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I. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 

1. Kruopių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos planas (toliau – planas), sudarytas 
atsižvelgus į strateginį mokyklos 2018-2020 m. planą, bendruomenės poreikius, nustato metinius 
mokyklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

2. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis. Įgyvendinant 
valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo 
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių mokymo(si) ir 
ugdymosi poreikius, įgyvendinti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 
Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdoma ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programa.  

3. Planą įgyvendins Kruopių pagrindinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir 
nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

4. 2019 m. veiklos planą rengė mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, planas 
aptartas mokyklos savivaldos institucijose. 

5. 2017–2018 mokslo metų prioritetai: 
 Mokyklos bendruomenės narių saugumas. 
 Siekis tobulėti, mokytis. 
 Bendradarbiavimas ir įsipareigojimas bei atsakomybė už savo veiklą. 
6. Mokykla 2018 metams buvo išsikėlusi sekančius tikslus: 
 Gerinti ugdymo(si) kokybę. 
 Bendradarbiavimo kultūros plėtra ir saugios aplinkos mokykloje kūrimas. 

 
 Įgyvendinant 2018 m. plane numatytus tikslus atliktos veiklos ir priemonės, kurios įrodo 

mokyklos veiklos plano veiksmingumą: 
 Mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos matavimo sistemos tobulinimui 

buvo pateikta ir aptarta vienodo vertinimo sistema pamokose. Metodinių grupių posėdžių metu 
analizuotas asmeninės mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo būdų veiksmingumas, aptarti ir 
išanalizuoti standartizuotų testų bei PPUP rezultatai.  

 Skatinant mokinių kūrybiškumo ir iniciatyvumo vesta atvira lietuvių kalbos pamoka 9 
klasėje ,,Skaitymų valanda". 

 Vesta viktorina ,,Apie Lietuvą lietuviškai".  
 Dalyvauta respublikiniame konkurse ,,Kalbų kengūra". Laimėti 5 ,,Auksinės kengūros" 

diplomai ir du ,,Sidabrinės kengūros" diplomai.  



 
 

 Kuriant tobulėjimą skatinančią aplinką lietuvių kalbos mokytoja vedė ,,Pamoką kitaip". Prie 
arbatos puodelio ir žvakelių šviesos 6 klasės mokiniai skaitė savo sukurtas sakmes, dalijosi kūrybinio 
džiaugsmo sukeltomis emocijomis. 

 Siekiant individualios ugdymo(si) sėkmės 1 – 10 klasių mokiniai buvo skatinami dalyvauti 
tarptautiniame matematinių žinių konkurse „KENGŪRA  2018“. Konkurse dalyvavo 20 mokinių. 
Įvairių klasių grupėse, dešimties mūsų mokyklos mokinių rezultatai buvo tarp rajono geriausiųjų. (III-
X vietos). 

• Gabiems mokiniams skirtame Žemaitijos gudragalvio konkurse „Žvaigždžių spiečius“ gerai 
sekėsi aštuntos klasės mokiniui. Mokinio gabumai įvertinti 100 eurų premija. 

• Per visus mokslo metus buvo domėtasi įsivertinimo pamokoje įvairove, analizuota mokinių 
įsivertinimo reikšmė ugdymosi procesui. 

 Sudarytas naujas mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų 
analizavimo tvarkos aprašas ,,Sėkmės planas“. Su juo pasirašytinai supažindinti mokiniai ir jų tėvai 
(globėjai). Nuo 2018 – 2019 m. m. rugsėjo mėn. ir kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę už praėjusį 
mėnesį su kiekvienu auklėtiniu pildomi mokinio asmeninės pažangos vertinimo lapai, kuriuose 
stebimi mokinio lūkesčiai ir realiai pasiekti mokymosi rezultatai. ,,Sėkmės plano“ duomenys 
naudojami individualiai pagalbai teikti, pažangai pasiekti. Klasių vadovai teikia visapusišką pagalbą 
kiekvienam auklėtiniui atskirai analizuojant, aptariant, vertinant pažangumą ir pasiekimus. 

 Klasių vadovai nuolat bendravo ir bendradarbiavo su dalykų mokytojais apie auklėtinių 
ugdymosi pasiekimus, pažangą ir problemas, susijusios su  mokinių mokymosi rezultatais, pamokų 
lankomumu, elgesiu. 

