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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

          Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2018–2021 metų 

strateginiame ir 2017–2018 mokslo metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai, 

užtikrinantys aukštą švietimo paslaugų teikimo kokybę, aktyvią projektinę veiklą.  

          2018 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų teikimo kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Mokinių ir ugdytinių skaičius ženkliai išaugo. 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje 

mokėsi 219 mokiniai ir ugdytiniai. 2017 m. –187 mokiniai ugdytiniai. Siekiant patenkinti tėvų 

prašymus dėl vaikų lankymo ikimokyklinio ugdymo grupę, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėjo 

veikti antra ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 m. 

          Atsižvelgiant į strateginio plano tikslus, prioritetus, išorinio vertinimo rekomendacijas bei 

siekiant įgyvendinti vieną pagrindinių tikslų – ugdymo kokybės gerinimas. 2018 m. didelis 

dėmesys buvo skirtas ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui. Tam suorganizuotas 

mokytojams seminaras „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas“, pamokų metu 

didesnis dėmesys skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių.  

              Taip pat, siekiant kokybiškesnio, pažangesnio mokymo, mokykla pateikė paraišką 

Europos socialinių fondų agentūrai projektui „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“. Gautas 

finansavimas, projektas bus vykdomas iki 2019 m. gruodžio 11 d. Jo metu 8 klasės mokinių dalis 

gamtamokslinio ugdymo pamokos vyksta kitose ugdymosi erdvėse, organizuotos išvykos į 

laboratorijas, mokslinį gyvybės centrą. 2018 m. įgyvendintas respublikinis projektas „Pažink 

valstybę“, kurio metu 9 klasės mokiniai pagilino istorijos, pilietinio ugdymo žinias, jas taikė 

praktiškai. 

          Sėkmingą 2017–2018 m. m. mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą įrodo mokinių 

pasiekimai, laimėjimai rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, projektuose. Pasiekimai 

respublikoje: I vieta „Mažojo diktanto konkursas“, 5 klasės mokinė Agnė Gaudinskaitė. 

Pasiekimai rajone: I vieta diktanto rašymo konkurse – 5 kl. mokinė Agnė Gaudinskaitė, II vieta- 

4 kl. matematikos olimpiada, 4 klasės mokinys Mindaugas Dėdinskas, II vieta – anglų k. 

olimpiada, 8 klasės mokinys Nedas Banaitis, II, III vieta – technologijų olimpiada, 10 klasės 

mokinės Malvina Palaitytė ir Brigita Valaitytė, II vieta – dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada – 4 

klasės komanda, III vieta – rusų k. olimpiada, 10 klasės mokinys Milanas Majauskas, III vieta – 

lietuvių kalbos olimpiada, 8 klasės mokinys Nedas Banaitis, III vieta – informatikos olimpiada, 5 

klasės mokinė Austėja Kvederytė, 6 klasės mokinys Aivaras Adomaitis, II vieta – 6-7 klasių 

berniukų futbolo komanda. 

           Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime 4,6,8 klasių mokinių žinios įvertintos 

gerai. Jos atitinka respublikos  mokinių žinias. Visi 10 klasės mokiniai sėkmingai baigė 

pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

          Siekiant ugdyti mokinių kompetencijas, plėtojant socialines ir pilietines veiklas, mokiniai 

jau 10 kartą dalyvavo tarptautiniame pagarbos  bėgime Vilniuje „Gyvybės ir mirties keliu“, 



solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“, suorganizuota akcija „Į kiekvienus namus po trispalvę“, 

prieškalėdiniu laikotarpiu aplankė vienišus seniūnijos senelius.  

          Mokykla tęsia bendradarbiavimą su mokyklos rėmėjais Gražinos ir Keno Kling šeimos 

fondu, pagalbos grupe iš Rhein miesto (Vokietija). Taip pat sėkmingai bendradarbiauja su 

Skirsnemunės miestelio bendruomene ir socialiniais partneriais, organizavo bendrus renginius ir 

projektus, kurių daugelis buvo skirti Lietuvos 100-čiui paminėti, poeto, diplomato Jurgio 

Baltrušaičio 145-osioms gimimo metinėms ir jo vardo suteikimo mokyklai  20-čiui paminėti. 

 
 

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.Įgyvendinti 

Asmens duomenų 

apsaugos 

reglamentą. 

 

Mokykloje 

užtikrintas Asmens 

duomenų apsaugos 

reglamento 

reikalavimų 

laikymasis 

1. Supažindinti 

mokyklos darbuotojai 

su pasikeitusiais 

reikalavimais asmens 

duomenų apsaugos 

srityje. 

2. Parengti  ir atnaujinti 

vidaus teisės aktai 

asmens duomenų 

apsaugos klausimais. 

