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PRITARTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 25 d.  

sprendimu Nr. S1E-26 
 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLA-DARŽELIS ,,GANDRIUKAS“ 

2018 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

1. Mokyklos pristatymas. 

1.1. Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis ,,Gandriukas“ – savivaldybės biudžetinė bendrojo 

lavinimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. 

1.2. Mokyklos adresas: Skrebės g. 2D, Aukštadvario mstl., Trakų r., LT-21253. 

1.3. Mokyklos direktorė: Vilė Lauruševičienė. 

1.4. Mokyklos interneto svetainė: www.gandriukomd.lt. 

1.5. Mokinių skaičius: 

Mokinių skaičius 
2017-09-01 2018-01-01 2018-09-01 

130 
(7 SUP) 

127 
(10 SUP) 

135  
(10 SUP) 

Komplektų skaičius 7 7 7 

1.5.1. Mokinių skaičius, palyginus 2017 m.  rugsėjo 1 d. ir 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenis,  

padidėjo 5 mokiniais; 

1.5.2. Klasių ir grupių komplektų skaičius nepakito: 

- pradinio ugdymo klasės – 4 komplektai; 

- priešmokyklinio ugdymo mišri grupė – 1 komplektas; 

- ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės – 2 komplektai. 

 

1.6. Darbuotojų skaičius 2018 m.: 32, iš jų 15 pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų. 

1.6.1. Visų mokykloje dirbančių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimas ir 

kvalifikacija atitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus.  

1.6.2. Etatinis mokytojų skaičius atitinka patvirtintas pareigybes ir įstaigos poreikius  

 

1.7. Ataskaitinių metų biudžetas:  

 2017 m. 2018 m. 

MK 178 300 Eur 193 400 Eur 

SB 227 100 Eur 188 600 Eur 

2 %, ES fondų ir kt. lėšos 5 123 Eur 14 017 Eur 

Mokyklos pajamos  17 077 Eur 18 536 Eur 

 

1.8. Mokyklos vidaus patalpos ir kiemo erdvės maksimaliai panaudotos ugdytinių poreikiams 

tenkinti. 

1.9. Užtikrintas ugdytinių maitinimas.  

Vykdomas gaunamų įmokų už ugdytinių maitinimą tikslingas surinkimas, jos panaudojamos sveiko 

maitinimo organizavimui. Maistas gaminamas įstaigos virtuvėje, sudaromas kiekvienos dienos 

valgiaraštis, atitinkantis mokinių ir ikimokyklinukų maitinimo organizavimo tvarkų aprašus ir 

,,Maisto higienos‘‘ normas. Mokykla dalyvauja Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis 

finansuojamose programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimas“.  
 

http://www.gandriukomd.lt/
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1.10. Užtikrintas mokinių pavėžėjimas. Pavežami 35 ugdytiniai. 

2.  2018 metų veiklos prioritetai ir jų įgyvendinimas. 

2.1. Mokyklos veiklos prioritetinės sritys – ugdymo proceso kokybė ir saugi bei šiuolaikiška 

mokymo ir mokymosi aplinka.  

2.2. Mokykla teikė kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkino ugdymo(si) poreikius, sudarė lygias ugdymo(si) galimybes ir sąlygas, užtikrino 

pradinio išsilavinimo įgijimą: 

- kryptingai ir nuosekliai planuojant, analizuojant ir įsivertinant ugdymo(si) procesą, aktyvinant 

mokymą bei mokymąsi pamokoje ir veikloje, 100% užtikrinta visų ugdytinių pažanga ir pasiekimai 

pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio  ugdymo programas; 

- 2018 m. pradinio ugdymo programą baigė 13 mokinių (iš jų 3 SUP). 

2.3. Nuosekliai ir planingai atnaujinamos priemonės, pritaikomos ir keičiamos aplinkos  ir 

edukacinės erdvės: 

- visos grupės ir klasės aprūpintos IT ir kitomis ugdymą papildančiomis priemonėmis (multimedijos 

įranga, interaktyvios lentos ir ekranas); 

- ugdomajai veiklai, vaikų poilsiui, judriajai, pažintinei ir  meninei veikloms lauke įrengti skaičių ir 

raidžių takeliai, suoliukai, nameliai ir kitos priemonės; 

- ugdymo procese pradėtos naudoti ES paramos projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis” priemonės, Švietimo informacinių technologijų centro skirti 

kompiuteriai (15 vnt.), matematinio mąstymo pasiekimų gerinimui – STEAM projekto priemonės.  

