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MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO  PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla yra Mažeikių 
savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo  (priešmokyklinio, 
pradinio, pagrindinio ugdymo) ir neformaliojo švietimo programas. 

Mokyklos adresas adresas: Mokyklos g. 8, LT-89328  Tirkšliai, Mažeikių rajonas 

el. paštas tirksliu.p.mokykla@gmail.com. telefonas 8-443-48265, internetinė svetainė:  
http://www.tirksliai.mazeikiai.lm.lt 

2019 mokslo metais mokykloje priešmokyklinėje ugdymo grupėje mokėsi 15 mokinių, 1–4 klasėse 
mokėsi 71 mokinys, 5–8 klasėse mokėsi 88 mokiniai ir 9-10 klasėse – 42 mokiniai. Iš viso: 216 

mokinių.  

2. Mokyklos direktorius – Marius Vilimas, vadybinis stažas – 21 metai.  

3. Administracijos darbuotojai (direktorius ir jo 1 pavaduotojas ugdymui). 

Specialistai (pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai) – 35. 

Kiti darbuotojai (darbininkai, valytojai, virėjos ir kt.) – 20. 

4. Naudojamos patalpos:  3454 kv.m. 

 

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS 
TOBULINIMO 

 
Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla 2018-2019 mokslo metais 

įgyvendino pradinio, pagrindinio, ugdymo programas, neformalųjį švietimą. 
Mokslo metus baigė 212 mokinių. Mokiniams teikiama pedagoginė, socialinė, psichologinė, 

informacinė pagalba. Organizuojama mokytojų metodinė veikla, tėvų švietimas. 
Mokinių poreikiai tenkinami įvairiose sportiniuose būreliuose, vykdoma kultūrinė – pažintinė 

veikla, projektai.  

Įgyvendinant 2018-2019 mokslo metų planą buvo siekiama: siekti mokymo (si) kokybės, 
mokinių pažangos, siekti kiekvieno mokinio galimos aukščiausios pažangos, gerinti pasiekimus, tobulinti 
ugdymosi aplinkas, bei numatyti 4 uždaviniai tikslui įgyvendinti. 

Įgyvendinti 4 mokyklos tikslai ir mokyklos metinio veiklos plano uždaviniai. 
 

1 Tikslas. Gerinti ugdymo proceso ir  mokinių mokymo(si) kokybę bei pasiekimus. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Sudaryti lygias ugdymosi 

galimybes įvairių gebėjimų 
mokiniams, siekiant jų 
individualios pažangos 

 

Vyko ugdymo(si) veiklų planavimas, uždavinių parinkimas 
pamokai, metodų numatymas, mokinių veiklos pagal gebėjimus, 
kriterinis vertinimas, pamokose kuriama palanki ugdymosi 

aplinka, pagal turimas galimybes  IT taikymas, dalykų temų 
integracija, KGR ir kt. 

1. Individualios pažangos planavimas mėnesiui, trimestrui, 
vertinimas ir jo aptarimas,  pažangumo stebėsena, sprendimų 
priėmimas su mokiniu, susitikimai su tėvais, jų informavimas ir 

sprendimų priėmimas. 
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2. Darbo su gabiais mokiniais planavimas. 

3. Pagalbos mokiniams organizavimas.  Konsultacinių valandų 
skyrimas. Mokytojų pagalba mokiniams  mokantis savanorystės 
pagrindu. Pagalbos priežiūros specialistų veiklos (mokytojų 
padėjėjų, logopedo, spec. pedagogo, psichologo asistentės) 
4. Mokyklos veiklų įsivertinimas (rodiklis 2.3.1. „Mokymasis“ 

Mokytojai lankėsi  pas kolegas, pildė pamokų stebėjimo-

vertinimo protokolus. Domėjimasis pas kolegas rodikliu 2.3.1 – 

Mokymasis: tai savivaldumas, mokymosi socialumas“, pateiktos 

išvados aptartos tolimesnės veiklos dėl ugdymo gerinimo, veiklų 
pamokose, vertinimo, namų užduočių teikimo mokiniams 
tobulinimo. 

