirengimą priimti pokyčius, tarptautinį 

bendradarbiavimą ir projektų kūrimą.  

  2016 metais mokytojai įgyvendino 17 savo pasiūlytų inovacijų bei iniciatyvų. 

Paminėtinos šios iniciatyvos: 6 edukacinių erdvių visuose kabinetuose sukūrimas,  lietuvių kalbos 

viktorina „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, projektas „Mokomės rašyti be klaidų“, jaunųjų miško 

bičiulių akcijos  „Darom“, „Žiemos puokštė senjorams socialinės globos namuose“, „Baltasis badas 

- žvėrelių ir paukštelių globa“, „Iškelkime sparnuočiams po inkilėlį“, „Miško švarinimas“. 

Mokykloje vyko dailyraščio konkursas „Rašom“; futbolo populiarinimo renginys savivaldybės 

mokykloms; istorinė diena Sausio 13-osios proga; tolerancijos dienos paminėjimas.  

Siekdami stiprinti mokinių išmokimo metodų pamokoje identifikavimo ir vertinimo, 

veiklos reflektavimo, strategijų taikymo, kūrybiško ugdymosi procesus, mokytojai stebėjo 30 vieni 

kitų pamokų. Savo patirtį savivaldybėje ir šalyje  skleidė 2  mokyklos vadovai. Vadovų patirties 

sklaidos temos buvo švietimo politikos, mokyklos kultūros kaitos bei asmenybės brandos stiprinimo 

aspektai, mokyklos strateginių tikslų koregavimas, siekiant pagerinti mokymo(si) rezultatus. 
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Pagrindinės vadovų kvalifikacijos tobulinimo kryptys, atsižvelgiant į atestacijos reikalavimus, buvo 

vadybinės veiklos (planavimo) kompetencijų stiprinimas. Vidutiniškai vienam vadovui teko 214 

kvalifikacijos tobulinimo valandų. Savivaldybės lygmens 3 darbo grupių bei komisijų veikloje 

dalyvavo 2 vadovai. Dirbo valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminams organizuoti ir vykdyti darbo grupėje, komisijose, susijusiose su kūrybinių 

darbų vertinimu. Viena vadovė yra Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos narė. 2016 metais 

buvo įgyvendintos šios vadovų iniciatyvos: projekto „Iniciatyva savivaldybei“ veiklos, aktyviųjų 

mokymo metodų seminarai visiems mokyklos mokytojams, KTU studentų užsiėmimai vyresniųjų 

klasių mokiniams.  

Įgyvendintas dalinis mokyklos renovacijos projektas – pakeistas stogas, langai, 

lietvamzdžiai. Įsigyti roletai visų kabinetų langams užtemdyti, nauji stendai mokinių darbams 

eksponuoti. Mokyklos erdvės puoštos 18 mokinių kūrybos darbais; pradinių klasių kabinetuose 

parengtos mokinių skirtingų mokomųjų dalykų akademinių pasiekimų švieslentės, tėvų iniciatyva 

vykdytas projektas „Metų Mokinys, Mokytojas, Darbuotojas“, organizuotos edukacinės padėkos 

kelionės mokiniams. Mokyklos mokinių tėvų iniciatyva vyko  savanoriški rytiniai knygų skaitymai.  

Sėkmingai įgyvendinta buvo 90,5 proc. veiklos plane numatytų priemonių ir veiksmų.  

Be šiame skyriuje išvardytų vadovų ir mokytojų lyderystę apibūdinančių veiklų reikia pažymėti, 

kad visi mokytojai sustiprino kompetenciją dirbti komandoje ir refleksuoti apie mokinių 

motyvacijos būdus, siekiant pagerinti mokymo(si) pasiekimus. Stebėjo, analizavo ir palaikė 

mokinių ir tėvų iniciatyvas.  2016 metais mokykloje veikė 4 nuolatinės veiklos darbo komandos bei 

administracijos iniciatyva buvo suburtos 28 laikinos darbo grupės ir komandos įgyvendinamo 

projekto „Iniciatyva savivaldybei“ veikloms organizuoti, veiklos planams bei ataskaitoms parengti, 

pilietiškumo, kultūros, pamatinių vertybių puoselėjimui plėtoti, integruotiems renginiams 

organizuoti.  

III SKYRIUS 

VEIKLOS ATSKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ 

 

1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI  

1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas (proc.)  100 

1.2. Vienam mokiniui tenkantys laikyti brandos egzaminai, skaičius  NN 

1.3. Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam 

ugdymui, dalis (proc.) 

 100 

1.4. Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, dalis (proc.)  100 

1.5. Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, dalis (proc.)  100 

1.6. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalis (proc.)  NN 

2. KITI MOKINIŲ PASIEKIMAI  

2.1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliajame švietime mokykloje, dalis (proc.)  89,3 

2.2. Mokinių dalyvavusių savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose, 

varžybose ir kt., skaičius 

 385 

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius  1 



9 

 

 

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius  27 

2.5. Savivaldybės lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, skaičius  2 

2.6. Šalies lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, skaičius  0 

2.7. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius  13 

2.8. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius  0 

3. PAMOKOS KOKYBĖ  

3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius  167 

3.2. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų pamokų skaičius, tenkantis vienam kyklos 

mokytojui 

 10,4 

3.3. Administracijos stebėtos ir vertintos kitų pedagoginių darbuotojų (spec.  

pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, klasių auklėtojų ir kt.) veiklos, 

skaičius 

17 

 

3.4. Vidutinis administracijos stebėtų ir vertintų veiklų skaičius, tenkantis vienam  

pedagoginiam darbuotojui 

 5,7 

3.5. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius  25 

3.6. Integruotos pamokos, skaičius  17 

4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS  

4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius  32 

4.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  72 

4.3. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius  9 

4.4. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius  4 

4.5. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius  5 

4.6. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  100 

4.7. Praleistos nepateisintos pamokos, tenkančios vienam mokiniui, skaičius  10,8 

4.8. Mokinių, dalyvaujančių jaunimo organizacijose bei savanoriškoje veikloje, dalis  

(proc.) 