 Savo patirtimi su kolegomis dalijosi Akmenės gimnazijos mokytoja Laima Zdanavičienė. 
Mokytoja lankėsi Suomijoje, kur domėjosi švietimo sistema, pasiekimais ir mokytojų darbu Suomijos 
mokyklose, vaikų darželiuose.  

 Siekiant ugdyti mokinių kultūrinius interesus 2018 m. mokyklos bibliotekos fondas 
papildytas 45 naujais leidiniais. Leidiniams įsigyti išleista 913,24 €.  Grožinės literatūros fondas 
pildomas iš savivaldybės skirtų lėšų ir kitų rėmėjų dovanotomis knygomis.  

Nemažas dėmesys 2018 metais skirtas bendradarbiavimo kultūros plėtrai ir saugios aplinkos 
mokykloje kūrimui, šiuo tikslu, siekta glaudesnio mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo bei komandinio 
darbo kultūros ugdymo.  

 Neformaliojo švietimo grupės „Žaidžiame teatrą“ mokiniai dalyvavo Kruopių laisvalaikio ir 
pramogų centro organizuotame Motinos dienos paminėjimo koncerte, miestelio bibliotekos 
organizuotame A. Strato knygos „100 latvių pasakų“ pristatyme, kartu su kultūros namais 
organizuotas „Mažasis kermošėlis“ – auksinio rudenėlio šventė, visuotiniame tėvų susirinkime 
neformaliojo švietimo mokytoja su mokiniais parodė trumpą meninę programėlę. 

 Lietuvos Nepriklausomybės 100-metis paminėtas renginiu – „100-mečio eisena Kruopių 
miestelio gatvėmis“, vesta viktorina moksleiviams „100 klausimų ir 100 atsakymų apie Lietuvą“. 
Viktoriną sudarė 100 klausimų: „Lietuvos istorija“, „Lietuvos geografija“, „Lietuvių kalba ir 
literatūra“, „Lietuvių mitologija, papročiai, tradicijos“ ir „Lietuvos kultūra ir sportas“, Kruopių 
kultūros namuose demonstruotas ilgiausias pradinių klasių mokinių piešinys „Lietuvai“.  

Dalykų mokytojams bendradarbiaujant organizuotos integruotos pamokos:  
 2018–01-24 matematikos – geografijos pamoka 7 klasei „Gyventojų skaičiaus kaita“. 
  Mokykla puoselėja etnokultūrinės veiklos tradicijas. Kovo 26 d. B. Petrylaitės ir Z. Petraičio 

etnografinėje sodyboje vyko netradicinė etnokultūrinė gamtos mokslų pamoka.  1-8 klasių mokiniai 
minėjo Gandrines - Blovieščiaus dieną. Renginio organizatorė, biologijos mokytoja mokiniams 
papasakojo apie gandrus ir kitus paukščius. Čia buvo dainuojamos Gandrinių šventės dainelės, 
žaidžiami žaidimai, menamos mįslės ir vaišinamasi gandro vaišėmis 

 2018-03-28 įvyko netradicinė – integruota biologijos, geografijos pamoka ,,Žemės turtai”, 
kurioje 8 – 9 klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje – protų mūšyje ,,Žemės turtai”. Ši pamoka buvo 
skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. 



 
 

 2018–06-13 integruota projektinė veikla 5 – 10 klasių mokiniams „Žinių kryžkelė“ 
(geografija, biologija, anglų kalba, chemija, lietuvių kalba, kūno kultūra, technologijų, matematikos). 
Buvo įtraukti visų dalykų mokytojai ruošiant kūrybines užduotis. Mokiniai atliko mąstymo, žinių, 

loginių ir kūrybinių įgūdžių reikalaujančias užduotis. 

 Tradiciškai kasmet aštuntokai dalyvauja technologijų (mitybos) projekte „Pažintis su įvairių 
šalių virtuve". Tąkart susipažino su Šveicarija ir Brazilija. Pamokų metu projekto įgyvendinimui 
aštuntokai rinko, kaupė, sistemino informaciją apie pasirinktą, mums mažai žinomą savo kultūrą, 
papročius, šalį. Projekto dieną, pasinaudodami savo išmone, pristatė šalį, pagamino nacionalinį 
patiekalą, jį degustavo ir vertino. 

