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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Nuo 2018 m. liepos 24 d. licėjui patikėjimo teise perduotos patalpos adresu Vaidoto g. 11, 

kuriose vykdomos 1-4, 5-8, I-II ir III-IV klasių bendrojo ugdymo ir specializuoto inžinerinio 

ugdymo programos.  

Nuo 2018 m. liepos 2 d. licėjui patikėjimo teise perduotos patalpos adresu Žeimenos g. 56, 

kurios bus pritaikomos 1-4 klasių bendrojo ugdymo ir specializuoto inžinerinio ugdymo programų 

įgyvendinimui.  

Licėjus įgyvendindamas 2019-2021 metų strateginio plano uždavinius 2019 metams ir 

metinį veiklos planą siekia: 

2019 - 2020 mokslo metų laikotarpiu, pagal nuomos sutartį, adresu Žeimenos g. 58 – 

ugdomi pirmų, antrų klasių mokiniai. 

• atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus plėtoti tarpdisciplininio bendrojo ir 

inžinerinio ugdymo modelį siekiant individualios mokinio pažangos. 

• kurti ir tobulinti dinamišką, atvirą, funkcionalią ir saugią aplinką, suteikiančią galimybę 

asmens ugdymo(si) sėkmei.  

• skatinti plėtoti nuolatinį mokytojo asmeninį tobulėjimą plėsti ne tik profesinį, bet ir bendrą 

kultūrinį akiratį padėsiantį užtikrinti iniciatyvumo, kūrybiškumo bei dalykinių žinių pusiausvyrą. 

 

 

 

Licėjaus veiklos veiksmingumą rodantys veiksniai: 
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Plėtojant tarpdisciplininio bendrojo ir inžinerinio ugdymo modelį, patobulinti individualios 

mokinio pažangos vertinimo sistemą: 

Mokinių pasirenkamųjų dalykų poreikiai tenkinami 83,6 proc., planuotą rezultatą viršijome 

23,6 proc.) 

Mokinių praktikos poreikių tenkinimas 94 procentai, 71 procentas tėvų teigia, kad „mano vaikas 

sužino apie mokymosi ir karjeros galimybes licėjuje“. 

78 proc. tėvų mano, kad „mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 

Įvykdytos visos numatytos veiklos ir įsipareigojimai“. 

Vykdyti ir įgyvendinti tarptautiniai projektai ERASMUS+KA2:  

• ROBOT Nr. 2017-1-PL01- KA201-038777. 98 proc. projekto dalyvių puikiai įvertino 

tarptautinio projekto veiklas. 

• „How to raise an inventor. Technolgy and engineering learning material for schools“ Nr. 

2017-1-LT01- KA201-035284. 92 proc. projekto dalyvių puikiai įvertino tarptautinio projekto 

veiklas. 

Inicijuoti ir vykdyti inžinerijos, STEAM dalykų, tarpdalykiniai projektai, ugdomosios veiklos. 

Respublikinė konferencija „Genialioji inžinerija“ Dalyvavo 206 mokiniai iš visos Lietuvos, 207 

mokytojai.  

I-IV klasių 42 mokiniai dalyvavo respublikinėje mokinių konferencijoje „Jaunas žmogus ir 

psichikos sveikata besikeičiančiame pasaulyje“. 

Naudojama, vertinama ir tobulinama ugdymo procese asmeninė mokinio pažanga: 

71 procentas 1 - IV klasių mokinių tėvų nurodė, kad „mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko 

savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant“.  

69 procentai 1 - IV klasių mokinių tėvų nurodė, kad „aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus“. 

61 procentas 1 - 12 kl. mokinių tėvų nurodė, kad „mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo 

mokymąsi“. 

83 procentai 5 - IV klasių mokinių nurodė, kad „mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir 

polinkius“.  

42 procentai 5 - IV klasių mokinių nurodė, kad „per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 

sunkumo užduotis“.  

60 procentų 5 - IV klasių mokinių nurodė, kad „su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“.  

Įsikūrė mokymosi mokytis klubas, kuriame dalyvauja 32 mokiniai iš 1-6 klasių. 
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Aplinkų modernizavimas, saugumo ir mikroklimato rodiklių pagerinimas asmens ugdymosi 

sėkmei užtikrinti: 

78 procentai 1 – IV klasių mokinių tėvų nurodė, kad „mokykloje organizuojama socialinė ir 

visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga“. 

