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TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLA-DARŽELIS „GANDRIUKAS“

2019 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.gandriukas.eu
1.5. Mokinių skaičius:

Mokinių skaičius 2018-09-01 2019-09-01
135 (10 SUP) 126 ( 12 SUP)

Komplektų skaičius 7 8

1.5.1. Mokinių skaičius, palyginus 2018 m. rugsėjo 1 d. ir 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenis, 
sumažėjo 9 mokiniais;
1.5.2. Klasių ir grupių komplektų skaičius:
- pradinio ugdymo klasės -  4 komplektai;
- priešmokyklinio ugdymo grupė -  1 komplektas;
- ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės -  3 komplektai.
Komplektų skaičius, palyginus 2018 m. ir 2019 m., padidėjo 1 komplektu. Priežastis -  daugiau 
ikimokyklinio amžiaus vaikų.

1.6. Darbuotojų skaičius 2019 m.: 34, iš jų 15 pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų.
1.6.1. Visų mokykloje dirbančių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų išsilavinimas ir 
kvalifikacija atitinka švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus.
1.6.2. Etatinis mokytojų skaičius atitinka patvirtintas pareigybes ir įstaigos poreikius.

1.7. Ataskaitinių metų biudžetas:
2019 m.

MK 173 000 Eur
SB 261 019 Eur

2 %, ES fondų ir kt. lėšos 2 604 Eur
Mokyklos pajamos 5 776 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 mokyklos 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“.
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1.10. Užtikrintas mokinių pavėžėjimas. Pavežami 34 ugdytiniai.
2. 2019 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 99% 
pasiekimai pagal pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas;
- vidutinio dydžio klasės (14-19 mokinių), pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir socialinės 
pagalbos patirtis užtikrina sklandų mokinių ugdymą(si), mokytojams padeda maksimaliai suteikti 
individualų dėmesį kiekvieno mokinio poreikiams, pažangai ir pasiekimams;
- patirtis ugdant socioemocinį intelektą pasirinkus tarptautines programas „Zipio draugai“ 
priešmokyklinėje grupėje ir „Obuolio draugų“ tęstinumą 1 klasėje, kai nuosekliai ir kryptingai dirba 
tas pats pagalbos specialistas, padeda mokiniams pažinti save, koreguoti elgesį ir bendravimą, 
įvardinti jausmus, ugdyti empatiją, užtikrinti patyčių prevenciją;
- patirtis teikiant specialiąją ir specialiąją pedagoginę pagalbą padeda kiekvienam mokiniui, 
turinčiam SUP, pasiekti maksimalią individualią pažangą;
- be bazinių mokinių gebėjimų ugdome kompetencijas kompleksiniams iššūkiams spręsti (kritinis 
mąstymas, kūrybiškumas, komunikacija, bendradarbiavimas) bei asmenines charakterio savybes 
veikti besikeičiančioje aplinkoje (smalsumas, iniciatyvumas, atkaklumas, integracija ir pan.). 
Asmenybinis ugdymasis formuoja vaiko gebėjimą mokytis visą gyvenimą, įgalinant save ieškoti 
dominančių sričių, jas atpažinti. Vaikai mokomi išsikelti problemą, reflektuoti pasiekimus bei 
nusimatyti, ką jie nori sužinoti, ko dar nežino, samprotauti;
- 2019 m. pradinio ugdymo programą baigė ir pradinį išsilavinimą įgijo 17 mokinių (100%).
2.3. Nuosekliai ir planingai atnaujinamos priemonės, pritaikomos ir keičiamos aplinkos ir 
edukacinės erdvės:

- išmontuoti neatitinkantys reikalavimų lauko žaidimų aikštelės įrengimai ir įrengta moderni, saugi, 
estetiška ir funkcionali lauko aplinka;
- įrengta pavėsinė dvidešimčiai vaikų bei stalo ir suolų komplektas veikloms lauke;
- ugdymo procese naudojamos 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;
- akcentuojamas ekologinis sąmoningumas ir atsakingumas, STEAM projekto modelyje 
integruojamos gamtosauginės idėjos.
2.4. Tobulintos ir plėtotos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų mokyklos darbuotojų 
profesinės kompetencijos:

