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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

2014 METŲ  ŠVIETIMO  VEIKLOS PLANAS 

 

1. ĮVADAS 

 

      Ikimokyklinis ugdymas. Tarptautiniai švietimo būklės tyrimai parodė, kad ikimokyklinis institucinis ugdymas yra vienas iš sėkmingesnio 

tolimesnio vaikų mokymosi garantų. 2013 m. ikimokyklinio ugdymo grupes lankė 1203 vaikai (mieste - 1088, kaime -115), priešmokyklinio ugdymo 

grupes - 322 vaikai (mieste – 285, kaime – 37). Tai sudaro 72,4 proc. Utenos rajono savivaldybėje gyvenančių 1-5 metų amžiaus vaikų. Pastaruosius 

trejus metus nežymiai daugėja ikimokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų skaičius (2011 m. – 1183 vaikai, 2013 m. -1203 vaikai). Palyginus su 

2012 m., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 28 vaikais daugiau. 2013 m. net 92,3 proc. Utenos rajono savivaldybėje gyvenančių 

vaikų  lankė priešmokyklinio ugdymo grupes, kur buvo rengiami sėkmingesniam mokymuisi pirmosiose klasėse. Siekiant patenkinti gyventojų poreikį 

instituciniam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, pailgintas 

Utenos r. Užpalių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės darbo laikas.   

       Mokiniai. Utenos rajone 2013 m. bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 4607 ir 109 suaugusieji (245 mokiniais mažiau nei praėjusiais mokslo 

metais). Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, integruotų į bendrojo ugdymo mokyklas, procentas taip pat išlieka stabilus (13,6-13,8 proc.). 

Į mokyklas kasdien pavežami 24 proc. rajono mokinių. Nemokamą maitinimą  gauna 28 proc. besimokančiųjų. Atsižvelgiant į gimusiųjų Utenos rajono 

savivaldybėje vaikų skaičių, mokinių skaičiaus prognozės pateikiamos 1 paveiksle. Mokinių skaičius rajono savivaldybėje dar vis mažėja (po 100-150 

mokinių kasmet), tačiau spartus mažėjimas, kai kiekvienais mokslo metais Utenos rajono savivaldybėje buvo po 400 mokinių mažiau, stabilizavosi. 

      Neformaliojo švietimo užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklose lanko daugiu nei 52 proc. rajono mokinių. Utenos rajono savivaldybėje 

neformaliojo švietimo paslaugas taip pat teikia Dailės mokykla, Muzikos mokykla, Daugiafunkcis sporto centras bei Jaunimo mokyklos Laisvalaikio 

skyrius.  Šiose įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas ugdoma daugiau nei 30 proc. visų savivaldybės mokinių. Mokinių, lankančių šias 

įstaigas, skaičius kinta labai nedaug, lyginant su mokinių skaičiaus mažėjimu bendrojo ugdymo mokyklose. 2013 m. Daugiafunkcį sporto centrą lankė 

838 mokiniai, Dailės mokyklą -220, Muzikos mokyklą -270, Jaunimo mokyklos Laisvalaiko skyriaus užsiėmimus -145 mokiniai. 



 
Pav 1. Esamas ir  prognozuojamas mokinių skaičius 

               

     Mokytojai. Švietimo įstaigose 2013-2014 mokslo metų pradžioje dirbo 778 mokytojai. Dėl vykdomų savivaldybės įstaigų tinklo pokyčių per metus 

sumažėjo 39 mokytojais. Mokytojų skaičiaus mažėjimas lėtesnis nei mokinių, tai daro įtaką mokytojo darbo krūvio mažėjimui.  Utenos rajono 

savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklose vienam mokytojui tenka 10,2 mokinio. Daugiausiai rajono savivaldybėje mokytojų 45-59 metų amžiaus 

(apie 60 proc.). Lyginant su šalimi, garbaus amžiaus mokytojų švietimo įstaigose yra nedaug (5 proc.). Jaunų mokytojų mokyklose įsidarbina  

pakankamai mažas skaičius, didėja vidutinis dirbančiųjų mokytojų amžius ( pav.2) 

        Rajono mokyklose dirba daug mokytojo metodininko ir eksperto kvalifikacinę kategoriją įgijusių mokytojų (gimnazijose - 53 proc., 

progimnazijose ir pagrindinėse - 24 proc., pradinėse mokyklose – 36 proc.). Švietimo vadybos požiūriu, šis rodiklis (aukšta mokytojų kvalifikacija) 

rodo kvalifikuotos metodinės veiklos organizavimo galimybes. 



