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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Proceso ir (ar) indėlio 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. Vaikams saugios 

aplinkos, vaiko teisių 

apsaugos, smurto 

prevencijos, vaikų 

interesų ir poreikių, 

savalaikės pagalbos 

užtikrinimas. 

Nuolat 

pagal 

poreikį 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

darbo 

grafikus 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1.  1-4 klasių mokinių pasiekimų pagerinimas, 

padidinant aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų 

skaičių. 

2.  1-4 klasių mokinių pasiekimų pagerinimas, 

padidinant besimokančių pagrindiniu lygiu 

skaičių. 

3. 5-8 klasių mokinių pasiekimų pagerinimas, 

padidinant aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų 

skaičių. 

4.  5-8 klasių mokinių pasiekimų pagerinimas, 

padidinant besimokančių pagrindiniu lygiu 

skaičių. 

5. Sukurta saugi ir kontroliuojama belaidė 

interneto prieiga mokiniams ir mokytojams. 

6. Visos dienos mokyklą lankančių 

priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir 1–4 

klasių mokinių skaičius procentais. 

 

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.)  

nuo 46,7 proc. (2021 

m.)  iki 51,5 proc. 

(2022 m.). 

100 proc. 

 

18–25 proc. 

 

 



 

1. 1. 2. Mokinių mokymosi 

pasiekimų dinamikos, 

individualios  

pažangos stebėjimas ir 

pagalbos teikimas. 

kartą per 

mėnesį 

Socialinis 

pedagogas, 

specialusis 

pedagogas 

1. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

individualios pažangos lygio išlaikymas. 

2. IQES online mokinių apklausos teiginio 

„Kartu su mokytoju planuoju savo mokymąsi “ 

pritarimo įverčio didėjimas.  

3.Teiginio „Mokykloje su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės“ pritarimo įverčio didėjimas 

nuo  

4. Teiginio „Mokytojų padedamas aš mokausi 

įsivertinti savo pažangą“ pritarimo įverčio 

didėjimas. 

99 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.) 

1. 1. 3. Pirminio vaikų 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kylančių 

ugdymo(si) procese, 

įvertinimas.  

Duomenų apie 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius 

mokinius tvarkymas 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

Pagal 

nurodytą 

laiką  

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1. Mokinių, nukreiptų į pedagoginę psichologinę 

ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, 

specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos 

jiems skyrimo, skaičius. 

2. Informacijos, būtinos savivaldybės 

administracijos direktoriaus sprendimui dėl 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo 

priimti, teikimas. 

3. Informacijos teikimas suinteresuotiems 

asmenims apie Vaiko gerovės komisijos veiklą, 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros  

priemonių ir auklėjamojo poveikio priemonių 

įgyvendinimą, teikimas. 

4. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros  

priemonės ir auklėjamojo poveikio priemonės 

vykdymo veiksmingumo vertinimas 

įgyvendinimą, teikimas. 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

1. 1. 4. Mokymo(si)/ugdymo(

si), švietimo ar kitos 

pagalbos vaikui 

2021-2022 

m.m. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1. Mokinių, padariusių individualią pažangą, 

skaičiaus didėjimas. 

 

 Nuo 73,3 proc. 

(2021 m.) iki min 

siekis - 74 proc. , 



 

teikimo organizavimas 

ir koordinavimas. 

 

 

2. Pagerėjęs 5-8 klasių mokinių lankomumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5-8 klasių mokinių matematikos mokymosi 

pasiekimų pagerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos mokymosi 

pasiekimų pagerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mak. siekis – 75 

proc. (2022 m.) 

Sumažintas be 

pateisinamos 

priežasties praleistų 

5–8 klasių mokinių 

pamokų skaičius 

tenkantis vienam  

mokiniui nuo 8,8 

pamokos iki 7,5 

pamokų. 

Apibendrintas 5–8 

klasių metinis 

matematikos 

mokymo(si) 

vidurkis: 

• minimalus siekis – 

lieka nepakitęs 

nuo 2020–2021 m. 

m., t. y. 7,0; 

• maksimalus siekis 

– didėja nuo 7,0 

iki 7,2 . 

Apibendrintas 5–8 

klasių metinis 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokymo(si) 

vidurkis: 

• minimalus siekis – 

lieka nepakitęs 

nuo 2020–2021 m. 

m., t. y. 6,5; 



 

 

 

5. Mokinių apklausos teiginio „Per pamokas aš 

turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis“ pritarimo įverčio didėjimas. 

maksimalus siekis 

– didėja nuo 6,5 

iki 6,7 . 

nuo 3,0 (2021 m.) iki 

3,1 (2022 m.) 

1. 2. Sukurti įsitraukusio mokymo aplinką. 

1. 2. 1. Mokyklos mokymosi 

aplinkos, jos 

saugumo, Mokyklos 

bendruomenės narių 

tarpusavio santykių ir 

kitų su vaiko gerove 

susijusių aspektų 

analizė. 

