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 1. Įstaigos pristatymas. 

 1.1. Adresas, rekvizitai: 

Tryškių g. 4, 81322 Raudėnai, Šiaulių rajonas, tel./faks. (8 41)  37 66 35, 8 620 91162, el.p. 

raudpm@gmail.com, interneto svetainė www.raudenai.siauliai.lm.lt 

 

1.2. Įstaigos vadovas:  

Mokyklos direktorė Zita Bezarienė, II-oji kvalifikacinė kategorija, 24 metų vadybinio darbo 

stažas, švietimo konsultantė (vadybos ekspertė). 

 

1.3 Mokinių / ugdytinių skaičius: 

 

2013–2014 

m. m. 

2014–2015 

m. m. 

2015–2016 

m. m. 

2016–2017 

m. m. 

2017–2018 

m. m. 

2013- 

09-01 

2014- 

01-01 

2014- 

09-01 

2015- 

01-01 

2015- 

09-01 

2016- 

01-01 

2016- 

09-01 

2017- 

01-01 

2017- 

09-01 

2018- 

01-01 

Klasių 

komplektų 

skaičius 

9  8  8  8  8  

Mokinių 

skaičius 
73 76 71 73 71 69 62 62 65 64 

Mokinių 

skaičiaus 

pokytis 

  -2  0  -7  +3  

 Nuo 2013–2014 m. m. mokinių skaičius iki 2017–2018 m. m. kasmet mažėjo, o 2017–2018 m. 

m. padaugėjo 3 mokiniais.    

 

 Numatomas mokinių / ugdytinių skaičius artimiausius 3 metus: 

 
2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

2018-09-01 2019-01-01 2019-09-01 2020-01-01 2020-09-01 2021-01-01 

Mokinių 

skaičius 
66 66 71 71 77 77 

Mokinių 

skaičiaus 

pokytis 

+1  +5  +6  

mailto:el.p.%20raudpm@gmail.com
mailto:el.p.%20raudpm@gmail.com
mailto:el.p.%20raudpm@gmail.com
http://www.raudenai.siauliai.lm.lt/
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1.4. Darbuotojų skaičius ir jo dermė su galiojančiais teisės aktais, kaita per ataskaitinį laikotarpį: 

Metai 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai (pagal 

tarifikaciją) 

Kiti 

darbuotojai 

(pagal etatus) 

Pastabos 

2017 m. 19 
17 darbuotojų 

(13,38 etato) 

Darbuotojų skaičius atitinka Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintus etatų normatyvus. 

Darbuotojų kaitos nebuvo, tik nuo 2017 m. rugsėjo 1 

d. įsteigti nauji etatai: ikimokyklinio ugdymo grupės 

auklėtoja (0,63 et.), auklėtojos padėjėja (0,5 et.). 

 

1.5. Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija, kvalifikacinių reikalavimų atitikimas: 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Pedagogų skaičius 
Mokytojas 

metodininkas 

Vyresnysis 

mokytojas 
Mokytojas Neatestuotas 

19 12 (63 %) 4 (21 %) 3 (16 %) 0 

  

 Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir turi pedagogo kvalifikaciją. 3 

mokytojai yra įgiję magistro laipsnį, 1 mokosi magistrantūroje, 8 mokytojai yra baigę dvi specialybes. 

Dėl mažo pamokų skaičiaus kitų dalykų specialistai dėsto fizikos ir etikos dalykus. 

  

 1.6. Papildoma informacija: 

 Mokykloje suburtas motyvuotas ir profesionalus darbuotojų kolektyvas. Darbuotojus sieja aukšta 

darbo motyvacija, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais. 

 Raudėnuose ir aplinkiniuose kaimuose gerėja demografinė situacija – įsikuria jaunos šeimos, 

daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo grupę, o vėliau ateina į pirmąją 

klasę.  

 

2. Įstaigos veikla. 

2.1. įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai: 

1. Tikslas. Gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę siekiant nuolatinio mokytojų profesinio 

tobulėjimo, skatinant individualius mokinių pasiekimus ir turtinant įgalinančias mokytis ugdymo(si) 

aplinkas. 

