
     

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

2013 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 

4 82 26 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai: 

Paslaugų gavėjai              Laikotarpis            2013-01-01 2013-09-01 

Mokinių skaičius 714 (iš jų 23 spec.) 611 ( iš jų 21 spec.) 

Soc. remtini 325 223 

Spec. poreikių 45 41 

Lavinamosios klasės 23 21 

1.5.Finansavimo šaltiniai: 

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

1. Savivaldybės biudžetas 4137,0 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 1000,2 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 3121,2 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos 15,6 

2. Kiti šaltiniai 27,8 

2.1. ES paramos lėšos  

2.2. Valstybės biudžeto lėšos 3,0 

2.3. Paskolos lėšos  

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 2% LPF 24,8 

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  
486,0 2818,0 49,8 5,6 3359,4 

2 2         
Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
514,2 71,4 18,8 10,0 614,4 

2 2 1 1 1 1 Mityba  6,7   1,9 8,6 

2 2 1 1 1 2 

Medikamentai (ir 

darbuotojų sveikatos 

tikrinimas)  

0,4    0,4 

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

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  0,7 18,1   18,8 

2 2 1 1 1 
1
0 

Kitos prekės 61,4 26,9 3,2 6,5 98,0 

2 2 1 1 1 
1

1 

Komandiruotės 

(transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir 
kitos komandiruotės 

išlaidos) 

0,6    0,6 



2 2 1 1 1 
1
5 

Ilgalaikio materialiojo 

turto einamasis 

remontas  

16,4    16,4 

2 2 1 1 1 
1
6 

Kvalifikacijos kėlimas  8,8   8,8 

2 2 1 1 1 
2

0 
Komunalinės paslaugos 214,0  15,1 0,5 229,6 

2 2 1 1 1 
3
0 

Kitos paslaugos 210,7 17,6 0,5 1,1 229,9 

2 7     
socialinės išmokos 

(pašalpos) 
0,0 0,0 155,4 0,0 155,4 

2 7 2 1 1 1 
Socialinė parama 
pinigais  

  155,4  155,4 

2 8     Kitos išlaidos 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 

2 8 1 1 1 2 
Kitiems einamiesiems 

tikslams  
  7,8  7,8 

3 1         

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 1 1 3 1 2 
Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

    0,0 

            Iš viso: 1000,2 2889,4 231,8 15,6 4137,0 

            

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla tikslingai naudoja steigėjo asignavimus 2013 m. 

pasitelkus Darbo rinkos politikos organizavimo programos lėšas atliko mokyklos kapitalinio 

remonto darbų už 24 000 Lt. Atsižvelgiant į Sveikatos biuro išsakytas pastabas dėl laiptų, grindų 

dangos, sanitarinių mazgų būklės, buvo suremontuota: 

- 22 kv. m. laiptų; 

- 550 kv. m. grindų dangos; 

- tualetuose renovuoti 27 mazgai. 

2013 m. mokyklos kieme įrengtas naujas alpinariumas, įrengti nauji gimnastikos įrenginiai. 

2.1. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai 

2013 metų mokyklos veiklos programos įgyvendinimo įvertinimas 

Atlikus platųjį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą 2012 metų pabaigoje išryškėjo , kad 

kiekvienoje mokyklos veiklos srityje yra stipriųjų rodiklių. Ryškiausi jų  - mokyklos atvirumas ir 

svetingumas , ugdymo planai ir tvarkaraščiai , specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, patalpų 

racionalus naudojimas, mokyklos tradicijos ir ritualai, darbo tvarka ir taisyklės, neformalaus vaikų 

ugdymo organizavimas, pasirenkamosios programos, klasės valdymas, bendruomenės santykiai. 

Taip pat paaiškėjo mokykloje vis dar tobulintini veiklos aspektai : mokymo ir mokymosi kokybė 

bei su jais glaudžiai susiję akademiniai mokinių pasiekimai.  Mokyklos strategija, numatyti veiklos 

prioritetai bei tikslai 2009-2013 metams strateginiame mokyklos plane buvo detalizuojami 

kasmetinėse veiklos programose. Kad mokyklos veikla strategiškai racionali bei kryptinga 

patvirtina  2013 merų pavasarį vykęs Išorės vertinimas bei pateiktos išvados.  

Sutelkus bendruomenės jėgas, atsižvelgus į Išorės vertintojų rekomendacijas, plėtojant turimą 

potencialą bei išnaudojant galimybes buvo siekiama įgyvendinti aktualius mokyklos veiklos 

kokybei tikslus ir uždavinius. Organizuojant kokybišką ugdymosi procesą pedagogų bendruomenės 

susitarimu didžiausias dėmesys buvo skiriamas pamokos kokybei, vertybinių nuostatų formavimui 

bei mokyklos patrauklumo didinimui. 2013 metams numatyti tikslai: 

Orientuoti mokytojų turimas kompetencijas į mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybės 

stiprinimą 

Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti  uždaviniai: taikyti veiksmingus vertinimo būdus ir formas, 

plėtojant bendradarbiavimą tarp pedagoginės bendruomenės narių; stiprinti mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencijas, stiprinant mokinių atsakomybę už pasiekimus. 

Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo itin analizuojama mokykloje taikoma vertinimo ir įsivertinimo 

sistema bei jos efektyvumas. Išplėstiniuose mokytojų tarybos posėdžiuose nagrinėti mokymąsi 

skatinančio vertinimo ir įsivertinimo klausimai, apimantys kelerių metų pasiekimų stebėjimo 

palyginamąsias analizes, PUPP rezultatus, tolimesnio mokinių mokymosi dinamiką, buvo 

sprendžiami mokinių adaptacijos klausimai.  Įgyvendinant mokytojų tarybos posėdžių nutarimus 

buvo organizuoti pradinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokytojų ir būsimų dalykų 



mokytojų išplėstinis pasitarimas, kuris padėjo pasiekti susitarimus vertinant mokinių pažangą ir 

pasiekimus pereinant į pirmos pakopos pagrindinio ugdymo programą bei kryptingiau organizuoti 

penktokų ugdymąsi ir mokymąsi, sudaryti jiems galimybes ugdytis pagal individualius gebėjimus. 

