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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Naisių mokyklos 2017–2019 m. strateginio plano prioritetas ,,Pilietiškos, apsišvietusios, 

kūrybiškos, sveikai ir saugiai gyvenančios mokyklos kūrimas“, tikslai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę bei prieinamumą. 

2. Kurti modernią, mokymąsi skatinančią aplinką. 

2018 metų veiklos plano mokyklos uždaviniai buvo šie: 

1. Tobulinti pamokos vadybą. 

Atliktas tyrimas ir išanalizuoti mokinių mokymosi poreikiai ir mokinių mokymosi stiliai 

(aptarta mokyklos metodinėje taryboje, protokolas 2018-10-08 Nr. MET-3), sudarytos mokymosi 

sąlygos integruotų veiklų įgyvendinimui, ugdymo procesas organizuotas išnaudojant vietines 

edukacines erdves (Naisių bendruomenės edukacinės erdvės) ir Lietuvos ( ekskursijos į Kauną, 

Vilnių, Mosėdį) bei Šiaulių rajono ir miesto edukacines erdves. 

2. Stiprinti mokytojų tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimą. 

Išanalizuoti ir aptarti klasių vadovų darbo planai, mokykloje tėvams organizuota atvirų 

durų savaitė, suaktyvintas mokyklos tėvų komiteto darbas. Pilnai įgyvendinti šį uždavinį sutrukdė 

tai, kad nuo balandžio mėnesio mokykloje nedirbo pagalbos mokiniui specialistas. 

3. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas, 

bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

Mokytojų bendruomenei organizuotas seminaras ,,Geros mokyklos koncepcija: 

asmenybės ūgtis ir pažangos matavimas“. Bendrauta ir bendradarbiauta su vaiko gerovės komisija 

(toliau – VGK): vyko 16 VGK posėdžių, kur nagrinėta individuali mokinių ugdymosi pažanga. 

Vestos ir analizuotos atviros ir integruotos pamokos (šis planuotas uždavinys įgyvendintas iš 

dalies: planuota, kad kiekvienas mokytojas ves po 2 atviras ir 2 integruotas pamokas, realiai buvo 

vestos ir metodinėse grupėse analizuota 14 atvirų ir 11 integruotų pamokų). Mokytojai savo gerąja 

patirtimi dalijosi su rajono mokytojais (istorijos mokytoja skleidė savo darbo patirtį rajono istorijos 

mokytojams 2 kartus). 

Mokytojai vidutiniškai 5–6 dienas kėlė savo pedagoginę kvalifikaciją seminaruose, 

organizuojamuose Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyboje, Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo centre, Šiaulių universiteto tęstinių studijų institute, Klaipėdos rajono švietimo centre, 

Mokyklų tobulinimo centre, Biržų švietimo pagalbos tarnyboje. 

4. Kurti ir plėtoti mokyklos edukacines erdves. 

2018 metais mokykloje įrengta žaidimų aikštelė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams, atliktas kapitalinis remontas 2 mokomuosiuose kabinetuose (chemijos ir 

informacinių technologijų). Visoje mokykloje atnaujintos klasių grindų dangos, kurios atitinka 

bendruosius higienos reikalavimus. Mokytojų darbui atnaujinti 4 kompiuteriai. 

5. Plėtoti projektinę veiklą. 

Mokyklai jau kelinti metai nepavyksta patekti į tarptautinių projektų įgyvendinimą (viena 

iš mokyklos planuotų veiklų). Bet mokykloje plačiai vykdomi atskirų mokomųjų dalykų projektai 

(per metus organizuota 28 mokomųjų dalykų projektų). Mokykla dalyvauja 5 respublikos 

organizuojamuose projektuose (kaip projekto partneriai). 

6. Modernizuoti ir gerinti ugdymosi sąlygas. 
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Mokiniams sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje 

(veikia būreliai: rankdarbių, sporto, vokalo studija, 1–4 klasių mišrus choras) ir Naisių 

bendruomenėje (Žemaitukų žirgų jojimo, karatė, krepšinio, gitaros studija, mezgimo, molio 

dirbinių būreliai). Visi 3–4 klasių mokiniai lanko Naisių žemaitukų žirgyną, kur vyksta 

sveikatingumo užsiėmimai. 

