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Įgyvendinant metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 metams strateginių prioritetų: 

Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02), Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas 04). 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai dera su Šiaulių rajono 

savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017–2023 metams,  patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298. 

Mokyklos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai iškelti, vadovaujantis Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro strateginiu 

planu 2020–2022 metams, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.  gruodžio 5 d.  įsakymu Nr. A – 1415. 

MISIJA: Stiprinant mokinio galias, suteikiant mokymosi džiaugsmo, sudarant galimybes mokytis kaupiant prasmingą patirtį, ugdyti kritiškai 

mąstančią, pasitikinčią savo jėgomis, brandžią asmenybę. 

VIZIJA: Mokyklos bendruomenė prasmingai veikia kartu, įgyvendinant įtraukiojo ir technologinio ugdymo pokyčius ir inovacijas. 

VERTYBĖS: Pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas, veikimas kartu. 

STRATEGINIS TIKSLAS 2020–2022 METAMS: Ugdymo proceso inovavimas, įgyvendinant įtraukųjį ir technologinį ugdymą, pagrįstą 

technologijų įvairove bei tiriamąja veikla. 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:  

1. Kurti besimokančią bendruomenę. 

2. Plėtoti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

3. Kurti visų mokymąsi įgalinančias edukacines aplinkas. 

 

II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Mokyklos veiklos prioritetas – Bendruomenės į(si)traukimas į nuolatinį mokymąsi bei savo veiklos įsivertinimą.  

2021 metų tikslas. Pagerinti mokymosi pasiekimus. 

1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei gebėjimus ir siekiant individualios 

kiekvieno mokinio pažangos. 

Atsižvelgiant į mokytojų tobulinimosi poreikius dėl bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo, organizuotas mokytojų kolegialus ir 

kolektyvinis mokymas(is). 100 procentų mokytojų patobulino skaitmeninio raštingumo bei ugdymo, atsižvelgiant į skirtingus ugdytinių/mokinių 

poreikius, 30 procentų – reflektavimo bei lyderystės gebėjimus. Įgyvendintos 5 kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos tiriamosios veiklos, 

reflektavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimui. Vidutiniškai vienas pedagogas tobulino kvalifikaciją 10 dienų, skaitmeninio 

raštingumo srityje 1,2 dienos, dalyvavo 2-uose bendruose mokyklos kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 
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Mokytojai lyderiai (40 procentų mokytojų) plėtojo kūryba paremtas partnerystės, kūrybingumą ugdančias,  kolegialaus mokymosi veiklas, 

dalyvaudami ES ir eTwinning projektuose, taikė įvairius ugdymo(si) integralumo modelius, diegė inovatyvias ugdymo organizavimo formas, tikslingą 

mokymąsi virtualioje aplinkoje. 100 proc. mokytojų, įsivertino veiklą ir jos rezultatus, parengė pažangos ataskaitas. 47 proc. mokytojų įvaldė skaitmeninę 

individualios mokinio pažangos ir įsivertinimo sistemą „Reflectus“. 

Vykdyta Kokybės krepšelio projekto įgyvendinimo patirties sklaida Šiaulių rajono švietimo įstaigų vadovams ir mokytojams bei šalies 

mokykloms. Įgyvendinant partnerystės sutartį projekte „Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ vykdyta gerosios 

patirties sklaida Plungės akademiko Adolfo Jucio ir Plungės "Babrungo" progimnazijų atstovams. Atlikta ir pristatyta vykdytų veiklų, įgyvendinant 

Šiaulių r. savivaldybės pokyčio projektą „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ (2 mokytojai), projektų „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo kokybės 

plėtra“ (13 mokytojų), „Teathers Lead Tech“ Vedlių programos (10 mokytojų), 5 programos eTwinning projektų (5 mokytojų), projekto „Bendrojo 

ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veiklos „Pradinio ugdymo 

informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (8 mokytojai),  įtaka mokinių pasiekimams ir jų kompetencijų raidai. 

Mokyklos, rajono ir šalies metodiniuose renginiuose 28 proc. mokytojų pasidalino inovatyvia profesine praktika, siekiant IKT taikymo, 

tiriamosios, projektinės veiklos ir mokinių pažangos dermės.  

Organizuotas duomenimis ir mokinių ugdymosi poreikių pažinimu grįstas ugdymas, sistemingai stebimi mokinių ugdymosi poreikiai. 82 

procentai mokytojų parenka ugdymosi tikslus, mokomąją medžiagą, užduotis, atsižvelgiant į kiekvieno mokymosi galimybes. IQES online mokinių 

apklausos teiginio „Mokytojai padeda pažinti mano gabumus ir polinkius“ pritarimo įvertis padidėjo (nuo 3,3 – 2020 m. iki 3,4 – 2021 m.). 69 procentai 

apklaustų 5–8 klasių mokinių teigia, kad „Mokytojai labai dažnai arba dažnai atsižvelgia į mano poreikius, interesus, gebėjimus, mokymosi stilių“, 78,5 

procento – „Mokytojai labai dažnai arba dažnai numato skirtingus pamokos uždavinius“, 59,3 procento – „Dažnai galiu rinktis mokymosi aplinką (prie 

kompiuterio, kitose mokyklos erdvėse)“. 

