
SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 

Mokykla plečia savo veiklos sritis, įsteigdama trečią ikimokyklinio ugdymo grupę ir plėtodama 

suaugusių švietimą. 

2019 metais mokykloje plečiamas prevencinės programos LIONS QUEST įgyvendinimas,  įvedant 

1-4 klasėse programą „Laikas kartu“.  

2019 metais mokykla įvertinta įvairių įstaigų ir organizacijų už įvairius pasiekimus ir laimėjimus: 

 2018-2019 m.m. mokyklai įteiktas tarptautinis eTwinning mokyklos ženklas. 2019 metais 

eTwinning projektui „Pažink mūsų tradicijas“ suteiktas Kokybės ženklas. 

 Mokykla pripažinta Olweus mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 metams. 

 Respublikos projekto „Pasaulis ir aš“ video klipų konkurse tapome nugalėtojais. 

 Tarptautinė istorinio teisingumo komisija įvertino padėkomis. 

 VŠĮ „Mes darom“ apdovanojo  už dalyvavimą Pasaulinėje tvarkymosi dienoje. 

 Mokykla tapo Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ nugalėtoja. 

Parengtas mokyklos strateginis planas 21020-2023 metams, siekiant sutelkti mokyklos bendruomenę 

dėl aiškios, visiems žinomos vizijos, grindžiamos susitartomis vertybėmis , dialogo ir susitarimų 

kultūra, lyderyste ir įsipareigojimu. 

Vykdytas mokyklos materialinės bazės atnaujinimas, įkuriant Mokslo ir technologijų centrą, didinant 

mokyklos patrauklumą. 

Pradėta diegti ir naudoti elektroninė dokumentų valdymo sistema (DVS). 

Mokykla įsitraukė į respublikinį projektą „Lyderių laikas – 3“. Du mokytojai baigė neformaliąsias 

lyderystės studijas. 

Pagal įgyvendinamą Šiaulių rajono savivaldybės pokyčių projektą „Ugdymas netradicinėse veiklose“ 

mokykloje vykdomas integruotas ugdymas netradicinėse erdvėse. 

2019 metai mokiniai ir mokytojai pasiekė įvairių laimėjimų, buvo apdovanoti padėkos raštais, 

pagyrimais, nominacijomis ir kitais apdovanojimais. 
 

 

Mokykloje įgyvendinamos programos 

 

1. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės žingsniai“ 2018-2019 m.m. - ugdomi 32 

ugdytiniai 2-ose ikimokyklinio ugdymo grupėse. Nuo 2019 metų rugsėjo 2 dienos atidaryta 3-a 

ikimokyklinio ugdymo grupė. 3-oje ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdoma 40 ugdytinių. 

2018-2019 metais ugdytiniai lankė meninio ugdymo (muzikos) užsiėmimus. Teikiama švietimo 

pagalba – logopedo pagalba teikiama 8 ugdytiniams. 

2. Pagal priešmokyklinio ugdymo grupės darbo I-ą modelį (4 val. trukmė) 2018-2019 mokslo 

metais ugdomi 19 ugdytinių, 2019-2020 mokslo metais pagal priešmokyklinio ugdymo grupės darbo 

IV-ą modelį (6 val. trukmė) ugdomi – 18 ugdytinių.  

2018-2019 mokslo metais Šiaulių rajono Švietimo pagalbos tarnyba įgyvendino socialinio emocinio 

ugdymo programą „Emociukai“. 2019-2020 mokslo metais grupėje įgyvendinama prevencinė LIONS 

QUEST programa  „Laikas kartu“. 

2018-2019 mokslo metais ugdytiniai lankė meninio ugdymo (muzikos) užsiėmimus. 2019-2020 

mokslo metais ugdytiniai lanko meninio ugdymo (muzikos ir šokio) užsiėmimus. 

Tėvų iniciatyva sudaryta galimybė ugdytiniams lankyti bekontakčio regbio užsiėmimus.  

Tenkinant dirbančių tėvų poreikius, ugdytiniai užimami priežiūros grupėje (iki 17 val.). 

Teikiama švietimo pagalba – logopedo pagalba teikiama 7 ugdytiniams. 