Pateiktos po tyrimo „Elektroninis dienynas- efektyvus vertinamosios informacijos pateikimo 

šaltinis“ rekomendacijos sustiprino virtualų  tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą. Tikslinėse grupėse 

buvo analizuojamos dalykų vertinimo tvarkos, jos derinamos. Kvalifikacijos kėlimo procese vienas 

iš prioritetų taip pat buvo su vertinimu bei mokinių pažangos matavimu susijusios programos, todėl 

buvo organizuoti seminarai šiais klausimais mokykloje, domėtasi gerąja patirtimi kitų rajonų 

ugdymo įstaigose, gausiai dalyvauta rajoninėje konferencijoje, dalintasi profesinėmis 

kompetencijomis su rajono ir respublikos mokytojais skaitant pranešimus, pateikiant stendinę 

medžiagą. Atlikta tiriamoji-analitinė veikla („Modernios mokomosios aplinkos panaudojimas 

mokymo(si) kokybės gerinimui, „5 –ų klasių mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos raida“), 

tikslinė vertinimo tvarkų laikymosi priežiūra, gerosios patirties sklaida , siekiama partnerystė tarp 

mokyklos mokytojų buvo aptariama išplėstinėse apvaliojo stalo diskusijose. Visa tai padėjo priimti 

optimalius sprendimus bei veiksmingiau siekti vertinimo kaip ugdymo strategijos įgyvendinimo: 

mokykloje įtvirtintos vertinimo sistemos nuostatos, priimta vieninga vertinimo Tvarka, apibrėžti 

kaupiamojo vertinimo kriterijai, veiksmingiau panaudojamos elektroninio dienyno galimybės, 

mokytojai įgijo naujų profesinių kompetencijų, parengta spragų šalinimo programa, pagerėjo 

mokinių akademiniai ir neakademiniai pasiekimai, veiksmingesne ir kryptingesnė tapo tarpdalykinė 

integracija, projektinė veikla, sustiprėjo mokytojų poreikis įsivertinti savo veiklos rezultatus pagal 

konkrečius kriterijus, savo darbo metodus ir būdus orientuoti į skirtingus mokinių gebėjimus. 

Priimtų sprendimų dėka teigiamų poslinkių davė mokinių atostogų metu organizuotos konsultacijų 

dienos, kryptingesne tapo Vaiko gerovės komisijos veikla,. Jos paruoštos rekomendacijos padėjo 

tėvams, auginantiems neįgalius vaikus, optimistiškiau žvelgti į vaikų ateitį, o pedagogams 

mokymąsi šiems vaikams padaryti patrauklesniu ir rezultatyvesniu. Mokykloje sustiprėjo 

komandinis darbas visose grandyse. I-jį tikslą įgyvendinant ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

kiekvieno bendruomenės nario atsakomybei už savo veiklos pasiekimus, gebėjimui pasinaudoti ir 

išplėtoti turimas kompetencijas, siekti naujų. 

Formuoti mokinių vertybines nuostatas 

Šio tikslo įgyvendinimui buvo siekiama sudaryti sąlygas, skatinančias kūrybingai veikti ir palankias 

mokinių saviraiškai.               

Todėl didelis dėmesys buvo skiriamas neformaliojo ugdymo organizavimui, efektyviam, 

atitinkančiam tiek mokinių, tiek mokyklos bendrus saviraiškos poreikius ir siekius. Siekiant 

išsiaiškinti mokinių saviraiškos poreikius bei tėvų vertinimą buvo atlikti tyrimai, mokyklos 

bendruomenei pateikta palyginamoji analizė, numatytos perspektyvos. Siekta įvairioje mokyklos 

veikloje sudaryti sąlygas mokiniams įgyti praktinių gebėjimų ugdantis vertybines nuostatas. 

Išplėstinėse pedagogų ir mokinių diskusijose buvo aptartos perspektyvos, kaip stiprinti 

bendruomenės narių elgesio kultūrą, užtikrinti sistemingą prevencinių ir karjeros planavimo 

programų įgyvendinimą bei rezultatyvumas. Mokytojų tarybos posėdžiuose įvertintos aplinkos 

kryptingam meniniam ugdymui, mokinių kūrybinei saviraiškai plėtoti. Įgyvendinant priimtus 

sprendimus mokykloje renovuotas muzikos kabinetas, įsteigtos naujos , mokinių poreikius 

atitinkančios aplinkos, meninių dalykų kabinetai aprūpinti naujomis mokymo priemonėmis, 

papildyti bibliotekos fondai, atnaujinti mokyklos stendai. Mokiniams buvo organizuojamos įvairios 

pažintinės- edukacinės veiklos, orientuotos į savęs pažinimą, pilietiškumo bei tautinio tapatumo 

stiprinimą. Mokyklos metodinės tarybos inicijuota diskusija „Mokyklos bibliotekos, skaityklos 

informacinio centro indėlis formuojantis mokinių vertybinėms nuostatoms“ paskatino giliau 

paanalizuoti, kokią įtaką mūsų mokinių vertybinių nuostatų formavimuisi turi literatūra ir menas, 

kokie yra šiuolaikinio jaunuolio (ės) sektini pavyzdžiai, kokios jų saviugdos perspektyvos. Tai 

padėjo klasių auklėtojams kryptingiau organizuoti savo veiklą, kūrybinio, ekologinio, pilietinio ir 

tautinio ugdymo bei socializacijos projektinę veiklą orientuoti į šiuolaikinio laikmečio iššūkius. 

