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I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 
 

 
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Kužių gimnazija ir Kužių lopšelis darželis veikė kaip vienas juridinis asmuo – Šiaulių r. Kužių 

gimnazija, o nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įstaiga pakeitė pavadinimą ir vadinasi Šiaulių r. Kužių mokykla (toliau – Mokykla). Įstaiga vykdo 

ikimokyklinio ugdymo programą „Kilkime aukštyn kartu su Vyturėliu“, priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

(I ir II dalį) programas.  

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis vairiu darbo krūviu dirba 32 pedagoginiai darbuotojai. Iš jų: 3 pedagogai yra įgiję mokytojo eksperto, 

13 pedagogų – mokytojo/auklėtojo metodininko, 11 – vyresniojo mokytojo/auklėtojo, 6 – mokytojo/auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.  

2021–2022 m. m. Mokykloje mokosi 146 mokiniai, yra 10 klasių komplektų. 1–4 klasėse mokosi 67 mokiniai, 5–8 ir 9–10 klasėse 

mokosi 79 mokiniai. Darželio grupėse ugdomi 78 vaikai. 48 vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių (su dideliais ir labai dideliais 

specialiaisiais poreikiais – 10 vaikų, su vidutiniais specialiais poreikiais –31 vaikas). 

82 mokiniai į Mokyklą yra pavežami geltonuoju mokykliniu autobusu arba maršrutiniu transportu (41 mokinys – geltonuoju 

mokykliniu autobusu, 41 – maršrutiniu transportu). 

Šiaulių r. Kužių mokyklos 2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine 

švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017–2023 

m., Geros mokyklos koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais 

bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklos 

išorinio vertinimo rekomendacijomis, Mokyklos įsivertinimo ir mokinių mokymosi pasiekimų tyrimų rezultatais, Mokyklos strateginiu 

švietimo planu 2022–2024 m. 

 

 

 

II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 
Mokyklos prioritetas: ugdymo kokybės kultūra - Mokyklos pažangai. 

Tikslas: užtikrinti individualią kiekvieno mokinio pažangą.  

Uždavinys: gerinti ugdymo pamokoje kokybę. 

Uždavinys: didinti (užtikrinti) mokymo(si) būdų ir formų įvairovę pamokose. 

Uždavinys: sudaryti sąlygas pedagogų asmeninei ir profesinei ūgčiai. 
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Pasiekti rezultatai: 

 2020–2021 m. m. Mokyklą baigė 163 mokiniai, pagrindinio  ugdymo programą baigė 13 dešimtos klasės mokinių, 

priešmokyklinio ugdymo programą – 18 lopšelio-darželio ugdytinių. Siekiant gerinti vaikų ir mokinių ugdymo(si) rezultatus dėmesys sutelktas 

į ugdymo pamokoje kokybę, mokinio individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą, vertinimą, analizavimą, pedagogų profesinio tobulėjimo 

skatinimą. Fiksuoti tokie vaikų ir mokinių ugdymo(si) rezultatai: 

 apibendrintas Mokyklos pažangumo vidurkis – 97 proc. (praėjusiais mokslo metais – 97,55 proc.); 

 vidutinis klasės pažymys – 6,45 (praėjusiais mokslo metais – 6,8); 

 aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu mokėsi 73 mokiniai (44,7 proc.), praėjusiais mokslo metais – 93 mokiniai (50,8 proc.) 

patenkinamu – 85 (52 proc.), praėjusiais mokslo metais – 85 (46 proc.); išliko toks pats mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius įvairių 

dalykų įvertinimus, procentas – 3. Šiems mokiniams skirti papildomi darbai, po papildomų darbų 4 mokiniai palikti kartoti kursą; 

 individualią pažangą padarė 81 mokinys (50 proc.), praėjusiais mokslo metais – 130 (71 proc.) ir 18 lopšelio-darželio 

priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių; 

 Mokykloje susitarta dėl mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo (parengtas aprašas). Nuo 61 iki 85 proc. padaugėjo 

mokinių planuojančių savo mokymosi tikslus, nuo 81 iki 89 proc. padaugėjo mokinių, gebančių įsivertinti mokymosi pažangą. Nuo 88 iki 90 

proc. padidėjo mokinių, kuriems aiškūs mokymosi rezultatai, 94 proc. mokinių džiaugiasi kai pavyksta pasiekti užsibrėžtus tikslus; 

 89,8 proc. tėvų yra patenkinti gaunama informacija apie vaiko pasiekimus ir pažangą, jos periodiškumu ir kiekiu; 

 lyginant su praėjusiais mokslo metais žemesni pamokų lankomumo rodikliai: 2020–2021 m. m. vienam mokiniui teko 52 

praleistos pamokos (praėjusiais mokslo metais – 46). Išaugo nepateisintų pamokų skaičius – 17 (analogiškai: 2020–2021 m. m. nepateisinta 

pamokų vienam mokiniui – 9,5); 

 visų klasių mokiniams mokymosi pagalbai teikti skirta 11 ugdymo plano valandų (matematikai, lietuvių kalbai, užsienio kalbai, 

gamtos mokslams); lapkričio - gruodžio mėnesiais 2–10 klasių mokiniams suorganizuotos konsultacijos mokymosi praradimams kompensuoti 

