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I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

          1. Šiaulių rajono Kairių pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) 2021 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas atsižvelgiant į
strateginius mokyklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones
uždaviniams vykdyti.
          2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės
reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo srityse, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo
įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 
          3. Planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“, Šiaulių rajono
savivaldybės  strateginį  veiklos  planą, mokyklos  2019–2021 m.  strateginį  planą,  mokyklos  2020–2021 m.  m.  ugdymo  planą,  mokyklos  veiklos
įsivertinimo rezultatus bei mokyklos bendruomenės narių pasiūlymus ir rekomendacijas.
          4. Planą įgyvendins mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai,
ugdytiniai, mokiniai ir jų tėvai.

5. Metinį veiklos planą parengė mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-5 (1.4) sudaryta darbo grupė.

II SKYRIUS
 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

6. Tikslas. Siekti mokinių individualios pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno gebėjimus ir galias. 
6.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
Lyginant 2019 ir  2020 metų  bendrąjį mokyklos pažangumą jis  pagerėjo 2,25 proc.  Atliktos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangumo

pokyčių analizės. 90 proc. mokinių pildė ir analizavo mokymosi pasiekimų ir pažangumo pokyčių formas, įsivertino kiekvieno trimestro  pasiekimus
ir pažangą bei kartu su mokytojais aptarė kito trimestro mokymosi lūkesčius.  IQES online 2019–2020 mokslo metų apklausos duomenimis 95 proc.
mokinių nurodė, kad jiems yra svarbu mokytis. 85 proc. 5–8 kl. mokinių ir 82 proc. 1–4 kl. mokinių tėvų teigia, kad mokytojų padedami mokiniai
mokosi įsivertinti savo pažangą. Visų dalykų mokytojai išanalizavo, kaip kito kiekvieno mokinio trimestrų ir metinių pažymių vidurkiai, su mokiniais
aptarė galimos šių pokyčių priežastys, ieškota veiksmingesnių, efektyvesnių mokymo priemonių ir formų, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę.
Mokinių skatinimas, pagyrimai, padrąsinimai stiprino mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis, darė teigiamą įtaką jų pasiekimams
ir pažangai. Visi dalykų mokytojai kartu su mokiniais, nustatė žemų pasiekimų priežastis ir pasinaudodami mokinio asmeninės pažangos rezultatais



4

koregavo  mokymąsi.  Mokiniams  teiktos  konsultacijos,  skiriamos  individualios  užduotys  naudojant   elektroninį  dienyną  ir  virtualias  mokymosi
aplinkas.

Bendradarbiaujant  su  tėvais  naudojant  įvairius  informacijos  šaltinius  suteikė  galimybes  tėvams  kolegialiai  su  mokytojais  spręsti  mokinių
problemas, siekiant mokymosi pažangos. 

Pastebimi mokinių pasiekimų  pokyčiai:

1–4 klasių

Mokslo metai

Lygis (%)

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas

2018–2019 m. m. 4 42 52 2

2019–2020 m. m. 6 44 50 0

5–8 klasių

Mokslo metai

Lygis (%)

Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas

2018–2019 m. m. 0 34 62 4

2019–2020 m. m. 2,5 35 62,5 0

2019–2020  mokslo  metais  padidėjo  1–4,  5–8  klasių  mokinių  pasiekusių  aukštesnįjį  mokymosi  lygį  skaičius,  o   mokinių,  pasiekusių
nepatenkinamąjį lygį – nėra.

Įgyvendinant, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „LECTIO DE VIA/ Skaitymo kelias“ pravesta 70
integruotų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos, fizikos, istorijos, chemijos, biologijos, geografijos pamokų. Palyginus tos pačios klasės
mokinių, dalyvavusių projekte, lietuvių kalbos ir literatūros vidurkius pastebėti geresni skaitymo įgūdžiai bei lietuvių kalbos ir literatūros rezultatai.

:
7 klasės mokinių

Mokslo metai
Vidurkis

2018–2019 m. m. 7,00

2019–2020 m. m. 7,88
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8 klasės mokinių
Mokslo metai

Vidurkis

2018–2019 m. m. 4,5

2019–2020 m. m. 5,75

6.2. Uždavinys. Diferencijuoti mokymosi veiklas, skatinant mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą ir saviraišką.   
Mokinių veiklų individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese – vienas iš veiksnių, turėjusių įtakos ugdymo rezultatams.  Metodinėse

grupėse aptartos virtualios ir netradicinės mokymosi aplinkos, jų panaudojimas, dirbant su skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniais. 
Mokytojai  ruošė  gabius  mokinius  dalyvauti  dalykinėse  olimpiadose,  konkursuose  bei  varžybose.  38  proc.  mokinių  nuo  bendro  mokinių

skaičiaus  dalyvavo  ir  tapo  nugalėtojais  respublikiniuose  piešinių  konkursuose,  rajono šaškių  turnyre,  moksleivių  lengvosios  atletikos,  kvadrato
pirmenybėse,  skirtingų dalykų „Kengūros“ ir „Olimpis-2020“, informatikos ir informacinio mąstymo „Bebras“ konkursuose ir kt. 