Pradėjo veiklą du mokinių tarpusavio santykių gerinimo klubai: socialinis sufleris ir mokinių 

mediatorių. Iš viso įsitraukė 6 suaugę ir 19 mokinių.  

Suorganizuoti 2 užsiėmimai pedagoginėmis temomis, dalyvavo Šeimų universiteto ir Darnių namų 

specialistai.  

Kryptingo licėjaus vidinių mokymų įvairiose komandose organizavimas ir vykdymas - pravesta 

tarptautinių projektų mokymai - 9 renginiai. Renginiai mokytojams - 14 (Lozoraičio g. 13) ir 18 

(Vaidoto g. 11) viso 32 renginiai. 

Vykdomas tarptautinių projektų metu sukurtų intelektinių produktų ir priemonių naudojimas - 

inžinerinio ugdymo dalykų pamokose ir IT pamokose, neformalaus ugdymo užsiėmimuose.  

79 procentai 5 – IV klasių mokinių nurodė, kad per paskutinius 2 mėnesius iš kitų mokinių 

nesijuokė ir nesišaipė. 

69 procentai 5 – IV klasių mokinių nurodė, kad per pastaruosius 2 mėnesius patys nepatyrė patyčių.  

91 procentas 1 – IV mokinių tėvų nurodė, kad „per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 

mokinių nesijuokė, nesišaipė“.  

75 procentai 1 – IV klasių mokinių tėvų nurodė, kad „per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko 

mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė“. 

80 procentų įsisavinamos projekto „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, 

didinant paslaugų efektyvumą“ ir savivaldybės lėšos. Žeimenos g. 56 vyksta techninio projekto 

ekspertizė. Atlikti Vaidoto g. 11 pastato fasado šiltinimo, vidinio kiemo įrengimo darbai, pirmo 

aukšto foje remontas, 4 aukšto dalies patalpų pritaikymas ugdymui. 

 
 

II SKYRIUS 
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 
– užduotys) Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 
vertinama, ar 

nustatytos užduotys 
įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1. Gerinti 
licėjaus veiklos 
kokybę, plėtoti 
tarpdisciplininio 
bendrojo ir inžinerinio 

Mokymosi 
pasiekimų pokytis. 
 
 
 

PUPP matematikos 
ugdymo kokybė (7-
10) padidės nuo 43 
proc. iki 45 proc. 

PUPP matematikos 
ugdymo kokybė (7-10) 
suplanuota 45 proc. 
pasiekta 40 proc. 
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ugdymo modelį, 
siekiant individualios 
mokinio pažangos 

 
 
 
 
Plėtoti kryptingą 
mokinių pažangos 
modelį bei karjeros 
projektavimo 
modelį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VBE matematikos 
pasiekimų kokybė 
(36-100) padidės nuo 
 57 proc. iki 58 proc. 
 
Patobulinta mokinio 
asmeninės pažangos 
į(si)vertinimo sistema. 
50 proc. mokytojų 
pamokose naudoja 
įvairius vertinimo 
būdus ir fiksuoja 
kiekvieno mokinio 
asmeninę pažangą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VBE matematikos 
pasiekimų kokybė (36-
100) suplanuota 58 proc. 
Pasiekta 54 proc. 
 
Naudojama, vertinama ir 
tobulinama ugdymo 
procese asmeninė 
mokinio pažanga. 
Pravestas metodikos 
praktinis 
seminaras/mokymai. 
Vykdomas pažangumo 
pokyčių stebėjimas ir 
analizė. 
 