2.4. Tobulintos ir plėtotos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų mokyklos darbuotojų 

profesinės kompetencijos: 

- visi mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kt. dalykiniuose ir 

edukaciniuose renginiuose; 

- mokykloje organizuoti 4 seminarai visai mokyklos bendruomenei, taip pat individualūs mokymai 

darbo vietose, mokymai nuotoliniu ir savišvietos būdu; 

- 6 mokytojai antrus metus bendradarbiaudami su Vilniaus miesto J. Basanavičiaus progimnazija ir 

Marijampolės ,,Šaltinio” progimnazija gilino žinias tikslu pagerinti mokinių matematinio mąstymo 

gebėjimus;  

- direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo tęstiniuose LL3 neformaliųjų  lyderystės studijų IV 

modulio mokymuose. 

2.5. Skatinta savivalda, lyderystė, savanorystė ir saviraiška. 

Efektyviai bendradarbiauta su tėvais juos įtraukiant į bendrus seminarus, renginius, šventes, 

edukacijas. Tėvų iniciatyva pravesti 5 aktyvūs netradiciniai užsiėmimai kiekvienoje klasėje ir 

grupėje: gaisrinė sauga, vilnos vėlimas, kūčiukų kepimas, dantukų priežiūra, žaisliukų gaminimas. 

2.6. Tenkinant mokinių ugdymo(si) poreikius užtikrinta pagalba mokiniui. 

100% apsirūpinta kvalifikuotais pagalbos specialistais, įsteigta 0,5 etato psichologo pareigybės ir 

įrengtas psichologo kabinetas. 

2.7. Vykdytos  priemonės, turinčios netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui:  

- užtikrintas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 klasių mokinių aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis, mokinių ir priešmokyklinukų pavėžėjimas bei maitinimas; 

- sudarytos sąlygos mokinių papildomam neformaliąjam švietimui. 
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Neformalųjį ir formalųjį švietimą papildėme dalyvaudami projektuose, bendradarbiaudami su kt. 

NVŠ teikėjais ir bendruomene:  

sportinius gebėjimus – dalyvaudami Vilniaus apskrities pradinukų lygoje su Trakų FK; 

IKT - 2 mėn. programa ,,Skatiname išradėją“ su Robotikos mokykla; 

meninių gebėjimų – dalyvaudami seniūnijos projekte ,,Aukštadvaris – mažų miestelių kultūros 

sostinė“ ir kt. 

Palyginus 2017 m. ir 2018 m., sumažėjo mokinių, lankančių būrelius mokykloje. Priežastis – dalis 

mokinių lanko Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyrių (dailė ir šokis), Trakų futbolo klubo 

futbolo būrelį.  

Padidėjo poreikis IKT taikymui. Vietoj vienos savaitinės valandos 2017 m., 2018-2019 m. m. IKT  

taikymo gebėjimams skirta po valandą kiekvienai 1-4 klasei. Mokytojai dalyvauja projekte 

,,Matematinio mąstymo gebėjimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių 

požiūrį“, kelia kvalifikaciją, kad vaikai galėtų tobulinti matematinius ir IKT gebėjimus. 

Tenkinant mokinių norą dainuoti, viena valanda iš trijų neformaliojo švietimo valandų, skiriamų 

teatrui, 2018 m. skirta dainavimui. 

3. Mokymasis. Mokymosi kokybės užtikrinimas. Mokymosi rezultatai. Mokinių pasiekimai ir 

pažanga. 

3.1. 2018 metų strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas. Mokykla sėkmingai įgyvendino 

2018 m. veiklos plane numatytus uždavinius ir priemones.  

Vykdyta ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa, kuri skirta padėti vaikams 

tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir meninius, socialinius, pažintinius poreikius, garantuoti 

ugdymo(si) kokybę, sumaniai ir taupiai naudoti turimus išteklius, turtinti materialinę bazę, 

atnaujinti įstaigos patalpas ir įrenginius. 

