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IKI 2022-08-31 JONIŠKIO R. GASČIŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA, 

JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLA IR 

JONIŠKIO R. KRIUKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA, 

NUO 2022-09-01 JONIŠKIO R. PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

DIREKTORIAUS LINO ČESNULIO 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2023-01-   Nr. ________  

Joniškis 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Joniškio r. pagrindinės mokyklos veikla siejama su Joniškio rajono savivaldybės 2021–2027 

metų strateginiu plėtros planu. Išanalizavus vidinius ir išorinius veiksnius, atlikus SSGG analizę, 

apklausus bendruomenę buvo nustatytos šios strateginės kryptys:  

1. Tinkamai įgyvendinti mokyklos misiją, t. y., geri (pageidaujami, priimtini) ugdymo(si) 

rezultatai ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirtys; 

2. Padėti kiekvienam mokiniui patirti sėkmę ir įgyti kompetencijų, reikalingų rengiantis ateities 

karjerai; 

3. Skatinti mokyklos bendruomenės pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą lokaliai 

ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai. 

Mokyklos veiklos stebėsena planuojama metams. Stebėsenos funkcijas atlieka mokyklos 

direktorius, savivaldos institucijos, pedagogai.   

Mokyklos veikla vykdoma vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. mokyklos ugdymo 

planu ir mokyklos veiklos planu. 

Aktuali mokyklos informacija talpinama internetinėje svetainėje www.pjm.lt 

Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla ir Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla 

2020–2022 m.  dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Kokybės krepšelis“, parengti ir 

patvirtinti nurodytų mokyklų veiklos tobulinimo planai iki 2022 m. Planų įgyvendinimas ir  mokyklų 

veiklos tobulinimo ataskaitos pateko tarp 18 geriausiai įvertintų  respublikos mokyklų.  

2022 mokslo metams kelti veiklos tikslas ir uždaviniai. 

Tikslas – teikti kokybišką ir savalaikę mokytojų ir pagalbos specialistų pagalbą įvairių 

gebėjimų ir poreikių mokiniams, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties. 

Uždaviniai: 

1. Sukurti ir įgyvendinti kolegialaus pedagogų bendradarbiavimo modelį; 

2. Sudaryti sąlygas mokiniams teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą; 

3. Diegti mokinio mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

analizavimo modelį. 

Plano įgyvendinimo rezultatai ir rodikliai. 

Mokinių(-io) pasiekimai ir pažanga aptariama: ne mažiau kaip 4 kartus per mokslo metus su 

mokomojo dalyko mokytoju, metodinės tarybos – 3, mokytojų tarybos – 4, vaiko gerovės      

komisijos – 10 posėdžių ir 40 mokytojų pasitarimų. 
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Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas atliekamas 

vadovaujantis mokyklos tvarkos aprašu, 2021–2022 mokslo metais 5–10 klasių mokiniai pildo 

Asmeninės ūgties dienoraštį.  

         Ugdymo plano įgyvendinimas. 

2022 m.  rugsėjo  1 d. duomenimis mokykloje mokosi:  

Klasė, grupė  

Gasčiūnų skyrius Gataučių Marcės 

Katiliūtės skyrius 

Kriukų skyrius 

 Grupių, 

klasių 

komplektų 

skaičius  

Vaikų 

skaičius  

Grupių, 

klasių 

komplektų 

skaičius  

Vaikų 

skaičius  

Grupių, 

klasių 

komplektų 

skaičius  

Vaikų 

skaičius  

10,5 val. 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

1 18 - - 1 12 

4 val. 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

- - 2 25 - - 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

- 

 

- - - 1 9 

Mišri 

priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1 11 1 13 - - 

1–4 klasės 3 36 4 49 3 31 

5–10 klasės 6 66 6 71 6 68 

Viso komplektų grupių – 2; 

klasių – 9 

131 grupių – 3; 

klasių – 10 

158 grupių – 2; 

klasių – 9 

120 

Viso  10,5 val. ikimokyklinio ugdymo grupė – 2 komplektai; 

4 val. ikimokyklinio ugdymo grupė – 2 komplektai; 

priešmokyklinio ugdymo grupė – 1 komplektas; 

mišri priešmokyklinio ugdymo grupė – 2 komplektai; 

1–4 klasės – 10 komplektų; 

5–10 klasės – 18 komplektų. 

Iš viso 409 vaikai 

 

23.3. mokykloje dirba 67 mokytojai. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 

Mokytojai Vyresnieji mokytojai Mokytojai metodininkai 

11 45 11 

 

2021–2022 mokslo metų  ugdymo plano nuostatos buvo sėkmingai įgyvendintos.  

Pravestų pamokų skaičius atitiko mokomiesiems dalykams skirtų pamokų skaičių ir bendrųjų 

ugdymo planų reikalavimus.  

Lėšų mokymo reikmėms pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimui užteko.  

2021–2022 mokslo metais: 

Neformaliojo švietimo veikla, panaudojant visas pagal ugdymo planą skiriamas valandas, 

organizuota, atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokytojų kompetencijas. 