Mokyklos ketvirtokai toliau dalyvavo Šiaulių Aušros muziejaus vykdomo projekto “Per tarpukario 



mokyklos klasę- į tautos istorijos pažinimą“ programoje, kur įgijo naujų žinių, sustiprino 

komunikavimo, darnaus vystymosi, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas. 

Mokykloje toliau kryptingai buvo plėtojamos ir kuriamos naujos tradicijos ir ritualai, organizuojami 

įsimintinų datų paminėjimai. Stiprėjo mokinių lyderystės įgūdžiai: jų iniciatyva sukonkretintos 

mokyklos vertybės, toliau sėkmingai įgyvendinama atnaujinta Kultūringo žmogaus ugdymo(si) 

programa. Mokykla nuolat siekia atvirumo kaitai, naujoms idėjoms. Siekdama dermės tarp vaiko 

akademinių žinių ir meninių gebėjimų lavinimo ir vertybinių nuostatų formavimo, padedančių 

puoselėti mokyklos kultūrą, jau kelinti metai mokykla aktyvi respublikinių ir tarptautinių projektų 

dalyvė. 2013 metais mokykla įsijungė į Lietuvos meno kūrėjų asociacijos organizuojamą projektą 

„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Dalyvaudami įvairialypėje ir originalioje 

veikloje, organizuojamoje žymių Lietuvos menininkų mokiniai įgijo naujų įgūdžių, buvo sudarytos 

sąlygos mokinių saviraiškai, formuotis meno suvokimo gebėjimams. Mokykloje sėkmingai 

įgyvendintas dvikalbis mokymas geografijos ir istorijos pamokose įgyvendinant ŠMM ir 

Prancūzijos ambasados Lietuvoje inicijuotame projekte „EMILE klasė-integruotas dalyko ir 

prancūzų kalbos mokymas“. Tai mokiniams ir mokytojams suteikė ne tik naujų žinių, 

kompetencijų, bet ir sustiprino bendradarbiavimą tarp mokinių ir pedagogų, padėjo išradingiau 

organizuoti tradicines Europos kalbų dienas. Mokykloje tęsiamas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų finansuojamo projekto „Pagalba specialiųjų poreikių mokiniams„ įgyvendinimas. 2013 

metais projekto veikla papildyta naujovėmis :mokinių atostogų metu sudaromos galimybės 

specialiųjų klasių mokiniams mokykloje stiprinti savarankiškumo bei socialumo įgūdžius, kartu su 

tėvais ar globėjais dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėlėse. Saugaus ir kultūringo elgesio žinių ir įgūdžių  

pradinių klasių mokiniai įgijo dalyvaudami respublikiniame Susisiekimo ministerijos inicijuotame 

projekte „Saugok mane mažą“, gamtosauginės kompetencijos buvo plėtojamos jiems dalyvaujant 

Europos Sąjungos regioninio plėtros fondo projekte „Už švarią žemę ir tyrą vandenį“. Mokyklai 

dalyvaujant respublikiniame projekte „Etnokultūrinių tradicijų pažinimas“ buvo sudarytos sąlygos 

per kūrybinę veiklą susipažinti su kitų kultūrų specifiką, įgyti ir sustiprinti bendravimo kultūros, 

tolerancijos nuostatas, mokytis gyventi pripažįstant kitos  kultūros vertybes  puoselėjant savo tautos 

paveldą. 

Didinti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį tikslingai panaudojant mokymosi bazę ir 

viešuosius ryšius. 

Išplėstiniuose Mokytojų tarybos posėdžiuose buvo aptarti mokyklos strateginio plano 

įgyvendinimas bei atlikto tarpinio įsivertinimo rezultatai, 2013 metų mokyklos veiklos programos 

įgyvendinimo situacija, numatytos tolimesnės veiklos perspektyvos. Pasitikrinus situaciją mokyklos 

bendruomenė teigiamai įvertino mokyklos veiklą gerinant mokyklos įvaizdį, ją reprezentuojančius 

renginius, bendradarbiavimą su partneriais, kitomis ugdymo įstaigomis. Nuveiktas didelis darbas 

stiprinant mokyklos viešuosius ryšius, populiarinant mokyklos patrauklumą visuomenėje, stiprinant 

materialinę bazę. Didelis dėmesys buvo skiriamas socialinių įgūdžių ugdymui, bendruomenės narių 

gebėjimams užmegzti kontaktus, išreikšti save, gebėjimui dirbti komandoje, gebėjimui integruotis. 

Mokykloje ugdomas atsparumas neigiamiems gyvenimo reiškiniams, kuriama ir sistemingai 

puoselėjama saugi fizinė ir psichologinė aplinka. Mokykla įgyvendina respublikinį projektą  

„Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, organizuoja atvirus visuomenei renginius „ Mokykla 

Jūsų laukia“ (Būsimų priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokinių tėveliams), ekologinį 

renginį, skirtą Žemės dienai, respublikinį avangardinių madų šou „Aš kitoks“, vaikų vasaros 

socializacijos stovyklą „SUPERMENAI“. Mokykloje ryškėja bendradarbiavimo su miesto 

ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis rezultatai, į kvalifikacijos tobulinimo renginius kviečiami kitų 

mokyklų pedagogai, mokyklos mokytojai vis dažniau kviečiami į įvairių renginių organizavimo bei 

vertinimo komisijų veiklą.  

2.2. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veikla: 

2.2.1. 2013 m. balandžio 22-26 dienomis Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra atliko 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos kokybės išorinį vertinimą. Pateikdamas 2013 

metų veiklos ataskaitą naudosiuosi išorinio vertinimo ataskaitos formuluotėmis. 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ugdymo ir mokymo kokybė vertinama vidutiniškai. 



Bendrasis ugdymo organizavimas yra tinkamas. 

Kryptingas meninis mokinių ugdymas yra nuoseklus ir sistemiškas. 