( 117 valandų) – 84 proc. mokinių tvirtina, kad palaipsniui daro pažangą; 

 mokymosi ir lankomumo rezultatams įtakos turėjo Covid-19 pandemija (didesnis mokinių sergamumas), motyvuotų mokinių 

pasirinkimas 9–10 klasėje mokytis Šiaulių miesto gimnazijose, 7 mokinių didelės lankomumo ir mokymosi problemos, kurias aktyviai padėjo 

spręsti seniūnijos socialinis darbuotojas, šeimų atvejo vadybininkai, vaikų teisių specialistai. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai: 

 2021 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos rezultatai atliepia mokinių metinį vidurkį 

(lietuvių kalbos ir literatūros metinis pažymių vidurkis – 5,23, PUPP–5,2; matematikos pažymių metinis vidurkis – 6, PUPP – 6,5. 2021 m. 

lietuvių k. PUPP mokinių pasiekimai yra žemesni už 2019 m. pasiekimus (− 1,1), tačiau matematikos pasiekimai yra geresni (+1,8). Įtakos 

geresniems matematikos rezultatams turėjo dalyko mokytojo grupinės ir individualios konsultacijos, skirta modulio „Tapatūs reiškinių 

pertvarkiai“, valanda, bandomojo PUPP organizavimas.  

Mokykloje  vykdytų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) rezultatai: 
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 2021 m. 4 kl. matematikos surinktų taškų vidurkis 29,8 (75 proc.) iš 40 galimų. Mokyklos mokinių rezultatai yra aukštesni už 

savivaldybės (skirtumas + 6,4) ir šalies (skirtumas + 2,8) mokinių NMPP rezultatus. Skaitymo surinktų tarškų vidurkis 20,5 (66 proc.) iš 31 

galimų. Mokyklos mokinių rezultatai yra tokie pat kaip savivaldybės (skirtumas 0,0), bet žemesni (skirtumas − 1,4) nei šalies mokinių; 

 8 kl. matematikos surinktų taškų vidurkis 27,6 (55 proc.) iš 50 galimų surinkti taškų. Mokyklos mokinių rezultatai yra aukštesni 

(skirtumas + 0,9) nei savivaldybės ir žemesni nei šalies (skirtumas − 2) mokinių NMPP pasiekimai. Skaitymo Mokyklos mokinių surinktų 

taškų vidurkis 29,6 (80 proc.) iš 37 galimų surinkti taškų. Rezultatai yra aukštesni (skirtumas + 3) už savivaldybės ir šalies (skirtumas + 2,6) 

mokinių NMPP rezultatus. 

Mokyklos pedagogai  suvokdami, kad gyvybinga organizacija turi būti kūrybinga, bendradarbiaujanti ir nuolat besimokanti vykdė 

gerosios patirties sklaidą: 

 61,1 proc. mokyklos pedagogų aktyviai dalinosi gerąja patirtimi Šiaulių rajono ir šalies renginiuose; 

 darželio pedagogų komanda suorganizavo respublikinę – patyriminę (nuotolinę) konferenciją „Pamačiau, pabandžiau, pritaikiau“ 

– 100 proc. darželio pedagogų pristatė vykdytų projektų naudą ugdant vaikų asmenines, pažintines kompetencijas; 

 4 Mokyklos pedagogai pasidalino patirtimi su stažuotės dalyviais iš Širvintų rajono apie mokinių individualios pažangos stebėjimą 

ir analizavimą; 

 nuo 33 iki 60 proc. padidėjo mokytojų, taikančių kolegialų grįžtamąjį ryšį kaip priemonę mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui, 

pamokos vadybos tobulinimui; 

 nuo 9 iki 30 proc. padidėjo pedagogų, pravedusių atviras pamokas šalies, Šiaulių rajono, mokyklos pedagogams; 

 vidutiniškai kiekvienas pedagogas kvalifikacijai skyrė 10 dienų per metus (2020 metais – 11 dienų). 

Apibendrinus galima teigti, kad nors Mokyklos bendri pažangumo, lankomumo rodikliai nėra  aukšti, tačiau mokiniai pasiekia gerų 

mokymosi rezultatų NMPP, aktyviai dalyvauja projektuose, patiria mokymosi džiaugsmą dalyvaudami pamokose už Mokyklos ribų, yra 

mokomi bendrauti ir bendradarbiauti. Ugdytiniai/mokiniai stebi ir valdo asmeninę pažangą, taikydami Vertinimo/raidos aplanką. Duomenys 

rodo, kad gerėja mokinių savivaldumas mokantis ir mokymosi socialumas. 

Visiems pedagogams sudaromos galimybės ugdytis lyderystės gebėjimus, diskutuoti, bendrauti ir bendradarbiauti priimant 

susitarimus, įgyvendinti mokyklos tikslus. Gerinama pamokos vadybos kokybė, daugėja pedagogų, suprantančių kolegialaus mokymosi 

prasmę. 

