
     

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Gražinos g. 8, 82132, Radviliškis, (8 422) 53 711, 

info@grazinosmok.lt, grazinosmokykla. 

1.2. Direktorius Laisvūnas Vaičiūnas, II vadybinė kategorija, 22 m. 

1.3.  Įstaigos darbuotojai: 

Administracijos darbuotojai Specialistai Pagalbinis personalas 

3 71 26 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

Paslaugų gavėjai              Laikotarpis            2014-01-01 2014-09-01 

Mokinių skaičius 611 (iš jų 21 spec.) 572 ( iš jų 19 spec.) 

Soc. remtini 240 183 

Spec. poreikių 41 55 

Lavinamosios klasės 21 19 

1.5.Finansavimo šaltiniai: 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt) Lėšos (tūkst. Lt) 

1. Savivaldybės biudžetas 3842,4 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 971,7 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 2859,9 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos 10,8 

2. Kiti šaltiniai 16,9 

2.1. ES paramos lėšos  

2.2. Valstybės biudžeto lėšos  

2.3. Paskolos lėšos  

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 2% LPF 16,9 

1.6 Biudžeto išlaidos: 
Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 

Išlaidų pavadinimas  

 

1.1.Savivaldybė

s biudžeto lėšos 

(AL) 

1.2.Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos lėšos 

(MK) 

1.2. Valstybės 

biudžeto 

specialiosios 

tikslinės 

dotacijos lėšos 

(Dotacinės) 

1.3. 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos (SP) Iš viso: 

2 1         
Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas  
426,2 2566,4 52,5  3045,1 

2 2         
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
537,0 70,8 10,1 8,9 626,8 

2 2 1 1 1 1 Mityba  19,7    19,7 

2 2 1 1 1 2 

Medikamentai (ir 

darbuotojų sveikatos 

tikrinimas)  

0,3    0,3 

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos 3,5    3,5 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymas     0,0 

2 2 1 1 1 7 Apranga ir patalynė      0,0 

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai  1,4 13,7   15,1 

2 2 1 1 1 
1
0 

Kitos prekės 111,2 28,4 6,0 6,6 152,2 

2 2 1 1 1 
1

1 

Komandiruotės 

(transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir 
kitos komandiruotės 

išlaidos) 

2,1    2,1 



2 2 1 1 1 
1
5 

Ilgalaikio materialiojo 

turto einamasis 

remontas  

10,0    10,0 

2 2 1 1 1 
1

6 
Kvalifikacijos kėlimas 1,1 3,8   4,9 

2 2 1 1 1 
2

0 
Komunalinės paslaugos 190,2  3,9  194,1 

2 2 1 1 1 
3
0 

Kitos paslaugos 197,5 24,9 0,2 2,3 224,9 

2 7     
socialinės išmokos 

(pašalpos) 
0,0 0,0 139,2 0,0 139,2 

2 7 2 1 1 1 
Socialinė parama 
pinigais  

  139,2  139,2 

2 8     Kitos išlaidos 0,0 0,0 3,9 0,0 3,9 

2 8 1 1 1 2 
Kitiems einamiesiems 

tikslams  
  3,9  3,9 

3 1         

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

8,5 17,0 0,0 1,9 27,4 

3 1 1 3 1 2 
Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

8,5 17,0  1,9 27,4 

            Iš viso: 971,7 2654,2 205,7 10,8 3842,4 

            

2014  metais nemokamo maitinimo paslaugą perdavus privačiam tiekėjui (Kretingos maistas), 

asignavimai, skirti darbuotojų atlyginimams buvo palikti mokyklai. Už tas lėšas – 38 000 Lt.  

atliktas  kapitalinis remontas 8 kabinetuose, nupirkti  nauji mokykliniai suolai, atliktas kapitalinis 

paradinių laiptų remontas. 

2. 1. Įstaigos tikslai, veikla, rezultatai 

2014 metų mokyklos veiklos programos įgyvendinimo įvertinimas 

2013 m. balandžio 22–26 d. atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas, kuris apsvarstytas 

mokyklos bendruomenėje. Apibendrinus mokyklos bendruomenės rekomendacijas bei pasiūlymus, 

parengtas mokyklos tobulinimo veiklos planas 2013-2015 metams, kuris integruojamas į mokyklos 

strateginį planą 2014-2019 metams.  

