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KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS  

MOKYKLOS VADOVO 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS 

Mokykla 2015 metais įgyvendino ugdymo „Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo 

skatinimo“, „Socialinės ir sveikatos apsaugos“ 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 vadovauja direktorė Vanda Vanagienė – edukologijos magistras, II vadybinė kategorija, 

vadybinio darbo stažas 32 metai; direktorės pavaduotoja Jūra Sigutė Jurėnienė – edukologijos 

magistras, II vadybinė kategorija, vadybinio darbo stažas 17 metų. Mokykloje dirba 17 pedagoginių 

darbuotojų, iš jų pagal pirmaeilių pareigų darbo sutartis – 13, antraeilių – 4. Mokytojų 

kvalifikacinės kategorijos: eksperto – 1, mokytojo metodininko – 4, vyresniojo mokytojo – 10; 

mokytojo – 2. Mokykloje pagalbą mokiniams teikia 2 specialistai: socialinė pedagogė metodininkė 

ir logopedė. Mokykloje dirba 7 nepedagoginiai darbuotojai. 

Mokinių skaičius pagal ugdymo programas: ikimokyklinio – 7, priešmokyklinio – 7, pradinio – 19, 

pagrindinio I dalies – 27, pagrindinio II dalies – 23. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius – 25, 

pavežamų į mokyklą – 44, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalis – 6 procentai.  

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

Mokinių akademinių pasiekimų pažanga 

2014-2015 m. m. 1-4 klasių mokinių pažangumas 100 proc., 5-8 klasių 97,2 proc., 9-10 klasių 

90,9 proc. 2014-2015 m. m. 4 ir 8 klasės mokiniai  dalyvavo  standartizuotų testų patikroje. Testų 

pridėtinės vertės bendrasis rodiklis yra +0,1. Ketvirtokų rezultatai  šiek tiek aukštesni negu šalies ir 

rajono. Matematikos testo +0,4 rodo, kad pasiekimai lenkia ir šalies, ir rajono rodiklius. Skaitymo 

+0,2 ir rašymo +0,1 – artimi šalies ir rajono rezultatams. Tačiau pasaulio pažinimo rodiklis -0,1 

žemesnis. Mokėjimo mokytis rodiklis +0,1 atitinka šalies ir rajono rodiklius, o patyčių rodiklis -0,1. 

Bendras mokyklos klimato rodmuo yra +0,1,  neženkliai didesnis lyginant šalies ir rajono rodiklius. 
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Analizuojant 8 klasės standartizuotų testų pridėtinės vertės rodiklius matyti, kad jis yra lygus  +0,1, 

t. y. aukštesnis už šalies ir rajono pridėtinės vertės rodiklius. Matematikos testo -0,7 rodo, kad 

pasiekimai (lyginant šalies ir rajono rodiklius) yra žemesni. Skaitymo rodiklis +0,0, rašymo +0,2 

atitinka respublikos rodiklius, bet žemesni  už rajono. Gamtos mokslų rodiklis -0,3  yra žemesnis, o 

socialinių mokslų -0,1 sutampa su rajono ir šalies rezultatais. Ypač aukšti rodikliai, gerokai 

lenkiantys rajono ir šalies rodiklius, yra šie: mokėjimas mokytis +0,7, mokyklos klimatas +0,9, 

patyčių situacija +0,5 ir savijauta mokykloje +0,4. 

 
PUPP-o rezultatų ir metinių įvertinimų dermė pateikiama stulpelinėje procentinėje diagramoje. 

 

 
Lietuvių kalbos (gimtosios) PUPP-o ir metinių įvertinimų diagrama 

 
Matematikos  PUPP-o ir metinių įvertinimų diagrama 
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Priešmokyklinio ugdymo programą baigusių mokinių, brandžių pradiniam ugdymui, dalis – 100 

proc. Mokinių, įgijusių pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, taip pat 100 proc.  