Uždavinys Įgyvendinimo rezultatai 

1.1. Uždavinys. Siekiant nuolatinio 

profesinio tobulėjimo įtraukti visus 

mokytojus į kolegialų mokymąsi ir 

projektinės veiklos organizavimą. 

 

Uždavinys buvo įgyvendinamas mokytojams 

bendradarbiaujant per metodines dienas, metodinės 

tarybos ir mokytojų tarybos posėdžius, stebint ir 

analizuojant kolegų pamokas (stebėta 50 pamokų), 

dalijantis gerąja patirtimi ir aptariant galimybes kuo 

kokybiškiau organizuoti ugdomąjį procesą bei 

projektinę veiklą. 

Sudarytas ir įgyvendintas mokytojų profesinio 

tobulėjimo ir kolegialaus mokymosi planas 2017 

metams. 



3 

 

100% mokytojų kėlė kvalifikaciją seminaruose 

(vidutiniškai 6 dienas per metus). 50% mokytojų 

dalinosi darbo patirtimi. Per respublikinį renginį  

„Jurginės“ vestos 9 atviros pamokos, rajono metodinėje 

dienoje „Skaitau, rašau, kalbu“ 5 mokytojai skaitė 

pranešimus, Voveriškių mokykloje vykusioje rajono 

mokytojų konferencijoje 2 mokytojos pasidalino 

asmenine patirtimi apie netradicinių metodų taikymą 

pamokose.  

Įgyvendintos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos su 

Gilvyčių mokyklos, Verbūnų mokyklos-daugiafunkcio 

centro mokytojais, lankytasi Kurtuvėnų mokykloje-

daugiafunkciame centre. Patobulintos mokytojų 

profesinės ir bendrosios kompetencijos, pamokos tapo 

įdomesnės, daugiau dėmesio skiriama tyrinėjimui, 

eksperimentams, dialogui pamokoje, projektinei 

veiklai.  

1.2. Uždavinys. Taikant įvairius vertinimo ir 

įsivertinimo būdus skatinti mokinių vidinę 

mokymosi motyvaciją ir siekti, kad apie 20 

% mokinių pagerintų mokymosi rezultatus 

(lyginant su 2015–2016 m. m.). 

 

Individuali mokinių pažanga stebėta pamokose, aptarta 

mokytojų taryboje, metodinėje taryboje, per metodines 

dienas. 5–10 klasių mokiniai pildė individualios 

mokymosi pažangos stebėjimo ir vertinimo aplankus. 

Mokiniai kartu su dalykų mokytojais numatė trimestrų 

rezultatus, analizavo pasiekimus, išsakė lūkesčius. 

Pasiekimų analizė ir direktoriaus organizuoti pokalbiai 

apie individualią pažangą klasėse kelia mokinių 

mokymosi motyvaciją. 5–10 klasių mokinių mokymosi 

motyvacija siekia 7,4 balo (iš 10). Mokslo metų 

pabaigoje paskatinti 38 % mokinių, pagerinusių savo 

mokslo rezultatus. Ilgalaikis mokinių individualios 

pažangos stebėjimas padeda  sistemingai fiksuoti 

kiekvieno mokinio ilgalaikę pažangą ir skatina 

formuotis aukštesniems mokinių siekiams. 

Įgyvendintas projektas „Mūsų sėkmės istorija“. Per jį 

kiekvienas mokinys pristatė savo asmeninius 

pasiekimus ir laimėjimus, džiaugėsi savo ir kitų darbais, 

pasiekimais bei pažanga. Organizuotas susitikimas su 

buvusiais mūsų mokyklos mokiniais, toliau 

besimokančiais gimnazijoje. Palyginus 2015–2016 m. 

m. ir 2017–2018 m. m. pirmų trimestrų rezultatus, 

matyti, kad mokyklos pažangumas šiais mokslo metais 

padidėjo 4,83 %, o pažymių vidurkis pakilo 0,03 balo. 

Mokymosi motyvacijos anketos duomenys rodo, kad 

mokiniai jaučiasi atsakingi už savo mokymąsi, žino, 

kaip pagerinti rezultatus, supranta mokymosi svarbą. 
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1.3. Uždavinys. Įtraukiant bendruomenę, 

naudojantis socialinių partnerių ištekliais 

kurti skirtingiems ugdymosi poreikiams 

pritaikomas erdves, plėtoti mokymosi be 

sienų galimybes. 