1–8 klasių mokinių (70 proc.) pažanga stebėta ir organizuota skaitmeninėje „Reflectus“ sistemoje (internetinėje platformoje mokytojai kūrė 

refleksijų klausimynus mokiniams, naudodamiesi metodų duomenų baze arba kolegų klausimynų ruošiniais, o mokiniai naudodamiesi mobiliaisiais 

įrenginiais mobilia programėle pildė mokytojo atsiųstus klausimynus). IQES online mokinių apklausos teiginio „Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi“ pritarimo įvertis išliko stabilus (2,9), teiginio „Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“ pritarimo įvertis padidėjo (nuo 3,0 –   

2020 m. iki 3,1 – 2021 m.). 63,5 procento apklaustų 5–8 klasių mokinių teigia, kad „Mokytojai organizuoja sistemingą refleksiją pamokoje“. 

Vykdyta 25 proc. daugiau įvairios ugdymo(si) veiklos (pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, konsultacijų, neformaliojo švietimo programų). 

IQES online mokinių apklausos teiginio „mokytojų organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos man padeda pasiekti geresnių rezultatų“ įvertis – 3,3 

(91 proc. mokinių). Dėl karantino lietuvių, anglų, rusų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo bei gamtos mokslų konsultacijos 1–8 klasių mokiniams 

(turintiems aukštesnio lygmens pasiekimus, siekiantiems domėtis pasirinkta mokymosi sritimi, nedarantiems pažangos, dėl ligos ar kitų priežasčių 

praleidusiems dalį pamokų ir kt.) vykdytos nuotoliniu būdu. Galimai dėl nuotolinio mokymo(si) mokinių pasiekimai sumažėjo nežymiai: 1–4 klasių 

mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu, skaičius sumažėjo 1,1 procentu, pagrindiniu lygiu – 3,5 procento; 5–8 klasių mokinių, besimokančių 

aukštesniuoju lygiu skaičius sumažėjo 0,5 procento, pagrindiniu lygiu – 4,2 procento. 

Teikta papildoma švietimo pagalba: budinčio mokytojo pagalba 5–8 klasių mokiniams, turintiems emocijų, elgesio ar psichologinių problemų 

pamokų metu bei atliekant užduotis namuose nuotoliniu ir kontaktiniu būdu, vykdyta švietimo priežiūra, mokantis nuotoliniu ugdymo organizavimo 

būdu mokykloje 19 mokinių, organizuotos „Sėkmės pamokos“ mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams (mokiniams, kuriems nenustatyti specialieji 
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ugdymosi poreikiai), teikta mokytojo padėjėjo pagalba 5-iose bendrojo ugdymo klasėse ugdomiems specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 29 

procentais sumažintas praleistų pamokų skaičius, visi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, padarė pažangą.  

Moodle nuotolinio mokymo platformoje sukurtame mokomosios medžiagos banke 32 procentai mokytojų sėkmingai dalijasi sukurtomis 

interaktyviomis užduotimis, kurios skirtos diferencijuotam, išmaniajam bei tyrinėjančiam ugdymui, ugdant nuotoliniu bei hibridiniu būdu. IQES online 

mokinių apklausos teiginio „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis“ pritarimo įvertis padidėjo (nuo 2,7 – 2020 m. iki 

3,0 – 2021 m.). 5 proc. padidėjo skaičius mokytojų, kuriančių skaitmeninį ugdymosi turinį: vaizdo siužetus, mokomąsias programas. 90 proc. mokinių 

ir 85 proc. tėvų teigia, kad „Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikas įgijo naujus praktinius gebėjimus (naudotis įvairiomis mokomosiomis 

kompiuterinėmis programomis, skaitmeninėmis mokymosi platformomis ir kt.)“. 

Įgyvendinant projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ mokymosi platformą Eduten Playground, skirtą 

matematinių gebėjimų ugdymui, taikė 83 mokiniai (4–5 klasės 2020–2021 m. m. ir tęsė 2021–2022 m. m.). Bendras mokyklos 5–7 klasių matematikos 

metinių pažymių vidurkis išliko stabilus –7,23. 

Mokyklos mokinių mokymosi pažanga padidėjo 1,1 procento (nuo 72,2 iki – 73,3 proc.), 5–8 klasių mokinių pažanga padidėjo 21,2 procento 

(nuo 50,3 iki 71,5 proc.). 