 2018 m. vasario 28 d. įvyko Akmenės rajono smiginio varžybos. Kruopių mokyklos 
komanda laimėjo I vietą. 

 Akmenės rajono šaškių varžybose mokyklos komanda laimėjo III vietą. 
 Rugsėjo mėnesį Papilėje vykusiose bėgimo varžybose „Simono Daukanto takais“, 10 klasės 

mokinė laimėjo III vietą.  
 Lapkričio mėnesį organizuotose rajono futbolo varžybose kruopiškės laimėjo I vietą ir 

iškovojo teisę dalyvauti zoninėse varžybose.  
 Pradinių klasių mokiniai dalyvavo ,,Olimpinėse žaidynėse“, kuriose kamuoliuko metime 

užimta 1, 2 ir 3 vietos. 30 m bėgime  – pirma ir antra vietos. Estafetės bėgime mokyklos komanda 
užėmė pirmą vietą. Šuolio į tolį iš vietos rungtyje užimtos pirmos ir antros vietos.  

Užtikrinant mokinių saugumą, teikiant socialinę pagalbą, vykdant socialinių reiškinių 
prevenciją, visus mokslo metus vyko klasių vadovų metodinės grupės narių, VGK pasitarimai, 
kuriuose buvo dalijimąsi patirtimi siekiant tobulinti ir gerinti prevencinių programų taikymą pagal 
mokinių poreikį. 

• Gruodžio mėnesį mokykloje buvo minima Pasaulinė AIDS diena. Biologijos mokytoja 7 – 10 
klasėse vedė pamokas tema „AIDS – geriau žinoti“. Mokiniai pagilino savo žinias apie ŽIV, AIDS, 
prisiminė tai ką jau girdėjo anksčiau, pasidalijo savo mintimis ir įžvalgomis. 7- 9 klasių mokiniai 
diskusijas iliustravo nupieštais plakatais, o 10 klasės mokiniai gvildeno užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro (ULAC)  sukurto „protmušio“ klausimus. 

 Nuo 2018 – 2019 m. m. mokykloje 5 – 8 klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio 
ugdymo LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės“. Ši programa vykdoma 5 – 8 klasėse du 
kartus per mėnesį klasės valandėlių metu, pagal pateiktą LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“ 
programos mokymo planą. Ši programa integruoja socialinį bei emocinį ugdymą, charakterio 
ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama 
tinkamą paauglių vystymąsi.  

 Pradinėse klasėse vyko šie prevenciniai renginiai: 
Prevencinė akcija „Būk saugus, moksleivi" ir „Gyvenkime saugiai".  Išvyka į Kruopių gaisrinę 

ir prevencinė paskaita joje, interaktyvi Nacionalinė saugaus eismo pamoka „Kai žinai, esi saugus". 
 Surengtos pradinių klasių tarpklasinės varžybos patyčių prevencijai ,,Žaisk, sportuok, 

draugauk“. 
 Vykdytos ir socialinės - pilietinės veiklos. Visos klasės dalyvavo švaros akcijoje ,,DAROM 

2018“, kurios metu mokiniai su klasių vadovais, seniūnijos darbuotojais prisidėjo prie mokyklos 
miestelio aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo.  

 8 klasė vyko į Šiaulių rajoną Snaigių kaimą, gyvūnų globos namus ,,Šiaulių letenėlė“. Čia 
mokiniai sužinojo - susipažino, kokios išvaizdos, būsenos, sveikatos randami gyvūnėliai, kokia jiems 
reikalinga pagalba, parama, kokia savanorystė vykdoma gyvūnų globos namuose. Skatinome 
mokinius nelikti abejingais apleistų, kenčiančių gyvūnų skausmui ir prisidėti prie gyvūnų gerovės ir 
globos problemų, skatinta savanoriška – socialinė veikla: gyvūnėlių maitinimas, šuniukų 
pavedžiojimas, pažaidimas.  