Užtikrinant mokinių saugumą ir patyčių prevenciją, mokykloje sistemingai įgyvendinamos 

prevencinės programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencija“, „Patyčių dėžutė“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 
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programa“, „Žmogaus saugos bendroji programa“ ir kt.; 

2021–2022 m. m. 1–10 klasių mokinių mokymosi pasiekimai 

Mokyklos iki 

2022-08-31 
Mokinių 

skaičius 

Pasiekimų lygiai (mokinių skaičius, procentai) Pažangumas 

Nepasiekė 

patenkinamo 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis  

Gasčiūnų 

pagrindinė 

mokykla 

83 1 45 21 16 98,8 proc.  

Gataučių 

Marcės 

Katiliūtės 

mokykla 

126 0 77 38 11 100 proc 

Kriukų 

pagrindinė 

mokykla 

108 0 73 28 7 100 proc. 

Viso: 317 1 195 87 34  

 

10 klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos metiniai įvertinimai 

 

 Matematika Lietuvių kalba ir literatūra 

Pažymiai 
 

10–9 8–6 5–4 3–1 10–9 8–6 5–4 3–1 

Gasčiūnų pagrindinė 

mokykla 
0 3 3 1 0 3 3 1 

Gataučių Marcės 

Katiliūtės mokykla 
0 1 11 0 0 1 11 0 

Kriukų pagrindinė 

mokykla 
0 4 5 0 1 4 4 0 

 

Akademiniai pasiekimai: 

Mokyklos iki 2022-08-31 Olimpiados, konkursai Prizinės vietos 

Joniškio r. Gasčiūnų 

pagrindinė mokykla 

15-oji Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos 

olimpiada 

II 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 7–8 

klasių mokiniams 

II 

 

Rajoninis dailaus rašto konkursas III 

Rajoninė  6 klasių rusų kalbos olimpiada I 

Joniškio r. Gataučių Marcės 

Katiliūtės mokykla 

Rajoninė matematikos olimpiada 5–8 klasių 

mokiniams 

II 

15-oji Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos 

olimpiada 

III 

 

Rajoninis konkursas „Šauniausias fizikas 

septintokas“ 
III 

Rajoninis meninio skaitymo konkursas 

 ,,Tik motulės širdyje” 

III 

Joniškio r. Kriukų pagrindinė 

mokykla 

Rajoninė matematikos olimpiada 5–8 klasių 

mokiniams 

II 

15-oji Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos 

olimpiada 

I,II 

 

Rajoninis konkursas „Šauniausias fizikas 

septintokas“ 
II 



4 

 

Rajoninis dailaus rašto konkursas I 

 Rajoninės V–VIII klasių mokinių matematikos 

komandinės varžybos ,,Mąstyk, skaičiuok, 

sudėliok” 

I 

 

Mokyklos mokiniai savo žinias ir gebėjimus pasitikrino dalyvaudami Nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime. Rezultatai aptarti mokytojų pasitarimuose, metodinėje taryboje. 

Visi mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programą, atliko socialinę-pilietinę 

veiklą. 

Per mokslo metus mokiniams, tėvams ir mokytojams buvo sudarytos sąlygos teikti pastabas ir 

pageidavimus ugdymo turinio įgyvendinimo ir formavimo klausimais.  

Siekiant išsiaiškinti neformaliojo švietimo poreikį, buvo atliktos mokinių ir tėvų apklausos.  

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo grupės atliko įsivertinimus  

Joniškio r. Gasčiūnų 

pagrindinė mokykla 

Sritis 4. Lyderystė ir vadyba. 4.2. Mokymasis ir veikimas 

komandomis. 4.2.1. Veikimas kartu. 

Joniškio r. Gataučių Marcės 

Katiliūtės  mokykla 

Sritis 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Tema. 2.3. Mokymosi 

patirtys, 2.4. Vertinimas ugdant 

Joniškio r. Kriukų pagrindinė 

mokykla 
Rodiklio  2.2.2 .,, Mokymosi organizavimas" giluminis 

įsivertinimas. Tema: diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas, ugdymo integralumas, įvairovė, klasės 

valdymas. 

Parengtos mokykų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

 Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys  
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

 

 Įgyvendinti 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021–

2025 metų bendrąjį 

planą 

Gasčiūnų pagrindinė 

mokykla, Gataučių M. 

Katiliūtės mokykla, 

Kriukų pagrindinė 

mokykla sklandžiai 

pasirengia 

reorganizavimui 

1. Iki 2022-08-31 parengti 

2022–2023 m. m. bendri  

Gasčiūnų, Gataučių ir 

Kriukų  mokyklų veiklos 

planas ir ugdymo planas. 

2. Iki  2022-12-31 

parengtas mokyklos  

2023–2025 metų strateginis  

veiklos planas 

Parengti ir 

patvirtinti 

Joniškio r. 

pagrindinės 

mokyklos 

nuostatai, 

mokyklos 

ugdymo planas, 

mokyklos veiklos 

planas, mokyklos 

2023–2025 metų 

strateginis  

veiklos planas 

 Tęsti (pasibaigus 

Kokybės krepšelio 

projektui) visos 

dienos mokyklos 

modelį 

3 kartus per savaitę, 

po pamokų, iki 16.30 

val., visiems 

mokiniams sudarytos 

sąlygos prasmingai 

leisti laiką mokykloje. 