Ypač veiksmingai įgyvendinamos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skirtas 

ugdymo programos. 

Mokyklos bendruomenės vykdoma ekologinė veikla yra veiksminga ir žinoma ne tik mieste, bet ir 

rajone. 

Mokykloje įgyvendinamos ugdymo programos skatina mokinių kūrybiškumą, asmenybės brandą 

bei socialinę raidą ir tai vertinama kaip vienas stipriausių mokyklos veiklos aspektų. 

Mokykloje susitarta dėl planavimo ir planų derinimo procedūrų. 

Dalykų ryšiai ir integracija ugdymo procese vertinama tinkamai. 

Mokykloje parengta gabių ir itin gabių mokinių ugdymo programa. 2013 m. rajone organizuotose 

olimpiadose Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 5-8 klasių mokiniai laimėjo prizines 

vietas. Tai sudaro 5,4 % nuo šiose klasėse besimokančių mokinių skaičiaus. 

Mokymosi kokybė vertinama gerai. Daugelyje pamokų  pastebima gera mokinių mokymosi 

motyvacija, tinkamas įtraukimas į organizuojamas veiklas. Nors mokinių pasirengimas mokytis yra 

geras ir tai traktuojama kaip vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų, mokinių mokėjimas 

mokytis yra vertinamas patenkinamai. 

2.3. Pasiekimai ir rezultatai: 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pasiekimai vertinami gerai.  

Mokymosi pasiekimai yra geri. Iš bendro konteksto išsiskiria akademiniai pasiekimai, kurie 

vertinami vidutiniškai. 

Geri pasiekimai meninėje, socialinėje, sportinėje veikloje  padeda mokyklai formuoti teigiamą 

įvaizdį, skatina visuomenės pasitikėjimą mokykla, todėl tai yra vertinama kaip vienas stipriųjų 

mokyklos veiklos aspektų. 

Lyginant su 2012 m., kada ataskaitoje žemiausiai buvo vertinama psichologinė pagalba, 2013 m. 

SUP mokinių ugdymo organizavimas mokykloje yra vienas iš stipriųjų mokyklos veiklos aspektų. 

2013 m. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo ir 

pelnė prizines vietas įvairiose olimpiadose bei konkursuose. 

Pateikiame suvestinę: 

 

Priemonės 

vykdymo 

pradžios 

data ir 

pabaigos 

data 

Priemonės pavadinimas Aprašymas 

2013-05-10 Lietuvos avangardinio 

meno festivalis „Aš 

kitoks“ 

Gegužės 10 dieną mokykloje vyko Lietuvos avangardinio 

meno festivalis ‚Aš kitoks“ kuriame, be mūsų mokyklos 

dalyvavo svečiai iš Plungės,  Šiaulių, Klaipėdos, Kretingos 

miestų. Konkursą laimėjo Radviliškio lopšelio – darželio 

„Eglutė“ kolekcija „Širdukai“. Įvairiomis nominacijomis 

apdovanotos šios kolekcijos: „Galaktikų šėlsmas“(Gražinos 

pagrindinė mokykla), „Šachmatų naktis“ (Gražinos 

pagrindinė mokykla), www.6a.lt (Gražinos pagrindinė 

mokykla), „Orkestras“ (Šiaulių Romuvos gimnazija), 

„Lėlės gėlės-gėlės lėlės“ (Plungės Ryto pagrindinė 

mokykla). Renginys organizuotas bendradarbiaujant su 

Radviliškio SJNUS. 

http://www.6a.lt/


 

2013-06-

10/15 

 

Vaikų vasaros 

stovykla 

„Supermenai 2013“ 

„Žmogaus pėdsakai 

Žemėje“ 

 

 

Birželio 10-15 dienomis Šiaulių rajone, turizmo ir sporto 

bazėje „Napoleonas“, ilsėjosi Radviliškio Gražinos pagrindinės 

mokyklos 100 mokinių. Tai ketvirtoji „Supermenų“ stovykla. 

Šių metų stovyklai lėšų (penkis tūkstančius keturis šimtus) 

skyrė Radviliškio rajono savivaldybė, nes mokykla dalyvavo 

rajono vasaros stovyklų  projektų konkurse. Mokyklos tarybos 

nutarimu, iš mokyklos paramos ir labdaros fondo buvo skirta 

dar 10 tūkstančių, todėl mokiniai, primokėję tik 50 litų, galėjo 

ilsėtis šešias dienas. Teisė vykti į stovyklą buvo suteikta 

puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams, tarptautinių, 

respublikinių, rajono konkursų, olimpiadų, varžybų, 

konferencijų nugalėtojams bei dalyviams, garsinantiems 

mokyklos vardą, mokyklos darbuotojų vaikams. Mokinius 

stovykloje globojo, maitino, organizavo renginius mokyklos 

pedagogai bei virėjos. Kiekvieną dieną stovyklautojams 

pedagogai bei stovyklos svečiai organizavo renginius. 

Mokiniai aplankė Kelmės krašto muziejų ir dalyvavo 

muziejaus edukacinėse programose. Stovyklautojams 

kiekvieną dieną buvo organizuojamos veiklos: sportinė diena 

„Judėk ir būsi sveikas“, diena, skirta M. K. Čiurlionio kūrybai, 

Kūrybinių rungčių diena „Ei, nesnausk...“, Žemės menų diena 

„Žmogus – Žemei, Žemė – žmogui“. „Supermenų 2013“ 

stovyklą aplankė Radviliškio rajono meras D.Brazys ir 

vicemeras K. Augulis. O stovyklos uždarymo diena buvo skirta 

tėveliams, kurie kartu su pedagogais ir vaikais dalyvavo 

tinklinio varžybose, menų dirbtuvėse.  