3.2. Siekiant užtikrinti mokinių ir ugdytinių pasiekimus ir pažangą, vaikų saugumą ir lygias 

galimybes, tėvų (globėjų) informavimą ir švietimą, vadovautasi ŠMM rekomendacijomis bei ŠMM 

patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgta į rajono ir mokyklos bendruomenės reikmes, 

tradicijas vaikų poreikius ir interesus, atlikta ugdymo plano ir veiklos plano analizė. 

 

3.3. Rezultatas: 

3.3.1. paruoštas, suderintas ir patvirtintas Ugdymo planas 2018-2019 mokslo metams; 

3.3.2. mokykloje sukurtas, suderintas, patvirtintas ir įgyvendinamas priemonių planas vaikų 

sveikatai ir saugumui užtikrinti; 

3.3.3. praplėsta lauko teritorija ir įkurta žalioji zona vaikų poilsiui ir žaidimams.  

Sukurta aplinka tarnauja kaip mokymo ir mokymosi priemonė, žadina mokinių smalsumą, aktyvina 

veikti pritaikant teorines žinias artimoje aplinkoje praktiškai (matavimai, erdvinių figūrų pažinimas, 

kūrimas, piešimas ir darbų eksponavimas ir kt.). Stebimas mokymosi socialumas, t. y. mokinių 

gebėjimas bendradarbiauti įv. sudėties, dydžio grupėse, įv. aplinkoje kuriant bendrą supratimą ir 

darbu prieinant prie sprendimų. Skatinamas sveikas gyvenimo būdas, judėjimas, aktyvus 

laisvalaikis visais metų laikais; 

3.3.4. pagal darbuotojų ir ugdytinių poreikius nuolat atnaujinamos darbui ir ugdymui(si) reikalingos  

priemonės, įranga ir veiklos. 

Klasės, grupės ir kabinetai pilnai aprūpinti būtinomis ugdymo priemonėmis ir IT. 

Šeši mokytojai: 4 pradinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo – 100 procentų dalyvavo 2018 m. 

projekto ,,Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį 

mokinių požiūrį“  mokymuose ir projekto partnerių ,,Žaliosios savaitės“ veiklose. 

Mokytojai bendradarbiauja su projekto partneriais, įgydami bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, 

keisdamiesi patirtimi. Mokymo ir mokymosi veikloje mokiniai įgyja žinių, formuoja ir įtvirtina 

įgūdžius atlikdami praktinius matavimo pratimus, užduotis apie plokštumines ir erdvines 



4 

geometrines figūras, loginio mąstymo žaidimus. Kartu su projekto partneriais sukurta metodika 

integruota į matematikos pamokas (ilgalaikiai planai), skirta po vieną savaitinę valandą iš BUP 

kiekvienos klasės mokinių neformaliojo švietimo ,,Matematika ir žaliasis pasaulis“ projekto 

veikloms taikyti praktiškai (lanko apie 90 procentų mokinių). Mokiniai praktiškai mokosi 

programuoti naudodamiesi kompiuteriais, programomis. 

12 ketvirtos klasės mokinių įtvirtino programavimo įgūdžius dalyvaudami Robotikos mokyklos  

projekto ,,Skatiname išradėją“ 20 val. programoje lapkričio-gruodžio mėn..  

3.3.5. gerinant mokinių matematinius gebėjimus matematikos pamokose, neformaliojo švietimo 

veikloje naudojama STEAM projekto mokymų medžiaga ir priemonės, EMA pratybos, 

interaktyvios užduotys; 

3.3.6. gerinant mokinių skaitymo gebėjimus, dalyvauta Lietuvos dramos teatro aktorių edukacinėse 

kūrybinės vaizduotės ir skaitymo dirbtuvėse „Knyga be paveikslėlių“ tikslu ,,užnorinti“ vaikus 

skaityti.  

3.4. Mokinių pasiekimai ir pažanga: 

3.4.1. 2017-2018 m. m. baigė 72 mokiniai: 

- 6 mokinių pasiekimai įvertinti aukštesniuoju lygiu – 7 % visų mokinių; 

- 25 mokinių  – labai gerai ir gerai – 35 %; 

- 40 mokinių – patenkinamai – 56 %; 

- 1 mokinys nepažangus – 1 %. 