2. Tikslas: telkti reorganizuotos įstaigos bendruomenę savitos kultūros kūrimui ir puoselėjimui. 

2.1. Uždavinys: kurti savitas Mokyklos tradicijas. 

2.2. Uždavinys: stiprinti motyvuojančią dialogo ir susitarimų kultūrą. 

2.3. Uždavinys: atnaujinti ir modernizuoti ugdymo aplinką. 

Pasiekti rezultatai: 

Dauguma mokinių turi galimybių augti kaip asmenybės, kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi būdus 

ir formas, išbandyti kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose, kuriamos savitos Mokyklos tradicijos: 

 Mokykloje suorganizuotos 2 integruotų projektų savaitės, kurių metu bendradarbiaujant su įvairiais socialiniais partneriais, 

įvykdyti 43 projektai (pernai – 37 proc.), jų rezultatai paviešinti Mokyklos tinklapyje. Surinkti mokinių apklausos duomenys rodo, kad 70 proc. 
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mokinių save apibūdina kaip kūrybingą asmenybę ir geriausiai pamokų metu jaučiasi: dirbdami grupėje − 52,9 proc. (pernai – 32,4), 

diskutuodami – 18,6 proc. (pernai – 17,6 proc.), klausydamiesi mokytojo aiškinimo – 14,3 proc. (pernai – 32,4 proc.). 

 įvykdyti projektai: "Dviratis ne mašina - judėjimas tai sveikata"  (gautas finansavimas – 400 eurų), finansuojamas Lietuvos 

Olimpinio komiteto; darželyje įgyvendintas projektas „Volunteering for solidarity education“ (gautas finansavimas – 500 eurų); 

 7 klasės mokiniai ir gamtos mokslų mokytojai dalyvavo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3 Šiaulių r. savivaldybės pokyčio 

projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ (gautas finansavimas – 400 eurų) - pagerėjo 7 klasės mokinių mokymosi pasiekimai (50 proc. 

mokinių 2021–2022 m. I trimestrą biologijos mokėsi aukštesniuoju mokymosi pasiekimų lygiu); 

 3–4 ir 7–8 klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centro veikloje, įsisavintos Šiaulių r. 

savivaldybės skirtos lėšos (404 eurai); 

 visų klasių mokiniai dalyvavo 3–4 edukacinėse veiklose už Mokyklos ribų, įsisavintos Kultūros paso lėšos; 

 visų klasių mokiniai išvyko į visos dienos ekskursijas ir įvairiuose Lietuvos miestuose dalyvavo 1–3 pamokose muziejuose, 

parkuose; 

 100 proc. antros klasės mokinių ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius ir išmoko plaukti Šiaulių miesto sveikatingumo centre 

„Impulsas“; 

 Mokykloje vystyta ugdymo karjerai veikla: susitarta dėl integruoto ugdymo karjeros sistemos modelio vykdant ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; Mokyklos ugdymo karjerai geroji patirtis pristatyta Šiaulių r. vadovų pasitarime; 

 Mokykloje suorganizuota prasminga neformaliojo vaikų švietimo veikė sporto, šokių, dailės, knygų klubai, visi 1–4 klasių 

mokiniai dalyvavo būrelio „Kompiuterių šalyje veikoje“; į Mokyklą atvyksta mokytojai iš Kuršėnų kūrybos namų, kurie pradinių klasių 

mokinius moko pynimo ir lipdymo iš molio paslapčių; 

 kryptingai vystyta kraštotyros veikla, suorganizuotas mokinių respublikinis konkursas „Prisimink, išsaugok“, regioninis mokinių 

konkursas „Poetiniai skaitymai. Istorija Poezijoje“, paminklo Nepriklausomybės kovų dalyviams pastatymo iniciatyva ir atidengimas bei atvira 

pamoka Kužių bendruomenei; reikšmingi kraštotyros būrelio mokinių pasiekimai: užimta II vieta respublikiniame konkurse „Tautos dvasios 

beieškant“, II vieta nacionalinėje kraštotyros ekspedicijoje 2019−2021 m.; 

 Mokyklos mokiniai 2021 m. rajono olimpiadose ir šalies konkursuose užėmė 16 prizinių vietų (2020 m. –11); 

 90 proc. 1–4 klasių mokinių turėjo galimybę lankyti pailgintos dienos grupę, mokinių tėvai patenkinti, kad pailgintos dienos grupė 

veikia iki 17 valandos. 