 
Pav.2  Rajono savivaldybėje dirbančių  mokytojų amžius (proc. 

 

 

2. 2013 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

            Siekdami 2013 metų švietimo veiklos tikslo - tobulinti švietimo sistemą, siekiant geresnės švietimo ir ugdymo paslaugų kokybės, 

įgyvendinome uždavinį „Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimą, siekiant kuo geresnės  kiekvieno mokinio pažangos“. 

        2013 m. rajone buvo organizuotos 27 dalykinės rajoninės olimpiados ir konkursai. 12 olimpiadų buvo skirta gimnazijų, 11- jaunesnių klasių 

mokiniams, o  keturiose olimpiadose galėjo dalyvauti skirtingo amžiaus mokiniai. Dalį jaunesnių klasių olimpiadų, konkursų inicijavo ir organizavo 

pačios mokyklos, pakviesdamos dalyvauti panašaus tipo įstaigų mokinius (pvz., eilėraščio anglų kalba konkursą, komandines matematikos varžytuves 

akad. Vytauto Statulevičiaus taurei laimėti, 6-8 klasių mokinių istorijos olimpiadą organizavo Aukštakalnio progimnazija). Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius organizavo olimpiadų ir konkursų antruosius etapus bei siuntė laimėjusius mokinius 

dalyvauti šalies olimpiadose ir konkursuose. Rajone vyresnių klasių olimpiadose dalyvavo daugiau nei 300 mokinių, o jaunesnių klasių - 540. Jų 

darbus vertino 129 mokytojai. 76 vyresnių klasių olimpiadų prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti savivaldybės mero padėko raštais ir norintys 

dalyvavo pažintinėje išvykoje į Lietuvis Respublikos Seimą. Jaunesnių klasių mokiniai - nugalėtojai gavo Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

vedėjo padėkas.   

          Utenos rajono savivaldybė nuo 2006 m. sėkmingai dalyvauja Mokinių pasiekimų patikrinimuose. Šių patikrinimų paskirtis - turėti duomenis apie 

mokinių mokymosi kokybę: mokinių pasiekimų lygį ir tendencijas, numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį. 2013 m. dalyvavome 



paskelbtame šalies konkurse Nacionlinis egzaminų centras Utenos rajono savivaldybę pasirinko visų rajono 4 ir 8 klasių  mokinių matematikos, 

skaitymo, rašymo ir istorijos (8 kl.) standartizuotam testavimui. Pagrindiniai Švietimo sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistų atlikti darbai: 

testavimo visose rajono savivaldybės mokyklose organizavimas ir vykdymas vienu metu, centralizuotas skirtingų dalykų testų vertinimo 

organizavimas, kokybės užtikrinimo priemonių taikymas, duomenų apdorojimas, suvedimas ir gautos iš Nacionalinio egzaminų centro informacijos 

analizė, kiekvienos dalyvavusios mokyklos rezultatų analizavimas ir aptarimas su mokyklų vadovų komandomis, tikslinių mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programų parengimas. Kiekvienas dalyvavęs mokinys, kiekviena mokykla ir savivaldybė jau turi testavimo rezultatus, palyginimą su 

šalimi, panašaus tipo mokyklomis ir dar daug kitų rezultatų (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. Taip pat turime galimybę palyginti mokyklas savivaldybėje. Miesto gimnazijų vadovai taip pat 

gavo naujai suformuotų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatus, kad turėdami pakankamai patikimą ir išsamią diagnostiką, galėtų geriau pažinti 

naujus mokinius, mokytojai gebėtų skirti tam tikrų gebėjimų ugdymui didesnį dėmesį, padėtų išspręsti pirmokų adaptacijos gimnazijose problemas, 

jiems laiku suteikti reikiamą pagalbą.  