 Klasių vadovai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su auklėtinių tėvais taikydami įvairius 
būdus ir metodus. Buvo vykdomi klasės tėvų ir visuotiniai mokyklos susirinkimai, kurių metu tėvai 



 
 

supažindinami su švietimo ir mokyklos naujovėmis, pokyčiais, aptariami ateities planai, tikslai ir 
lūkesčiai. Klasės susirinkimuose aptariami vaikų mokymo(si) rezultatai, lankomumas, elgesys ir kiti 
einamieji klausimai. Vyksta nuolatinės konsultacijos tėvams įvairiais klausimais, klasių vadovų 
individualūs pokalbiai su tėvais iškilus vaiko elgesio, drausmės, lankomumo, mokymo(si) ir kt. 
problemoms, sunkumams arba mokinio pagyrimui. Tėvai kviečiami dalyvauti projektuose, vaikų 
šventėse, seminaruose, paskaitose, bendrose vaikų ir tėvų išvykose.  

 Pradinių klasių mokytojos ir mokiniai noriai bendradarbiauja su tėveliais, organizuotos net 
keturios bendros išvykos:  į Vinetu kaimą, Palangą, Anykščius. 

 

7. 2018 M. Švietimo pasiekimų rodikliai 
procentinė pagrindinį išsilavinimą įgijusių dalis – 100 %; 
tęsiančių mokymąsi vidurinėse mokyklose dalis - 57 %; 
įstojusių į profesinio mokymo mokyklas dalis – 43 %; 
įsidarbinusių dalis – 0 %; 
išvykusių į užsienį dalis – 0 %. 

 
8. Vykdytas 2018 m. veiklos įsivertinimas. Žemiau pateikiamuose paveiksluose galima matyti 

aukščiausiai ir žemiausiai mokytojų, mokinių bei tėvų apklausos metu vertintus teiginius. 
 

 2018 m. mokinių apklausos rezultatai: aukščiausiai ir žemiausiai įvertintų rodiklių 
reikšmės. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2018 m. mokinių tėvų apklausos rezultatai: aukščiausiai ir žemiausiai įvertintų 
rodiklių reikšmės. 

 

 
 

 
 2018 m. mokytojų apklausos rezultatai: aukščiausiai ir žemiausiai įvertintų rodiklių 

reikšmės. 
 

 
 

9. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius/dalis (%) lyginant su bendru mokinių 
skaičiumi 

 
Mokinių skaičius  

(sausio 1 d.) 
Specialiųjų poreikių mokiniai 

Skaičius (sausio 1 d.) Dalis (%) 
2017 m. 82(25) 9 8 
2018 m. 70 (27) 7 7 

 
 
 
 



 
 

10. Neformaliojo švietimo pasiūla (sausio 1 d.) 
 

Metai 
Būrelių 
skaičius 

Panaudojamos 
valandos 

Nepanaudojamos 
valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos būreliuose 
skaičius ir dalis nuo bendro mokinių 

skaičiaus 
2017 15 21 3 64; 78 % 
2018 17 20 1 68; 94 % 

 
 

 Klasėse 

Mokyklos 

neformaliojo 

ugdymo 

grupėse 

Kitose rajono įstaigose 

Muzikos 

mokykloje 

Sporto 

centre 

Kultūros 

įstaigose 

Kitų 

švietimo 

teikėjų 

programos 

Ankstyvasis 

ugdymas 

(ikimokyklinis, 

priešmokyklinis) 

27 - - - - - 

Iš viso mokinių/ 

proc. 

27 

mokiniai 

100 

procentų 

mokiniai 

__ 

procentai 

mokiniai 

__ 

procentai 

 

mokiniai 

- 

procentai 

 

mokiniai 

__ 

procentai 

 

mokiniai 

— 

 procentai 

Klasės       

1 – 4 34 45 4 0 9 18 

5 – 8 26 17 2 0 11 17 

9 – 10 12 6 0 0 0 8 

Iš viso mokinių/ 

proc. 

72 

mokiniai 

100 

procentų 

68 

mokiniai 

94 

procentai 

6 

mokiniai 

8 

 procentai 

0 

mokinių 

0 

procentų 

 

20 

mokinių 

28 

procentai 

 

43 

mokiniai 

60 

procentų 

 

 
 

11. 2018 metų ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos programos įgyvendinimas 

 

Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 2018 m. veiklos programa 
buvo orientuota į tinkamą pedagogų kompetenciją, atsakingumą ir sutelktumą užtikrinantį 
veiksmingą Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos organizavimą, 
kokybišką švietimo paslaugų teikimą, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimą, gerą įstaigos 
įvaizdį.  