 55 

4.9. Mokinių savivaldos institucijų inicijuotos ir įgyvendintos veiklos, skaičius  3 

4.10. Mokinių emocinis saugumas, 3-4 lygio įvertinimų procentinių išraiškų 

 aritmetinis vidurkis 

 81 

4.11. Vykdytos prevencinės programos, skaičius  6 

4.12. Prevencinėse programose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  100 

5. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS   

5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  96,4 

5.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.)  80 

5.3. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų dalis (proc.)  94,4 

6. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS   

6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis (proc.)  25 

6.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis (proc.)  12,5 

6.3. Mokytojų, gebančių stebėti ir identifikuoti individualią mokinio pažangą, dalis 

 (proc.) 

 100 

6.4. Mokytojų, naudojančių IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos 

 veiksmingumui įvertinti, dalis (proc.) 

 12,5 

6.5. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam mokytojui  80 

6.6. Kolegialiai stebėtos ir vertintos pamokos (modelis ,,Kolega – kolegai‘‘), skaičius  30 

6.7. Vadovai, skleidę patirtį savivaldybėje, skaičius  2 

6.8. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius  2 

6.9. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui  214 

6.10. Įrengtos, pritaikytos ir naudojamos netradicinės ugdymo aplinkos, aplinkų  

mobilumas, skaičius 

 6 

6.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.)  90,5 

6.12. Mokykloje veikiančios darbo grupės, komandos, kurių veikla įtakojo mokyklos  4 
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pažangą, skaičius 

6.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius  3 

Sutartinis žymėjimas: ND – nėra duomenų; NN – nėra, negalėjo būti. 

 

IV SKYRIUS 

PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS 

Biudžetas  

Išlaidų rūšys  Išlaidų kodas  Išlaidų planas  Finansavimas  Kasinės išlaidos  

Darbo užmokestis  2.1.1.1.1.1 29085 29084,19 29084,19 

Įnašai socialiniam 

draudimui  

2.1.2.1.1.1 8980 8963,48 8963,48 

Medikamentai  2.2.1.1.1.02 190 189,76 189,76 

Ryšiai  2.2.1.1.1.05 589 588,97 588,97 

Transporto išlaikymas  2.2.1.1.1.06 7238 7238 7238 

Spaudiniai  2.2.1.1.1.08 4 3,44 3,44 

Kitos prekės  2.2.1.1.1.10 2433 2432,89 2432,89 

Komandiruotės  2.2.1.1.1.11 6,00 5,71 5,71 

Ilgalaikio turto kapitalinis 

remontas  

2.2.1.1.1.15 263 262,30 262,30 

Kvalifikacijos kėlimas  2.2.1.1.1.16 42 41,90 41,90 

Komunalinės paslaugos  2.2.1.1.1.20 20717 20717 20717 

 Kitos paslaugos  2.2.1.1.1.30 3043 3042,29 3042,29 

Iš viso   72590 72569,93 72569,93 

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (mokinių pavėžėjimas) 

 

Išlaidų rūšys  Išlaidų kodas  Išlaidų planas  Finansavimas  Kasinės 

išlaidos  

Socialinė parama pinigais  2.7.2.1.1.1. 350,00 281,00 281,00 

Iš viso  2.7.2.1.1.1. 350,00 281,00 281,00 
 

Mokinio krepšelis 

Išlaidų rūšys  Išlaidų kodas  Išlaidų planas  Finansavimas  Kasinės išlaidos  

Darbo užmokestis  2.1.1.1.1.1 121828 121827,60 121827,60 

Įnašai socialiniam 

draudimui  

2.1.2.1.1.1 38868 38851,50 38851,50 

Spaudiniai  2.2.1.1.1.08 418 417,63 417,63 

Kitos prekės  2.2.1.1.1.10 759 758,16 758,16 

Komandiruotės  2.2.1.1.1.11 31 30,09 30,09 

Kvalifikacijos kėlimas  2.2.1.1.1.16 379 378,35 378,35 

 Kitos paslaugos  2.2.1.1.1.30 945 944,58 944,58 

Iš viso   163228 163207,91 163207,91 

Pajamų įmokos  

Išlaidų rūšys  Išlaidų kodas  Išlaidų planas  Finansavimas  Kasinės išlaidos  

Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06 800,00 733,69 733,69 

Iš viso  2.2.1.1.1.06 800,00 733,69 733,69 

 

Labdaros ir paramos fonde „Šepetos mokyklai remti“ 2016 metų pradžioje buvo 448,91 €. Išleista  

245,85 €. Pirktos spausdintuvo kasetės, kanceliarinės prekės, apmokėta sąskaita už spausdintuvo 

remontą. Per 2016 metus gauta įplaukų 446,86 €, galutinis likutis 649,92 €. 

 

Direktorė    Vanda Vanagienė 



11 

 

 

 

       

        