       Pagal testų rezultatų vidurkius Utenos savivaldybės 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimai yra aukštesni nei šalies mokinių, išskyrus rašymą. 

Apibendrinti 12 rajono savivaldybės mokyklų rezultatai pateikiami 3 paveiksle. 

 
Pav.3  Šalies ir Utenos rajono savivaldybės 4 klasės mokinių rezultatai 

 

Utenos rajono rašymo testo rezultatai žemesni nei šalies mokinių. Tik 28,3 proc. kaimo mokyklose besimokančių ketvirtokų, atlikdami rašymo testą, 

pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį lygį. 4 klasės berniukai rajone geriau nei mergaitės sprendė matematikos užduotis. Savivaldybės mokiniai geriau nei 

šalies  ketvirtokai  vertina savo mokytojus. 



      Testų rezultatų vidurkiai rodo, kad Utenos savivaldybės mokinių mokymosi pasiekimai 8 klasėje yra aukštesni nei šalies mokinių, išskyrus rašymą. 

Ypač aukšti Utenos rajono savivaldybės 8 klasių mokinių istorijos rezultatų vidurkiai miesto mokyklose. Apibendrinti 11 rajono savivaldybės 

mokyklų, kurie ugdo 8 klasių mokinius, rezultatai pateikiami 4 paveiksle. Testų rezultatai rodo, kad Utenos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

mokymo ir mokymosi kokybė nėra vienoda. Savivaldybėje vis dar išlieka gana dideli skirtumai tarp mokyklų sukuriamų pridėtinių verčių. Per kelerius 

metus pagerėjo Utenos savivaldybės mokyklų 4 ir 8 klasių mokinių matematikos pasiekimai. 

 
Pav.4 Šalies ir Utenos rajono savivaldybės 8 klasės mokinių rezultatai 

 

      Kiekvienam mokiniui parengta individuali lyginamoji ataskaita (su išsamiais paaiškinimais mokinio tėvams apie standartizuotus testus ir jų 

rezultatų interpretavimą) apie jo atliktų standartizuotų testų rezultatus: 4 arba 8 klasės mokinio pasiektą lietuvių kalbos (atskirai skaitymo ir rašymo), 

matematikos, 8 klasės mokinio pasiektą istorijos mokymosi pasiekimų lygį, kiekvieno mokinio pasiekimus pagal atskiras testuojamų dalykų arba 

kognityvinių gebėjimų sritis, pasiekimų lygius, pagal kuriuos pasiskirsto visos mokyklos ir klasės, kurioje mokosi mokinys, taip pat šalies bendrojo 

ugdymo mokyklų 4 arba 8 klasių mokiniai, kuriais mokytojai gali naudotis aptardami konkrečius kiekvieno mokinio pasiekimų gerinimo klausimus.  

    Situacija analizuojama ir rengiami tiksliniai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Mokinių testų rezultatai rodo, kad skirtingų pasiekimų 

lygių mokiniams sunkiai sekasi atlikti aukštesnio mąstymo lygio užduotis. Šiai problemai spręsti parengta 24 val. kvalifikacijos tobulinimo programa 

mokytojams „Mokymosi  užduočių rengimas skirtingų pasiekimų lygių mokiniams“.  

          Įgyvendindami šį uždavinį, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistai planavo ir vykdė planuotas patikras. Balandžio mėn. 

keturiose rajono bendrojo ugdymo mokyklose vyko patikra „Vertinimas pamokoje, susitarimai ir jų laikymasis praktinėje veikloje“. Patikros metu 



susipažinta su mokyklų veikloje taikomomis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo praktikomis, analizuotas mokyklose priimtų ugdymo vertinimo 

tvarkų veiksmingumas, pateiktos rekomendacijos šios krypties veiklai tobulinti. Susipažinta su daugumos mokyklų pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo bei brandos egzaminų vykdymu 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. 2013 m. gruodžio mėn. atlikta visų švietimo įstaigų, teikiančių 

ikimokyklinį ugdymą, patikra „Mokyklų teikiančių ikimokyklinį ugdymą, ilgalaikio ir trumpalaikio ugdymo turinio planavimas“. Patikros rezultatai 

aptarti Utenos rajono ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinio būrelio narių susirinkime. 