Mokinių akademiniai pasiekimai bei jų pažanga yra vienas svarbiausių visos mokyklos veiklos 

rezultatyvumo vertinimo kriterijų. Lyginant 2014 m. ir 2015 m. matyti, kad mokinių pažanga išaugo  

8,6 proc. Mokinių metiniai įvertinimai lyginant paskutinius dvejus metus pakilo. 2015 m. 

pažangumas – 95,1 proc., kai tuo tarpu 2014 m. – 86,5 proc. Mokinių akademinių pasiekimų 

pažangą rodo ir sumažėjęs procentas nepatenkinamai besimokančių (2014 m. – 9,7 proc.; 2015 – 

2,3 proc.) bei neatestuotų mokinių (2014 m. – 2,7 proc., 2015 m. – 1 proc.). Pirmūnų 2015 m. buvo 

8,3 proc., 2014 m. – 6,9 proc. Visi mokiniai (100 proc.) išlaikė lietuvių kalbos ir matematikos 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.  

2015 m. viena pagrindinių mokinių pažangos indentifikavimo priemonių buvo mokytojų pamokų 

stebėjimas. Išanalizavus pamokų stebėjimo protokolus, galima teigti, kad mokiniai yra aktyvūs 

mokymosi dalyviai – palyginus su 2014 m., jų aktyvumas pamokose pakilo nuo 33 proc. iki 35 

proc. Kitas pastebėtas pažangos pokytis yra  namų darbų atlikimas. Lyginant 2014 m. su 2015 m. 

namų darbų atlikimo dažnis pakilo nuo 5  iki 10 proc. 

Išskirtinės mokyklos patirtys ir sėkmės, gerinant mokinių akademinius pasiekimus, yra mokytojų 

savanorystės principu vykusios konsultacijos gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams. 

Mokinių asmeninė pažanga reguliariai fiksuota ir vertinta individualios pažangos lapuose. 

Kiekvieną pavasarį geriausiai besimokantys mokiniai apdovanojami rėmėjų skirtomis piniginėmis 

premijomis. Geriausius akademinius įvertinimus gavusiai klasei prizas – pavasarinė ekskursija. 

Akademiniams pasiekimams reikšmės turėjo ir netradicinė mokinių lankomumo reglamentavimo 

tvarka, sumažinusi pamokų be pateisinamos priežasties praleidinėjimą.  

Mokinių kitų pasiekimų pažanga 

Mokykloje sudarytos sąlygos mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui bei galimybės siekti aukštų 

rezultatų olimpiadose, konkursuose, įvairiose varžybose. Mokiniams sekėsi laimėti prizines vietas. 

Veikla orientuota į tradicijų, papročių puoselėjimą, pilietiškumo, saviraiškos ir polinkių plėtotę. 

2015 m. neformaliojo švietimo veikloje dalyvavo 90,3 proc. visų mokyklos mokinių. Mokinių 

dalyvavimų įvairiose savivaldybės, šalies organizuotuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir 

kt. skaičius – 300. Šalies lygmens konkursuose pelnytos 28 prizinės vietos, savivaldybės lygmens 

konkursuose užimta 1 prizinė vieta. Mokiniai aktyviai dalyvavo savivaldybės organizuotose 

dalykinėse olimpiadose ir užėmė 6 prizines vietas. Savivaldybės lygmens sporto varžybose laimėtos 

taip pat 6 prizinės vietos.  

Mokiniai noriai ir labai aktyviai dalyvavo neformaliojoje veikloje. Pasirinktos kryptys – mokslinė 

tiriamoji veikla, technologijų, dramos, etnokultūros, sporto ir sveikatinimo būreliai. Lyginant 2014 

m. ir 2015 m. būrelius pasirinko ir lankė labai panašus skaičius mokinių (90:93 proc.). Į veiklas 
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įsitraukia vis daugiau pradinių klasių mokinių. Respublikiniame konkurse „Žalioji palangė“ 1-4 

klasių mokiniai tapo 2 vietos laimėtojais. Mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Sidabro 

vainikėlis“ ir tapo prizininkais. 5-10 klasių mokinės – savivaldybės lygmens technologijų 

olimpiados laureatės. 2015 m. mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniuose edukaciniuose 

konkursuose: „Olympis 2015“ – laimėta 13 prizinių vietų; „Kalbų kengūra“ – 4 prizinės vietos, 

vertėjų konkurse „Tavo žvilgsnis“ – 1 prizinė vieta. Matematikos konkurse „Euro lyga“ laimėta 1 

vieta apskrityje.  

