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I. ĮVADAS 

 

1. 2023 metų veiklos planas parengtas atsižvelgus į 2022 metų veiklos plano įgyvendinimą, 

mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, mokyklos strateginį 2022 – 2025 metų 

planą, į Geros mokyklos koncepciją. 

2. Planą įgyvendins Šiaulių „Dermės“ mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai/rūpintojai). 

3. Planą rengė mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

  

II. MOKYKLOS VIZIJA 

 

4. Šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus tęstiniam 

mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokykla puoselėja 

kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, ugdo išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią 

asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe. 

 

III. MOKYKLOS MISIJA 

 

5. Šiaulių „Dermės“ mokyklos, kaip ugdymo institucijos, paskirtis teikti kokybišką 

ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, skatinti harmoningos asmenybės 

augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Mokykla iš 

kitų respublikos mokyklų išsiskiria, nes suteikia itin kvalifikuotą švietimo pagalbą mokiniams, 

turintiems didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

 

IV. INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

IV.1. VYKDOMOS PROGRAMOS 

 

6. Vaikai/mokiniai ugdomi pagal: 

6.1. ikimokyklinio ugdymo programą; 

6.2. priešmokyklinio ugdymo programą; 

6.3. pradinio ugdymo programą; 

6.4. pagrindinio ugdymo programą. 

 

IV.2. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

7. Mokomi: 

 

Mokslo 

metai 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

vaikų/mokinių 

skaičius 

P-4 klasių 

mokinių 

skaičius 

5-10 klasių 

mokinių 

skaičius 

Iš viso 

mokinių 

Iš viso 

klasių 

komplektų 

skaičius 

Iš viso 

ugdytinių 

2018-2019 57 120 91 211 20 268 

2019-2020 50 139 88 227 21 277 

2020-2021 48 147 86 233 21 281 

2021-2022 50 150 102 152 23 302 

2022-2023 50 147 114 261 24 311 
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IV.3. PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 

 

8. Dirba: 

 

Pedagoginių darbuotojų skaičius, 

kvalifikacija  

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.  2022 m.  

Ikimokyklinio ugdymo skyrius    

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  4 3 - - - 

Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo 

mokytojas 

5 5 5 6 6 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

metodininkas  

5 5 5 5 5 

Logopedas 3 2 1 2 1 

Vyresnysis logopedas  3 4 2 2 3 

Logopedas metodininkas  1 1 1 1 1 

Specialusis pedagogas - - - 1 1 

Vyresnysis specialusis pedagogas - - 1 - - 

Dalyko mokytojas  - - 2 1 1 

Dalyko vyresnysis mokytojas  - - 1 1 1 

Pradinio ugdymo mokytojų MG   

Mokytojas  4 3 2 3 3 

Vyresnysis mokytojas  8 9 8 8 8 

Mokytojas metodininkas  2 3 2 4 4 

Dalykų mokytojų MG   

Mokytojas  10 5 5 7 3 

Vyresnysis mokytojas  7 7 9 8 7 

Mokytojas metodininkas  4 5 5 5 5 

Auklėtojų MG   

Auklėtojas  15 10 8 11 9 

Vyresnysis auklėtojas  19 15 14 14 17 

Auklėtojas metodininkas 2 2 2 3 3 

Edukologijos studijų studentas - - 1 - 1 

Švietimo pagalbos specialistų MG   

Vyresnysis specialusis pedagogas  - - 1 1 1 

Specialusis pedagogas metodininkas 2 2 2 2 2 

Logopedas  1 4 4 5 5 

Vyresnysis logopedas  6 9 5 4 5 

Logopedas metodininkas  6 4 3 4 4 

Logopedas ekspertas  1 1 1 1 1 

Vyresnysis surdopedagogas  1 1 1 1 1 

Socialinis pedagogas  1 1 1 1 1 

Psichologas  1 1 2 2 2 

 

8.1. MG pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 

8.1.1. Pradinio ugdymo mokytojų MG 

 

Metai  Prioritetai  

2020 1 - taikyti mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo priemones ir įgyvendinti kiekvieno 

mokinio pažangos ir pasiekimų gerinimo priemonių planą (mokytojai dalinosi gerąją 



5 

 

patirtimi; taikytos mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo priemonės, įgyvendintas 

mokinio pažangos ir pasiekimų gerinimo priemonių planas); 

2 - plėtojant mokymo metodų įvairovę, tobulinant ugdymo organizavimo ir profesinio 

orientavimo sistemą, didinti individualią mokinio pažangą ir kūrybiškumą (mokytojai 

vedė, stebėjo, analizavo atviras pamokas (atvirų pamokų ciklas „Mokymo metodų 

įvairovė, didinant mokinio pasiekimų asmeniškumą ir kūrybiškumą“). 

2021 Prioritetas - diegti mokymo metodų įvairovę ugdymo veiklose, naudojant IKT, ugdyti 

mokinių kritinį mąstymą (mokytojai vedė, stebėjo, aptarė atviras integruotas pamokas 

(integruotos prevencinės programos vyko tarpdalykinė integracija bei temų 

žemėlapiai), pamokas vestas kitose erdvėse; naudotos EDUKA ir kitos skaitmeninės 

aplinkos; vestos atviros pamokos naudojant EDUKA skaitmeninius vadovėlius; dalijosi 

gerąja patirtimi apie EDUKA ir kitų skaitmeninių aplinkų naudojimą pamokose). 

2022 1 - tobulinti sistemą, užtikrinančią mokinio pažangos stebėseną, kokybišką pagalbos 

teikimą mokiniui, ugdymo integralumą, vertinimo kriterijų aiškumą ir įvairovę 

(mokytojai sistemingai stebėjo, fiksavo, analizavo ir aptarė su mokiniais, tėvais 

(globėjais/rūpintojais) individualią mokinio pažangą; dalijosi mokinių įsivertinimo 

sistemos sėkmės istorijomis, parengė ir pristatė pranešimus; vedė, stebėjo ir analizavo 

atviras pamokas; sukūrė ir pristatė „Mokinio dienoraštį“). 

2 - gerinti patirtinio, kokybiško, inovatyvaus ugdymo(si) organizavimą (mokytojai 

vedė, stebėjo pamokas ir analizavo veiksmingus patyriminio ugdymo(si) metodus; 

dalijosi gerąja patirtimi apie veiksmingų patyriminio mokymo(si) metodų įvairovę; 

tobulino profesines kompetencijas seminare; įgyvendino STEAM projektus; vedė 

edukacines STEAM veiklas; parengę vykdytų STEAM veiklų stendą). 

  

8.1.2. Mokytojų dalykininkų MG  

 

Metai  Prioritetai  

2020 Prioritetas - numatant ir taikant kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo 

priemones, didinti individualią mokinio pažangą, kurti kiekvieno mokinio pasiekimų ir 

pažangos gerinimo planą.  

2021 Prioritetas - siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, mokiniams teikti pagalbą taikant 

mokymosi metodų įvairovę ugdymo procese (sukurti mokomųjų dalykų temų 

žemėlapius, tobulinti dalyko turinio tarpdalykinę integraciją, prevencinių programų 

integraciją, skaitmeninio turinio efektyvus panaudojimas).  

2022 Prioritetas – mokinio pažangos stebėsena, kokybiškas pagalbos teikimas mokiniui, 

ugdymo integralumas, vertinimo kriterijų aiškumas ir įvairovė, mokinių ugdymas 

STEAM modeliu. 

 

8.1.3. Švietimo pagalbos mokiniui specialistų MG 

 

Metai  Prioritetai  

2020 Prioritetas - plėtoti mokymo metodų įvairovę, didinti individualią mokinio pažangą ir 

kūrybiškumą.  

2021 Prioritetas - padėti mokiniams pasiekti aukštesnių rezultatų; diegti mokymo metodų 

įvairovę ugdymo procese, naudojant IKT (parengti ir pristatyti keturias IKT metodines 

ugdymo priemones). 

2022 Prioritetas - stiprinti mokinių kalbinę kompetenciją, gerinti patirtinio, kokybiško, 

inovatyvaus ugdymo(si) organizavimą.  
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8.1.4. Auklėtojų MG 

 

Metai  Prioritetai  

2020 Prioritetas - tobulinti neformaliojo švietimo, renginių organizavimą, skatinant 

kiekvieno bendruomenės nario saviraišką, iniciatyvą ir lyderystę, skatinti mokinių 

pageidaujamą elgesį ir sistemingai identifikuoti tobulintinas asmenines bei bendras 

profesinio meistriškumo kompetencijas. 

2021 Prioritetas - siekti tęstinumo ir nuoseklumo veiklos planuose, gerinti skirtingų 

ugdymosi poreikių mokinių ugdymą(si), kurti naujas ir puoselėti senas mokyklos 

tradicijas bei organizuoti savitą bendradarbiavimu paremtą mokyklos kultūrą.  

2022 Prioritetas – kurti saugią ir sveiką socialinę – emocinę aplinką, ugdyti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius ir ekologinę savimonę, skatinti saviraiškų mokinių ir mokytojų 

dalyvavimą mokyklos gyvenime 

 

V. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2022 METAIS 

 

9. 1 tikslo – individualios vaiko pažangos stebėsenos efektyvumas, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi poreikius, vertinimo kriterijų aiškumą, įvairovę, grįžtamąjį ryšį – 

įgyvendinimas (įgyvendinta): 

9.1. 100% mokinių pamokose/pratybose/veiklose įsivertindavo pasiekimus ir su pedagogų 

pagalba planavo savo mokymąsi;  

9.2. 10% padidėjo konsultacijas lankančiųjų mokinių dalis;  

9.3. 100% mokytojų kiekvieną mėnesį stebėjo, fiksavo, analizavo ir aptarė su mokiniais 

„Individualios pažangos suvestinę“; tokia stebėsena padėjo mokytojams planuoti mokymo tikslus ir 

siekiamybę;  

9.4. 100% mokinių vykdė asmenybinės brandos stebėseną (atlikdavo asmeninės pažangos 

duomenų analizę);  

9.5. 100% mokinių padarė ugdymosi pažangą; 

9.6. švietimo pagalbos specialistai parengė ir pradėjo taikyti individualios mokinio 

pažangos vertinimo anketas psichoemocinės būsenos, kalbos raidos, gebėjimų ir įgūdžių 

sistemingam stebėjimui bei pažangos vertinimui; 

9.7. 80% pedagogų tobulino profesines kompetencijas dalyvaudami NŠA išorės vertintojos 

Olivijos Saranienės seminare „Įtraukioji pamoka“; atliko praktines užduotis; 

9.8. pedagogai su kolegomis organizavo patirties mainus temomis: 

9.8.1. „Mokinio įsivertinimo pamokoje/pratybose modelis praktiškai“:  

9.8.1.1. 99% mokytojų stebėjo ir analizavo kolegų 42 pamokas/pratybas, teikė kolegialųjį 

grįžtamąjį ryšį;  

9.8.1.2. mokinių mokymosi pažangos stebėjimas yra sistemingas, užtikrinta formuojamojo, 

apibendrinamojo vertinimo ir ugdymosi rezultatų dermė, laiku ir išsamiai teikta informacija 

mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams);  

9.8.1.3. mokytojų tarybos posėdžių „Individualios mokinio pažangos efektyvumas“ (I ir II 

dalyse) buvo aptartas pamokose/pratybose/veiklose taikomas mokytis padedantis vertinimas, 

kūrybiškumą skatinantis grįžtamasis ryšys bei įsivertinimas; 

9.8.1.4. skatinamas: 

9.8.1.4.1. mokytojų tarimasis dėl skirtingų mokymosi poreikių mokinių mokymo, 

veiksmingų praktikų integravimo, tiriamosios projektinės veiklos organizavimo;  

9.8.1.4.2. mokytojų profesinis tobulėjimas;  

9.8.1.5. mokinių žinios buvo siejamos su gyvenimo praktika; buvo pristatyta ketverių metų 

praktika, efektyviausios ugdymo veiklos, metodai, jų poveikis mokinių SEK ugdymui, įvertintas 4-

tų, 10-os klasių mokinių realus ūgties pokytis; 
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9.8.2. „Veiksmingi patyriminio ugdymo(si) metodai pamokoje/pratybose/veiklose“:  

9.8.2.1. 80% mokytojų tobulino profesines kompetencijas seminare „Patyriminio 

ugdymo(si) metodai ir jų taikymas pamokose/pratybose“;  

9.8.2.2. 99% mokytojų stebėjo ir analizavo kolegų 8 pamokas/pratybas, teikė kolegialųjį 

grįžtamąjį ryšį;  

9.8.2.3. 90% mokinių pasirinko ir įgyvendino vieną iš pedagogų pasiūlytų 10 val. trukmės 

patyriminio ugdymo(si) projektą;  

9.8.2.4. 25% mokytojų padidino lyderystės įgūdžius organizuodami kompetencijų ugdymo 

renginius;  

9.8.2.5. 90% mokytojų pamokose taikė patirtinio reflektyvaus mokymo(si) strategijas 

naudodami įvairias mokymosi aplinkas, vykdydami projektus;  

9.8.2.6. 90% mokytojų ir 80% mokinių naudojasi Wi-Fi ryšiu pamokose (klasėse, kieme) 

įsivertinimui ir grįžtamojo ryšio teikimui; 

9.8.2.7. patyriminio mokymo(si) metodų naudojimo sėkmės istorijomis dalintasi mokytojų 

tarybos posėdžio metu, tarptautinėje apskritojo stalo diskusijoje „Skaitmeninis mokytojas – augantis 

mokinys“, straipsniuose „Švietimo naujienose“;   

9.8.2.8. 100% įgyvendinta STEAM programa (organizuotos 24 pamokos, kuriose naudoti 

aktyvūs STEAM metodai); 

9.9. švietimo pagalbos specialistai dalyvavo ilgalaikėje programoje „Pasiruošimas 

įtraukiajam ugdymui: pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas iššūkių sprendimui“, 

seminare „Logopedinio masažo technika šalinant dizartrijas“, ko pasekoje specialistai geba tiksliau 

numatyti mokymo metodus ir strategijas bei teikti tikslesnes rekomendacijas kitiems pedagogams; 

9.10. apvaliojo stalo diskusijoje „Būrelių poreikis ir nauda“ Mokinių taryba su būrelių 

vadovais dalinosi gerąja patirtimi: apžvelgti mokinių asmeniniai pasiekimai, lūkesčiai; diskutuota 

apie visų metų veiklas, gebėjimą nuosekliai siekti žinių, iškeltus tikslus, mokinių dalyvavimą 

praktinėse veiklose, užduočių atlikimą; mokinių tarybos atstovai pateikė mokinių pageidavimus dėl 

naujų būrelių (daugiau sportinės ir STEAM pakraipos būrelių);   

9.11. vykdydami Kultūros krepšelio programą mokiniai apsilankė 32 veiklose (užsiėmimų 

metu taikomi kūrybingi ir inovatyvūs metodai, plėtojamas mokinių kultūrinis akiratis, kultūros 

patirčių įvairovė, suteikiama galimybė ugdyti mokinių kūrybingumą, emocinį intelektą, kritinį 

mąstymą, socialines emocines kompetencijas, kultūrinį-pilietinį identitetą, sąmoningumą, patirtinį 

mokymąsi); 

9.12. neformaliojo švietimo veiklose integruotas STEAM ugdymas:  

9.12.1. vykdytos veiklos pagal tarptautinį Erasmus + projektą „Take Eco Action with 

STEAM“ (Nr. 2021-1-LT01-KA210-SCH-000031377) suburtos mokytojų profesionalų komandos, 

STEAM veiklos integruotos į ugdymo(si) procesą; mokykla priėmė svečius iš Turkijos, Graikijos ir 

Italijos, į mainus vyko 2 mokyklos pedagogai, suorganizuoti 2 EcoSTEAM virtualūs mokymai, 

kuriuose dalyvavo 8 mokytojai ir 30 mokinių;  

9.12.2. EcoSTEAM savaitės metu 100% mokinių gilino ir ugdėsi sveikos gyvensenos ir 

ekologinės savimonės pagrindus dalyko ir STEAM integruotose pamokose;  

9.12.3. 100% dalyko mokytojų tobulino savo dalykines, IT, kognityvines ir 

bendradarbiavimo kompetencijas; 

9.13. ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko 10 su STEAM veikla susijusių kūrybinių 

dirbtuvių, teatrinių inscenizacijų, užsiėmimų ir pan., kurių metu 100% mokinių lavino mokėjimo 

mokytis, menines ir pažinimo kompetencijas, pritaikydami STEAM elementus, kūrė, mokėsi, 

konstravo;  
9.14. siekiant stiprinti mokinių kalbinę kompetenciją mokant visų dalykų organizuoti 8 

užsiėmimai: respublikinis skirtingų gebėjimų mokinių konkursas, estafetinės-loginės užduotys 

įvairiose mokyklos erdvėse, vykdytos integruotos kalbos ugdymo savaitės ir mėnesiai, viktorinos, 

edukaciniai užsiėmimai, akcijos; 
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9.15. užtikrinama „Mokinių socialinių emocinių kompetencijų įsivertinimo pagal SEKU 

metodiką“ tąsa:  

9.15.1. 100% mokinių geba įsivertinti ir apibūdinti savo elgesį, emocijas, socialinius 

įgūdžius;  

9.15.2. auklėtojai įvertino kiekvieno mokinio ūgties pokyčius ir pateikė tėvams (globėjams, 

rūpintojams) rekomendacijas dėl vaiko SEK ugdymo;  

9.15.3. auklėtojai pagal ūgties pokyčius koreguoja ir rašo ugdomosios veiklos planus; 

9.16. P–4 klasių mokiniai dalyvavo vaikų ankstyvosios prevencijos programose: 

9.16.1. „Zipio draugai“ - 81% P–1 klasių mokiniai; 

9.16.2. „Obuolio draugai“ - 65% 2–3 klasių mokinių; 

9.16.3. „Įveikiame kartu“ - 100% 4a, 4b klasių mokinių;  

9.16.4. „Paauglystės kryžkelės“ - 100% 5–8 klasių mokinių;  

9.17. atvirų užsiėmimų ciklo „Veiksmingi patyriminio ugdymo(si) metodai neformaliojo 

švietimo veiklose“ metu suorganizuota 12 klasės valandėlių, 11 neformaliojo švietimo užsiėmimų, 

kurių metu pedagogai sėkmingai taikė efektyvius, mokinius motyvuojančius patyriminius 

ugdymo(si) metodus; 

9.18. atnaujintas vadovėlių fondas; nupirkti vadovėliai (lietuvių k. 6, 9 klasei, matematika 

ir lietuvių k. 4 klasei, pasaulio pažinimo 3 klasei, ekonomikos, anglų k. 3, 4, 6, 7, 8, 9-10 klasėms); 

9.19. 100% bibliotekos darbas automatizuotas (pereita prie elektroninio knygų ir vadovėlių 

išdavimo, bibliotekos dokumentacijos tvarkymo); 

9.20. 100% naudojama mokyklų bibliotekų kompiuterinė programa MOBIS. 