- organizuoti 4 seminarai visai mokyklos bendruomenei, individualūs mokymai darbo vietose, 
nuotoliniu ir savišvietos būdu;
- 3 mokytojai baigė privalomus 80 a. val. skaitmeninio raštingumo kursus; 6 mokytojai ilgalaikiuose 
96 a. val. mokymuose patobulino bendradarbiavimo, technologijų kūrimo kompetencijas ir pagilino 
žinias apie kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo metodiką bei praktiką;
- visi pradinio ugdymo mokytojai dalyvavo mokymuose apie gamtamokslinių priemonių
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panaudojimą ugdymo procese;

- 6 mokytojai tęsė projektinį bendradarbiavimą su Vilniaus miesto J. Basanavičiaus ir Marijampolės 
„Šaltinio” progimnazijų pradinių klasių mokytojais gilindami kompetencijas apie mokinių 
matematinio mąstymo gebėjimų ugdymą;
- 1 baigė tęstinių LL3 neformaliųjų lyderystės studijų modulio mokymus.
2.5. Skatinta savivalda, lyderystė, savanorystė ir saviraiška.
Skatinant savivaldą, lyderystę, savanorystę ir saviraišką, efektyviai bendradarbiauta su tėvais, 
įtraukiant juos į bendrus seminarus, renginius, šventes ir edukacijas. Tėvų iniciatyva ,,Šok į tėvų 
klumpes“ per 2019 metus pravesta 11 aktyvių netradicinių užsiėmimų kiekvienoje klasėje ir 
grupėje: „Molinukas”, medžio darbai „Pasigamink kėdutę”, praktiniai mokymai - Saugi vasara”, 
„Susipažink su motociklu”, „Judėk ir sportuok”, vilnos vėlimas, ,,Kaip saugoti dantukus”, kalėdinių 
vainikų gaminimas, žaisliukų iš karoliukų gaminimas, žaisliukų - mandalų kūrimas.

2.6. 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;
- padėdami mokiniams plėsti pažinimo ribas meninėje, sportinėje, infotechnologinėje ir kt. srityse 
ugdymo procesą papildėme dalyvaudami projektuose, bendradarbiaudami su rajono NVŠ teikėjais 
ir vietos bendruomene:
1) sportinius gebėjimus -  dalyvaudami Vilniaus apskrities pradinukų lygoje su Trakų FK;
2) IT taikymo -  dalyvaudami „Olympis 2019“ konkursuose;
3) meninių gebėjimų -  bendradarbiaudami su kt. švietimo įstaigomis, dalyvaudami seniūnijos ir 
rajono renginiuose ir kt..
3. Mokymasis. Mokymosi kokybės užtikrinimas. Mokymosi rezultatai. Mokinių pasiekimai ir 
pažanga.
3.1. 2019 metų strateginis tikslas -  ugdymo kokybės gerinimas. Mokykla sėkmingai įgyvendino 
2019 m. veiklos plane numatytus uždavinius ir priemones.

Vykdyta ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa, 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. Ugdymo metodika remiasi turima gerąja patirtimi, ugdymo metodais ir požiūriu į kokybišką 
vaikų ugdymą, ruošimą dabarčiai ir ateičiai.

Siekiant užtikrinti mokinių ir ugdytinių pasiekimus ir pažangą, vaikų saugumą ir lygias galimybes, 
tėvų, globėjų informavimą ir švietimą, mokykla vadovaujasi Lietuvos pradinio ir bendrojo ugdymo 
nuostatomis, būtinųjų žinių gairėmis, ugdymo turinys dėstomas remiantis temine struktūra, 
patyriminiu ugdymu, atskirų mokomųjų dalykų integracija siekiant sudominti vaiką visapusiškai 
pažinti ir suvokti mokymo(si) turinį, problematiką, sustiprinti žinių poreikį, kūrybiškumą ir 
pritaikomumą kasdienėse situacijose.