            Metodinę veiklą pristatė 7 pradinių klasių mokytojai metodininkai, dalyvavę pagal Europos Sąjungos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programą finansuojamame projekte „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“. Du specialieji 

pedagogai metodininkai, kurių mokyklos dalyvavo projekte „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių 

specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ pristatė gerąją darbo patirtį „Interaktyvios lentos 

panaudojimas, dirbant su  specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčiais vaikais“. 

       Įgyvendindami uždavinį „Teikti konsultacinę pagalbą įstaigų bendruomenėms, inicijuoti švietimo įstaigų bendradarbiavimą“, tikslintas Utenos 

švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrasis planas. Dėl sumažėjusio pagrindinio ugdymo pakopoje mokinių skaičiaus nuo 2013 m. 

rugsėjo 1 d. Utenos r. Sudeikių pagrindinė mokykla buvo pertvarkyta į pradinę mokyklą – daugiafunkcį centrą, kuriame teikiamos ne tik pradinio, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos, bet ir organizuojamos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugos, vykdoma 

kultūrinė, meninė, sociokultūrinė ir sportinė veikla vietos bendruomenės nariams. Pakeista Utenos  Rapolo Šaltenio progimnazijos  vidaus struktūra, 

nes nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. likviduotas progimnazijos Pačkėnų skyrius, kuriame veikė ikimokyklinio ugdymo grupė. Nuo 2013 m. rugsėjo 

mėnesio grupę lankyti planavo tik 3 vaikai.   

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

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

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

lankančius bei pageidaujančius lankyti 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. 

            Labai svarbus švietimo sistemos funkcionavimui mokinių skaičiaus vidurkis klasėje. Jis rodo mokyklų klasių užpildymą ir tuščių vietų 

finansavimą, todėl vykdomas centralizuotas mokinių priėmimas į miesto mokyklų pirmas ir penktas klases. Į miesto mokyklų pirmas klases 2013 m. 

priimta 280 vaikų (2012 m. - 271 vaikas, 2011 m. -  262 vaikai). Pirmų klasių užpildymas mieste – vidutiniškai 23,3 mokinio klasėje (2012 m. - 22,5; 

2011 m. - 21,8).  2013 m.  į miesto mokyklų  penktas klases priimti 275 mokiniai, t.y. vidutiniškai 25 mokiniai klasėje. 2012 m. į miesto mokyklų 

penktas klases  priimta 56 mokiniais daugiau.  Utenos rajono  mokinių skaičiaus vidurkis klasėje pateikiamas 5 paveiksle.  

 



 
Pav.5  Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje  

  

Palyginus su šalies mokinių skaičiaus vidurkiu, mieste mes turime žymiai didesnį mokinių skaičių miesto pradinėse klasėse (šalies  miestuose- 18,8) ir 

gimnazijos klasėse ( šalyje- 25,5). Kaimo klasėse mokinių skaičius žemesnis nei šalyje 5-8 klasių grupėje ( šalyje-13,8). 

            Švietimo ir mokslo įstaigų registre (ŠMIR) kaupiami duomenys apie švietimo įstaigas, įsteigtas Utenos rajono savivaldybėje. Privalu 

bendraujant su visomis rajono švietimo įstaigomis, rinkti ir fiksuoti jų duomenis, apdoroti, laiku koreguoti ir teikti informaciją  apie šias įstaigas 

fiziniams ir juridiniams asmenims. Mokinių registras naudojamas mokinių apskaitai vykdyti. Mokyklos visą informaciją apie mokinius fiksuoja 

elektroninėje erdvėje, o savivaldybės mokyklų duomenų administratorius juos sistemina ir analizuoja – formuoja ir teikia ataskaitas Švietimo ir mokslo 

ministerijai apie savivaldybės mokyklų lėšų poreikį ugdomajai veiklai organizuoti. Be to, naudojantis duomenų baze, analizuojama ir teikiama 

informacija apie mokinių migraciją tarp savivaldybių, vykdoma išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų apskaita (gavimas, panaudojimas, 

užsakymas). Į savivaldybės mokinių duomenų bazę suplaukia duomenys iš visų rajono įstaigų, jie sisteminami ir analizuojami. Gaunama patikima 

informacija apie mokinių migraciją, mokyklos nelankančius vaikus, apie asmenis, kuriems išduodami išsilavinimo pažymėjimai ir brandos atestatai. 