Gabių mokinių programavimo gebėjimai  buvo ugdomi pasitelkiant  mokinių mėgstamą Minecraft,  Kahoot  testų  programas.  Mokiniai  kūrė
algoritmus, braižė ornamentus ir kt. Organizuotos matematikos ir gamtos mokslų, užsienio kalbų savaitės. 

50 proc. mokinių ir 100 proc. 1–4 kl. mokytojų ugdymo procese naudojo skaitmeninę mokymosi aplinką „EDUKA“, 100 proc. 5–8 klasių
mokinių  naudojo  skaitmeninę  mokymosi  aplinką  „EMA“.  Naudojant  virtualias  mokymosi  aplinkas,  atsirado  galimybė  individualizuoti  ir
diferencijuoti  mokymą ir  mokymąsi.  Atliekant  užduotis  mokytojai  suskirsto  mokinius   grupėmis  pagal  gabumus,  pažangumą.   Atsižvelgdami  į
individualius mokinių skirtumus mokytojai naudodami virtualių aplinkų užduočių bankus užtikrino  jog mokiniai mokytųsi sau tinkamu tempu ir
stiliumi, pagal savo gebėjimus. 

100 proc. mokytojų ir mokinių tobulino informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ugdymo procese gebėjimus, kiekvienas mokytojas
tobulino kvalifikaciją skaitmeninio raštingumo 3 dienų mokymuose. Pamokose ir veiklose naudojami išmanieji įrenginiai (planšetės, kompiuteriai ir
kt.) padėjo mokiniams atlikti užduotis pagal savo galias. 85 proc. apklaustų mokinių nurodė, kad jiems sekasi mokytis nuotoliniu būdu ir tik 25 proc.
mokinių teigia, kad jiems reikia daugiau pagalbos mokantis nuotoliniu būdu.

Mokiniai atliko užduotis grupėse, komandose ar individualiai integruotų veiklų metu  (Šiaulių r. bibliotekoje, miške, kraujo centre, gamtininkų
stotyje, vandenvietėje ir kt.) ar dalyvaudami edukacinėse „Kultūros paso“ veiklose. 2020 metais 50 proc. mokinių dalyvavo bent 1 veikloje. 

Jau antrus metus iš eilės mokyklos 2–5 klasių mokinių komandos kartu su anglų kalbos mokytoja įgyvendino tarptautinius eTwinning projektus
„Christmas  cards  exchange“,  „Illustrated  tales“,  „Europe  day“.  Netradicinių  mokymosi  aplinkų panaudojimas,  dirbant  su  skirtingų gebėjimų ir
poreikių mokiniais, padeda stebėti mokinių pažangą.

Taikytos įvairesnės darbo su specialiųjų poreikių mokiniais priemonės. Mokytojai kartu su pagalbos mokiniui specialistais bei individualiai
teikė  mokiniams  mokymosi  pagalbą,  norint  kompensuoti  mokymosi  praradimus  po  nuotolinio  mokymosi:  diferencijavo  užduotis  mokiniams,
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individualizavo ugdymo(si) turinį pagal mokinių galias ir gebėjimus. Visi dalykų mokytojai mokiniams, kurių pasiekimai žemi,  suteikė mokymosi
pagalbą pagal mokinio poreikį organizuodami trumpalaikes konsultacijas, o pradinių klasių mokiniams organizuotos ilgalaikės matematikos ir lietuvių
kalbos konsultacijos per visus mokslo metus.  Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir  kompleksiškai  vertinamas pagal individualią
mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką kiekvieną trimestrą. Apklausos duomenimis 80 proc. 5–8 kl. mokinių ir 75 proc. 1–4 kl. mokinių tėvų teigia,
kad per pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis. 

100 proc. 5–8 klasių mokinių 10 val. dalyvavo socialinėje-pilietinėje veikloje, pildė veiklos formas. 82 proc. 5–8 kl. mokinių nurodė, kad noriai
dalyvauja  mokyklos  organizuojamoje  socialinėje  ir  visuomeninėje  veikloje.  Mokiniai  turėjo  galimybę  rinktis  veiklas  pagal  savo  asmeninius
gebėjimus: pagalba pradinių klasių ar dalykų mokytojams, vyresnio amžiaus žmonėms ar nevyriausybinėms organizacijoms. 

Mokytojų  tarybos  (per  metus  organizuoti  5  posėdžiai),  metodinių  grupių,  vaiko  gerovės  komisijos  posėdžiuose  bent  kartą  per  trimestrą
analizuota, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis darė mokinių pasiekimams ir pažangai, priimė
sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgta į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą,
individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.

7. Tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, kuriant motyvuojančią, saugią, bendruomenišką mokyklos aplinką. 
7.1. Uždavinys. Skatinti lyderystę ir bendruomeniškumą, tobulinant ugdymo(si) aplinką.
IQES online  apibendrinti  2019–2020  mokslo  metų  anketos  duomenys  apie  pamokos  kokybę  parodė,  kad  dauguma  mokinių  ir  mokytojų

klausimų verčių sutapo:  nuo žemiausios vertės 2,6  (per pamokas mokiniai gauna suprantamą informaciją apie tolimesnį mokymąsi) iki  didžiausio
vertės 3,5 (mokinių vertinimas yra aiškus). Metodinėje taryboje atlikta anketos duomenų analizė, išskirtos stipriausios sritys: visi mokytojai stengiasi,
kad visi mokiniai pamokose jaustųsi suprasti, įvertinti ir svarbūs; mokiniai mokomi išklausyti kitų nuomonę; visi mokytojai reikalauja, kad mokiniai
atliktų darbą laiku; mokoma mokinius veiksmingai panaudoti pamokos laiką bei nustatytos tobulintinos sritys: kartu su mokiniais kelti mokymosi
tikslus, formuluoti pamokos uždavinius; mokyti mokinius įsivertinti pagal aptartus kriterijus.  

Tikslingas mokytojų kompetencijų tobulinimas mokantis vieniems iš kitų yra efektyvus būdas pamokos kokybės gerinimui. 85 proc. mokytojų
vedė atviras ar integruotas pamokas ir metodinėse grupėse aptartos ir atliktos 34 pamokų analizės. Siekiant patobulinti pamokos kokybę organizuoti
mokytojams 2 bendri kvalifikacijos tobulinimo renginiai (Kaip ugdyti šiuolaikines ugdytinių kartas Y ir Z kartas ir Auklėjimo naujienos mokykloje).

 Įgyvendinant  „Kokybės krepšelio“ projektą,  2020 metais  gautos lėšos sudarė galimybę gerinti  mokinių pažangą, organizuojant mokymosi
pagalbą.  Parengtas ir patvirtintas 2020–2022 metams mokyklos veiklos tobulinimo planas, gautas finansavimas 2020–2021 mokslo metams 14 868
eurai. 2020 metais lėšos panaudotos įrengti patalpas: sukurta šiuolaikiška, estetiška ir moderni erdvė. Patalpose įkurta  „Visos dienos mokykla“. Ją
lankė  42  proc.  1–8  klasių  mokiniai.  Kiekvieno  dalyko  mokytojas,  pagal  atitinkamai  suderintą  tvarkaraštį,  teikė  mokymosi  pagalbą  bei  vykdė
edukacinę veiklą 1–8 klasių mokiniams mišriu mokymosi būdu. 

100 proc. mokytojų dalyvavo individualiuose refleksiniuose pokalbiuose su mokyklos vadovais, kuriuose aptartos pamokų, veiklų stiprybės ir
numatytos tobulintinos sritys.  Apbendrinus stebėtas pamokas nustatyta 30 proc. pamokų, kuriose taikyti praktiniai tiriamieji mokymo(si) metodai.
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Gautos  priemonės  įgyvendinant  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  lėšų  projektą  „Mokyklų  aprūpinimas  gamtos  ir  technologinių  mokslų
priemonėmis“ 1–4 ir 5–8 klasėms sudarė galimybę gamtos mokslų pamokas perkelti į netradicines erdves (mokyklos kiemą, parką ir kt.), ugdyti
mokinių tiriamojo darbo ir eksperimentavimo gebėjimus. Siekiant motyvuoti mokinius dalyvauta įvairiose programose: 1–4 klasės mokiniai dalyvavo
Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamoje pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta ES“, kurios tikslas–skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą
žuvininkyste. 1–4 klasių mokinių dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  projekte “Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra
kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukaciniuose užsiėmimuose” sudarė palankias sąlygas  atskleisti  individualius  vaikų gebėjimus.  Neformaliojo
vaikų švietimo veikloje dalyvauja 100 proc. mokinių. Mokiniai turi galimybę rinktis iš 14 būrelių pagal savo poreikį.

Kasmetinė  mokinių  apklausa  rodo,  kad  94 proc.  mokinių  jaučiasi  saugūs  mokykloje.  Užtikrinant  mokinių  saugumą ir  patyčių  prevenciją
mokykloje  visi  mokiniai  dalyvauja  prevencinių  programų  užsiėmimuose:  „Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo
prevencija“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, „Žmogaus saugos bendroji programa“ ir kt. 100 proc. mokinių
dalyvauja prevencinių programų užsiėmimuose.  Mokykloje organizuoti  susitikimai ir inicijuoti pokalbiai su policijos, priešgaisrinės ir probacijos
tarnybos darbuotojais. Vykdytos įvairios akcijos („Savaitė be patyčių“, „Darom“, „Moliūgų pjaustymo“, „Judumo savaitė“, „Konstitucija gyvai“,
savanorystės renginiai). 