71 procentas 1 - 12 
klasių mokinių tėvų 
nurodė, kad „mokykloje 
atsižvelgiama į mano 
vaiko savitumą 
(gabumus, polinkius) jį 
ugdant ir mokant“.  
69 procentai 1 - IV 
klasių mokinių tėvų 
nurodė, kad yra 
įtraukiami į vaiko 
mokymosi sėkmių 
aptarimus.  
61 procentas 1 - 12 kl. 
mokinių tėvų nurodė, 
kad „mokykloje mano 
vaikas mokomas 
planuoti savo 
mokymąsi“. 
83 procentai 5 - 12 
klasių mokinių nurodė, 
kad „mokytojai man 
padeda pažinti mano 
gabumus ir polinkius“.  
42 procentai 5 - 12 
klasių mokinių nurodė, 
kad „per pamokas aš 
turiu galimybę pasirinkti 
įvairaus sunkumo 
užduotis“.  
60 procentų 5 - 12 klasių 
mokinių nurodė, kad „su 
manimi aptariamos 
mokymosi sėkmės.  
Įsikūrė (Vaidoto g. 11) 
mokymosi mokytis 
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Plėtoti partnerystę 
su įvairiais 
socialiniais 
partneriais 
inžinerinių 
(STEAM) dalykų 
srityse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inicijuoti ir vykdomi 
projektai Lietuvoje ir 
užsienyje vykdomos 
tikslingos veiklos. 
Planuojamas 
bendradarbiavimas su 
Lietuvos užsienio 
partneriai (Vokietijos, 
Lenkijos, Ukrainos ir 
kt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klubas, dalyvauja 32 
mokiniai iš 1-6 klasių. 
(STRAPIS planinė 
reikšmė 2019 m. buvo 
50 proc., planuotą 
rezultatą viršijome 14 
proc.) 
Įvykdytos visos 
numatytos veiklos ir 
įsipareigojimai. 
Vykdyti ir įgyvendinti 
tarptautiniai projektai: 
ERASMUS+KA2 
projektus: 
PROBOT Nr. 
2017-1-PL01- 
KA201-038777. 
98 proc. projekto 
dalyvių 
puikiai įvertino 
tarptautinio projekto 
veiklas. 
„How to raise an 
inventor. 
Technology and 
engineering learning 
material for schools“ Nr. 
2017-1-LT01-KA201-
035284.  
92 proc. projekto 
dalyvių puikiai įvertino 
tarptautinio projekto 
veiklas. 
 
Inicijuoti ir vykdyti 
inžinerijos, STEAM 
dalykų, tarpdalykiniai 
projektai, ugdomosios 
veiklos. 
Respublikinė 
konferencija „Genialioji 
inžinerija“ Dalyvavo 
206 mokiniai iš visos 
Lietuvos, 207 
mokytojai.  
 
42 9-12 klasių mokiniai 
dalyvavo respublikinėje 
mokinių konferencijoje 
„Jaunas žmogus ir 
psichikos sveikata 
besikeičiančiame 



6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planuotų rodiklių 
dermė su 
Strateginio 
valdymo sistema 
STRAPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įgyvendintos 
Strateginio valdymo 
sistemoje STRAPIS 
planinės numatytų 
rodiklių reikšmės. 

pasaulyje“ 
Griškabūdyje. 
 
Vykdomos 
bendradarbiavimo 
veiklos su Vokietijos ir 
Giotingeno gimnazija ir 
Kroatijos Josipa 
Badaliča mokykla. 
Licėjaus mokiniai ir 
mokytojai lankėsi 
Vokietijoje ir Kroatijoje.  
 
 
 
Vykdant 2019 m. 
STRAPIS planines 
reikšmes pasiekti tokie 
rezultatai. 
02.01.01.135. Ugdymo 
kokybės gerinimas 
Kauno technologijos 
universiteto inžinerijos 
licėjuje: 
I.02.01.01.123.1. 
“Išlaikiusių 
matematikos 
pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikroje 7-
10 balais mokinių dalis 
nuo bendro dalyvavusių 
skaičiaus” siekia 40 
procentų, planinė 
reikšmė buvo 50 
procentų. 
I.02.01.01.128.4. 
„Abiturientų, išlaikiusių 
lietuvių kalbos ir lit. 
valstybinį egzaminą nuo 
36 iki 100 balų, dalis nuo 
bendro pasirinkusiųjų 
skaičiaus“ planinė 
reikšmė 58 , pasiekta 55 
procentai. 
I.02.01.01.130.3. 
„Vienam pedagogui 
tenkantis vaikų 
skaičius” planuota 11, 
pasiekta 11. 
I.02.01.01.150.1. 
„Įgijusių vidurinį 
išsilavinimą dalis nuo 
bendro abiturientų 



7 
 

 

skaičiaus“ planinė 
reikšmė 100, pasiekta – 
99 procentai. 
I.02.01.01.150.2. 
„Įgijusių pagrindinį 
išsilavinimą dalis nuo 
bendro 10-okų 
skaičiaus“ planinė 
reikšmė 100, pasiekta 
100. 
 

