
                                                                                                                          PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                             Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio 

                                                                                                                                                               direktoriaus 2018 m. rugsėjo  mėn. 5 d.   

                                                                                                                              įsakymu Nr. V-40 

VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS-DARŽELIO  

VEIKLOS ATASKAITA 

 UŽ 2017-2018  M. M. 

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

I TIKSLAS. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą 

. 
Uždaviniai Priemonės Terminas Atsakingi Veiklos rezultatai 

1 2   3 
1.1. Skatinti kiekvieno 

mokinio asmeninę 

pažangą,  

atsižvelgiant į 

individualias  

ugdymo(si) galimybes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Vieningos skaitymo 

strategijų taikymo sistemos 

sukūrimas ir jos diegimas. 

 

Per mokslo  

metus 

 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojai 

Skaitymo strategijos aptartos mokytojų metodinės 

grupės posėdyje 2018-01-16 Nr.4.   

1.1.2. Pamokose/ veiklose 

inicijuoti bendradarbiaujančių 

grupių darbo formas, 

skatinančias savitarpio pagalbą 

bei atsakomybę 

mokantis/ugdantis.  

Ugdyti ir plėtoti mokinio 

mokėjimo mokytis 

kompetencijas. 

 

Per mokslo 

metus 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojai 

Pamokų stebėsena sausio – gegužės mėn. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ž. Pipirienės 

stebėtų pamokų vertinimo lentelės.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Savarankiškų dienų 

organizavimas.   

Pagal 

atskirą 

planą 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojai 

Savarankiško ugdymo metodas pristatytas 

metodinės grupės posėdyje 2018-01-16 Nr.4 

Organizuotos kiekvienoje klasėje vasario ir 

balandžio mėn.  savarankiškos dienos mokykloje.   

Aptarta savarankiško darbo dienos organizavimo 

refleksija metodinės grupės posėdyje 2018-03-04 

Nr.5 

1.1.4. Gamtamokslio  

ugdymo įvairovės  

didinimas. Projekto „Žalioji 

mokyklos klasė“ vykdymas  

 

Per mokslo 

metus 

Direktoriaus  

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Ši priemonė nukelta į 2018-2019 m.m.  

1.1.5. Mokinio individualios 

pažangos sistemos  instrumentų 

naudojimas pamokose/ veiklose  

Nuolat Mokytojai Išbandytas mokslo metų eigoje Mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, 

analizavimo  ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašas.  

Atlikta individualios mokinių pasiekimų  pažangos 

fiksavimo sistemos refleksija  mokytojų metodinės 

grupės posėdyje 2018-01-16 Nr. 4  

Atnaujintos individualios mokinio pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo lentelės pristatytos 

metodinės grupės posėdyje 2018-05-28 Nr.6 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Mokinių skatinimas 

dalyvauti įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose,  

projektuose 

Per mokslo  

metus 

 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojai 

Ugdytiniai aktyviai dalyvavo  tarptautiniuose,  

respublikiniuose ir miesto  konkursuose, 

olimpiadose, viktorinose. Laimėtos prizinės vietos.  

(priedas Nr. 1) 

Komentaras Suplanuotos priemonės įgyvendintos iš dalies.  



Neparengtas gamtamokslinis projektas. Ši priemonė perkelta į 2018 -2019 m.m.  

   

1.2. Tikslingai taikyti 

įvairius  integracijos 

būdus ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Metodinėse  grupėse  

aptarti  ugdymo  turinio 

suderinimo ir integravimo 

galimybes. 

 Direktoriaus  

pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojai 

Organizuotas metodinis pasitarimas „Integravimo 

galimybės pradinėse klasėse“ .   

Vestos atviros integruotos pamokos: muzika-dailė 

ir technologijos, anglų k- pasaulio paž. , anglų k- 

matematika.  Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

Ž. Pipirienės stebėtų pamokų vertinimo lentelės.  

1.2.2.Integruotų „Mokykla be 

sienų pamokų/veiklų 

organizavimas.  

Pagal 

atskirą  

planą 

Mokytojai Pateikta paraiška Mokyklos pažangos ir 

bendradarbiavimo projektų konkursui. (Paraiška 

2017-06-23) 

Vykdytas su Medeinos pradine mokykla projektas 

„Įdomus ir auginantis įtraukusis ugdymas 

bendradarbiaujant“. (Projekto medžiaga)  Projektas 

aptartas mokytojų metodinės grupės posėdyje 

2017-10-02 Nr. 2 

Projekto metu sukurtas ir išbandytas integruotos 

veiklos modelis  

 „Mokykla be sienų“.  Atlikta integruotos 

netradicinės dienos „Mokykla be sienų“  refleksija  

mokytojų metodinės grupės posėdyje 2017-11-28 

Nr.3 

 

1.2.3. Per įvairių dalykų 

pamokas ugdyti mokinių 

mokymosi mokytis, 

informacinius ir komunikacinius 

gebėjimus. 

