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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

2015 METŲ  ŠVIETIMO  VEIKLOS PLANAS 

 

1. ĮVADAS 

 

     Mokiniai (vaikai). 2014 m. Utenos rajone gimė ir registruoti  344 vaikai (iš jų 68 – užsienyje). Gimusių vaikų  skaičius jau keleri  metai nesikeičia. 

Kaimo vietovėse gimusiųjų vaikų skaičius mažėja kasmet ir  sudaro tik 21,5 proc. (2014 m.) gimusiųjų.  Netolimoje ateityje mokinių skaičius kaimo 

mokyklose tik mažės. 

 Utenos rajono savivaldybėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikis visiškai tenkinamas. 2014 m. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes lankė 1498 vaikai. Vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes, skaičiaus kaita pateikta 1 pav. Ikimokyklinio 

ugdymo grupes lankė 74 proc. 1-5 m. amžiaus vaikų, gyvenančių Utenos savivaldybėje, o priešmokyklinio ugdymo grupes – 92 proc. šešiamečių.   Tai 

rodo, kad 2015 m. pradėjus vykdyti privalomą  priešmokyklinį ugdymą, pavyks  užtikrinti  visų savivaldybės vaikų dalyvavimą šiame procese (2 pav.). 

 

            
                               1 pav. Lankančių vaikų skaičius kaita institucijose                   2 pav. Priešmokyklinio ugdymo situacija 



 

           Mokinių skaičius rajono savivaldybėje dar vis mažėja, tačiau lėčiau negu ankstesniais metais.  Utenos rajone 2014-2015 m. m. pradžioje mokėsi 

4357 mokiniai (mieste – 89 proc., kaime -  11 proc.).  Palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo 250 mokinių ir devyniais klasių komplektais. Mokinių 

skaičius, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mažėja neženkliai (3 pav.). Didžiausias mažėjimas stebimas 5-8 klasių mokinių koncentre 

(60,8 proc. nuo sumažėjusių mokinių skaičiaus). Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 705 mokiniai integruoti į bendrojo ugdymo mokyklas. 

              
                             3 pav.  Mokinių skaičius pagal ugdymo programas                          4 pav. Mokinių skaičiaus kaita  neformaliojo  švietimo įstaigose                                                                                                 

 

  Neformaliojo švietimo įstaigas  2014-2015 mokslo metų pradžioje  lankė 1146 mokiniai (26 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

besimokančių mokinių) (4 pav.).  Mokinių skaičius, lankančių šias įstaigas, mažėja, nes mažėja ir bendras mokinių skaičius, tačiau lankančiųjų 

procentas  beveik nekinta.  

          Sėkmingam šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimui labai svarbus rodiklis – vidutinis  mokinių skaičius klasėje.  Savivaldybėje pradinio 

ugdymo koncentre miesto mokyklose vidutinis mokinių skaičius klasėje yra 22,1, vidurkis  per kelerius metus nežymiai sumažėjo.  Kaimo mokyklų  

pradinėse klasėse mokosi vidutiniškai 10 mokinių.  Utenos miesto  progimnazijų 5-8  klasėse  šiais mokslo metais vidutiniškai  yra 27, 2  mokinio 

(praėjusiais metais buvo 26,4),  kaimo mokyklose – 9,5 mokinio.  Miesto gimnazijų klasėse vidutiniškai   yra 28 mokinai, o  Utenos r. Užpalių  

gimnazijoje - 17,3. 