Neformaliajame švietime dalyvauja 87 proc. mokinių (siekta kad 90 proc. mokinių 

lankytų neformaliojo švietimo užsiėmimus). Pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai buvo 

vykdomi išnaudojant ne tik mokyklos, bet ir Naisių bendruomenės edukacines erdves. 

7. Užtikrinti pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą. 

Buvo numatytas mokyklos uždavinys, kad 100 procentų 10 klasės mokinių įgys 

pagrindinio ugdymo išsilavinimą. Uždavinys įgyvendintas iš dalies (1 10 klasės mokinys paliktas 

kartoti kursą,   2018 metų rugsėjo mėnesį už pamokų nelankymą pašalintas iš mokyklos). 

8. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse programose. 

2018 metais visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo prevencinėse programose: ,,Įveikime 

kartu“ ir ,,Obuolio draugai“. Mokykloje buvo įgyvendinamos ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programa“. 
 

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. Organizuoti 

sporto renginį 

aplinkinių mokyklų 

mokiniams ,,Bėgimas 

apie Baltų areną“. 

Išplėsti tradicinio 

mokyklos renginio 

dalyvių geografiją. 

Renginyje dalyvaus 

Joniškio, Pakruojo ir Šiaulių 

rajono mokyklos. 

Renginyje dalyvavo 

3 rajonų mokyklos. 

1.2. Dalyvauti Naisių 

bendruomenės 

tarybos veikoje. 

Atstovauti 

mokyklos 

bendruomenę. 

Mokyklos bendruomenė 

informuota apie Naisių 

bendruomenės veiklą. 

Mokyklos bendruomenės 

nariai nuolat dalyvaus 

Naisių bendruomenės 

renginiuose. 

Dalyvauta Naisių 

bendruomenės 

tarybos 

susirinkimuose. 

Mokykla dalyvavo 

Naisių 

bendruomenės 

organizuojamuose 

renginiuose: 

,,Didžiosios 

Užgavėnės 

Naisiuose“, ,,Sveika 

šeima – laiminga 

Lietuva“, ,,Naisių 

vasaros festivalis“, 

,,Kalėdų eglutės 

įžiebimo šventė“, 

Naisiai – Mažoji 

Lietuvos Kalėdų 

sostinė“.  

1.3. Parengti teisės Nuo 2018-09-01 Iki 2018-08-31 numatytas Parengta etatinio 
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aktus dėl etatinio 

mokytojų darbo 

užmokesčio. 

įgyvendinamas 

etatinis mokytojų 

darbo 

apmokėjimas. 

etatų skaičius pagal skirtas 

lėšas. 

apmokėjimo tvarka 

2018 m. rusėjo 28 d. 

Nr. V-109, 

darbuotojų 

pareigybių aprašai. 

1.4. Atnaujinti 

mokomuosius 

kabinetus. 

Mokomieji 

kabinetai atitiks 

higienos normas. 

Iki 2018-08-31 suremontuoti 

2 kabinetai (pakeistos 

grindys, išdažytos lubos ir 

sienos) 

Atnaujinti 2 

mokomieji kabinetai: 

informacinių 

technologijų ir 

chemijos. 

1.5. Organizuoti 

respublikinę stovyklą-

sąskrydį ,,Valančiukai 

Naisiuose“.. 

Teikti pagalbą 

organizuojant 

respublikinę 

stovyklą-sąskrydį. 

Birželio mėnesį vyksiančioje 

stovykloje-sąskrydyje 

dalyvaus apie 100 

valančiukų. 

2018-06-08–09 

Naisiuose vyko 

Lietuvos 

respublikinė 

stovykla-sąskrydis 

,,Valančiukai 

Naisiuose“, kuriame 

dalyvavo 65 

mokiniai iš 4 

Lietuvos mokyklų 

(Marijampolės 

,,Ryto“ pagrindinė 

mokykla, Skuodo r. 