2014 metų veiklos programa buvo parengta, remiantis mokyklos tobulinimo veiklos planu 2013-

2015 metams bei mokyklos strateginiu planu 2014-2019 metams. Praėjusiais mokslo metais išliko 

šie tobulintini mokyklos veiklos aspektai:  

1. Mokymosi uždavinio, orientuoto į rezultatą, formulavimas (2.2.1.); 

2. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.); 

3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4.); 

4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.);  

5. Asmeninės mokinių pažangos matavimas pamokoje (3.1.1.). 

2014 metų veiklos programa buvo orientuota į mokyklos tobulintiną veiklą šiais išvardintais 

aspektais. Siekiant tobulinti mokymosi uždavinio, orientuoto į rezultatą, formulavimą, mokyklos 

pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, praktiniuose mokymuose metodinėse 

grupėse, savarankiškai tobulino pedagogines kompetencijas ir jas taikė organizuojant pamokas. 

Buvo stebimos ir analizuojamos kolegų pedagogų pamokos tiksliniu aspektu. Praktiniai, 

savarankiški mokymai sudarė sąlygas mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi; mokytojai įvaldė 

pamokos uždavinio, orientuoto į rezultatą, formulavimo įgūdžius. Kvalifikacijos tobulinimas 

orientuotas į edukacines veiklas, besiremiančias mokymosi paradigmos kompetencijų įvaldymu. 

Mokymo nuostatų ir būdų tobulinimas buvo orientuotas į edukacines veiklas, besiremiančias 

mokymosi paradigmos kompetencijų įvaldymu.  Mokykloje pradėtos įgyvendinti save 

reguliuojančio mokymosi kompetencijos bei naujojo mokymosi gebėjimų įvaldymo programos. 

Ugdymo turinio planavimo dokumentai papildyti mokymosi paradigmos diegimo metodais. 

Pradėta kurti virtuali pažangios patirties sklaidos ir mokymosi aplinka. Mokytojai sėkmingai siekė 

valdyti mokymosi paradigmos kompetencijų taikymą praktinėje veikloje. Tikslingai organizavus 

dešimt ugdymo proceso dienų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei ir kt. veiklai, buvo sudarytos 

galimybės mokiniams realizuoti save reguliuojančio mokymosi kompetencijos bei naujojo 

mokymosi gebėjimų įvaldymo modelius. Organizuodami mokinių ugdomąją veiklą, mokytojai 



taikė metodus, skatinančius aktyvų ir savivaldų mokinių mokymąsi. Pradėta naudosis 

http://mokomes5-8.ugdome.lt/ svetaine, skirta dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti. 

Vyko virtualių metodinių priemonių sklaida. Išmokimo stebėjimas buvo tobulinamas numatant 

rezervines pamokas ilgalaikiuose dalykų planuose. Pedagogai dalijosi patirtimi: „Kolega – 

kolegai“; buvo papildytas „Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas“. Rezervinių 

pamokų numatymas leido mokytojams išvengti mokomosios medžiagos išmokimo trikdžių. 

Mokytojai pasidalino pedagogine praktika stebint mokinių mokymo mokytis kompetencijos 

ugdymą skirtinguose mokymo koncentruose. Pamokų stebėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse 

pagal pasirinktą kriterijų sustiprino mokytojų kompetencijas. Sukonkretinta namų darbų skirimo ir 

tikrinimo tvarka sustiprino pagal tikslinius kriterijus mokinių išmokimo stebėjimo procesą. 

Tobulinant vertinimą kaip ugdymą, vyko gerosios patirties sklaida ,,Vertinimo ir įsivertinimo 

metodų sėkmė pamokoje“; pakoreguotas mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas. Ir šiais mokslo metais buvo vykdomas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, 

kvalifikacijos kėlimo renginiai, skirti vertinimui kaip ugdymui. Praktiniai mokymai sudarė sąlygas 

mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi, leido tobulinti ir taikyti naujus vertinimo ir įsivertinimo 

metodus pamokoje, susitarta dėl kaupiamojo vertinimo vieningų kriterijų. Atliktas situacijos 

konstatavimas ir numatytos tobulintinos kryptys. 