 Mokytojai. 2014 m. rugsėjo 1 d. 30 švietimo įstaigų dirbo 754 mokytojai: 658 moterys ir 96 vyrai.  660 mokytojų turi  didesnę nei 15  metų 

pedagoginio darbo patirtį. Specialiąją pedagoginę, psichologinę ir socialinę  pagalbą mokyklose teikia  79  specialistai. Dėl mažėjančio klasių 

skaičiaus, kasmet mažėja ir mokytojų skaičius (pav. 5) 

  

 



 
    5 pav. Mokytojų skaičiaus kaita  

                       

  Kadangi mokytojų skaičiaus mažėjimas per penkerius metus daug lėtesnis nei mokinių, tai daro įtaką mokytojo darbo krūvio mažėjimui. Didelę 

pedagoginę patirtį turintys mokytojai gali tinkamai įvertinti situaciją mokykloje, organizuoti ir analizuoti ugdymo ir mokymosi procesą. Didėjantis 

amžiaus skirtumas tarp mokinių ir mokytojų, reikalauja tikslingų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų, įgalinančių  pažinti šiuolaikinius 

vaikus ir juos sėkmingai ugdyti. 

 

2. 2014 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

         2014 m.  savivaldybės švietimo  veiklos tikslas  buvo sudaryti sąlygas ugdymo (si) kokybei ir mokinių pasiekimams gerinti.  Teikiant 

konsultacinę ir organizacinę pagalbą mokinių pasiekimams gerinti, švietimo įstaigose didelis dėmesys buvo skiriamas gabių mokinių ugdymui. Utenos 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir  jaunimo reikalų  skyrius organizavo  olimpiadų ir konkursų rajoninius etapus  bei  siuntė  

laimėjusius mokinius dalyvauti  šalies olimpiadose ir konkursuose.  Rajone vykusiose 24 olimpiadose dalyvavo 637 mokiniai.  2014 m. Utenos Adolfo 

Šapokos gimnazijos 4a klasės mokinys Karolis Markauskas tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje, vykusioje Rumunijoje, laimėjusį 

bronzos medalį. 24-oje Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje Švietimo ir mokslo ministerijos 1-ojo laipsnio diplomu buvo apdovanota Utenos Adolfo 

Šapokos gimnazijos 4 kl. mokinė Monika Morkūnaitė.  

           Norėdama turėti duomenis apie mokinių mokymosi kokybę, mokymosi pasiekimų lygius ir tendencijas, Utenos rajono savivaldybė nuo 2006 m. 

sėkmingai dalyvauja Mokinių pasiekimų patikrinimuose. 2013 ir 2014 metais savivaldybė dalyvavo konkurse ir turėjo galimybę pasinaudoti 

Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms 

kūrimas, II etapas“ parengtais standartizuotais testais, skirtais įvertinti  visų rajono mokyklų 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti 



išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir mokykloms, suteikiant tinkamą pagalbą. 

Kiekvienas dalyvavęs mokinys, kiekviena mokykla ir savivaldybė jau turi kelerių metų testavimo rezultatus, palyginimą su šalies panašaus tipo 

mokyklomis ir dar daug kitų  duomenų (mokinių mokymosi lygiai, savijauta mokykloje, patyčių situacija, mokymosi mokytis kompetencijos 

įvertinimas, mokyklos pridedamoji vertė ir kt.). Mokykloms padedame išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti 

mokiniams suteikiant tinkamą pagalbą. Visa šia analitine medžiaga (mokyklos ir mokinių ataskaitomis) savivaldybė, mokykla ir mokytojai  gali 

naudotis aptardami konkrečius kiekvieno mokinio, atskirų mokyklų ir visos savivaldybės mokinių pasiekimų gerinimo klausimus. 

Pagal testų rezultatų vidurkius Utenos rajono savivaldybės 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimai yra aukštesni nei šalies mokinių. Gera 

mokymo(si) kokybė yra tada, kai mokinių atlikti testai įvertinti pagrindiniu ir aukštesniu lygiu. Rajone ketvirtokų, kurių rašymo mokymosi kokybė yra 

gera, buvo 67,9 proc. (šalyje - 65,5 proc.), skaitymo - 44,6 proc. (šalyje - 40,7 proc.), matematikos - 68 proc. (šalyje - 67,6 proc.). Apibendrinti 13 

rajono savivaldybės mokyklų rezultatai pateikiami 6 paveiksle. 