5. Vaiko gerovės komisijos veikla, siekiant mokinių pažangos, 
lankomumo, patyčių mažinimo, geros elgsenos ir bendravimo su 

kitais mokiniais, dalyvavimo mokyklos, bendruomenės, 
seniūnijos, rajono ir respublikos renginiuose.. 
6. Motyvavimas dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

projektuose, varžybose, akcijose, dienose, minėjimuose ir kt.. 
7. Tyrimai „Mokymosi ir namų darbų krūvis, jo reguliavimas“, 

pagalba mokiniui, mokinių pažangos siekis, patyčių mastas 
mokykloje, mokinių saugumas namie ir ugdimosi aplinkoje ir kt. 
8. Tyrimas dėl 5 klasių mokinių ir naujai atvykusių į kitas klases 
adaptacijos. 

9. Naujovių ir gerosios patirties sklaida Metodinėje taryboje, 
metodinėse grupėse.. 
10. Integruotos pamokos. 

11. IKT taikymas ugdymo procese.  

12. Dalyvavimas diagnostinių 2 klasėje ir Nacionalinio mokinių 
pasiekimų (standartizuotų testų) įsivertinime (4, 6 ir 8 klasėse) 
13. Ruošimasis  PUP, naudojant įvairius pasiruošimo jiems 
šaltinius. 
14. Mokinio individualus ugdymas pagal jo gebėjimus, ugdymas 
grupėse, porose. 
15. 1-4 ir 5-10 klasėse skirtos pamokos mokinių poreikiams 
tenkinti - dalykų moduliams įgyvendinti visose klasėse 

16. Konsultacinės pamokos mokinių pagalbai organizuoti. 
Bendradarbiavimas su mokiniu ir jų tėvais. 
17. IKT taikymas ugdymo procese.  

18. Konsultacinės dienos tėvams, susirinkimai. 
19. VGK pagalba dėl lankomumo ir pažangos. 
20. Klasių auklėtojų visapusiška pagalba mokiniui ir tėvams. 

21. Mokyklos veiklų įsivertinimas dėl ugdymo kokybės 
vertinimo, pagalbos mokiniams mokantis teikimo, socialumo, 

savivaldumo ir kt. 

2. Atnaujinti, keisti, kurti, 

panaudoti šiuolaikiškas 
palankias ugdymosi aplinkas, 

būdus ir metodus 

1. Atnaujinta dalis IT informacinių technologijų ir dalykų 
kabintuose (kompiuteriai, padidintas vietų skaičius internetinei 
prieigai kabinetuose, atnaujinta dalis kompiuterinės įrangos 

skaitykloje, bibliotekoje). 

2. Įrengti stabilūs projektoriai aktų salėje, pradinių klasių 
viename kabinete, technologijų kabinete, fizikos-chemijos 

kabinete (dirbtuvėse). 

3. Kuriamos atskiros aplinkos logopedo, soc. pedagogo, 
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psichologo veikloms vykdyti. 

4. Logopedo pratybos vykdomos grupėms ir individualiai 1-4 

klasių mokiniams, psichologo logopedo, soc. pedagogo 
individuali ir grupinė pagalba. 
5. Mokytojų vykdytos edukacinės išvykos, programos jose 
mokiniams. 

 6. Mokytojų konsultacijos savanorystės  pagrindu. 

 7. Klasių mokinių mokymosi stilių nustatymas ir mokymosi 
individualizavimas pagal juos. 

8. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokose, jų 
stebėjimas ir aptarimas su mokytojais. 
9.  Prevenciniai renginiai: konkursai, varžytuvės, varžybos, filmų 
peržiūros, projektai, mokinių švietimas sveikos gyvensenos 
klausimais ir kt. 

10. Tėvų ir mokytojų, pagalbos specialistų bendradarbiavimas 
(konsultacinės dienos, susirinkimai, informacijos pateikimas 
raštu ir žodžiu ir kt), vykimas į šeimas, tėvų švietimas ir 
informavimas. 

