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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami 

svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos strateginiame plane buvo numatyti trys pagrindiniai 

strateginiai prioritetai: - Ugdymo kokybė. - Saugi mokykla. Draugiška bendruomenė bei aplinka– 

laimingi vaikai. 

Mokytojai aktyviai dalyvauja įgyvendinant ugdymo programas, pagal numatytus normatyvus, turimas lėšas, 

kelia kvalifikaciją, atestuojasi aukštesnei kvalifikacinei kategorijai įgyti. 2019 metais mokykloje dirbo 21 

pedagogas: vyr. mokytojų - 11, mokytojų metodininkų - 8, mokytojų ekspertų – 2.  

2019 m. mokykloje mokėsi 331 mokinys. Visi mokiniai dalyvavo kultūros paso renginiuose-(59 renginiai, 

panaudota - 45840,50 Eur.). Lėšos įsisavintos 99,88%. Neformalaus ugdymo paslaugas siūlo 14 būrelių. 

Daugiau negu vieną neformalaus ugdymo būrelį lanko 51 % mokinių, 86,7% lanko vieną neformalaus 

ugdymo būrelį. Mokykloje veikia 10 VDM grupių, kurias lanko 92,4% mokykloje besimokančių mokinių. 

2019 m. veiklos plane numatytas svarbus tikslas: gerinti ugdymo (si) kokybę, sudarant sąlygas visapusiškam 

asmenybės augimui. Šio tikslo siekta tobulinant veiklos planą, taikant įvairias ugdymo bei vertinimo formas. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas sklandžiam mokinių, atvykusių iš užsienio, integravimuisi. Mokykloje 

mokosi aštuoni įvairių tautybių mokiniai, kurie puikiai adaptuojasi, dalyvauja neformalaus ugdymo 

būreliuose, bei socialinių įgūdžių projekte ,,Stebinčios akys“. Ugdymo procese akcentuotas mokinių 

individualios pažangos vertinimas, proceso diferencijavimas ir individualizavimas. Šiais klausimais buvo 

atlikta apklausa, sudaryta darbo grupė, kuri pasiūlė ir ruošė naują mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašą. Mokykloje kryptingai dirbama su gabiais mokiniais, jie dalyvavo 48 olimpiadose, konkursuose, 

mokiniai apdovanoti medaliais, diplomais ir padėkomis, 7 mokiniai užėmė prizines vietas. 2019 metais 

mokyklos ketvirtokai dalyvavo ir sėkmingai atliko Nacionalinės švietimo agentūros paruoštas IEA TIMSS 

užduotis, mokyklos mokinių pasiekimų rezultatai aukštesni negu Lietuvos vidurkis. Informacija paskelbta 

mokyklos internetinėje svetainėje. Mokyklos mokytojai stebėjo ir vedė ne tik pamokas, bet ir atvirus 

renginius mokyklos bei miesto kolegoms. Didelį dėmesį skyrėme pamokos kokybės gerinimui, virtualių 

aplinkų naudojimui. Stebėtos ir aptartos visų mokytojų pamokos.  



Ugdymas planuojamas taip, kad visos edukacinės, projektinės, popamokinės, bibliotekos ir integruotos 

tarpdalykinės mokyklos veiklos padėtų siekti išsikeltų ugdymo (si) tikslų, viena kitą papildytų ir derėtų. 

Posėdžiuose, metodiniame būrelyje, konsultacinių susitikimų metu sistemingai analizuojami mokinių 

ugdymosi poreikiai. Mokykloje atliekami tyrimai naudojantis IQES online Lietuva, mokyklos veiklos 

kokybei įsivertinti ir tobulinti. Domimasi tėvų bei mokytojų nuomone. Detalūs rezultatai parodė penkias 

aukščiausias vertes. Mokykloje mokytojai mokinius moko padėti vienas kitam – 3,6. Mokykloje 

organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla yra įdomi ir prasminga – 3,5. Į mokyklą mokiniai eina su 

džiaugsmu – 3,5. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais gyvenimo kūrėjais – 3,5. Mokiniai įtraukiami į 

mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje – 3,5. 

Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių. renginių, projektų, akcijų, išvykų, varžybų, parodų. Į šią veiklą 

įtraukiamos šeimos, žinomi Lietuvos menininkai, politikai, kt. mokyklos partneriai. 

Mokykla kryptingai kuria savo įvaizdį. Operatyviai talpina informaciją mokyklos internetinėje svetainėje 

apie mokyklos veiklą, pasiekimus, dalyvavimą renginiuose, projektuose. 

Tėvai įsitraukiami į vaikų ugdymą (si) įvairiomis formomis: padėdami išsikelti ambicingus tikslus, 

dalyvaudami mokyklos veiklose, individualiuose ir bendruose susirinkimuose, inicijuodami prasmingas 

veiklas, projektus, vesdami pamokas. 2019 metais, socialinių įgūdžių projekto metu „Stebinčios akys“, tėvai 

vedė 75 pamokas bei kitokias veiklas. 

Mokiniai, tėvai, mokytojai įtraukiami į bendrų mokyklos erdvių įrengimą, dekoravimą bei bendros tvarkos 

palaikymą. Mokiniai vertina, domisi, saugo savo ir kitų darbą (us). 

Mokykla dalyvauja ,,Antro žingsnio“ programoje, yra sveikatą stiprinanti mokykla, dalyvauja sveikos 

gyvensenos ir geros savijautos medicinos centro ,,Sanus“ projekto programoje. Mokykla pasirašiusi sutartį 

su ,,Vyturio“ leidykla ir yra prisijungusi prie el. bibliotekos. Ugdymosi procesas organizuojamas virtualiose 

aplinkose :15 mokyklos mokytojų naudojasi EDUKOS programa, 5 mokytojos naudoja EMA elektronines 

pratybas. 

Mokyklos veiklos politika yra vykdoma atsižvelgiant į mokinių interesus. Mokyklos išlaikymui skirtos lėšos 

naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų derinami su savivaldos institucijomis. Mokiniai 

aprūpinti vadovėliais už 7223,84 Eur., mokytojai - kanceliarinėmis priemonėmis bei mokymo priemonėmis 

už 410,43 Eur. 

Finansiniai ištekliai skirstomi skaidriai, tariantis su mokyklos bendruomene, prireikus randamos papildomos 

finansavimo lėšos (projektai, parama). 

Mokykloje ugdymui išradingai išnaudojame įvairias erdves, sudaroma galimybė mokiniams patirti pažinimo 

ir mokymosi džiaugsmą, o mokymasis ne mokyklos patalpose yra prasmingas ugdant bendrąsias bei 

dalykines kompetencijas. 

 

 

 

 

 



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. Bendravimas su 

kitomis institucijomis, 

patirties sklaida  

Aktyvinti mokyklos 

administracijos, 

mokytojų veiklą 

užmezgant naujas 

bendradarbiavimo 

veiklas su kitomis 

institucijomis 

Bendradarbiaujama su 

trimis naujomis 

institucijomis. 

Organizuotas vienas 

atviras renginys dalintis 

gerąja patirtimi. 

Organizuoti du 

netradicinio ugdymo 

renginiai. 

Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus lopšeliu-darželiu 

„Gudrutis“.  

Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

geros savijautos centru 

„Sanus“. 

Vilniaus miesto lopšelio-

darželio „Markučiai“ vaikai 

lankėsi mokykloje, 

„išbandė“ mokyklos suolą 

bei lentą. 

Sutartis su VU Filosofijos 

fakultetu dėl 

bendradarbiavimo. 

Sutartis su lopšeliu/darželiu  

„Rasa“.  

Sutartis su VĮ ,,Socialinės 

partnerystės centru“. 

 Sutartis su UAB“ GetJet 

Airlines“ . 

2019 metais mokykloje 

organizuotas sporto renginys 

miesto pradinių klasių 

mokiniams „Šokliukas“. 

Dalyviai buvo apdovanoti 

medaliais, padėkomis, 

dovanėlėmis.  