 

 
6  pav. Utenos rajono savivaldybės  ir šalies  4 klasės mokinių rezultatai 

          Utenos rajono savivaldybės standartizuotų testų rezultatų vidurkiai rodo, kad mokinių mokymosi pasiekimai 8 klasėje yra aukštesni nei šalies 

mokinių. Ypač aukšti Utenos rajono savivaldybės 8 klasių mokinių istorijos rezultatai miesto mokyklose, nes pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų 

lygiu buvo įvertinti 84,6 proc. dalyvavusių mokinių.  Apibendrinti 11 rajono savivaldybės mokyklų, kurios ugdo 8 klasių mokinius, rezultatai 

pateikiami 7 paveiksle. 



 

 
7 pav.   Utenos rajono savivaldybės  ir šalies 8 klasės mokinių rezultatai 

      Per keleris metus pagerėjo Uenos rajono savivaldybės  mokinių rašymo rezultatai. Mokyklų bendruomenės didelį dėmesį skyrė raštingumui per 

įvairių dalykų pamokas, vyko tiksliniai mokymai, dalijimasis gerąja darbo patirtimi. Daug mokytojų naudoja standartizuotų testų duomenis mokinių 

pažinimui, mokymo(si) organizavimui, ugdymo plano tobulinimui (skiriamos papildomos konsultacinės valandos), savo kvalifikacijos tobulimui. 

Mokyklos, planuodamos savo veiklas ir siekdamos pažangos, turi pakankamai duomenų pagrįsti  priimamus sprendimus. 

 2014 m. laikyti brandos egzaminus užsiregistravo 589 kandidatai, iš jų 439 – bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai, 104 - Utenos regioninio 

profesinio mokymo centro mokiniai, 27 - suaugusiųjų skyriaus  mokiniai,  20 buvusių mokinių ir eksternų. Vidutiniškai vienas kandidatas pasirinko 

laikyti 3,38 egzamino (2013 m. rinkosi 3,25 egzamino). Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) ir chemijos 

valstybinius brandos egzaminus. 2014 m. dešimties Utenos rajono gimnazistų valstybinių brandos egzaminų pasiekimai įvertinti aukščiausiais balais – 

šimtukais: 7 abiturientai buvo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos auklėtiniai ir po  vieną iš ,,Saulės”, Dauniškio ir Utenos r. Užpalių gimnazijų. 

 2014 m. spalio 27- 28 d dienomis Utenoje vyko pedagogų konferencija „Trys P: Paskatink! Padėk! Pasidžiauk!", kurios  tikslas - gerinti 

ugdytinių mokymosi ir ugdymosi pasiekimus, skatinant pedagogų dalinimąsi gerąja darbo patirtimi apie taikomas vertinimo strategijas ugdymo 

procese.  Pirmą konferencijos  dieną intensyvus darbas grupėse vyko trijose sekcijose Dauniškio, „Saulės" ir Adolfo Šapokos gimnazijose. Kiekvienoje 

sekcijoje veikė penkios darbo grupės, kuriose rajono pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi, diskutavo aktualiais klausimais. 32 moderatoriai 

grupėms pristatė Utenos rajono įstaigose dirbančius pedagogus, 109 darbuotojai skaitė  pranešimus apie mokytis skatinantį vertinimą. Antrąją 



konferencijos dieną Utenos kultūros centre beveik 500 Utenos rajono pedagoginių darbuotojų buvo pristatyti pirmos dienos darbo rezultatai, 

apibendrinti mokytojų pranešimai. Konferencijos svečiai kalbėjo aktualiais  visiems šalies mokytojams klausimais.  

 Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistai planavo ir vykdė patikras. Patikros „Pagrindinio ugdymo  pasiekimų patikrinimų ir 

brandos egzaminų organizavimas, vykdymas ir vertinimas savivaldybės mokyklose“ metu stebėtas daugumos mokyklų pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo bei brandos egzaminų vykdymas paskirtuose brandos egzaminų vykdymo centruose. Tiek brandos egzaminų vykdymo centruose, tiek 

PUPP organizuojančiose mokyklose tinkamai paruoštos patalpos brandos egzaminams ir PUPP organizuoti, o pasiekimų patikrinimas ir brandos 

egzaminai vykdomi laikantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytų reikalavimų.  Po patikros ,,Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas mokinių 

pasiekimams ir pažangai“ konstatuota, kad visose tikrintose mokyklose buvo pristatyti mokytojams testų rezultatai. Tačiau daugumoje tikrintų 

mokyklų atliekama tik lyginamoji testų analizė, duomenis per mažai naudoja mokinių pažinimui, mokytojų tobulėjimui ir savo darbo įsivertinimui. 

Mokyklų klausimynų duomenys mažai naudojami mokyklos įsivertinimui ir veiklos tobulinimui. Rekomenduojama mokykloms atlikti sistemingą 

pasiekimų pasimatavimą per mokslo metus (po mokymosi periodo), o ne vien mokslo metų pabaigoje, kuomet nebelieka galimybės daryti įtakos 

ugdymo proceso organizavimui. Tikslinga  būtų naudoti testų užduotis, kurios padėtų geriau identifikuoti mokinių pasiekimų lygius ir gebėjimus. 

Privalu dalintis informacija apie mokinių pasiekimus su mokyklomis, kuriose mokiniai tęsia mokymąsi. 2014 m. gruodžio mėnesį atlikta 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų stebėjimas ir vertinimas“ patikra visose (16) Utenos rajono švietimo įstaigose, dirbančiose pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą. Patikros metu susipažinta su švietimo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų stebėjimo ir vertinimo 

patirtimi, pateiktos rekomendacijos. 

    Tobulindami  savivaldybės švietimo sistemos funkcionavimą, inicijuodami duomenimis grįstus sprendimų priėmimus ir siekdami išsiaiškinti 

skirtingų kategorijų mokytojų darbo rezultatus bei lūkesčius, buvo inicijuoti mokytojų, turinčių skirtingas kvalifikacines kategorijas, atliekamų 

mokyklose ir rajone rekomenduojamų veiklų rodiklius. Mokyklų pedagoginės bendruomenės, švietimo įstaigų direktoriai, direktorių pavaduotojai 

ugdymui parengė rekomendacijas, jas apibendrino, parengė bendras savivaldybei mokytojų kvalifikacinių kategorijų veiklos  rodiklių  iliustracijas.  

Atsižvelgiant į  šį dokumentą, savivaldybės  švietimo įstaigos  pasirengs aiškesnius  rodiklius, privalomus vykdyti mokytojams, vyresniesiems 

mokytojams, mokytojams   metodininkams ir ekspertams. 

 Vyko patikra „Neformalus švietimas mokyklose, mokinių poreikių tenkinimas ir jo teikiamos galimybės saviraiškai“. Buvo išnagrinėta, kaip  

tenkinamas mokinių neformalaus švietimo poreikis Utenos bendrojo ugdymo mokyklose, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Pastebėta, kad didesnį 

dėmesį reikia skirti mokinių pasirinkimui, o ne tradiciškai metai iš metų vykdomoms veikloms. Teikiant mokyklose neformaliojo švietimo pasiūlą, 

pakankamą dėmesį skirti skirtingų lyčių ir amžiaus tarpsnių vaikų ugdymui bei užimtumui. Rengdami programas, mokytojai turėtų apgalvoti ir 

formuluoti pamatuojamus sėkmės kriterijus ir apibrėžti konkretų laukiamą rezultatą. Rekomenduota didesnį dėmesį skirti grįžtamajam ryšiui ir 

mokytojų organizuojamų užsiėmimų aptarimui bei veiklos tobulinimui.  

 Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistai administruoja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, miesto pirmų ir penktų klasių mokinių, švietimo įstaigų, mokyklų mokinių ir pedagogų registrų duomenis. Jau 

keturiolikti metai vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į miesto ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes. Sukaupta duomenų bazė apie 

lankančius bei pageidaujančius lankyti įstaigas vaikus. Tai padeda planuoti reikiamą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, siekiant 



optimaliai tenkinti gyventojų poreikį bei teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei. Gerinant klasių užpildymą ir stengiantis 

veiksmingai naudoti biudžeto lėšas, taip pat vykdomas centralizuotas priėmimas į miesto mokyklų pirmas ir penktas klases. 