Skatinama ir palaikoma mokinių lyderystė:  mokinių klubo „Mes“  nariai inicijavo diskusijas su mokyklos vadovais, keitėsi  nuomonėmis apie
mokykloje esančias problemas, tobulintinus dalykus, džiaugėsi  gerais darbais, kartu planavo pokyčius mokyklos veikloje: sutartas vieningas laikas
klasių valandėlėms, atsisakytas skambutis iš pamokos, aptartas valgyklos valgiaraštis ir t.t. 

Mokyklos biblioteka mokiniams šiais metais kūrė šiuolaikišką, patrauklią informacinę ir kultūrinę erdvę organizuodama kūrybinius renginius
(pvz., LT-100 spalvotų knygos puslapių iššūkis ir kt.), akcijas („Neformaliai apie tave“, „Skaito visi“ - mokyklos bendruomenės nariai skaitė pasakas
pradinių klasių mokiniams ir kt.). 

Vyresniųjų klasių mokiniams organizuotos profesinio ugdymo veiklos,  išvykos į  Jaunimo darbo centrą,  Šiaulių  profesinio rengimo centrą.
Mokykla vykdo bendras veiklas su socialiniais partneriais (Kairių seniūnija, biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešaja biblioteka, Šiaulių
apskrities  vyriausiuoju policijos komisariatu, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Pedagogine psichologine
tarnyba,  Karinių oro pajėgų baze ir oro gynybos batalionu, Visuomenės sveikatos centru) bei kitomis švietimo įstaigomis (Šiaulių „Saulėtekio“,
Juliaus  Janonio,  Stasio  Šalkauskio  gimnazijomis,  Šiaulių  r.  Dubysos  aukštupio,  Šiaulių  r.  Ginkūnų Sofijos  ir  Vladimiro  Zubovų,  Šilėnų  ir  kt.
mokyklomis). Mokyklos patalpose įsikūrę Kuršėnų meno mokyklos filialas.

Įgyvendinant projektą „Spring and respect will come back“ plėtotas ekologinis ugdymas, į projekto vykdymą įtraukti visi mokyklos mokiniai ir
mokytojai bei dalis miestelio bendruomenės. Projekto metu tyrinėtas Kairių ežero vanduo, dirvožemis. 

Mokyklos  erdvės  atnaujintos,  tinkamai  išnaudotos  ugdymui  ir  poilsiui:  renovuota  sporto  salė,  aptverta  mokyklos  teritorija,  sutvarkytas
mokyklos kiemas.

7.2. Uždavinys. Kurti mokymuisi palankų mikroklimatą.
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Atlikta  mokinių Olweus patyčių prevencijos  apklausos duomenų analizė.  Rezultatai  pateikti  Mokytojų tarybos ir  Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose.  Parengtos individualios  ataskaitos  klasių vadovams bei priimti  susitarimai mokyklos mikroklimato gerinimui.  Tyrimas parodė,  kad
mokykloje per mokslo metus sumažėjo 14 proc. patyčių tarp mokinių, 87 % mokinių nepatiria ar labai retai patiria patyčias.

Apibendrinti  anketos,  IQES online  apie  pamokos  kokybę  2019–2020 mokslo  metų  mokinių,  mokytojų,  duomenys  parodė,  kad palankiam
mokyklos mikroklimatui reikalingos priemonės: bendri renginiai  mokyklos bendruomenei,  efektyvesnis tėvų ir socialinių partnerių įsitraukimas į
mokyklos veiklą.

Bendromis bendruomenės pastangomis (mokiniai,  mokytojai,  tėvai)  atnaujinta mokyklos rekreacinė zona,  estetiškai sutvarkyta jos aplinka.
Organizuoti mokymai, diskusijos, filmų peržiūra, kūrybinės dirbtuvės, minėta Pasaulinė maisto diena, Pyragų diena ir kt. Tobulinamos mokyklos
edukacinės erdvės.

Tėvai  su pedagogų bendruomene ir  administracija  diskutavo apie bendradarbiavimu grįstos  veiklos,  kuri  yra  besimokančios  organizacijos
esminis  bruožas,  šiuolaikinėje  visuomenėje  svarbą,  aiškinosi,   kaip visi  kartu gali  padėti  mokiniams pasiekti  geresnių rezultatų,  kaip  sudominti
mokinius neformalia veikla ir pan. Tėvai buvo įtraukti į mokykloje vykstančias veiklas (moliūgų pjaustymą, profesijų pristatymą ir kt.). Tėvams
teikiama savalaikė informacija apie mokinių mokymosi pasiekimus, bendrai numatomi pagalbos veiksmai. 3 kartus vyko nuotolinės Atvirų durų
dienos tėvams.  Organizuotos mokinių, tėvų apklausos apie ugdymo kokybę nuotoliniu būdu. Apklausose dalyvavo 83 proc. mokinių tėvų 91 proc.
mokinių.