Ugdytas bendruomenės narių pasididžiavimo ir tapatumo su Mokykla jausmas: 

 sukurtas įstaigos herbas, vėliava, įstaigos atributika naudojama įvairių renginių, švenčių metu; 

 suorganizuoti  5 renginiai, skirti  Mokyklos 110-ųjų metinių jubiliejui, paruošta savaitės renginių programa, pakviesti socialiniai 

partneriai; suburta iniciatyvių mokinių komanda, kuri pravedė 10 atvirų  pamokų visų klasių mokiniams ir svečiams apie Mokyklos istoriją ir 

pasiekimus;  

 suorganizuoti tradiciniai renginiai: sausio 13-osios minėjimas, vasario 16-osios minėjimas, rugsėjo 1-osios šventė, Tolerancijos 

diena, kalėdiniai renginiai; 
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 aktyviai veikė mokinių savivalda – suorganizuoti 4 renginiai, dalyvauta Lietuvos moksleivių sąjungos ir rajono moksleivių 

sąjungos veiklose; 

 atnaujinta Tėvų klubo veikla: aptarti aktualūs ugdymo(si) organizavimo klausimai, tėvai dalyvavo sprendimų priėmime, teikė 

siūlymus Mokyklos veiklos tobulinimui, įgyvendintos tėvų iniciatyvos (surinktos ir įteiktos kalėdinės dovanos Kužių seniūnijos vienišiems 

senjorams, įrengta lauko žaidimų aikštelė darželyje); 

  Mokykloje ir darželyje sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje 

programoje, apimančioje smurto, patyčių, alkoholio, tabako, taip pat kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo: ikimokyklinio ugdymo 

programos vaikai dalyvauja Kimochi programoje, priešmokyklinio ugdymo vaikai – programoje – Zipio draugai. 1−4 kl. mokiniai dalyvauja 

programoje „Antras žingsnis“, 5–8 klasių mokiniai – „Paauglystės kryžkelės“, 9–10 klasių – „Raktai į sėkmę“. Mokinių apklausos duomenys 

rodo, kad Mokykloje gerai jaučiasi 73,2 proc. mokinių (pernai 74, 1proc.); 

 atliktas Mokyklos darbuotojų „Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimas. Duomenys parodė, kad 44 proc. apklaustųjų 

pasitiki vadovų teikiama informacija, 35 proc. vertina vadovo pasirengimą išklausyti darbuotojų problemas ir sulaukti pagalbos, 30 proc. 

darbuotojų tiksliai žino už ką yra atsakingi. 

Sukurta edukacinė aplinka tenkina ugdytinių/mokinių mokymosi, saviraiškos poreikius: 

 įsigytas muzikuojantis skambutis; 

 atnaujinta nešiojamų kompiuterių bazė (gauta 18 nešiojamų kompiuterių); 

 įsigytos 3 interaktyvios lentos; 

 visi mokiniai ir mokytojai yra aprūpinti EDUKA klasės licencijomis, naudoja e-TEST skaitmeninę mokymosi aplinką, EMA 

pratybas; 

 atnaujinti baldai 5 mokomųjų dalykų kabinetams ir kraštotyros muziejui; 

 įsigyti baldai ir STEAM ugdymui reikalingos priemonės pradinių klasių kuriamai STEAM laboratorijai; 

 įsigyta specializuota hibridinė įranga (10 komplektų); 

 nupirkta nešiojama garso sistema ir mikrofonas. 

Apibendrinus galima teigti, kad Mokyklos bendruomenė yra telkiama bendram darbui, visiems yra sudaromos galimybės įsitraukti į 

bendrų sprendimų priėmimą, dalyvauti renginiuose kuriant Mokyklos įvaizdį. Tai teigiamai veikia mokinių ir tėvų tapatumo su Mokykla 

jausmą. 
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III SKYRIUS 

LĖŠOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

Mokymo 

lėšos 

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 

3221,00 1127,00 2765,00 

584309,00 336848,00 25600,00 413,56 7113,00 954283,56 

 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS 

 

1. Strateginis tikslas. Sudaryti sąlygas Mokyklos ir kiekvieno ugdytinio/mokinio individualiai pažangai. 

1. Mokyklos veiklos tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę užtikrinant kiekvieno ugdytinio/mokinio pažangą. 

Uždaviniai Priemonės  Proceso rodikliai Atsakingas (-i) Įvykdymo terminas 

1.1. Nuosekliai vykdyti 

kiekvieno ugdytinio/mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimą, fiksavimą ir 

vertinimą. 

1.1.1. Organizuoti mokinių 

įsivertinimą, skatinantį 

mokinių mokymąsi, 

kiekvienoje pamokoje.  

100 proc. mokinių įsivertina 

pasiekimus ir planuoja 

tolimesnius mokymosi 

žingsnius. 

Dalykų mokytojai Visus metus 

1.1.2. Taikyti 

ugdytinių/mokinių 

pasiekimų Vertinimo/raidos 

aplanką ikimokyklinio 

ugdymo, priešmokyklinio 

ugdymo grupėse ir 1–4, 5–

10 klasėse visų mokomųjų 

dalykų pamokose, kaupiant 

individualios pažangos 

duomenis (mokinių 

100 proc. mokinių stebi 

individualią pažangą, 

fiksuoja pažangos 

dinamiką. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Dalykų mokytojai 

Kartą per mėnesį 

visus metus 
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diagnostinių testų 

rezultatus, NMPP profilius, 

geriausius darbų 

pavyzdžius).  