2013-11-

08/09 

Respublikinis 

projektas 

„Etnokultūrinių 

tradicijų pažinimas“ 

Lapkričio 8-9 dienomis mokykloje vyko Respublikinis 

projekto „Etnokultūrinių tradicijų pažinimas“ veikla. Projekto 

dalyviai susipažino su kitų etnokultūrų tradicijomis, įgijo 

tarpkultūrinių kompetencijų, susidraugavo ir su naujais 

draugais per trumpą laiką sukūrė nuostabius meno kūrinius. 

Projekte dalyvavo Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos, 

Mažeikių „Jaunystės“ vidurinės mokyklos, Radviliškio 

Jaunimo mokyklos mokiniai ir mokytojai, Vinco Kudirkos 

pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių grupė, Lizdeikos 

gimnazijos merginų choras, Lietuvos rusų 

susirinkimo Rokiškio skyrius „Ivuška“, Šiaulių rusų kultūros 

centro, Kėdainių rusų kultūros klubo „Susitikimai“ atstovai. 

Dirbami kūrybinėse dirbtuvėse mišriose grupėse rusų ir 

lietuvių tautybių jaunuoliai dviejų valandų repeticijose išmoko 

šokti rusų ir lietuvių folklorinius šokius, groti lietuviškoje 

kapeloje, dainuoti lietuvių ir rusų liaudies dainas. Taikomosios 

dailės dirbtuvėse per dvi valandas mokiniai išmoko įvairios 

meno technikos ir sukūrė nuostabius darbelius. Kūrybinių 

dirbtuvių pasirinkimas buvo tikrai gausus, jų buvo dvylika: 

karpiniai (vadovė Rasa Jasiulienė), chochloma (vadovė Nona 

Redka), dekoratyvinė keramika (vadovė Jadvyga 

Kurmanskienė), karoliukų vėrimas (vadovė Olga Perminienė), 

vintažiniai atvirukai (vadovė Vitalija Džiugienė), šiaudų sodai 

(vadovė Genė Stugienė), pynimas iš šiaudelių (vadovė Dalia 

Jovaišienė), vitražinės liaudies pasakų iliustracijos (vadovė Ala 

Beliajeva), rusų liaudies šokis (vadovė Viktorija Legackaja), 

lietuvių liaudies šokis (vadovė Elena Lesickienė), rusų liaudies 

daina (vadovė Larisa Zabenina), lietuvių liaudies daina 

(vadovas Artūras Miškinis). Dirbtuvėse sukurti mokinių 

kūriniai buvo eksponuojami mokyklos parodoje, kuri buvo 

perkelta į Radviliškio miesto kultūros centrą. Kitą dieną 

projekto dalyviai aplankė Daugyvenės kultūros istorijos 

muziejų – draustinį. Vakare išmoktus liaudies šokius ir dainas 

mokiniai atliko miesto bendruomenei skirtame koncerte. 



Renginys organizuotas bendradarbiaujant su SJNUK. 

2014-11-14 Rajono konferencija 

„Tarpkultūrinis 

dialogas“ 

Lapkričio 14 dieną mokykloje vyko Radviliškio rajono 

mokinių ir mokytojų konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“, 

kurią organizavo  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 

ugdymo skyrius bei Gražinos pagrindinė mokykla. 

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Šiaulių miesto bei 

Tytuvėnų gimnazijos. Plenarinio posėdžio metu Šiaulių 

universiteto dėstytojas lektorius – Aidanas Barzelis kalbėjo 

apie tarpkultūrinę komunikaciją, jos modelį, kultūros reikšmę 

žmogaus gyvenime, atskleidė tarpkultūrinės komunikacijos 

sampratą, skatino naudoti ugdymo procese simuliacinius 

žaidimus. Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas 

Kazimieras Augulis pristatė pranešimą „Radviliškio rajono 

savivaldybės tarptautiniai ryšiai”. Lektorius pasakojo apie 

pasirašytas sutartis, savivaldybes – partneres, 

bendradarbiavimo kryptis ir kvietė bendrauti ir bendradarbiauti 

su partneriais. Mokinių grupėje pateikti ir išklausyti 7 

pranešimai. Juos skaitę mokiniai pristatė tarptautinių bei 

respublikinių projektų veiklas, pasidalino savo patirtimi, 

bendravimo su kitų kultūrų atstovais įspūdžiais. Mokytojų 

grupėje pateikta 11 pranešimų. Mokytojai pristatė 

tarpkultūrinio ugdymo galimybes anglų, lietuvių, etikos 

pamokose. Pasidalino savo patirtimi rengiant projektus ir juos 

vykdant, organizuojant įvairius renginius mokyklose ir už jos 

ribų. Pabrėždami bendražmogiškųjų vertybių ugdymo bei 

tarpkultūrinio bendradarbiavimo svarbą, mokytojų ir mokinių 

konferencijos dalyviai aptarė aktualias mokinių tarpkultūrinių 

kompetencijų ugdymo problemas ir ieškojo jų sprendimų 

galimybių.  

 Respublikinis 

konkursas „Švarių 

rankų šokis“ 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos 

apsaugos ministerija (SAM) bei Savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurų asociacija (SVSBA) rugsėjo – spalio mėnesiais, 

antrus metus iš eilės, kvietė darželinukus, pradinių klasių 

moksleivius ir šeimas sukurti „Švarų rankų šokį13“- lavinti 

asmens higienos įpročius ir kūrybiškai pažvelgti į švarių rankų 

svarbą. Švarių rankų šokio iniciatyva sulaukė daug dėmesio. 

Užsiregistravo apie du šimtus konkurso dalyvių. Visi dalyviai 

pasirodė šauniai, o svarbiausia išmoko teisingai plauti rankas. 

Iš užsiregistravusiųjų dalyvių buvo atrinkti 19 šauniausiųjų. 