 

Su socialiniais partneriais – Šiaulių rajono kultūros 

centro Raudėnų filialo bei Raudėnų bibliotekos 

darbuotojais organizuoti bendri projektai, skirti Sausio 

13-ajai, Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai paminėti. 

Raudėnų bibliotekoje vyko viktorina apie Lietuvą, 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitiniai pradinių 

klasių mokiniams, organizuotos mokinių darbų 

parodos. 

Tikslingai išnaudojamos įvairios mokyklos erdvės. 

Pirmo aukšto foje vyko pristatymai įvairiomis temomis 

ir projektai. Koridoriuose nuolat veikė įvairios mokinių 

dailės darbų parodos. Čia įrengtos erdvės laisvalaikiui 

praleisti. 

Savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtos patalpos, 

įsigyta inventoriaus ir įkurta 10,5val. trukmės 

ikimokyklinio ugdymo grupė. Informacinių 

technologijų kabinetas perkeltas į kitas patalpas. 

Mokyklos bibliotekoje įrengtas meninės raiškos 

kampelis. Muziejus papildytas naujais eksponatais. 

Projektų lėšomis treniruoklių salei nupirkta 

treniruoklių. Raudėnų bendruomenės projekto lėšomis 

prie mokyklos įkurtas poilsio kampelis (pavėsinė su 

lauko baldais, smėlio dėžė, sūpuoklės).  

Pamokos vyksta ne tik tradicinėse erdvėse – parengtas 

ir įgyvendintas edukacinių išvykų „Mokykla be sienų“ 

planas. Ugdymui išradingai pritaikoma mokyklos 

teritorija (poilsio kampelis, prie mokyklos tekantis 

upelis, kieme esanti pievelė su želdiniais, mokyklos 

stadionas). Ugdymo procesas organizuotas miške, ant 

Paežerių piliakalnio, Šatrijos kalno. Mokykliniu 

autobusu mokiniai vyko į tolimesnes edukacines 

išvykas. Jie lankėsi Vilniaus M. Mažvydo bei Šiaulių P. 

Višinskio bibliotekose, Kauno zoologijos sode, 

Palangoje, Kamanų rezervate, Šiaulių vandenvietėje, 

„Aušros“ muziejuje, Kuršėnų kultūros bei amatų 

centruose. 

 

 2. Tikslas. Kurti kaimo institucijas telkiantį kultūros, edukacijos ir užimtumo visoms Raudėnų 

bendruomenės amžiaus grupėms traukos centrą. 

Uždavinys  Įgyvendinimo rezultatai 

2.1. Uždavinys. Siekiant prasmingų 

mokymosi patirčių įvairovės gilinti 

formaliojo ir neformaliojo švietimo 

integralumą. 

Parengta ir sėkmingai įgyvendinta „Etnokultūrinio, 

sportinio, kultūrinio ir ekologinio ugdymo programa“ 

2017 metams. Vykdant programą buvo ugdomos visų 

bendruomenės narių bendrosios kompetencijos, 
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 dalyvauta įvairaus lygmens ir pobūdžio renginiuose. 

Tenkinami kiekvieno mokinio individualūs poreikiai, 

stengiamasi išnaudoti visas galimybes įgyvendinant 

socializaciją, pilietiškumą, tautiškumą, 

bendruomeniškumą ugdančią veiklą. 

Organizuojamos veiklos, įtraukiančios ne tik mokyklos, 

bet ir kaimo bendruomenę: renginiai, skirti valstybinių 

švenčių minėjimui, akcijos, suaugusiųjų švietimo 

užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, sportiniai, 

etnokultūriniai renginiai. 

Kas mėnesį aptariami ir planuojami bendri renginiai su 

Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialu, 

biblioteka.  

Siekiant individualios pagalbos mokinių elgesio ir 

emocijų savireguliacijai užtikrinti, įgalinti, pradėtos 

vesti psichologo paskaitos mokiniams „Pykčio 

valdymas“ bei Pozityvios tėvystės kursai tėvams.  