Nuolat Mokytojai Vaikai kūrybiškai taikys įgytas žinias  

pamokose ir nepamokinėje veikloje  

1.2.4. Projektų savaitės, klasių 

renginių, išvykų metu ugdyti 

mokinių socialines ir pažinimo 

kompetencijas 

Nuolat Mokytojai Mokiniai kūrybiškai taikė įgytas žinias  

nepamokinėje veikloje. Mokyklinių renginių 

ataskaita (priedas Nr.3) 

1.2.5. Mokinių  konferencijos  

organizavimas 

2018 m. 

balandžio 

mėn.   

Mokytojai Organizuota mokinių konferencija „Idėja 

mokyklai“  

Direktoriaus įsakymas 2018 m.sausio 9 d. V-3-

(1.7) 

Komentaras Suplanuotos priemonės į gyvendintos pilnai.  



 

1.3. Naudoti įvairių 

edukacinių  ir virtualių 

aplinkų teikiamas 

galimybes ugdymo 

procese. 

1.3.1. Planingas ir tikslingas 

ugdymo organizavimas 

mokyklos bei už mokyklos ribų 

esančiose aplinkose.  

Pagal 

atskirą  

planą 

Mokytojai Edukacinių renginių ataskaita (priedas Nr.2)  

1.3.2. Kurti funkcionalias 

vidines, išorines mokyklos 

edukacines erdves, įtraukiant 

mokinius į  aplinkų 

bendrakultūrą. 

Visus 

metus 

Mokyklos-

darželio 

bendruomenė 

Sukurtos funkcionalios mokyklos-edukacinės  

erdvės: žemėlapis „Graži mano šalis“, „Basakojų 

takelis“ , „Lauko biblioteka“.  

1.3.3. Ugdymo  veiklose 

tikslingai ir saugiai taikomos 

virtualios aplinkos ir 

skaitmeninės mokymosi terpes  

Nuolat Mokytojai Veiklose taikomos IKT ir elektroninė aplinka Ema 

(4 kl.)  

1.3.4. Planingai atnaujinti 

šiuolaikinėmis IK priemonėmis 

ir  įranga turimą  mokyklos-

darželio technologijų bazę.  

Pagal 

atskirą 

planą 

Direktorė Bibliotekoje   įrengta interaktyvioji lenta SMART.  

Aktų salėje- pakeista muzikos aparatūra.  2 

darželio grupės praturtintos IKT.  Finansinė 

ataskaita. 

Komentaras Suplanuotos priemonės įgyvendintos pilnai.  

Didžioji dalis mokytojų taiko inovatyvius mokymo metodus, naudojasi IKT priemonėmis ugdymo kok ybei gerinti. 

Tačiau tik iš dalies išnaudojamos interaktyvio ji lenta- bibliotekoje. Todėl 2018-2019 m.m. skatinti mokytojus 

dažniau savo pamokose išnaudoti mokyklos interaktyvias erdves (ypač interaktyvias lentas), kuriose mokiniai 

gerins savo asmeninę mokymosi pažangą 

1.4. Didinti ir plėtoti 

vadovų,  mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų kompetencijas  

1.4.1. Tikslingas vadovų ir 

mokytojų ir  pagalbos mokiniui 

specialistų) dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, siekiant  

asmeninio meistriškumo. 

Nuolat Pavaduotoja  

ugdymui 

Mokytojai 

Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai gilino 

dalykines žinias, tobulino profesines bei bendrąsias 

kompetencijas įvairiuose  kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose. Kvalifikacijos kėlimo ataskaita 

(priedas Nr.4)   

1.4.2. Mokytojo gerosios 

patirties sklaida „ Kolega-

kolegai“ 

Nuolat Mokytojai Gerosios patirties sklaidai kelti  

reikalavimai įvykdyti tik iš dalies  

dalindamiesi praktine patirtimi, ne mažiau kaip 

vieną atvirą pamoką  

vedė ne visi (kaip numatyta),  

o 85,3 proc. mokytojų ir tik 1/5 (22 proc.)  

 

Komentaras Suplanuotos priemonės įgyvendintos iš dalies,  kadangi gerosios patirties sklaidai kelti reikalavimai įvykdyti tik iš 



dalies. Tad 2018-2019 m.m. diegti kolegialų grįžtamąjį ryšį ir vykdyti gerosios patirties sklaidą „Kolega kolegai“.   

 

 

II TIKSLAS. Stiprinti mokyklos kultūrą,  siekiant mokinio asmenybės ūgties ir brandos, puoselėjant kūrybiškumą, bendradarbiavimą, atvirumą, 

pasitikėjimą 

2.1. Ugdyti  mokinio 

savivoką, savivertę bei 

vertybinį kryptingumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.  1-4 kl. Kultūringo  

elgesio skatinimo  

mokykloje programos sukūrimas  

ir diegimas. 