Vykdyti projektai pagal Kūno kultūros ir sporto programą: "Aš judu - judėk ir tu" ir „Aš galiu – aš 

moku!”. 

Įgyvendinama ES programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“. 

 



3. Pagal pradinio ugdymo programą 2018-2019 mokslo metais ugdomi 156 mokiniai, 2019-2020 

mokslo metais – 152 mokiniai. Ypatingas dėmesys skiriamas gamtosaugai, etnokultūrai ir 

sveikatingumo ugdymui. Trečia kūno kultūros pamoka skirta lietuvių liaudies arba šiuolaikiniam 

šokiui. Mokykla tapo Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ nugalėtoja. 

Mokytojai, dirbantys pagal pradinio ugdymo programą, dalyvauja ES projektuose „Mokinių 

tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendradarbiavimas: grupinės dinamikos galimybės mokyme ir 

mokymesi“ ir  „Pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimas ir išbandymas“ .  

Taikomi aktyvūs mokymo(si) metodai, tikslingai naudojamos įvairios IKT priemonės, siekiant gerinti 

mokinių pasiekimus bei ugdyti bendrąsias kompetencijas. 

2018-2019 mokslo metais įgyvendinta Patyčių ir smurto prevencinės programa Olweus (OPKUS), 

2019-2020 mokslo metais įgyvendinama LIONS QUEST programa „Laikas kartu“. 

Tradiciniais renginiais tapo respublikinis pradinių klasių mokinių dainų konkursas „Lietuvių liaudies 

dainų skrynią atvėrus“,  „Žaliasis koncertas“ bei Šeimų sporto šventė „Aš, tėtis ir mama – tikra 

sportinė šeima“. 

Mokiniai aktyviai lanko mokyklos neformaliojo ugdymo užsiėmimus: Lietuvių liaudies šokių 

būrelis, dailės studija “Paletė“, „Robo Tuko“ klubas, Kūrybinės raiškos studija “Dainavimo studija” 

, „Judriųjų žaidimų“ būrelį ir kitus. Vaikams sudarytos sąlygos lankyti NVŠ programos „Baleto 

studija“, „Gamtos dizainas“ bei Kuršėnų sporto mokyklos futbolo programos užsiėmimus. 

Kasmet organizuojamos vasaros stovyklos 30-60 pradinio ugdymo klasių mokinių. 

Tenkinant mokinių specialiuosius poreikius, veiksmingai teikiama švietimo pagalba -  specialiojo 

pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo asistento, mokytojo padėjėjo. Kasmet 

organizuojamas 2-8 klasių specialiųjų poreikių turinčių mokinių respublikinis eilėraščio 

deklamavimo konkursas bei Virtuali IT diena rajono 2-4 klasių specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams. 

Pagal pritaikytas pradinio ugdymo programas ugdomi – 19 ugdytiniai. Ugdymo plane skirta valandų 

lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų konsultacijoms.  

Įgyvendinama ES programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“. Siekiant geriau patenkinti vaikų skonio poreikius, padidinti sveikatai 

palankaus maisto (ypač daržovių ir vaisių) vartojimą bei sumažinti maisto švaistymą, nuo 2019-2020 

m.m. pradžios mokykloje diegiamas švediško stalo principas.  

Įgyvendintas 2019 metų Kultūros paso projektas. 

Sėkmingai įgyvendintas Visos dienos mokyklos išbandymo projektas, skirtas pradinio ugdymo 

mokinių pasiekimų gerinimui bei kryptingam užimtumui po pamokų. Visos dienos mokyklą lanko 50 

proc. mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuo12 iki 18 val. Sistemingai vykdytos 4 

gamtosauginio ugdymo, skaitymo skatinimo ir skaitymo įgūdžių stiprinimo, meninio (lėlių teatras) 

ugdymo veiklos, sėkmingai įgyvendintas aplinkosauginis projektas „Aplinkos vertinimas – 

monitoringas“. Be to, mokiniai lanko keramikos neformaliojo švietimo būrelį mokykloje ir NVŠ 

užsiėmimus. 

4. Pagal pagrindinio ugdymo programas 2018-2019 mokslo metais ugdomi 186 mokiniai, 2019-

2020 mokslo metais – 173 mokiniai. 