3.3. Rezultatas:

3.3.1. paruoštas, suderintas ir patvirtintas Ugdymo planas 2019-2020 mokslo metams;
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3.3.2. mokykloje sukurtas, suderintas, patvirtintas ir įgyvendinamas priemonių planas vaikų 
sveikatai ir saugumui užtikrinti;
3.3.3. įvairinant ir aktyvinant ugdymo(si) procesą pakankamai sėkmingai organizuojama ugdomoji 
ir ugdymą papildanti veikla atnaujintoje mokyklos teritorijoje;
3.3.4. išnagrinėta projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" 
ŠMM ŠAC metodinė medžiaga, o priemonės sėkmingai taikomos praktinėje veikloje. Vyko 
mokytojų bendradarbiavimas rajone bei respublikoje pasidalinant gamtamokslinio ugdymo(si) 
patirtimi;
3.3.5. sukurtas projekto „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais 
formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“ modelis mokykloje;
3.3.6. vertindami pasiekimus bei pažangą mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams teikiama 
informacija apie mokymąsi būtų informatyvi, skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės 
pažangos. Siekiama abipusio grįžtamojo ryšio, padedančio mokytojams pasirinkti tinkamiausias 
mokymo strategijas, o mokiniams -  siekti optimalios asmeninės sėkmės, taisyti mokymosi spragas 
ir vadovauti pačių mokymuisi. Teikiama informacija apie ugdymo(si) turinį, klasėje planuojamą ir 
atliekamą veiklą, realiai pasiektus ugdymo(si) rezultatus, vertinimo ir įsivertinimo įvairovę, 
mokymo ir mokymosi santykį ir kt.
3.4. Mokinių pasiekimai ir pažanga:
3.4.1. 2018-2019 m. m. baigė 70 pradinio ugdymo mokinių:
- 11 mokinių pasiekimai įvertinti aukštesniuoju lygiu -  16 % visų mokinių;
- 31 mokinys -  labai gerai ir gerai -  44 %;
- 27 mokiniai -  patenkinamai -  39 %;
- 1 mokinys pažangos nepadarė -  1 %.
3.4.2. 2019 m. mokymosi pasiekimų vertinimas, panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų 
patikrinimo įrankius:
Diagnostinių testų rezultatai (2 klasė, 18 mokinių (iš jų 3 SUP)):

2 kl. mokinių pasiekimai Matematika Skaitymas Rašymas
(teksto

kūrimas)

Rašymas
(kalbos
sandara)

Mokinių pasiekimai,
1 grupė (įvertinti 1 deciliu) 41,2 % 20 % 7,1 % 23,5 %

Mokinių pasiekimai, 
2 grupė (2-4 deciliai) 47,1 % 53,3 % 50,0 % 47,1 %

Mokinių pasiekimai,
3 grupė (5-10 decilių) 11,8 % 26,7 % 42,9 % 29,4 %

Mokyklos vidurkis 61,5 % 72,9 % 68,2 % 64,9 %

Standartizuotų testų rezultatai (4 klasė, 17 mokinių (iš jų 1 SUP)):

4 kl. mokinių pasiekimai / 
% nuo visų mokinių Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio

pažinimas

Mokinių pasiekimai, įvertinti 
aukštesniuoju lygiu 6,7 % 18,8 % 13,3 % 26,7 %

Mokinių pasiekimai, įvertinti 
labai gerai ir gerai 73,3 % 43,8 % 66,7 % 66,7 %

Mokinių pasiekimai, įvertinti 20 % 37,5 % 13,3 % 6,7 %
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patenkinamu lygiu
Mokinių pasiekimai, įvertinti 
nepatenkinamu lygiu 0 % 0 % 6,7 % 0 %

Mokyklos vidurkis 58,8 % 67,8 % 62 % 60,9 %

3.4.3. Pasiekimai respublikos ir tarptautiniuose renginiuose:

Renginys Pasiekimai

Tarptautinis matematikos konkursas ,,KengUra 2019” 1 mokinys pateko į rajono dešimtuką
Tarptautiniai edukaciniai lietuvių kalbos, anglų kalbos, 
matematikos, informacinių technologijų ir pasaulio 
pažinimo konkursai ,,Olympis 2019 -  pavasario sesija” 
(36 mokiniai)

3 medaliai,
74 I, II ir III laipsnio diplomai, 
22 padėkos už dalyvavimą

Tarptautiniai edukaciniai lietuvių kalbos, anglų kalbos, 
matematikos, informacinių technologijų ir pasaulio 
pažinimo konkursai ,,Olympis 2019 -  rudens sesija” (36 
mokiniai)

71 I, II ir III laipsnio diplomas, 
26 padėkos už dalyvavimą

Respublikinė mokinių miniatiUrų paroda-konkursas 
„Kalėdinė miniatiUra ir ne tik...“

1 laureatas

Lietuvos mokinių Vilniaus apskrities Pradinukų futbolo 
lygos varžybos.