Visus 

metus 

Darbo grupė Ši priemonė nukelta į 2018-2019 m.m. 

2.1.2. Elgesio taisyklių „Esame 

drauge“ sukūrimas  

Rugsėjo 1 

d.  

Klasės, 

grupės tėvai, 

mokiniai 

Sukurtos kiekvienoje, klasėje, grupėje elgesio 

taisyklės „ Esame drauge“ apibrėžiančios 

pageidautiną, draugišką  elgesį.   

2.1.3. Mokinio savęs pažinimo 

klasės valandėlių organizavimas. 

 

Visus 

metus 

Mokytojai Klasės valandėlių organizavimas. Tamo dienynas.  

2.1.4. Veiklų ir renginių, 

skatinančių draugiškumą, 

toleranciją ir pagarbą  

vieni kitiems, organizavimas. 

Visus 

metus 

Mokytojai Organizuoti ir  vykdyti renginiai.  Vykdyti 

prevenciniai renginiai pagal VGK  veiklos planą. 

 
 

2.1.5. Sukurti savo bendruomenės 

vertybių sistemą, kurioje 

moksleivis – asmenybė – kūrėjas. 

 

 

Visus 

mokslo  

metus 

Darbo grupė Sukurta  bendruomenės vertybių sistema, kurioje 

moksleivis – asmenybė – kūrėjas.  

2.1.5. Plėtoti prevencinę veiklą.  Visus 

mokslo  

metus 

Socialinė 

pedagogė 

Vykdyta  planingai    pagal  VGK planą 

Komentaras Suplanuotos priemonės įgyvendintos iš dalies. Nesukurta Kultūringo elgesio skatinimo mokykloje programa.  



2.2. Stiprinti ir plėtoti  

patyčių, smurto  ir 

žalingų įpročių 

prevencijos veiklas 

2.2.1. Mokyklos-darželio socialinio 

paso sudarymas. 
Spalio 

mėn.  

Socialinė 

pedagogė 

Sudarytas  mokyklos-darželio pasas. 

2.2.2. Organizuoti anoniminę 1-4 

klasių mokinių apklausą apie 

patyčias . 

 Darbo grupė Vykdyta 2-4 kl. apklausa apie patyčias. 

(Mokykloje patyčios nėra labiausiai paplitęs 

reiškinys, tačiau jų apraiškų yra. Dažniausiai- 

žodinės patyčios klasėse). Tyrimo medžiaga.  

2.2.3. Pamokų lankomumo 

situacijos tyrimai ir analizė 
Pagal 

atskirą  

planą 

Socialinė 

pedagogė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Atlikti pamokų lankomumo situacijos tyrimai ir 

analizė. (Mažiausiai pamokų praleista 4 b kl. , 

daugiausia- 2a ir 4a kl.) 

2.2.4. Tęsiamos socialinių įgūdžių 

ugdymo ir prevencijos programos: 

agresyvaus elgesio prevencijos 

programose: „Obuolio draugai“ 1 

kl.  „Antras žingsnis“ 2-4 kl., 

„Zipio draugai“-  priešmokyklinio 

ugd. grupė, „Kimochis“ –

ikimokyklinio ugd. grupė 

 

Visus 

metus 

1-4 kl. 

mokytojai 

Vykdytos socialinių įgūdžių ir prevencijos 

programos: „Obuolio draugai“ – 1 kl. , „Antrasis 

žingsnis“- 2-4 kl. Sutartis  Nr.183 /V/OD/2018 

2.2.5. Teoriniai- praktiniai 

pozityvios tėvystės mokymai   

tėvams. 

2017 m. 

spalio-

gruodžio 

mėn.  

Pavaduotoja 

ugdymui 

Organizuoti pradinių klasių tėvams teoriniai-

praktiniai  pozityvios tėvystės mokymai, kuriuos 

organizavo VŠĮ Psichologinės sveikatos centras.  

Sutartis Nr. 170515-01, 2017-05-15  

2.2.6. Prevenciniai renginiai, 

projektai ir akcijos 
Visus 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

Vykdyti prevenciniai renginiai pagal VGK  veiklos 

planą.  

Komentaras Suplanuotos priemonės įgyvendintos pilnai.  

2.3. Skatinti ir įvertinti 

mokinių  iniciatyvas ir 

pasiekimus 

2.3.1. Mokinių apdovanojimo 

šventės organizavimas  „Aušros“ 

nominacijos“ 

 

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktorė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai  

Organizuotas mokinių motyvacijos skatinimo 

renginys „Aušros“ mokyklos nominacijos.  

Direktoriaus įsakymas 2018-04- 

2.3.2. Apie mokinių pasiekimus  

informuojama mokyklos-darželio 

internetinėje svetainėje. 

Visus 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

www.ausros.lt 

Komentaras Suplanuotos priemonės įgyvendintos pilnai. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