Suteikiama galimybė spausdinti bendrojo ugdymo mokyklose išduodamus pažymėjimus ir brandos atestatus. Pedagogų registras skirtas registruoti 

bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų darbuotojus, kurių darbas teisės aktų nustatyta tvarka laikomas pedagoginiu. 

Informacijai apie pedagogus, dirbančius Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose, saugoma, naudojama paieškai bei ataskaitoms rengti. 

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

pavežami. 2013 metais maršrutiniais autobusais važinėjo apie 870 Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų (taip pat ir Utenos 



regioninio profesinio mokymo centro) mokinių. Sutartys dėl mokinių nemokamo vežiojimo buvo pasirašytos su 10 šalies autobusų parkų. Daugiausiai 

mokinių važinėjo UAB ,,Utenos autobusų parkas“, UAB ,,Autovelda“ ir UAB ,,Zarasų autobusai“ maršrutiniais autobusais. 2013 m. už mokinių 

vežiojimą Utenos rajono savivaldybės administracija šalies vežėjams sumokėjo 411,6 tūkst. Lt.  

         Dešimt Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų naudoja 11 geltonųjų autobusų ir 6 mikroautobusus. Jais kiekvieną darbo dieną į 

mokyklas vežiojama apie 423 mokiniai. Šiuo transportu pavežami ir vaikai, lankantys kaimo bendrojo ugdymo mokyklose veikiančias ikimokyklinio 

ugdymo grupes. Du geltonieji autobusai (Krašuonos progimnazijos ir Leliūnų pagrindinės mokyklos) buvo gauti 2000 m. ir juos jau reikėtų nurašyti, 

bet iškiltų vaikų vežiojimo problema. Mokyklų transporto išlaikymas 2013 m. Utenos rajono savivaldybei kainavo 535,3 tūkst. Lt. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2013 m. Utenos rajono savivaldybei ,,geltonojo“ autobuso neskyrė. 

          Organizuotos patikros ir surinkta informacija apie mokyklų po išorės vertinimo tobulinimo planų įgyvendinimo sėkmingumą keturiose bendrojo 

ugdymo mokyklose. Išnagrinėti ir apibendrinti įvykę pokyčiai. Rezultatai ir išvados bus panaudoti direktorių pavaduotojų ugdymo mokymams. 

,,Mokinių ugdymo karjerai organizavimas Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“. Šios patikros metu buvo fiksuotas mokinių 

ugdymo karjerai vykdymas penkiose mokyklose. Tikrinimo metu nustatyta, kad mokyklos skiria reikiamą dėmesį šiai mokinių ugdymo sričiai.   

       2013 m. vasarą buvo organizuotos 5 vaikų stovyklos, kuriose aktyviai ilsėjosi 120 vaikų. Stovykloms organizuoti iš savivaldybės biudžeto buvo 

skirta 10 tūkst. Lt. Organizuotos 2 sportinės stovyklos, 1 keliaujanti stovykla valtimis Lietuvos ir Latvijos vandens telkiniais ir 2 stovyklos  socialinės 

rizikos grupės vaikams. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo užtikrintas vaikų lopšelių-darželių ir mokyklų-vaikų darželių  

veiksmingesnis veiklos organizavimas. Vasaros metu sumažėja lankančių vaikų skaičius, todėl mieste dirbo du vaikų lopšeliai-darželiai: „Gandrelis“ ir 

„Želemenėlis“. Juose buvo  ugdoma 130 vaikų iš laikinai vasarai uždarytų ikimokyklinio ugdymo įstaigų.  