Patvirtinti šie aprašai 

ir mokyklos 

darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai: 

1. 1.„Asmens duomenų 

tvarkymo 

Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio 

pagrindinėje 

mokykloje taisyklės“ 

(direkt.2018-10-23 

įsak. Nr.V-151) 

2. 2. „Asmens duomenų 

saugojimo politika ir 

jos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas“ 

(direkt.2018-10-23 

įsak. Nr.V-150) 

3. 3. „Skirsnemunės 

Jurgio Baltrušaičio 

pagrindinės mokyklos 

darbuotojų, ugdytinių 

ir mokinių asmens 

teisių, garbės ir orumo 

apsaugos tvarkos 

aprašas“ 

4.  (direkt. 2018-10-29 

įsak.Nr.V-161). 

1.2. Parengti ir 

įgyvendinti 

Įgyvendinti 

Lietuvos 

1. Parengta mokyklos 

darbo apmokėjimo 

Mokykloje sklandžiai 

įgyvendintas 



mokyklos darbuotojų 

darbo apmokėjimo 

tvarką. 

Respublikos 

valstybės ir 

savivaldybių 

įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo 

įstatymo 5 

straipsnio 

nuostatas. 

 

tvarka.  

2. Papildytos darbo 

tvarkos taisyklės, 

koreguotos būtinosios 

darbo sąlygos darbo 

sutartyse, visi 

darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su darbo 

apmokėjimo tvarka.  

3.Atnaujinti mokyklos 

darbuotojų pareigybių 

aprašymai, visi 

darbuotojai su jais 

supažindinti 

pasirašytinai. 

mokytojų etatinio 

darbo užmokesčio 

sistemos modelis: 

1. Priimta ir patvirtinta 

„Skirsnemunės Jurgio 

Baltrušaičio 

pagrindinės mokyklos 

darbo apmokėjimo 

tvarka“ (direkt.2018-

08-28 įsak. Nr.V-103 

2. Papildytos, 

pakoreguotos 

darbuotojų darbo 

sutartys, darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai. 

3. Atnaujinti 

mokyklos darbuotojų 

pareigybių aprašymai, 

su jais supažindinti 

pasirašytinai 

(direkt.2018-09-17 

įsak.Nr.P-74) 

1.3. Užtikrinti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

prieinamumą 

vaikams nuo 2 m. 

Įsteigti antrą 

ikimokyklinio 

ugdymo grupę 

vaikams nuo 2 m. 

1. Įsteigta antra 

ikimokyklinio ugdymo 

grupė vaikams nuo 2 m. 

2. Patenkinti tėvų 

prašymai lankyti jų 

vaikams ikimokyklinio 

ugdymo grupę nuo 2 m. 

3. Naujai įsteigtai 

ikimokyklinio ugdymo 

grupei išduotas higienos 

pasas vykdyti veiklą. 

1. Įsteigta 2 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

vaikams nuo 2 m.  

2.Išduotas higienos 

pasas veiklai vykdyti 

(pasas išduotas 2018-

10-15 Nr.(7-22 

14.2.1.)LHP-2916 

3. 95 proc. patenkinti 

tėvų prašymai jų 

vaikams lankyti 

ikimokyklinio 

ugdymo grupę. 

1.4. Gerinti ugdymo 

kokybę. 

Tobulinti mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetencijas, 

integruojant 

patirtinį, integralų 

mokymąsi, įdomų 

ir patrauklų 

mokiniui. 

1.Vykdomas  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų 

finansuojamas projektas 

„Tyrinėjanti ir kurianti 

mokykla“, pamokos 

organizuojamos 

netradicinėse ugdymo 

aplinkose, laboratorijose. 

2. Ne mažiau 50 proc. 

stebėtų pamokų taikoma 

IKT. 

3. Dalyvavimas 

respublikiniame 

projekte „Pažink 

1.Vykdomas ES 

struktūrinių fondų lėšų 

finansuojamas 

projektas „Tyrinėjanti 

ir kurianti mokykla“: 

sukurta 40 integruotų 

pamokų (pravesta jau 

26 pamokos), 

įvykdyta viena 

patirtinė stovykla, 

pravestos pamokos 

Vilniaus gyvybės 

centre ir Klaipėdos 

jūrų tyrimo 

laboratorijoje. 



valstybę“ didina 

mokinių mokymosi 

motyvaciją, gerina 

ugdymosi rezultatus. 

 

2. Įvykdytas projektas 

„Pažink valstybę“ 

(sutartis  2018-10-09 

Nr. V2-150) 

3. 73 proc.  stebėtų 

pamokų mokytojai 

naudoja IKT (stebėtų 

pamokų protokolai). 

4. 2018 m. mokytojai 

pravedė  86 pamokas 

kitose ugdymo 

aplinkose, 36 atviras 

pamokas. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nebuvo  
 

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. Dailės ir technologijų kabineto įrengimas ir 

perkėlimas iš kitų patalpų 

Technologijų ir dailės kabineto 

įrengimas suteikia mokiniams galimybę 

mokytis mokyklos pagrindiniame 

pastate, naujos virtuvės įrengimas 

leidžia pilnai vykdyti technologijų 

(mitybos) programą, pagerėjo mokytojo 

ir  mokinių ugdymo (si) sąlygos. 
 

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. Nebuvo    

4.2.    
 

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 X 

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. 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         _________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                 (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 



______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 

 