Organizuoti renginiai ir projektai, skirti sveikos 

gyvensenos puoselėjimui, bendradarbiaujama su 

Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuru.  

Pradėta vykdyti ankstyvojo ikimokyklinio 10,5 val. 

ugdymo programa. Vykdomos prevencinės, profesinio 

informavimo programos. 

 

2.2. Uždavinys. Pozityvaus gyvenimo idėjas 

kartu su įvairių kaimo institucijų 

darbuotojais įprasminti organizuojant vaikų, 

jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio 

užimtumą. 

 

Skatinant mokyklos ir kaimo bendruomenių 

bendradarbiavimą ir ugdant bendrąsias kompetencijas 

organizuota daug įvairių integruotų veiklų, renginių. 

Kartu su Šiaulių rajono Kultūros centro Raudėnų filialu 

ir Raudėnų biblioteka organizuoti Lietuvos Laisvės 

gynėjų dienos paminėjimas „Atmintis gyva, nes 

liudija“, Užgavėnių projektas „Užgavėnių šėliojimai“, 

projektas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimui „Čia mano Lietuva“, dailės užsiėmimai ir 

parodos. Pavasarį buvo organizuojami Fitodizaino 

užsiėmimai iš gamtinės medžiagos, netradicinio 

ugdymo diena „Mokausi ne mokykloje“, Atvelykis ir 

Jurginės Raudėnuose, tautinio kostiumo pristatymas. 

Mokyklos ir kaimo bendruomenės nariai dalyvavo 

projekte, skirtame Motinos dienos šventei, „Mes kartu“, 

vyko kūrybinės dirbtuvės, paruošti stendiniai 

pranešimai. Folkloro ansamblis vyko į folklorinių šokių 

vakarus Šiauliuose, Kuršėnuose, Šilalėje ir kitur. 

Organizuojami mokyklos ir kaimo bendruomenių 

sporto ir sveikatinimo renginiai, rengiamos olimpinės 
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dienos. Per Baltramiejaus atlaidus organizuotas sporto 

turnyras. Mokiniai ir jaunimas dažnai dalyvauja 

sportinėse veiklose, vakarais treniruojasi mokyklos 

sporto salėje. Organizuoti 7 suaugusiųjų švietimo 

užsiėmimai sveikos gyvensenos, ligų prevencijos ir 

kitais klausimais. 

Vasarą dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos 

organizuotame projekte „Atverk duris vasarai“. Visą 

birželio mėnesį ir dvi rugpjūčio savaites vyko 

kūrybinės, sportinės, pažintinės veiklos. Vaikai galėjo 

rinktis jiems įdomias ir patrauklias veiklas, tobulino 

sceninės raiškos, bendravimo komandoje įgūdžius.  

  

2.2. Mokinių pasiekimai ir pažanga: 

Mokinių ugdymosi pasiekimai atitinka Bendrųjų ugdymo programų keliamus tikslus bei mokinių 

individualias galimybes. Jie džiaugiasi pasiekimais ir atkakliai įveikia nesėkmes. Mokinių pasiekimai 

vertinami atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio išgales. 

 Baigiant 2016–2017 m. m. bendras mokinių pažangumas buvo 97,4 %, įvertinimų vidurkis – 

7,59. 8 % mokinių mokėsi aukštesniuoju lygiu. Atnaujinta individualios mokinių pažangos stebėjimo 

sistema. Mokiniai trimestrų pradžioje su dalykų mokytojais aptaria numatomus pasiekimus, juos fiksuoja 

individualios mokinio pažangos stebėjimo aplankuose. Paskutinę trimestro pamoką aptaria rezultatus ir 

užsibrėžia tikslus ateičiai. Per praėjusius mokslo metus 38 % mokinių pagerino savo mokymosi 

rezultatus. Mokiniai, padarę pažangą, apdovanojami mokslo metų užbaigimo šventėje. Didžiausią 

pažangą padariusiems mokiniams rudens atostogos pailginamos viena diena. 