Tarp nugalėtojų pateko ir mūsų mokyklos 3b klasės mokiniai, 

kuriuos konkursui ruošė mokytojos Valerija Jurgauskienė, 

Vida Povilaitienė ir visuomenės sveikatos specialistė Gražina 

Žiaunienė. 

 Respublikinis 

konkursas 

„Kamštelių vajus“ 

Rugsėjį mūsų mokykla įsijungė į draugišką gamtai respublikinį 

konkursą „Kamštelių vajus“. Trečiojoje 11-15 metų vaikų 

grupėje komisija lengvai išrinko geriausią darbą. Tai 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 8d klasės 

moksleivių darbas „Nuostabus pasaulis“ (klasės vadovė Vilma 

Mikalauskienė, geografijos mokytoja Salvinija Vaičiūnienė). 

Įspūdingą darbą sukūrę vaikai buvo apdovanoti ne tik 

puodeliais, pieštukais su konkurso atributika, darbo 

kalendoriumi, knygomis, tačiau ir kelione vienam asmeniui į 



Briuselį. 

 Respublikinis 

ekologinis projektas 

„Mano žalioji 

palangė“ 

Gegužės 18 d. 5b klasės mokiniai dalyvavo Vilniaus 

universiteto botanikos sode vykusiame baigiamajame konkurso 

„Mano žalioji palangė“ renginyje, iš kurio grįžo su nugalėtojų 

diplomu (klasės vadovė Oksana Budreckienei, biologijos 

mokytoja Gyna Jacynienei). 

 Respublikinis 

mokinių kūrybinių 

darbų konkursas 

„Fizikos bandymai 

aplink mus“ 

Jau antrus metus iš eilės fizikos mokytojos Vilmos 

Andriušaitienės rengti mokiniai dalyvauja respublikiniame 

mokinių kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink 

mus“. Šie metai mūsų mokyklos komandai buvo ypač 

sėkmingi. Ji buvo nominuota kaip aktyviausiai konkurse 

dalyvavusi komanda ir skirta I-oji vieta. Labai džiaugiamės 

puikiais mokinių darbais. 8c kl. moksleivių U. Andriušaitytės ir 

G. Kačinskaitės PPT „Žmogaus fizika“ užėmo II-ąją vietą, 

Video sekcijoje III-oji vieta atiteko 8 d kl. moksleivėms D. 

Daukšaitei ir K. Germanavičiūtei už video filmuką „Fizika ir 

orų prognozės“. Merginoms daug talkino kuriant filmą klasės 

draugė D. Žmėjauskaitė, Į geriausių darbų sąrašą pateko ir 8 b 

kl. mokinės D. Purytės PPT „Hidrostatas. Batisfera. 

Batiskafas“. Už dalyvavimą konkurse ir PPT „Oreivystės 

istorija“ parengimą dėkojame 8 c kl. mokinėms E. Plukaitei ir 

G.Bublytei. 

Geriausių darbų sąraše puikuojasi ir fizikos mokytojos Vilmos 

Mikalauskienės ruoštų 10b kl. moksleivių B. Bagučianskytės ir 

E. Bartkevičiūtės darbas „Planetos“. 

 Tarptautinis 

gamtosauginis 

projektas „Aš 

atsakingas...“ 

Pavasarį šalyje buvo paskelbtas tarptautinis gamtosauginis 

projektas „Aš atsakingas...“. Mūsų mokyklos mokiniai į jį 

įsijungė vasaros stovyklos „Supermenai“ metu. Buvo kuriamos 

kompozicijos iš gamtinės medžiagos, pievoje atsirado piešinys 

iš žolės, akmenukų, gėlių, nuostabi damos suknelė iš aplinkui 

augančių augalų stebino visus ir kvietė fotografuotis, 

stebuklingi augalų ornamentai stebino žiūrovus. Į tarptautinį 

konkursą „Aš atsakingas...“ buvo išsiustos kompozicijų 

nuotraukos su aprašais. Į konkurso aptarimą ir apdovanojimus 

buvo pakviesti mokiniai iš 8 užsienio ir 12 Lietuvos mokyklų. 

Tarp jų apdovanotos 3 mūsų mokyklos mokinių kompozicijos: 

„Sapnogaudis“, kurį sukūrė dešimtokas Faustas Norvaiša, 8d ir 

6a klasių mokinių grupės darbas „Saugok mane“ ir 9a klasės 

mokinių grupinis darbas „Iš vandens į vandenį“. Mokinius 

ruošė mokytojai Jadvyga ir Donatas Kurmanskiai.  



2013-03-20 Renginiai, skirti 

Pasaulinei Žemės 

dienai 

Pasaulinei Žemės dienai skirtų renginių planas: 

1. Rajono mokinių teatralizuota eisena miesto gatvėmis; 

2. Žemės vėliavos pakėlimo šventė prie savivaldybės; 

3. ŠU Gamtos mokslų fakulteto studentų pranešimai 

aplinkotyros temomis (Vygaudas Valainis „ŠU 

studijos“, Paulius Statkevičius „Radviliškio nuotekų 

toksiškumo vertinimas“, Karolina Jodrytė „Medžių 

sanitarinė būklė Šiaulių mieste“); 

4. Dainininko Dūmo koncertas. 

Renginyje dalyvavo 195 mokiniai iš 13 rajono ugdymo 

įstaigų. 

2013-03-23 Akcija „Žemės 

valanda 2013“ 

Organizuota akcija miesto centre prie fontano, kurioje 

dalyvavo miesto mokyklų atstovai , jaunimo sąjungos nariai, 

jaunieji Gražinos mokyklos ekologai bei „Tolerancijos“ klubo 

nariai. Akcijos metu nuo 20.30 iki 21.30 mokiniai degino 

žvakutes, dainavo dainas apie jaunystę, meilę žmogui ir 

gamtai, jiems pritarė gitaristas bei saksofonu grojantis 

Gražinos pagrindinės mokyklos šeštos klasės mokinys. 