1.2. Skatinti, 
plėtoti nuolatinį 
mokytojo asmeninį 
tobulėjimą, padėsiantį 
užtikrinti 
iniciatyvumo, 
kūrybiškumo bei 
dalykinių žinių 
pusiausvyrą, atliepiant 
licėjaus specializaciją. 

Siekti sąmoningo ir 
kryptingo 
mokymosi įvairiose 
komandose. 
 
Kryptingas 
mokytojų 
kvalifikacijos 
kėlimas, 
dalyvavimas 
vidiniuose 
mokymuose. 

Mokytojai dalinsis 
praktiniais pažangą ir 
gerus santykius 
skatinančiais 
metodais. 
 
Planuojama 17 
pranešimų, mokymų, 
pristatymų, atvirų 
pamokų ir kitų veiklų. 
Planuojami 1 ar 2  
kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai. 

Kryptingo licėjaus 
vidinių mokymų 
įvairiose komandose 
organizavimas ir 
vykdymas - pravesti 
tarptautinių projektų 
mokymai - 9 renginiai. 
Renginiai mokytojams - 
14 (Lozoraičio g.) ir 18 
(Vaidoto g.) viso 32 
renginiai. 
 
Vykdomas tarptautinių 
projektų metu sukurtų 
intelektinių produktų ir 
priemonių naudojimas - 
inžinerinio ugdymo 
dalykų pamokose ir IT 
pamokose, neformalaus 
ugdymo užsiėmimuose.  
Organizuoti (Vaidoto g.) 
2 susirinkimai su Šilo ir 
Panemunės pradinių 
mokyklų administracija 
ir mokytojais: 
1. Dėl mokinių 
pasiekimų ir adaptacijos. 
2. Dėl inžinerinio turinio 
integracijos.  
 
Organizuojami (Vaidoto 
g.)  4 vidiniai mokymai: 
1. Lyderystės tema. 
2. Pamokos 
organizavimo ir mokinių 
vertinimo tema.  
3. Patyčių prevencijos 
tema.  
4. Mokinių su 
Azbergerio sindromu 
ugdymo tema.  
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1.3. Kurti ir 
tobulinti dinamišką, 
atvirą funkcionalią ir 
saugią aplinką, 
suteikiančią galimybę 
asmens ugdymo(si) 
sėkmei, užtikrinant 
efektyvų finansų 
valdymą. 

Naujų aplinkų 
kūrimas ir esamų 
atnaujinimas ir 
geresnis 
pritaikymas 
ugdymui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užtikrintas 
dalyvavimas 
projekte Europos 
sąjungos 
struktūrinių fondų 
lėšų Nr. 09.1.-
CPVA R-724-21-
002 „Žaliakalnio 
bendrojo ugdymo 
įstaigų 
modernizavimas, 
didinant paslaugų 
efektyvumą“. 
Vidaus kontrolės 
įvertinimas. 
 
Užtikrinta 
internetinės 
svetainės struktūros 
ir joje teikiamos 
informacijos 
atitiktis 
nustatytiems teisės 
aktų 
reikalavimams. 
 
 

Rekonstruotas ir 
įrengtas S. Lozoraičio  
g. 13 ketvirtas aukštas 
ir pirmo aukšto 
technologijų 
kabinetas, 
įsigyta įranga 
efektyvesniam 
inžinerinio ugdymo 
įgyvendinimui. 
Įrengta ir pritaikyta 
ugdymui dalis patalpų 
pastate, esančiame 
Žeimenos g. 56. 
Vaidoto g. 11 
esančiame pastate  bus 
atliktas pirmo aukšto 
dalies koridoriaus 
remontas, berniukų 
tualeto įrengimas 
antrame aukšte, 
mokyklos stogų 
remontas bei fasado 
šildymo darbai. 
 
 
Laiku įgyvendintos 
projekte Europos 
sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų Nr. 09.1.-
CPVA R-724-21-002 
„Žaliakalnio bendrojo 
ugdymo įstaigų 
modernizavimas 
didinant paslaugų 
efektyvumą“ 
numatytos veiklos. 
 
 
 
 
 
Licėjaus vidaus 
kontrolė (jei tokia 
buvo) vertinama gerai. 
Licėjaus internetinės 
svetainės struktūra ir 
joje teikiama 
informacija atitinka 
nustatytiems teisės 
keliamus 
reikalavimams. 
 

80 procentų 
įsisavinamos projekto ir 
savivaldybės lėšos. 
 