3.4.2. 2018 m. mokymosi pasiekimų vertinimas, panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo įrankius: 

 

Diagnostinių testų rezultatai (2 klasė, 22 mokiniai (iš jų 1 SUP)): 
 

2 kl. mokinių pasiekimai Matematika Skaitymas 
Rašymas 

(teksto 

kūrimas) 

Rašymas 

(kalbos 

sandara) 

Mokinių pasiekimai, 

1 grupė (įvertinti 1 deciliu) 
20 %  5 % 0 % 10 %  

Mokinių pasiekimai, 

2 grupė (2-4 deciliai) 
30 % 37 % 5 %  20 % 

Mokinių pasiekimai,  

3 grupė (5-10 decilių) 
 50 %  58 %  95 %   70 % 

 

Standartizuotų testų rezultatai (4 klasė, 13 mokinių (iš jų 3 SUP)): 
 

4 kl. mokinių pasiekimai / 

% nuo visų mokinių 
Matematika Skaitymas 

Rašymas 

 

Pasaulio 

pažinimas 

Mokinių pasiekimai, įvertinti 

aukštesniuoju lygiu  
0 %  0 % 0 % 27 % 

Mokinių pasiekimai, įvertinti 

labai gerai ir gerai  
42 % 18 % 36 % 27 % 

Mokinių pasiekimai, įvertinti 

patenkinamu lygiu  
 58 %  73 %  36 %    46 % 

Mokinių pasiekimai, įvertinti 

nepatenkinamu lygiu  
0 % 9 % 27 % 0 % 
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3.4.3. Pasiekimai respublikos ir tarptautiniuose renginiuose:  
 

Renginys Pasiekimai 

Tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra 2018”  

2 mokiniai rajono dešimtuke 

Tarptautiniai edukaciniai lietuvių kalbos, anglų 

kalbos, matematikos, informacinių technologijų 

ir pasaulio pažinimo konkursai ,,Olympis 2018 

– pavasario sesija” (29 mokiniai) 

7 medaliai,  

65 I, II ir III laipsnio diplomai, 

20 padėkų už dalyvavimą 

 

Tarptautiniai edukaciniai lietuvių kalbos, anglų 

kalbos, matematikos, informacinių technologijų 

ir pasaulio pažinimo konkursai ,,Olympis 2018 

– rudens sesija” (36 mokiniai) 

14 medalių,  

88 I, II ir III laipsnio diplomai, 

17 padėkų už dalyvavimą 

Tarptautinis pradinių klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkursas ,,Spalvoti žodžiai“, skirtas 

Poetės V. Palčinskaitė 75 metų sukakčiai. 

1 laureatas 

Respublikinė mokinių erdvinių kūrybinių darbų 

paroda-konkursas ,,Eglutė kitaip“ Šiauliuose. 

1 laureatas 

Lietuvos mokinių Vilniaus apskrities Pradinukų 

futbolo lygos varžybos (18 mokinių) 

I-IV etapai 

Respublikinė vaikų folkloro šventė ,,Čyru vyru 

pavasaris“ Žiežmariuose valstybės šimtmečiui 

paminėti. 

Neformaliojo švietimo būrelio ,,Sveika, 

dainele”  etnokultūrinės programos ,,Tėviškės 

keliu per Lietuvą” sklaida. 

 

3.4.4. Atlikta 2018 m. mokyklos pažangos  analizė. Stiprieji veiklos aspektai: 

- mokymosi socialumas 

95 % tėvų / globėjų teigia, kad mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas 

kitam (2018 m. T07 apklausa);  

kasdieninėje veikloje stebima, jog daugiau negu pusė mokinių geba išsakyti savo mintis, išklausyti, 

klausti, diskutuoti, paaiškinti požiūrį, ginti nuomonę, kurti bendrą, amžių atitinkantį, supratimą, 

sprendimus, darbus. 

- savivaldumas mokantis 

Stebimas aktyvesnis mokinių įsitraukimas mokantis ir prasmingesnis mokymasis. Mokomasi 

mokytis bendradarbiaujant, tariantis, diskutuojant, planuojant ir valdant laiką, reflektuojant. 

