
 

 

_________________IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLA __________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

____________JULIJA GRIŠKIENĖ____________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019 m. sausio 18 Nr. ________  
(data) 

_____Dūkštas_____ 
(sudarymo vieta) 

 

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) 

 

Įgyvendinant Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 2016–2018 metų strateginį planą buvo siekiama 

šių tikslų: 

1. Kryptingiau bendradarbiauti su visomis mokyklos bendruomenės grupėmis siekiant 

užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę. 

2. Užtikrinti kuo geresnį pamokų lankomumą stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, 

gerinant pamokos kokybę. 

3. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, nukreipiant juos dirbti individualizuotai, personalizuotai, 

pagal kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius. 

 

Įgyvendinant numatytus tikslus vykdytos šios priemonės: 

Kasmet organizuojamas bent vienas šviečiamasis renginy tėvams pedagoginėmis, 

psichologinėmis temomis. 2018 metų gruodžio mėnesį suorganizuota paskaita tėvams ir 

mokytojams temomis: 

Kaip padėti nedrąsiems, nerimąstingiems ir liūdniems vaikams. 

Kaip bendrauti su ypač aktyviais ar neklusniais vaikais.  

 

Siekiant telkti bendruomenę organizuojamos bendros edukacinės išvykos kelių klasių mokiniams, 

7-8 klasių mokiniai vyko į Trakus, 8-9 klasių mokiniai vyko į Rumšiškes, o 9-10 klasių mokiniai 

vyko į Kauno anatomijos muziejų.   

 

Siekiant ugdyti mokinių kultūrą suorganizuotas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

koncertas (2018 m. vasario 14 d.) Dūkšto kultūros centre bendradarbiaujant su Ignalinos Miko 

Petrausko muzikos mokykla. Mokiniai dalyvavo muziejaus dienos minėjime ir knygos pristatyme 

Hrebnickio muziejuje Rojuje, Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti skirtuose renginiuose: 

atminimo lentos, skirtos 1919–1920 m. nepriklausomybės kovų savanoriams, tuomet išėjusiems 

ginti Lietuvos iš Dūkšto valsčiaus, ir atminimo akmens atidengimo ceremonijoje Dūkšte. 

Palaikome bendradarbiavimo ryšius su Sartų ir Gražutės regioniniais parkais. 2018 m. rugsėjo 17 

d. kultūrologė Kristina Ivanovaitė, minint Baltų vienybės dieną, pristatė Baltų kultūrą 5–7  

klasėms pamokėlėje "Baltai ir jų simbolika žemės mene".  

Bendradarbiaujant su Ignalinos kelių tarnyba mokiniai išmargino Dūkšto autobusų stotelę. 

 

Mokyklos patalpose atnaujintos mokinių darbų ekspozicijos, siekiant stiprinti mokinių 

pasitikėjimą ir pasididžiavimo savo mokykla jausmą.  

 

 2017-2018 mokslo metais buvo pravestos 22 integruotos, netradicinės pamokos tiek mokykloje, 



tiek netradicinėse aplinkose (teatruose, muziejuose, bibliotekoje, metrologinėje stotyje ir pan.). Ši 

veikla tęsiama ir toliau, ją įgyvendinti padeda kultūros paso programa, kuri nuo 2019 metų leis 

finansuoti veiklas ir 5-10 klasių mokiniams.  

   

2018 metais buvo įsigyta literatūros, anglų kalbos, istorijos vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

matematikos, mokymui, gamtamoksliniam ugdymui, įsigyta licencija MozaBook programinei 

įrangai interaktyviai lentai..  

 

2018 m. birželio 20 d. Dūkšto mokykloje įvyko Besimokančių mokyklų tinklo seminaras „IT 

taikymas ugdymo procese“. Pasidalinime gerąja patirtimi dalyvavo Dūkšto, Utenos, Zarasų, 

Salako, Visagino, Kupiškio pagrindinių mokyklų komandos su pranešimais.  

 Strateginio plano įgyvendinimas papildo mokyklos darbą naujomis veiklomis, sustiprina 

mokyklos bendruomenės ryšius ir padeda mokiniams patirti mokymosi džiaugsmą. 
 

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.  Dalyvauti 

projektinėje veikloje 

Siekti gauti 

papildomo 

finansavimo 

projektinėms 

veikloms, 

numatytoms 

priemonėms 

įgyvendinti (iš 

Švietimo mainų 

paramos fondo, 

Ignalinos rajono 

savivaldybės ir kt.) 