1.1.3. Kartą per mėnesį 

matuoti 5–10 klasių 

mokinių individualią 

brandos ūgtį 

(kompetencijas) pagal 

sutartus kriterijus, numatyti 

tolimesnius ugdymo(si) 

žingsnius. 

100 proc. mokinių 

reflektuoja savo 

individualios pažangos 

pokyčius. 

Klasių auklėtojai Kiekvieno mėnesio 

paskutinę savaitę 

1.1.4. Analizuoti mokinių 

pasiekimų dinamiką 

aptariant 1–4, 5–10 klasių 

signalinius trimestrus. 

Suorganizuojami ne mažiau 

kaip 3 posėdžiai. 

Metodinė taryba Vasaris 

Gegužė 

Spalis 

1.1.5. Mokytojų tarybos 

posėdis „Mokinių 

mokymosi pasiekimų ir 

pažangos, lankomumo 

pokyčių analizė“. 

Parengiami 3 pranešimai, 

priimami sprendimai dėl 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos gerinimo. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kovas 

Rugpjūtis 

Gruodis 

1.1.6. Stebėti ir reguliariai 

aptarti specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių ir 

mokinių, turinčių 

nepatenkinamus įvertinimus 

trimestre mokymosi 

pažangą. 

Kiekvieną mėnesį 

fiksuojami mokinių 

mokymosi pažangos 

rezultatai, pokyčiai; 

numatomos priemones, 

mokymosi pasiekimams 

gerinti. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus mokslo 

metus 

1.1.7. Aptarti kiekvieno 

mokinio individualią 

pažangą pagal 

mokomuosius dalykus ir 

lyginamąją pokyčių analizę. 

Kartą per trimestrą  

100 proc. mokytojų vykdo 

mokinių pažangos 

stebėjimą, vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Mokytojų metodinės 

grupės 

Kovas 

Birželis 

Gruodis 
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1.1.8. Organizuoti 10 klasės 

mokinių bandomuosius 

matematikos, lietuvių 

kalbos ir literatūros PUPP, 

rezultatus aptarti 

metodinėje grupėje. 

Parengiamas pranešimas, su 

bandomųjų PUPP 

rezultatais  visi 10 klasės 

mokinių tėvai susipažįsta su 

mokinių pasiekimais. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos 

mokytojai 

Vasaris 

 

1.1.9. 10 klasės mokinių ir 

dalykų mokytojų, 

administracijos diskusija 

„Kaip esu pasiruošęs laikyti 

PUPP. Kokie mano ateities 

lūkesčiai.“ 

100 proc. mokinių pristato 

savo karjeros lūkesčius, 

aptaria pasirengimą PUPP.  

10 klasės auklėtojas Kovas 

1.1.10. Organizuoti trišalius 

pokalbius mokinių pažangai 

ir pažangos vertinimui 

aptarti.  

85–90 proc. 1–4 ir 5–10 

klasių mokinių dalyvauja 

trišaliuose pokalbiuose. 

100 proc. ugdytinių tėvų 

individualiuose pokalbiuose 

susipažįsta su padaryta 

vaikų pažanga. 

Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

Kartą per mokslo 

metus 

1.1.11. Taikyti kolegialaus 

grįžtamojo ryšio metodą 

stebint kolegų pamokas 

tema „Veiksmingi mokinių 

įsivertinimo būdai 

pamokoje“. 

Ne mažiau kaip 65 proc. 

mokytojų aktyviai taiko 

KGR metodą. 

Metodinės grupės Kovas 

Balandis 

Gegužė 

1.1.12. Pristatyti mokytojų 

gerosios patirties 

pavyzdžius mokytojų 

tarybos posėdyje „Mokinių 

įsivertinimas ir refleksija 

pamokose“.   

Ne mažiau kaip 3 pedagogai 

pasidalina sėkmės 

istorijomis. 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Birželis 

1.2. Teikti sisteminę 

mokymosi pagalbą, gerinant 

kiekvieno mokinio 

1.2.1. Atsižvelgus į mokinių 

poreikius, organizuoti 

mokomųjų dalykų 

konsultacijas 1–4 ir 5–10 

Ne mažiau kaip 85 proc. 

mokinių naudojasi 

trumpalaikėmis įvairių 

Metodinė taryba Kas mėnesį 
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pasiekimus bei individualią 

pažangą. 

klasių mokiniams 

mokymosi spragoms 

įveikti, žinių ir gebėjimų 

pagilinimui. 

mokomųjų dalykų 

konsultacijomis. 

1.2.2. Teikti konsultacijas 

gabiems mokiniams, 

ruošiantis olimpiadoms, 

konkursams. 

Kartą per mėnesį. Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

1.2.3. Mokiniams, 

turintiems nepatenkinamus 

įvertinimus trimestre, skirti 

1–2 mėnesių ilgalaikes 

dalyko konsultacijas, 

mokymosi sunkumams 

įveikti. 

Parengiami 1–2 individualūs 

planai mokymosi 

sunkumams įveikti. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Kovas  

Lapkritis 

1.2.4  Aptarti mokymosi 

pagalbos veiksmingumą. 

Ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus. 

Metodinė taryba Gegužė 

Gruodis 

1.2.5. Organizuoti 1–4 

klasių mokinių pailgintos 

dienos grupės veiklą. 

Pailgintos dienos grupę 

lanko ne mažiau kaip 40 

proc. 1–4 klasių mokinių. 

Direktorius Visus metus 

1.2.6. Teikti mokytojo 

padėjėjo paslaugas 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikams, 1–4 klasių 

mokiniams. 

1–4 klasių mokiniams 

mokymosi pagalba teikiama 

kiekvieną dieną; 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikams– ne mažiau 

kaip 3 kartus per savaitę. 

Mokytojo padėjėjas Visus metus 

1.3. Vykdyti mokinių 

pasiekimų stebėseną. 

 

1.3.1. Dalyvauti 4,6,8 klasių 

mokinių NMPP. 

Atliekama lyginamoji 

mokinių pasiekimų analizė 

su šalies ir savivaldybės  

mokinių pasiekimais, 

numatomos priemonės 

mokinių pasiekimams 

gerinti. Informuojami visų 

Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

metodinės grupės 

Balandis 

Birželis 
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mokinių tėvai apie vaikų 

pasiekimus. 

1.3.2. Išanalizuoti 10 klasės 

mokinių PUPP rezultatus. 

Pateikiama  PUPP ataskaita, 

priimami susitarimai dėl 

mokomųjų dalykų modulių, 

pasirenkamųjų dalykų 

poreikio 2022–2023 m. m. 

Pagrindinio ugdymo 

metodinė grupė 

Birželis 

1.4. Pamokose didinti 

mokymosi būdų ir formų 

įvairovę, skatinančią aktyvų 

mokinių mokymąsi. 

1.4.1. Įgyvendinti ugdymo 

karjerai programą IU, PU 

grupėse ir 1–4, 5–10 

klasėse. 

Integruojama bent po 3 

temas į IU, PU grupių 

veiklas ir visų dalykų 

pamokas, suorganizuojama 

po vieną klasės valandėlę 5–

10 klasėse pasirinkta 

ugdymo karjerai tema. 

Ugdymo karjerai 

specialistas 

Rugsėjis 

1.4.2. Organizuoti visų 

mokomųjų dalykų projektus 

1–4, 5–10 klasių  

mokiniams. 

2 kartus per metus 

suorganizuojamos 

integruotų projektų savaitės, 

viešai pristatomi 7–8 

geriausi projektai. 

Metodinė taryba Balandis 

Lapkritis 

Birželis 

1.4.3. Dalyvauti 

regioniniuose ir šalies 

projektuose. 

Įsitraukiama  į 3–4 

projektus, sukuriami  3–4 

produktai. 

Metodinės grupės Visus metus 

1.4.4.Dalyvauti 

savivaldybės pokyčio 

projekte „Ugdymas 

netradicinėse erdvėse“. 

Kas mėnesį 

suorganizuojamos 1–2 

veiklos. 

Biologijos ir fizikos 

mokomųjų dalykų 

mokytojai 

Visus mokslo 

metus 

1.4.5. Dalyvauti 

tarptautiniame projekte „Say 

hello to the world“ . 

Suorganizuojami  3–4 

virtualūs susitikimai su 

projekto partneriais, 

sukuriami  ne mažiau kaip 4 

produktai. 

Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Anglų kalbos 

mokytojas 

Vasaris - birželis 



12 
 

1.4.6. Panaudoti Kultūros 

paso, Geros savijautos 

programos, STEAM veiklai 

ir plaukimui skirtas lėšas 

organizuojant ugdymą 

kitose erdvėse.  

Ne mažiau kaip kartą per 

mėnesį bent vienos klasės  

mokiniai dalyvauja 

pasirinktoje programoje. 

Direktorius Iki gruodžio 15 d. 

1.4.7. Taikyti skaitmeninę 

mokymosi aplinką ugdymo 

procese: „Eduka“ ir Offise 

365. 

Ne mažiau kaip 50 proc. 

pamokų 1–4 ir 5–10 klasėse. 

Visi pedagogai Visus metus 

1.4.8. Pristatyti mokytojų 

gerosios patirties 

pavyzdžius mokytojų 

tarybos posėdyje apie 

skaitmeninių technologijų 

taikymą didinant mokinių 

mokymosi veiksmingumą. 

Ne mažiau kaip 3 pedagogai 

parengia pranešimus. 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Rugpjūtis 

1.4.9. Įsitraukti į 

bendradarbiaujančių klasių 

šalyje veiklą. 

Surandamos  2–3 mokyklos 

ir suorganizuojami  2–3 

bendri renginiai. 

Pagrindinio ugdymo 

metodinė grupė 

Vasaris 

 

1.4.10. Suorganizuoti 

Šiaulių r. 1–4 klasių 

mokinių konkursą „Seku 

seku pasaką“. 

Parengiama  renginio 

programa, konkursui 

paruošiami bent 3 mokiniai. 