Bendradarbiauta su Kairių lopšeliu-darželiu „Spindulėlis“ (vyko popietės su tėveliais, diskusijos su pedagogais, bendri renginiai su ugdytiniais
ir  mokiniais). Taip pat aktyviai bendradarbiauta ir  su kitais socialiais  partneriais (,,Grafų baldai“, seniūnijos biblioteka ir kt.),  vykdytos bendros
šventės („Pasirink profesiją“, ,,Nupink Kalėdinį vainiką“,  ,,Knygos diena“ ir kt.), partneriai skaitė paskaitas mokiniams ir dalinosi gerąja patirtimi su
pedagogų bendruomene. 

Be nuolatinių bendradarbiavimo sutarčių bendradarbiaujame su Šiaulių rajono ir miesto švietimo centrais, Šiaulių „Aušros“ ir kitais muziejais,
Šiaulių rajono kultūros įstaigomis.

Tikslai ir uždaviniai sėkmingai įgyvendinti. Dauguma veiklų įvykdytą. Priimti susitarimai tikslų ir uždavinių tęstinumui.

III SKYRIUS 
2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Savivaldybės strateginiai tikslai:
Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.)
Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.)
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.)
Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1.)
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Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.) 

Mokyklos strateginio plano tikslai:                                                                                                  
1. Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos tobulinant ugdymo procesą.
2. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką bei efektyvų jos panaudojimą.

2021 mokyklos metinio veiklos plano tikslas ir uždaviniai:
1. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos:
1.1. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę;
1.2. užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą;
1.3. plėtoti mokyklos bendruomenės nuolatinį tobulėjimą;
1.4. kurti palankią ir modernią ugdymo(si) aplinką.     

IV SKYRIUS 
LĖŠOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI

2021 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai: 

Mokymo lėšos
(Eur)

Savivaldybės
biudžeto lėšos

(Eur)

 Skaitmeninio
ugdymo lėšos

(Eur)
2 % lėšos (Eur)

Projektinės lėšos
(Eur)

Įstaigos pajamos
(Eur)

Iš viso (Eur)

267 154,00 219 894,00 2800,00 1231,47 30 088,07 8240,00 529 407,54

V SKYRIUS 
TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 



10

M
et

in
io

 t
ik

sl
o 

k
od

as

U
žd

av
in

io
 k

od
as

V
ei

k
lo

s 
k

od
as

Veiklos
pavadinimas

Savivaldybės
strateginis 

tikslas Įvykdymo
terminas

Atsakingas (-i)
vykdytojas (-ai)

Indėlio ar proceso vertinimo
kriterijai

Pastabos

1. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 
1. 1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
1. 1. 1. Mokinių asmeninės 

mokymosi pasiekimų ir
pažangumo pokyčių 
aptarimas ir 
analizavimas.

Aukštos ugdymo
ir švietimo 
paslaugų 
kokybės bei jų 
prieinamumo 
kiekvienam 
gyventojui 
užtikrinimas 
(kodas 2.1.)

Mokslo metų 
pradžioje, I, II, 
III trimestrų 
pabaigoje.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui. Visi 
mokytojai.

Kiekvienas mokinys pildo ir 
analizuoja asmeninės 
mokymosi pasiekimų ir 
pažangumo pokyčių formas, 
jas aptaria individuliai su 
dalykų mokytojais. 
Mokytojai Mokytojų tarybos 
posėdyje aptaria  mokinių 
mokymosi pasiekimų ir 
pažangos  pokyčių analizę.
Parengtos mokinių mokymosi 
pasiekimų kiekybinės ir 
kokybinės lyginamosios 
analizės (pagal atskirus 
mokomuosius dalykus, 
klases),  pokyčių ir 
veiksmingumo priemonių 
analizė.
Per mokslo metus  bent 1 
proc. padidėja 1–8 klasių 
mokinių skaičius pasiekusių 
aukštesnįjį mokymosi lygį.
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1. 1. 2.  4, 8 klasių 
Nacionalinio mokinių 
pasiekimų patikrinimo 
(toliau – NMPP) 
rezultatų aptarimas ir jų
analizavimas.

Aukštos ugdymo
ir švietimo 
paslaugų 
kokybės bei jų 
prieinamumo 
kiekvienam 
gyventojui 
užtikrinimas 
(kodas 2.1.)

Gegužės
Birželio mėn.

Direktoriaus 
pavaduotojas
ugdymui.