Įgyvendinant išsikeltus tikslus, dėmesys buvo sutelktas į tris kryptis: 
 kokybiškų ir šiuolaikiškų švietimo paslaugų teikimą, 
 ugdytinių saugumo užtikrinimą,  
 tobulėjimą skatinančios aplinkos kūrimą. 



 
 

 Tobulinant ugdymo turinį, aktyviai bendradarbiauta su tėvais, kitais pedagogais, rengti ir 
įgyvendinti įvairūs trumpalaikiai ir ilgalaikiai renginiai ir projektai: Rudenėlio šventė „Dėdė derlius 
atkeliavo”, Advento popietė, projektas „Velykinis kiaušinis kitaip”, šventė „Mamytės diena”, parodos 
„Žiema”, „Lietuvos gimtadienis” (Piešiniai ir darbeliai), advento žibinto paroda ir kt.  

 „Užgavėnių“ rytmetyje vaikai su auklėtojomis kepė blynus, žaidė žaidimus, ratelius, gamino 
kaukes. 

 Priešmokyklinės grupės ugdytinis dalyvavo Papilės darželio „Kregždutė“ organizuotame 
meninio skaitymo konkurse „Gimtine mano, esi gražiausia“, kuris buvo skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui paminėti.  

 Svečiuodamasi Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių specialistė S. 
Inčiurienė papasakojo apie atliekų rūšiavimą. 

 Futbolo festivalyje N. Akmenėje sporto rūmuose priešmokyklinukų komanda gavo padėkas, 
taurę, medalius. 

 Balandžio mėnesį ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai dalyvavo akcijoje „Darom“ ir 
švarino savo darželio teritoriją.  

 Siekiant užtikrinti ugdymo(si) ir pasiekimų kokybę metodinės grupės susirinkimuose 
pedagogai nagrinėjo ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus.  

 Ugdymo procese ugdytinių eksperimentavimui, kūrybiškumo ir smulkiosios motorikos 
lavinimui ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtoja G. Giedraitytė aktyviai naudojo šviesos stalą, 
šviečiantį molbertą, sukaupė užduočių bazę, sukūrė metodines priemones, kurias demonstravo, 
pristatė ir pritaikė ugdyme. Taip pat dalyvavo metodinėse dienose kituose rajono darželiuose, vyko 
gerosios patirties sklaida.  

 Atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus  vaikų pasiekimus, koreguotas ugdomosios veiklos 
organizavimas, siekiant gerinti asmeninę pažangą. Aptartos ir nuolatos primenamos bendros darželio 
elgesio ir tvarkos taisyklės. Vykdytas prasmingas pažinimo, tyrinėjimų, kūrybos procesas, skatinant 
vaikų iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi, saviraišką, kultūrinių higieninių įgūdžių ugdymas valgio 
metu, stambiosios ir smulkiosios motorikos lavinimas kūno kultūros metu sporto salėje ar lauko 
aikštelėje.  

 Atnaujinta edukacinė aplinka grupėje. Kuriama šilta ir jauki aplinka naujai priimtų vaikų 
adaptacijai gerinti. Vasario mėnesį organizuota anketinė apklausa: „Tėvų poreikiai ir lūkesčiai“. 
Vykdomas teminių tėvelių susirinkimų organizavimas, aptariamos iškilusios problemos, klausimai.  

 Bendradarbiaujant su vaiko gerovės komisija ir tėvais svarstytas vaikų netinkamas elgesys 
darželyje. Gavus iš tėvelių sutikimus dėl vaiko asmens duomenų (nuotraukų) viešinimo, dalinamasi 
informacija, įvairia veikla internetiniame tinklalapyje.  

 Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, specialistais, ugdyti vaikų saugumo ir 
sveikatos stiprinimo įgūdžiai organizuojant sveikos gyvensenos akcijas, sportines pramogas, išvykas, 
varžybas, žygius pėsčiomis, edukacines veiklas. Plėtojant teisingą supratimą apie saugų elgesį, 
atliktos civilinės saugos evakuacijos pratybos, suorganizuotas susitikimas su viešosios policijos 
skyriaus pareigūnais bei jų bičiuliu Amsiu. 