Sprendžiant problemas, kylančias matuojant asmeninę mokinių pažangą pamokoje, buvo atliktas 

tyrimas „Mokymosi stiliai“, kuriama gabių mokinių identifikavimo sistema, sukurtos atskirų 

mokinių pažangos fiksavimo ir analizavimo rekomendacijos, atliktas atitikmens mokymosi 

gebėjimo lygiams diagnostinis tyrimas. Pagalbos mokiniui specialistai parengė rekomendacijas, 

kaip siekti asmeninės mokinio pažangos atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi stilius. 

Atliktas tyrimas išryškino mokykloje besimokančius gabius mokinius, mokytojai pamokose ėmė 

efektyviau išnaudoti gabiųjų mokinių potencialą ir padėjo siekti mokiniams asmeninės pažangos. 

Parengtos rekomendacijos dalinai padėjo išsiaiškinti ir laiku spręsti mokinių pažangos problemas ir 

savalaikiai teikti pagalbą.  

2.3. Pasiekimai ir rezultatai: 

Mokyklos puoselėjamos tradicijos, mokinių akademiniai pasiekimai bei aukšti įvertinimai 

meninėje, socialinėje, sportinėje veiklose, mokytojų kūrybiškas ir produktyvus darbas – tai 

veiksniai, kurie kryptingai siejami su tiksliniu mokyklos įvaizdžio formavimu.  

Mokyklos bendruomenė įprasmindama savo filosofijoje deklaruojamas vertybes, jų turinį siedama 

su A. Mickevičiaus poemos „Gražina“ idėjomis, gegužės mėnesį organizavo renginį „Gražinos 

idėja gyva...“, kuriame mokiniams, jų tėveliams buvo parodytas spektaklio „Gražina“ fragmentas 

(režisierė A. Mackevičienė) ir perskaitytas pranešimas „Lietuvos epocha, kurioje gyveno 

kunigaikštienė Gražina“ (pranešėja A. Savickienė). 1-10 klasių mokiniams organizuota integruota 

projektinė, kūrybinė, kultūrinė veikla. 

Mokykloje pažymėtos valstybinės ir religinės šventės, kuriose ypatingai aktyvūs mokinių tarybos 

nariai: jie siūlė savo idėjas bei jas išradingai įgyvendino. Tai koncertas, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti, akcija „Aš piešiu Lietuvą“, skirtas Kovo 11-ajai paminėti, „Kalėdinių 

giesmių rytmetis“, „Pamoka prie žvakių šviesos“. 

Stiprinant mokinių pilietiškumo ir socialinius gebėjimus mokykloje yra organizuojamos akcijos ir 

projektinė veikla: veiksmo savaitė „Be patyčių“, renginys, skirtas pasaulinei Žemės dienai, akcija 

„Iš širdies į širdį“, ligonių ir senų žmonių lankymo akcijos prieš Kalėdas ir Velykas, kapinių 

tvarkymo akcija.  

Karjeros ugdymo koordinatorė ir technologijų mokytojai, ugdydami mokinių verslumo 

kompetencijas, organizavo Kalėdinę ir Velykinę rankdarbių mugę, kurioje savo darbus pristatė 

mokinių šeimos. 

Gabiems ir mokyklą garsinantiems mokiniams buvo organizuota šešių dienų stovykla Šiaulių rajono 

turizmo ir sporto bazėje „Napoleonas“. Kiekvieną dieną mokiniams veiklas organizavo mokyklos 

pedagogai bei socialiniai mokyklos partneriai: Kauno Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono kariai, 

Radviliškio beisbolo klubo „Bėgiai“ vadovai, Radviliškio rajono Aukštelkų bendruomenės 

„Aukštoji alka“ nariai. Šių metų stovyklai lėšų skyrė Radviliškio rajono savivaldybė, dalį lėšų 

http://mokomes5-8.ugdome.lt/


padengė Gražinos pagrindinės mokyklos labdaros ir paramos fondas, mokinių tėvai primokėjo tik 

50 litų. Stovykloje kartu su mūsų mokyklos mokiniais ilsėjosi bei dalyvavo veikloje iš Ukrainos 

Uman miesto atvykę 12 mokinių (juos atlydėjo 2 mokytojai). Ukrainos mokiniai stovyklos metu 

buvo išvykę į Lietuvos pajūrį – Palangą bei aplankė Vilnių, susipažino su senamiesčiu, pabuvojo 

Valdovų rūmuose. 

Skatinant mokinių saviraišką be tradicinio respublikinio avangardinio meno konkurso „Aš kitoks“ 

mokiniams buvo organizuoti nauji saviraiškos konkursai: „Valsas 2014“ bei „Talentų šou“. 