         Įgyvendinant uždavinį - Organizuoti tęstinius mokymus ir kitas veiklas, tobulinant vadybines mokyklų lyderių kompetencijas-, buvo teiktos 

konsultacijos mokykloms, rengusioms strateginius veiklos planus. Jiems pritarė Utenos rajono savivaldybės  administracijos direktorius.   

           Skatinant švietimo lyderystę, suburta  Utenos kūrybinė projekto  „Lyderių laikas 2“ komanda, kurią sudaro penkių Utenos rajono savivaldybės 

mokyklų komandos ir savivaldybės administracijos švietimo padalinio bei švietimo centro specialistai. Komandos nariai analizuoja švietimo 

problemas, ieško sprendimo kelių. Organizuoti septyni susitikimai ir išvykos, nagrinėti svarbiausi iššūkiai Utenos švietimo sistemai, išgrynintos 

aktualiausios dalyvaujančių mokyklų spręstinos problemos, rengiami mokyklų projektai. Utenos švietimo centras dalyvavo nacionalinio projekto 

„Lyderių laikas 2“ skelbtame konkurse stažuočių organizavimui. Laimėjus konkursą, į mūsų rajoną pageidavo atvykti 7 (iš 15 dalyvaujančių) 

savivaldybių atstovai pasisemti patirties. Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas ir specialistai pristatė savo patirtis organizuojant 

sėkmingas švietimo bendruomenių veiklas, visų valdymo grandžių bendradarbiavimą vardan kiekvieno vaiko sėkmės. 

Utenos švietimo centras parengė 32 kvalifikacijos tobulinimo programas ugdymo įstaigų bendruomenėms bei  pasiūlė 102 programas 

mokytojams pagal individualų poreikį. Parengta 13 institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programų, kurių trukmė 18 val. ir daugiau valandų, 

kurios suteikia galimybę klausytojams įsigilinti į turinį, pritaikyti žinias praktikoje ir reflektuoti patirtį. 

                 

3. TIKSLAS 

Sudaryti sąlygas ugdymo(si) kokybei ir mokinių pasiekimams gerinti 



4. UŽDAVINIAI 

 

4.1. Tobulinamas savivaldybės švietimo sistemos funkcionavimas, teikiant geresnę ugdymo (si) paslaugų kokybę. 

4.2. Teikiama konsultacinė ir organizacinė pagalba gerinant mokinių pasiekimus, inicijuojami duomenimis grįsti sprendimai. 

4.3.  Organizuojami tęstiniai mokymai ir kitos veiklos, tobulinančios mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijas. 

 

5. METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

              5.1. Uždavinys 1. Teikiama konsultacinė ir organizacinė pagalba gerinant mokinių pasiekimus, inicijuojami duomenimis grįsti sprendimai. 

 

Priemonės  Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Sėkmės kriterijai 

5.1.1. 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 

R.Pranskūnienė 

Z. Sabelkienė 

V.Vaitiekienė 

J.Paukštė 

 

Sausio- 

gruodžio mėn 

 Planuojama priimti iki 250  

ikimokyklinio amžiaus vaikų. Į miesto 

mokyklų pirmas klases planuojama 

priimti iki  280 mokinių, penktas 

klases - iki 280 mokinių, tvarkyti 

švietimo įstaigų duomenų bazes, vesti  

vaikų ir mokytojų apskaitą 

5.1.2. Organizuoti rajonines dalykines olimpiadas ir konkursus V.Vaitiekienė 

Z.Sabelkienė 

J.Paukštė 

A.Telksnys 

Sausio – 

gegužės mėn. 

Organizuoti 27 dalykines olimpiadas ir 

konkursus rajono mokiniams  

Planuojama, kad  dalyvaus  daugiau 

nei 400  rajono mokinių. 

5.1.3. Organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimą savivaldybės 

4 ir 8 klasių mokiniams. Analizuoti rezultatus, pateikti išvadas 

ir  panaudoti gerinant mokinių pasiekimus  

V.Vaitiekienė 

Z.Sabelkienė 

J.Paukštė 

A.Telksnys 

Balandžio – 

gruodžio mėn. 

