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RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas–

Gražinos g. 8, Radviliškis, 82132. Telefonas (8 422) 53 711. Elektroninis paštas info@grazinosmok.lt. 

Mokyklos interneto svetainė :http:www. grazinosmok.lt. 

1.2. Direktorius Laisvūnas Vaičiūnas, vadybinio darbo stažas 24 metai, II vadybinė kvalifikacinė 

kategorija. 

1.3. Įstaigos darbuotojai: 

Administracijos darbuotojai Specialistai Pagalbinis personalas 

3 64 24 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

Paslaugų gavėjai              Laikotarpis            2016-01-01 2016-12-31 

Mokiniai  573 562 

Socialiai remtini 179 192 

Specialiųjų poreikių 99 82 

Lavinamosios klasės 36 29 

 

1.5.Finansavimo šaltiniai:                                                                2016 m. 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) Lėšos (tūkst. Eur.) 

1. Savivaldybės biudžetas 1261,7 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 428,6 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 828,6 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos 4,5 

2. Kiti šaltiniai 6,7 

2.1. ES paramos lėšos 0,7 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos 1,1 

2.3. Paskolos lėšos  

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 2% LPF 4,9 

 

1.6 Biudžeto išlaidos: 
Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 

Išlaidų pavadinimas 1.1. 
Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos (AL) 1.2. 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos (MK) 

1.2. 

Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos 

lėšos 

(Dotacinės) 

1.3. 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos 

(SP) Iš viso: 

2 1         
Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas  
151,10 722,0 37,2  910,2 

2 2         
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
187,6 16,0 13,3 4,5 221,40 

2 2 1 1 1 1 Mityba     0,9 0,9 



2 2 1 1 1 2 

Medikamentai (ir 

darbuotojų sveikatos 

tikrinimas)  

0,1    0,1 

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 1    1,0 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas     0,0 

2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė      0,0 

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai  0,3 5,3   5,6 

2 2 1 1 1 10 Kitos prekės 20,1 4,9 6,7 1,8 33,5 

2 2 1 1 1 11 

Komandiruotės 
(transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir 

kitos komandiruotės 
išlaidos) 

0,3    0,3 

2 2 1 1 1 15 
Ilgalaikio materialiojo 

turto einamasis remontas  
37,4  6,3  43,7 

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas 0,7 2,6 0,1  3,4 

2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos 60,2    60,2 

2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos 67,5 3,2 0,2 1,8 72,7 

2 7     
socialinės išmokos 

(pašalpos) 
0,0 0,0 39,2 0,0 39,2 

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais    39,2  39,2 

2 8     Kitos išlaidos 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 

2 8 1 1 1 2 
Kitiems einamiesiems 

tikslams  
  0,9  0,9 

3 1         

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 

3 1 1 3 1 2 Kitos pastatai  ir statiniai 90,0    90,0 

            Iš viso: 428,6 738,0 90,6 4,5 1261,7 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai. 

 

2016 metų veiklos planas buvo parengtas, remiantis mokyklos strateginiu planu 2014–

2019 metams, 2015 metų plačiojo įsivertinimo duomenimis ir numatyti šie tikslai bei uždaviniai: 

Tikslas. Įgyvendinant BUP siekti ugdymo kokybės bei pasiekimų gerinimo. 

Uždaviniai: tikslingai panaudoti mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimo galimybes; 

stebėti ir analizuoti mokinio individualią pažangą; modernizuoti ugdymo turinio pateikimą, stiprinant 

mokymo ir gyvenimo ryšį. 

Tikslas. Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas aktualizuojant mokyklos vardą 

Uždaviniai: taikyti efektyvias bendradarbiavimo su šeima, visuomene formas; formuoti teigiamą 

vietos bendruomenės požiūrį į mokyklą, stiprinant jos saugumą ir patrauklumą. 

Tikslas. Besimokančios organizacijos tobulinimas. 

Uždaviniai: užtikrinti veiksmingą personalo kvalifikacijos tobulinimą ir įgytų žinių taikymą; 

atnaujinti tėvų švietimo programas; nuolat vykdyti bei analizuoti mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimą. 

    Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veikla: 

Įgyvendinant pirmojo tikslo uždavinį, (tikslingai panaudoti mokinių saviugdos ir saviraiškos 

poreikių tenkinimo galimybes) ketvirtose klasėse buvo atliktas tyrimas „Mokinių akademinių 

ugdymosi poreikių ir gebėjimų dermė“ bei nustatyti ketvirtų klasių mokinių poreikiai, sudarantys 

sąlygas programos gabiems ir talentingiems mokiniams tobulinimą. 2016 metais mokykla parengė 

paraišką ir laimėjo respublikiniame projekto „Mokinių akademinių gebėjimų pažinimo ir jų ugdymo 

kokybės plėtra“ konkurse, kurio metu bus sukurti mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir 

vertinimo instrumentai bei metodinės priemonės, padedančios pedagogams ir psichologams geriau 

pažinti ir įvertinti vaikų gebėjimus. Mokykloje sudaryta projekto įgyvendinimo grupė, vykdanti 

projekto parengiamojo etapo veiklas. Todėl mokykloje sukurta bei įgyvendinama gabių ir talentingų 

vaikų ugdymo programa bus koreguojama atsižvelgiant į projekto vykdymo etapų rekomendacijas. 

 Tobulinant neformalųjį ugdymą, mokykla dalyvavo konkurse ir buvo atrinkta į respublikinio 

projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių 

partnerysčių veiklas, kurios bus vykdomos 2017–2018 metais.  



Stebint ir analizuojant mokinio individualią pažangą, buvo sukurta Vaiko individualios pažangos 

įsivertinimo sistema, padedanti mokiniui apibendrinti jo mokymąsi, numatyti tolimesnius mokymosi 

prioritetus.  

Modernizuojant ugdymo turinio pateikimą, stiprinant mokymo ir gyvenimo ryšį, buvo 

apibendrinta mokytojų patirtis, kaip organizuoti pamokas, kuriose mokinių gyvenimiškoji patirtis 

padėtų įsisavinti ugdymo turinį. Išsiaiškinta, kaip tai įtakoja mokinių mokymosi motyvaciją ir 

kokybę. Patirtimi pasidalinta metodinės tarybos posėdyje „Kaip mokytojai sieja vaiko gyvenimo 

patirtį su dalyko išmokimu“ bei mokytojų tarybos posėdyje „Mokinių gyvenimo patirties 

panaudojimo įtaka mokymosi motyvacijai ir kokybei“. Apibendrinus patirtį, kaip siejamas mokymosi 

ir gyvenimo ryšys, mokytojai nutarė: parengti ir išleisti metodinę priemonę, kurioje būtų surinktos 

užduotys mokiniams iš PUPP, standartizuotų testų ir kitų šaltinių, skatinančių vaiką savo 

gyvenimišką patirtį pritaikyti kokybiškai įsisavinant teorines žinias; sudaryti ir patvirtinti 2016–2017 

mokslo metų atvirų ryšio su gyvenimu pamokų filmavimo, stebėjimo ir aptarimo grafiką; organizuoti 

atviras pamokas su mokinių tėvais, panaudojant tėvų turimą gyvenimišką patirtį inovatyvuojant 

mokymo(si) procesą; sudarytai darbo grupei, rengiančiai 2016–2017 mokslo metų mokyklos ugdymo 

planą, įpareigoti tikslingai panaudoti valandas, skirtas pažintinei–kultūrinei veiklai, siejant 

mokymą(si) su gyvenimiška patirtimi. Buvo organizuojami seminarai, skirti mokyklos pedagoginei 

bendruomenei: „Interaktyvūs metodai klasės valandėlėms ir tėvų susirinkimams“ (2016-05-04 lektorė 

Vida Lipskytė, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos teatro mokytoja ekspertė), „Mokyklos įvaizdžio 

formavimas“ (2016-12-27,28 lektorius Giedrius Drukteinis, rašytojas, žurnalistas). 

Įgyvendindami trumpalaikių ir ilgalaikių projektų bei integruotų programų veiklas, 

mokiniai atliko tyrimus, stebėjimus, kūrybines užduotis, siedami teorines ir praktines žinias su 

gyvenimiška praktika. Bet nėra pakankamai ištobulintas formalusis ugdymas, kuris organizuojamas 

alternatyviose aplinkose, dalykinėse edukacinėse kelionėse ir tikslinėse mokinių grupių išvykose į 

verslo ir pramonės įmones, muziejus, lankytinas istorines vietas ir kt., kur įgytos teorinės žinios 

pritaikomos praktinėse, su gyvenimu ir profesija susijusiose veiklose.  