Siekiant atskleisti didesnį mokinių mokymosi potencialą, dalyvauta NŠA projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimas ir jų ugdymo sistemos plėtra“ 

veiksmo tyrime. Praktiškai išbandyti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, pasaulio pažinimo bei gamtos mokslų moduliai. Projekto veiklose 

dalyvavo 30 procentų (96 mokiniai) 3–8 klasių mokinių bei 13 mokytojų. Dėl karantino, siekiant stabdyti Covid-19 infekcijos plitimą, veiklos vykdytos 

nuotoliniu būdu, todėl apibendrinti 8 klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi pasiekimai pagal metinių pažymių vidurkį sumažėjo 0,4 

balo (nuo 6,3 (7 klasėje 2020 m.) iki 5,9 (8 klasėje 2021 m.)). Apibendrinti 8 klasės matematikos mokymosi pasiekimai pagal metinių pažymių vidurkį 

sumažėjo 0,5 balo (nuo 6,9 (7 klasėje 2020 m.) iki 6,4 (8 klasėje 2021 m.)). 30 proc. mokinių sėkmingai dalyvavo olimpiadose, konkursuose, varžybose 

(nuo dalyvavusių mokinių skaičiaus). 

Plėtotas tyrinėjantis ir išmanusis ugdymasis: 30 proc. organizuotų pamokų/veiklų buvo tyrinėjančio pobūdžio, 100 proc. 5–8 klasių mokinių 

įgyvendino vieną tyrinėjančio ir išmaniojo pobūdžio projektą. Vykdytos veiklos fiziniam mokinių aktyvumui, sveikai mitybai, gamtosaugai skatinti. 

Mokykloje įgyvendinta virš 60 tiriamojo pobūdžio projektų (5–6 klasėse – po 16 projektų, 7–8 klasėse – po 19 projektų), organizuota 3-ų dienų 

tyrinėjančio, fizinio aktyvumo ir meninės saviraiškos stovykla Balsiuose 174 mokiniams. Įgyvendinant projektą „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ 2020–

2021 m. m. dalyvavo 5–8 klasių mokiniai (172 mokiniai), kiekviena klasė įgyvendino ne mažiau kaip po 10 veiklų netradicinėse erdvėse (VUŠA 

Botanikos sode, Kurtuvėnų regioniniame parke, Šiaulių Talkšos pažintiniame take, Šiaulių STEAM centre ir kitose). 2021–2022 m. m. 5–8 klasių 

mokinių 1-o trimestro gamtos ir žmogaus/biologijos pasiekimų vidurkis – 8,15, fizikos – 7,14. Mokinių gamtamoksliniai pasiekimai aukštesni už kalbų 

bei matematikos pasiekimus. Lyginant 2021–2022 m. m. 6–8 klasių mokinių 1-o trimestro gamtamokslinius pasiekimus su 2020–2021 m. m. 5–7 klasių 

mokinių metiniais gamtamoksliniais pasiekimais, matyti, kad metinių pažymių vidurkiai išliko stabilūs 50 proc. klasių.  

2-ų klasių mokiniai sėkmingai įgyvendino projektą „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.  

Įgyvendinant projektą „Saugios elektroninės dervės vaikams kūrimas“ įrengtos belaidžio interneto zonos mokykloje. 
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2. Uždavinys. Sukurti sveiką ir saugią mokyklos aplinką, grįstą bendradarbiavimo kultūra. 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1–4 klasių mokinių įsisavino programą „Laikas kartu“. Organizuoti socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo forumai 5–8 klasių mokiniams, įgyvendinant Lions Qeust programą „Paauglystės kryžkelės“. Atlikto socialinių santykių mokykloje 

tyrimo duomenimis, 61 proc. mokinių geba suvaldyti įtampą (stresą) ir pabaigti užduotis, net kai būna sunku, 88 proc. mokinių geba spręsti konfliktus, 

92 proc. mokinių geba bendrauti ir bendradarbiauti.  

Organizuoti socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo mokymai 5–8 klasių mokinių tėvams, kuriuose dalyvavo 75 proc. kiekvienos klasės mokinių 

tėvų. IQES online mokinių apklausos teiginio „Esu skatinamas aktyviai dalyvauti socialinių ir emocinių įgūdžių mokymuose tėvams“ pritarimo įvertis 

3,2 (91 proc.). 88 proc. tėvų (globėjų) teigia, kad „Mokytojai tiki mano vaiko kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis“, „Mokykloje atsižvelgiama 

į mano vaiko nuomonę“, 90 proc. tėvų (globėjų) nurodo, kad „Esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus (su klasės auklėtoju ir / ar mokytojais 

analizuoju vaiko pasiekimus ir pažangą). 96 proc. tėvų nurodo, kad „Mokytojai skatina bendradarbiauti, padėti kitiems“ (apklausos duomenys).  

Padidėjo skaičius mokinių, pritariančių IQES online mokinių apklausos teiginiui „Man yra svarbu mokytis“ (nuo 94 iki 95 proc.), išliko stabilus 

skaičius mokinių (94 proc.), kurie nurodė, kad per paskutinius du mėnesius nesityčiojo iš kitų. Mokymasis nuotoliniu būdu 6 proc. sumažino skaičių 

mokinių, kuriems patinka eiti į mokyklą, 4 proc. – teigiančių, kad nebuvo tyčiojamasi iš jų. 