Pradinio ugdymo 

metodinė grupė 

Lapkritis 

1.5. Skatinti bendruomenės 

narių įsitraukimą į mokyklos 

pažangos siekį. 

1.5.1. Suorganizuoti aktyvių 

tėvų klubo susitikimus, 

įgyvendinti tėvų siūlomas 

iniciatyvas. 

Suorganizuojami  3–4 

susitikimai, įgyvendinamos 

2–3 iniciatyvos. 

Administracija Kovas 

Birželis 

Spalis 

Gruodis 

1.5.2. Aktyvinti mokinių 

savivaldos veiklą, aptariant 

aktualius Mokyklos ir 

gyvenimo klausimus. 

Suorganizuojamos  3–4 

diskusijos, įgyvendinamos 

bent 2 mokinių iniciatyvos. 

Mokinių taryba Visus metus 
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1.5.3. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatų analizė ir išvados. 

Su  įsivertinimo ataskaita 

supažindinama mokyklos 

bendruomenė. 

Įsivertinimo veiklos 

grupė 

Birželis - gruodis 

1.5.4. Suorganizuoti 

aktyviausių ir 

visuomeniškiausių 5–10 

klasių mokinių edukacinę 

išvyką. 

Ekskursijoje dalyvauja ne 

mažiau kaip 15 aktyviausių 

mokinių. 

Direktorius Gruodis 

 

1 tikslo rezultatų vertinimo kriterijai: 

Rezultatų vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2021 metų rezultatas Numatyta pasiekti 2022 

Apibendrintas Mokyklos mokinių pažangumo vidurkis 97 97,55 

Vidutinis klasės pažymys 6,45 6,5 

Mokinių, padariusių pažangą, dalis procentais 50 55 

Praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui 1–4 ir 6–10 klasėse 52 45 

Nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui 1–4 ir 6–10 klasėse 17 15 

Mokinių, baigusių pradinį ugdymą, dalis procentais 100 100 

Mokinių, baigusių II dalies pagrindinio ugdymo programą dalis, procentais 100 100 

Mokinių, baigusių, aukštesniuoju ir pagrindiniu mokymosi pasiekimų lygiu, 1–4 

klasėse dalis, procentais 
61 62 

Mokinių, baigusių, aukštesniuoju ir pagrindiniu mokymosi pasiekimų lygiu, 6–10 

klasėse dalis, procentais 
35 36 

Mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio 6–10 klasėse, dalis procentais 5 2 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu 4 klasės mokinių, nepasiekusių 

patenkinamo lygio iš matematikos ir skaitymo, mokinių dalis proc. 

0 

 
0 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu 6 klasės mokinių, nepasiekusių 

patenkinamo lygio iš matematikos ir skaitymo, mokinių dalis proc. 
0 0 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu 8 klasės mokinių, nepasiekusių 

patenkinamo lygio iš matematikos ir skaitymo, mokinių dalis proc. 
0 0 

10 klasės mokinių PUPP lietuvių kalbos mokinių pažymių vidurkis  5,2 5,2 

10 klasės mokinių PUPP matematikos mokinių pažymių vidurkis 6,5 6,5 

Užimtų prizinių vietų savivaldybės, šalies olimpiadose, konkursuose, skaičius 16 17 
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Suorganizuotų mokomųjų dalykų projektų skaičius 43 44 
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2. Strateginis tikslas. Kurti įstaigoje savitas, unikalias, kiekvienam bendruomenės nariui priimtinas tradicijas, akcentuojant 

bendrumo ir vienybės svarbą bei atkreipiant dėmesį į įstaigos patrauklumą, savitumą, išskirtinumą, originalumą – savitą grožį, 

kultūrą, papročius. 

2. Mokyklos veiklos tikslas. Sudaryti sąlygas ugdytinių/mokinių saviraiškai, prasmingam gyvenimui Mokykloje. 

Uždaviniai Priemonės  Atsakingas (-i) Įvykdymo terminas 

2.1. Skatinti mokinių, mokytojų 

saviraiškų dalyvavimą 

Mokyklos gyvenime. 

2.1.1. Atlikti neformaliojo 

ugdymo poreikių tyrimą.  

Pasiūlomos  2–3 naujos 

veiklos 1–4 ir 5–10 klasių 

mokiniams. Didinama 

neformaliojo vaikų 

švietimo įvairovė ir 

mokinių užimtumas 

Mokykloje. 

Metodinė taryba Gegužė 

2.1.3. Organizuoti būsimųjų 

pirmokų stovyklą. 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

būsimųjų pirmokų 

dalyvauja stovykloje. 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

Birželis 

2.1.4. Sukurti mokytojų 

motyvavimo ir skatinimo 

sistemą mokykloje. 

Kiekvienas mokytojas per 

metus dalyvauja bent 3–4 

Mokyklos renginiuose. 

Metodinė taryba Birželis 

2.2. Naudoti SEU palaikančias 

mokymo(si) strategijas. 

2.2.1. Taikyti „Emometro“ 

metodinę priemonę 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje, 1–4, 5–10 klasėse, 

padėsiančią mokiniams 

atpažinti ir suprasti 

emocijas, tinkamai jas 

valdyti.  