 Vykdant Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nuostatas, visi Utenos rajono savivaldybės mokiniai, nuo mokyklos gyvenantys toliau kaip 3 

km., buvo pavežami į mokyklą ir iš jos. 2014 metais maršrutiniais autobusais buvo pavežama daugiau kaip 700 mokinių, t.y. 10,3 proc. savivaldybėje 

bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokinių. Iš aplinkinių savivaldybių į rajono mokyklas pavežama 100 mokinių. Sutartys dėl mokinių nemokamo 

pavežimo buvo pasirašytos su 10 šalies autobusų parkų. Pavežami mokiniai galėjo rinktis jiems patogiausiu laiku važiuojančius autobusus. 2014 m. už 

mokinių vežiojimą Utenos rajono savivaldybės administracija šalies autobusų parkams sumokėjo 442 tūkst. Lt.  2014 metais dešimt Utenos rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų turi 12 mokyklinių autobusų ir 6 mikroautobusus.  

Savivaldybėje mokinių maitinimą organizuoja ir vykdo švietimo įstaigos. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. patvirtintas 

maitinimo paslaugos ugdymo įstaigose dydis mokiniams, nustatant 60 proc. antkainį (nuo sunaudotų maisto produktų kainos) ir atskirai mokytojams, 

nustatant 85 proc. dydžio antkainį, kuris padengia visas maisto gamybos išlaidas.  

Savivaldybėje veikė Vaiko gerovės  komisija. 2014 m. įvyko keturi komisijos posėdžiai. Nagrinėti 18 probleminio mokyklinio amžiaus vaikų 

elgesio atvejai, svarstyta 16 vaikų. 2014 m. vasarą buvo organizuotos 5 vaikų stovyklos, kuriose aktyviai ilsėjosi 122 vaikai. Stovykloms organizuoti iš 

savivaldybės biudžeto buvo skirta 15,0 tūkst. Lt.  Organizuota 1 stacionari stovykla Sudeikiuose, 1 – sportinė - sveikatingumo, 2 - keliaujančios ir 1 - 

mobili šaulių stovykla. 

Organizuojami tęstiniai mokymai ir kitos veiklos, tobulinančios mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijas. Mokyklų direktoriai ir direktorių 

pavaduotojai ugdymui  dalyvavo organizuotuose mokymuose.  

 

3. TIKSLAS 

 

        Savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimas, siekiant sėkmingo  vaiko  ugdymo (si).  

 

4. UŽDAVINIAI 

 

 Siekti mokinių ugdymo (si) poreikių tenkinimo,  tinkamų mokyklų aplinkos sąlygų dermės mokykloje ir tarp švietimo įstaigų. 

 Koreguoti  ir profesionaliai  diegti  ugdymo turinį,  derinti mokinių pasiekimų ir  pažangos vertinimą. 

 Laiduoti  veiksmingesnį, pagrįstą mokyklų veiklos įsivertinimo, vertinimo, mokinių pasiekimų tyrimo duomenimis, valdymą. 

 

 

 

 

 

 



5. METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

1.Uždavinys. Siekti mokinių ugdymo (si) poreikių tenkinimo ir tinkamų mokyklų aplinkos sąlygų dermės mokykloje ir tarp švietimo įstaigų. 