Didelio pasisekimo sulaukė meninių dalykų mokytojų pastatytas spektaklis „Vasaros spalvos“. 

Spektaklis buvo rodomas ne tik mokyklos bendruomenei, bet sulaukė miesto bei rajono visuomenės 

pripažinimo. 

Tradicinių renginių puoselėjimu aktyviai užsiima mokyklos biblioteka: jaunesniųjų klasių 

mokiniams bibliotekos darbuotojos organizuoja knygų skaitymą populiarinančius renginius 

(„Pasakų popietė“, „Aš skaitau, skaityk ir tu“, „Knygelės gimtadienis“, „Pirmosios knygelės 

šventė“). 

2014 metais Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo 

ir pelnė prizines vietas įvairiose olimpiadose ir konkursuose.  

Pateikiama suvestinė: 

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla 

2013/2014 mokslo metai 

Olimpiadų nugalėtojai 

Eil. 

Nr. 
Konkurso (olimpiados) pavadinimas 

Mokinio vardas, 

pavardė 
Vieta Klasė 

1 
Radviliškio rajono 5-6 klasių mokinių 

informacinių technologijų olimpiada 
Vainius Ragaliauskas I 6  

2 
Šiaurės Lietuvos 7-8 klasių mokinių gamtos 

mokslų-biologijos olimpiada (II etapas) 
Gabija Šiušaitė III 8  

3 
Šiaurės Lietuvos 7-8 klasių mokinių gamtos 

mokslų-biologijos olimpiada (II etapas) 
Toma Visockytė III 8  

4 
Radviliškio rajono 7 klasių mokinių dailės 

olimpiada 
Agnė Sluckutė III 7  

5 
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (rajoninis 

etapas) 
Kristupas Miškinis III 6  

6 
Radviliškio rajono 7-8 klasių mokinių 

technologijų olimpiada 
Agnė Sluckutė I 7  

7 
Radviliškio rajono 8 klasių mokinių dailės 

olimpiada 

Augustina 

Tamošiūnaitė 
I 8  

80 
Radviliškio rajono 8 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 
Simonas Kavaliauskas II 8  

 

Radviliškio rajono 4-5 klasių mokinių Kiseliovo 

matematikos olimpiada  
Ugnė Šiurnaitė III 5 

9 
Radviliškio rajono 7-8 klasių mokinių 

informacinių technologijų olimpiada 
Agnė Šilkaitytė I 7  

10 
Radviliškio rajono 8 klasių mokinių fizikos 

olimpiada 
Toma Visockytė I 8 

11 
Radviliškio rajono 8 klasių mokinių fizikos 

olimpiada 
Kazimiras Babrauskas II 8  

12 
Radviliškio rajono lietuvių kalbos 5-6 kl. 

olimpiada 
Milėna Butmonaitė II 6  

13 
Radviliškio rajono lietuvių kalbos 5-6 kl. 

olimpiada 
Vainius Ragaliauskas III 6  



14 
Radviliškio rajono lietuvių kalbos 5-6 kl. 

olimpiada 
Kamilė Daubaraitė I 6  

Konkursų nugalėtojai 

Eil. 

Nr. 
Konkurso (olimpiados) pavadinimas Vieta 

1 
Tarptautinio epistolinio rašinio ,,Ką man reiškia muzika?“ konkurso rajoninis 

etapas 
II 

2 Respublikinis rašinių konkursas ,,Gyvybė- tai dovana, branginkime ją“ III 

3 
Respublikinis vyresniųjų klasių mokinių rašinių ir esė konkursas, skirtas sąjūdžio 

25-erių metų sukakčiai paminėti 
II 

4 
Respublikinis jaunųjų žurnalistų rašinių konkursas, organizuotas VU 

Komunikacijos fakulteto 
Laureatas 

5 Respublikinis gamtos mokslų konkursas „ FizasBioChemis“ III  

6 Respublikinis konkursas Kamštelių vajus 2013 I  

7 Radviliškio rajono geografijos konkursas 6-8 klasių mokiniams „Mano gaublys“ II 

8 Radviliškio rajono geografijos konkursas 6-8 klasių mokiniams „Mano gaublys“ III 

9 Radviliškio rajono 5-6 klasių mokinių „Žyniuko“ konkursas II 

10 Radviliškio rajono 3- klasių mokinių „Žyniuko“ konkursas II 

11 Radviliškio rajono meninio skaitymo konkursas III 

12 Radviliškio rajono vertėjų konkursas (anglų kalba) 7-8 klasių mokinių grupėje II 

13 Radviliškio rajono rašinių konkursas „Elgesys – tai tikrojo „aš“ veidrodis“ III 

Sporto varžybų nugalėtojai 

Eil. 