Tęsiamas jau vykdomų 

projektų bei priemonių 

įgyvendinimas, pateiktos 

bent 1-2 paraiškos ir gautas 

finansavimas numatytoms 

veikloms ar priemonėms 

įgyvendinti. 

Mokykla dalyvavo 

įgyvendinant 17 

projektų, kuriems 

įgyvendinti iš kitų 

šaltinių buvo gauta 

1754,82 eurai. Buvo 

pateikta paraiška, 

siekiant gauti 

Švietimo mainų 

paramos fondo 

finansavimą, tačiau 

finansavimas 

negautas.  

2018 m. kovo mėnesį 

buvo pateikta paraiška 

Kultūrinių, socialinių, 

švietimo, sporto 

veiklų, turizmo 

plėtojimo priemonių 

finansavimo 

konkursui. Gautas 

dalinis finansavimas 

priemonei 

 „Puoselėkime 

lietuvių tautines 

tradicijas nuo mažų 

dienų“ įgyvendinti 

2018 m. kovo – 

gruodžio mėnesiais 

bei priemonė 

sėkmingai 



įgyvendinta . 

1.2. Tobulinti savo 

profesinę 

kompetenciją. 

Dalyvauti darbo 

organizavimo, 

atnaujintų teisės 

aktų įgyvendinimo, 

švietimo naujovių 

ar pakeitimų 

pristatymo bei 

kituose 

dalykiniuose  

mokymuose, 

seminaruose, 

konferencijose. 

Dalyvauta ne mažiau kaip 3 

mokymuose, seminaruose, 

konferencijose ir pan. 

išklausyta ne mažiau 18 val. 

Per 2018 metus 

dalyvavau 10-tyje 

mokymų, 

konferencijų, 

seminarų, paskaitų 

apie 72 val.  

Gilinau žinias Krizių 

valdymo ugdymo 

įstaigose, Ugdymo 

metodų, skatinančių 

socialinę ir emocinę 

brandą, taikymo, 

Informacinių 

technologijų 

panaudojimo ugdymo 

procese, geros 

patirties sklaidos 

srityse. Taip pat 

Etatinio pedagogų 

darbo užmokesčio 

įvedimo klausimais, 

domėjausi Asmens 

duomenų apsaugos 

įsigaliojus Bendrajam 

duomenų apsaugos 

reglamentui teisiniais 

aspektais.  Tobulinau 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetenciją. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. 1.1. Mokyklos veiklos planavimo ir 

įgyvendinimo organizavimas ir gautų 

duomenų panaudojimas veiklai tobulinti. 

 

Remiantis mokyklos veiklos duomenimis 

parengtas mokyklos 2019–2021 metų 

strateginis planas 

Dėl didelės apimties darbų, įgyvendinant užduotis 

ar veiklas, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, 

laiku neparengtas strateginis planas 2019-2021 

metams. Šiuo metu vykdomas plano projekto 

koregavimas.  

Koregavimas būtinas ir dėl mokyklų finansavimo 

tvarkos  pakeitimų, kurie gali įtakoti mokyklos 

veiklą ir pakoreguoti numatytus tikslus bei 

uždavinius. 

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. Mokytojų etatinio užmokesčio modelio 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinant etatinį apmokėjimą 

atsakingi darbuotojai (direktorius, vyr. 



finansininkas) kėlė kvalifikaciją, vykdė 

mokytojų informavimą ir konsultavimą.  

Buvo parengti šie dokumentai: darbo 

tvarkos taisyklės, darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas, parengti pareigybių 

aprašymai, nuotolinio darbo tvarkos 

aprašas, atlikti  mokytojų darbo sutarčių 

pakeitimai, patvirtintas pedagoginių 

pareigybių sąrašas, sudarytas mokytojų 

darbo grafikas.  

3.2. Sveikatai palankaus maitinimo organizavimas. Pasikeitus mokinių maitinimą 

reglamentuojantiems teisės aktams 

mokykloje buvo diegiamas sveikatai 

palankus maitinimas. Vyko darbuotojų 

mokymai, buvo rengiami ir derinami 

valgiaraščiai, technologinės kortelės. 

Tėvai, mokiniai ir darbuotojai 

informuoti apie maitinimo reikalavimų 

pasikeitimus, buvo organizuoti 

mokymai mokiniams apie visaverčio 

maisto svarbą organizmui. 

3.3.    

3.4.   

3.5.  
 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

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 ☐ 

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)  

 

 

 

 

 