100 proc. 4, 8 klasių mokinių 
dalyvauja NMPP ir įsivertina 
savo pasiekimus ir pažangą. 
97 procentai dalyvaujančių 
NMPP mokinių pasiekia 
patenkinamą, pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygius. 
Vidutiniškai surinktų taškų 
dalis pagal atskirus 
testuojamus dalykus ne 
žemesni už šalies vidurkį. 
Mokytojai kiekvieną trimestrą 
pakoreguoja ilgalaikius dalykų
planus, atsižvelgę į rezultatų 
analizę.

 

1. 1. 3. Mokinių lankomumo 
analizavimas.

Aukštos ugdymo
ir švietimo 
paslaugų 
kokybės bei jų 
prieinamumo 
kiekvienam 
gyventojui 
užtikrinimas 
(kodas 2.1.)

I, II, III 
trimestrų 
pabaigoje.

Direktoriaus 
pavaduotojas
ugdymui. Vaiko 
gerovės 
komisija.

Vykdoma mokinių 
lankomumo stebėsena. 
Pagerėja mokinių lankomumas
ir sumažėja be priežasties 
praleistų pamokų procentinė 
dalis. Bent 10 proc. sumažėja 
be pateisinamos priežasties 
praleistų pamokų skaičius per 
mokslo metus.
Vaiko gerovės komisijoje 
aptartas ir pakoreguotas 
mokinių lankomumo tvarkos 
aprašas.

1. 1. 4. Mokymo(si) pagalbos 
mokiniui teikimas.

Aukštos ugdymo
ir švietimo 

2021 m. Visi mokytojai.
Pagalbos 

Mokytojai susitaria dėl 
pagalbos mokiniams teikimo, 
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paslaugų 
kokybės bei jų 
prieinamumo 
kiekvienam 
gyventojui 
užtikrinimas 
(kodas 2.1.)

mokiniui 
specialistai.

organizuoja konsultacijas 
pagal atskirą grafiką. 
Įsteigtas „Namų darbų 
klubas“, organizuotos 
konsultacijos namų darbams 
atlikti pagal atskirą grafiką. 
Konsultacijose dalyvauja ne 
mažiau 38 mokinių iš 1–6 
klasių.
Didėja mokinių procentinė 
dalis pasiekusių pagrindinį ir 
aukštesnįjį mokymosi lygį. 

1. 1. 5. Tikslinis pradinių 
klasių mokytojų ir 
mokytojų dalykininkų 
bendradarbiavimas.

Pilietiškos ir 
kūrybingos 
visuomenės 
ugdymas (kodas 
2.2.)

2021 m.
I tr.

4 klasės 
mokytojas ir 
dalykų 
mokytojai.

4 klasės mokytojas kartu su 
dalykų mokytojais 
išanalizuoja mokymo(si) 
pasiekimų ir testų rezultatus, 
tikslu 5 klasės ugdymo turiniui
planuoti. 
Dalykų mokytojai veda bent 
po 1 pamoką 4 klasės 
mokiniams – būsimiems 
penktokams. 
Bent 90 proc. būsimų 
penktokų mokymosi lygis 
atitinka 4 klasės lygį. 

1. 2. Užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą.
1. 2. 1. Patyriminio ugdymo 

netradicinėse erdvėse 
organizavimas.

Pilietiškos ir 
kūrybingos 
visuomenės 
ugdymas (kodas 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, dalykų
mokytojai.

Mokykla dalyvauja Šiaulių r. 
savivaldybės finansuojamoje 
programoje „Ugdymas 
netradicinėse erdvėse“.



13

2.2.) Pamokos, užsiėmimai vyksta 
netradicinėse ugdymosi 
erdvėse (muziejuose, 
bibliotekose, parkuose ir t.t.) 
pagal sudarytą planą.
Į plane numatytas veiklas 
įtraukta ne mažiau 85 proc. 
mokinių. 
Mokiniams organizuota 
edukacinių 15 išvykų. 
Gerėja 7–8 klasių mokinių 
gamtos mokslų (biologijos, 
geografijos, fizikos, chemijos 
ir kt.) pažanga, lyginant 
trimestrų vidurkius.

1. 2. 2. Europos struktūrinių 
fondų finansuojamo 
projekto „LECTIO DE 
VIA“ („Skaitymo 
kelias“) įgyvendinimas.

Pilietiškos ir 
kūrybingos 
visuomenės 
ugdymas (kodas 
2.2.)

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
projekto darbo 
grupė.

7 – 8 klasėse vesta 70 
integruotų pamokų. 
7–8 klasių mokinių lietuvių 
kalbos pažangumas lygus 100 
proc. 
Mokiniai padarys pažangą 
lyginant kiekvieno trimestro 
vidurkius. 

1. 2. 3. Erasmus+  projekto 
„Spring and respect 
will come back“ 
įgyvendinimas.