Tikslas „Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas aktualizuojant mokyklos vardą“ 

įgyvendintas gana sėkmingai. Daug dėmesio skirta uždaviniui „Taikyti efektyvias bendradarbiavimo 

su šeima, visuomene formas“. Buvo organizuoti inovatyvūs renginiai mokinių tėvams: vakaronės, 

sportinės varžybos, koncertai ir kt. Individualiuose bei klasės tėvų teminiuose susirinkimuose, 

individualiuose susitikimuose buvo pateikta naujausia informacija apie šiuolaikines švietimo 

aktualijas, pristatyta mokyklos veikla. Tėvai dalyvavo mokinių ugdymo procese: atvirose pamokose, 

įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose.  

Plėtėsi partnerystės ryšiai su švietimo ir visuomenės įstaigomis: Radviliškio savivaldybės viešąja 

biblioteka, Radviliškio lopšeliais - darželiais „Kregždutė“, „Žvaigždutė“, UAB „Radviliškio 

vanduo“, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatu 

Radviliškio rajono aplinkos apsaugos agentūra, Radviliškio geležinkelio stotimi, Jaunimo darbo 

centru Šiauliuose, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centru. Įsteigtas dienos socialinės 

globos centras neįgaliems vaikams ir jaunuoliams, plečiasi jų integracija į visuomenę, gerėja 

socialiniai įgūdžiai, suteikta galimybė turiningai praleisti laisvalaikį.  

Formuojant teigiamą vietos bendruomenės požiūrį į mokyklą, stiprinant jos saugumą ir 

patrauklumą, buvo surengti renginiai, reprezentuojantys mokyklą rajone ir šalyje: atidarytas 

mokyklos muziejus bei biblioteka – informacinis kultūros ir poilsio centras, organizuoti ekologinės 

pakraipos renginiai - rajono mokyklų mokinių ekologinė stovykla „Būkime darnoje su savimi ir 

gamta!“, rajono pedagogų konferencija „Ekologinis aplinkosauginis ugdymas formaliajame ir 

neformaliajame švietime“; organizuotas dešimtasis respublikinis avangardinio meno festivalis „Aš 

kitoks“, šalies mokytojų metodinė - praktinė konferencija „Integruotas ugdymas: ieškokime, 

atraskime, dalinkimės“, IV-oji respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Tarpkultūrinis 

dialogas“, tarptautinė mokinių vasaros poilsio stovykla „Supermenai 2016“ su Ukrainos Umanės 

miesto mokiniais. 

Taip pat parengti mokyklą reprezentuojantys atributai: lankstinukas, vizualinė 

priemonė, kalendorius, užrašų knygelė, rašiklis. Nuolat ir gana efektyviai pateikiama informacija apie 



mokyklos veiklą ir aktualijas: http://www.radviliskis.grazinosmok.lt; 

http://www.radviliskionaujienos.lt/; redakcija@radviliskiokrastas.lt; http://www.radviliskis.lt. 

Tikslas „Besimokančios organizacijos tobulinimas“ – iš dalies pasiektas. Užtikrint 

veiksmingą personalo kvalifikacijos tobulinimą ir įgytų žinių taikymą, buvo sudarytos sąlygos 

kiekvienam mokytojui individualiai tobulinti savo kvalifikaciją renkantis įvairius metodus, būdus ir 

formas. Kiekvienas pedagogas parengė savo metines profesinių ir specialiųjų kompetencijų 

tobulinimo gaires savianalizės anketose. Mokytojai kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias 

tikslingai skleidė savo metodinėse grupėse ir bendruomenei. Mokyklos metodinės tarybos iniciatyva 

nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio bibliotekoje – informaciniame centre yra kataloguojami metodiniai 

darbai bei IKT priemonės. Pakoreguotas uždavinys dėl tėvų švietimo ir lyderystės perkeliamas į 2017 

metus. 

 

2. Pasiekimai ir rezultatai. 

Standartizuotus ir diagnostinius testus 2015–2016 mokslo metais atliko 2, 4, 6, 8 klasių 

mokiniai.  

Antrų klasių mokiniai šiemet pirmą kartą sprendė diagnostinius testus. Palyginus Gražinos 

pagrindinės mokyklos antrokų atsakymus apie testus su Radviliškio rajono savivaldybės atsakymais, 

teigiamų atsakymų procentas kiek didesnis, pavyzdžiui, 94,6 proc. mūsų mokyklos mokinių 

matematikos užduotys patiko (86,4 proc. rajono mokiniams), 84,6 proc. mokinių užteko laiko rašymo 

testo 2 daliai (82,3 proc. rajono mokiniams). Analizuojant apibendrintus 2 klasės mokinių mokymosi 

pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatus, išryškėja geri matematikos (72,8 proc.) ir rašymo I 

dalies (72,8 proc.) rezultatai, vidutinis rašymo II dalies rezultatas (55,2 proc.). Būtina atkreipti 

mokytojams dėmesį į raštingumo ir kalbinės raiškos rezultatus. 

