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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
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(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 2019–2020 metų strateginį planą buvo siekiama 

šių tikslų: 

 

1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, nukreipiant juos dirbti pagal kiekvieno vaiko 

mokymosi galias ir poreikius, gilinti mokymo virtualioje aplinkoje žinias. 

2. Tinkamai pritaikyti ugdomosios veiklos būdus ir formas mokymosi įvairovei, mokinio 

mokymosi motyvacijai ir aktyvumui palaikyti ir užtikrinti. 

3. Skatinti kiekvieną mokinį įsivertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir 

tobulintinus dalykus. 

 

Įgyvendinant numatytus tikslus vykdytos šios priemonės: 

1. 2019 m. birželio 19 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje įvyko Besimokančių mokyklų tinklo 

pasidalinimo gerąja patirtimi renginys „Pailginti mokslo metai – mokytojų ir mokyklų 

kūrybiškumo išbandymas“. Pasidalinime gerąja patirtimi dalyvavo Dūkšto, Utenos, Zarasų r. 

Salako, Kupiškio pagrindinių mokyklų komandos su pranešimais.  

 

Mokykloje  dirba 23 pedagogai, kvalifikaciją 2019 m. tobulino 22 pedagogai, kas sudaro 95,65 % 

nuo bendro pedagogų skaičiaus. Tobulintos sritys ir tobulinusių pedagogų skaičius: 

Mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas – 15  

IKT panaudojimas pamokose – 6  

Ugdymo turinio ir formų įvairovė – 8  

Prevenciniai seminarai – 14  

Raštvedybos – 1  

Vadybiniai – 1  

Skaitymo skatinimas – 1  

Kvalifikacijos tobulinimas (mokytojo profesija, klasių auklėtojų, vaiko gerovės komisijos narių) 

– 9 

Bendravimas  ir bendradarbiavimas (mokytojai, mokiniai, tėvai) – 5 

Projektinė veikla (tarptautiniai seminarai) - 2 

 

Kasmet organizuojamas bent vienas šviečiamasis renginys mokytojams ir tėvams pedagoginėmis, 

psichologinėmis temomis. 2019 metų spalio mėnesį suorganizuota paskaita tėvams ir 

mokytojams tema „Mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas“. 

 

2. Siekiant mokymosi įvairovės, palaikyti mokinio mokymosi motyvaciją ir užtikrinti aktyvumą 



organizuojamos edukacinės veiklos mokiniams tiek panaudojant pažintinei veiklas skirtas lėšas, 

tiek kultūros paso programos lėšas. Per metus organizuotos šios edukacinės programos: 

ekskursija Anykščiuose „Siauruko atradimai kiekvienam smalsučiui“, edukacinė veikla muziejuje 

„Akmens tapyba“, orientacinis žaidimas po Vilniaus senamiestį, edukacinė pamoka klimato 

kaitos problemai spręsti „Planas B“, spektaklis vandensaugos tema „Lietaus lašelė“, ekskursija po 

Europos parką, istorijos pamoka „Pažintis su Voruta“, Erdvinis kinas, padedantis pažinti saulės 

sistemą ir suprasti kaip vyksta fotosintezė, edukacinė veikla „Marmuruok“, žiūrėti edukaciniai 

filmai „Laiko tiltai“, „Kelionės namo“, „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“.  

 

2018-2019 mokslo metais buvo pravestos 23 integruotos, netradicinės pamokos tiek mokykloje, 

tiek netradicinėse aplinkose (teatruose, muziejuose, bibliotekoje, mieste ir pan.). Ši veikla tęsiama 

ir toliau, ją įgyvendinti padeda kultūros paso programa, kuri nuo 2019 metų leidžia finansuoti 

veiklas visų klasių mokiniams. 

 

   2019 metais kabinetai papildyti naujomis ugdymo priemonėmis, skatinančiomis kiekvieno 

vaiko mokymosi galias, ir jų panaudojimas įvairiose veiklose. Buvo įsigyta vadovėlių lietuvių 

kalbos, anglų kalbos mokymui, priešmokykliniams ugdymui ir kitų mokymo priemonių kūno 

kultūrai, matematikos, muzikos mokymui, skaitmeninės bibliotekos prenumerata, 

gamtamoksliniam ugdymui įsigyta licencija MozaBook programinei įrangai interaktyviai lentai.  

 

3. Siekiant mokinių individualios pažangos, 5-10 klasių mokiniai sudaro keturšales sutartis dėl 

individualios mokymosi pažangos, siekiant pagerinti mokymosi rezultatus. Mokiniams siūlomos 

individualios konsultacijos. Mokyklos interneto svetainėje, mokyklos stende viešinami mokinių 

pasiekimai. Mokslo metų pabaigoje siūloma paskatinamoji išvyka gerai besimokantiems ir 

mokymosi rezultatus pagerinusiems mokiniams.   

  

Mokyklos patalpose atnaujinamos mokinių darbų ekspozicijos, siekiant stiprinti mokinių 

pasitikėjimą ir pasididžiavimo savo mokykla jausmą.  

 

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. Organizuoti 

gerosios patirties 

sklaidą 

bendradarbiaujant su 

gretimų rajonų 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis.   

Tęsiamas 

bendradarbiavimas 

su Kupiškio Povilo 

Matulionio, Utenos 

Rapolo Šaltenio 

progimnazijomis, 

Visagino 

„Žiburio“, Zarasų r. 