10. 2 tikslo – mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų 

mokinių socializacijai sudarymas – įgyvendinimas (įgyvendinta): 

10.1. seminaras mokyklos bendruomenei „Grįžtamojo ryšio kultūra organizacijoje“; 40 

mokyklos pedagogų kėlė kvalifikaciją emocinio intelekto tema; 

10.2. dalinosi gerąja patirtimi su socialiniais partneriais apie dalyvavimą tarptautiniuose 

savanorystės projektuose;  

10.3. 2 savanoriai įsitraukė į organizuojamas neformaliojo švietimo veiklas, vykdė 

projektus, pristatė savanorystės idėją, savo šalį;  

10.4. 100% vyksta tarpkultūriniai manai; pedagogai tapo mentoriais, tutoriais, veiklų 

organizatoriais; 

10.5. ugdant mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius ir ekologinę savimonę buvo 

organizuota: 

10.5.1. P-10 klasių mokiniams 20 integruotų sveikatinimo pamokų, 6 savaites mokiniai 

aktyviai ilsėjosi pertraukų metu, patyrė pozityvias emocijas, skatino bendruomeniškumą; 

10.5.2. renginiai, kuriuose dalyvavo 90% mokinių (krepšinio, futbolo, regbio, kvadrato 

rungtynės, sporto šventė 5–10 kl. mokiniams, estafetės ,,Vikruoliukų startai“, šaškių turnyrai, sporto 

diena su tėvais (globėjais/rūpintojais), aktyvus poilsis lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre, 

popietė šeimai ,,Judėk daugiau, gyvenk sveikiau!“, sporto šventė įstaigai ,,Mes – greiti, mes – 

pirmi!“, paspirtukų ir dviračių šventė, renginiai, skirti Europos Judumo dienai, etnosporto varžybos 

„Lazdos traukynės“, „Išstūmimas iš rato“, popietės „Šok, nesustok“, viktorinos ,,Daržovių, vaisių 

karalystėje“, „Ką žinai apie sveiką gyvenseną?“, „Sveika mityba“, „Daržovių ir vaisių paradas“, 

sveikatos ugdymo praktinis užsiėmimas ,,Morkadienis“);  

10.6. neformaliojo švietimo veiklose, būreliuose dalyvavo 90% mokinių, sudarytos sąlygos 

mokinių individualiems gebėjimams atsiskleisti;  

10.7. organizuotas ugdymas karjerai:  

10.7.1. 100% auklėtojų vykdė 24 veiklas, kurių prioritetas - profesinis orientavimas 

(pažintiniai vizitai, patyriminiai vizitai, klasės valandėlės, išvykos į Šiaulių profesinio rengimo 

centro skyrius, profesijų dienos); 

10.7.2. 100% dešimtosios ir šeštųjų klasių mokiniai dalyvavo projekte „Profesijų 

pasaulyje“;  
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10.7.3. sudaryti P–10 klasių mokinių Karjeros planai; 

10.7.4. organizuota ugdymo karjerai savaitė „Pasimatuok profesiją“, kurios metu 90% P–

10 klasių mokinių dalyvavo 30-yje įvairių veiklų (klasės valandėlės kitose erdvėse, pažintiniai ir 

patyriminiai vizitai, išvykos į Šiaulių profesinio rengimo centrus); 

10.7.5. organizuotas 3-jų OPA užsiėmimų ciklas: „Draugystės apyrankė“ (dalyvavo 1c 

klasės 11 mokinių), „Magiškas 3D pasaulis“ (dalyvavo 4a, 4b klasių 24 mokiniai), 100% 1c klasės 

mokinių susipažino su įvairiais pynimo dygsniais, išmoko pasigaminti apyrankę bei ją dekoruoti; 

100% 4 klasių mokinių išmoko projektuoti, modeliuoti 3D objektus, popieriaus lape atspausdinti 

suprojektuoto modelio projekcijas, paruošti modelio failą 3D spausdinimui naudojant Solidworks 

Apps for Kids ir Autodesk Tinkercad programas;  

10.7.6. 90% mokyklos bendruomenės narių dalyvavo gamtosauginėse, ekologinėse, 

kraštotyrinėse, pilietinėse, karitatyvinėse akcijose, kuriose buvo ugdytos pilietinio atsakingumo, 

sąmoningumo ir gamtosauginės nuostatos, lavinti atjautos, rūpesčio, atsakingumo jausmai, 

empatija, didėjo atsakomybė už miesto aplinką, tvirtėjo bendruomeniškumo, partnerystės jausmas, 

mokiniai ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, skatintas atsakingas vartojimas, 

siekis saugoti gamtą: 

10.7.6.1. „Darom ir gamta mums padėkos 2022“;  

10.7.6.2. „Šiaulių senųjų miesto kapinių tvarkymas“;  

10.7.6.3. „Padėkime paukšteliams žiemą“; 

10.7.6.4. „Švari aplinka“;  

10.7.6.5. „Tėvų ir senelių patarimai kaip sulaukti 100 metų“;  

10.7.6.6. „Į pagalbą keturkojui“; 

10.7.6.7. ,,Pagirk savo vaiką“;  

10.7.6.8. ,,Atmintis gyva – kol liudija“; 

10.7.6.9. „Draugai draugams“; 

10.7.6.10. „Tolerancija: kaip vaikus teisingai mokyti tolerantiško elgesio“ ir kt.;  

10.8. kuriant atvirą mokyklą, aktyviai bendradarbiaujančią su socialiniais partneriais, 

sudarytos 5 naujos sutartys su socialiniais partneriais:  

10.8.1. UAB „Eco service projektai“;  

10.8.2. UAB „Kormotech“;  

10.8.3. Traksėdžių Šilojų mokykla;  

10.8.4. sporto klubu „Sporto kodas“;  

10.8.5. Šiaulių „Aušros“ muziejumi;  

10.9. skatinant saviraiškų mokinių ir mokytojų dalyvavimą mokyklos gyvenime, 50% 

mokinių aktyviai įsitraukė į aplinkos tobulinimo veiklą (edukacinių erdvių: mokyklos daržo, basų 

kojų tako, mokyklos parko ir kt. priežiūra); 

10.10. visus metus mokinių darbai buvo demonstruojami ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

ir mokyklos erdvėse, internetinėje svetainėje, socialinėse paskyrose, Šiaulių miesto savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje, Aido filiale, Lieporių filiale, Šiaulių menų mokykloje: suorganizuotos 23 

parodos; jose dalyvavo 90% mokinių; formuota pozityvi nuomonė apie mokyklą ir viešinti mokinių 

kūrybiniai pasiekimai Šiaulių mieste; skatintas kūrybinių galių atsiskleidimas, stiprinta savivertė, 

pasitikėjimas; 

10.11. organizuoti 5 tradiciniai renginiai:  

10.11.1. tarptautinis muzikos ir šokio festivalis-konkursas „Metų laikai 2022“ (mokiniai 

atliko savo ir mokytojo sukurtas choreografines kompozicijas; lavinta mokinių sceninė kultūra, 

kūryba, jie turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių, miestų meno kolektyvais, patyrė pozityvias 

emocijas);  

10.11.2. tarptautinė konferencija „Inovacijos ir kūrybiškumas neformalioje veikloje“, 
kurioje dalyvavo 129 pedagogai iš 5 šalių (pranešėjai dalijosi darbo patirtimi neformalioje veikloje 

ypatumais, išryškinant kūrybiškumo svarbą naujovėms, buvo plėtojamos mokytojų 

bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo bei kūrybiškumo kompetencijos); 
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10.11.3. etninės kultūros savaitė „Sūduvos krašto lobiai“, skirta Sūduvos metams paminėti 

(dalyviai stebėjo ir aptarė edukacinį filmą „Edukacinės Tuktuko kelionės: Suvalkijos regionas“ 

(2021), šoko suvalkietišką šokį „Ciceliukė Marceliukė“, varžėsi „Lazdos traukynės“ ir „Išstūmimo 

iš rato“ rungtyse, Žaliūkių malūnininko sodyboje-muziejuje kepė duoną, dalyvavo edukaciniame 

užsiėmime „Apie laumes ir jų darbus“); 

10.11.4. renginys „Naktis mokykloje“ (30 5–10 klasių mokinių stiprino saviraiškos, 

kūrybiškumo, darbo komandoje kompetencijas, patyrė pozityvias emocijas); 

10.11.5. karitatyvinė veikla „Sušildykime širdis“, skirta senoliams, gyvenantiems 

socialinės globos namuose (mokiniai atliko kūrybines veiklas, tobulino bendrąsias kompetencijas, 

pozityvių santykių kūrimo ir palaikymo įgūdžius, stiprintas mokinių empatijos jausmas, formuotos 

mokinių vertybinės nuostatos, atjauta); 

10.12. suorganizuotos akcijos, viktorinos, kūrybinės dirbtuvės, kūrybinės savaitės, šventės, 

teatralizuoti, muzikiniai pasirodymai, konkursai, reginiai („Oi, jojau jojau, dūmojau…“, „Pi dienos 

maratonas“, ,,Svečiuose pas pasaką“, „Ar pažįstame savo miestą?“, „Žodžio sparnai Tavo sielai, 

Mama“, „Moki žodį – žinai kelią“, „Sudie, pradine“, „Žodžių sodas“, „Balnokit, broliai, žirgus“, 

„Blynų diena“,,,Eikš, pažaisim, padainuosim“, „Vanduo - gyvybės šaltinis“, ,,Velykų saulutė 

nušvito“, ,,Sveikas, darželi“, ,,Lijo lijo lietus“, ,,Uždekime žvakeles“, „Skamba, aidi jau varpeliai“ 

ir kt.), kuriuose dalyvavo 100% mokinių, jie lavino vaizduotę, atskleidė kūrybines galias, tobulino 

bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, lavintas mokinių estetinis suvokimas, mokiniai 

įtvirtino žinias apie gamtos požymius, susipažino su lietuvių tradicijomis ir papročiais, sužinojo 

temines sąvokas, ugdėsi gebėjimą bendrauti tarpusavyje, empatiją, draugiškumą, pagarbą, 

toleranciją; lavintas mokinių kūrybiškumas, bendravimo ir bendradarbiavimo, iniciatyvumo 

kompetencijos, skatintas sveikas gyvenimo būdas, aktyvesnis tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas 

į mokykloje vykdomas veiklas; 

10.13. vykdant tarptautinį savanorystės projektą „Volunteering for Solidarity Education“ 

(projekto Nr. 2021-2-LT02-ESC51-VTJ-000044912), suorganizuotos 2 apvaliojo stalo diskusijos su 

mokyklos savanoriais ir koordinuojančiomis įstaigomis, pasidalyta gerąja patirtimi su socialiniais 

partneriais apie mokyklos dalyvavimą tarptautiniuose savanorystės projektuose, skatinamas 

aktyvesnis pedagogų dalyvavimas viešinant mokyklą; 

10.14. įvykdyti 3 tyrimai:  

10.14.1. „Maisto gelbėjimo laboratorija“ (60% 5–8 klasių mokinių kartu su valgyklos 

darbuotojais svėrė maisto atliekas, skaičiavo išmetamo maisto kiekį, diskutavo apie galimybes 

tausoti maisto produktus); 

10.14.2. „Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenės emocinio intelekto raida“ 

(bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Šaulių akademija), rezultatai pristatyti mokyklos 

bendruomenei: P klasių mokiniams sudaromos palankios sąlygos emocinio intelekto ugdymui ne tik 

pamokų, bet ir neformalios veiklos metu; Šiaulių „Dermės“ mokyklos mokinių emocinio intelekto 

bruožai kryptingai kylantys; Šiaulių „Dermės“ mokyklos specialistų emocinio intelekto bruožų 

rezultatai vertinami aukščiau vidutinio – dideli; 

10.14.3. „Mokinių psichologinis ir fizinis saugumas“ (bendradarbiaujant su mokyklos 

švietimo pagalbos specialistais) tyrimo rezultatai padėjo nustatyti P–10 klasių mokinių psichologinį 

ir fizinį saugumą, mokinių tarpusavio sąveiką, socialinės-emocinės aplinkos įtaką mokinių 

pažangai, mokyklos partnerystę su šeima; 

10.15. vykdant mokyklos STEAM programą, organizuoti 24 projektai ir 33 veiklos 

(STEAM veiklų savaitės, tarptautiniai mokymai, akcijos edukaciniai užsiėmimai, seminarai, 

konferencijos, metodinės dienos), kuriose buvo atskleisti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikiai; 

10.16. užtikrinta mentorystės tąsa pamokų ruošos metu; 70% mokinių įtraukti į ugdymo 

procesą kaip auklėtojų „asistentai“, ugdyta mokinių asmenybės branda, gebėjimas įsivertinti 

asmenines galias; 
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10.17. mokiniai turi unikalią galimybę naudotis vienintele Lietuvoje virtualia skaitymo 

sutrikimų turintiems žmonėms skirta biblioteka ELVIS (elektroninių leidinių valdymo informacinė 

sistema); 

10.18. skaitytojų skaičius mokyklos bibliotekoje padidėjo 2% (skaitytojų 320, iš jų 241 

mokinys); apsilankymų skaičius padidėjo 18% 

 

 

V.1. ŠVIETIMO PAGALBA  

 

11. Vaiko gerovės komisija (VGK) organizavo ir koordinavo: prevencinį darbą mokykloje, 

kompleksinės švietimo pagalbos teikimą, siekė užtikrinti saugią ir sveiką socialinę - emocinę 

aplinką, sudarė prielaidas palankias sąlygas mokinių socializacijai, užtikrino mokinio pažangos 

stebėseną bei savalaikės pagalbos mokiniui teikimą. 

12. VGK teikė mokiniams socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę bei 

specialiąją pagalbą, padėjo naujiems mokiniams adaptuotis mokykloje; bendradarbiavo su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais, mokyklos administracija, kitais specialistais, siekiant 

vaiko gerovės.  

13. 2022 m. vyko 17 VGK posėdžių, kuriuose buvo aptartas VGK veiklos planas, mokinių, 

ugdomų pagal pritaikytas ir individualizuotas programas sąrašai, teikiamos rekomendacijos 

mokiniams, tėvams (globėjams/rūpintojams), pedagogams, ieškota būdų, kaip gerinti mokyklos 

ugdymo(si) aplinką, mikroklimatą, mokinių saugumą, kaip efektyviau tenkinti mokinių 

individualius, specialiuosius ugdymosi poreikius. Komisija aptarė mokinių ugdymosi pasiekimus ir 

sunkumus, teikė rekomendacijas, siūlymus dėl pakartotinio vertinimo PPT. Po atliktų mokinių 

vertinimų PPT – komisija, mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) dalyvavo bendruose 

įvertinimo aptarimuose su PPT specialistais (ZOOM platformoje): aptartos pasikeitusios išvados 

apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, švietimo pagalbos teikimą bei ugdymo proceso 

organizavimą, teiktos rekomendacijos pedagogams bei tėvams (globėjams/ rūpintojams). Komisija 

organizavo ir vykdė prevencinį darbą, nagrinėjo nesėkmingo mokymosi priežastis, sprendė 

konkrečių mokinių problemas, bendradarbiavo su klasių vadovais, auklėtojais, tėvais 

(globėjais/rūpintojais). 

14. VGK iniciavo 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą, pritaikė pasiekimų 

patikrinimo vykdymą, konsultavo mokytojus rengiant, pritaikant užduotis bei vertinimo 

instrukcijas, analizavo užduočių atlikimo rezultatus, pateikė rekomendacijas.  

15. Mokyklos VGK aptarė mokytojų parengtas pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias 

ugdymo programas. Pagal individualizuotas ugdymo programas ugdoma 11 mokinių, pagal 

pritaikytas programas - 159 mokiniai.  

16. Mokykloje ugdomi įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių grupių mokiniai:  

16.1. nežymus intelekto sutrikimas – 11;  

16.2. kochleariniai implantai – 3; 

16.3. lėtiniai neurologiniai sutrikimai – 9;  

16.4. įvairiapusis raidos sutrikimas – 3;  

16.5. bendrieji mokymosi sutrikimai – 54;  

16.6. skaitymo sutrikimai – 46;  

16.7. rašymo sutrikimai – 46;  

16.8. matematikos mokymosi sutrikimai – 34;  

16.9. dėmesio sutrikimai – 51;  

16.10. aktyvumo ir dėmesio sutrikimai – 1;  

16.11. elgesio sutrikimai – 6;  

16.12. emocijų sutrikimai – 25; 

16.13. kalbėjimo ir kalbos sutrikimai – 261; 

16.14. kompleksinis sutrikimas – 144;  
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16.15. sulėtėjusi raida – 34;  

16.16. nepalankūs aplinkos veiksniai – 6;  

16.17. sveikatos problemos – 2;  

16.18. mokymasis ne gimtąja kalba – 2.  