Visos dienos mokyklos veiklose dalyvavo 38 proc. 1–4 klasių mokinių, sudarytos sąlygos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams lankyti 

prailgintos dienos grupę. 4 proc. padaugėjo mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose (nuo 47 proc. iki 51 proc.).  

70 proc. mokinių noriai ir aktyviai dalyvauja mokyklos ir / ar klasės savivaldos ir / ar Lyderių klubo veiklose. 77 proc. mokinių noriai dalyvauja 

mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje. IQES online mokinių apklausos teiginio :Pamokoje aš nebijau suklysti“ įvertis padidėjo 

nuo 3,1 (2020 m.) iki 3,2 (2021 m.) (82 proc. mokinių). 

Įgyvendintos kūrybinės veiklos „(Ne) galios įkvėpti“. Sukurtos erdvės etnokultūros paveldui eksponuoti ir etnokultūros veikloms vykdyti. 80 

proc. ugdytinių, dalyvauja dainavimo, muzikavimo, šokio, žaidimo, tradicinių amatų, papročių puoselėjimo veiklose. 

Įrengta papildoma ikimokyklinio ugdymo grupė, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. patenkintas ikimokyklinio ugdymo vaikų poreikis, priimti visi 5 metų 

vaikai, laukę eilėje. 

Išvada apie tikslo pasiekimą. Tikslas įgyvendintas iš dalies. 99,4 proc. mokinių pasiekė optimalų pasiekimų ir kompetencijų lygį. Padidėjo 

mokyklos mokinių mokymosi pažanga 1,1 proc. (nuo 72,2 (2020 m.) iki – 73,3 proc.(2021 m.)), tačiau mokinių pasiekimai nežymiai sumažėjo: 1–4 

klasių mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu, skaičius sumažėjo 1,1 proc., pagrindiniu lygiu – 3,5 proc.; 5–8 klasių mokinių, besimokančių 

aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičius sumažėjo 0,5 proc., pagrindiniu lygiu – 4,2 proc. 30 proc. mokinių sėkmingai dalyvavo olimpiadose, 

konkursuose, varžybose (nuo dalyvavusių mokinių skaičiaus). 

Sistemingai vykdant  mokytojų skaitmeninio raštingumo, tiriamosios ir reflektavimo kompetencijų tobulinimą mokantis kolegialiai bei aktyviai 

dalyvaujant penkiuose mokymuose bendruomenei, sėkmingai įvaldant virtualias Moodle, Reflectus, Teacher lead tech, Eduka, Ema, eTwinning, įvairias 

edukacines mokyklos ir socialinių partnerių aplinkas, įgyvendinant ES projektus (Kokybės krepšelis, Mokinių gebėjimų atskleidimas, Ugdymas 

netradicinėse erdvėse, Saugios elektroninės erdvės kūrimas ir kt.), sukurta saugi bendradarbiavimui kultūra, sustiprėjo mokyklos mokinių ir mokytojų 

lyderių komandos, jų įtaka priimant sprendimus mokyklos veiklos kokybei tobulinti.  
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III SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 

• Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.). 

• Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.). 

• Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.). 

• Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1). 

• Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2). 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas. 

 

Mokyklos 2022 metų veiklos tikslas:  

Pagerinti mokinių emocinius, socialinius ir mokymosi pasiekimus 

Mokyklos 2022 metų veiklos uždaviniai: 

1. Sustiprinti ir palaikyti mokytojų ir mokinių galias, ugdant socialines ir emocines kompetencijas ir lyderystę mokymuisi. 

2. Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 

 

IV SKYRIUS 

LĖŠOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

2022 metų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai:  

Mokymo 

lėšos Eur 

Valstybės 

biudžeto 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokiniams 

Eur 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(Eur) 

 

 

Įstaigos 

pajamos 

Eur 

Įstaigos 

pajamų 

likutis 

Eur 

Valstybės biudžeto lėšos Eur 

Iš viso (Eur) 

Ugdymo, 

maitinimo ir 

pavėžėjimo lėšos 

socialinę riziką 

patiriančių vaikų 

ikimokykliniam 

ugdymui 

Pedagoginių 

darbuotojų, 

išlaikomų iš 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, 

darbo užmokesčiui 

didinti 

Vadovaujančių 

darbuotojų 

minimaliems 

pareiginės 

algos 

koeficientams 

padidinti  

1057090,00 46000,00 481219,00 36500,00 1149,22 12884,00 1832,00 - 1636674,22 
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V SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Mokyklos strateginis tikslas – tobulinti ugdymo(si) procesą, įgyvendinant įtraukųjį ir technologinį ugdymą, pagrįstą technologijų įvairove bei 

tiriamąja veikla. 

 

M
et

in
io

 t
ik

sl
o
  

k
o
d

a
s 

U
žd

a
v
in

io
 k

o
d

a
s 

P
ri

em
o
n

ės
 k

o
d

a
s 

Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo 

kriterijai 
Rodiklis 

1. Pagerinti mokinių socialinius, emocinius ir mokymosi pasiekimus. 

 

1. 1. Sustiprinti ir palaikyti mokytojų ir mokinių galias, ugdant socialines ir emocines kompetencijas ir lyderystę mokymuisi. 