Bus parengta bendra rezultatų 

duomenų bazė, išvados ir tendencijos 

bus pristatytos mokyklų vadovams,   

mokytojams, inicijuojami tiksliniai 

mokymai mokytojams  
5.1.4. Patikra „Pagrindinio ugdymo antros pakopos mokinių 

tolesnis mokymasis ir teikiama pedagoginė pagalba“  

 

J.Paukštė 

Švietimo, sporto ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

Rugsėjo mėn. Bus parengta pažyma apie rajono 

mokyklose dešimtokų (II gimnazijos  

klasės mokinių)  tolesnį mokymąsi 



5.1.5. Organizuoti rajono savivaldybės mokytojams 

konferenciją „Iššūkiai šiandienos švietimo sistemai“ 

 

R. Kraulišas 

Švietimo, sporto ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

Spalio mėn. Organizuota konferencija, kurioje 

dalyvaus ne mažiau nei 400 rajono 

pedagoginių darbuotojų 

5.1.6. Patikra „IQES.ONLINE  sistemos panaudojimas 

mokyklos įsivertinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“   

 

V.Vaitiekienė 

Švietimo, sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

Spalio mėn. Organizuota  ne mažiau nei 5  

mokyklų  įsivertinimo veiklos patikra 

ir parengta pažyma apie informacinės 

platformos naudojimą įsivertinimui ir    

mokymo (si) organizavimui. 

5.1.7. Patikra ,,Standartizuotų testų  rezultatų panaudojimas  

mokinių pasiekimams ir pažangai“ 

Z.Sabelkienė 

Švietimo,  sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus specialistai 

Lapkričio mėn. 

 

Bus parengta pažyma apie   

standartizuotų testų   analizavimo, 

rezultatų pristatymo ir panaudojimo 

patirtis  5    bendrojo ugdymo 

mokyklose, pažyma aptarta su  

dalyvavusių mokyklų vadovais. 

5.1.8.Patikra „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

stebėjimas ir vertinimas“  

 

R.Pranskūnienė 

Švietimo,  sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus  specialistai 

Gruodžio mėn.  Rezultatai   iš 16 įstaigų , teikiančių 

ikimokyklinį ugdymą bus  įrašyti 

Mokyklos tikrinimo žurnaluose ir 

aptarti su švietimo įstaigų vadovais.  

5.1.9. 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. 

5 rajono mokyklose fiksuojami 

Mokyklos tikrinimo  žurnale 

pastebėjimai apie norminių aktų 

laikymąsi, organizuojant bei vykdant 

brandos egzaminus ir PUPP.   

 

 

5.2.Uždavinys  2. Tobulinamas savivaldybės švietimo sistemos funkcionavimas, teikiant geresnę ugdymo (si) paslaugų kokybę. 

 

Priemonės Vykdytojai  Laikas Sėkmės kriterijai  

5.2.1. Inicijuoti   mokytojų, turinčių skirtingas kvalifikacines 

kategorijas, atliekamų mokyklose ir rajone  rekomenduojamų  

veiklų  tvarkos aprašus 

Švietimo,  sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus  specialistai 

Sausio- 

rugpjūčio mėn. 

Mokyklų  pedagoginės bendruomenės,  

metodinių būrelių nariai, švietimo 

įstaigų vadovai    dalyvaus rengiant  



 bendrą  savivaldybės  mokytojų  

veiklos  tvarkos aprašą. 

5.2.2.Įvairių įsivertinimo instrumentų taikymas ir įstaigos 

veiklos  tobulinimas. Konsultuojamos mokyklos  įsivertinimo  

klausimais 

 

V.Vaitiekienė 

 

Sausio- 

gruodžio mėn. 

Organizuoti mokymai dėl įvairių  

įsivertinimo  metodų panaudojimo, 

konsultuojamos mokyklos  

įsivertinimo  klausimais 

5.2.3 Parengti   sprendimus dėl klasių komplektavimo,  

projektą teikti tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai 

Z.Sabelkienė 

 

Sausio- 

gruodžio mėn 

Patvirtinti ir patikslinti  klasių  

komplektai 2014-2015 mokslo 

metams,   stebimas sprendimo  

vykdymas 

5.2.4. Organizuoti  mokinių  pavėžėjimo ir maitinimo  paslaugų 

teikimą 

 

A.Telksnys Sausio -

gruodžio mėn 

Užtikrintas  daugiau nei   1000 

mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir 

atgal.  Organizuoti maitinimo paslaugų 

pirkimą švietimo įstaigose   viešojo 

konkurso būdu.  