Išskirtinė mokyklos patirtis ir sėkmė – dramos ir etnokultūros būrelių bendras projektas „Tyrulys“. 

Mokiniai dalyvavo tarptautiniame pilietiškumą ugdančiame projekte „Migruojantys paukščiai“, kur 

pademonstravo savo teatrinius ir gimtąja tarme kalbėti gebėjimus. Mokiniai pasirodė tarptautinėje 

rudens šventėje „Derlius 2016“ Vilniuje ir etnografinių regionų metų atidarymo šventėje 

„Kupiškėnų senybas teisyba“ Kupiškyje. Minėtas būrelis dažnai buvo kviečiamas pasirodyti 

įvairiuose rajono ir šalies renginiuose. Išskirtinė sėkmė pernai lydėjo technologijų srityje kuriančias 

mergaites. Jų darbai laimėjo prizines vietas, projektų „Kačių namai“, „Po kūrėjo delnu“ darbai buvo 

demonstruojami muziejuose ir bibliotekose, mokykloje. Didelė patirtis 2015 metais lėmė sėkmę 

gamtininkų būreliui „Pelkinukai“. Už artimos aplinkos tyrinėjimo darbus ir jų sklaidą spaudoje, 

konferencijose, už gamtos tausojimo akcijų „Darom“, miško priežiūros, žvėrelių globos darbus, už 

dalyvavimą gamtosauginės ekologinės veiklos konkursuose – būreliui paskirta 2 vieta respublikoje.  

Pamokos kokybės pažanga 

2015 m. pamokos kokybės vertinimo prioritetai: pamokos mokymosi uždaviniai, mokėjimo mokytis 

kompetencijos, pažangos vertinimas, metodai, technologijų taikymas. Mokyklos administracija 

stebėjo ir įvertino 47 pamokas. Vidutiniškai stebėtų ir vertintų pamokų vienam mokytojui tenka 2,9 

pamokos. 2015 m. buvo stebėtos 8 kitų pedagoginių darbuotojų veiklos (logopedo, klasės vadovo, 

socialinio pedagogo). Vidutiniškai vienam pedagoginiam darbuotojui tenka 2,6 veiklos. Vienas iš 

būdų, padedančių labiau sudominti, motyvuoti mokinius – pamokos netradicinėje aplinkoje. Jų 

2015 m. pravesta 45. Dauguma pamokų vyko artimojoje aplinkoje – Šepetos bibliotekoje, ūkininkų 

sodybose, Šepetos pelkėje, miške, Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo padaliniuose. Pravestos 32 

integruotos pamokos.  

Iš administracijos stebėtų ir vertintų pamokų išryškėjo šie stiprieji pamokos kokybės aspektai: 

pamokos tikslų ir uždavinių numatymas, pagalba mokantis, ugdymo turinio aktualizavimas. 

Tobulintini pamokos aspektai - ugdomosios veiklos formos, vertinimas ir įsivertinimas.  

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

turėjo nepatenkinamus įvertinimus. Mokyklos išskirtinumas – gebėjimas sudaryti sąlygas 

kiekvienam patirti sėkmę. Kitos išskirtinės mokyklos patirtys – mokinių pažangos fiksavimas bei 

klasės mikroklimatas pamokose. Išskirtine patirtimi laikytina pamokų integravimas ir jų vedimas 



5 

 

netradicinėje artimojoje aplinkoje.  

Mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga 

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

Mokykla rengė 33 renginius, kuriuose dalyvavo 77 proc. mokinių. Parengė ir įgyvendino 6 

projektus, iš jų 4 – šalies. Tai tarptautinis projektas „T – klasė”, ES finansuojamas projektas 

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra.“ Sėkmingai 

įgyvendinamas tęstinis pilietinio ugdymo etnokultūros projektas „Tyrulys” ir gamtos tyrinėjimo 

projektas „Aplinką tyrinėkime kartu.” 2 projektai buvo įgyvendinti mokyklos lygmeniu - ilgalaikis 

projektas „Charakteris“ ir mokinių kūrybos darbų projektas „Kačių namai“. Visi mokyklos mokiniai 

(100 proc.) dalyvavo bent viename šių projektų. Vertybinių nuostatų ugdymas iš dalies lėmė 

pamokų lankomumo pokyčių pažangą. Jeigu 2013-2014 m. m.  nepateisintų pamokų vienam 

mokiniui teko 23, tai 2014-2015 m. m. sumažėjo iki 15. Mokykloje taikytos įvairios priemonės 

pozityviam elgesiui palaikyti. Kaip efektyviausia ir labiausiai pasitvirtinusi – VIP (vaiko 

individualios pažangos (įsi)vertinimo) lapai. 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. 60 proc. mokinių dalyvavo savanoriškoje gamtos tausojimo ir išsaugojimo 

veikloje. Tai ekologinės gamtosauginės, tiriamosios krypties veikla – šėrė žvėrelius, stebėjo gamtos 

pokyčius, tyrinėjo pėdsakus, valė mišką, kėlė inkilus, organizavo akcijas „Mes rūšiuojam“,  

„Darom“. Dalyvavo sveikos gyvensenos akcijose „Košės diena“, „Tūkstantis gervelių“, teikė 

pagalbą socialiai pažeidžiamiems draugams (projektas „Rūbų spinta“). Mokinių taryba inicijavo ir 

įgyvendino 4 veiklas. Remiantis ,,Mokinių apklausos NMVA 2015‘‘ duomenimis, mokiniai 

mokykloje jaučiasi emociškai saugiai – iš jų niekas nesityčioja, jie patys nesityčioja iš kitų, 

mokytojų ir mokinių santykiai pagarbūs. 1.3. rodiklis įvertintas 4 lygiu – 83 proc., 3 lygiu – 17 

proc.; 1.4.– 4 lygiu – 86 proc., 3 lygiu 14; – 1.5.– 4 lygiu – 89 proc., 3 lygiu –11; 1.6.–  4 lygiu – 72 

proc., trečiu lygiu – 28; 1.7.– 4 lygiu 76 proc. , 3 lygiu – 24; 1.8. – 4 lygiu – 93 proc. 3 lygiu – 7 

proc. Mokinių saugumą padėjo užtikrinti 5 vykdytos mokykloje prevencinės programos ir 2 vasaros 

poilsio stovyklos, kuriose dalyvavo 100 proc. mokinių (bent vienoje iš šių priemonių).  

Mokykloje 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, nėra 

patyčių. Mokiniai noriai dalyvavo rajoniniuose ir respublikiniuose pilietiškumą ir patriotizmą 

ugdančiuose projektuose, nes  neformaliojo švietimo sistema, orientuota ne tik į mokymo rezultatų 

siekimą, o ir į mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo ugdymo kokybę. 2015 metais į projektines 
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veiklas buvo įtraukta daugiau negu 2014 metais nesėkmę patyrusių mokinių, kas lėmė jų asmeninės 

pažangos, pilietiškumo ūgtį, net mokymosi pasiekimų rezultatus, kurie atitinka individualias jų 

mokymosi galimybes, stebima nedidelė pažanga, kuria mokiniai labai džiaugiasi.  

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

mokyklos veiklą integruojamas ilgalaikis projektas „Charakteris“. Pernai mokykloje tradiciškai 

surengta respublikinė konferencija, skirta mokyklų bendruomenių metams, tema „Bendra mokytojų, 

tėvų, mokinių atsakomybė – galimybė kurti ir organizuoti drauge“ patvirtino bendradarbiavimo 

svarbą, diegiant vertybines nuostatas. Ugdyti gimtojo krašto pilietiškumą skatino visus metus 

vykdomas  etnokultūros projektas „Tyrulys”. Vykdytas ES finansuojamas projektas – „T – klasė“ 

subūrė tėvus, mokinius ir mokytojus bendrai išskirtinei nuoširdaus buvimo, darbo ir 

bendradarbiavimo kartu, neformaliojo švietimo – technologijų, karjeros planavimo ir draminei, 

etnokultūrinei veiklai.  

Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga 

Veiklos įsivertinimui atlikti naudotasi Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijomis (2009). Išskirti stiprieji, silpnieji veiklos aspektai ir tobulinti pasirinkti aspektai. 

Aukščiausios vertės balu mokiniai ir tėvai įvertino pasitikėjimą mokytojais (4,0), jų pasirengimą 

visada padėti (4,0). Tėvai mano, kad mokykloje yra skatinamas mokytojų, mokinių ir tėvų 

dalyvavimas mokyklos bendruomeniniame gyvenime (4,0); mokiniai žemiausiu balu vertina tėvų 

įsitraukimą į mokykloje vykdomas veiklas(2,3), mano, kad mokyklos mokiniai ne visada elgiasi 

drausmingai tada, kai nemato mokytojai (2,6). Tobulinti pasirinktas aspektas – 2.3.  

Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 82,9 proc. mokinių, 64,5 proc. – tėvų ir 100 

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

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

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

ateities planavimui perspektyvą. 

Kaip išskirtinę patirtį ir sėkmę galėtume išskirti mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatų 

panaudojimą. Dalyvavome ES finansuojamame projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra“. Mokykloje vyko seminarai visiems mokyklos mokytojams, kurių 

metu mokėmės analizuoti ir įsivertinti savo mokykloje vykdytų standartizuotų testų rezultatus, 

numatyti kaitos žingsnius. Įvardyta viena pagrindinių problemų – mokinių motyvacijos stoka. Todėl 

dabar dalyvaujame ES finansuojamame projekte „Iniciatyvos savivaldybėms”, kurio tikslas - 

išmokyti mokytojus motyvuojančių mokinius mokymui(si) strategijų, o mokyklos tikslas – bent 0,5 

balo pagerinti kiekvieno mokinio mokymo(si) rezultatus. 

Vadovų ir mokytojų lyderystės bei kompetencijų pažanga 

Mokykloje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Visiems bendruomenės nariams suteikiama 
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laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už sprendimus ir jų įgyvendinimą. 33 procentai 

mokytojų dalijosi patirtimi savivaldybėje, 22 procentai gerąją patirtį skleidė respublikoje. 100 

procentų mokytojų geba stebėti ir identifikuoti individualią mokinio pažangą, tačiau tik 10 procentų 

mokytojų naudojo IQES įsivertinimo instrumentus savo veiklos veiksmingumui įvertinti. Mokytojai 

nuolat mokosi, dalijasi patirtimi. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis 

vienam mokytojui – 80 val. Mokytojai dirba savivaldybės lygmens darbo grupėse, komisijose. 

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Ramutė Kežienė buvo rajono lietuvių k. 8 klasės standartizuotų 

testų vertinimo komisijos pirmininkė, rajono etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė, rajono 

lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja, taip pat darbo grupės švietimo 

kokybės stiprinimui Kupiškio r. savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius 

narė. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Janina Daukienė buvo rajono pradinių klasių metodinės 

tarybos narė, jaunųjų miško bičiulių metodinės grupės narė ir Lietuvai pagražinti draugijos 

Kupiškio skyriaus tarybos narė. Mokytoja Ramutė Kežienė – kompetetinga išorės vertintoja. 

Mokyklos mokytojai rodo iniciatyvumą, nebijo iššūkių, inovacijų. Skaito paskaitas, veda 

integruotas artimoje aplinkoje pamokas, kartu su mokiniais atlieka tiriamuosius darbus, dalijasi 

patirtimi spaudoje ir respublikinėse konferencijose. Mokytojos inicijavo ir vykdė ES finansuojamo 

tarptautinio projekto „T – klasė“ veiklas: subūrė dramos ir darbščiųjų rankų būrelius  mamoms ir 

vaikams, ieškojo būdų, kaip padaryti mokymą(si) dar veiksmingesnį. Kadangi  viena iš mokymo(si) 

pažangos formų – kolegialus pamokų stebėjimas, 2015 metais mokytojai stebėjo ir vertino 30 

pamokų.  

