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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) 

2018 m. mokykla išsikėlė tris tikslus: 

1. Sėkmingas, saugus ir sveikas vaikas. 

2. Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas. 

3. Kultūringa ir atvira kaitai mokykla. 

Įgyvendinant pirmąjį tikslą, prioritetas buvo teikiamas patyčių mažinimui mokykloje. Siekiant 

šio prioriteto mokykloje, įgyvendinamos trys prevencinės programos atskirose amžiaus grupėse. 

Šios programos mokykloje įgyvendinamos daugiau nei penki metai, todėl jau  matosi jų 

įgyvendinimo teigiami rezultatai.  Apklausos rodo, kad patyčių apraiškos mokykloje mažėja. 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2018 m. tėvų apklausoje pasiekta aukšta 3,1 vertė. 

Mokykloje sėkmingai įgyvendinama sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo programa 

„Sveikas ir saugus“. Ją įgyvendinant mokykloje organizuojama daug sveikatą stiprinančių 

renginių. 

Įgyvendinant antrąjį tikslą pagrindinis dėmesys buvo skirtas mokinių nuolatinės asmeninės 

mokymosi pažangos stebėjimo sistemos sukūrimui. Šis siekis įgyvendintas. Taikydami šią sistemą 

mokytojai gauna kokybiškesnę grįžtamąją informaciją, apie mokinių daromą pažangą. 

Naudodamiesi šia informacija mokytojai gali taikyti efektyvesnius mokymo metodus, bei 

kiekvienam mokiniui parinki tinkamesnes užduotis diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo 

turinį. Buvo tobulinami ugdymo planavimo dokumentai, kurie efektyvintų ugdymo turinio 

diferencijavimą ir individualizavimą; 

Įgyvendinant trečiąjį tikslą didžiausias dėmesys buvo skirtas bendradarbiavimui su pagalbą 

mokiniui teikiančiomis institucijomis. 2018 m. pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys. Su 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, dėl projekto „Šilalės rajono gyventojų 

sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo“. Šio projekto tikslas – padidinti Šilalės rajono 

mokinių sveikatos raštingumo lygį, suteikiant žinių apie sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą, bei 

suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, dėl 

projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Šio projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią 

aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių 

pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo ir mokyklos problemas.  

Bendradarbiaujama su Specializuotu pagalbos centru „Gilė“ 

 

 

 



 

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. Stiprinti 

mokyklos 

savivaldą.  

 

Bendruomenės nariai 

aktyviai dalyvauja 

mokyklos veikloje, 

priimant ir įgyvendinant 

sprendimus.  

1. Išrinkta Mokyklos 

taryba, kurioje 

proporcingai atstovaujami 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogai ir mokinių 

tėvai. 

 

 

2. Ne mažiau kaip 1 kartą 

per metus vyksta 

mokyklos vadovų ir 

klasių/grupių  savivaldos 

atstovų „apvalieji stalai“. 

 

 

 

3. Įgyvendinta 1-2 

savivaldos grupių 

iniciatyva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Darbo taryba 

2018-08-28 

visuotiniame 

ikimokyklinio 

ugdymo tėvų 

susirinkime išrinkti 

atstovai į mokyklos 

tarybą. Tėvus taryboje 

atstovauja 2 mokinių 

ir du ikimokyklinio 

ugdymo vaikų tėvai. 

Glaudus mokyklos 

bendradarbiavimas su 

mokyklos taryba bei 

mokyklos tarybos 

atstovų glaudus 

bendradarbiavimas su 

klasių savivaldos 

atstovais. 

2018 m. spalio 17 d. 

gautas mokyklos 

tarybos pirmininko 

prašymas tobulinti 

ikimokyklinio 

ugdymo grupių 

valgiaraščius. 

Valgiaraščiai 

patobulinti ir 

patvirtinti. 

Direktoriaus 2018 m. 

lapkričio 12 d. 

įsakymas Nr. P1-V-

112. 

2018 m. sausio 17 d. 

išrinkta darbo taryba. 

 1.2. 

Dalyvauti 

Žadeikių 

pagrindinės 

mokyklos 

reorganizavi

me.  

Reorganizuoti Šilalės r. 

Žadeikių pagrindinę 

mokyklą, prijungiant ją 

prie Šilalės r. 

Kvėdarnos Prano 

Liatuko 

Pradinės mokyklos. 

1. Iki 2018  m. rugpjūčio 

31 d. pasirašyti turto 

perdavimo ir priėmimo 

aktai. 

2. Žadeikių pagrindinės 

mokyklos dokumentai 

teisės aktų nustatyta 

tvarka. perimti iki 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. 

2018-08-31 Šilalės r. 

Žadeikių mokyklos 

reorganizavimo aktas 

Nr. IVL-180 (11.3). 

2018-08-31 Šilalės r. 

Žadeikių mokyklos 

reorganizavimo aktas 

Nr. IVL-180 (11.3) 



3. Parengti nauji 

Šilalės r. Kvėdarnos Prano 

Liatuko pradinės 

mokyklos nuostatai ir 

pateikti tvirtinti Šilalės r. 

savivaldybės tarybai. 

2018 m. birželio 28 d. 

Šilalė r. tarybos 

sprendimas Nr. T1-

155 „Dėl Šilalės r. 

Kvėdarnos Prano 

Liatuko pradinės 

mokyklos vidaus 

struktūros pertvarkos 

ir Šilalės r. Kvėdarnos 

Prano Liatuko 

pradinės mokyklos 

nuostatų patvirtinimo“  

1.3. 

Modernizuoti 

ir atnaujinti 

mokyklos 

edukacines ir 

mokomąsias 

erdves. 

Mokykloje sudarytos 

sąlygos mokiniams 

kokybiškai ir saugiai 

ugdytis  

1. Įrengti visos dienos 

ikimokyklinio ugdymo 

grupę iki 2018 m. 

rugpjūčio 1 d. 

2. Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

ne mažiau kaip 2 

edukacines erdves lauke. 

3. Sudaryta 

bendradarbiavimo sutartis 

su Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus 

gimnazija dėl patalpų 

naudojimo.  

Įrengtos patalpos ir 

2018 m. rugsėjo 1 d. 

suformuota 

„Pelėdžiukų“ grupė. 

Parengti projektai. 

 

 

2018 m. rugpjūčio 31 

d. Savivaldybės turto 

panaudos sutartis Nr. 

PN-1 

1.4. 

Įgyvendinti 

etatinį 

mokytojų 

darbo 

apmokėjimą. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 

d. mokytojams 

taikomas etatinis darbo 

apmokėjimas. 

1. Nustatyta mokytojų 

darbo krūvio sandara. 

2. Parengti ir patvirtinti 

mokytojų pareigybių 

aprašai. 

Priedai prie mokytojų 

sutarčių pakeitimų. 

Pareigybės parengtos 

ir atnaujintos 2017 m. 

gruodžio 29 d. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. ne mažiau kaip 2 

edukacines erdves lauke. 
Darželio grupės patalpų įrengimas, kuris įtakojo 

žmogiškųjų išteklių trūkumą. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

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. Mokykla prisijungė prie LRT iniciatyvos 

KELIU VĖLIAVĄ. 

Ūgtelėjęs mokyklos darbuotojų bei 

mokinių tautinis sąmoningumas. 

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 