 Įstaigos bendruomenė sprendė aktualius klausimus, išsakė savo pageidavimus ir lūkesčius. 
Tėvų  susirinkimuose sprendė vaikų mitybos, ugdymo, aplinkos gerinimo, fiksuoto mokesčio lėšų 
tikslingo panaudojimo, šventinių renginių organizavimo klausimus. Bendruomenė aktyviai dalyvavo 
visuotiniuose susirinkimuose, kuriuose išklausė veiklos bei finansines ataskaitas. Darbuotojų 
informaciniuose pasitarimuose efektyviai spręsti klausimai dėl ugdymo aplinkos gerinimo. 

 Apie vaikų individualius elgesio, emocinius, komunikacijos ir kalbos sunkumus tėvai 
informuojami, konsultuojami  asmeniškai. Organizuotos diskusijos „Vaikas su elgesio ir emocijų 
sutrikimais“, „Vaiko pykčio priepuoliai“, „Kitoks vaikas“  tėvelių susirinkimo metu. Kovo mėnesį 
organizuota veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ kurta bendra draugystės knyga, plakatas. Į ugdymo 
turinį integruotos socialinių ir emocinių įgūdžių programa, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, gyvenimo įgūdžių ugdymo programos. 



 
 

 Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo renginiuose: „Z ir alfa kartų ypatumai ir ugdymas“, 
„Kontekstinio ugdymo programos įgyvendinimas „Vaikystės Sodo" pavyzdys“, „Vaikų pyktis ir 
agresija. Kaip elgtis?“, „Super auklėtoja arba šiuolaikinė Merė Popins“, „Geros mokyklos koncepcija: 
asmenybės ūgtis ir pažangos matavimas”. Stebėta atvira veikla „Žaisdami mokomės“. 

 
12. Mokinių skaičiaus kitimas: 
 Klasių skaičius 2018 m. – 10. 
 Mokinių skaičius 2018 m. pradžioje – 72, metų gale – 70. 
 Ugdytinių skaičius ikimokyklinio ugdymo skyriuje 2018 m. pradžioje - 27, iš jų 7 

priešmokyklinio amžiaus ir 20 ikimokyklinio amžiaus. 2018 m. gale – 27, iš jų – 10 ugdytinių 5-6 
metų amžiaus ir 17 ikimokyklinio amžiaus. 

 Metų eigoje 16 mokinių išvyko, 7 atvyko. 
 Mokinių skaičius klasėse 2018 m. sausio 1 d. 
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2 

klasė 
3 

klasė 
4 

klasė 
5 

klasė 
6 

klasė 
7 

klasė 
8 

klasė 
9 

klasė 
10 

klasė 
Iš 
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6 9 9 9 5 6 7 7 5 7 70 

 

 
13. Dalyvavimas projektuose 2018 m.  

 
Eil. 
Nr. 

Projektas Veiklos Suma, Eur 

1 „Kruopių seniūnijos Kruopių 
miestelio viešosios sporto 
infrastruktūros sutvarkymas“. 
 

Infrastruktūros 
sutvarkymas. 

Projekto vertė (tūkst. 
Eur) 125 
Paramos lėšos (tūkst. 
Eur) 97,2 
Savivaldybės lėšos 
(tūkst. Eur) 27,8 
 

2 „Mokyklų aprūpinimas gamtos 
ir technologinių mokslų 
priemonėmis" 

(Mokymo priemonių ir 
įrangos komplektai 1–4 kl. 
Mokymo priemonių ir 
įrangos komplektai 5–8 kl. 
numatomi 2019-03 mėn.) 

2666,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

II.  ĮSTAIGOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Reikalavimus atitinkanti, saugi, jauki, 
estetiška ugdymo aplinka. 

 Sudarytos sąlygos pailgintos mokymosi 
dienos grupės veiklai. 

 Gerai pažįstami mokiniai, žinomos jų 
galimybės, pažanga nuo pirmos klasės. 

 Tėvai sistemingai informuojami apie 
vaiko daromą pažangą. 

 2% GPM parama mokyklai. 
 Tinkamai organizuojamas mokinių 

pavėžėjimas ir maitinimas. 
  