Ketvirtokų voratinklinėje diagramoje išryškėjo, kad standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis 

atitinka šalies rodiklį. Žymiai geresni mokyklos klimato (0,3) ir patyčių situacijos mokykloje (0,4) 

rodikliai. Žemesnis mokėjimo mokytis (-0,2) rodiklis. Standartizuoti matematikos testo taškai atitinka 

šalies rodiklį. Standartizuoti skaitymo ir pasaulio pažinimo testų taškai geresni nei šalyje (0,1; 0,2). 

Bet standartizuoti rašymo testo taškai (-0,1) žemesni nei šalies vidurkis. Analizuojant mokinių 

pasiskirstymą pagal pasiekimų lygius, išryškėjo tai, kad aukštesnįjį lygį pasiekė net 15 mokinių. Bet 

8 mokiniai nepasiekė patenkinamo lygio.  

Rekomenduojama daugiau dėmesio skirti skaitymo užduotims. Palyginus 2016 ir 2015 metų 

ketvirtokų duomenis, paaiškėjo, kad 2016 metais geresnis patyčių situacijos rodiklis. Prastesni 

mokėjimo mokytis, rašymo testo rezultatai. Diskusijų metu nutarta daug dėmesio skirti mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymui bei 2016–2017 mokslo metais skirti papildomų valandų rašymo 

įgūdžiams stiprinti. 

2015–2016 mokslo metais standartizuotus ir diagnostinius testus atliko šeštokai. Standartizuoti 

skaitymo teksto taškai bei patyčių situacijos mokykloje rodikliai lygūs šalies rodikliams. Kiti 

rodikliai aukštesni nei šalies, ypač išsiskiria savijautos mokykloje rodiklis (0,6) ir standartizuoti 

skaitymo teksto taškai (0,6), mokėjimo mokytis rodiklis - (0,5). Analizuojant šeštokų pasiskirstymą 

pagal pasiekimų lygius, ryškėja, kad geri matematikos rezultatai: 57 proc. mokinių pasiekė pagrindinį 

lygį ir 9,5 proc. - aukštesnįjį. Tačiau 17 proc. mokinių nepasiekė patenkinamo rašymo pasiekimo. 

Aštuntokų rezultatai taip pat geri: standartizuoti matematikos testo taškai bei patyčių situacijos 

mokykloje rodiklis identiškas šalies rodikliams. Standartizuoti gamtos mokslo testo rezultatai 

geriausi – 0,5. Standartizuoti socialinių mokslų ir skaitymo testų taškai - 0,4. Aptariant aštuntokų 

pasiskirstymą pagal pasiekimų lygius, geriausiai vertinami gamtos mokslų pasiekimai: 58,2 proc.- 

pagrindinis lygis, 25,4 proc. - aukštesnysis lygis. Bet matematikos ir rašymo pasiekimai prastesni: 8,6 

proc. mokinių nepasiekė patenkinamo lygio, o aukštesnįjį lygį pasiekė tik 4,3 proc. ir 5,7 proc. 

mokinių. 

Išanalizavus mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo, panaudojant diagnostinius ir 

standartizuotus vertinimo įrankius, rezultatus buvo nutarta: 

• Teigiamai vertinti Gražinos pagrindinės mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, 

nes dauguma rezultatų geresni nei šalies mokinių (94,6 proc. mūsų mokyklos antros klasės mokinių 

http://www.radviliskis.grazinosmok.lt/
http://www.radviliskionaujienos.lt/
mailto:redakcija@radviliskiokrastas.lt
http://www.radviliskis.lt/


matematikos užduotys patiko, 84,6 proc. antrokų užteko laiko rašymo testo 2 daliai; ketvirtokų 

savijautos mokykloje rodiklis - 0,6, standartizuoti skaitymo teksto taškai - 0,6, mokėjimo mokytis 

rodiklis - 0,5 ir t.t. 

• 5 ir 7 klasėse skirti papildomų lietuvių kalbos valandų rašymo įgūdžiams stiprinti. 

• Įpareigoti pradinių klasių ir dalykų mokytojus tikslingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetencijas: 

skatinti pasitikėti savo jėgomis, pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas ir priemones, tikslingai 

planuoti mokymosi laiką, objektyviai vertinti mokymosi pažangą. 