Pilietiškos ir 
kūrybingos 
visuomenės 
ugdymas (kodas 
2.2.)

2021 m. Direktorius, 
projekto darbo 
grupė.

Projekto veiklos integruotas į 
ugdymo procesą. 
II pusmetį surengtas projekto 
partnerių susitikimas 
mokykloje (25 mokiniai ir 15 
mokytojų).
Per metus į tarptautinius 
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mobilumus išvyks 10–12 
mokinių, 4–6 mokytojai. 
Per metus organizuotos bent 
dvi projekto veiklos miestelio 
bendruomenei. 
Vykdoma projekto sklaida 
socialiniuose tinkluose. 

1. 2. 4. Neformaliojo vaikų 
švietimo veiklų 
plėtojimas.

Pilietiškos ir 
kūrybingos 
visuomenės 
ugdymas (kodas 
2.2.)

2021 m. Mokyklos 
direktorius, visi 
mokytojai.

Mokiniai turi galimybę 
pasirinkti iš pateiktų bent 14 
būrelių pagal savo poreikius. 
Neformaliojo vaikų švietimo 
veikloje dalyvauja 100  proc. 
mokinių.
Mokykloje veikia bent 2 
neformaliojo vaikų švietimo 
būreliai, veikiantys pagal 
teikėjų paraiškas.

1. 2. 5. Pažintinės kultūrinės 
veiklos organizavimas.

Pilietiškos ir 
kūrybingos 
visuomenės 
ugdymas (kodas 
2.2.)

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, klasių 
vadovai

Organizuota ne mažiau 15 
pažintinės kultūrinės veiklos 
ugdymo dienų, iš jų  30 proc. 
vyksta ne mokykloje. 
100 proc. klasių vadovų 
pasidalina  patirtimi apie 
pažintinių kultūrinių veiklų 
tikslingumą.
Ne mažiau 85 proc. dalykų 
mokytojų organizuoja 
pažintines kultūrines veiklas. 
Įgyvendintas Kultūros paso 
projektas. Panaudota bent 90 
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proc. mokyklai skirtų lėšų.
1. 2. 6. „Visos dienos 

mokyklos“ veiklų 
įgyvendinimas.

Socialiai saugios
ir sveikos 
visuomenės 
formavimas 
(kodas 2.3.)

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai.

„Visos dienos mokyklą“ 
lankys 42 proc. 1–8 klasių 
mokinių. 
Kiekvieno dalyko mokytojas, 
pagal atitinkamai suderintą 
tvarkaraštį, organizuoja 
edukacinę veiklą 1–8 klasių 
mokiniams. 
Mokinių, lankiusių „Visos 
dienos mokyklą“, pažangumas
100 proc.

1. 2. 7. Vaikų vasaros 
stovyklos programos 
įgyvendinimas.

Socialiai saugios
ir sveikos 
visuomenės 
formavimas 
(kodas 2.3.)

2021 m. 
birželio mėn.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
socialinė 
pedagogė, 
pradinių klasių 
mokytojos

Bent du socialiniai partneriai 
su mokykla organizuoja 1–4 
klasių mokiniams vasaros 
stovyklą.
Vaikų vasaros stovyklos 
programoje dalyvauja apie 24 
pradinių klasių mokiniai. 
Vaikų vasaros stovykloje 
vykdoma įvairi mokinių 
kompetencijas ugdanti veikla. 

1. 3. Plėtoti mokyklos bendruomenės nuolatinį tobulėjimą.
1. 3. 1. Virtualios aplinkos 

Office 365 įdiegimas 
mokykloje.

Efektyvaus, 
gyventojų 
poreikius 
atitinkančio 
viešojo valdymo 
užtikrinimas 
(kodas 4.1.)

2021 m. 
 I pusm.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui.

Mokytojai, mokiniai ir tėvai 
platformą naudoja ugdymo 
procese. 
100 proc. mokytojų, mokinių 
ir bent 50 proc. tėvų dalyvauja
skaitmeninio raštingumo 
mokymuose. 

1. 3. 2. Mokytojų asmeninio Efektyvaus, 2021 m. Direktorius, 100 proc. mokytojų dalyvauja 
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meistriškumo 
skatinimas.

gyventojų 
poreikius 
atitinkančio 
viešojo valdymo 
užtikrinimas 
(kodas 4.1.)

direktoriaus 
pavaduotojas.

kvalifikacijos kėlimo 
seminaruose pagal asmeninių 
poreikių ir mokyklos veiklos 
planų dermę. 
Kiekvienas mokytojas 
dalyvauja vidutiniškai bent 5 
kvalifikacijose. 
50 proc. mokytojų gilina 
emocinio intelekto žinias. 
Organizuoti mokytojams ne 
mažiau kaip 2 bendri 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiai. 
Bent 50 proc. nuo visų stebėtų
pamokų skaičiaus tikslingai 
naudojamas skaitmeninis 
turinys (EDUKA, EMA ir kt.).