17. PPT rekomenduojamos pagalbos, konsultacijos:  

17.1. psichologo pagalba rekomenduojama – 76 mokiniams; 

17.2. socialinio pedagogo pagalba rekomenduojama – 164 mokiniams;  

17.3. mokytojo padėjėjo pagalba rekomenduojama – 64 mokiniams;  

17.4. specialiojo pedagogo pagalba rekomenduojama – 230 mokinių.  

18. Švietimo pagalbos teikiamos 100% mokinių. 

19. Plėtojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, formuojant teisingas nuostatas netinkamai 

besielgiančių vaikų atžvilgiu bei ugdant jų asmenybę VGK nariai aktyviai bendravo ir 

bendradarbiavo su Lietuvos miestų ir rajonų pedagoginių psichologinių tarnybų specialistais.  

20. VGK nariai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, rengė ir skaitė 

pranešimus mokyklos, miesto, respublikinėse konferencijose, dalinosi gerąja darbo patirtimi su 

Šiaulių miesto ir respublikos mokyklų švietimo pagalbos specialistais, Šiaulių ir kitų miestų bei 

rajonų pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, Pasvalio r. specialiaisiais pedagogais ir 

logopedais, studentais, atliekančiais praktikas ir kitais socialiniais partneriais. Vaiko gerovės 

komisijos nariai aktyviai dalyvavo įvairių darbo grupių veiklose, rengė ir skaitė pranešimus 

metodinių grupių, tėvų (globėjų/rūpintojų), mokyklos pedagogų susirinkimuose, posėdžiuose, 

dalyvavo projektinėse veiklose, rengė mokinius konkursams, konferencijoms, kūrė mokymo 

priemones, teikė rekomendacijas, atliko tyrimus.  

21. Socialiniai pedagogai kaupė, rinko, analizavo informaciją: iš mokytojų, mokinių, tėvų 

(globėjų/rūpintojų) gauta 15 informacinių raštų, parengti 26 informaciniai raštai institucijoms, 

tėvams (globėjams, rūpintojams); pravesta 132 pokalbiai su mokiniais dėl elgesio, lankomumo, 

mokinio elgesio taisyklių laikymosi, adaptacijos mokykloje, mokymosi pasiekimų, 74 pokalbiai su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl mokinių elgesio, lankomumo, mokymosi pasiekimų, 

adaptacijos mokykloje, maitinimo mokykloje, 122 pokalbiai su administracija, mokytojais, klasių 

vadovais, klasių auklėtojais, kitais mokyklos darbuotojais dėl mokinių elgesio, lankomumo, 

mokymosi pasiekimų, mokinio elgesio taisyklių laikymosi, maitinimo organizavimo, važiavimo 

savaitgaliais į namus, 76 pokalbiai su kitų institucijų darbuotojais: atvejo vadybininkais, socialiniais 

darbuotojais, vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais, 

kt.; mokiniams, tėvams (globėjams/rūpintojams), mokytojams, auklėtojams teiktos konsultacijos dėl 

socialinės paramos mokiniams, šeimai - gavimo tvarkos; koordinuotas mokinių nemokamas ir 

mokamas maitinimas, pavėžėjimas iki autobusų stoties.  

22. Socialinis pedagogas koordinavo prevencinių programų, veiklų kūrimą ir 

įgyvendinimą, atliko tyrimus, analizavo gautus duomenis:  

22.1. organizuoti: 

22.1.1. 5b klasių mokinių sutelktumo stiprinimo užsiėmimai sausio – kovo mėn.; 

22.1.2. streso įveikos ir nusiraminimo technikų užsiėmimai 5-10 klasių mokiniams spalio – 

gruodžio mėn.; 

22.1.3. prevenciniai pranešimai 7–8 klasių mokiniams „Naujos psichoaktyvios 

medžiagos“; 

22.1.4. Tolerancijos dienos minėjimas P-10 klasių mokiniams; 

22.1.5. sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių“ veiklos (iniciatyva „Komplimentų 

dėžutė“, solidarumo akcija „Skirtingos kojinės“, vaizdo įrašo „Patyčios turi baigtis“ 5-10 kl. mok. 

peržiūra ir aptarimas);  

22.1.6. renginiai „Naktis mokykloje“ (5-10 klasių mokiniams), „Apie disleksiją paprastai“ 

(9-10 klasių mokiniams); 

22.2. parengta atmintinė „Vaiko savivertės stiprinimas“ pradinio ugdymo mokinių tėvams 

(globėjams/rūpintojams); 
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22.3. koordinuota socialinio tinklo uždaros grupės „Šiaulių „Dermės“ mokyklos mokinių 

tėvai (globėjai/rūpintojai)“ veikla; 

22.4. atlikti tyrimai ir parengti pranešimai:  

22.4.1. apie parengiamųjų klasių mokinių adaptaciją; 

22.4.2. apie penktųjų klasių mokinių adaptaciją;  

22.4.3. „Tėvų (globėjų/rūpintojų) požiūris į ugdymą karjerai mokykloje“. 

23. Psichologo veikla – palankių psichologinių sąlygų ugdymosi procese sudarymas.  

23.1. Psichologai vykdė mokinių asmenybės, ugdymosi problemų, galių ir sunkumų 

nustatymą, konsultavo, rengė ir teikė rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), 

pedagogams;  

23.2. konsultuoti 60 P-4 klasių, 57 5-10 klasių mokiniai:  

23.2.1. teiktos individualios konsultacijos 15 mokinių (kreipėsi savarankiškai); 

23.2.2. teiktos konsultacijos 6 mokiniams (kreipėsi klasių vadovai/auklėtojai); 

23.2.3. teiktos konsultacijos 7 mokiniams (kreipėsi tėvai (globėjai/rūpintojai); 

23.2.4. teiktos nuotolinės konsultacijos 22 tėvams (globėjams/rūpintojams); 

23.2.5. dviem pedagogams teiktos konsultacijos; 

23.2.6. atlikta 13 stebėjimų (individualių ir grupinių); 

23.3. atsižvelgus į PPT išvadose pateiktas rekomendacijas dėl psichologo pagalbos: 

nuolatinė (kartą per savaitę) individuali psichologinė pagalba teikta 60 mokinių P-4 klasių, 29 5–10 

klasių mokiniams. 

24. Mokiniai konsultuoti dėl palaikomosios terapijos poreikio, konfliktų bendraamžių 

tarpe, nerimo, prisitaikymo prie naujos aplinkos ir profesijos pasirinkimo klausimais, teikta emocinė 

parama.  

25. Įgyvendintos gyvenimiškų įgūdžių ugdymo studijos P-4 klasių mokiniams „Vaikų 

klubas“ ir 5-10 klasių mokiniams „Mokinių klubas“ neformaliosios veiklos programos.  

26. Organizuota: 

26.1. sutelktumo didinimo ir komandos formavimo užsiėmimai 5b klasės mokiniams; 

26.2. streso įveikos mokymai 5-10 klasių mokiniams; 

26.3. 5-10 klasių mergaičių apvaliojo stalo diskusija dėl krizinių situacijų; 

26.4. grupinių veiklų metu naudotos komandos formavimo užduotys, įvairūs relaksacijos 

metodai, mokoma konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų, pykčio valdymo strategijų, skatinama 

nusimatyti žingsnius, kurių laikantis ateityje būtų galima minėtų sunkumų išvengti. 

27. Parengta ir padalinta atmintinė P-4 klasių mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) 

,,Vaiko savivertės stiprinimas“.  

28. Atliktas tyrimas ,,5-10 klasių mokinių psichologinis ir fizinis saugumas“.  

29. Švietimo pagalbos specialistų darbo grupė:  

29.1. parengė individualios mokinių pažangos vertinimo anketas, naudojantis Kiphard, 

Portage vertinimo skalėmis, konsultuojantis su Lietuvos Respublikos logopedų asociacija, 

atsižvelgiant į neurotipinių vaikų raidą pagal amžių bei Bendrąsias ugdymo programas. 

Individualios mokinių pažangos anketos skirtos fiksuoti mokinių pažangą keturiose srityse (1 - 

kalbėjimo ir kalbos raida; 2 - mokėjimai, žinios, įgūdžiai; 3 - psichosocialinė būsena; 4 - kūno 

kontrolė); 

29.2. du kartus per metus fiksavo individualią mokinių pažangą, pristatė gautus rezultatus 

mokytojams bei tėvams (globėjams, rūpintojams); 

29.3. dalyvavo ilgalaikėje programoje „Pasiruošimas įtraukiajam ugdymui: pagalbos 

mokiniui specialistų bendradarbiavimas iššūkių sprendimui“, kurios metu dalinosi gerąja patirtimi, 

pristatė savo rengtas metodines priemones kitų miestų specialiesiems pedagogams ir logopedams, 

organizavo Šiaulių miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų diskusiją (II dalį) ,,Įtraukiojo ugdymo 

organizavimas vaikams, turintiems skaitymo sutrikimą (disleksiją)“; 

29.4. vedė 14 specialiųjų pamokų ir atvirų tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybų 

sensoriniame kabinete (1 – logopedo kabinete). 
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30. Krizinių situacijų 2022 m. nebuvo. 

 

V.2. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS  

 

31. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veikla organizuojama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 

V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programą, veiklos kokybės įsivertinimo 

metodikos“.  

32. Atliekant mokyklos vidaus kokybės įsivertinimą, vadovautasi mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016).  

33. Remiantis plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais giluminiam 

vertinimui 2022 m. atrinkta sritis - „Ugdymo aplinkos“. Pasirinktos temos: 3.1. Įgalinanti mokytis 

fizinė aplinka ir 3.2. Mokymasis be sienų. Rodikliai: 3.1.1. Įranga ir priemonės, 3.1.2. Pastatas ir jo 

aplinka, 3.1.3. Aplinkų bendrakūra, 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje, 3.2.2. Virtualios aplinkos. 

Raktiniai žodžiai: įvairovė, šiuolaikiškumas, estetiškumas, ergonomiškumas, mokinių įtraukimas, 

mokinių darbų demonstravimas, mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui, edukacinės išvykos, 

tikslingumas, įvairiapusiškumas.  

34. Atliekant mokyklos kokybės giluminį įsivertinimą naudota interneto platformoje 

emokykla.lt pateiktomis apklausomis, mokyklos metodinių grupių veiklos dokumentų analizė, 

pokalbiai su klasių vadovais, auklėtojais, mokykloje atliktų tyrimų analizė, priemonių dokumentų 

analizė. Mokinių įtraukimas, tikslingumas priskirti 3 lygiui, estetiškumas, ergonomiškumas, 

mokinių darbų demonstravimas, įvairovė, šiuolaikiškumas, įvairiapusiškumas, mokyklos teritorijos 

naudojimas ugdymui, edukacinės išvykos, – 4 lygiui. Išskirtas stiprusis veiklos aspektas – 

ergonomiškumas, silpnasis veiklos aspektas – tikslingumas, tobulinama veiklos sritis – mokinių 

įtraukimas. Parengtos išvados ir rekomendacijos, tikslai ir uždaviniai 2023 metams. 

35. Mokyklos veiklos įsivertinimo 2022 metų rezultatai. 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Rodiklis: pastatas ir 

jo aplinka (3.1.2.). 

Raktinis žodis: 

ergonomiškumas. 

Mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, vėdinimas 

ir šildymas – yra patogi, sveika ir palanki mokytis (su tuo sutinka 98% 

apklaustųjų). Mokykloje 100% užtikrinamos Lietuvos Respublikos higienos 

normos besimokantiems ir gyvenantiems mokiniams. Visose klasėse 

(100%) įrengti rekuperatoriai užtikrina mokinių sveikatą. 100% įrengtas 

LED apšvietimas, kondicionavimo sistemos klasėse ir 30% bendrabučio 

patalpose. 97% apklaustųjų sutinka, kad visos mokyklos erdvės yra 

funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems 

ugdymo(si) poreikiams: pamokoms ir popamokinei veiklai, individualiam, 

partneriškam, grupių darbui, mokymuisi su mokytojais ar savarankiškai. 

Įrengtos edukacinės aplinkos mokyklos teritorijoje visada skatina mokinių 

bendravimą, aktyvų ir pasyvų poilsį. Lauko aplinka yra funkcionali, 

dinamiška, atvira, pritaikyta įvairių poreikių, gebėjimų mokiniams. Įrengtos 

sertifikuotos edukacinės aikštelės su minkštąja gumine danga suteikia 

galimybę prasmingai ir įdomiai leisti laiką gamtoje, mokiniams visada 

(100%) leidžiama eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti. 

Silpnieji veiklos aspektai 

Rodiklis: Virtualios 

aplinkos (3.2.2.). 

Raktinis žodis: 

Beveik visi mokytojai (99%) turi galimybę pasinaudoti informacinėmis ir 

komunikacinėmis technologijomis. Jomis visada naudojasi tikslingai. 

Dažniausiai (90%) naudoja naujos medžiagos perteikimui, sudominimui 
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tikslingumas. mokomuoju dalyku, vaizdumui. 69% mokytojų supranta, kaip ir kiek 

pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus gali būti 

panaudojamos IKT. 81% mokytojų ir mokinių naudojasi Wi-Fi ryšiu 

pamokose (klasėse, kieme) įsivertinimui ir grįžtamojo ryšio teikimui. Visų 

dalykų mokytojų parenkamos ar mokinių pasirenkama virtuali aplinka yra 

absoliučiai saugi. 82% mokinių skaitmeninis turinys ir technologijos 

padeda įvairiapusiškiau, patraukliau mokytis. Tik 77% mokinių pritaria, 

kad geriau išmoksta dėstomą dalyką, kai mokytojai taiko IKT. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Rodiklis: aplinkų 

bendrakūra (3.1.3.). 

Raktinis žodis: 

mokinių įtraukimas. 

Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos 2022 metų veiklos plane numatyta sukurti 

saugią ir sveiką socialinę - emocinę aplinką. Mokykloje sukurta darbo 

grupė, koordinuojanti mokyklos kultūros puoselėjimo veiklą ir įstaigos 

įvaizdžio tobulinimą. Numatytos konkrečios veiklos per mokslo metus. Visi 

(100%) mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių 

projektavimą, įrengimą, dekoravimą. Dauguma (82%) mokinių prisideda 

prie mokyklos aplinkos kūrimo savo idėjomis ir darbais, dalyvauja kuriant 

aplinką, kurioje jiems gera, įdomu ir smagu būti. Aktyvinama mokinių 

lyderystė, nuolat skatinamos savivaldos veiklos. Tik 67% mokinių jaučiasi 

mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. Mokinių iniciatyva įrengta lauko klasė, 

atnaujinta laisvalaikio IKT svetainė. 

 

36. Apklausos, atliekamos pagal www.emokykla.lt pateiktas apklausas Google Forms 

sistemoje, padeda sužinoti mokinių, tėvų (globėjų/rūpintojų) ir mokytojų nuomonę apie mokyklos 

veiklos kokybę. Ši sistema turi ir kitų galimybių, kuriomis mokykla naudojasi ir kuri prisideda prie 

mokyklos veiklos įsivertinimo ir tobulinimo. Įsivertinimo rezultatai nurodo mokyklos veiklos 

tobulinimo kryptis.  
 

V.3. VEIKLOS, PASIEKIMAI 

 

37. Konferencijos. 

37.1. Konferencijos klausytojas. 

Konferencijų skaičius  Klausytojų skaičius 

 

Konferencija  

Šiaulių miesto  Lietuvos 

Respublikos  

Tarptautinė  

66 79 3 44 19 

 

37.2. Konferencijos pranešimo pateikėjas. 

Konferencijų  

skaičius 

Pranešėjų 

skaičius 

Pranešimų 

skaičius 

Konferencija  

Šiaulių miesto  Lietuvos 

Respublikos 

Tarptautinė  

12 36 29 - 7 5 

 

37.3. Konferencijos/ seminaro/ kongreso/metodinės dienos organizatorius. 

Suorganizuotų 

konferencijų/ 

seminarų/ 

kongresų/metodinių 

dienų skaičius 

Organizatorių 

skaičius 

Konferencija  

Šiaulių miesto  Lietuvos 

Respublikos 

Tarptautinė  

11 11 3 3 5 
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37.4. Mokiniai skaitė pranešimus. 

Konferenci 

jų  

skaičius 

Pranešė 

jų 

skaičius 

Mokinius  

parengusių 

pedagogų 

skaičius 

Pranešimų 

skaičius 

Konferencija  

Šiaulių 

miesto  

Lietuvos 

Respublikos  

Tarptautinė  

16 32 18 16 2 14 - 

 

38. Kursai/seminarai/konferencijos/kongresai/metodinės dienos. 

Pedagogų 

skaičius 

MG 

Pedagogų, dalyvavusių 

kursuose/seminaruose/ 

konferencijose/ 

kongresuose/ metodinėse dienose, 

skaičius 

Iš viso val.  Vidutinis valandų skaičius vienam 

pedagogui 

97 65 2867,5 30 

 

39. Organizuoti renginiai. 

39.1. Organizuoti renginiai mokykloje. 

Organizatorių 

skaičius  

Renginių skaičius  

Mokyklos Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

64 140 6 6 3 

 

39.2. Organizuoti renginiai už mokyklos ribų. 

Organizatorių 

skaičius  

Renginių skaičius  

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

20 38 6 1 

 

40. Atlikti tyrimai metodinėje grupėje. 

Pedagogų skaičius Tyrimų skaičius 

18 11 

 

41. Metodinės grupės narių skaityti pranešimai. 

Pedagogų skaičius Pranešimų skaičius  

57 56 

 

42. Organizuotos atviros: pamokos, pratybos, veiklos, klasės valandėlės. 

Organizatorių 

skaičius  

Atvirų  

pamokų skaičius 

Atvirų  

pratybų skaičius 

Atvirų  

veiklų skaičius 

 

Atvirų  

klasės valandėlių 

skaičius 

57 42 14 28 4 

 

43. Pasiekimai. 

43.1. Statistinė pasiekimų informacija. 

Renginių 

(parodų, 

konkursų, 

varžybų...) 

skaičius 

Pedagogų 

skaičius 

Prizinių vietų 

skaičius 

 

Mokinių,  

gavusių  

padėkas, 

skaičius 

Pedagogų,  

gavusių  

padėkas, skaičius 

243 63 65 238 58 
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43.2. Išplėstinė pasiekimų informacija 

Pedagogo 

pavardė, 

vardas 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Nuopelnas 

Beinorienė 

Vilma 

Tarptautinis mokinių piešinių 

konkursas „Gamta- didelis stebuklas“. 