Patirties sklaida – būtinas geros mokyklos požymis. Abi mokyklos vadovės dalijosi patirtimi 

savivaldybėje ir respublikoje, ugdėsi dalykines, vadybines, bendrakultūrines kompetencijas – 

vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam vadovui – 120 valandų. Abi 

vadovės dirbo savivaldybės lygmens darbo grupėse, komisijose. Direktorės pavaduotoja Jūra Sigutė 

Jurėnienė buvo rajono etninės kultūros plėtros tarybos narė, direktorė Vanda Vanagienė – rajono 

valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų komisijos narė. Mokykla dalyvavo  ES finansuojamuose 

projektuose: „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, „Iniciatyvos 

savivaldybėms”, „T – klasė“. Direktorė rašė projektus, pavaduotoja ugdymui inicijavo jų 

įgyvendinimo veiklas. Mokykla nerenovuota, tačiau ieškoma būdų, kaip padaryti patrauklesnes 

erdves, pritaikytas ugdymo(si) procesui. Mobiliai panaudotos 2 mokyklos erdvės, kurios pritaikytos 

keičiamiems stendams – mokinių kūrybinio ir tiriamojo darbo vyksmui fiksuoti. 

Didelę dalį (95 proc.) veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimui lėmė mokykloje veikiančios 

ir jos pažangą įtakojančios 5 darbo grupės, 7 įgyvendintos tėvų iniciatyvos: tėvų parengtas 

pranešimas respublikinei konferencijai „Bendra mokytojų, tėvų, mokinių atsakomybė – galimybė 

kurti ir organizuoti drauge“, įgyvendintos idėjos bendruomenės adventiniam vakarui, mokytojo 
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dienos organizavimui, idėjos dovanai – geriausiai klasei, didžiausią pažangą padariusiems 

mokiniams, idėjos, kaip skatinti tėvų lyderystę,  „T – klasės“ būrelio veiklų pasiūlymai.  

Vadovų ir mokytojų lyderystės bei kompetencijų pažangą rodo aiški ir vienijanti mokyklos vizija, 

susitarimų laikymasis ir tai, kad  veikloms vadovauja bendruomenės nariai (mokytojai, mokiniai, jų 

tėvai). Vadovai palaiko asmenines iniciatyvas, skatina lyderystę, atranda naujų lyderių. Jeigu 2014 

metais mokykla turėjo 4 lyderius, tai 2015 metais – 5. Mokytojai lyderiai Ramutė Kežienė, Ingrida 

Sofija Pučėtienė, Janina Daukienė skaitė paskaitas ir pranešimus respublikinėse ir rajono 

konferencijose, seminaruose. Direktorės pavaduotoja dalijosi patirtimi apie Ugdymo plano 

įgyvendinimą ŠMM vykusiame direktorių  pavaduotojų seminare, direktorė skaitė paskaitas 

mokyklos kultūros klausimais rajono mokyklų vadovams. Išskirtinės mokyklos patirtys – 

programos „Charakteris“ įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su tą pačią programą įgyvendinančia 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, bendri projektai ir dalinimasis patirtimi už mokyklos ribų, 

mokykloje rengiamos respublikinės konferencijos.  

III. VEIKLOS ATSKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ 
 

1. MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI  

1.1. Bendras mokyklos mokinių pažangumas (proc.)  96 

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.)  90,3 

2.2. Mokinių dalyvavimų savivaldybės, šalies konkursuose, olimpiadose, 

varžybose ir kt., skaičius 

 300 

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius  1 

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės vietos, skaičius  28 

2.5. Savivaldybės lygmens dalykinėse olimpiadose pelnytos prizinės vietos, skaičius  6 

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

2.7. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius  6 

2.8. Šalies lygmens varžybose pelnytos prizinės vietos, skaičius  NN 

3. PAMOKOS KOKYBĖ  

3.1. Administracijos stebėtos ir vertintos pamokos, skaičius  47 

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

mokytojui 

 2,9 

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

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

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

pedagoginiam darbuotojui 

 2,6 

3.5. Pamokos netradicinėse aplinkose, skaičius  45 

3.6. Integruotos pamokos, skaičius  32 

4. MOKINIŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ BEI PILIETIŠKUMO ŪGTIS  
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4.1. Renginiai (išskyrus projektus), skaičius  33 