 

1. 1. 1. Mokytojų mokymo(si) 

organizavimas: 

1.1. Kvalifikacijos tobulinimo 

programos įgyvendinimas 

(Priedas 4). 

Priede 

numatytomis 

datomis 

 

 

 

Vadovai 

 

 

1.1.1. Mokytojų, įsivertinusių 

poreikius ir lūkesčius dėl bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimo, skaičius procentais. 

1.1.2. Mokytojų, saviugdos ir 

kolektyvinio mokymosi būdu 

patobulinusių tiriamąją, 

reflektavimo bei socialinę ir 

emocinę kompetencijas, skaičius 

procentais. 

100 proc. 

 

 

  

Ne mažiau kaip 

60 proc.  

 

 

 

 

   1.2. Kolegialaus mokymosi ir 

diskusijų grupių veiklos 

organizavimas. 

 

3 kartus per metus 

 

Metodinė taryba 

 

1.2.1. Mokytojų, pastiprinusių 

lyderystės,  partnerystės, 

įsitraukusio ugdymo (penkių 

įsitraukusio ugdymo matmenų) 

gebėjimus, skaičius procentais. 

Ne mažiau kaip 

50 proc.  
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1.2.2. Mokytojų, taikančių 

socialinio ir emocinio ugdymo 

praktikas, orientuotas į teigiamas 

socialines sąveikas, skaičius 

procentais. 

1.2.3. Mokytojų, sėkmingai 

pasirenkančių ir taikančių mokymo 

metodus socialiniam ir emociniam 

mokinių ugdymui, skaičius 

procentais. 

Ne mažiau kaip 

40 proc. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

40 proc. 

 

   1.3. ES ir kitų projektų veiklų 

įgyvendinimas. 

 

pagal planuose 

numatytas datas 

 

Projektų veiklos 

grupės 

 

1.3.1. Mokytojų, dalyvaujančių ES 

projektuose ir įvertinusių vykdytos 

veiklos įtaką mokinių pasiekimų ir 

kompetencijų raidai, skaičius 

procentais.  

Ne mažiau kaip 

40 proc. 

 

   1.4. Pamokos / veiklos 

organizavimo kokybės 

vertinimas ir įsivertinimas, 

naudojant grįžtamojo ryšio 

klausimynus arba skaitmeninę 

Reflectus platformą. 

 

Pagal susitarimą 

(ne mažiau kaip  

1 / 3 pamokų 

 / veiklų) 

 

Metodinė 

taryba, vadovai 

 

 

1.4.1. Mokytojų, įsivertinusių 

veiklą ir jos rezultatus, parengusių 

pažangos ataskaitas, skaičius 

procentais. 

1.4.2. Mokytojų, įvaldžiusių 

individualios mokinio pažangos 

siekio bei įsivertinimo sistemas, 

skaičius procentais. 

100 proc. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

 

   1.5. Socialinio ir emocinio 

ugdymo pamokose kokybės 

įsivertinimas, naudojant 

Socialinio ir emocinio ugdymo 

integravimo pamokoje įrankius. 

 

Pagal susitarimą 

(ne mažiau kaip 2 

kartus per metus) 

SEU komanda, 

vadovai 

 

 

1.4.1. Mokytojų, įsivertinusių 

socialinio ir emocinio ugdymo 

praktikų taikymo pamokose / 

veiklose dažnumą ir kokybę, 

skaičius procentais. 

1.4.2. Mokytojų, įsivertinusių, kaip 

dažnai ir kaip kokybiškai taiko 

mokymo metodus, kurie orientuoti į 

teigiamą metodų sąveiką, skaičius 

procentais. 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 
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1.4.3. Mokytojų, įsivertinusių 

socialines ir emocines 

kompetencijas, skaičius procentais. 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

   1.5. Mokytojų pasidalinimo 

patirtimi renginių 

organizavimas. 

2–3 kartus 

metuose 

Metodinė 

Taryba 

1.5.1. Mokytojų, metodiniuose 

renginiuose pasidalinusių profesine 

praktika bei sėkme, kai ugdant 

tiriamąją, socialinę ir emocinę 

kompetencijas, pasiekta mokinių 

akademinio mokymosi ir socialinio 

bei emocinio ugdymosi pažangos, 

skaičius procentais. 

Ne mažiau kaip 

25 proc. 

 

1. 1. 2. Įtraukiojo ir įtraukiančio 

ugdymo organizavimas: 

2.1. Mokinių ugdymosi poreikių 

tyrimas, poreikių stebėsena ir 

ugdymosi veiklų pasiūla 

(pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai, konsultacijos, 

neformalus švietimas, švietimo 

pagalba). 

 

 

Gegužės-birželio 

mėn. 

 

 

Mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

VGK, Metodinė 

taryba 

 

 

2.1.1. Mokinių, padariusių 

individualią pažangą, skaičiaus 

didėjimas. 

2.1.2. Pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių, neformaliojo 

švietimo programų pasiūlos 

didėjimas. 