 Aukšti 10 klasės mokinių Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Matematikos 

įvertinimas: mokyklos – 7 balai, t. y. 1,1 balo aukštesnis už šalies ir 0,9 balo už rajono (šalies matematikos 

įvertinimų vidurkis 5,9, rajono 6,1). Lietuvių kalbos įvertinimas: mokyklos – 7,5 balo, t. y. aukštesnis 

0,9 balo už šalies ir 1,4 balo už rajono (šalies vidurkis 6,6, rajono 6,1).  

 75 % mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, tęsia mokslą gimnazijoje arba profesinio rengimo 

centre, 25 % – išvyko į užsienį ir nesimoko. 

 Daug dėmesio skirta 2016 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizei, 

problemų sprendimui, siekiant aukštesnių mokinių įvertinimų. 2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatai pagerėjo 4 ir 8 klasėse. 4 klasėje visi rodikliai lenkė ankstesnių metų rodiklius. 

Teigiamas pridėtinės vertės, labai geri mokėjimo mokytis, patyčių situacijos, rašymo testo rodikliai. 

Ypatingai geri pasiekimai 8 klasėje, visi rodikliai aukštesni už šalies ir rajono vidurkį. Ypač geri 

mokėjimo mokytis, mokyklos kultūros, savijautos mokykloje ir dalykų testų įvertinimai. 

 Iš esmės išspręsta lankomumo problema. Jei 2015 metais vienam mokiniui teko 13 nepateisintų 

pamokų, tai 2017 metais – tik 1,8 nepateisintos pamokos. Nepraleidusiems pamokų mokiniams kiekvieną 

mėnesį pareiškiama vieša padėka. 100 % mokinių dalyvavo dalykinėse olimpiadose, įvairiuose 

konkursuose. 61 % mokinių laimėjo apdovanojimus. 

Kiti pasiekimai: 

 Mokykla dalyvavo 3 šalies projektuose: programoje „Sveikatiada“, Lietuvos nacionalinio 

kultūros centro tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurse „Visa mokykla šoka“, 

Švietimo ir mokslo ministerijos akcijoje „Atverk vasarai duris“. 
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 5 mokiniai skaitė pranešimus šalies ir rajono konferencijose. 

 Mokykla apdovanota Padėka už aktyvų mokinių dalyvavimą respublikiniame edukaciniame 

konkurse „Olympis 2017“ (9 medaliai, 45 diplomai, dalyvavo 19 mokinių). 

 Šalies mokinių interneto svetainių kūrimo konkurse laimėtos 2 ir 3 vietos. 

 Mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose laimėtos 7 prizinės vietos: 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etape 1 vieta. 

 Rajono diktanto konkurse 1 vieta. 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados lietuvių ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams  

rajono etape – 3 vieta. 

 29-osios Lietuvos  mokinių geografijos olimpiados rajono etape 3 vieta. 

 Rajono konkurse „Linksmoji gamtos viktorina“ 1 vieta. 

 Šalies informacinių technologijų konkurse „Bebras“ rajone 10 ir 8 klasių tarpe 2 ir 3 vietos. 

 Šalies ir rajono piešinių konkursuose laimėta 14 prizinių vietų: 

 Šiaulių regiono vaikų ir mokinių piešinių konkurse „Tėviškės spalvos“ 3 vieta, 2 nominacijos. 

 Respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Kas yra pilietiškumas“ 6 klasių mokinių amžiaus 

grupėje – gražiausias piešinys. 

 Šiaulių r. mokyklų piešinių konkurso „Laimingas vanduo – laimingas aš“ laimėtojas. 

 Šalies piešinių konkurse „Mano spalvota svajonė“ 3 vieta. 

 Šiaulių regiono vaikų ir mokinių piešinių konkurse „Tėviškės spalvos“ 3 vieta ir nominacija už 

kūrybišką temos atskleidimą. 

 Šiaulių universiteto aplinkotyros ir fizikos katedros organizuotame konkurse „Sukurk savo 

aplinką pats“ piešinio konkurso laureatas. 

 Rajoniniame mokinių meninių darbų-kalendorių projektų konkurse „Laiko ratu“ 9–10 klasių 

grupėje  1 vieta. 

 Rajoninėje parodoje-konkurse „Advento kalendoriai“ 3 vieta. 