Nr. 

Sporto varžybų pavadinimas Vieta 

1 Zoninės mažojo futbolo 5x5 varžybos  I  

2 Radviliškio rajono „Švediškos estafetės“, skirtos mokytojų dienai II  

3 Radviliškio rajono lengvosios atletikos uždarų patalpų varžybos „Žiogelis“ I  

4 Radviliškio rajono 5x5 mini futbolo varžybos  I  

5 Radviliškio rajono kvadrato varžybos  III  

6 Radviliškio rajono tinklinio varžybos  III  

7 Radviliškio rajono „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos  III  

8 Radviliškio rajono lengvosios atletikos keturkovės varžybos  II  

9 Radviliškio rajono lengvosios atletikos varžybos II, III  

10 Radviliškio rajono futbolo varžybos „Golas“ III  

3. Įstaigos teikiamos paslaugos. 

Mokykla vykdo pradinio, specialiojo pradinio, pagrindinio ir specialiojo pagrindinio ugdymo 

programas, veikia 3 lavinamosios klasės, vykdomos neformaliojo ugdymo programos, kryptingo 

meninio ugdymo programa, veikia ekologinio ugdymo centras, vykdoma vaikų vasaros užimtumo 

programa „Supermenai“, mokykla dalyvauja paauglių patyčių ir smurto prevencijos programoje 

OLWEUS. 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

Mokyklai vadovauju demokratiškai. Bendruomenės susirinkimai, darbo tvarkos taisyklės yra 

aiškios ir vykdomos. Tvarką reglamentuojantys dokumentai aiškiai apibrėžia vadovų, mokytojų, 

personalo ir mokinių teises ir pareigas. 

Strateginis planas, metiniai veiklos planai rengiami kolegialiai, svarstomi viešai, sudaromos darbo 

grupės. Sudarau sąlygas savivaldos institucijų veiklai ir palaikau. Mokykloje veikia Mokyklos 

taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, metodinės grupės, Darbo taryba. Minėtos institucijos 



teikia siūlymus aktualiais planavimo, ugdymo turinio, tradicijų puoselėjimo, renginių organizavimo, 

problemų sprendimo klausimais. 

Mokykloje dirba reikiamą išsilavinimą, tinkamą kvalifikaciją  ir būtinas kompetencijas turintys 

mokytojai. Specializuotą pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikia specialistai. Pensinio amžiaus 

darbuotojai sudaro tik 2%. 

Mokinio krepšelio lėšos, nebiudžetinės lėšos, aplinkos lėšos naudojamos skaidriai, aptariant 

mokyklos savivaldos institucijose. Turimi materialiniai ištekliai atitinka mokyklų aprūpinimo 

standartus. Stengiuosi užtikrinti saugią ir jaukią aplinką. 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 

   2014 m. mokyklos veiklos kokybės vidinio įsivertinimo grupės planą sudarėme remdamiesi 

išorinio vertinimo pateiktomis išvadomis ir nurodytais tobulintinais veiklos aspektais. Mokinių 

pažymiai rodo mokinių žinių lygio atitikimą programos reikalavimams, bet ne visada rodo 

asmeninę mokinio padarytą pažangą. Buvo pasirinktas giluminiam nagrinėjimui 3.1.1. rodiklis – 

„Atskirų mokinių pažanga“ sukonkretinant klases, t.y. pasirinkome pirmas bei penktas klases ir 

stebėjome jų pažangos kitimą visus 2014 m. Analizuojant pastarąjį rodiklį buvo išskirta viena iš 

menkos mokinių mokymosi motyvacijos priežasčių – sistemingo mokinių asmeninės pažangos 

stebėjimo nebuvimas. 