11. Mokytojų padėjėjų individuali ir grupinė pagalba mokiniams 
ir kt. 

12. Dalinai atnaujintos mokyklos erdvės, mokomieji kabinetai, 
koridoriai, ugdymo (si) įrenginiai. 

3. Sudaryti lygias galimybes 

mokiniams aktyviai dalyvauti 

įvairiose ugdymo(si) veiklose 

1. Dalyvavimas olimpiadose, projektuose, konkursuose, 

varžybose, edukacinėse programose, išvykose, renginiuose ir kt. 
2. Mokiniams buvo suteiktos galimybės rinktis pagal jų poreikius 
neformaliojo ugdymo veiklas ir jose dalyvauti. Gausu šokio ir 
sporto būrelių dalyvių, šaulių, kas stiprina mokinių sveikatą, 
skatina judėjimą.  
3. Mokiniai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono, apskrities 

respublikos konkursuose, olimpiadose, šventėse, parodose, 
išvykose, ekskursijose, žygiuose, minėjimuose, stovyklose ir kt. , 
jiems talkino tėvai. Užsiėmimai vyko ne tik mokykloje bet ir 
kitose aplinkose: muziejuose, dvaruose, edukacinėse išvykose, 
ekskursijose, miške, parke, mokyklos skaitykloje, bibliotekoje, 
mieste, kaime, pušyne, mokyklos erdvėse tiek vidaus, tiek lauko 
ir kt. 

4. Ugdymas vyko bendradarbiaujant ir pagal IQES online 

sistemos siūlomus ugdymo bendradarbiaujant modelio būdus.  
5. Ugdymo bendradarbiaujant taikymas pamokose ir renginiuose 

aptartas metodinėse grupėse. 
6. Bendradarbiavimo būdų taikymas pamokose, neformaliojo 

 ugdymo veiklose, pailgintos dienos grupėje. 
7. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas vyko įvairiose ugdymo(si) 
srityse, dalyvaujant projektuose, varžybose, koncertuose, 
minėjimuose, žygiuose ir pn... 



 

 

4 

 

4. Siekti  gilesnio mokyklos 

bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais, socialiniais partneriais. 

1. Vyko nepamokinės veiklos: mokinių tėvų susirinkimai, 
popietės, projektai,  šventės, edukacinės programos, 
 išvykos, ekskursijos, susitikimai, žygiai, minėjimai, varžybos, 
sveikatingumo dienos ir kt. 

2. Konsultacinės dienos tėvams. 
3. Savaitės „Mokinys-tėvai-mokytojas“ 

4. Atvirų durų dienos tėvams klasėse. 
5. Visuotinė ugdymo karjerai diena tėvų darbovietėse, kitose 
profesijų mokyklose, susitikimai su jų atstovais, pristatymai ir kt. 
5. Mokiniai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono, apskrities 

respublikos konkursuose, šventėse, projektuose, parodose, 
išvykose, žygiuose, minėjimuose, stovyklose ir kt., jiems talkino 
tėvai. 
 

 

 

 Mokykla nuolat pagal galimybes gerina mokinių mokymo ir mokymosi sąlygas, pritaiko 
aplinką ugdimuisi. Gerėja ugdymo aplinka, tuo stiprėja mokymosi motyvacija. Gerėja saugumas, 

pedagoginė, socialinė, psichologinė korekcinė pagalba. Visiems mokiniams, atsižvelgiant į PPT 
rekomendacijas, teikiama reikalinga specialioji pagalba. Stiprėja mokyklos ryšiai su kitomis 

institucijomis, moksleivių tėvais. Mokykloje veikia  neformaliojo švietimo būreliai, kas sąlygoja 
vaikų užimtumą po pamokų. Jų veikloje mokiniai  dalyvauja savarankiškai pasirinkę saviraiškos 
būdą pagal savo gebėjimus ir polinkius. Mokinių saviraiška taip pat plėtojama vykdant projektinę, 
kultūrinę - pažintinę veiklą. 