 

Priemonės Vykdytojai  Laikas Vertinimo  kriterijai  

 1.1. Administruoti ir tvarkyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, miesto pirmų ir penktų 

klasių mokinių, švietimo įstaigų registro ir mokyklų  

mokinių bei pedagogų registro duomenis, švietimo 

statistikos ataskaitas 

J. Paukštė 

R. Pranskūnienė 

Z.  Sabelkienė 

V. Vaitiekienė 

 

Sausio- 

gruodžio mėn 

 Planuojama priimti iki 230  

ikimokyklinio amžiaus vaikų.  Į miesto 

mokyklų pirmas klases planuojama 

priimti iki  280 mokinių, penktas klases 

- iki 260 mokinių, 

 Esant poreikiui,  tikslinti švietimo 

įstaigų duomenų bazes, vesti  vaikų ir 

mokytojų apskaitą. 

1.2. Organizuoti rajonines dalykines olimpiadas ir 

konkursus 

J. Paukštė 

Z. Sabelkienė 

A. Telksnys 

V. Vaitiekienė 

Sausio – 

gegužės mėn. 

Organizuoti 29 dalykines olimpiadas ir 

konkursus rajono mokiniams.  

Planuojama, kad  dalyvaus  daugiau nei 

500  rajono mokinių. 

1.3.  Kaupti, analizuoti duomenis dėl  klasių skaičiaus ir 

mokinių skaičiaus vidurkio  klasėse,  rengti projektus ir  

teikti tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai 

Z. Sabelkienė 

 

Sausio- 

gruodžio mėn 

Patvirtinti ir patikslinti  klasių  

komplektai 2015-2016 mokslo metams,   

stebimas sprendimo  vykdymas. 

 1.4. Koordinuoti  edukacinės, jaunimo, sportinės    

veiklos   projektų  vertinimo ir vykdymo priežiūrą 

  

A. Gražys 

J. Rudokienė  

V. Vaitiekienė 

Sausio-  

gruodžio mėn. 

Koordinuoti   teikiamus ir savivaldybės 

finansuojamus  edukacinės, jaunimo ir 

sportinės  veiklos projektus. 

1.5. Organizuoti  mokinių  pavėžėjimo ir maitinimo  

paslaugų teikimą 

 

A.Telksnys Sausio -

gruodžio mėn. 

Užtikrintas  daugiau nei   800 mokinių 

pavėžėjimas į mokyklas ir atgal.  

Organizuoti maitinimo paslaugų  

teikimą švietimo įstaigose.    

1.6. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės  Vaiko 

gerovės komisijos veiklą. 

A.Gražys Sausio- 

gruodžio mėn. 

 Esant  reikalui, bus organizuoti 

komisijos posėdžiai,   sprendžiami 

klausimai, taikomos priemonės.  

1.7. Gimnazijų mokinių  sporto šventė A. Gražys Kovo mėn. Organizuota bendra  gimnazijos 

mokinių šventė, kurioje dalyvaus  

daugiau nei 600  rajono mokinių. 



1.8. Patikra „Mokyklos mokinių savivaldos institucijų 

veikla“ 

J. Rudokienė Gegužės mėn. Išnagrinėta  situacija  apie  mokyklų 

mokinių savivaldos institucijų  veiklas 

10 rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų, parengta pažyma, 

išvados ir    rekomendacijos pristatytos 

mokyklų vadovams. 

1.9. Patikra  „Pagrindinio ugdymo  pasiekimų patikrinimų 

ir brandos egzaminų organizavimas, vykdymas ir 

vertinimas savivaldybės mokyklose“  

J. Paukštė 

Švietimo,  sporto ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus  specialistai 

Gegužės-

birželio mėn. 

6 rajono  savivaldybės mokyklose 

fiksuojami Mokyklos tikrinimo  žurnale 

pastebėjimai apie norminių aktų 

laikymąsi, organizuojant bei vykdant 

brandos egzaminus ir PUPP.   

1.10. Inicijuoti savivaldybės  vaikų vasaros poilsio 

stovyklų  veiklas 

A.Gražys Gegužės-

rugpjūčio  mėn. 

Bus organizuotos 4 vaikų vasaros 

poilsio stovyklos. 

 

1. 11. Parengti  mokyklų tinklo pertvarkos planą 2016-

2019 metams, teikti tvirtinti Utenos rajono savivaldybės 

tarybai 

R. Kraulišas 

A.Telksnys 

 

Spalio- gruodžio 

mėn 

Patvirtintas tinklo pertvarkos 2016-2019 

metams planas ir  teikiamas tvirtinti. 