2022 m.  1. IQES online mokinių apklausos teiginio „Man 

patinka eiti į mokyklą“ pritarimo įverčio 

didėjimas. 

2. Pagerėjęs mokinių lankomumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5–8 klasių mokinių, nurodančių, kad geba 

spręsti konfliktus, skaičiaus didėjimas. 

4. Kasdienės budinčio mokytojo suteikiamos 

individualios ugdymosi pagalbos atliekant namų 

užduotis mokykloje ir nuotoliniu būdu pagal 

pagrindinio ugdymo programas besimokantiems 

mokiniams, teikimas. 

5. Vaiko/ų minimalios ar vidutinės priežiūros 

skirtų priemonių vykdymo veiksmingumas. 

nuo 3,0 (2021 m.) iki 

3,2 (2022 m.)  

 

Sumažintas be 

pateisinamos 

priežasties praleistų 

5–8 klasių mokinių 

pamokų skaičius 

tenkantis vienam  

mokiniui nuo 8,8 

pamokos iki 7,5 

pamokų. 

didėja nuo 88 proc. 

iki 90 proc. 

10-12 proc. 

 

 

 

 

100 proc. 

1. 2. 2. Pozityvaus Mokyklos 

mikroklimato kūrimas 

ir pozityvių vertybių 

puoselėjimas, 

prevencijos ir 

intervencijos 

2022 m.  1. 1-8 klasių mokinių, įsisąvinusių Lions Quest 

programas – „Laikas kartu“, „Paauglystės 

kryžkelės“, skaičius procentais. 

2. Ikimokyklinio amžiaus grupių, kuriose 

įgyvendinama integruota socialinio emocinio 

ugdymo programa „Kimochis“, skaičius. 

100 proc. 

 

 

4 grupės 

 

 



 

priemonių 

įgyvendinimas. 

3. Organizuotų mokymų socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo srityje mokyklos 

bendruomenei skaičius proc. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5–8 klasių mokinių, dalyvaujančių Socialinių ir 

emocinių įgūdžių  ugdymo forumuose, skaičius 

procentais. 

4. Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

mokymuose dalyvaujančių 5–8 klasių mokinių 

tėvų skaičius procentais. 

2. Mokinių apklausos teiginio „Aš noriai 

dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje 

ir visuomeninėje veikloje“ įverčio padidėjimas. 

1.5.3. Tėvų apklausos teiginiui „Mokykla skatina 

mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais“ pritarimo įverčio padidėjimas. 

 

pedagoginių 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

mokymuose dalis – 

70 proc.,  

1–8 klasių mokinių 

tėvų/globėjų, 

dalyvavusių 

mokymuose, dalis  – 

40 proc. 

100 proc. 

 

 

ne mažiau kaip 40 

proc. 

 

nuo 3,0 (2021 m.) iki 

3,2 (2022 m.)  

 

nuo 3,3 (2021 m.) iki 

3,4 (2022 m.) 

1. 2. 3. Baigiamosios klasės 

mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

konsultavimas dėl jo 

tolesnio mokymosi ir 

pagal galimybes 

sklandaus perėjimo į 

kitą mokymosi įstaigą 

užtikrinimas. 

2021-2022 

m.m. 

Socialinis 

pedagogas 

1. Baigusių mokyklos pagrindinio ugdymo 

programos pirmą dalį bei pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą ir tęsiančių mokymąsi 

kitoje mokymo įstaigoje mokinių skaičius 

procentais. 

90 proc. 



 

1. 2. 4. Patyčių ir smurto 

prevencijos programos 

įgyvendinimo 

koordinavimas. 

2022 m. Socialinis 

pedagogas 

1. Mokinių apklausos teiginio „Per paskutinius 2 

mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau“ 

pritarimo įverčio didėjimas. 

 2. Mokinių apklausos teiginio „Per paskutinius 2 

mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo“ 

pritarimo įverčio didėjimas.  

nuo 3,7 (2021 m.) iki 

3,8 (2022 m.)  

 

nuo 3,4 (2021 m.) iki 

3,5 (2022 m.) 

1. 2. 5. Bendradarbiavimo su 

sveikos gyvensenos, 

atsparumo stresui 

įgūdžius 

stiprinančiomis, 

ugdymo karjerai 

organizacijomis 

stiprinimas. 

2022 m. Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1. Mokinių, padariusių individualią pažangą, 

skaičiaus didėjimas. 

 

 

 

2. Renginių, projektų, skirtų sveikatingumo 

ugdymo įgūdžių stiprinimui, ugdymui karjerai, 

savanorystei ir bendruomeniškumui skatinti, 

skaičius. 

Nuo 73,3 proc. 

(2021 m.) iki min 

siekis - 74 proc. , 

mak. siekis – 75 

proc. (2022 m.)  

Kiekvienai klasei ne 

mažiau kaip po 2 

veiklas 

   

 

 

 