Choreografijos mokytoja 

vedė atvirą renginį miesto 

choreografijos mokytojoms. 

Kiekvienais metais mokykla 

organizuoja miesto pradinių 

klasių mokinių skaitovų 

konkurso II etapą.  

Mokyklos I-II klasių 

mokiniai  (8 renginiai) vyko 

į senelių globos namus, 

Medardo Čoboto trečiojo 

amžiaus universitetą, 

kuriuose bendravo su 



senoliais, koncertavo, teikė 

dovanėles. 

Didelį dėmesį skyrėme  

socialinių įgūdžių renginio 

,,Stebinčios akys“ 

organizavimui. Renginyje 

dalyvavo 100% 

bendruomenės narių. 

Daugiau kaip 75 pamokas 

bei įvairias netradicines 

veiklas vedė tėvai, 

supažindindami mokinius su 

savo profesijomis, 

pomėgiais, laisvalaikio 

praleidimo formomis.  

Buvo organizuota tėvų 

kūrybinių darbų paroda. 

Parodai ,,Kuria tėvai“ buvo 

pateikta daugiau negu 100 

eksponatų. 

Mokykla aktyviai įsitraukė į 

ES finansuojamo projekto 

„Ikimokyklinių ir bendrojo 

lavinimo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ kūrimą. 

1.2. Gerinti mokinių 

individualios pažangos 

stebėsena, fiksavimą ir 

rezultatų naudingumą 

asmenybės augimui 

formuoti.  

Sudaryta darbo grupė 

atlikti apklausą, 

sudaryti veiklos planą, 

paruošti individualios 

stebėsenos bei 

fiksavimo tvarkos 

aprašą. 

Atlikta mokytojų bei tėvų 

apklausa. Paruoštas 

mokinių individualios 

stebėsenos bei fiksavimo 

tvarkos aprašas. 

Mokiniai fiksuos savo 

pasiekimus, taps 

atsakingesni už savo 

mokymąsi. 

Mokykloje 2019 m. atliktas 

mokyklos veiklos kokybės  

„Vertinimas ugdymui“ 

vertinimas, kuriame 

dalyvavo visi (100 proc.) 

pedagogai. 

Vadovaujantis gautais 

apklausų, pokalbių, 

dokumentų, stebėtų pamokų 

duomenimis, bendru 

sutarimu atnaujintas 

Vilniaus Vytės Nemunėlio 

pradinės mokyklos mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašas, 

(patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2019-09-02 

įsakymu Nr. V1-12). 

Parengti instrumentai 

pedagogams ir mokiniams 

stebėti bei fiksuoti 

individualią mokinių 

pažangą, jų pasiekimus tiek 

pamokoje, tiek  ir pasibaigus 

ugdymo procesui.  



1.3. Mokytojų, 

pagalbos specialistų, 

mokyklos 

administracijos 

kompetencijų 

kryptingas tobulinimas 

Visi mokyklos 

mokytojai bei 

pagalbos specialistai 

tobulina kvalifikaciją 

dalyvauja ne mažiau 

kaip dviejuose 

seminaruose ar 

konferencijose, visi 

mokyklos darbuotojai 

dalyvauja 

administracijos 

organizuojamuose 

metiniuose 

pokalbiuose. 

100 procentų mokyklos 

mokytojų bei specialistų 

dalyvavo bent dviejuose 

seminaruose. 

2019 metais mokytojai ir 

mokiniui pagalbą teikiantys 

specialistai tobulino  

kvalifikaciją. Mokykloje 

buvo organizuotas seminaras 

,,Netradiciniai ugdymo 

metodai, kaip prielaida 

skatinti mokinių 

motyvaciją“. 

Antrasis seminaras -   

,,Įtraukiojo ugdymo iššūkiai 

ir galimybės“. 

Dvi mokyklos mokytojos 

dalyvavo technologinės 

kūrybos mentorystės 

programoje ,,Technologijų 

vedliai“. 