1 III vietos diplomas Godai 

Grubliauskaitei 2b kl., 

diplomas mokytojai. 

Kučienė 

Vitalija 

  

 

I tarptautinis muzikos vokalo 

konkursas ,,Music is my life“. 

1 I vietos diplomas Darijui 

Škėlai 6b kl. 

Respublikinis vokalo konkursas-

festivalis ,,Pavasario fiesta“. 

1 II vietos diplomas Darijui 

Škėlai 6b kl. 

XV tarptautinis vaikų ir jaunimo 

vokalistų konkursas ,,Dzūkijos 

žvaigždutės 2022“. 

1 II vietos diplomas Darijui 

Škėlai 6b kl. 

Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo 

dainavimo konkursas ,,Tau, Mama“. 

1 III vietos diplomas Darijui 

Škėlai 6b kl. 

V vaikų ir jaunimo festivalis ,,Muzika 

kviečia kiekvieną“. 

1 I turo nugalėtojo diplomas 

Darijui Škėlai 6b kl. 

Respublikinio įtraukaus muzikavimo 

konkurso-festivalio ,,Perliukai“ 

baigiamieji renginiai. 

1 Laureato diplomas Darijui 

Škėlai 7b kl. 

Vyšniauskienė 

Renata 

 

Respublikinis pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkursas - paroda 

,,Mano sąsiuvinio viršelis“. 

1 Padėka paskatinamosios 

vietos laimėtojai Viltei 

Žilinskaitei 3a kl. 

Lietuvos respublikos bendrojo 

ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų 

1-4 klasių mokinių, raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas 

,,Žodžio sparnai tavo sielai, mama“. 

1 Laureatas už jautriausiai 

deklamuotas eiles Matui 

Paulauskui 3a kl. 

Šiaulių regiono ir miesto mokyklų ir 

progimnazijų mokinių virtualus 

konkursas „Gražiausias helovino 

moliūgas“ (Halloween Pumpkin 

Carving Contest). 

1 III vietos diplomas D. Sirusui 

4a kl. 

Zikienė Nida 

 

Šiaulių miesto specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių edukacinis 

projektas „Tau, mano mamyte“. 

1 I vietos laureatas Denisas 

Meldaikis 2a kl. 

Lietuvos respublikos bendrojo 

ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų 

1-4 klasių mokinių, raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas 

,,Žodžio sparnai tavo sielai, mama“. 

2 I vietos diplomas Faustui 

Bubeliui 2a kl.  

III vietos diplomas Arlandui 

Meškauskui 2a kl. 

Respublikinis pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkursas - paroda 

,,Mano sąsiuvinio viršelis“. 

1 III vietos diplomas Kamilei 

Petrauskaitei 2a kl. 

Respublikinė socialinė akcija - 

konkursas ,,Svajonių pyragas“. 

12 I vietos laimėjimas visai 

klasei. 

Poškevičienė 

Rasa 

Lietuvos respublikos bendrojo 

ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų 

1-4 klasių mokinių, raiškiojo 

1 III vietos diplomas Emilijai 

Kupreščenkaitei 4a kl. 
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skaitymo/deklamavimo konkursas 

,,Žodžio sparnai tavo sielai, mama“. 

Respublikinė specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių nuotolinė 

paroda ,,Paveikslėlis - dovana mamai“ 

1 Emilija Kupreščenkaitė, 4a kl. 

- padėka už originaliausio 

darbo nominaciją. 

Ledauskienė 

Rimutė 

 

Lietuvos respublikos bendrojo 

ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų 

1-4 klasių mokinių, raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas 

,,Žodžio sparnai tavo sielai, mama“. 

2 II vietos diplomas Karoliui 

Launikoniui 3b kl.  

II vietos diplomas Gabijai 

Petrukonytei 3b kl. 

Respublikinė mokinių kūrybinių darbų 

fotografijų paroda-konkursas „Žiemos 

pasaka“. 

11 I vietos diplomas 3b kl. 

mokiniams  

II vietos diplomas I. 

Tarvydaitei 3b kl.  

II vietos diplomas N. 

Nosumaitei 3b kl.  

II vietos diplomas D. Imbrasu 

3b kl. 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų 

fotografijų paroda - konkursas „Augu, 

kuriu, dalinuosi…“. 

1 II vietos diplomas A. Vaišvilai 

4b kl.  

II vietos diplomas mokytojai 

R. Ledauskienei 

Kapačinskienė 

Arnolda 

 

Tarptautinis šokių konkursas - 

festivalis ,,Emocijų banga“. 

9 Mažųjų grupė - II vieta. 

Solistė Enrika Mickeliūnaitė - 

III vieta. 

Tarptautinis šokių festivalis - 

konkursas ,,Baltic Amber Palanga 

2022“. 

14 Mokytojų 1 grupė - I vieta. 

Mokytojų 2 grupė - II vieta. 

Tarptautinis šokių festivalis - 

konkursas ,,Along the river 2022“. 

14 Mažųjų grupė - III vieta. 

Vyresniųjų grupė - II vieta. 

Tarptautinis šokių konkursas - 

festivalis ,,Baltic Amber Punskas 

Spring 2022“. 

14 Mažųjų grupė - II vieta. 

Vyresniųjų grupė - II vieta. 

Respublikinis šokių festivalis - 

konkursas ,,Šokio fiesta 2022“. 

16 Mažųjų grupė - III vieta. 

Vyresniųjų grupė - III vieta. 

Respublikinis šokių konkursas - 

festivalis ,,Le Dance 2022“. 

16 Mažųjų grupė - III vieta. 

Vyresniųjų grupė - II vieta. 

Tarptautinis šokių konkursas ,,Dance 

is passion 2022“. 

1 Enrika Mickeliūnaitė - II 

vieta. 

Respublikinis šiuolaikinių šokių 

festivalis - konkursas ,,Gintarinis 

pavasaris“. 

8 III vieta 

Tarptautinis šokių festivalis - 

konkursas ,,Baltic Amber Jūrmala 

2022“. 

14 II vieta 

III vieta 

Respublikinis šokių festivalis - 

konkursas „Kaunas Fest 2022 VDU“. 

11 II vieta 

Respublikinis šokių festivalis - 

konkursas „Action 2022“. 

8 II vieta 

Kavaliauskienė Nacionaliniai eTwinning 15 Kokybės ženkleliai už 
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Rasa apdovanojimai.  eTwinning projektus „Gen Z 

schools“ , „Gamified classes“. 

Žukauskienė 

Jolanta 

 

Šiaulių miesto specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių edukacinio 

projekto „Tau, mano mamyte“ 

dailyraščio konkursas. 

1 Inga Tarvydaitė, 3b kl. (3 kl. 

mok. grupėje - I vieta). 

Respublikinė mažoji lietuvių kalbos 

olimpiada. 

1 Karolis Launikonis, 3b kl. 

mok. - I vieta 

Senkauskienė 

Aušra, 

Juozapavičienė 

Laima 

Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklų 5 

kl. skirtingų gebėjimų mokinių 

konkursas ,,Žinau, moku, galiu“. 

2 Martynas Bardauskas, 5b kl., 

 II vieta 

Joranas Blažiūnas, 5b kl.,  

III vieta 

Biliūnienė 

Jovita 

 

Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklų 5 

kl. skirtingų gebėjimų mokinių 

konkursas ,,Žinau, moku, galiu“. 

1 Edilijus Petkevičius, 5b kl,  

II vieta 

Respublikos bendrojo ugdymo 

mokyklų 1-4 klasių skirtingų gebėjimų 

mokinių raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas 

,,Žodžio sparnai Tavo sielai, Mama!“ 

2 Advita Maižytė ir Jovaras 

Juzukėnas, 3a kl. - 3 kl. 

mokinių deklamavimo 

poroje/grupėje - I vieta 

Respublikinis S. Daukanto vardo 

bendrojo ugdymo mokyklų ir 

Kretingos rajono švietimo įstaigų 2-5 

klasių mokinių dailyraščio konkursas 

,,Ką parašysi, to neišdildysi“. 

1 Goda Grubliauskaitė 3b - III 

vietos diplomas. 

Lietuvos Respublikos 2-6 klasių 

skirtingų gebėjimų mokinių pasakos 

be galo kūrimo-iliustravimo konkursas 

,,Seku pasaką be galo“. 

2 Nominacija Denui Anužiui 

,,Už iliustracijos 

spalvingumą“; nominacija 

Emilijui Kvietkauskui ,,Už 

kruopštumą“. 

Biliūnienė 

Jovita 

Šalies pradinių klasių mokinių ir 

lopšelių - darželių vaikų virtuali 

piešinių paroda - konkursas ,,Mažieji 

menininkai“. 

1 Nominacija Mijai Jonavičiūtei 

,,Už meninį temos 

įprasminimą“. 

Beinorienė 

Vilma 

Šiaulių miesto pradinių mokyklų ir 

progimnazijų mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Velykos atkeliavo“. 

1 Nojus Garbaliauskas - 

laureatas. 

Valuntinaitė 

Violeta 

 

Respublikos bendrojo ugdymo 

mokyklų 1-4 klasių skirtingų gebėjimų 

mokinių raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas 

,,Žodžio sparnai Tavo sielai, Mama“. 

1 

 

 

Fausta Grubliauskaitė, 4a kl. - 

4 klasių mokinių grupėje - I 

vieta. 

 
 

Bielskienė 

Živilė 

Šiaulių miesto specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių edukacinio 

projekto „Tau, mano mamyte“ 

dailyraščio konkursas. 

1 Berita Gruzdaitė, Pb kl. - I 

vieta 

Bielskienė 

Živilė 

Respublikinė mažoji lietuvių kalbos 

olimpiada. 

1 Deividas Grikainis 4b kl. - III 

vieta 

Žukauskienė 

Jolanta 

Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų 

skirtingų gebėjimų mokinių viktorina - 

4 II vieta (komandinė) 

Gabija Petrukonytė, Domantas 
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konkursas „Žodžių sodas“. Žemeckas, Danielius 

Aukščionis, Mantas Lisinskas 

Nakvosienė 

Alvija 

Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų 

skirtingų gebėjimų mokinių viktorina - 

konkursas „Žodžių sodas“. 

4 I vieta (komandinė) 

Deividas Sirusas, Gustas 

Pavlovas, Edgaras Augys, 

Viltė Žilinskaitė 

Strazdauskienė 

Loreta 

Respublikinis pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkursas-paroda 

„Mano sąsiuvinio viršelis“. 

2  III vieta Kamilė Petrauskaitė 

Kulikauskienė 

Aurelija 

Respublikinė specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių paroda-konkursas 

„Pavasario spalvos“ tema: ,,Pirmieji 

pavasario žiedai“. 

6 Laureatas  

Benas Tichonovas 

Sruogytė 

Jūratė 

 

Šalies mokinių, mokytojų kūrybinių 

darbų iš įvairių atliekų virtuali paroda 

„Oi ežy, ežy, ežy, ką spygliukuose 

neši?“ 

1 Laureatas  

Karolis Kundrotas 

Respublikinis specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių piešinių 

konkursas „Profesijų pasaulis“ . 

2 I vieta Rusnė Bukauskaitė 

Respublikinis mokinių kūrybinių 

darbų konkursas „Pravėriau vario 

vartelius“. 

1 Nominacija Ingai Tarvydaitei 

už kūrybiškumą. 

Tarptautinis mokinių virtualių 

kūrybinių darbų paroda – konkursas 

„Būk sveikas, pavasari!“. 

1 Laureatė 

Andrėja Valantinaitė 

Šukienė Rasa Šiaulių miesto mokinių kūrybinių 

darbų paroda - konkursas 

„Superherojus mano mieste“. 

1 Nominacija Matui 

Jaunzemnieks „Už kosminį 

polėkį“ 

Garalevičienė 

Ilona 

Tarptautinis esė ir eilėraščių konkursas 

„Švenčiu Lietuvą“. 

1  Paskatinimosios grupės 

prizininkas. 

 

Arlauskienė Rasa 
Dalintasi gerąja darbo patirtimi „Švietimo naujienose“. Straipsnis 2022-03-02, Pilietinė iniciatyva 

,,Lietuvos mes vardą minim“. https://www.svietimonaujienos.lt/pilietine-iniciatyva-lietuvos-mes-

varda-minim/ 

Jarašūnienė Živilė 

Dalintasi gerąja darbo patirtimi „Švietimo naujienose“. Straipsnis 2022-06-06 Metodinė išvyka 

„Netradicinės erdvės ir jų panaudojimo galimybės ugdomajame procese“ 

https://www.svietimonaujienos.lt/metodine-isvyka-netradicines-erdves-ir-ju-panaudojimo-

galimybes-ugdomajame-procese/ 

Zaurienė Vanda  

Dalintasi gerąja darbo patirtimi „Švietimo naujienose“. Straipsnis 2022-11-14. Integruoto ugdymo 

sveikos mitybos savaitė „Vaisius, daržoves valgai - savo sveikatą saugai“ 

https://www.svietimonaujienos.lt/integruoto-ugdymo-sveikos-mitybos-savaite-vaisius-darzoves-

valgai-savo-sveikata-saugai/ 

Budraitienė Asta, Pastoraitė Laima, Sabatauskė Bernadeta 

Dalintasi gerąja darbo patirtimi „Švietimo naujienose“: 

https://www.svietimonaujienos.lt/patyriminio-ugdymosi-projektai-siauliu-dermes-mokykloje/ 

 

https://www.svietimonaujienos.lt/pilietine-iniciatyva-lietuvos-mes-varda-minim/
https://www.svietimonaujienos.lt/pilietine-iniciatyva-lietuvos-mes-varda-minim/
https://www.svietimonaujienos.lt/pilietine-iniciatyva-lietuvos-mes-varda-minim/
https://www.svietimonaujienos.lt/metodine-isvyka-netradicines-erdves-ir-ju-panaudojimo-galimybes-ugdomajame-procese/
https://www.svietimonaujienos.lt/metodine-isvyka-netradicines-erdves-ir-ju-panaudojimo-galimybes-ugdomajame-procese/
https://www.svietimonaujienos.lt/integruoto-ugdymo-sveikos-mitybos-savaite-vaisius-darzoves-valgai-savo-sveikata-saugai/
https://www.svietimonaujienos.lt/integruoto-ugdymo-sveikos-mitybos-savaite-vaisius-darzoves-valgai-savo-sveikata-saugai/
https://www.svietimonaujienos.lt/patyriminio-ugdymosi-projektai-siauliu-dermes-mokykloje/
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V.4. MOKINIŲ LANKOMUMO DUOMENYS 

 

44. Duomenys: 

 

Metai  Klasės  Mokinių skaičius  Tenka vienam mokiniui  

Iš viso praleista  Praleista dėl ligos  Praleista dėl kitos 

priežasties  

Praleista be 

priežasties  

2018 P-4 116 92.3 86.9 5.4 0.03 

2018 5-10 87 66.7 52 13.8 0.8 

2018 P-10 203 79.5 69.4 9.6 0.4 

2019 P-4 132 61.6 58.2 10.1 0 

2019 5-10 87 48.4 37 9.8 1.5 

2019 P-10 219 55 47.6 9.9 0.75 

2020 P-4 135 59 54.4 4.6 0 

2020 5-10 85 40 34.5 5.6 0 

2020 P-10 220 49.5 44.4 5.1 0 

2021 P-4 150 6.66 5.4 1.25 0 

2021 5-10 86 3.74 3.26 0.45 0.02 

2021 P-10 236 10.4 8.66 1.7 0.02 

2022 P-4 151 16.5 15.4 1.15  0 

2022 5-10  103 47 23 4 20 

2022 P-10 254 63.5 38.4 5.15 20 

 

V.5. DIAGNOSTINIŲ TESTŲ REZULTATAI 

 

45.  

2022 

 

Klasė  Dalyko 

pavadinimas  

Klasės vidutinis pažymys 

2021-2022 m. m.  

metinis vertinimas  

Testų rezultatai  

(spalio mėn.) 

2a/3a Lietuvių k.  Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 4 
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(12 mok.)  Pagrindinis lygis - 4 Pagrindinis lygis - 6 

Patenkinamas lygis - 8 Patenkinamas lygis - 2 

Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą – perkelti į 3 klasę Padarė pažangą - 5 

2b/3b 

(12 mok.; 

1 indiv. progr.) 

 

Lietuvių k. 

 

 

Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 3 

Pagrindinis lygis - 7 Pagrindinis lygis - 7 

Patenkinamas lygis - 7 Patenkinamas lygis - 1 

Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 3 klasę Padarė pažangą - 3 

2c/3c 

(11/12 mok.; 

1 indiv. progr.) 

 

Lietuvių k.  Aukštesnysis lygis - 1 Aukštesnysis lygis - 4 

Pagrindinis lygis - 3 Pagrindinis lygis - 5 

Patenkinamas lygis - 6 Patenkinamas lygis - 2 

Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 3 klasę Padarė pažangą - 1 

2a/3a 

(12 mok.) 