Mokykla dalyvavo ES projektuose: „Mokinių aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“, „Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“ ir konsultavo Rokiškio r. Obelių gimnazijos 

mokytojus, diegiant inovatyvius matematikos mokymo metodus,  Nacionaliniame „Lyderių laikas 

3“ projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse“. Parengti ir įgyvendinti 9 eTwinning projektai. 

2019-2020 m.m.  ugdymo planas papildytas pasirenkamaisiais dalykais (5-6 klasėms „Finansinio 

raštingumo pradžiamokslis“ bei 5-8, 10 klasėms „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“),  anglų 

kalbos ir technologijų moduliais (5 klasėms „Interviu metodas“,6 klasėms „Papildytos realybės 

animacijos kūrimas“, 7a klasei „3D modeliavimas“, 7b klasei – „Projektavimas ir konstravimas“ , 

8 klasėms –„Interaktyvių el. leidinių kūrimas“) bei lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų 

konsultacijoms. 



Įgyvendinti 3 pilietiškumo ugdymui ir 2 savanorystės projektai. Organizuotos 5 mokinių meninių 

darbų parodos. 21 procentų mokinių sėkmingai dalyvavo olimpiadose, konkursuose ir varžybose. 

Tradiciniais renginiais tapo respublikinis 5-8 klasių mokinių matematikos konkursas „Virtuali 

matematika“ bei rajoninė mokinių matematikos konferencija „Skaičius Pi diena“ bei Vilties 

olimpiada.  

Sėkmingai įgyvendintas 2019 metų Kultūros paso projektas. 

Tenkinant mokinių specialiuosius poreikius, veiksmingai teikiama švietimo pagalba -  specialiojo 

pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo asistento, mokytojo padėjėjo. 

Pagal pritaikytas pagrindinio ugdymo programas ugdomi – 23 ugdytiniai. 

Įgyvendinamos prevencinės programos: Patyčių ir smurto prevencinės programa Olweus (OPKUS), 

LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“.  

Aktyvi mokinių savivalda, veikia mokinių Lyderių klubas. 

5. Specialiojo ugdymo klasėse, skirtose intelekto sutrikimą turintiems mokiniams 2019-2020 m.m. 

ugdomi 29 mokiniai. Veiksmingai teikiama švietimo pagalba -  specialiojo pedagogo, logopedo, 

socialinio pedagogo, psichologo asistento, mokytojo padėjėjo. Mokiniai į mokyklą ir iš jos pavežami 

mokyklos autobusais. Mokinių savarankiškumo įgūdžių ugdymui įrengtas Technologijų mokomasis 

centras. Kasmet rengiami ir įgyvendinami socialiniai projektai. Tradiciniu tapo respublikinis 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių piešinių konkursas „Viešiu velykaitį“. 

Įgyvendinamos prevencinės programos: Patyčių ir smurto prevencinės programa Olweus (OPKUS), 

LIONS QUEST „laikas kartu“ bei  „Paauglystės kryžkelės“. 

 

6. Suaugusiųjų švietimui skatinti sudarytos galimybės naudotis mokyklos patalpomis (III-io 

amžiaus universitetui, sporto mokyklai, vietos bendruomenei, NVŠ). Sudarytos 7 panaudos sutartys. 

Organizuojami mokymai mokyklos bendruomenei: vykdomi nemokami socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo bei  užsienio kalbos (anglų kalbos) mokymai pagal ITC patvirtintą programą Kuršėnų miesto 

bendruomenei. 

 

7. Įgyvendinamas ES projektas „Mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas“. Įrengtos 

naujos patalpos technologiniam, gamtamoksliniam, kūrybiniam ugdymui plėtoti. 

 

8. Įrengtos edukacinės erdvės mokykloje, mokykla aprūpinta šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis. 

Mokyklos aplinkos estetiškumas, ergonomiškumas sudaro palankias sąlygas mokymuisi, sudaromos 

galimybės bendruomenės nariams būti ir veikti drauge kuriant, įgyvendinant kūrybinius sumanymus, 

prasmingas veiklas, prevencines programas. 

 