Organizuotas E. Karmazos  

seminaras mokytojams ir 

tėvams ,,Vaiko motyvacija 

mokytis, veikti, siekti“. 

Mokytojos tobulino ugdymo 

procesą, stebėjo miesto ir 

mokyklos kolegų pamokas 

bei kitą veiklą. 

Dalyvavau 2019 m. Vilniaus 

miesto savivaldybės 

organizuotame ,,Lietuvos  

mokytojų forume“. 

Kvalifikaciją tobulinau 

šiuose seminaruose, 

konferencijose. ,,IT 

taikymas ugdymo procese“, 

,,Naujas mokytojų etatinio 

darbo apmokėjimo modelis, 

,,Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo veiklos 

tobulinimas, teikiant ES 

paraiškas paramai gauti“. 

Dalyvauju, stebiu ir vertinu 

kitų švietimo įstaigų 

pedagogų,  siekiančių 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos, veiklas. 

1.4. Naujų edukacinių 

erdvių mokykloje ir jos 

aplinkoje kūrimas ir 

esamų tobulinimas. 

2019 metais užbaigti 3 

aukšto remonto, 

užbaigti gamtos 

mokslų kabineto 

įrengimą, užbaigti 

krepšinio aikštelės 

darbus. 

Atliktas 3 aukšto 

remontas, įrengtas 

gamtos mokslų 

kabinetas, baigti 

krepšinio aikštelės 

įrengimo darbai. 

Mokymosi aplinka yra 

vienas esminis kokybiško 

švietimo veiksnių, svarbi 

kūrybiškumui ugdyti. 

Atnaujintos antrojo aukšto 2 

patalpos, atliktas rūbinių 

kosmetinis remontas, 



įrengtas naujas 

administracijos kabinetas. 

Sutvarkyti gėlynai, išpjauti 

pažeisti medžiai. 

Sutvarkytas ir išasfaltuotas 

įvažiavimas į mokyklos 

kiemą. 

Užbaigta krepšinio aikštelė, 

bei įrengti lauko klasės 

suolai. 

Žaidimų aikštelėje 

sutvarkyta žalioji zona, 

pasodinti augalai. 

Sutvarkytas ir pakeistas 

sporto salės ir trijų kabinetų 

apšvietimas už 14 000 Eur. 

Atnaujintas pirmojo aukšto 

interjeras. 

2019 metais atnaujinta 

mokyklos elektros 

instaliacija už 2900 Eur. 

Atnaujinta kompiuterinė 

bazė (15 vnt.). 

Visose klasėse įrengti 

projektoriai.  

Įsigyta fizinio lavinimo 

pamokoms skirto 

inventoriaus už 1200 Eur.  

Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2019 m. išdavė 

leidimą – higienos pasą Nr. 

(10-11 14.2.1 LHP - 1118). 

Šiais metais akcijos ,,Knygų 

Kalėdos“ metu, mokyklos 

biblioteka buvo papildyta 

naujomis knygomis (113 

vnt.). 

Ugdymo (si) veiklos 

organizuojamos edukacinėse 

mokyklos erdvėse, gamtos 

mokslų kabinete, 

bibliotekoje. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2.   

2.3.  



2.4. Naujų edukacinių erdvių mokykloje ir jos aplinkoje 

kūrimas ir esamų tobulinimas 

Ši užduotis neįvykdyta iš dalies. Trečio aukšto 

remontui Vilniaus miesto savivaldybė neskyrė 

lėšų. 

2.5.  
 

3. Užduotys ar 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. Dalyvauti mokyklos įsivertinime siekiant tapti 

sveikatą stiprinančia mokykla. 

2019 metais gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo veiklos koordinavimo 

komisija, mokyklą pripažino sveikatą stiprinančia 

mokykla pažymėjimo Nr. SM-667 

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

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 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☑ 

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

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

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Efektyvių bendradarbiavimo formų taikymo kompetencija 

6.2. Užduočių delegavimo kompetencija 
 

 

______Direktorė______________                 __________                       Rosita Čiūrienė            2020-01-21 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                                   (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