Mosėdžio gimnazija, 

Alytaus Panemunės 

vidurinė mokykla ir 

Šiaulių r. Naisių 

mokykla). 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Organizuoti sporto renginį aplinkinių 

mokyklų mokiniams ,,Bėgimas apie Baltų 

areną“. 

Dalyvavo ne visos kviestos dalyvauti bėgime 

mokyklos (nedalyvavo Joniškio rajono Gataučių 

mokykla). 

2.2. Organizuoti respublikinę stovyklą-

sąskrydį ,,Valančiukai Naisiuose“. 

Mažesnis nei numatytas dalyvių skaičius (neatvyko 

2 kviestos mokyklos, nes mokytojai-būrelių vadovai 

dalyvavo valstybinių brandos egzaminų vertinimo 

komisijose). 

2.3.   

 

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. Organizuotas susitikimas su Hamburgo lietuvių 

bendruomenės mokyklos ,,Abėcėlė“ auklėtiniais. 

Dalyvavimo tikslas užsienyje gyvenančių 

vaikų supažindinimas su lietuviškos 

mokyklos kasdienybe, pamokomis, 

pamokų žodynu ir tvarka.) Susitikimas 

buvo naudingas visiems dalyvavusiems. 

3.2. Inicijuotas mokinių dalyvavimas renginyje 

,,Geriausia pamoka Ever“ Kaune, 

Mokiniai Kauno arenoje dalyvavo ir 

stebėjo pamokas, kurias visiems Lietuvos 

mokiniams vedė žymūs Lietuvos žmonės. 

3.3.  
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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.    

    

    
 

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 ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x 

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. Pamokų stebėjimas ir analizavimas. 

6.2. Bendradarbiavimas su tėvais. 
 

 

 

Direktorius                                 __________                    Vytautas Šimkus            2019-01-16 
(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 
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pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

V 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. Parengti teisės aktus dėl 

etatinio mokytojų darbo 

užmokesčio. 

Nuo 2019-09-01 

atnaujinamas etatinis 

mokytojų darbo 

apmokėjimas. 

Parengti teisės aktai 

9.2. Organizuoti rajoninį sporto 

renginį ,,Olimpinis ruduo“. 

Skatinti mokinių fizinį 

aktyvumą. 

Parengtos trasos, žaidimų 

aikštelės, stadionas, renginio 

įgarsinimas, organizuotas 

renginys. 

9.3. Dalyvauti Naisių 

bendruomenės tarybos veikoje. 

Atstovauti mokyklos 

bendruomenę. 

Mokyklos bendruomenė 

informuota apie Naisių 

bendruomenės veiklą. Mokyklos 

bendruomenės nariai nuolat 

dalyvaus Naisių bendruomenės 

organizuojamuose renginiuose. 

9.4. Įrengti lauko klasę. Plėtoti mokyklos 

edukacines erdves. 

Įrengta lauko klasė. 

Gegužės–birželio mėnesiais, esant 

karštam orui, mokiniai mokysis 

lauke. 

9.5. Įsteigti pailgintos dienos 

grupę. 

Organizuoti mokinių 

užimtumą ir priežiūrą po 

pamokų. 

Nuo 2019-09-01  

veikia prailgintos dienos grupė, 

mokiniai atliks namų darbus, bus 

užimti neformaliojo švietimo 

veikloje. 

 

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. Nebus keičiami galiojantys etatinio apmokėjimo dokumentai. 

10.2. Pakeista rajoninio renginio ,,Olimpinis ruduo“ rengimo vieta. 

10.3. Nebūsiu perrinktas Naisių bendruomenės tarybos nariu. 

10.4. Nerasti rėmėjai medienai įsigyti. 

10.5. Nebus poreikio prailgintos dienos grupei. 

 

 

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

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 
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____________________                 __________                 _________________         

__________(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 