Kartą per savaitę. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Visus metus 

2.2.2. Nuosekliai vykdyti 

SEU programas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, 1–4 klasėse, 5–8 ir 

9–10 klasėse („Zipio 

draugai“, „Kimochi“, 

Antras žingsnis“, 

100 proc. ugdytinių ir 

mokinių dalyvauja 

vienoje programoje. 

Klasių auklėtojai Visus metus 
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„Paauglystės kryžkelės“, 

„Raktai į sėkmę“).  

2.2.3. Dalyvauti 

respublikinėje SEU 

olimpiadoje „Dramblys“. 

Ne mažiau kaip 90 proc. 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės ir 1–4, 6–8 klasių 

mokinių įsivertina 

turimas SEU 

kompetencijas. 

Klasių auklėtojai Kovas 

 

2.2.4. Organizuoti klasių 

vadovų diskusiją - 

refleksiją 

„Kaip SEU kompetencijos 

padeda ruošti vaikus 

gyvenimui?“ 

100 proc. klasių auklėtojų 

reflektuoja apie SEU 

veiklą klasėse.  

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

Birželis 

2.2.4. Atlikti 1–4 ir 5–10 

klasių mikroklimato 

tyrimą. 

Su tyrimo rezultatais 

supažindinama  mokyklos 

bendruomenė. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Gruodis 

2.3. Vystyti kraštotyrinę veiklą. 2.3.1. Suburti savanorių 

mokinių grupę ir parengti 

pamokas ugdytiniams, 

mokiniams, svečiams 

Mokyklos Kraštotyros 

muziejuje. 

Suorganizuojamos  4–5 

pamokos. 

Istorijos, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojai 

Visus metus 

2.3.2. Organizuoti 

respublikinį 3–4 ir 5–10, 

11–12 klasių mokinių 

skaitovų konkursą, skirtą 

birželio 14 -ąjai „Istoriniai 

skaitymai“ . 

Konkurse dalyvauja bent 

3 Mokyklos mokiniai. 

Istorijos, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojai 

Birželis 

2.3.3. Organizuoti 

respublikinį kūrybinį 

kraštotyrinį konkursą 3–4, 

5–10, 11–12 klasių 

mokiniams, skirtą Lietuvos 

Konkursui pristatomi 1–2 

mokinių darbai. 

Istorijos, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojai 

Gruodis 
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katalikų bažnyčios 

kronikos ir R. Kalantos 

jubiliejiniams metams.  

2.4. Ugdyti mokytojų lyderystę. 2.4.1. Organizuoti 

mokytojų metinius 

pokalbius su Mokyklos 

vadovu.  

100 proc. pedagogų 

aptaria metinės veiklos 

rezultatus, įsivertina savo 

pasiekimus. 

Direktorius Sausis 

2.4.2. Seminaras 

mokytojams „Sėkminga 

pamoka“ (lekt. A. 

Šarskuvienė).  

Seminare dalyvauja ne 

mažiau 75 proc. pedagogų 

(be darželio), susitariama  

dėl sėkmingos pamokos 

bruožų. 

Direktorius Sausis 

2.4.3. Seminaras 

mokytojams „Skaitmeninių 

įrankių taikymas ugdymo 

turinio pateikimui, 

pažangos vertinimui, 

įsivertinimui, refleksijai, 

apklausoms“. 

95 proc. pedagogų 

tobulina skaitmeninio 

raštingumo kompetenciją. 

Informacinių 

technologijų 

mokytojas 

Vasaris 

2.4.4. Respublikinis 

seminaras ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams  „Savanoris 

darželyje. Iššūkiai ir 

galimybės“. 

Parengiami  bent 3 

pranešimai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kovas 

2.5. Kurti ir plėtoti edukacines 

aplinkas Mokykloje. 

2.5.1. Paruošti projektą 

„Lauko klasės“ įrengimui. 

 

Paruošiamas projektas, 

pristatomas Mokyklos 

bendruomenei. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Gruodis 

2.5.2. Įsigyti baldus 

tyrinėjimų ir atradimų 

erdvei pradinių klasių 

mokiniams. 

 

Įsigyjamos  2–3 spintos. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Lapkritis 
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2.5.3. Įrengti STEAM 

erdvę ugdytiniams darželio 

patalpose. 

Įrengiama  STEAM 

erdvė, suorganizuojamos  

3–4 veiklos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Spalis 

 

2 tikslo rezultatų vertinimo kriterijai: 

Rezultatų vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2021 metų rezultatas Numatyta pasiekti 2022 

Gerai besijaučiančių mokinių 1–4, 5–10 klasėse dalis proc. 73,2 74 

Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo veikloje Mokykloje, dalis 

proc. 
42 45 

Mokytojų, pasidalinusių patirtimi su šalies ir savivaldybės pedagogais, dalis 

procentais 
61,1 65 

 

 

PRITARTA 

Šiaulių r. Kužių mokyklos tarybos  

2022 m. kovo 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. 2 