Matematika  Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 4 

Pagrindinis lygis - 5 Pagrindinis lygis - 5 

Patenkinamas lygis - 7 Patenkinamas lygis - 3 

Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 3 klasę Padarė pažangą - 4 

2b/3b 

(12 mok.; 

1 indiv. progr.) 

 

Matematika  Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 5 

Pagrindinis lygis - 6 Pagrindinis lygis - 4 

Patenkinamas lygis - 5 Patenkinamas lygis - 2 

Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 3 klasę Padarė pažangą - 5 

2c/3c 

(11/12 mok.; 

1 indiv. progr.) 

 

Matematika  Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 4 

Pagrindinis lygis - 4 Pagrindinis lygis - 5 

Patenkinamas lygis - 6 Patenkinamas lygis - 2 

Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 3 klasę Padarė pažangą – 1 
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4a/5a 

(11 mok.;  

3 indiv. progr.) 

Lietuvių k.  

 

Aukštesnysis lygis - 0 8 

 Pagrindinis lygis - 2 

Patenkinamas lygis - 6 

Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 5 klasę 

4b/5b 

(13 mok.) 

Lietuvių k. Aukštesnysis lygis - 0 7 

Pagrindinis lygis - 4 

Patenkinamas lygis - 9 

Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 5 klasę 

4a/5a 

(11 mok.;  

3 indiv. progr.) 

 

Matematika  

 

 

Aukštesnysis lygis - 0 5 

Pagrindinis lygis - 3 

Patenkinamas lygis - 5 

Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 5 klasę 

4b/5b 

(13 mok.) 

Matematika  Aukštesnysis lygis - 0 4 

Pagrindinis lygis - 4 

Patenkinamas lygis - 9 

Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 5 klasę 

4a/5a 

(11 mok.;  

3 indiv. progr.) 

Pasaulio 

pažinimas  

Aukštesnysis lygis - 0 7 

Pagrindinis lygis - 2 

Patenkinamas lygis - 6 

Nepatenkinamas lygis - 0 

Padarė pažangą - perkelti į 5 klasę 

4b/5b 

(13 mok.) 

Pasaulio 

pažinimas  

Aukštesnysis lygis - 0 6 

Pagrindinis lygis - 9 

Patenkinamas lygis - 4 

Nepatenkinamas lygis – 0 

Padarė pažangą - perkelti į 5 klasę 
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6a/7a Lietuvių k. 5.7/ 5 

6b/7b Lietuvių k. 6.18/ 8 (5 mokiniai padarė pažangą) 

6a/7a Matematika  6.1/ 5 

6b/7b Matematika  6.27/ 4 

8/9 Lietuvių k.  6.45/ 5 

8/9 Matematika  6.55/ 4 

8/9 Socialiniai mokslai 6.73/ 6 (1 mokinys padarė pažangą) 

8/9 Gamtos mokslai  6.94/ 5 

 

V.6. NMPP REZULTATAI 

 

46. 

Klasė Matematikos pažangos 

rezultatai procentais 

Lietuvių k. pažangos 

rezultatai procentais 

Pasaulio pažinimo pažangos 

rezultatai procentais 
 

4 58 47.9 62 

6 52.9 56.9  

8 40.6 69 73.4 46.6 

 

V.7. PUPP REZULTATAI 

 

47.  

Metai  10 klasės mokinių skaičius  PUPP dalyvių skaičius ( %) Vidutinis pažymys (lietuvių k.) Vidutinis pažymys (matematika) 

2017 13 7 (53.8%) 5.7 5.7 

2018 9 6 (66.7%) 6 5.5 

2019 19 10 (52.6%) 5.2 4.9 

2020 Neorganizuota dėl COVID-19 pandemijos 

2021 9 6 (66.7%) 6.5 7.66 

2022 9 6 (66.7%) 6.7 6.7 

48. Vidutinis pažymys Lietuvoje: lietuvių k. – 6.35, matematika – 4.22; daugiau negu Lietuvos vidutinis pažymys – matematika 100%, lietuvių k. – 

33.33% 
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V.8. VYKDYTI PROJEKTAI 

 

49.  

Eil. 

Nr. 

Projekto/programos 

pavadinimas 

Organizatorius Darbo grupė Projekto/ 

programos 

trukmė 

Rezultatas  

Mokyklos lygmens projektas 

1.  „Augu sveikas ir 

stiprus“. 

V. Zaurienė, 

J. Knizikevičienė 

Soc. partneriai 

Šiaulių l/d 

„Žiburėlis“ mokytoja  

R. Ručinskienė 

Spalio – birželio 

mėn. 

Bendradarbiaujant su projekto soc. partneriais 

kiekvieną mėn. vykdoma veikla leido vaikams 

daugiau suteikti žinių apie sveikos gyvensenos 

pradmenis vykdant sportines pramogas, 

užsiėmimus. Naudojant patirtinius (STEAM) 

gebėjimus tyrinėjome vandens poveikį augalų 

gyvenime, sveikatą stiprinome juoko terapija. 

Veiklose dalyvavo ugdytinių tėvai. Savo 

įgyvendintomis veiklomis dalinosi socialiniai 

partneriai ir sukurti bendri filmukai, kuriuos 

aptarinėjo stebėdami vaikai. Lavėjo vaikų kalba, 

turtėjo žodynas, draugystės jausmas, džiaugsmo 

išraiška.  

2.  „Nuo sėklos iki 

sėklos“. 

L. Pastoraitė 6b/7b klasės 

mokiniai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

100% 6b/7b klasės mokinių projektinėje veikloje 

lavino mokėjimo mokytis kompetencijas.  

3.  „Europa – mūsų 

žemynas“. 

 

B. Sabatauskė D. Stankevičienė, 

6a/7a klasės 

mokiniai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

100% 6a/7a klasės mokinių įvairiuose projekto 

atlikimo etapuose lavino pažinimo, 

komunikavimo, kūrybingumo kompetencijas. 

4.  ,,Matematinė svajonė“. A. Budraitienė 6b/7b klasės 

mokiniai 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

100% 6b klasės mokinių dalyvaudami projektinėje 

veikloje lavino mokėjimo mokytis, pažinimo, 

kūrybingumo kompetencijas. Sukūrė savo miestą 

iš erdvinių figūrų. 
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5.  Saugesnio interneto 

savaitė. 

N. Medžiaušienė 

 

3-10 klasių mokiniai Vasario 7-11 d. 100% 3-10 kl. mokinių atlikdami IT testą pagilino 

žinias, kaip saugiai elgtis internete, prisiminė 

pagrindines taisykles ir moka jomis naudotis 

virtualioje erdvėje. 

6.  ,,Bičiulystė su 

raidėmis“. 

J. Steckytė I. Zykienė, 

K. Kvietkauskienė 

Sausio – birželio 

mėn.  

Mokiniai išmoko taisyklingai ištarti ir teisingai 

parašyti išmoktas raides, jas iliustravo, sukūrė 

koliažą bei pristatė kūrybinį darbelį „Mano vardo 

pirmoji raidė“ parodoje (Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos bibliotekoje), ugdant mokėjimo 

mokytis, komunikavimo, socialines, pažinimo, 

kūrybiškumo bei asmenines kompetencijas. 

7.  ,,Eksperimentų 

laboratorija“. 

J. Maziliauskienė I. Miceikienė, 

V. Elinskienė 

Sausio–birželio mėn. Eksperimentuodami mokiniai mokosi ir siekia 

suprasti kaip ir kodėl vyksta įvairios reakcijos. 

Keldami klausimus ieško atsakymų. Kaupdami 

patirtį išgyvena įvairias emocijas, ugdo 

kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, pažinimo 

kompetencijas.  

8.  „Tas paslaptingas 

paukščių pasaulis“. 

K. Kvietkuvienė J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

V. Kučienė 

Visus metus  P klasių mokiniai rinko informaciją apie paukščius 

gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų, sužinojo, 

kaip prisidėti prie jų globojimo ir išsaugojimo. 

Taikant patyriminio ugdymo metodus ugdėsi 

pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

9.  „Ragauju. Liečiu. 

Uostau. Girdžiu. 

Matau. Jaučiu.“ 

J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

K. Kvietkuvienė 

Ž. Petravičius, 

J. Kravčenkienė 

Visus metus 100% Pa, Pb, Pc klasių mokinių atliks įvairias 

užduotis naudodamiesi rega, uosle, klausa, 

lytėjimu, skoniu bei fiksuos savo pojūčius 

stebėjimo lape, analizuos ir pateiks išvadas. 

10.   „Termometras“. I. Miceikienė, 

V. Elinskienė, 

J. Maziliauskienė 

K. Kazlauskaitė, 

V. Čiomėnienė 

Vasario–gegužės 

mėn. 

100% 1a, 1b, 1c klasių mokinių susipažino su 

termometrų įvairove bei jų paskirtimi. Atliko 

tyrimus, išanalizavo gautus rezultatus, juos 
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pavaizdavo diagramose, padarė išvadas. Tobulino 

pažinimo, mokėjimo mokytis ir bendravimo 

kompetencijas. 

11.  ,,Šiaulių miesto 

augalija“. 

N. Zikienė, 

V. Beinorienė 

- Visus metus  100% 2a ir 2b klasių mokinių dalyvaus praktinėje-

tiriamojoje veikloje, kritiškai mąstys, tyrinės, 

suvoks galimybę pritaikyti turimas žinias ir 

praktines patirtis, bendraus ir bendradarbiaus, 

patobulins pažinimo, mokėjimo mokytis, 

bendrauti kompetencijas. Sukaups daugiau žinių ir 

informacijos apie savo miestą, jo augalus. Išmoks 

juos atpažinti, įvardinti medžių dalis, jų rūšis. Iš 

gamtinės medžiagos kurs koliažus. Pildys 

stebėjimų lapus, gautus rezultatus analizuos ir 

padarys išvadas. 

12.  „Šiaulių miestas’’. J. Kreičmanaitė - Vasario–gegužės 

mėn. 

100% 2c klasės mokinių rinks ir kaups informaciją 

apie Šiaulių miestą, lankysis įvairiose miesto 

vietose, patobulins pažinimo, mokėjimo mokytis, 

bendrauti, bendradarbiauti kompetencijas, 

fotografuos, rašys, kurs „informacinį“ klasės 

leidinį apie Šiaulių miestą. 

13.  „Mokausi 

tyrinėdamas“. 

R. Vyšniauskienė, 

R. Ledauskienė 

R. Ledauskienė, 

J. Biliūnienė, 

T. Bičiušas 

Vasario–gegužės 

mėn. 

100% 3a ir 3b klasių mokinių susipažino su 

įdomiais chemijos ir fizikos reiškiniais, išsiaiškino 

tų reiškinių susidarymo priežastis, atliko praktines 

užduotis, patys pasigamino popierių ir sveikinimo 

atvirukus, augino grybus ir įvairius augalus, atliko 

stebėjimus, kritiškai mąstė, tyrinėjo, suvokė 

galimybę pritaikyti turimas žinias ir praktines 

patirtis. Tiriamosios veiklos metu mokėsi saugiai 

dirbti su įvairiomis medžiagomis ir tobulino 

pažinimo, mokėjimo mokytis, bendravimo 

kompetencijas. 
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14.  Tęstinis projektas 

„Gyvoji gamta. 

Vabzdžiai“. 

R. Ledauskienė R. Vyšniauskienė, 

T. Bičiušas, 

J. Biliūnienė 

Kovo – gegužės 

mėn.  

100% 3a, 3b klasių mokiniai susipažino ir pagilino 

žinias apie vabzdžių ir vabalų pasaulį, atliko 

STEAM veiklas su vabzdžiais, augino drugelius iš 

kokonų ir juos stebėjo, dalyvavo edukaciniuose 

užsiėmimuose. Vyko veiklos, skirtos pažintinėms, 

socialinėms, emocinėms kompetencijoms ugdyti. 

Buvo surengta kūrybinių darbų paroda „Spalvotas 

gyvenimas“ . 

15.  „Švaraus pasaulio 

spalvos“. 

G. Grigaitienė UAB „Švarinta“ 

komercijos direktorė 

A. Grikainienė 

Kovo – gegužės 

mėn.  

100% 4b klasės mokinių ieškos informacijos apie 

atliekų rūšiavimą, ją analizuos, dalyvaus išvykoje 

į UAB „Švarinta“; atliks bandymus, parengs ir 

pristatys informacinį lankstinuką P-4 klasių 

mokiniams „Švaraus pasaulio trispalvė“. 

16.  ,,Maisto chemija“. R. Poškevičienė V. Valuntinaitė Kovo – gegužės 

mėn.  

100% 4a klasės mokinių, atlikdami bandymus, 

tyrimus su maisto produktais, įgis žinių apie 

maistą, jo savybes. Bus skatinamas noras tyrinėti, 

augti pažinimo srityje, ugdomas kritinis 

mąstymas. 

17.  „Lietuvos krepšiniui-

100“. 

D. Stankevičienė L. Anučauskytė, 

B. Sabatauskė, 

V. Matakienė, 

R. Stapulionis 

Gegužės – spalio 

mėn. 

Plačiau susipažinta su sporto šaka-krepšiniu: 

suorganizuota paroda „Oranžinis kamuolys“, 

suorganizuotos išvykos į Šiaulių Areną krepšinio 

varžybas, Joniškio krepšinio muziejų ir kt. 

Krepšinio pagalba skatintas fizinis aktyvumas bei 

sveika gyvensena. Mokiniai turiningai praleido 

laiką, suteikta daug teigiamų emocijų. 

18.  „Žemynas, kuriame 

mes gyvename“. 

D. Stankevičienė B. Sabatauskė Visus metus  100 procentų 6a klasės mokinių pagilino žinias 

apie Lietuvą, kaimynines respublikas Latviją, 

Estiją, Lenkiją, dalyvavo viktorinoje Sukurtame 

žemėlapyje pažymėjo dažniausiai lankomas, 

gražiausias vietas, objektus. Užsiėmimų metu 

buvo ugdomos pažinimo, mokinių socialinės 
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bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. 

19.  „Planetos lobis - 

šiukšlės“. 

K. Kazlauskaitė I. Miceikienė, 

V. Čiomėnienė 

Sausio-birželio mėn. 1a, 1b, 1c klasės mokiniai įgijo pradinių žinių apie 

rūšiavimą ir jo svarbą žmogaus gyvenime. Išmoko 

tinkamai ir tikslingai panaudoti antrines žaliavas. 

20.  „Sveikatos keliu 

ženkime kartu“. 

V. Valuntinaitė V. Sėjūnas, 

R. Poškevičienė 

Sausio-birželio mėn. Projektas padėjo 90% 4a ir 5a klasės mokinių 

domėtis sveikos gyvensenos nuostatomis jiems 

priimtinais būdais ir priemonėmis, ugdytos 

mokinių socialinės (bendravimo ir 

bendradarbiavimo) kompetencijos, asmeninės 

(įvertinti savo fizines jėgas ir priimti iššūkius, 

kryptingai siekti tikslų sveikatai palankių mitybos 

įgūdžių link), pažinimo kompetencijos (klausti ir 

ieškoti atsakymų, mokytis formuluoti išvadas, 

stebėti, vertinti savo mitybą), mokėjimo mokytis 

kompetencijos (su auklėtojų, tėvų 

(globėjų/rūpintojų) pagalba numatyti tolesnius 

žingsnius formuojant mokinių sveikatos 

gyvensenos nuostatas). 

21.  ,,Žali burtai“. J. Biliūnienė T. Bičiušas, 

M. Rodienė, 

R. Vyšniauskienė, 

R. Ledauskienė 

Sausio-birželio mėn. 100 % 3a ir 3b klasių mokinių pagilino žinias apie 

vaisių, daržovių įvairovę, jų naudą sveikatai, 

susipažino su vaistingaisiais augalais, jų reikšme 

žmogaus sveikatai bei lavino jutiminį suvokimą 

(lytėjimo, uoslės, skonio). Mokiniai išmoko: 

įgytas žinias pritaikyti praktiškai, patyriminių 

(STEAM) veiklų metu; informacinių technologijų 

pagalba susirasti reikiamą informaciją. 

22.  „Profesijų pasaulyje“. V. Šimaitienė, 

N. Ostrauskas 

N. Medžiaušienė, 

A. Kapačinskienė, 

R. Švambaris 

Vasario-gegužės 

mėn. 

98% mokinių sudarytos sąlygos išmokti 

konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai 

kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis 

kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, 

profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo 



30 

 

rinkoje. 

23.  ,,Žirgas-grožio, jėgos, 

harmonijos simbolis“. 

V. Čiomėnienė A. Kulikauskienė, 

L. Strazdauskienė, 

V. Elinskienė, 

V. Beinorienė 

Vasario - balandžio 

mėn.  

Ugdytiniai susipažino su arklio (žirgo) gyvenimo 

būdu senovėje ir dabar, su arklio veislėmis, kūno 

sandara, mokėsi piešti arklį. Mokiniai lankėsi 

Šiaulių gamtininkų centro ir Kurtuvėnų dvaro 

žirgyno edukaciniuose užsiėmimuose, susipažino 

su tinkamu ir saugiu elgesiu šalia žirgo, žirgo 

psichologiniais ir biologiniais ypatumais. Buvo 

ugdoma atsakomybė, empatija, pagarba pažįstant 

žirgus. Projekto metu mokiniai tobulino pažinimo, 

bendradarbiavimo, bendradarbiavimo, 

etnokultūros, socialines, kūrybiškumo 

kompetencijas, turtino žodyną, naujais žodžiais, 

lavino šnekamąją kalbą, turiningai praleido 

laisvalaikį. 

24. „Sveikas maistas man 

gardus - augsiu sveikas 

ir žvalus“. 

 

I. Miceikienė V. Elinskienė, 

J. Maziliauskienė, 

K. Kazlauskaitė, 

V. Čiomėnienė 

Sausio - lapkričio 

mėn.  