Įveikti keturi (I-IV) etapai

3.4.4. Atlikta 2019 m. mokyklos pažangos analizė. Aktualus stiprieji veiklos aspektai:
- kontekstualumas. Mokomasi įvairioje -  mokyklinėje ir nemokyklinėje -  aplinkoje. Siekiama, kad 
ugdymo turinys atitiktų vaikų amžiaus tarpsnių raidos ypatybes. Nauja informacija pateikiama 
vaiko gyvenimo patirties kontekste. Mokomasi to, kas mokiniui svarbu, reikšminga, prasminga, 
susiejama su praktiniu pritaikymu;
- pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. Pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio analizė suteikė 
aiškumo apie tikrąjį pamokos poveikį. Mokymo ir mokymosi santykyje skatino pagarbų mokytojų, 
mokinių ir tėvų dialogą, mokymuisi palankesnį mikroklimatą. Išsiaiškinami ugdymo uždaviniai, 
stebima ir įvardijama padaryta/nepadaryta pažanga padėjo suasmeninti mokinių veiksmus siekiant 
pažangos.

4 kl. mokiniai 100 % teigia, kad pamokoje nebijo pasakyti savo nuomonę, kad yra įpratę 
planuoti savo darbus, kuriuos reikės atlikti, nebijo išbandyti naujų mokymosi budų ir 100 % teigia, 
kad mokykloje patinka mokytis ir buti (NMPP 2019).

97 % apklaustų tėvų mano, kad yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 
mokykloje ir 84 %, jog vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi (T07 2019).

Mokytojų nuomone, mokiniai aktyvesni ir savarankiškesni veiklose; 100 % kiekvieno 
mokinio asmeninė pažanga; glaudesnis mokymo ir mokymosi santykis; tobulėja mokinių 
įsivertinimo gebėjimai; puikus lankomumas; pozityvvesnis elgesys klasėje.

NMPP 2019 mokėjimo mokytis rodiklis (0,9) aukščiausias per pastaruosius tris metus.
2019 m. mokyklos veiklos ir pažangos įsivertinimo išvada - neišnaudotos visos galimybės 
tobulinant pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį. Nutarta 2020 m. tęsti rodiklio tobulinimą siekiant 
kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir aukštesnių pasiekimų, o mokytojams mokytis komandoje 
lankantis kolegų pamokose ir pasidalinant patirtimi.
3.4.5. Atlikta NMVA 2019 m. tėvų / globėjų apklausa T-07, 5 aukščiausios vertės:
- mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam -  3,7.
- aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus -  3,6.
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- 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 2019 m. mokinių pažangą:
- organizuotos, inicijuotos ir spontaniškos mokinių veiklos (mokiniai yra ugdymo proceso aktyvūs 
dalyviai);
- tyrinėjimai, eksperimentavimas panaudojant gamtos ir technologinių mokslų priemones;
- kūrybinės užduotys, pažintinės išvykos, ekskursijos, svečiai mokykloje;
- projektai, jų pristatymas ir aptarimas;
- formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracija (dalykinė ir teminė);
- konsultacinės valandos, skirtos iš UP;
- įsivertinimas, formuojamasis vertinimas, refleksija pamokose;
- dialogas su šeima;
- labai geras darželinukų ir mokinių lankomumas.

3.4.7. Tobulintinos veiklos sritys 2020 m.:

Pradinis ugdymas (šaltiniai -  apibendrinta 2019 m. mokyklos pažangos ataskaita ir IQESonline.lt 
2019 m. T- 07 apklausa):
- tęsti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą (grįžtamojo ryšio informatyvumą, kriterijų 
aiškumą, kiekvieno mokinio asmeninės pažangos skatinimą);
- planuojant veiklą remtis Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairėmis užtikrinant programų 
tęstinumą ir integruojant pokyčių atnaujinant ugdymo turinį naujumą;
- tolerantiški ir saugūs mokinių tarpusavio santykiai, stiprinant ir skatinant tėvų atsakomybę. 

Ikimokyklinis ugdymas (šaltinis - apibendrinta 2019 m. auklėtojų metodinės grupės veiklos analizė):
- planuojant veiklą sutelkti dėmesį į ugdytinių poreikių pažinimą;
- organizuojant ugdymą maksimaliai panaudoti 2019 m. sukurtas mokyklos teritorijos aplinkas;
- vertinant pasiekimus ir pažangą akcentuoti pažangos pagrįstumą.
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 ne tik dėl prastos 
kelių būklės, bet ir nuolat gendančio mokyklinio transporto (15 metų).
5. Mokyklos poreikis -  pastato renovacija ir naujas mokyklinis autobusas.
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