Akcijoje dalyvavo 65 miesto bendruomenės nariai. 

2013-06-

13/14 

Ekologinė stovykla 

„Žmogaus pėdsakas 

Žemėje“ 

Birželio 13 dieną vyko 14 – oji Radviliškio rajono mokinių 

ekologinė stovykla „Žmogaus pėdsakas Žemėje“. Stovyklą 

organizavo Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, rajono 

ekologinio ugdymo centras ir Radviliškio rajono savivaldybė.  

Ekologinėje stovykloje dalyvavo 97 jaunieji ekologai iš 17 

mokyklų. Tarp jų – Vilniaus „Sietuvos” vidurinės mokyklos 

mokiniai. Stovykla organizuota Šiaulių rajono Bubių seniūnijos 

Alksnyniškių kaimo vietovėje šalia Pageluvio ežero. Stovyklą 

atidarė Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius 

Laisvūnas Vaičiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės meras 

Darius Brazys, vicemeras Kazimieras Augulis. 

Mokiniai, suskirstyti į keturias grupes, dalyvavo projekto 

„Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ugdymo sistemos 

kūrimas” vykdytojų organizuotose veiklose.  

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos partneriai, 

Lietuvos Šaulių sąjungos Šiaulių apskrities generolo P. 

Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Radviliškio I šaulių 

kuopa, vadovaujama vado, atsargos kapitono, Prano Sluckaus, 

surengė mokiniams naktinį žygį.  

Antrąją dieną mokiniai ir jų mokytojai 3 valandas autobusu ir 

pėsčiomis keliavo po Kurtuvėnų regioninį parką. Kelionės 

pabaigoje – Kurtuvėnų dvaro sodyba.  

Rajoninės „Šviesoforo“ varžybos“ I vieta 

AB LESTO vaikų ir  jaunimo 

švietimo iniciatyvos Elektromagija. 

Lt personažo konkursas „Elektronė“ 

Prizininkas 

 Šiaulių vyskupijos katechetikos 

centro 1-2 klasių mokinių konkursas 

‚Kelyje į šventumą“ 

II vieta 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro respublikinis 

saugaus eismo piešinių konkursas 

„Saugiai su dviračiais“ 

Lauretai 

Respublikinis 1-4 klasių mokinių 

kompiuterinių piešinių konkursas 

 Dvi - I vietos ir viena – III vieta bei padėkos ir pažymėjimai. 



„Žvelk kitaip“ 

Respublikinė pradinių  klasių 

mokinių dailės ir darbų paroda – 

konkursas „Ištiesk žiemužei ranką“ 

Nugalėtojas 

Lietuvos užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro konkursas „Švarių rankų 

šokis 2013“ 

Prizininkai 

Respublikinis „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai“ konkursas 

„Augu skaitydamas“ 

Laureatas 

Europos Sąjungos CER ir 

infrastruktūros įmonių vaikų piešinių 

konkursas „CER kalėdiniai 

atvirukai“ 

Laureatas 

Radviliškio rajono visuomenės 

sveikatos biuro konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“ 

 

II vieta 

 

 

Radviliškio rajono pradinių klasių 

mokinių meninio skaitymo 

konkursas „Aš – tavo gimtinė, vardu 

Lietuva“ 

Paskatinamasis prizas ir padėka 

Radviliškio rajono jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Mano mėgstamiausia 

daina“ 

II vieta 

Tarptautinis folkloro festivalis 

„Ganau palšus jautelius“ 

Padėka ir pažymėjimas 

Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiados rajoninis etapas 

I vieta 

Rajono mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

I vieta 

Zonos mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

II vieta 

Rajono 5-8 klasių biologijos 

olimpiada 

I vieta 

Rajono 5-8 klasių mokinių 

„Žyniukas“ konkursas 

II vieta 

Rajono 7-12 klasių mokinių 

technologijų olimpiada 

II vieta 

A. Kiseliovo 4-5 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

I vieta 

Rajono fizikos olimpiada  Dvi I vietos 

Rajono 5 klasių mokinių Jaunųjų 

dailininkų olimpiada 

II vieta 

Rajono 8 klasių mokinių Jaunųjų 

dailininkų olimpiada 

 Viena I vieta, viena II vieta 

Rajono informacinių technologijų 

olimpiada 

 Dvi I vietos, viena II vieta, viena III vieta 

Respublikinis piešinių konkursas 

„Gyvūnas – žmogaus draugas“ 

I ,  dvi II vietos ir 5  nominacija 

Rajono 6-8 klasių mokinių 

geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ 

Dvi I vietos, viena II vieta 

Rajono prancūzų klabos konkursas 

„Aš kalbu prancūziškai“ 

I , II, III vietos 



 

2013 m. Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla tradiciškai organizavo vaikų vasaros poilsio 

stovyklą Šiaulių rajone, Čeprečiškių kaime, Šiaulių FK „Šiauliai“ bazėje „Napoleonas“. Stovykloje 

dalyvavo 106 mokyklos mokiniai nuo 2013-06-14 iki 2013-06-19. Stovyklos sąmata – 18 000 Lt. Iš 

jų 5 000 Lt. Skyrė Radviliškio rajono savivaldybė. 

Pirmąkart mokyklos organizuojamoje stovykloje 2 dienas buvo integruoti 96 Radviliškio rajono 

mokiniai, dalyvaujantys ekologinėje stovykloje. Projektas pasiteisino. Ekologai galėjo vykdyti ne 

tik savo veiklas, bet ir susipažinti su stovyklos „Supermenai – 2013“ veiklomis. 

Siekdama patyčių ir smurto paauglių tarpe prevencijos Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla 

dalyvauja OLWEUS programoje. 

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%. 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų 

konkursas „Angelo žinia“ 

III vieta 

Rajoninis emblemų konkursas 

„Kuriame emblemą žaislotekai“ 

II, III vietos ir 6 nominacijos. 