100% 2a, 2b, 2c kl. mokinių įgijo žinių apie 

maisto ir mitybos poveikį sveikatai; sužinojo, 

kuriuos maisto produktus sveika valgyti kasdien, o 

kurių reikėtų atsisakyti; ugdė valgymo kultūrą, 

supratimą apie maisto produktų įvairovę. Tobulino 

mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialines, 

pažinimo, kūrybiškumo bei asmenines 

kompetencijas. 

25. 

 

„Bičiulystė su 

pasakomis“. 

I. Zykienė K. Kvietkuviene,  

J. Steckyte 

Sausio – gegužės 

mėn.  

Projekto „Bičiulystė su pasakomis“ metu, taikant 

įvairias ugdymo priemones ir formas, 100% 1a, 1b 

ir 1c klasių mokinių ugdėsi rišliąją kalbą, plėtojo 

meninę raišką mokantis inscenizuoti, iliustruoti ir 

sekti pasakas, mokėjimo mokytis, komunikavimo, 

socialines, pažinimo, kūrybiškumo bei asmenines 

kompetencijas taikant patyriminio ugdymo 

metodus. 



31 

 

26.  Eksperimentai 

virtuvėje. 

R. Ledauskienė T. Bičiušas Spalio-gruodžio 

mėn. 

Projekto metu, 100 % 4b klasės mokinių įgijo 

praktinių įgūdžių ruošiant maistą virtuvėje. 

Atlikdami bandymus, tyrimus su maisto 

produktais, įgijo žinių apie maisto ruošimą, jo 

savybes, sveikos gyvensenos pagrindus, plėtojo 

pažinimo, socialines, komunikavimo ir 

kūrybiškumo kompetencijas taikant patyriminio 

ugdymo metodus.  

27. „Būk mano draugas“. A. Kapačinskienė Mokinių taryba, 

N. Ostrauskas 

Lapkričio mėn.  p-10 kl. mokiniai gilino savęs pažinimo 

kompetencijas, buvo skatinami bendrauti ir 

bendradarbiauti tarpusavyje, patyrė pozityvių 

emocijų dalyvaudami netradicinėje veikloje, ugdė 

pažinimo, komunikacines ir menines 

kompetencijas. 

Lietuvos Respublikos lygmens projektas 

1.  „Sveikatiada“. Ž. Jarašūnienė - Rugsėjo – birželio 

mėn. 

Ugdytiniai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių apie 

sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. 

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo 

„Sveikatiados“ iššūkiuose, konkursuose, atlikdami 

įvairias užduotis. Pedagogai dalinosi gerąja 

patirtimi. 

2.  „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2023“. 

Ž. Jarašūnienė, 

R. Doveikienė 

- Sausio – birželio 

mėn. 

Festivalio metu buvo skatinamas vaikų 

fizinis aktyvumas, sudarant galimybę judėti 

skirtingose aplinkose. Vaikai mokėsi išvengti 

sužalojimų ir traumų estafečių metu. Mokėsi 

veikti kartu, bendradarbiauti. Buvo ugdoma 

orientacija erdvėje, miklumas, greitumas, judesių 

koordinacija, pusiausvyra.  

3.  ,,Ačiū, kad esate…’’ V. Kučienė L. Pastoraitė, 

I. Domkuvienė 

Kovo – gegužės 

mėn.  

100% 9b kl. mokinių, atlikdami kūrybiškas -

menines užduotis, patirs emocinio pasididžiavimo, 
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meilės, pagarbos savo brangiausiems žmonėms 

jausmą. 

4.  „Sveikatiada“. A. Kapačinskienė N. Ostrauskas Sausio – birželio 

mėn.  

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo 

„Sveikatiados“ iššūkiuose, konkursuose, patyrė 

teigiamų emocijų atlikdami įvairias užduotis. 

5.  „Šviesa mano sielai“. A. Kapačinskienė Mokinių taryba, 

N. Ostrauskas, 

N. Medžiaušienė, 

G. Krūmas, 

J. Bičiušienė, 

J. Steckytė,  

I. Zykienė 

Gruodžio mėn. 98% p - 10 kl. mokinių dalyvaudami projektinėje 

veikloje lavino mokėjimo mokytis, pažinimo, 

kūrybingumo kompetencijas. Mokiniai turtino 

emocinį, dorovinį bei intelektualinį bręstančios 

asmenybės vidinį pasaulį. 

Tarptautinis projekto lygmuo 

1.  Tarptautinis projektas 

„eTwinning“ 

platformos ,,Mokausi 

gamtoje ir iš gamtos 

per patirtinį ugdymą“. 

R. Arlauskienė - Sausio – rugpjūčio 

mėn.  

Projekto metu vaikams buvo suteikiamos 

galimybės dalyvauti STEAM veiklose pagal metų 

laikus. Patirtinis mokymasis gamtoje – ypatingas, 

nes suteikė daug galimybių patiems vaikams 

eksperimentuoti, kurti, atrasti, pažinti.  

2.  Tarptautinis STEAM 

projektas „eTwinning“ 

platformos ,,3D 

Lietuvos pilys“. 

I. Švambarienė - Vasario - kovo mėn. Projekto tikslas – Ugdyti vaikų tautinę ir pilietinę 

savimonę bei siekti, kad vaikai laisvai, kūrybiškai, 

išradingai švęstų Lietuvos istorines datas. Dalyviai 

įvairia technika atliko kūrybinius darbus - kūrė 3D 

Lietuvos pasirinktas pilis iš pasirinktų medžiagų. 

3.  Judesio dinamika 2022. A. Kapačinskienė Šiaulių „Dermės“ 

mokykla, Jelgavos 

pradinė mokykla 

plėtros centras 

„Valdeka“, Rygos 1-

oji mokykla-ugdymo 

centras, Telšių 

Balandžio- birželio 

mėn. 

90% mokinių renkasi sveiką gyvenimo būdą, 

pagerėjo fizinis aktyvumas, įgijo socialinių 

emocinių kompetencijų. 
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Naujamiesčio 

mokykla, Akmenės 

raj. Dabikinės V. 

Zubovo mokykla, 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centras, 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, Šiaulių 

lopšelis darželis 

„Žirniukas“, Šiaulių 

J. Janonio gimnazija, 

Šiaulių S. Daukanto 

gimnazija, Šiaulių 

sveikatingumo ir 

sporto klubas 

„Impuls“. 

4.  ,,Švenčiu Lietuvą’’. V. Kučienė G. Grigaitienė, 

N. Medžiaušienė 

Sausio – kovo mėn.  100% 4b kl. mokinių, atlikdami IKT, dailės ir 

muzikos užduotis, išreikš meilę Lietuvai, gilins 

patriotinius jausmus, tobulins bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

5.  Virtualus projektas 

,,Tiltas Lietuvai’’. 

G. Grigaitienė V. Kučienė Vasario 7 d. – kovo 

11 d. 

100% 4 b kl. mokinių atliko IKT, dailės ir 

muzikos užduotis; domėjosi Lietuvos istorija, 

svarbiomis datomis. Tobulino kūrybiškumo bei 

mokėjimo mokytis kompetencijas. 

6. 2 Europos solidarumo 

korpuso programos 

projektai „Volunteering 

for Solidarity 

Education“ 

(projekto2020-2-LT02-

R. Lanauskienė I. Garbenienė, 

G. Stapulionienė, 

 K. Kazlauskaitė, 

V. Valuntinaitė, 

J. Sruogytė, 

L. Dedashova, 

Visus metus  Savanoriai iš Azerbaidžano, Sakartvelo ir Turkijos 

integravosi į mokyklos bendruomenę, mokiniai 

susipažino su įvairiomis kultūromis, ugdėsi 

toleranciją, komunikacijos kompetencijas, 

savanoriai galėjo realizuoti save, atrasti ir ateityje 

pasirinkti mokytojo profesiją. 
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ESC13-006925 ir 

2021-2-LT02-ESC51-

VTJ-000044912). 

T. Gasitashvili, 

E. Mollaoglu 

7.  Tarptautinis projektas 

„Mandalos 

matematika“. 

 

A. Budraitienė,  

L. Slavickienė 

- Spalio – gruodžio 

mėn.  

Mokiniai prisiminė, kas yra mandala., kaip 

atliekama centrinė simetrija. Sukurtos mandalos 

ant panaudotų kompaktinių diskų. 15 procentų 

geriausių darbų atrinkti į Šiaulių techninės 

kūrybos centro organizuojamą parodą. 

8.  Erasmus + KA210 

projektas „Take Eco 

Action with STEAM“. 

R. Kavaliauskienė 3 mokyklos iš 

Turkijos ir Graikijos, 

NVO iš Italijos, 

I. Garbenienė, 

I. Miniauskienė, 

R. Gabrielaitis, 

R. Vyšniauskienė, 

L. Pastoraitė, 

N. Medžiaušienė 

Visus metus  100% 8-13 metų mokyklos mokinių įsijungė į 

vietines ir nuotolines projekto veiklas, kuriose 

STEAM ir ekologijos, aplinkosaugos įgūdžiai 

gilinami. Mokytojai dalinasi savo patirtimi, 

mokosi iš užsienio kolegų. 
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V.9. MOKYKLA BENDRADARBIAUJA 

 

50. Šiaulių „Dermės“ mokykla bendradarbiauja su: 

50.1. „Baltrex“ regbio klubas; 

50.2. „Impuls“ sporto klubas; 

50.3. „Suncity MMA“ sporto klubas; 

50.4 .Angelo muziejus; 

50.5. Apeiginio folkloro grupė „Rėda“; 

50.6. Jaunųjų gamtininkų centras; 

50.7. Joniškio r. Švietimo centro PPT; 

50.8. Kėdainių l/d „Aviliukas“;  

50.9. Kelmės r. PPT; 

50.10. Menų mokykla;  

50.11. Pakruojo r. PPT; 

50.12. Panevėžio pedagogų švietimo centru; 

50.13. Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro PPT; 

50.14. S. Sondeckio menų gimnazija; 

50.15. Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centru; 

50.16. Šiaulių „Ringuvos“ mokykla; 

50.17. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras; 

50.18. Šiaulių apskrities Povilio Višinskio viešąja biblioteka; 

50.19. Šiaulių arena; 

50.20. Šiaulių Didždvario gimnazija; 

50.21. Šiaulių I-oji muzikos mokykla; 

50.22. Šiaulių kultūros centras; 

50.23. Šiaulių m. „Aušros“ muziejus; 

50.24. Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka; 

50.25. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“; 

50.26. Šiaulių miesto lopšelis darželis „Eglutė“;  

50.27. Šiaulių miesto PPT; 

50.28. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru; 

50.29. Šiaulių miesto vaiko teisų apsaugos skyriumi; 

50.30. Šiaulių miškų urėdija; 

50.31. Šiaulių moterų LIONS klubas;  

50.32. Šiaulių profesinio rengimo centru; 

50.33. Šiaulių r. PPT; 

50.34. Šiaulių r. Švietimo centru; 

50.35. Šiaulių sanatorine mokykla; 

50.36. Šiaulių visuomenės sveikatos biuras; 

50.37. UAB „Revisma“; 

50.38. UAB „ROL Lithuania“;  

50.39. Viešoji įstaiga „Binada“; 

50.40. VšĮ „ Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“; 

50.41. VšĮ „Tikra mityba“;  

50.42. VšĮ „Vaiko labui“, 

50.43. VU Šiaulių akademija; 

50.44. VU Šiaulių akademijos Botanikos sodas. 

51. Bendradarbiavimas ir bendravimas organizuojamas sutartiniu pagrindu įvairiomis 

kryptimis: metodinio darbo, profesinio orientavimo, gerosios patirties sklaidos, ugdymo proceso 

organizavimo, kultūrine, sportine, pažintine veikla. 
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52. Šiaulių „Dermės“ mokykla yra šiaurinėje Lietuvos dalyje, Šiaulių mieste yra autobusų 

stotis, geležinkelis, kuris veda į didžiuosius respublikos miestus ir daugelį miestelių. Mokyklos 

bendruomenės nariams patogu sąveikauti su kitomis švietimo įstaigomis. Mokyklos išorinė aplinka 

pateikiama lentelėje, kurioje surašyti srautai, ateinantys į mokyklą, išeinantys iš jos; vyksta abipusis 

bendradarbiavimas. 

53. 

Šiaulių miesto savivaldybė   

 

 

 

 

 

Šiaulių „Dermės“ mokykla 

 

 

 

Mažeikių savivaldybė  

Raseinių miesto savivaldybė  Šakių savivaldybė  

Raseinių rajono savivaldybė  Klaipėdos rajono savivaldybė  

Kelmės miesto  Kupiškio savivaldybė  

Kelmės rajono savivaldybė  Telšių savivaldybė  

Šilalės miesto savivaldybė Jurbarko savivaldybė  

Šilalės rajono savivaldybė Akmenės savivaldybė  

Plungės miesto savivaldybė Utenos savivaldybė  

Plungės rajono savivaldybė Kauno miesto savivaldybė  

Joniškio savivaldybė Kėdainių savivaldybė  

Radviliškio savivaldybė  Marijampolės savivaldybė  

Pakruojo savivaldybė Anykščių savivaldybė  

Kretingos savivaldybė  Panevėžio rajono savivaldybė  

Vilkaviškio savivaldybė  Kupiškio savivaldybė  

 

 

VI. 2023 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

54. 1 tikslas – gerinti ugdymo kokybę didinant mokinio galimybes patirti sėkmę 

personalizuotame mokymo(si) procese; 

54.1. uždaviniai: 

54.1.1. ugdyti mokinį, kryptingai siekiantį asmenybės ugdymosi pažangos; 

54.1.2. stiprinti ugdymo kokybę pamokoje, įtraukiant kiekvieną mokinį į aktyvų 

mokymąsi; 

54.1.3. aktyvinti ugdymo proceso organizavimą edukacinėse erdvėse; 

55. 2 tikslas – skatinti mokinių lyderystę, saviraišką ir socialinę atsakomybę 

įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius: 

55.1. uždaviniai: 

55.1.1. plėtoti mokinių saviraišką, stiprinti jų socialinę brandą ir asmenybės augimą, 

įtraukiant mokinius į aplinkų bendrakūrą; 

55.1.2. aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais (globėjais/rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais vykdant kryptingą ir harmoningą veiklą; 

56. 3 tikslas – stiprinti pedagogų profesinio augimo plėtrą užtikrinant kryptingą 

kolegialų mokymąsi; 

56.1. uždaviniai: 

56.1.1. ugdyti pedagogų lyderystę skatinant tobulinti profesines kompetencijas; 

56.1.2. organizuoti kryptingas veiklas plėtojant kolegialų mokymąsi. 
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VI.1. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

57.  

1 tikslas - gerinti ugdymo kokybę didinant mokinio galimybes patirti sėkmę personalizuotame mokymo(si) procese. 

Uždaviniai  Priemonės  Data  Organizatorius  Partneriai  Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Ugdyti mokinį, 

kryptingai siekiantį 

asmenybės ugdymosi 

pažangos. 

Kiekvieno mokinio 

asmenybės ūgties, mokymosi 

pažangos stebėsena. 

Visus metus  Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Švietimo pagalbos 

specialistai, tėvai 

(globėjai/rūpintojai) 

Kiekvieną mėnesį analizuojama 

mokinio pasiekimų dinamika. 

100% mokinių vykdo 

asmenybės brandos stebėseną 

(pildomi mokinių dienoraščiai). 

Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

susirinkimai dėl įvairių 

poreikių mokinių visybiškos 

pažangos.  

Kovo, 

gegužės, 

lapkričio 

mėn.  

G. Stapulionienė A. Nakvosienė, 

I. Zykienė,  

I. Zakienė,  

J. Žukauskienė 

3 kartus per metus fiksuojami 

mokinių pasiekimai, kurie 

aptariami susirinkimuose; 

lyginamosiose ir pusmečių 

ataskaitose bus fiksuojama 60% 

mokinių individualios pažangos 

kilimas; 100% švietimo 

pagalbos specialistų vertins savo 

srities mokinių pasiekimus, 

taikant individualios mokinio 

pažangos vertinimo anketas 

psichoemocinei būsenai, kalbos 

raidai, mokymo(si) žinioms, 
gebėjimams bei atliks rezultatų 

analizę. 

 

 

 

 

 

Stebėsena ir konsultavimas. 

Pamokų/pratybų ciklas 

„Šiuolaikinių vertinimo 

metodų taikymas ugdymo 

procese“. 

Vasario -

balandžio 

mėn., spalio 

– gruodžio 

mėn. 

G. Stapulionienė A. Budraitienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Analizuojama apie 30 pamokų, 

aptariant mokinių įsivertinimo 

sėkmes ir tobulintinus aspektus; 

išskiriami 5 skleistinos patirties 

pavyzdžiai. 
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Patirties sklaida 

„Šiuolaikinių vertinimo 

metodų taikymas 

pamokoje/pratybose“. 

 

 

A. Budraitienė I. Zykienė, 

I. Zakienė,  

J. Žukauskienė 

100% mokytojai stebi ir 

analizuoja kolegų pamokas, 

teikia kolegialiųjų grįžtamąjį 

ryšį. 

4-5 klasių mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų 

ir auklėtojų apskritojo stalo 

diskusija „Mokytojas padeda 

mokiniui“. 

Gegužės 

mėn.  

G. Stapulionienė A. Nakvosienė, 

I. Garbenienė 

100% pedagogų, dirbančių 4-

ose ir 5-ose klasėse dalijasi 

patirtimi 

2022-2023 m. m. 4, 8 klasių 

mokinių NMPP ir 10 klasių 

mokinių PUPP vykdymas ir 

rezultatų analizė. 

Sausio – 

gegužės 

mėn.  