Nuo 73,3 proc. 

iki:  

• min siekis  

– 74 proc. 

• mak. siekis  

– 75 proc. 

15 proc. 

2.2. Lietuvių kalbos, 

matematikos, pasaulio pažinimo 

bei gamtos mokslų konsultacijų 

3–8 klasių mokiniams 

(turintiems aukštesnio lygmens 

pasiekimus, siekiantiems 

domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi, nedarantiems pažangos, 

dėl ligos ar kitų priežasčių 

praleidusiems dalį pamokų ir kt.) 

organizavimas. 

 

Pagal Kokybės 

krepšelio projekto 

plane numatytą 

laiką. 

Vadovai, 

projekto veiklos 

grupė 

2.2.1. 1–4 klasių mokinių 

pasiekimų pagerinimas, padidinant 

aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų 

skaičių. 

2.2.2. 1–4 klasių mokinių 

pasiekimų pagerinimas, padidinant 

besimokančių pagrindiniu lygiu 

skaičių. 

2.2.3. 5–8 klasių mokinių 

pasiekimų pagerinimas, padidinant 

aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų 

skaičių. 

Nuo 23,7 proc. 

(2021 m.) iki 

25,3 (2022 m.) 

proc.  

Nuo 46,2 proc. 

(2021 m.)  iki 

50,7 proc. (2022 

m.),  

Nuo 7,9 proc. 

(2021 m.)  iki 

8,8 proc. (2022 

m.)  
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2.2.4. 5–8 klasių mokinių 

pasiekimų pagerinimas, padidinant 

besimokančių pagrindiniu lygiu 

skaičių. 

nuo 46,7 proc. 

(2021 m.)  iki 

51,5 proc. (2022 

m.). 

2.3. 1–8 klasių mokinių 

pažangos grįžtamojo ryšio 

įrankiais stebėjimas ir 

analizavimas (internetinėje 

platformoje „Reflectus“ 

mokytojai kuria refleksijų 

klausimynus mokiniams, 

naudodamiesi metodų duomenų 

baze arba kolegų klausimynų 

ruošiniais, o mokiniai 

naudodamiesi mobiliaisiais 

įrenginiais mobilia programėle 

pildo mokytojo atsiųstus 

klausimynus). 

Nuolat  Mokytojai 1.4.1. 1–8 kl. mokinių, sistemingai 

reflektuojančių mokymąsi, skaičius.  

1.4.2. Mokytojų, dirbančių pagal 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas, analizuojančių 

sistemingai gaunamus refleksijų 

duomenis ir stebinčių mokinių 

pažangą, skaičius. 

1.4.3. Mokinių apklausos teiginio 

„Kartu su mokytoju aš planuoju 

savo mokymąsi“ pritarimo įverčio 

didėjimas. 

1.4.4. Teiginio „Mokykloje su 

manimi aptariamos mokymosi 

sėkmės“ pritarimo įverčio 

didėjimas. 

1.4.5. Teiginio „Mokytojų 

padedamas aš mokausi įsivertinti 

savo pažangą“ pritarimo įverčio 

didėjimas. 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

Ne mažiau kaip 

50 proc. 

 

 

 

 

Nuo 2,9 (2021 

m.) iki 3,1 

(2022 m.)  

 

Nuo 3,1 (2021 

m.) iki 3,3 

(2022 m.) 

 

Nuo 3,2 (2021 

m.) iki 3,3 

(2022 m.) 

2.4. Papildomos švietimo 

pagalbos teikimas: 

2.4.1. Budinčio mokytojo 

pagalbos teikimas 5–8 klasių 

mokiniams, turintiems emocijų, 

elgesio sutrikimų ar 

psichologinių problemų, pamokų 

metu bei atliekant užduotis 

namuose. 

Pagal Kokybės 

krepšelio projekto 

plane numatytą 

laiką. 

Vadovai  

 

2.4.1.1. Kasdienės budinčio 

mokytojo suteikiamos individualios 

ugdymosi pagalbos atliekant namų 

užduotis mokykloje ir nuotoliniu 

būdu pagal pagrindinio ugdymo 

programas besimokantiems 

mokiniams, teikimas. 

 

 

10–12 proc. 
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2.4.2. „Sėkmės pamokų“ 

mokymosi sunkumų 

patiriantiems mokiniams 

(mokiniams, kuriems nenustatyti 

specialieji ugdymosi poreikiai) 

organizavimas. 

2.4.3. Mokytojo padėjėjo 

pagalbos teikimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

(1–5 klasių) mokiniams. 

2.4.2.1. Pagerėjęs mokinių 

lankomumas. 

 

 

 

 

2.4.3.1. Specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių individualios 

pažangos lygio išlaikymas. 

 

25 proc. 

 

 

 

 

 

99 proc. 

1. 1. 3. Tyrinėjančio ir išmaniojo 

ugdymosi plėtojimas: 

3.1. Tyrinėjančio ir išmaniojo 

ugdymosi veiklų organizavimas 

(įgyvendinamos tyrinėjančio ir 

išmaniojo ugdymosi veiklos ir 

projektai). 