 Šiaulių rajono mokinių plakatų konkurse, skirtame Tarptautinei nerūkymo dienai, 2 ir 3 vietos. 

 Respublikiniame meninių darbų konkurse „Paslaptingame gyvūnijos pasaulyje“ 3 vieta. 

 Neformaliojo švietimo užsiėmimus lankė 100 % mokinių. 

 Folkloro ansamblis „Gerviki“ dalyvavo trisdešimtyje renginių, švenčių, konkursų šalyje ir rajone. 

 Šalies mokinių folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė-2017“ 3 poros tapo Šiaulių miesto ir 

rajono atrankinio turo nugalėtojais. 

 V folklorinių šokių varžytuvėse „Pazvalyk tunciavuot“ 3 poros laimėjo nominacijas. 

 Šiaulių rajono mokinių sporto šventėje „Olimpinis ruduo 2017“ iškovotos 6 prizinės vietos. 

 Įvairiose rajono sporto varžybose iškovotos 7 prizinės vietos (futbolas, lengvoji atletika). 

 

2.3. Ugdymo(si) galimybių ir sąlygų sudarymas: 

 Įgyvendindama Bendrąją programą mokykla kasdienio ugdymo procesą organizuoja grupinio 

mokymo forma. Sėkmingai įgyvendinti 2016–2017 m. m. 1–4 klasių ir 5–10 klasių mokyklos pradinio 

ir pagrindinio ugdymo programų planai. Išnaudotos ugdymo planų teikiamos galimybės pagal turimas 

mokinio krepšelio lėšas. Mokyklos nuožiūra panaudotos 7 valandos – dėstomi lietuvių kalbos ir 

matematikos moduliai 10 klasėje, organizuojamos lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos. 

 Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamos 7 dalykų 

konsultacijos, kurias lanko apie 10 mokinių. Su šiais mokiniais, jų tėvais ir dėstančiais mokytojais 

organizuojami pokalbiai, kurių metu aiškinamasi, kokios priežastys trukdo pagerinti mokymosi 

rezultatus. Kiekvieno pokalbio metu raštu fiksuojami mokinio, mokytojų ir tėvų įsipareigojimai situacijai 
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pagerinti per apibrėžtą laiką. Pirmieji susitikimai organizuoti po 1 trimestro, po to – kas 2–3 mėnesiai, 

kol mokymosi rezultatai pagerės. 

 Organizuojamas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas. Pagalbą mokiniams 

teikia logopedas, specialusis pedagogas (po 0,25 etato). 

 Mokyklos gyvenime daug įdomios veiklos, skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas 

neformaliajame ugdyme. Neformaliajam vaikų švietimui panaudota 64,7 % galimų neformaliojo 

švietimo valandų. Tai sudarė 11 valandų, skirtų etnokultūrai, sportui, muzikai, šokiams ir kitoms 

veikloms. 

 Mokykla dalyvauja prevencinėse programose: tarptautinėse programose „Zipio draugai“, 

„Obuolio draugai“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programoje, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programoje. Pagalbą pagal poreikį teikia Šiaulių 

rajono Švietimo pagalbos tarnybos psichologė. Ji 7–10 klasių mokiniams organizavo užsiėmimų ciklą 

„Pykčio valdymas“. 

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje atidaryta 10,5 val. trukmės ikimokyklinio ugdymo grupė, 

kurią lanko 16 vaikų nuo 2 iki 5 metų. Grupei įrengtos patalpos, atitinkančios higienos reikalavimus, 

nupirkta įranga ir baldai. Maistui iš Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro  valgyklos vežioti 

skirtas lengvasis automobilis. Vaikus ugdo dvi auklėtojos, dirba auklėtojos padėjėja. Šešiamečiai lanko 

atskirą priešmokyklinio ugdymo grupę. Mažieji ne tik žaidžia, bendrauja, įgyja socialinių įgūdžių, bet ir 

lanko muzikos pamokėles, kurias veda muzikos mokytoja. Pagalbą jiems teikia logopedas, specialusis 

pedagogas. 