Mokytojai ir tėvai pastebi, kad mokiniams labiau rūpi klasės bendruomenės ir mokyklos aplinkos 

gerovė. Mokiniai noriai  prisideda ją kuriant. Analizuojant pažangą ir pasiekimus įvardinta, kad 

stiprėja mokymosi motyvacija ir asmeninė atsakomybė už išmokimą. Daugiau negu pusė mokinių 

supranta pozityvumo nuostatos bei susitarimų ir veiklos dermės svarbą siekiant rezultato. Mokiniai 

mokomi vertinti savo asmeninę pažangą ir ją pagrįsti įrodymais, stebėti asmeninį indėlį į bendrą 

rezultatą, atpažinti ir įvardinti išmokimą. 

 

 

3.4.5. Atlikta NMVA 2018 m. tėvų / globėjų apklausa T-07, 5 aukščiausios vertės: 
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- mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam – 3,7. 

- aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus – 3,6. 

- mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – 3,6. 

- mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams yra prasminga – 3,5, 

-  mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais – 3,5. 

3.4.6. Priežastys ir sprendimai, įtakoję 2018 m. pažangą: 

- ugdymo(si) metodai, būdai, formos (EMA, STEAM, neformaliojo švietimo užsiėmimai); 

- ugdymą papildančios veiklos ne klasės aplinkose; 

- konsultacinės valandos, skirtos iš UP; 

- įsivertinimas, formuojamasis vertinimas, refleksija pamokose; 

- dialogas su šeima; 

- labai geras darželinukų ir mokinių lankomumas ir kt. 

3.4.7. Tobulintinos veiklos sritys 2019 m.: 

Pradinis ugdymas (šaltiniai – apibendrinta 2018 m. mokyklos pažangos ataskaita ir IQESonline.lt 

2018 m. T–07 apklausa): 

- mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – grįžtamojo ryšio informatyvumas, kriterijų aiškumas, 

kiekvieno mokinio asmeninės pažangos skatinimas; 

- gamtamokslinių priemonių naudojimo efektyvumas ugdymo procese; 

- tolerantiški ir saugūs mokinių tarpusavio santykiai, stiprinant ir skatinant tėvų atsakomybę. 

 

Ikimokyklinis ugdymas (šaltinis - apibendrinta 2018 m. auklėtojų metodinės grupės veiklos analizė): 

- saugios, funkcionalios, stimuliuojančios ir inovatyvios ugdomosios aplinkos kūrimo tęstinumas; 

- ugdymo kokybės ir vaikų pažangos gerinimas, komplektuojant grupes ir pritaikant ugdymo turinį 

taip, kad kiekvienas vaikas įgytų  jo brandai reikalingas kompetencijas; 

- bendradarbiavimas su tėvais (globėjais) įvairiomis formomis, įtraukiant, skatinant ir palaikant jų 

iniciatyvas / iniciatyvumą, organizuojant renginius, seminarus, veiklas. 

 

4. Problemos, susijusios su įstaigos veikla: 

4.1. Mokyklos patalpos neatitinka šiuolaikinių elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

didelės išlaidos patalpų apšildymui – pastatui reikalinga išorės renovacija. 

4.2. Sunku užtikrinti mokinių, gyvenančių aplinkiniuose kaimuose, pavėžėjimą dėl prastos kelių 

būklės ir nuolat gendančio mokyklinio transporto. 

4.3. Neužtikrinamas visų, norinčių lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, poreikis. Tam reikia  

išgryninti priešmokyklinę grupę įsteigiant papildomą komplektą ir po 1 etatą grupės auklėtojos ir 

auklėtojos padėjėjos pareigybės. 

4.4. Trūksta vienos lauko žaidimų aikštelės ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

5. Planuojami pokyčiai: 

5.1. 100% užtikrintas Aukštadvario seniūnijos šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, 

poreikis lankyti ugdymo įstaigą.  

5.2. Įrengta viena saugi žaidimų aikštelė ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

 

6. Mokyklos poreikis – pastato renovacija, naujas mokyklinis autobusas ir žaidimų aikštelė 

įsteigtai grupei. 

 

 

Direktorė     Vilė Lauruševičienė  