Pagal projekto 

“Ugdymas 

netradicinėse 

erdvėse“ projekto 

veiklų ir 

pažintinės veiklos 

organizavimo 

planą, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

1–8 klasių 

auklėtojų veiklų 

planus ir 

mokytojų 

teminius 

mokomųjų dalykų 

planus. 

Vadovai, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio  

ugdymo grupių, 

klasių 

auklėtojai, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

3.1.1. Tyrinėjančio pobūdžio veiklų 

/ pamokų skaičius procentais nuo 

privalomų. 

3.1.2. Mokinių (ugdytinių), 

vykdančių ne mažiau kaip 1 

tyrinėjančio ugdymosi projektą, 

skaičius procentais. 

3.1.3. Sukurtas mokyklos 

neformalios STEAM veiklos planas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse, veikla įsivertinta 

STEM ženklo portale. 

3.1.4. Mokykla tampa visaverte 

STEAM tinklo nare. 

 

 

100 proc. 

 

 

Ne mažiau kaip 

90 proc. 

 

 

Taip 

 

 

 

 

Taip 

3.2. Tyrinėjančio ugdymosi 

stovyklų 5–8 klasių mokiniams 

organizavimas. 

Pagal Kokybės 

krepšelio projekto 

veiklų planą. 

Projekto veiklos 

grupė 

3.2.1. 5–8 klasių mokinių, 

dalyvaujančių tyrinėjančio 

ugdymosi veiklose, skaičius, 

procentais.  

Ne mažiau kaip 

95 proc. 
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3.3. Edukacinių išvykų 

tiriamajai veiklai vykdyti 

organizavimas. 

 

Pagal projekto 

“Ugdymas 

netradicinėse 

erdvėse“ ir 

Kokybės 

krepšelio projektų 

veiklų planą ir 

pažintinės veiklos 

organizavimo 

planą. 

Projekto veiklos 

grupė 

3.3.1. Organizuotų edukacinių 

išvykų skaičius procentais nuo 

planuotų skaičiaus. 

3.3.2. Įrengtų edukacinių zonų 

mokyklos teritorijoje skaičius nuo 

planuotų įrengti. 

90 proc. 

 

 

100 proc. 

 

3.4. Mokomosios medžiagos 

banko diferencijuotam, 

išmaniajam bei tyrinėjančiam 

ugdymui sukūrimas ir taikymas. 

Pagal Kokybės 

krepšelio projekto 

plane numatytą 

laiką 

Mokytojų taryba 3.4.1. Mokytojų, sukūrusių 

daugiapakopes bei skaitmenines 

užduotis kalbų, matematikos, 

socialinių ir gamtos mokslų 

mokymui 1–8 klasėse, skaičius 

procentais. 

3.4.2. Mokinių apklausos teiginio 

„Per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis“ pritarimo įverčio 

didėjimas. 

Ne mažiau kaip  

30 proc. 

 

 

 

 

Nuo 3,0 (2021 

m.) iki 3,1 

(2022 m.)  

3.5. Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas. 

Pagal projekto 

„Saugios 

elektroninės 

erdvės vaikams 

kūrimas“ plane 

numatytą laiką. 

Projekto veiklos 

grupė 

3.5.1. Mokinių ir mokytojų, 

turinčių asmenines prieigas prie 

belaidžio interneto ir asmenines el. 

pašto dėžutes, skaičius procentais. 

3.5.2. Sukurta saugi ir 

kontroliuojama belaidė interneto 

prieiga mokiniams ir 

mokytojams.  

3.5.2. 4–8 klasių mokinių, turinčių 

saugaus naudojimosi internetu 

įgūdžius, skaičius procentais. 

100 proc. 

 

 

 

100 proc. 

 

 

 

Ne mažiau kaip 

70 proc. 
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1. 1. 4. 4.1. Socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo organizavimas: 

• užsiėmimai priešmokyklinio 

ugdymo grupėse, 1–4 

klasėse; 

• forumai 5–8 klasėse. 

2022 m. sausio – 

gruodžio mėn. 

 

 

 

Pagal Kokybės 

krepšelio projekto 

plane numatytą 

laiką 

Vadovai, 

projekto veiklos 

grupė 

4.1.1. Priešmokyklinio ugdymo 

grupių, 1–8 klasių mokinių, 

įsisavinusių Lions Quest programas 

– „Laikas kartu“, „Paauglystės 

kryžkelės“, skaičius procentais.  

4.1.2. 5–8 klasių mokinių, 

dalyvaujančių forumuose, skaičius 

procentais. 

100 proc. 

 

 

 

 

100 proc. 

 

4.2. Socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo 

programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

Nuolat Vadovai 4.2.1. Ikimokyklinio ugdymo 

grupių ugdytinių, įsisąvinusių 

socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programą „Kimochis“, 

skaičius procentais. 

100 proc. 