 Organizuojamas suaugusiųjų švietimas – vestos 8 paskaitos ir kiti užsiėmimai Raudėnų 

gyventojams. Organizuojant paskaitas talkina Šiaulių r. Visuomenės sveikatos biuras. 

 Mokykloje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

 Turtinama mokyklos materialinė bazė – visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais, veikia interneto 

ryšys, 70 % kabinetų aprūpinti multimedijos aparatais. Įrengtas poilsio kampelis bibliotekoje, 

treniruoklių salė papildyta naujais treniruokliais, mokyklos kieme pastatyta pavėsinė. Vakarais mokyklos 

sporto salėje gali sportuoti mokiniai, tėvai, kaimo gyventojai, jaunimas.  

 Mokykloje užtikrinamos higienos normos, sveika, saugi, estetiška mokymosi ir darbo aplinka. 

2.4. Veiklos įsivertinimas, pažangos ataskaitos. 

 Mokyklos įsivertinimas atliktas pagal Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, naudoti IQES online.lt instrumentai. Giluminiam įsivertinimui 

pasirinkta 3 sritis „Ugdymo(si) aplinkos“. Analizuotas mokykloje esančių priemonių ir įrangos kiekis ir 

kokybė, jų atitikimas poreikiams, panaudojimo galimybės. Mokyklos bendruomenė vertino turimų 

priemonių naudingumą. Vertintas pastato estetiškumas, mokinių įtraukimas į aplinkų bendrakūrą. 

Analizuotas mokymosi ne mokykloje ir virtualioje aplinkoje organizavimas. Sėkmės veiksniais pasirinkti 

privalumui ir trūkumai: 

 

3. Ugdymo(si) aplinkos 

Privalumai Trūkumai Prioritetai 

3.1.1.Įranga ir priemonės 

3.2.1.Pastatas ir jo aplinka 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 3.2.1. Mokymasis ne 

mokykloje 

 Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai mokykla pildė įsivertinimo ir pažangos anketą apie 

2017 m. pasiekimus. Mokyklos bendruomenė teigiamai įvertino mokyklos veiklą. Mokiniai puikiai 

supranta mokymosi svarbą, jiems įdomi mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla, su 
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mokytojais planuoja mokymosi tikslus. Tėvai akcentavo, kad mokykloje atsižvelgiama į vaiko savitumą 

jį mokant ir ugdant, kad tėvai yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimą mokykloje, mokykla 

skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais, čia organizuojama veikla yra įdomi ir 

prasminga, mokytojai moko vaikus bendradarbiauti ir padėti vienas kitam.  

 

 2.5. Papildoma informacija: 

 Sėkmingai įgyvendinamas 2016–2018 metų strateginis veiklos planas. 

 Švietimo ir mokslo ministerijos akcijoje „Atverk duris vasarai“ mokykla atrinkta kaip viena 

aktyviausių šalies mokyklų. 1 mokytojas buvo pakviestas į apdovanojimo ceremoniją Taline. 

 Mokykla apdovanota padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą „Sveikatiados“ iniciatyvose ir sveikos 

gyvensenos kultūros puoselėjimą. 

 Mokykla apdovanota padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą tradicinius šokius puoselėjančių 

Lietuvos mokyklų konkurse „Visa mokykla šoka“. 

 

3. Lėšų naudojimas. 

3.1 Metai Savivaldybės biudžetas € 

Viso lėšų Iš jų darbo 

užmokesčiui 

% Papildomos 

lėšos 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

% 

2017 119001 65084 54,7 6200 0 0 

2018 117899 70072 59,4    

 Mokinio krepšelio lėšos (93 %) € 

2017 154645 115418 74,6 2707 2067 76,4 

2018 108125 80943 74,9    

 

3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas 0.00 Eur 

3.3. Pajamos už patalpų nuomą 0.00 Eur 

3.4. Kitos gaunamos lėšos (2%) 833.15 Eur 

3.5. Įsiskolinimai 2018-01-01 0.00 Eur 

  

 3.6.Papildoma informacija: 

 Materialiniai ir finansiniai ištekliai valdomi vadovaujantis mokyklos veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais. Tikslingai panaudotos mokinio krepšelio lėšos. Mokykla užtikrino skaidrų finansų 

panaudojimą, finansinę atskaitomybę. 