4.2. Renginiuose (išskyrus projektus) dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  77 

4.3. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius  6 

4.4. Vykdyti mokyklos lygmens projektai, skaičius  2 

4.5. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius  4 

4.6. Projektuose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  100 

4.7. Praleistos nepateisintos pamokos, tenkančios vienam mokiniui, skaičius  15 

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

(proc.) 
 60,5 

4.9. Mokinių savivaldos institucijų inicijuotos ir įgyvendintos veiklos, skaičius  4 

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

 aritmetinis vidurkis 
 100 

4.11. Vykdytos prevencinės programos, skaičius  5 

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

5. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMAS   

5.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)  82,9 

5.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.)  64,5 

5.3. Mokyklos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavusių mokytojų dalis (proc.)  100 

6. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJOS   

6.1. Mokytojų, skleidusių patirtį savivaldybėje, dalis (proc.)  33 

6.2. Mokytojų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis (proc.)  21 

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.) 
 11 

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  120 

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

mobilumas, skaičius 
 2 

6.11. Įgyvendintų metiniame veiklos plane numatytų priemonių dalis (proc.)  95 

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

pažangą, skaičius 
 5 

6.13. Tėvų iniciatyvos, skaičius  7 

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

 

IV. PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMAS 

Pro-

gra-

mos 

ko-

das 

Programos pavadinimas 

Asignavi-

mų planas 

metams, 

įskaitant 

patiksli-

nimus 

Įvykdy-

mas 

(kasinės 

išlaidos) 

Nukrypi-

mas (4-3) 

Metinis 

įvyk-

dymo  

% 

Programų 

neįvykdymo 

priežastys 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Žinių visuomenės, kultūros 

ir sportinio aktyvumo 

skatinimo programa (B) 79158 78931,2 -226,77 99,7  Įvykdyta 

1 

Žinių visuomenės, kultūros 

ir sportinio aktyvumo 165637 165635 -1,61 100,0  Įvykdyta 
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skatinimo programa (MK) 

1 

Žinių visuomenės, kultūros 

ir sportinio aktyvumo 

skatinimo programa 

(pajamų įmokos 1864 820,99 -1043,01 44,0  

Planas 

neįvykdytas,  

nes nebuvo 

teikiamos 

transporto 

paslaugos, todėl 

nesurinkta 

pajamų 

  Iš viso programoje Nr. 1 246659 245388 -1271,39 99,5    

4 

Socialinės ir sveikatos 

apsaugos programa 

(nemokamas maitinimas) 2842 2829,51 -12,49 99,6  Įvykdyta 

4 

Socialinės ir sveikatos 

apsaugos programa 

(moksleivių nemokamas 

vežimas) 100 65,16 -34,84 65,2  

Planas 

neįvykdytas, nes 

mokiniai 

paskutinį mėnesį 

nepasinaudojo 

lengvata 

4 

Socialinės ir sveikatos 

apsaugos programa  179 179 0 100,0  Įvykdyta 

  Iš viso programoje Nr. 4 3121 3073,67 -47,33 98,48   

5 

Savivaldybės valdymo ir 

pagrindinių funkcijų 

vykdymo programa (D) 

(viešieji darbai) 2078 2076,95 -1,05 99,9  Įvykdyta 

5 

Savivaldybės valdymo ir 

pagrindinių funkcijų 

vykdymo programa (D) 

(viešieji darbai kitos 

išlaidos) 145 144,97 -0,03 100,0  Įvykdyta 

  

Iš viso programoje Nr. 

5 2223 2221,92 -1,08 99,95   

               Iš viso 252003 250683 -1319,8 99,48 

        

       Labdaros ir paramos fonde Šepetos mokyklai remti 2015 metų pradžioje buvo 605,07 eurai. Išleista  

453,16 eurų. Nupirkta: išoriniai kietieji diskai, rusų k. vadovėliai, tonerio kasetės, 2 spintos muzikos 

kabinetui. Metų eigoje gauta įplaukų 297 eurai. Sąskaitos likutis 448,91 euras.  

 

Direktorė                                                                                                                    Vanda Vanagienė 