1. 2. Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 

1. 2. 1. Įsitraukusio mokymosi 

aplinkos kūrimas mokykloje: 

1.1. Socialinių santykių 

mokykloje tyrimas pagal sritis 

(pasitenkinimas, savimonė, 

tarpusavio santykių įgūdžiai, 

pagalbos teikimas ir jos 

priėmimas, savitvarda, atitiktis 

taisyklėms, socialinis 

sąmoningumas, saugumas).  

Pagal Kokybės 

krepšelio projekto 

plane numatytą 

laiką 

 

Vadovai, 

mokytojai 

 

1.1.1. Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rodiklių „Asmenybės 

tapsmas“, „Orientavimasis į 

asmenybės tapsmą“, „Mokyklos 

bendruomenės susitarimai dėl 

kiekvieno mokinio ugdymosi 

sėkmės“ rezultatų pagerėjimas. 

Pasiektas min. 3 

lygis 

 

1.2. Socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo mokymų 5-ų,  

6-ų, 7-ų ir 8-ų klasių mokinių 

tėvams organizavimas. 

Kartą per metus 

 

Vadovai, SEU 

mokytojai 

1.2.1. Mokymuose dalyvaujančių  

5–8 klasių mokinių tėvų skaičius 

procentais. 

 

Ne mažiau kaip 

40 proc. 

 

1.3. Bendradarbiavimo su 

sveikos gyvensenos, atsparumo 

stresui įgūdžius stiprinančiomis, 

Nuolat 

 

Vadovai, 

mokytojai 

 

1.3.1. Renginių, projektų, skirtų 

sveikatingumo ugdymo įgūdžių 

stiprinimui, ugdymui karjerai, 

Kiekvienai 

klasei ne 

mažiau kaip po 

2 veiklas  
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ugdymo karjerai organizacijomis 

stiprinimas. 

savanorystei ir bendruomeniškumui 

skatinti, skaičius. 

 

1.4. Visos dienos mokyklos 

veiklos organizavimas. 

 

Nuolat 

 

Vadovai, 

auklėtoja 

 

1.4.1. Visos dienos mokyklą 

lankančių priešmokyklinio ugdymo 

grupių ugdytinių ir 1–4 klasių 

mokinių skaičius procentais. 

18–25 proc. 

 

   1.5. Mokyklos savivaldos 

institucijų vaidmens didinimo, 

tobulinant mokyklos veiklą, 

bendravimo kultūrą ir 

bendradarbiavimą, veiklų 

organizavimas. 

 

Mokinių Taryba -

kas mėn. 

Tėvų Taryba – ne 

mažiau kaip 2 

kartus metuose 

Mokytojų Taryba 

– ne mažiau kaip 

3 kartus metuose 

Metodinė taryba – 

ne mažiau kaip 3 

kartus metuose 

Mokyklos Taryba 

– ne mažiau kaip 

2 kartus metuose. 

 

Vadovai 1.5.1. IQES online mokinių 

apklausos teiginio „Man patinka 

eiti į mokyklą“ pritarimo įverčio 

padidėjimas.  

1.5.2. IQES online mokinių 

apklausos teiginio „Aš noriai 

dalyvauju mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje“ įverčio 

padidėjimas. 

1.5.3. IQES online tėvų apklausos 

teiginiui „Mokykla skatina 

mokinius būti aktyviais mokyklos 

gyvenimo kūrėjais“ pritarimo 

įverčio padidėjimas. 

Nuo 3,0 (2021 

m.) iki 3,2 

(2022 m.)  

 

Nuo 3,0 (2020 

m.) iki 3,2 

(2022 m.)  

 

 

 

Nuo 3,3 (2021 

m.) iki 3,4 

(2022 m.)  

1.6. Mokinių formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

plėtojimas.  

Nuolat Vadovai, 

mokytojai 

1.6.1. Mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo švietimo veiklose, 

skaičiaus padidėjimas.  

 

1.6.2. NVŠ, Projektinės veiklos, 

mokyklos neformaliojo švietimo, 

pasirenkamųjų dalykų, mokomųjų 

dalykų modulių programų pasiūlos 

ir įgyvendinimo skaičiaus 

padidėjimas procentais. 

Nuo 51 proc. 

(2021 m.) iki 53 

proc. (2022 m.) 

 

20 proc. 
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1.7. Socialinio ir emocinio, 

akademinio mokymosi 

integruotų veiklų įgyvendinimas. 

Kas 2 mėn. Mokytojų 

taryba, SEU 

komanda 

1.7.1. Įgyvendintų veiklų (Atviros 

širdys, Stebiu save, Čia ir dabar, 

Pagarbios ribos, Spalvingos 

emocijos) skaičius procentais. 

1.7.2. Dalyvaujančių SEU 

olimpiadoje 1–8 klasių mokinių 

skaičius procentais. 

Ne mažiau kaip 

5 veiklos 

 

 

80 proc. 

 

 

 

__________________________________________ 

PRITARTA 

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro tarybos  

2022 m. kovo 30 d. protokolo Nr.1 nutarimu 1.1. 