 

 4. Direktoriaus indėlis, įgyvendinant ir tobulinant įstaigos veiklą. 

  Vadovauju sėkmingam įstaigos strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimui, inicijuoju 

tarpinių rezultatų analizę ir planų koregavimą. 

 Telkiu mokyklos darbuotojus bendrų tikslų įgyvendinimui. Skatinu bendruomeniškumą – 

mokytojai ir mokyklos personalas talkina vieni kitiems, vyrauja geranoriški ir pagarbūs santykiai. 

Skatinu visų mokyklos darbuotojų profesinį tobulėjimą ir kompetencijų ugdymą. 

 Sėkmingai įgyvendiname ilgalaikio mokytojų profesinio tobulėjimo 2016–2018 metais planą. 

Inicijavau mokytojų kolegialų mokymąsi – pirmadieniais vyksta metodinės dienos. Mokytojai nuolat 

bendradarbiauja vesdami atviras pamokas, integruodami veiklas. Planingai, atsižvelgdami į mokytojų 

poreikius, organizuojame mokymus ir seminarus. 
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 Skatinu lyderystę mokykloje, įtraukiu mokytojus į įvairią metodinę, visuomeninę veiklą, skatinu 

jų atsakomybę organizuojant renginius ir projektus. Plėtoju ryšius su kitomis institucijomis – seniūnija, 

kaimo bendruomene, Raudėnų biblioteka, Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialu. 

 Pritariau mokyklos tarybos iniciatyvai visiems mokiniams įsigyti mokyklines uniformas, padėjau 

ją įgyvendinti. 

 Skatinu mokinių saviraišką, aktyvų dalyvavimą neformaliajame ugdyme, projektuose ir 

renginiuose. Vadovauju mokinių tarybai, palaikau ir skatinu vaikų iniciatyvas, padedu jas įgyvendinti. 

Mokiniai organizavo Naktį mokykloje, stalo teniso ir stalo futbolo turnyrus, Mokytojų dienos šventę 

„Siurprizas mokytojui“, akciją „Ar nešioji atšvaitą?’. Renginio „Mano sėkmės istorija“ metu mokiniai 

pristatė savo pasiekimus įvairiose mokyklinio gyvenimo srityse. 

 Inicijavau reguliarų individualios mokinio pažangos aptarimą su jo tėvais ir mokytojais. Buvo 

susitikta su visų mokinių, turinčių mokymosi problemų, tėvais. „Namų darbai“ skirti ne tik mokiniui, bet 

ir jo tėvams.  

 Mokyklos mikrorajone šiuo metu gyvena 32 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Siekiant patenkinti 

vietos bendruomenės poreikį ikimokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, inicijavau patalpų įrengimą 10,5 

val. trukmės ikimokyklinės ugdymo grupei ir jos įsteigimą. Šios grupės įsteigimas leido susirasti darbą 

11 jaunų mamų. Grupę lanko 21 vaikas, šiuo metu laisvų vietų nėra, prašymai priimami kitiems mokslo 

metams. 

 Inicijavau lauko žaidimų aikštelės ikimokyklinio ugdymo grupei pirkimą. 

 Inicijavau mokyklos įsitraukimą į Švietimo ir mokslo ministerijos akciją „Atverk duris vasarai“, 

šalies mokyklų konkursą „Visa mokykla šoka“. 

 Telkiu mokyklos bendruomenę taupiam ir racionaliam turto valdymui ir priežiūrai. Vykdau 

reguliarią turto ir lėšų naudojimo kontrolę. 

 

 5. Apibendrinimas. 

 Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras – šiuolaikiška švietimo įstaiga, siekianti 

aukštų ugdymo(si) rezultatų. Mokykla atvira kaitai, joje sudarytos sąlygos kūrybiškumo ugdymui, 

saviraiškos skatinimui, puoselėjamos sporto ir sveikos gyvensenos tradicijos. Mokyklos filosofija – kad 

kiekvienas patirtų mokymosi sėkmę, dalyvavimo džiaugsmą, jaustųsi vertingas, reikalingas, saugus. 

 

 

__________________ 