Žeimenos g. 56 vyksta 
techninio projekto 
vertinimo darbai. 
 
Atliktas Vaidoto g. 11 
pirmo aukšto dalies 
koridoriaus remontas, 4 
aukšto dalies patalpų 
pritaikymas ugdymui, 
stogų remontas bei 
fasado šildymo darbai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įgyvendintas Europos 
sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų Nr. 09.1.-
CPVA R-724-21-002 
„Žaliakalnio bendrojo 
ugdymo įstaigų 
modernizavimas 
didinant paslaugų 
efektyvumą“ projektas. 
 
 
 
 
 
 
 
Licėjaus internetinės 
svetainės struktūra ir 
joje teikiama 
informacija atitinka 
nustatytiems teisės 
keliamus  
 
reikalavimams. 
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Dalyvauti ES fondų 
ar tarptautiniuose 
projektuose. 

 
Pateikta paraiška ir 
gautas finansavimas. 

 
 
2019 m. KTU 
inžinerijos licėjaus 
(Vaidoto g. 11) teiktos ir 
laimėjusios (Erasmus+ 
ŠMPF) du projektai. 
Vienas 2019-1-BG01-
KA229-062595_4 
„CAUTION! Rise of the 
ECO-Warriors“ – 
gerosios praktikos 
sklaida (tikslas); tema - 
mokyti dalyvius, kaip 
kurti tvarias, 
informuotas 
bendruomenes, kurios 
yra ekonomiškai, 
ekologiškai ir socialiai 
pagrįstos, ir skatinti jas 
išlaikyti mūsų aplinką 
sveiką bei išsaugoti ją 
ateities kartoms. 
 
2019-1-IT02-KA229-
062225_2 „You Will 
Never Walk Alone“ - 
gerosios praktikos 
sklaida (tikslas); 
socialinės atskirties 
mažinimas, 
bendraamžių patyčių 
mažinimas mokyklose 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  

 
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Debatų klubo anglų kalba veiklos aktyvinimas ir 
jo veiklos pripažinimas Europoje. 

Licėjaus mokiniai aktyviai dalyvavo 
respublikiniuose ir tarptautiniuose 
debatų klubų konkursuose. Licėjaus 12 
kl. mokinys Europiniame rašinio 
konkurse užėmė pirmą vietą.   

3.2. Valgyklos salės patalpos remontas Lozoraičio 
g. 13 

Pagerėjusi pastato higieninė ir estetinė 
būklė. 

3.3. Stebėjimo kamerų įrengimas stadione Vaidoto 
g. 11  

Teritorijos saugumo ir estetikos 
užtikrinimas. 

3.4. Inicijuotas mokinių aktyvus dalyvavimas 
televizijos LRT 100- mečio vaikų konkursuose. 

LRT laidų filmavime buvo atrinkti ir 
dalyvavo trys licėjaus mokiniai  
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3.5. Dalyvauta Kauno technologijos universiteto 
pilotiniame kūrybiškumo, dizaino ir projektavimo 
projekte. 

Šiame projekte dalyvavo tik trys 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos. 
Projekte dalyvavo net šešios licėjaus            
9-11 gimnazijos klasių mokinių 
komandos. 

 
4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 

 
III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Įkvepianti motyvacija (Lyderystė) 
6.2. Konfliktų valdymas 
6.3. Pamokos kokybės kontrolė 

 
_Direktorius_______________        __________               _Dainius Žvirdauskas       2020-01-17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                          (vardas ir pavardė)                         (data) 

 
 
 

IV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Direktoriaus veikla vertinama labai gerai. Nes 
įgyvendinama labai daug infrastruktūros gerinimo projektų, skiriama daug dėmesio mokinių 
saugumui ir ugdymo kokybei.  
 __________________________________________________________________________  
 
Licėjaus tarybos pirmininkas           __________                    _________________         2020-02-04 
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                                                                 (data) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

V SKYRIUS 
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
9. 2020 metų užduotys 
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(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

9.1. Gerinti ugdymo(si) kokybę Aukštesni (NMPP, PUPP 
ir VBE) mokymosi 
pasiekimai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teigiamas mokinių 
inovatyvių priemonių 
naudojimo ugdymo 
procese įvertinimas 
(procentais). 
Planuotų rodiklių dermė 
su Strateginio valdymo 
sistema STRAPIS  

4 kl. matematikos pagrindinio ir 
aukštesniojo lygmens rezultatus 
pasiekia ne mažiau 95 proc. 
mokinių, pasaulio pažinimo 
pagrindinio ir aukštesniojo 
lygio rezultatus pasiekia ne 
mažiau 95 proc., skaitymo 
pagrindinio ir aukštesniojo 
lygio rezultatus pasiekia ne 
mažiau 76 proc. mokinių. 
 