Mokykla ieško būdų ir galimybių keisti ir įvairinti ugdymosi aplinkas, ugdymosi būdus, 
ieško lėšų intelektualinei ir materialinei ugdymo bazei stiprinti, gerinti  mokymo(si) kokybę, siekia 

kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos. 



 

 

 

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Veiklos pavadinimas 

Priemonės 
atsakingi 

vykdytojai 

Asignavimai 2019 metams, Eur 
Indėlio ir proceso vertinimo 

kriterijai Nukrypimų nuo 
plano 

paaiškinimai, 
priežastys, dėl 

kurių planuotos 

reikšmės, 
nepasiektos 
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03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 

03-01-01-02 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 
ugdymo, 

bendrųjų ir 
specialiųjų 
programų 
įgyvendinimas 
bendrojo 

ugdymo 

mokyklose 

Mokyklos veiklos 

užtikrinimas, ugdymo 
programų vykdymas, projektų 
ir renginių organizavimas, 
dalyvavimas konkursuose bei 

olimpiadose 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

4 MK 326200 344239 106 

Užtikrinama 
mokyklos 

veikla, vadovų, 
pedagoginių 
darbuotojų ir 
specialistų 
pareigybių 
skaičius 

23,33 

 

23,33 

 

Padidintas  asignavimo 

planas 15,039  tūkst.Eur 
pagal tarybos sprendimą 
2019 10 25 Nr.T1-296, 

dėl Balėnų skyriaus 
prijungimo, išeitinėms 
išmokoms.  
Padidintass  asignavimo 

planas 3,0  tūkst. Eur. 
pagal direktoriaus 

įsakymus 2019 11 26 
Nr.V1-83 

2019 1106 Nr.V1-

78 

    

    

    

 

Mokyklos veiklos 

užtikrinimas, ugdymo 
programų vykdymas 
(priešmokyklinio ugdymo 
pedagogas) 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio 
ugdymo pedagogas 

4MK 8400 5500 65 

Užtikrinama 
mokyklos 

veikla, 

specialistų 
pareigybių sk. 

0,61 0,61 

Sumažintas  asignavimo 
planas 2,9 tūkst. Eur. 
pagal direktoriaus 

įsakymą 2019 11 06 
Nr.VI-78 

 



Mokinių pažintinės veiklos 
vykdymas: muziejų, istorijos, 
gamtos, kultūros paminklų 
lankymui, išvykos į įvairias 
įmones ir mokymo įstaigas, 
renginių organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, klasės 
vadovai 

4 MK 900 900 100 

Dalyvavusių 
mokinių 
skaičius, vnt. 

80 80  

Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas: pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimas, 

pamokos aktualumo, mokinių 
socializacijos, prevencijos ir 

kt. klausimais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4 MK 
1700 

 

 

1600 
94 

Kvalifikaciją 
kėlusių 
pedagogų 
skaičius, vnt. 

30 
30 

Sumažintas  asignavimo 
planas 0,1 tūkst. Eur. 
pagal direktoriaus 

įsakymą 2019 11 26 
Nr.VI-83 

 

  

Ugdymo turiniui įgyvendinti 
reikalingos materialinės bazės 
kūrimas ir atnaujinimas 

Direktorius, 

ūkvedis 
4 MK 5700 5700 100 

Įsigytos 
mokymo 

priemonės, Eur 

5700 
5700  

03-01-02-02 

Mokinių 
vežiojimo 
organizavimas 

Atsiskaitymas už vežiojimą į 
mokyklą ir iš jos 

Direktorius , 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5 SFA 34000 28760 99 

Kompensuoti 

važiavimo 
išlaidas, mokinių 
skaičius vnt.  