Salako 

pagrindinėmis 

mokyklomis, 

pasirengiama ir 

dalyvaujama 

Bendradarbiaujančių 

mokyklų suorganizuotame 

pasidalinimo gerąja darbo 

patirtimi renginyje dalyvaus 

3-7 Dūkšto mokyklos 

mokytojų komanda. 

2019 m. birželio 19 d. 

Anykščių Jono 

Biliūno gimnazijoje 

įvyko Besimokančių 

mokyklų tinklo 

pasidalinimo gerąja 

patirtimi renginys 

„Pailginti mokslo 

metai – mokytojų ir 

mokyklų 

kūrybiškumo 

išbandymas“. 

Pasidalinime gerąja 



mokyklos geros 

patirties sklaidos 

renginyje.     

patirtimi dalyvavo 

Dūkšto, Utenos, 

Zarasų r. Salako, 

Kupiškio pagrindinių 

mokyklų komandos. 

Dūkšto mokyklos 

dalyvavo 7 mokytojai, 

skaitytas vienas 

pranešimas. 

1.2. Dalyvauti 

projektinėje veikloje 

Gautas papildomas 

finansavimas 

projektinėms 

veikloms, 

numatytoms 

priemonėms 

įgyvendinti, gauta 

parama 

priemonėmis, 

mokymais ar kita 

forma (iš fondų, 

Ignalinos rajono 

savivaldybės ir kt.). 

Tęsiamas jau vykdomų 

pieno ir vaisių tiekimo 

mokykloms programų 

„Pienas vaikams“, „Vaisiai 

mokykloms“, projekto „Mes 

rūšiuojam“ ir kitų projektų ir 

programų įgyvendinimas. 

Pateikta bent 1-2 paraiškos 

ir gautas finansavimas 

numatytoms veikloms ar 

priemonėms įgyvendinti.  

Mokykla dalyvavo 

įgyvendinant 19 

projektų, kuriems 

įgyvendinti iš kitų 

šaltinių buvo gauta 

29325,52 eurai. Buvo 

pateikta paraiška, 

siekiant gauti 

Švietimo mainų 

paramos fondo 

finansavimą. Nuo 

2019 m. rugsėjo 

pradėtas įgyvendinti 

Erasmus+ projektas 

„Every drop counts“ 

(kiekvienas lašas yra 

svarbus). Mokykla 

aktyviai įsitraukia į 

programų ir projektų 

įgyvendinimą: 

dalyvauja pieno ir 

vaisių tiekimo 

mokykloms programų 

„Pienas vaikams“, 

„Vaisiais 

mokykloms“, projekto 

„Mes rūšiuojam“, 

„Mokėk plaukti ir 

saugai elgtis 

vandenyje“, „Sveikas 

ir aktyvus gyvenimo 

būdas“  ir kitų 

projektų ir programų 

įgyvendinime.  

1.3. Tobulinti savo 

profesinę 

kompetenciją. 

Dalyvauti 

darbuotojų veiklos 

vertinimo, 

atnaujintų teisės 

aktų įgyvendinimo, 

švietimo naujovių 

ar pakeitimų 

pristatymo bei 

kituose 

dalykiniuose  

Dalyvauta ne mažiau kaip 3 

mokymuose, seminaruose, 

konferencijose ir pan. 

išklausyta ne mažiau 18 val. 

Per 2019 metus 

dalyvavau 5 

mokymuose, 

seminaruose, apie 36 

val.  

Gilinau žinias 

Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 

taikymo, Mokinių 

pažangos stebėjimo ir 



mokymuose, 

seminaruose, 

konferencijose.  

vertinimo, Lyčių 

lygybės ir paslaugų 

teikimo, Pailgintų 

mokslo metų 

organizavimo, 

prevencinės 

programos „Raktas į 

sėkmę“ įgyvendinimo 

srityse. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

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 arba koreguojami šie 

dokumentai: darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašas, parengti pareigybių aprašymai, 

nuotolinio darbo tvarkos aprašas, atlikti  

mokytojų darbo sutarčių pakeitimai, 

patvirtintas pedagoginių pareigybių 

sąrašas, sudaryti mokytojų darbo 

grafikai.  

3.2.  Dėl darbuotojų kaitos teko atlikti raštinės 

administratoriaus ir pavaduotojo ūkio reikalams 

funkcijas. 

Raštinės administratorius mokykloje 

dirbo 0,5 etato. Nuo 2019 m. gegužės 3 

d. raštinės administratoriui nutraukus 

darbo sutartį, jo funkcijas iš dalies 

vykdė pedagoginis darbuotojas, 

direktorius bei direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. Nuo rugsėjo 2 

d., priėmus naują darbuotoją 0,5 etato, 

reikėjo apmokyti darbuotoją ir dėl 

nepilno darbuotojo etato, dalį funkcijų 

atlikti savarankiškai. 

Nuo 2019 m. rugpjūčio 21 d. darbo 

sutartį nutraukė direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. Dėl finansų 

trūkumo, jo funkcijas atlieka direktorius 

bei dalį funkcijų pavesta atlikti kitiems 

darbuotojams.        

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. Mokyklos veiklos planavimo ir įgyvendinimo organizavimas ir gautų duomenų 

panaudojimas veiklai tobulinti. 

 

6.2. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, jų veiklos vertinimas. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(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. Pasikeitę teisės aktai. 

10.2. Mokyklos reorganizavimas. 

10.3. Darbuotojų kaita bei kiti faktoriai, įtakojantys mokyklos ūkinę-finansinę veiklą. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(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) 