   - ne mažiau kaip 90 

proc. 1–4 kl. mokinių 

lanko tikslines 

1. Daugiau nei 60 proc. 

mokyklos mokinių dalyvaus 

popamokinėje veikloje.  

2. Mokinių pasiekimai 

pagal mokymosi lygius 

keisis (proc.):  

nepasiekusių patenkinamo  

– nuo 1 iki 0, 0,3 

pasiekusių patenkinamą – 

1. Daugiau nei 60 

proc. mokinių 

dalyvauja visos 

dienos mokyklos 

užimtume 

(daugiau nei  30 

proc. 5–10 kl. 

mokinių lanko 

lietuvių kalbos ir 
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mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

konsultacijas. 

   - ne mažiau kaip 30 

proc. 5–10 kl. mokinių 

lanko lietuvių kalbos 

ir literatūros, užsienio 

(anglų) k. ir 

matematikos 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

konsultacijas, 

neformaliojo švietimo 

ir kitas veiklas 

nuo 76 iki 73,  

pasiekusių pagrindinį – 

nuo 34 iki 37 

 

literatūros, 

užsienio (anglų) 

k. ir matematikos 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

konsultacijas, 

neformaliojo 

švietimo ir kitas 

veiklas 

2. Mokinių 

pasiekimai pagal 

mokymosi lygius 

(proc.): nepasiekė 

patenkinamo 

lygio 0,3; pasiekė 

patenkinamą 62, ; 

pasiekė 

pagrindinį  27, 

pasiekė aukštesnį 

11 

Startinis I 

pusmečio 

rezultatų rodiklis 

pasiektas 

 Sukurti ir 

įgyvendinti 

kolegialaus 

Gasčiūnų, Gataučių 

ir Kriukų mokyklų 

pedagogų 

bendradarbiavimo 

modelį 

1. Mokytojai, vesdami 

atviras pamokas, 

veiklas mokosi 

pamatuoti bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų lygį. 

2. Bendrose mokytojų 

refleksijose mokytojai 

analizuos atviras 

pamokas, mokinio 

asmeninės pažangos 

dienoraščius, priims 

bendrus susitarimus 

mokinių pasiekimams 

gerinti 

1. 100 proc. pedagogų 

dalyvauja Gasčiūnų ir 

Kriukų mokyklų atvirose 

pamokose, veiklose. 

2. 100 proc. pedagogų veda 

po 2 atviras pamokas, 

veiklas Gasčiūnų ir Kriukų 

mokyklų mokiniams. 

3. 80 proc. mokinių, 

dalyvavusių pamokose, 

veiklose kitų mokyklų 

ugdymo aplinkose, 

apklausų, pokalbių metu 

apie šias veiklas pasisako, 

kaip motyvuojančias 

mokymuisi. 

4. 80 proc. mokinių tėvų 

pritaria veiklų įvairovei. 

5. 10 proc. padidės 8-10 kl. 

mokinių, pasiekusių lietuvių 

k. ir literatūros bei 

matematikos aukštesnį 

mokymosi lygį 

1. 100 proc. 

pedagogų 

dalyvavo atvirose 

pamokose, 

veiklose. 

 

2. Metodinėje 

taryboje aptartas 

ir patvirtintas  

pedagogų 

kolegialaus 

bendradarbiavimo 

modelis 

3. 81 proc. 

mokinių, 

dalyvavusių 

pamokose, 

veiklose, kitų 

mokyklų 

ugdymosi 

aplinkose, apie 

šias veiklas 

pasisako, kaip 

motyvuojančias 

mokymuisi 
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4. 83 proc.

mokinių tėvų 

pritaria veiklų 

įvairovei. 

5. Startinis I

pusmečio 

rezultatų rodiklis 

pasiektas 

 Patvirtinti vidaus 

kontrolės 

procedūras, 

užtikrinančias   

skaidrų  maitinimo 

organizavimą 

įstaigoje,  ir jas 

įgyvendinti 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

kontrolierius tikrinimo 

metu nenustatys 

trūkumų, susijusių su 

maitinimo 

organizavimu 

Patvirtintos  vidaus 

kontrolės procedūros, 

užtikrinančios  skaidrų    

maitinimo organizavimą 

įstaigoje iki 2022-03-04, ir 

įgyvendinamos  

Mokyklos 

direktoriaus 2022 

m. rugsėjo  23 d.

įsakymu Nr. V-40 

patvirtintas 

Maitinimo 

organizavimo 

Joniškio r. 

pagrindinėje 

mokykloje 

aprašas  

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys Priežastys, rizikos 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą) 
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Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai V 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Mokymosi mokytis 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

   

   

   

   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 
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VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

Direktorius              Linas Česnulis 2023-02- 