 

96 

 

96 

Sumažintass  
asignavimo planas 5,0 

tūkst.Eur pagal tarybos 
sprendimą 2019  12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-01-03-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigų 
išlaikymas ir 
darbuotojų 
samda 

Mokyklos veiklos 

užtikrinimas, mokinių 
socialinis ugdymas, pagalba 

tenkinti pažinimo, lavinimosi 
ir saviraiškos poreikius   
Išlaidos susijusios su 
pedagoginių darbuotojų 
skaičiaus optimizavimu. 
(pedagoginiai darbuotojai) 

Direktorius, 

pailgintos dienos 

grupės pedagogai 

5 SFA 8500 8500 100 
Užtikrinama 
mokyklos 

veikla, 

pareigybių sk. 

 

 

1 

 

 

1 

 

    

    

Mokyklos veiklos užtikrinimas 
(nepedagoginiai darbuotojai) 

Direktorius , 

ūkvedė 

5 SFA 192900 237894 123 
Užtikrinama 
mokyklos 

veikla, 

pareigybių 
skaičius 

 

25 

 

25 

Padidintas  asignavimo 

planas 17,7  tūkst.Eur 
pagal tarybos sprendimą 
2019 10 25 Nr.T1-296, 

dėl Balėnų skyriaus 
prijungimo , išeitinėms 
mokėti 
Padidintas 27,2 tūkst. 
Eur pagal tarybos 

sprendimą 2019 12 13 

 

Padidintas 0,1 tūkst. 
Eur pagal 

direkt.įsakymą 2019 11 
26 Nr.VI-83 

    



 

 

 

 

 

Mokyklos funkcionavimo 

užtikrinimas (šilumos, elektros 
energijos, vandens, atliekų 
išvežimo, kitos paslaugos, 
prekių įsigijimas  ) 

Direktorius , 

ūkvedis 
5 SFA 39400 47624 120 

Išlaidos prekių ir 
paslaugų 
užtikrinimui, 
Eur 

 

39400 

 

47624 

Padidintas asignavimų 
planas 3 2019 10-25 

N,8 tūkst Eur  pagal     

tarybos sprendimą         
r.T1-296, 

 

Sumažintas 0,1tūkst. 
Eur pagal 

direkt.įsakymą 2019 11 
26 Nr.VI-83 

Padidintas asignavimų 
planas7,4 tūkst.Eur 

pagal tarybos sprendimą 
2019 12 13d. 

 

 

Specialiųjų programų 
vykdymo programa(prekių 
įsigijimas, komunalinės 
paslaugos, kitos paslaugos) 

Direktorius , 

ūkvedis 
5 SP 3400 1966 58 

Įsigytos 
priemonės ir 
paslaugos, Eur 

1966 

 

1966 

Sumažintas  asignavimo 
planas 1,3 tūkst.Eur 

pagal tarybos sprendimą 
2019 12 13 , dėl 

nesurinktų pajamų 

Maitinimo paslaugų teikimo 
užtikrinimas 

Direktorius, 

ūkvedis, valgyklos 
vedėjas 

5 SP 4000 3363 84 

Vienam virtuvės 
darbuotojui 

tenkančių 
besimaitinančių 
vaikų sk., vnt. 

90 
90 

Sumažintas  asignavimo 
planas 0,3 tūkst.Eur 

pagal tarybos sprendimą 
2019 12 13 dėl 

nesurinktų pajamų 

  

Specialiųjų programų 
vykdymo programa 

(komunalinės paslaugos) 

Direktorius , 

ūkvedis 

5 

SP-

PNAD 
600   

Išlaidos prekių ir 
paslaugų 
užtikrinimui, 
Eur 

0 
0 

Sumažintas  asignavimo 
planas 0,6 tūkst.Eur 

pagal tarybos sprendimą 
2019 12 13  dėl salės 
nuomos nevykdymo 

paslaugos 

 

                                                                                         _______________________________________________ 

 

                 Direktorius                                                                                                                                                                                       Marius Vilimas 

 
    

    Parengė  
 

   Vyr.buhalterė  
   Genovaitė  Gečytė 
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