G. Stapulionienė A. Nakvosienė Ne mažiau 90% mokinių 

pasitikrins savo žinias bei 

gebėjimus. Bent vieno dalyko 

NMPP dalyvaus 99% mokinių; 

rezultatai išanalizuoti VGK 

posėdžiuose; 100% pateikta 

informacija tėvams 

(globėjams/rūpintojams). 

Kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo 

konkursai 3-10 klasių 

mokiniams. 

Visus metus  A. Budraitienė  MG pirmininkai Ugdomi mokinių aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimai, mokiniai 

geba atlikti kūrybines, 

problemines užduotis. 

Efektyvus ir veiksmingas 

kompleksinės pagalbos 

teikimas mokiniams pagal 

poreikius.  

Visus metus  G. Stapulionienė Mokytojai  Sudaromas konsultacinių 

pamokų tvarkaraštis; teikiama 

pagalba kiekvienam mokiniui 

suteikia galimybes patirti 

individualią pažangą; apie 10% 

daugiau mokinių patiria sėkmę.  

 

 

 

2022-2023 m. m. 2, 4, 6, 8 

klasių diagnostinių testų 

vykdymas ir lyginamoji 

analizė. 

Kovo, 

lapkričio 

mėn. 

G. Stapulionienė A. Nakvosienė 100% mokytojų ir 90% tėvų 

(globėjų/rūpintojų) mano, kad 

atliekami tyrimai, diagnostinio 
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vertinimo rezultatai sudaro 

galimybę laiku atpažinti 

mokinio poreikius ir planuoti 

visų ir kiekvieno mokinio 

pažangą; ne mažiau 90% 

mokinių pasitikrins savo žinias 

bei gebėjimus; lyginamoji 

analizė nagrinėjama VGK 

posėdžiuose. 

Diagnostinių testų užduočių, 

vykdymo ir vertinimo 

pritaikymas, atsižvelgiant į 

mokinių galias ir sunkumus. 

Sausio – 

kovo, 

lapkričio 

mėn. 

A. Nakvosienė  Mokytojai/ pagalbos 

specialistai 

Mokytojai parengs pritaikytas 

diagnostinių testų užduotis 2/3, 

4/5, 6/7, 8/9 klasių mokiniams, 

atsižvelgdami į mokinių 

individualius mokymosi 

poreikius, švietimo pagalbos 

specialistų rekomendacijas; 

švietimo pagalbos specialistai 

parengs individualias 

rekomendacijas kiekvieno 

mokinio užduočių vertinimui, 

atsižvelgdami į mokinių 

sutrikimų pobūdį. 

Klasių valandėlės, skirtos 

Mokinio asmeninės 

pažangos fiksavimui ir 

analizavimui. 

Sausio, 

birželio 

mėn. 

I. Garbenienė Auklėtojai Klasių valandėlių vykdymas, 

mokiniai vertins, įsivertins savo 

veiklas, du kartus per metus 

vyks klasės valandėlės, skirtos 

asmeninės pažangos fiksavimui 

ir analizavimui. 

Namų darbai – visų 

džiaugsmai. 

Visus metus Auklėtojai Mokiniai 90% mokinių užtvirtins per 

pamokas įgytas žinias, ugdysis 

teigiamus įpročius, tokius kaip 
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atsakomybė, darbštumas, 

tinkamas laiko planavimas, 

komunikacijos įgūdžius 

(mokėjimas paklausti ar padėti 

atsakyti). Skiriamos socialinės 

valandos už pagalbą silpniau 

besimokantiems mokiniams. 

 Socialių kompetencijų 

ugdymas klasių valandėlių 

metu. 

Visus metus I. Garbenienė Auklėtojai Auklėtojai sudarys socialinių 

kompetencijų ugdymo 

programą. Kartą per mėnesį 

vyks klasės valandėlės, skirtos 

socialinių kompetencijų 

ugdymui 

1.2. Stiprinti ugdymo 

kokybę pamokoje, įtraukiant 

kiekvieną mokinį į aktyvų 

mokymąsi. 

Mokytojų aprūpinimas 

reikiamomis metodinėmis 

priemonėmis, programomis, 

platformomis. 

Visus metus  R. Lanauskienė G. Stapulionienė, A. 

Budraitienė 

EDUKA klasės panauda 

įgyvendinant pradinio ugdymo 

programą (prisijungusių 

mokytojų dalis - 100%, mokinių 

dalis – 100%); administracijos 

lygmeniu organizuota kabinetų 

apžiūra, skirta ugdomosios 

aplinkos vertinimui 

(fiksuojamas reikalingų 

priemonių poreikis); 20-30% 

mokytojų tobulins 

kompetencijas dirbant su 

skaitmeninėmis priemonėmis, 

dalyvaus mokymuose ir patirtį 

taikys refleksijai ir grįžtamajam 

ryšiui gauti; taikomi metodai, 

efektyvūs, gerinantys 

ugdymo(si) kokybę; 80% 
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mokytojų ugdymo(si) procese 

naudos kritinio mąstymo, 

kūrybiškumo, 

bendradarbiavimo, problemomis 

grįsto mokymo metodus; apie 

47% mokytojų metodinėse 

grupėse pasidalins efektyvių 

metodų taikymo pamokose 

gerąja patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimas „Personalizuoto 

ugdymo organizavimas 

pamokoje“. 

Sausio – 

kovo mėn. 

A. Budraitienė I. Zykienė, 

I. Zakienė, 

L. Juozapavičienė,  

J. Biliūnienė,  

A. Senkauskienė 

Išanalizuoti ugdymo metodai; 

išskirti bent 5 mokytojų darbo 

būdai, skleistinos patirties 

pavyzdžiai. 

Atvirų pamokų/pratybų ciklo 

„Kontekstualus formalusis 

ugdymas“ organizavimas 

mokyklos, miesto, šalies ir 

užsienio šalių mokytojams. 

Vasario -

balandžio 

mėn., spalio 

– gruodžio 

mėn. 

G. Stapulionienė A. Budraitienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Analizuojamos pamokos, 

kuriose akcentuojamas 

kontekstualusis ugdymas; 

mokymas(is) paremtas 

tyrinėjimu, patirtimi, o mokiniai 

socialiai aktyvūs, iniciatyvūs, 

gebantys bendrauti ir 

bendradarbiauti; pravestos 5-10 

kontekstualios pamokos, kurių 

turinys aktualus, ugdantis 

įvairias šiuolaikiniam 

gyvenimui būtinas 

kompetencijas, susietas su 

gyvenimo patirtimi 

(naudojamasi šaltinių ir 

informacinių technologijų 

įvairove); pamokos 
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organizuojamos už mokyklos 

ribų esančiose edukacinėse 

erdvėse, mokyklos žaliose 

erdvėse ir kt.; skatinamas 

mokinių mokymasis, analitinis 

mąstymas, kūrybiškumas. 

STEAM veiklos plano 

įgyvendinimas. 

Visus metus  G. Grigaitienė,  

L. Pastoraitė 

Mokytojai  Veiklos organizuojamos pagal 

STEAM veiklos planą. 

 Kolegialus 4 ir 5 klasių 

mokytojų 

bendradarbiavimas, siekiant 

sklandaus mokinių perėjimo 

iš vienos pakopos į kitą. 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn.  

G. Stapulionienbė A. Nakvosienė,  

4, 5 klasių mokytojai 

Organizuojami 2 išplėstiniai 4 ir 

5 klasių mokytojų susirinkimai, 

kuriuose dalyvaus 90% 

mokytojų; būsimų 5-ųjų klasių 

vadovai dalyvaus klasių 

valandėlėse, pamokose, 

susipažins su mokiniais, 

dalyvaus tėvų 

(globėjų/rūpintojų) susirinkime; 

vykdoma tėvų 

(globėjų/rūpintojų) apklausa 

(dalyvauja 85%); pasiūlymai 

panaudojami ugdymo proceso 

gerinimui. 

1.3. Aktyvinti edukacinių 

erdvių panaudojimą ugdymo 

procesui organizuoti. 

Įtraukios formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo 

pamokos, pratybos, veiklos 

edukacinėse erdvėse. 

Visus metus G. Stapulioienė,  

A. Nakvosienė, 

I. Garbenienė 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

auklėtojai 

100% įgyvendintos numatytos 

pamokos, pratybos, veiklos.  

 

 

 

 

 

Švietimo pagalbos 

specialistų pamokos, 

pratybos sensoriniame 

kabinete. 

Visus metus A. Nakvosienė Švietimo pagalbos 

specialistai 

Iki 10% visų pamokų, pratybų 

vyks sensoriniame kabinete. 

Gerės mokinių emocinė būklė, 

sensorinė integracija, dėmesio 

koncentracija. Mokiniai gebės  
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geriau įsisavinti mokomąją 

medžiagą, didės mokymosi 

motyvacija. 

Integruotų pamokų tarp 

pradinio ir pagrindinio 

koncentrų organizavimas.  

Visus metus  

 

A. Budraitienė  MG pirmininkai Kiekvienoje 3,4 klasėse 

bendradarbiaujant su 5-8 klasių 

mokytojais dalykininkais 

pravedamos 3-4 integruotos 

pamokos. Aktyvinama 

tarpdalykinė integracija 

(integravimo galimybes pasirenka 

patys mokytojai: dalykų turinio 

integravimas ar kt.). 

 Sveikos gyvensenos 

vykdymas ir užtikrinimas 

išnaudojant mokyklos 

edukacines erdves. 

Visus metus I. Garbenienė M. Rodienė, 

mokytojai,  

auklėtojai, 

sveikatos specialistas 

Gerės bendruomenės narių 

gyvenimo būdas, formuosis 

sveikos gyvensenos įgūdžiai, 

stiprinama atsakomybė už savo 

sveikatą, kuriama sveikatai 

palanki aplinka, įtraukiama ne 

mažiau kaip 90% mokinių į 

sportinę veiklą. Mokiniai įgis 

daugiau žinių apie vaisių ir 

daržovių vartojimo poveikį 

sveikatai. Padidės suvartojamų 

vaisių ir daržovių dalis mokinių 

mityboje. 

2 tikslas - skatinti mokinių lyderystę, saviraišką ir socialinę atsakomybę įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius. 

2.1. Plėtoti mokinių 

saviraišką, stiprinti jų 

socialinę brandą ir 

asmenybės augimą, 

įtraukiant mokinius į 

Įvairios ir įtraukios 

neformaliojo švietimo 

veiklos. Mokinių kultūrinės 

savimonės ir kūrybingumo 

ugdymas. 

Visus metus 

 

I. Garbenienė Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

auklėtojai 

100% įgyvendintos numatytos 

priemonės. 99% mokinių ugdosi 

kultūrinę savimonę dalyvaudami 

mokyklos organizuojamuose 

kultūriniuose renginiuose. 
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aplinkų bendrakūrą. 

 

 

 

 

 

 

Saviraiškus mokinių 

dalyvavimas mokyklos 

gyvenime. 

Visus metus  I. Garbenienė Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

auklėtojai 

99% mokinių turi galimybę 

dalyvauti mokyklos renginiuose 

(šokti, dainuoti, organizuoti 

kūrybines veiklas ir kt.). 

Socialinių – pilietinių akcijų 

organizavimas. 

Visus metus  I. Garbenienė Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

auklėtojai 

90% mokinių dalyvauja 

neformaliojo švietimo vadovų, 

profesinio orientavimo 

mokyklos mėnesio veiklos 

planuose numatytose akcijose ir 

renginiuose. 

 

 

Efektyvi pedagogų veikla, 

ruošiant mokinius 

konkursams, olimpiadoms. 

Visus metus  A. Budraitienė MG pirmininkai Pagerės vadovavimas kiekvieno 

mokinio ugdymuisi; sudaromos 

sąlygos atsiskleisti kiekvieno 

mokinio gabumams; gabesniems 

mokiniams parenkami būdai, 

leidžiantys jiems siekti 

aukštesnių rezultatų 

festivaliuose, konkursuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinės veiklos 

vykdymas. 

Visus metus  Projektų 

koordinatoriai 

Darbo grupių nariai 90% mokinių įtraukiami į 

bendrą darbą, problemų 

sprendimus; integruojamos kelių 

dalykų temos į vieną; didinama 

mokinių mokymosi motyvacija; 

mokiniai gebėjimus ir žinias 

įgyja praktinėje, kūrybinėje 

veikloje, plėtodami patirtį; 

įtvirtinamas supratingas, 

nuoširdus, kolegiškas mokytojo 

ir mokinio bendradarbiavimas; 

mokinių pažinimas tampa 

sisteminis, o turimos/įgytos 
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žinios lengvai pritaikomos 

praktikoje. 

Tikslinis Kultūros krepšelio, 

Kultūros paso, Mokinio 

krepšelio lėšų panaudojimas. 

Visus metus R. Lanauskienė G. Stapulionienė,  

I. Garbenienė 

Edukacinėse programose 

dalyvaus 100% mokinių, 100% 

panaudotos mokiniams skirtos 

lėšos. 

Neformaliojo ugdymo 

poreikių tyrimas.  

Gegužės 

mėn.  

I. Garbenienė Mokinių taryba Tikslingas neformalaus ugdymo 

ir poreikių tenkinimo valandų 

skyrimas didina mokinių 

mokymo(si) motyvaciją, padeda 

atsiskleisti mokinių 

gebėjimams, įprasmina mokinių 

užimtumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinių erdvių lankymas 

ir dalyvavimas kultūriniuose 

renginiuose už mokyklos 

ribų. 

Visus metus  G. Stapulionienė,  

I. Garbenienė 

Klasių vadovai, 

mokytojai, auklėtojai 

100% mokinių dalyvauja klasių 

vadovų, auklėtojų planuose 

numatytose veiklose už 

mokyklos ribų. 

Žemės dienos minėjimas. Kovo mėn.  A. Kapačinskienė Mokytojai,  

Mokinių taryba  

5-10 klasių mokiniai, atlikdami 

kūrybines veiklas, tobulins 

bendrąsias kompetencijas, 

pozityvių santykių kūrimo ir 

palaikymo įgūdžius. Ugdoma 

mokinių ekologinė savimonė. 

Mokinių tarybos veiklos 

aktyvinimas, 

bendradarbiavimas su 

Mokyklos taryba ir Tėvų 

(globėjų/rūpintojų) aktyvu. 

Visus metus  R. Lanauskienė G. Stapulionienė, 

L. Pastoraitė, 

R. Liukinevičius 

Mokinių tarybos iniciatyva, 

bendradarbiaujant su Mokyklos 

taryba ir Tėvų 

(globėjų/rūpintojų) aktyvu, 

organizuojama bendruomenei 

sporto šventė, kūrybinės 

dirbtuvės. 
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Bendruomenės narių, 

garsinusių mokyklos vardą 

pasiekimais, apdovanojimo 

švenčių organizavimas. 

Birželio 8 

d., 22 d. 

R. Lanauskienė G. Stapulionienė,  

I. Garbenienė, 

A. Nakvosienė 

Padėkos raštai įteikti 

mokiniams, jų mokytojams, 

šeimos nariams. 

Veiklų, pristatančių, 

viešinančių mokinių 

pasiekimus, organizavimas. 

Visus metus  R. Lanauskienė G. Stapulionienė,  

I. Garbenienė, 

A. Nakvosienė 

Mokyklos medijose pateikiama 

informacija apie mokinių, 

mokytojų pasiekimus.  

Prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

Visus metus  A. Nakvosienė Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai, 

mokytojai, auklėtojai 

Įgyvendinamos prevencinės 

programos „Zipio draugai“, 

„Obuolio draugai“, „Antras 

žingsnis“, „Paauglystės 

kryžkelės“. 

Saugios ir sveikos ugdymosi 

aplinkos bendrakūra. 

Visus metus  R. Lanauskienė  Pedagoginiai ir 

nepedagoginiai 

darbuotojai 

Mokyklos bendruomenė 

rūpinasi aplinkos jaukumu, 

tinkamumu mokytis ir ilsėtis. 

Įrengtos vietos kiekvienam 

bendruomenės nariui pasidėti 

darbo ir mokymosi priemones 

bei asmeninius daiktus. 100% 

mokinių turi galimybę naudotis 

rūbinėmis; 100% mokytojų turi 

savo darbo vietas, jos patogios, 

aprūpintos IKT; įrengtas 

pedagogų poilsio kambarys. 

 

 

 

 

 

 

Savaitė „Be patyčių“. Kovo mėn.  S. Tamašauskaitė  A. Varneckienė, 

J. Bičiušienė 

99 proc. mokinių dalyvaus 

renginiuose, atliks kūrybines 

veiklas, tobulins pozityvių 

santykių kūrimo ir palaikymo 

įgūdžius. 
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Aktyviųjų pertraukų 

organizavimas. 

Rugsėjo – 

spalio mėn.,  

Balandžio – 

birželio 

mėn. 

G. Stapulionienė V. Baliutavičienė,  

S. Garbenis,  

A. Kapačinskienė, 

R. Stapulionis 

Sudaromos sąlygos mokiniams 

kuo dažniau ir įvairiau judėti ir 

taip stiprinti besivystančio 

organizmo kaulų ir raumenų, 

širdies ir kraujagyslių, 

kvėpavimo sistemas, palaikyti 

būtiną energijos apykaitos 

balansą; užkertamas kelias regos 

sutrikimams, netaisyklingos 

laikysenos formavimuisi; 

didinamas fizinio aktyvumo 

poveikis mokinių emocinei 

sveikatai. 

Judumo savaitės renginiai. Rugsėjo 

mėn.  

G. Stapulionienė,  

I. Garbenienė 

Mokytojai, auklėtojai  Apie 90% mokinių dalyvaus 

aktyviose veiklose mokykloje ir 

už jos ribų. 

Emocinio ugdymo diena 

„Diena be triukšmo“. 

Balandžio 

mėn.  

A. Nakvosienė  Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Dalyvaus apie 60% mokinių, 

kurie naudodami triukšmo 

matavimo priemones, matuos 

triukšmą mokykloje, susipažins 

su triukšmo poveikiu sveikatai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disleksijos pažinimo 

savaitės renginiai. 