 Prasta demografinė situacija, mokinių 
skaičiaus mažėjimas. 

 Tėvų pagalba mokantis. 

 Dalis tėvų ir mokinių nesinaudoja E-
dienynu. 

 Socialinė aplinka. 
 Mokinių mokymosi motyvacija. 

 Įstatyminės bazės kaita ir valstybės      
vykdoma      ugdymo      turinio 
finansavimo politika neužtikrina 
mokymo(si) aplinkos vystymo. 

 Pasenusi kompiuterinė įranga. 
 Komandinio darbo įgūdžių trūkumas. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Tobulinti mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimą,  ugdymo 
individualizavimą ir diferencijavimą. 

 Efektyvinti komandinį darbą. 
 Plačiau įtraukti tėvus ir skatinti 

aktyviau dalyvauti ugdymo procese 
bei ugdomosios aplinkos kūrime. 

 Tobulinti veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų panaudojimą, 
planuojant įstaigos veiklą 
 

 

 Mažėjantis mokinių skaičius ir 
švietimo sistemos finansavimas. 

 Nuolatinė bendruomenės socialinė 
įtampa, mokytojų darbo krūvio 
mažėjimas. 

 Žalingų įpročių tarp paauglių plitimas. 
 

 
 

III. FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 
VIZIJA 
 
Šiuolaikinė, moderni, atvira kaitai, savo veikloje besivadovaujanti bendražmogiškomis 
demokratinėmis ir humanitarinėmis vertybėmis, diegianti naujas technologijas, ugdymo standartus ir 
metodus mokykla. 
 
MISIJA 
 
Sudaryti sąlygas laisvos, kritiškai mąstančios asmenybės vystymuisi, teikti kokybišką, standartus 
atitinkantį išsilavinimą. 
 
FILOSOFIJA 
 



 
 

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia 
veikti. 
STRATEGINIAI TIKSLAI 2018-2020 M. 
 

 Ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštesnės kiekvieno ugdytinio asmeninės pažangos. 
 Puoselėti emociškai saugią mokymosi aplinką, padedančią išsiugdyti socialinį – 

psichologinį atsparumą bei sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui,  dorovinei ir kultūrinei 
mokinių brandai. 

 
 2019 METŲ TIKSLAI  
 

1. Siekti mokinio asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir 

nuolatinės ugdymo(si) pažangos. 

2. Ugdyti kultūrą kaip universalią vertybę ir kaip mokyklos bendruomenės išskirtinį bruožą, skatinti 

lyderystės kultūrą mokyklos bendruomenėje, kurti ir tobulinti edukacines erdves, siekiant gerinti 

ugdymo (si) sąlygas.  

 

IV. PRIEDAI 

 

1. Mokyklos detalusis veiklos planas 2019 m., 1 priedas. 

2. Ugdomojo proceso priežiūros planas 2019 m., 2 priedas. 

3. Mokyklos tarybos veiklos planas 2019 m., 3 priedas. 

4. Metodinės tarybos veiklos planas 2019 m., 4 priedas. 

5. Mokytojų tarybos veiklos planas 2019 m., 5 priedas. 

6. Mokinių tarybos veiklos planas 2019 m., 6 priedas. 

7. Socialinio pedagogo veiklos planas 2019 m., 7 priedas. 

8. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019 m., 8 priedas. 

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto metinis veiklos planas 2019 m., 9 priedas. 

10. Bibliotekos veiklos planas 2019 m., 10 priedas. 

11. Mokyklos renginių planas 2019 m., 11 priedas. 

12. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginių planas 2019 m., 12 priedas. 

13.  Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas  2019 m., 13 priedas. 

14. Sporto ir menų, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas 2019 m., 14 

priedas. 

15. Pradinių klasių pedagogų metodinės grupės veiklos planas 2019 m., 15 priedas. 

16.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogų metodinės grupės veiklos planas 2019 m., 16 

priedas. 

17. 5-10 klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2019 m. m., 17 priedas. 

___________________ 

 

PRITARTA 

Akmenės rajono Kruopių pagrindinės 

Mokyklos tarybos posėdžio 

2019 m. sausio 7 d. protokolo Nr. 1 nutarimu                             

           