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos. 

 

Mokykla vykdo pradinio, pradinio specialiojo, pagrindinio ir pagrindinio specialiojo 

ugdymo programas, užtikrina gerą švietimo kokybę. Organizuoja specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą, teikia švietimo pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, tenkina individualiuosius 

ugdymo(si) poreikius, siūlo ir taiko skirtingus ugdymo(si) būdus ir metodus.  

Pedagogai kuria ir įgyvendina dalykų modulius ir pasirenkamuosius dalykus, 

orientuotus į mokinio prigimtinių galių plėtojimą, atsižvelgdami į bendražmogiškųjų ir tautinių 

vertybių puoselėjimą, natūralią individualią psichinių ir fizinių procesų raidą.  

Yra įgyvendinamos kryptingo meninio ugdymo ir ekologinio ugdymo bei neformalaus 

mokinių švietimo programos, kuriose dalyvaudami mokiniai tenkina meninio, kūrybinio ir 

aplinkosauginio ugdymosi poreikius.  

Mokykloje yra teikiama mokiniams švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos 

priežiūros paslaugos. Vaiko gerovės komisija koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos 

teikimą, švietimo programų individualizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, padeda numatyti kritines situacijas 

ir kitas, su mokinio gerove susijusias, funkcijas. 

Mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo 

vykdymo tvarkos aprašu. 9-10 klasių mokiniai supažindinami su paklausiomis profesijomis, 

mokyklai aktyviai bendradarbiaujant su artimiausiomis profesinio ugdymo įstaigomis.  

Yra įsteigta ir sėkmingai veikia pailgintos dienos grupė 1-5 klasių mokiniams, kur 

įvairaus amžiaus vaikai žaisdami pratinami prie knygos, lavinamas jų kūrybiškumas, mokosi 

bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais.  

Atnaujintose bibliotekos-informacinio centro patalpose mokiniai atlieka individualias 

užduotis, mokytojai veda integruotas pamokas, seminarus, konferencijas, vyksta įvairi kultūrinė –

popamokinė veikla: kūrybinių darbų parodos, rašytojų ir žymių datų sukaktys, knygų dovanojimo 

akcijos, pasakų popietės, pirmosios knygelės šventės.  

Užtikrinant vaikų užimtumą atostogų metu, mokiniams yra organizuojama vasaros 

stovykla „Supermenai“, kurioje pedagoginė bendruomenė ir tėvų lyderių grupės atstovai planuoja ir 

vykdo aukštos kokybės aktyvią ir kryptingą veiklą, mokiniams yra lavinamos komunikavimo ir 

socialinė kompetencijos, jie turi galimybę saviraiškai bei bendruomeniškumo poreikių realizacijai.  

Mokykla nuomoja sporto salę fiziniams ir juridiniams asmenims. Lėšos, gautos už šias 

paslaugas, yra įtrauktos į mokyklos biudžeto finansavimą. 

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

 

Mokyklai vadovauju demokratiškai. Bendruomenės susirinkimai, darbo tvarkos 

taisyklės yra aiškios ir vykdomos. Tvarką reglamentuojantys dokumentai aiškiai apibrėžia vadovų, 

mokytojų, personalo ir mokinių teises ir pareigas. 

Strateginis planas, metiniai veiklos planai rengiami kolegialiai, svarstomi viešai, 

sudaromos darbo grupės. Sudarau sąlygas Savivaldos institucijų veiklai ir palaikau. Mokykloje veikia 

Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, metodinės grupės, Darbo taryba. Minėtos institucijos teikia 

pasiūlymus aktualiais planavimo, ugdymo turinio, tradicijų puoselėjimo, renginių organizavimo, 

problemų sprendimo klausimais. Mokykloje dirba reikiamą išsilavinimą, tinkamą kvalifikaciją ir 



būtinas kompetencijas turintys mokytojai. Specializuotą pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikią 

specialistai. Pensinio amžiaus darbuotojai sudaro 2 proc. 

2016 metais inicijavau socialinių paslaugų teikimą neįgaliems vaikams ir jaunuoliams 

mokykloje, t.y. rugsėjo 1 dieną pradėjo veikti įsteigtas Dienos užimtumo centras „Meleta“. Svarbios 

mokyklos bendruomenei iniciatyvos yra: 

nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. atnaujinta biblioteka, įkurtas prie jos laisvalaikio centras – 

3 000 Eur. 

 mokykloje veikianti kalvė – 3 000 Eur. 

 atnaujinti dušai ir persirengimo kambariai prie sporto salės – 34 000 Eur. 

 suremontuotas mokyklos pagrindinis kiemas – 90 000 Eur. 

 suremontuota 10 kabinetų – 10 000 Eur. 