Spalio mėn. A. Nakvosienė 

 

Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Apie 90% mokinių dalyvaus 

įvairiose veiklose mokykloje. 

Mokinių emocinės sveikatos 

stiprinimo savaitė. 

Lapkričio 

mėn.  

A. Nakvosienė  Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

95% mokinių analizuos savo 

emocinę sveikatą, atliks 

kūrybines veiklas. 

Mokymai apie sveikatos 

išsaugojimą bei sveikatos 

stiprinimo būdus. 

Kiekvieną 

mėnesį 

G. Stapulionienė Visuomenės 

sveikatos specialistas, 

vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje 

99% mokinių sužinos apie 

sveikatos išsaugojimą, sveikatos 

stiprinimo būdus, mokysis 

pritaikyti juos praktiškai. 
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Mokymų ciklas tėvams 

(globėjams/rūpintojams) 

individualiu lygmeniu 

„Amžiaus tarpsnių 

ypatumai“. 

Gegužės, 

lapkričio 

mėn.  

A. Nakvosienė  A. Varneckienė,  

J. Bičiušienė,  

S. Tamašauskaitė 

Apie 65% tėvų 

(globėjų/rūpintojų) suteikta 

konsultacija individualiu 

lygmeniu, išspręstos 

konfliktinės situacijos. 

Mokinių darbų 

demonstravimas mokyklos 

erdvėse, internetinėje 

svetainėje, socialinėje 

paskyroje. 

Visus metus I. Garbenienė,  

G. Lužeckienė 

NŠ mokytojai,  

auklėtojai, 

mokytojai  

Mokinių darbų viešinimas, 

skatinamas kūrybinių gebėjimų 

atsiskleidimas, stiprinama 

savivertė, ugdomas 

pasitikėjimas. 

Nacionalinių švenčių bei 

reikšmingų istorinių įvykių, 

atsižvelgiant į šiuolaikinių 

vaikų interesus, minėjimas.  

Sausio, 

vasario, 

kovo mėn. 

G. Stapulionienė 

I. Garbenienė,  

G. Lužeckienė 

Metodinės grupės  90% bendruomenės dalyvauja 

renginiuose. Kokybiškas 

pilietinis ugdymas, atsižvelgiant 

į šiuolaikinių vaikų interesus, 

tenkinant mokinio poreikius, 

integruojant formalųjį ugdymą. 

Mokinių įtraukimas į 

aplinkos tobulinimo veiklą. 

Visus metus G. Stapulionienė, 

I. Garbenienė 

Mokytojai, 

auklėtojai 

Ne mažiau kaip 55% mokinių 

aktyviai įsitraukia į edukacinių 

erdvių (daržas, mokyklos parkas 

ir kt.) priežiūros veiklas.  

2.2. Aktyvinti 

bendradarbiavimą su tėvais 

(globėjais/rūpintojais) ir 

socialiniais partneriais 

vykdant kryptingą ir 

harmoningą veiklą. 

 

 

 

 

Partnerystės ryšių kūrimas su 

miesto, šalies, užsienio 

pedagogais, kompetencijų 

ugdymo renginių 

organizavimas. 

 

 

Visus metus  A. Budraitienė  MG pirmininkai Įvykdytos 9 bendros mokyklos 

pedagogų patirties mainų 

dirbtuvės su miesto, šalies, 

užsienio pedagogais. 40% 

pedagogų tobulina lyderystės 

įgūdžius dalindamiesi profesine 

patirtimi su miesto, šalies ir 

užsienio pedagogų 

bendruomene. 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrybinės dirbtuvės „Laikas 

kartu“ bendruomenei.  

Balandžio, 

spalio, 

gruodžio 

mėn.  

I. Garbenienė R. Gabrielaitis,  

I. Miniauskienė, 

 R. Šukienė, 

J. Sruogytė,  

L. Pastoraitė 

90% mokinių ugdomas 

kūrybiškumas ir savimonės 

(savęs pažinimo) 

kompetencijos; mokiniai 

suvoks, kaip svarbu pažinti 

save, patirs, ką reiškia pristatyti 

ir atskleisti save kitiems, įgys 

kultūrinės, socialinės emocinės 

patirties, stiprins pasitikėjimą 

savimi ir motyvaciją; plėtosis 

bendruomeniškumas. Šeimos 

kartu praleis laiką, bus 

stiprinimas tarpusavio ryšys.  

Bendruomenės diena. Birželio 

mėn.  

R. Lanauskienė  R. Liukinevičius,  

L. Pastoraitė  

Organizuota veikla (dalyvaus 

apie 60% bendruomenės narių) 

įtakos mokyklos gyvenimui, 

mokinio asmenybės brandai, 

padės siekti darnos, ugdyti 

pilietiškumą; atsižvelgus į vaikų 

amžių, psichologinius 

ypatumus, mokiniai įtraukiami į 

bendruomenės gyvenimą. 

 Tėvų (globėjų/rūpintojų) 

įtraukimas į mokyklos 

gyvenimą: projektus, akcijas, 

talkas, šventes, karjeros 

ugdymo programas.  

Visus metus  I. Garbenienė Klasių vadovai, 

auklėtojai 

20% tėvų (globėjų/rūpintojų) 

dalyvaus bent vienoje 

ugdomojoje veikloje; 

stiprinamas pedagogų ir tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

bendradarbiavimas; mokiniams 

stiprės mokyklos patrauklumas; 

kursis atsakinga ir aktyvi 

mokyklos bendruomenė. 
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Aktyvioji popietė su 

mokyklos partneriais. 

Birželio 

mėn. 

I. Garbenienė J. Poškevičius 

S. Garbenis, 

N. Ostrauskas, 

socialiniai partneriai 

90% mokinių popamokinę 

veiklą panaudoja fiziniam 

aktyvumui, pozityvių emocijų 

patyrimui ir bendruomeniškumo 

skatinimui. 

Dalyvavimas Šiaulių miesto 

paramos, kraštotyrinėse-

ekologinėse akcijose.  

Spalio, 

gruodžio, 

balandžio 

mėn. 

I. Garbenienė Klasių auklėtojai, NŠ 

mokytojai 

80% bendruomenės narių, 

sutelkti kilniam tikslui, drauge 

su socialiniais partneriais 

dalyvauja paramos akcijose. 

Formuojamos mokinių 

vertybinės nuostatos: atjauta, 

mokėjimas dalintis, 

nesavanaudiškumas 

Patyriminės dienos 

„Svečiuojamės Gamtukų 

ūkyje“. 

Birželio 

mėn. 

I. Garbenienė J. Stancikaitė, 

auklėtojai  

60% 1–3 klasių mokinių, 

dalyvavusių „Gamtukų“ 

būrelyje, lankysis J. Stancikaitės 

ūkyje. Skatinamas mokinių 

domėjimasis naminiais ir 

ūkiniais gyvūnais, jų teikiama 

nauda ir paskirtimi, mokiniai 

turės galimybę stebėti juos 

supančią aplinką, tyrinėti ir 

pažinti per pojūčius, patirtį, 

eksperimentus (STEAM veikla). 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės valandėlių ir tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

susirinkimai, skirti mokinio 

sėkmės galimybėms ir 

pažangos analizavimui, 

organizavimas. 

 

Kas mėnesį, 

2 kartus per 

pusmetį 

Klasių 

vadovai/auklėtojai  

Mokytojai  Susirinkimuose dalyvaus 100% 

mokinių ir apie 65% tėvų 

(globėjų/rūpintojų). Aptarti 

mokinių lūkesčiai ir realūs 

rezultatai.  
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Apskritojo stalo diskusija 

„Partnerystė ugdant skirtingų 

gebėjimų vaikus“.  

Gegužės 

mėn.  

G. Stapulionienė A. Nakvosienė, 

G. Lužeckienė 

Ikimokyklinio ugdymo, pradinio 

ugdymo mokytojai, švietimo 

pagalbos mokiniui specialistai 

pasidalins gerąja patirtimi apie 

skirtingų gebėjimų vaikų 

ugdymą, pateikti sėkmės 

pavyzdžiai, individualios atvejo 

analizės. 

Vakaronė „Naktis 

mokykloje“. 

Spalio mėn.  I. Garbenienė J. Bičiušienė 25% 5-10 klasių mokinių 

stiprinamos saviraiškos, 

kūrybiškumo, darbo komandoje 

kompetencijos. 

3 tikslas - stiprinti pedagogų profesinio augimo plėtrą užtikrinant kryptingą kolegialų mokymąsi. 

3.1. Ugdyti pedagogų 

lyderystę skatinant tobulinti 

profesines kompetencijas. 

Seminaras „Akademinių 

pasiekimų ir asmeninės 

ūgties dermė pamokoje 

taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi“. 

Vasario 

mėn.  

G. Stapulionienė  A. Nakvosienė, 

I. Garbenienė 

50 mokytojų plėtos profesines 

kompetencijas bei savo 

gebėjimus pamokoje užtikrinti 

personalizuotą akademinių 

pasiekimų ir asmenybės ūgties 

dermę pasitelkiant savivaldžio 

mokymosi prieigas. 

Seminaras „Neuromokslai 

apie socialines ir emocines 

kompetencijas“. 

Kovo mėn.  G. Stapulionienė  A. Nakvosienė 50 pedagogų mokysis, kaip 

stiprinti mokinių emocines 

kompetencijas, kaip padėti 

mokiniams atpažinti ir suprasti 

savo emocijas ir jausmus. 

Respublikinė pedagogų 

metodinė – praktinė 

konferencija 

„Personalizuotas 

mokymas(is) – iššūkiai, 

Balandžio 

mėn. 

R. Lanauskienė G. Stapulionienė, 

A. Nakvosienė,  

I. Garbenienė,  

A. Budraitienė 

Apie 50 šalies ugdymo įstaigų 

pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų pasidalins gerąja 

darbo su skirtingų gebėjimų 

mokiniais patirtimi. 
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galimybės ir gerosios 

patirtys“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas pagal individualius 

poreikius. 

Visus metus Administracija Pedagogai  75% pedagogų dalyvaus 

seminaruose, konferencijose ir 

t. t., metodinių dienų metu 

pasidalins informacija.  

Mokinių SEKU ir karjeros 

ugdymo kriterijų 

atnaujinimas. 

Gegužės –

birželio 

mėn. 

Administracija Auklėtojai  Atnaujinta sistema, informacija 

paskelbta mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose, 

supažindinti mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

Apvaliojo stalo diskusija su 

mokyklos savanoriais ir 

koordinuojančiomis 

įstaigomis. 

Birželio 

mėn. 

R. Lanauskienė I. Garbenienė,  

I. Grušaitė, 

V. Valuntinaitė, 

K. Kazlauskaitė, 

E. Molloaglu 

Pasidalinta gerąja patirtimi su 

socialiniais partneriais apie 

mokyklos dalyvavimą 

tarptautiniuose savanorystės 

projektuose, skatinamas 

aktyvesnis pedagogų 

dalyvavimas viešinant mokyklą. 

Gerosios patirties sklaida 

vykdant savanorystės idėjas. 

Visus metus R. Lanauskienė  I. Garbenienė,  

S. Deduraitė,  

I. Grušaitė, 

V. Valuntinaitė, 

K. Kazlauskaitė, 

J. Sruogytė 

2 savanoriai įsitraukia į 

organizuojamas neformaliojo 

švietimo veiklas, organizuoja 

įvairius užsiėmimus, vykdo 

projektus, pristato savanorystės 

idėją, savo šalį. 100% vyksta 

tarpkultūriniai mainai. 

Mokyklos pedagogai skatinami 

pasidalinti gerąja patirtimi, 

tampa mentoriais, tutoriais, 

veiklų organizatoriais. 
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Interviu su kandidatais į 

savanorystės projektus 

vykdymas, atrankos kriterijų 

nustatymas. 

Birželio –

rugpjūčio 

mėn. 

I. Garbenienė S. Dedūraitė,  

J. Sruogytė, 

V. Valuntinaitė, 

K. Kazlauskaitė 

Bendradarbiaujant su įvairių 

šalių nacionalinėmis 

agentūromis ir jaunimo 

organizacijomis, bus vykdoma 

kandidatų į savanorystės 

projektus atranka (du 

kandidatai). Įstaigos pedagogai 

ugdysis lyderystę tobulindami 

komunikacijos ir užsienio kalbų 

kompetencijas. 

 Socialinių tinklų 

administravimas. 

Visus metus I. Garbenienė, 

J. Steckytė, 

A. Kapačinskienė 

V. Valuntinaitė, 

K. Kazlauskaitė 

Pedagogai dalysis gerąja 

patirtimi viešindami savo 

veiklas socialiniuose tinkluose, 

bus gerinamas mokyklos 

įvaizdis. 

Kūrybinės dirbtuvės „Sveiki 

sugrįžę“. 

Spalio mėn. R. Lanauskienė I. Garbenienė, 

R. Liukinevičius, 

L. Pastoraitė, 

R. Gabrielaitis,  

I. Miniauskienė, 

 R. Šukienė, 

J. Sruogytė 

Kūrybinės dirbtuvės skirtos 

mokykloje dirbusiems 

pedagogams ir kitiems 

darbuotojams. Bus stiprinami 

bendravimo ryšiai, 

prisimenamos įstaigos 

tradicijos, papročiai, mokytojai 

pristatys naujoves, dalinsis 

gerąja patirtimi. 

3.2. Organizuoti kryptingas 

veiklas plėtojant kolegialų 

mokymąsi. 

 

 

 

 

Integruotų pamokų ciklas 

„Patyriminio ugdymo 

organizavimas“. 

Kovo – 

balandžio 

mėn.,  

spalio – 

lapkričio 

mėn.  

 

A. Budraitienė  I. Zykienė, 

I. Zakienė 

 

Aptartos stebėtų pamokų 

sėkmės, tobulinami aspektai, 

išskirti skleistinos patirties 

pavyzdžiai. 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas projekte 

„Aukštųjų mokyklų tinklo 

optimizavimas ir studijų 

kokybės gerinimas Šiaulių 

universitetą prijungiant prie 

Vilniaus universiteto“. 

Sausio – 

balandžio 

mėn.  

A. Nakvosienė  S. Garbenis  Atliktas tyrimas „Sisteminis 

vaikų turinčių didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

asmeninės pažangos 

vertinimas“, išanalizuoti ir 

pristatyti rezultatai. 

Mentorystės stiprinimas. Visus metus  R. Lanauskienė Metodinė taryba  Pagerės mokytojų 

bendradarbiavimo kultūra ir bus 

organizuotas kolegialusis 

mokymasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų įsivertinimo 

vykdymas. 

Sausio 2-6 

d. 

G. Stapulionienė Metodinė taryba  Mokytojai sistemingai įsivertina 

savo veiklą ir parengia veiklos 

tobulinimosi planą.  

SKU sistemos 

administravimas. 

Visus metus I. Garbenienė Klasių auklėtojai, 

klasių vadovai 

100% pedagogų organizuos 

mokinių laisvalaikį dalydamiesi 

gerąja patirtimi. 80–100% 

mokinių dalyvaus profesinio 

veiklinimo užsiėmimuose 

(pažintiniai, patyriminiai 

vizitai), socialinėje-pilietinėje 

veikloje (pilietinė, kraštotyrinė, 

ekologinė, karitatyvinė) ir 

savanorystės akcijose. 

Mentorystė savanoriams: 

youthpass dokumento 

kuravimas, pildymas, 

vadovavimas galutiniams 

savanorių projektų darbams. 

Kartą per 

mėnesį 

I. Garbenienė V. Valuntinaitė, 

K. Kazlauskaitė, 

J. Sruogytė, 

mokyklos savanoriai 

Mokyklos pedagogai padės 

savanoriams iš užsienio šalių 

tobulinti 8 kompetencijas, pagal 

jas organizuoti savo veiklas, 

kurti projektus, turinčius 

išliekamąją vertę mokyklai. 
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Apvaliojo stalo diskusija 

„Karjeros įgyvendinimo, 

planavimo, galimybių 

pažinimo ir savęs pažinimo 

kompetencijų ugdymo 

galimybės Šiaulių „Dermės“ 

mokykloje“. 

Birželio 

mėn. 

I. Garbenienė Ugdymo karjerai 

darbo grupė 

Pedagogai pasidalins gerąja 

patirtimi, kaip galima tobulinti 

karjeros ugdymą Šiaulių 

„Dermės“ mokykloje, bus 

priimti sprendimai dėl mokyklos 

karjeros ugdymo plano 

tobulinimo. 

Tyrimas „Namų darbų 

paskirtis 

mokinių ir jų tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

požiūriu“. 

Birželio 

mėn. 

I. Garbenienė I. Garalevičienė, 

R. Šukienė, 

S. Tamašauskaitė 

Ištirtas mokinių ir jų tėvų 

(globėjų/rūpintojų) požiūris į 

namų darbų naudą, palyginta 

tėvų (globėjų/rūpintojų) ir 

mokinių nuomonė apie namų 

darbų paskirtį, analizuojami 

tėvų (globėjų/rūpintojų) ir 

mokinių pastebimi sunkumai, 

apibendrinami tėvų 

(globėjų/rūpintojų) ir mokinių 

pageidavimai. Rezultatai 

naudojami namų darbų ruošos 

metodams tobulinti. 

 Tyrimas „Socialinio-

emocinio ugdymo tyrimas 

Šiaulių „Dermės“ 

mokykloje“. 

Spalio –

lapkričio 

mėn. 

I. Garbenienė Auklėtojai Identifikuotos mokinių 

socialinio-emocinio ugdymo 

žinios bei gebėjimai, išskirtos 

sritys, kuriose egzistuoja 

spragos. Tyrimo rezultatai padės 

pedagogams kryptingai planuoti 

savo veiklas ir jas vykdyti. 

 

 

 

__________________ 