5.2.5. Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės  Vaiko 

gerovės komisijos veiklą. 
A.Gražys Sausio- 

gruodžio mėn 

 Esant  reikalui bus organizuoti 

komisijos posėdžiai,   sprendžiami 

klausimai, taikomos priemonės.  

5.2.6. Patikra „Neformalus švietimas mokyklose, mokinių 

poreikių tenkinimas ir jo teikiamos galimybės saviraiškai“   

 

V.Vaitiekienė 

Švietimo,  sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus  specialistai 

Gegužės mėn.  Išnagrinėta  situacija  apie 

neformaliojo švietimo  užsiėmimų 

organizavimą 8 rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose, 

parengta pažyma, išvados ir    

rekomendacijos pristatytos mokyklų 

vadovams  

5.2.7. Inicijuoti savivaldybės  vaikų vasaros poilsio stovyklų  

veiklas 

 A.Gražys Gegužės-

rugpjūčio  mėn. 

Bus organizuotos 4 vaikų vasaros 

poilsio stovyklos 

 

5.2.8. Užtikrinti sklandų vaikų priėmimą iš vasaros laikotarpiu 

laikinai uždarytų ikimokyklinio ugdymo įstaigų į budinčius  

vaikų lopšelius - darželius 

R.Pranskūnienė 

 

Liepos mėnesį Apie 150 vaikų  priimta į budinčius  

vaikų lopšelius - darželius „Voveraitė„ 

ir   „Saulutė“, mokyklą- vaikų darželį 

„Eglutė“   laikinai, vasaros laikotarpiui 



uždarius ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas. 

5.2.9. Teikti tvirtinti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

2015-2017 m. atestacijos programas 

R.Pranskūnienė 

 

Lapkričio mėn. Patvirtintos dvidešimties įstaigų 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2015-2017 m. atestacijos 

programos. 

 

        5.3.  Uždavinys 3. Organizuojami tęstiniai mokymai ir kitos veiklos, tobulinančios mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijas. 

 

Priemonės Laikas Vykdytojai Laukiamas rezultatas 

 5.3.1.  Inicijuoti ir vykdyti „Lyderių laikas 2“  savivaldybės 

kūrybinės komandos   projekto veiklas 

V.Vaitiekienė 

 

Sausio - gruodžio 

mėn. 

 Tęsiamas  savivaldybės 

kūrybinės  komandos darbas,   

su  šio projekto rezultatais 

supažindintos  mokyklų 

bendruomenės.  

5.3.2. Organizuoti  ilgalaikius tęstinius mokymus  mokyklų 

vadovams  ir direktorių pavaduotojams ugdymui 

R.Kraulišas 

V.Vaitiekienė 

Sausio - gruodžio 

mėn. 

Vykdomos dvi tęstinės   

kvalifikacijos  tobulinimo 

programos 

5.3.3. Patikra „Pamokų stebėjimas mokytojo  ir mokinių  veiklos 

tobulinimui“   

 

V.Vaitiekienė 

Švietimo,  sporto  ir 

jaunimo reikalų 

skyriaus  specialistai 

 

Birželio mėn. Parengta pažyma  apie  

mokyklos vadovų ir pavaduotojų 

ugdymui stebimų pamokų 

aptarimą ir panaudojimą 

pamokos tobulinimui 8  rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose.   

5.3.4. Organizuoti pradinių klasių  mokytojų, specialiųjų pedagogų, 

logopedų  metodininkų veiklos pristatymus rajono pradinių klasių 

mokytojams, specialiesiems  pedagogams 

Z.Sabelkienė Sausio- gruodžio 

mėn. 

Metodinės veiklos pristatymuose 

dalyvaus 4 pradinių klasių 

mokytojai ir  specialieji 

pedagogai 

____________________________ 

 