1.12. Teikti tvirtinti Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2016-2018 m. atestacijos programas 

R. Pranskūnienė 

 

Lapkričio mėn. Patvirtintos 27 įstaigų Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 2016-

2018 m. atestacijos programos. 

 

 

            

   Uždavinys 2. Koreguoti  ir profesionaliai  diegti  ugdymo turinį,  derinti mokinių pasiekimų ir  pažangos vertinimą. 

  

Priemonės  Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

2.1. Patikra „Antrosios užsienio kalbos mokymo (si) 

organizavimas“  

Z. Sabelkienė 

Švietimo,  sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

Vasario mėn Bus parengta pažyma apie antrosios 

užsienio kalbos mokymą 5 rajono 

mokyklose. Pažyma aptarta su  

dalyvavusių mokyklų vadovais.  

 



2.2. Organizuoti mokinių standartizuotą  testavimą 

savivaldybės 4 ir 8 klasių mokiniams. Analizuoti 

mokinių, mokyklų rezultatus, pateikti išvadas ir  

panaudoti mokinių pasiekimams gerinti ir mokytojų 

veiklai tobulinti. 

J. Paukštė 

Z. Sabelkienė 

A.Telksnys 

V. Vaitiekienė 

 

Balandžio – 

gruodžio mėn. 

Bus parengta bendra rajono 

savivaldybės ataskaita, išvados ir 

tendencijos bus pristatytos mokyklų 

vadovams,   mokytojams. 
2.3. Patikra „Mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų  ir  

jų metinių  įvertinimų atitiktis“ 

A.Telksnys Rugsėjo mėn. 6 rajono mokyklose fiksuojami patikros 

rezultatai Mokyklos tikrinimo žurnale.   

2.4. Patikra „Vertinimo (formuojamojo, diagnostinio, 

apibendrinamojo) duomenų  panaudojimas mokiniui  

(vaikui) pereinant į skirtingą ugdymo pakopą“ 

J. Paukštė 

Švietimo, sporto ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

Spalio mėn. Bus parengta pažyma apie vertinimo    

rezultatų panaudojimo mokinių 

pažinimui, ugdymo turinio koregavimui 

patirtis 6 bendrojo ugdymo mokyklose. 

Išvados ir    rekomendacijos pristatytos 

mokyklų vadovams. 

 

  5.3.  Uždavinys 3. Laiduoti  veiksmingesnį, pagrįstą mokyklų veiklos įsivertinimo, vertinimo, mokinių pasiekimų tyrimo duomenimis, valdymą. 

  

Priemonės Laikas Vykdytojai Vertinimo kriterijai 

3.1. Vykdyti mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui 

atestaciją 

R. Pranskūnienė 

 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

  Atestuota ir  nustatyta 46  švietimo 

įstaigų vadovų atitiktis turimai 

kvalifikacinei kategorijai. 

3.3. Patikra „IQES.ONLINE  sistemos panaudojimas 

mokyklos įsivertinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“   

 

V. Vaitiekienė 

Švietimo, sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

 Kovo mėn. Organizuota ne mažiau nei 5  mokyklų  

įsivertinimo veiklos patikra.  Patikros 

rezultatai fiksuojami Mokyklos 

tikrinimo  žurnale.  

3.2. Išorinis  veiklos vertinimas  Utenos  mokykloje - vaikų 

darželyje „Eglutė“ ir Utenos muzikos mokykloje  pagal 

Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą 

Neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo 

tvarkos aprašą. 

V. Vaitiekienė 

Išorinių vertintojų 

grupė 

Balandžio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

Bus parengta švietimo įstaigos išorinio 

veiklos vertinimo ataskaita, kurios  

išvadas   bus panaudotos  tolimesnei 

įstaigos  veiklai planuoti ir tobulinti. 

____________________________ 

 