2016 metais, kaip ir ankstesniais metais, pavyko konstruktyviai bendrauti su Šiaulių regiono 

Darbo birža – įdarbino pagal finansuojamus projektus kvalifikuotus darbininkus, kuriems 4 mėn. 

atlyginimas mokamas iš Darbo biržos DU fondo. 

Kaip vadovas teigiamai vertinu savo indėlį atliekant mokyklos platųjį įsivertinimą. 

Audito grupė sukomplektuota tinkamai, rengiami reguliarūs mokymai, aptarimai. Todėl platusis 

įsivertinimas atliekamas remiantis duomenimis, rezultatais ir yra atliekamas kvalifikuotai, o rezultatai 

objektyvūs. Tai leidžia tinkamai planuoti kitų metų veiklą. 

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 

 

2016 metais mokyklos veiklos kokybės vidinio įsivertinimo grupė giluminiam auditui 

pasirinko veiklos rodiklį 2.3.2. „Mokymo ir gyvenimo ryšys“. Darbo grupės tikslai buvo išsiaiškinti: 

ar mokytojai ugdymo turinį ir praktines užduotis parenka pagal mokinių poreikius, gabumus, 

interesus; ar mokytojai moko mokinius taikyti žinias iš savo aplinkos ir patirties; ar mokiniai geba 

taikyti teorines žinias praktinėse užduotyse, projektuose, popamokinėje veikloje; ar mokiniai mokosi 

iš artimiausios aplinkos ir dalijasi turima patirtimi vienas su kitu. 

Darbo grupė 2.3.2.rodikliui nagrinėti pasirinko šiuos vertinimo metodus: anketas mokytojams ir 4,6,8 

klasių mokiniams bei standartizuotų testų užduočių susijusių su gyvenimu analizę. 

Atlikusi giluminę analizę ir apibendrinusi rezultatus, mokyklos veiklos kokybės vidinio 

įsivertinimo grupė nustatė, kad mokykla pagal analizuojamą rodiklį yra 3 lygyje, tačiau vertėtų: 

• Pamokų temas susieti su mokyklos renginiais. 

• Rengiamas užduotis susieti su nūdienos įvykiais. 

• Dažniau pateikti užduotis, kuriose reikia taikyti praktinius įgūdžius ir remtis gyvenimiška patirtimi. 

• Organizuoti praktinius seminarus mokiniams apie mokymosi metodus ir metodus atminties 

lavinimo, įsiminimo, mokymosi, įgūdžių lavinimo metodus. 

• Skirti daugiau dėmesio skatinant mokinius bendradarbiauti tarpusavyje vykdant bendrus projektus 

su klasės draugais. 

• Organizuoti savanorystės projektą „Bendraamžis bendraamžiui”, projekte būtų teikiama pagalba 

mokymosi ir asmeninių problemų turintiems mokiniams. 

• Sudaryti lietuvių kalbos, matematikos gamtos ir visuomeninių mokslų užduočių, susijusių su 

gyvenimu, aplankus. 

2016 metais mokyklai įgyvendinant uždavinį „Nuolat vykdyti bei analizuoti mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimą“ buvo atliktas įsivertinimas pagal naują „Mokyklų, vykdančių bendrojo 

ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo aprašą“ ir pristatytas 

mokyklos pedagoginei bendruomenei mokytojų tarybos posėdyje. Išryškėjo šios stiprybės: 3.1.1. 

(įranga ir priemonės), 4.2.3. (mokyklos tinklaveika), 4.3.2. (nuolatinis profesinis tobulėjimas), 4.3.1. 

(kompetencija), 2.1.3. (orientavimasis į mokinių poreikius), 2.1.1. (ugdymosi tikslai), 1.2.2. 

(mokymosi pasiekimai ir pažanga). Dalyvavę apklausoje įžvelgė šias silpnybes: 3.2.2. (mokymasis 

virtualioje aplinkoje), 3.2.1. (mokymasis ne mokykloje), 4.1.2. (lyderystė), 1.1.1. (asmenybės 

tapsmas), 2.4.2. (mokinių įsivertinimas). Remiantis plačiojo įsivertinimo rezultatais, direktoriaus
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