Rajoninis konkursas ‚Draugystės 

formulės beieškant“  

Trys III vietos 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

5-6 klasių moksleivių „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ varžybos 

III vieta 

 Šiaulių apskrities moksleivių 

futbolo lyga „Savanoris“ 

I vieta 

 Šiaulių apskrities moksleivių 5x5 

futbolo varžybos 

I vieta 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

lengvosios atletikos pavasario 

estafečių varžybos 

III vieta 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

lengvosios atletikos keturkovės 

varžybos (mergaitės) 

III vieta 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

lengvosios atletikos atskirų rungčių 

pirmenybės (mergaitės) 

II vieta 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

lengvosios atletikos atskirų rungčių 

pirmenybės (vaikinai) 

II vieta 



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. 

Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje įsivertinimas vykdomas nuo 2001 m., todėl ugdymo 

įstaigos bendruomenei šis procesas jau tapo savastimi. Pastaroji veikla yra suvokiama kaip 

priemonė mokyklos tobulinimui, kaitos skatinimui. Veiklos kokybė vertinama vadovaujantis 

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Švietimo ir mokslo ministro 2009-03-30 įsakymu Nr. ISAK-607. Remiantis minėtomis 

rekomendacijomis, mokykloje sudaryta 9 žmonių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą 

koordinuojanti grupė, kuri rotacijos principu periodiškai atnaujinama. Tokiu būdu visi mokyklos 

mokytojai turi galimybių tobulinti tyrėjų kompetencijas, įgyti praktinės vertintojo patirties, dėl to 

kinta mokytojų daromų įžvalgų kokybė: pradedama įžvelgti vertinamo reiškinio esmė. Mokyklos 

veiklos įsivertinimo veiklą koordinuoja išorinio vertintojo patirtį turinti direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, o tai daro įtakos įsivertinimo veiksmingumui. Nustatyta, kad vertinant mokyklos veiklą 

bendruomenė analizuoja pakankamai reikšmingus duomenis: veiklos plano, strateginio  plano 

įgyvendinimo veiksmingumą, Mokinių lankomumo ir pažangumo duomenis, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo(toliau – PUPP) rezultatus, dalyvavimo ir pasiekimų olimpiadose, 

konkursuose, varžybose rezultatus, pedagogų kvalifikacijos kėlimo duomenis, tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų (TIMSS, PRILS), standartizuotų testų rezultatus, metines, ketvirčių mokyklos 

finansavimo šaltinių sąmatas. 

Mokykloje konstruktyviai nagrinėjami plačiojo įsivertinimo rezultatai: analizuojama skirtingų 

rodiklių vertinimo dermė, ieškoma priežasčių koreliacijos stokai pagrįsti, lyginami kelerių metų 

plačiojo įsivertinimo rezultatai, bandoma rasti rodiklių vertinimo augimo ir žemėjimo priežastis ir 

pan. (pvz.: nustačius, kad mokykloje yra žemai vertinama mokinių mokymosi motyvacija, sudarytas 

rodiklių, galimai darančių įtakos pastarojo rodiklio kokybei „krepšelis“ (mokymosi poreikių 

nustatymas, mokymosi veiklos diferencijavimas). Po metų vėl atlikus platųjį įsivertinimą ir 

nustačius, kad mokinių motyvacijos vertinimas nekilo, minėtas rodiklių „krepšelis“ papildytas 

rodikliu „Vertinimas kaip ugdymas“. Analizuojant pastarąjį rodiklį buvo išskirta vien iš menkos 

mokinių mokymosi motyvacijos priežasčių – vieningas mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos 

stoka). 

Bendruomenės susitarimai dėl kokybės mokykloje yra pakankamai konkretūs (iliustracijos 

pamatuojamos, kriterijai išreikšti procentais, pvz.: 2 lygis – „vertindami mokinius ne visi mokytojai 

(30 proc.) naudojasi mokyklos priimta sistema...“, 4 lygis – „beveik visi mokytojai (85 proc.) 

suvokia ir taiko įvairius formalaus ir neformalaus vertinimo metodus...“ ir pan.). 

Įsivertinimo rezultatai panaudojami mokyklos veiklai planuoti (rezultatais remiamasi rengiant 

veiklos planus, strateginį planą, nusistatant veiklos prioritetus, rengiant kvalifikacijos tobulinimo 

planus, įsivertinimo duomenys yra SSGG analizės pagrindas). Visa tai leidžia teigti, kad mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimas yra pakankamai veiksmingas. Siekiant pačios aukščiausios pastarojo 

veiklos aspekto kokybės, vertėtų atkreipti dėmesį į įsivertinimo išvadų formulavimą. Vizito metu 

nustatyta, kad minėtosios išvados atspindi atliktų tyrimų duomenis, yra nepakankamai 

konceptualios, pvz.: „mokytojai turi individualias vertinimo sistemas“, „92 proc. mokinių tenkina 

arba iš dalis tenkina esama vertinimo sistema“, „50 proc. mokytojų prieš kiekvieną užduotį kurią 

vertina, primena mokiniams vertinimo kriterijus“, „3 metodinės grupės turi vieningas vertinimo 

sistemas“ ir pan. Tai daro įtakos rekomendacijų kokybei: kai kurios rekomendacijos nepakankamai 

siejasi su tyrimo rezultatais, pvz.: „daugiau paskatinti ir pagirti mokinius raštu“ (apie tai, kad 

mokiniai mažai skatinami raštu nei tyrimuose, nei išvadose neužsiminta). 

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

Absoliučiai pritariu NMVA įvertinimui, kad „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. 

Deja, asignavimų dydis remontams kasmet mažinamas visoms įstaigoms ir neatsižvelgiama, kiek 

pati įstaiga gali ir nori prie to prisidėti.  

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



 