1. 3. 3. Kolegialus mokytojų 
mokymasis.

Efektyvaus, 
gyventojų 
poreikius 
atitinkančio 
viešojo valdymo 
užtikrinimas 
(kodas 4.1.)

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas.

85 proc. mokytojų veda 
atviras, integruotas pamokas 
bei vykdo sklaidą. 
Kiekvienas mokytojas stebi ne
mažiau kaip po 2 kolegų 
pamokas ir jas drauge aptaria. 

1. 3. 4. Mokytojų individualūs 
refleksiniai pokalbiai su
vadovais po stebėtų 
pamokų ar/ir veiklų.

Efektyvaus, 
gyventojų 
poreikius 
atitinkančio 
viešojo valdymo 

2021 m. Mokyklos 
direktorius, visi 
mokytojai.

Stebėta ne mažiau kaip 1 
kiekvieno mokytojo pamoka 
ar /ir veikla bei teiktas 
grįžtamasis ryšys. Aptarta 
mokytojų veikla, asmeninės 
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užtikrinimas 
(kodas 4.1.)

stiprybės ir numatytos 
tobulintinos sritys. 
Ne mažiau kaip 50 proc. 
stebėtų pamokų ar/ir veiklų 
vyksta diferencijavimas, 
individualizavimas, 
personalizavimas. 

1. 3. 5. Bendradarbiavimo su 
Visuomenės sveikatos 
centru plėtojimas.

Saugumo rajone 
didinimas (kodas
4.2.) 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Organizuota ne mažiau kaip 2 
mokymai  tėvams (globėjams, 
rūpintojams), skatinant vaiko 
pažangą, stiprinant jo psichinę
ir fizinę sveikatą bei 
socialumą. Mokymuose 
dalyvauja bent 25 proc. tėvų. 
Socialinės, emocinės ir 
sveikos gyvensenos 
kompetencijų ugdymui 
mokiniams organizuota bent 
vienas renginys per trimestrą.

1. 3. 6. Prevencinių programų 
įgyvendinimas.

Saugumo rajone 
didinimas (kodas
4.2.) 

2021 m. Mokyklos 
direktorius,  
mokytojai.

100 proc. 1–8 klasių mokinių 
dalyvauja Alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo ir 
prevencijos programoje.50 
proc. 1–4 klasių mokinių 
dalyvaus  Socialinių emocinių 
įgūdžių ugdymo programos 
„Antras žingsnis“ 
užsiėmimuose.
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1. 4. Kurti palankią ir modernią ugdymo(si) aplinką.  

1. 4. 1. Informacinių 
kompiuterinių 
priemonių kabinetuose 
ir kūrybinėse erdvėse 
modernizavimas, 
papildymas.

Efektyvaus, 
gyventojų 
poreikius 
atitinkančio 
viešojo valdymo 
užtikrinimas 
(kodas 4.1.)

2021 m. Mokyklos 
direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui, mokytojai.

100 proc. mokytojų, taikančių 
nuotolinio mokymosi 
technologijas mokiniams, dėl 
ligos ar kitų priežasčių laikinai
negalintiems lankyti 
mokyklos. 
Padidinta bevielio interneto 
sparta.
Įsigyta: 2 kompiuteriai, 1 
išmanusis ekranas.

1. 4. 2. Socialinės–pilietinės 
veiklos tobulinimas. 

Saugumo rajone 
didinimas (kodas
4.2.) 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui.

100 proc. 5–8 klasių mokinių 
10 val. dalyvauja socialinėje-
pilietinėje veikloje, pildo 
veiklos formas. 
Ne mažiau kaip 30 proc. 5–8 
klasių mokinių dalyvauja 
socialinėje-pilietinėje veikloje 
už mokyklos ribų.

1. 4. 3. Mokyklos edukacinių 
erdvių atnaujinimas.

Saugumo rajone 
didinimas (kodas
4.2.) 

2021 m. Mokyklos 
direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui.

Atnaujinta „Visos dienos 
mokyklos“ patalpa. 
Suremontuotos II aukšto 
mokyklos sienos, lubos. 
Papildytos priešmokyklinės 
ugdymo grupės ugdymo(si) 
priemonės.

1. 4. 4. Ugdomųjų zonų 
mokyklos teritorijoje 
plėtojimas.

Saugumo rajone 
didinimas (kodas
4.2.) 

2021 m. Mokyklos 
direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojai.

Įrengtos 2 ugdomosios zonos 
mokyklos teritorijoje 
patyriminiam ugdymui plėtoti:
„Žalioji klasė“ ir „Edukacinis 
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eko takas“.

__________________________

PRITARTA Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos tarybos 2021 m. vasario 1 d. protokolas Nr. 2