PUPP mokinių lietuvių kalbos 
kokybės rodiklis (7-10 balų) -  
73 proc. 
 
PUPP mokinių matematikos 
kokybės rodiklis (7-10 balų) -  
40 proc. 

VBE mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros kokybės rodiklis (36-
100  balų) - 55 proc. 

VBE mokinių matematikos 
kokybės rodiklis (36-100  balų) 
- 54 proc. 
 
Įgijusių pagrindinį išsilavinimą 
dalis nuo bendro 10 klasės 
mokinių skaičiaus – 100 proc.  
 
Įgijusių vidurinį išsilavinimą 
dalis nuo bendro abiturientų 
skaičiaus – 100 proc. 
70 procentų mokinių teigiamai 
įvertins inovatyvių priemonių 
naudojimą ugdymo procese 
 
 
Įgyvendintos STRAPYJE 
planinės numatytų rodiklių 
reikšmės. 

9.2. Gerinti prasmingą ir saugią 
vaikų savijautą, puoselėjant 
bendruomenės 
bendradarbiavimo kultūrą 

Gerėja licėjaus 
mikroklimatas (atlikti 
klasių mikroklimato 
tyrimai), mažėja patyčių.  
 

4 kl. patyčių situacijos rodiklis - 
0,1 
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Pagerės mokyklos 
bendruomenės (apklausos 
būdu) narių vertinimas dėl 
savijautos licėjuje labai 
gerai ir gerai  (proc.). 
 
Gerėja bendruomenės 
narių emocinė sveikata. 
 
Tęsiamas dalyvavimas 
projekte „You Will Never 
Walk Alone“ - gerosios 
praktikos sklaida (tikslas); 
socialinės atskirties 
mažinimas, bendraamžių 
patyčių mažinimas 
mokyklose.  
 

Nemažiau kaip 90 proc. 
bendruomenės narių savijautą 
licėjuje vertina labai gerai ir 
gerai. 
 
 
 
Dalyvavusių mokinių 
pakantumo kitokiems ir 
tolerancijos rodiklis sumažės  
2 proc.  
 
 

9.3. Atnaujinti edukacines 
erdves užtikrinant efektyvų 
finansų valdymą 

Licėjaus erdvių 
atnaujinimas. 
 
 
Technologijų (Fab Lab 
laboratorijos), 
informacinių 
technologijų,  gamtos 
mokslų kabinetų, 
sanitarinių  mazgų, 
įrangų plėtra  
pastate Vaidoto g. 11 
 
Pastato S. Lozoraičio g. 
13 aktų salės ir sporto 
salės renovacija  
 
 
 
Užtikrinta vidaus darbo 
kontrolė  
 
 
 
Užtikrinta internetinės 
svetainės struktūros ir joje 
teikiamos informacijos 
atitiktis nustatytiems 
teisės aktų reikalavimams 

Patalpos, esančios Žeimenos g. 
56, pritaikytos pradinio 
ugdymo organizavimui. 
 
Įvykdyti numatyti patalpų 
rekonstrukcijų darbai: 
technologijų, informacinių 
technologijų,  gamtos mokslų 
kabinetų, sanitarinių  mazgų 
įrengimas 
 
 
 
Parengti pastato S. Lozoraičio 
g. 13 aktų ir sporto salių 
renovacijos techniniai projektai 
ir pradėti vykdyti renovacijos 
darbai. 
 
Iš Savivaldybės audito ir kitų 
kontroliuojančių institucijų 
gautas geras arba labai geras 
įvertinimas. 
 
Internetinės svetainės struktūra 
ir joje teikiama informacija 
atitinka keliamus reikalavimus. 
 
 

 
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
10.1. Ilgalaikis nedarbingumas 
10.2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas 
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Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė       __________ 
                                                                                                                                                                               (data) 
 
Susipažinau. 
_Direktorius_______________        __________               _Dainius Žvirdauskas       _________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                          (vardas ir pavardė)                         (data) 
 
 
 

 