   Bendruomenės susitarimai dėl kokybės mokykloje yra pakankamai konkretūs (iliustracijos 

pamatuotos, kriterijai išreikšti procentais). Vidaus audito grupė atlikusi giluminį pasirinkto rodiklio 

tyrimą nustatė, kad mokinių mokymosi rezultatai nuolat yra fiksuojami, mokiniai ir jų tėvai 

informuojami apie pasiekimų vertinimo tvarką. Visi pradinių klasių mokiniai turi mokinio 

pasiekimo aplankus, 80%  5-tokų dalykų kontrolinius rašo sąsiuviniuose, bet jų individualus 

aptarimas vyksta fragmentiškai. Mokiniai savo asmeninę pažangą stebi ir įsivertina naudodami 

elektroninį dienyną tačiau nėra mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų 

analizavimo sistemos, trūksta susitarimo tarp mokinio ir mokytojų ir tėvų informavimo apie tai, ar 

padarė mokinys pažangą  ir kokiu aspektu yra padaryta ta pažanga, mokiniai neturi asmeninės 

pažangos tobulėjimo planų.  

   Vidaus audito grupės pateiktos rekomendacijos: 

1. Kurti mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo sistemą: 

a) siekti, kad kiekvienas mokinys turėtų asmeninės pažangos tobulėjimo planą; 

 b) metodinėse grupėse susitarti dėl mokinių pažangos fiksavimo formos ir aptarimo su 

mokiniais; 

c) dalyko mokytojams bent kartą per pusmetį kiekvieno mokinio padarytą pažangą aptarinėti 

individualiai. Tai padės mokiniams atlikti refleksijas, mokiniai gebės įsivertinti ir palyginti 

savo dabartinius mokymosi rezultatus su ankstesniais; 

d) teikti mokiniui ir jo tėvams informaciją apie moksleivio daromą pažangą ir pasiekimus 

lyginant su išsilavinimo standartais. 

2. Įpareigoti klasių auklėtojus, pasinaudojant tamo dienyno galimybėmis, kurti klasės pažangos 

aplanką, 

kuriame kas pusmetį būtų fiksuojama kiekvieno mokinio asmeninė pažanga 5—8 klasėse.  

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai. 

 Socialinė mokyklos aplinka nėra strategiškai palanki mokyklai. Mokyklos aptarnaujamas rajonas 

yra senas ir gana vargingas, nepatrauklus jaunoms ir pasiturinčioms šeimoms, nepatogioje saugiam 

susisiekimui vietoje. Netoliese įsikūrusių Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ 

auklėtiniai mokosi Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje ir tai nepelnytai menkina 

mokyklos įvaizdį visuomenėje“. 

Šias problemas gilina ir aštrina tai, kad miesto mokyklų tarpe ji vienintelė yra nerenovuota, jai 

neskiriamos ženklios investicijos. (Palyginimui – Radviliškio Lizdeikos gimnazija renovuota+ 

stadionas, Radviliškio Vaižganto gimnazija ir progimnazija renovuotos, Radviliškio Vinco 

Kudirkos pagrindinė mokykla su sporto arena ir planuojamas baseinas). Į mokyklą mokiniai ir 

mokytojai eina važiuojamąją dalimi, nes nėra šaligatvių. Šildymo kaštai dideli. Per 5 metus 



šildymui išleista arti milijono litų, o temperatūra šildymo sezono metu patalpose dažnai neatitinka 

higieninių normų reikalavimų. 

Ataskaitoje noriu pabrėžti, kad Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla turi kvalifikuotų 

darbininkų, kurie darbo kokybe nenusileidžia statybinių organizacijų darbuotojų darbo kokybei. 

Atlikti grindų dangos, laiptų, apšvietimo remontai akivaizdžiai apie tai byloja. Todėl klasių, 

koridorių, spec. patalpų remontai akivaizdžiai mažiau kainuoja, negu būtų samdomi rangovai. 

Mokykla iš savivaldybės skirtų asignavimų moka tik už statybines medžiagas. 

Siūlau kasmet įvertinti mokyklų remonto darbų, kuriuos mokyklos atlieka pačios, kokybę, ir jeigu ji 

atitinka steigėjo lūkesčius, didinti finansavimą toje srityje. 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos patrauklumas ir konkurencingumas žymiai padidėtų, 

jeigu būtų renovuota ir sutvarkyti privažiavimai bei pėsčiųjų takai. 

Mokyklai, esančiai labai arti apleistų gyvenamųjų valdų, būtinos vaizdo stebėjimo kameros ir 

apsauginės tvoros. 

 

 

Direktorius             LaisvūnasVaičiūnas



 


