
 

PRITARTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. balandžio 25 d.  

sprendimu Nr. S1E-26 

 

 

TRAKŲ RAJONO LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

I SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

1.1.Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla – savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo mokykla, 

vykdanti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. 

1.2. Įstaigos adresas  –  Mokyklos g. 1, LT –  25118 Lentvario m., Trakų r. 

1.3. Įstaigos kontaktai – telefonas/faksas 8 (528) 28128, el. paštas: lentvariopradine@yahoo.com, 

interneto svetainės adresas: www.lentvariopradinemokykla.lt. 

1.4. Naudojamos patalpos: 2085,39 kv.m. Pastatas prtaikytas neįgaliųjų ugdymui, įrengtas 

pandusas, veikia liftas. 

1.5. Mokyklos direktorė  Ona Ramanauskienė, edukologijos (švietimo vadybos) magistrė, lietuvių 

kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, pedagoginis darbo stažas – 34 metai, vadybinis stažas – 28 

metai. 

1.6. Direktoriaus pavaduotoja Edita Stražnickienė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė, 

pedagoginis darbo stažas – 20 metų, vadybinis stažas – 5 metai. 

1.7. Mokykloje dirba 48 pedagogai, iš jų 8 mokytojai metodininkai, 13 vyresnieji mokytojai,  4 

mokytojai. 2018 metais mokykloje dirbo 5 švietimo pagalbos darbuotojai, 2 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai.  

1.8. Mokinių ir iš jų specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius ( palyginimas pagal metus):  

Mokslo 

metai 

Iš viso 

mokinių 
Priešmokyklinis 

ugdymas 

1- 4 klasėse mokinių ir 

komplektų skaičius 

Pokytis 

2017-09-01 337 

10 SUP 

10 (1 grupė) 327 (15 komplektų) 

10 SUP 

 

2018-01-01 334  

10 SUP 

10  (1 grupė) 324 (15 komplektų) 

10 SUP 

Sumažėjimas 3 

mokiniais 

2018-09-01 336 

10 SUP 

 16  (1 grupė) 320  (15 komplektų) 

10 SUP 

Padidėjimas 2 

mokiniais 

Trijų mokinių išvykimas dėl gyventojų emigracijos  švietimo įstaigai įtakos neturėjo.  

 

1.9. Mokinių pavėžėjimas į/iš mokyklą(-os) mokykliniu autobusu: 

Mokslo metai Iš viso PUG ugdytiniai 1-4 kl. mokiniai Pokytis 

2017-09-01 38 2 36  

2018-01-01 38 2 36  

2018-09-01 38 1 37 Mokinių skaičius nepakito 

Autobusų parko autobusu  2017-09-01 ir  2018-09-01 buvo pavežamas 1 mokinys. Pokyčio nebuvo. 

 

1.10. Socialiniai remtinų mokinių maitinimas.  

Mokslo 

metai 

Iš viso PUG ugdytiniai 1-4 kl. 

mokiniai 

Pokytis 

2017-09-01 32 1 31  

2018-01-01 36 1 35  

2018-09-01 31 5 26 Mokinių skaičius nepakito 

mailto:lentvariopradine@yahoo.com
http://www.lentvariopradinemokykla.lt/
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Pastebėta, kad PUG soc. remtinų ugdytinių skaičius didėja. 

Nemokamas maitinimas mokykloje teikiamas pagal Trakų rajono savivaldybės patvirtintą tvarką 

Socialinės paramos skyriaus sprendimu. 

1.11. Mokinių dalyvavimas neformaliojo ugdymo veikloje. 

Valands 

skirtos 

pagal UP 

Užsiėmimų pobūdis (nurodyti būreliuose dalyvaujančių 

mokinių skaičių) 

Iš viso 

lankančių 

Lankančių 

mok. % nuo 

visų mok. sk. 

mokykloje 

sport

iniai 

meni 

niai 

kalbi 

niai 

sociali 

niai 

techno 

loginiai 

gamtamo 

ksliniai 

kit

a 

  

30 val. 1 6 1 1 1 1 1 226 67 proc. 

 

1.12. Mokyklos mokiniai lanko Trakų meno mokyklą, pagal NVŠ programas - Trakų švietimo 

centro užsiėmimus „Trasalyje“, dalyvauja Trakų krašto tradicinių amatų centro veiklose, lanko 

futbolo ir krepšinio mokyklas Trakuose ir Vilniuje. 

 

1.13. Rėmėjų, projektinės ir mokyklos programų vykdymui gautos lėšos 2018 m.: 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta 

(tūkst. Eur) 

Išlaidos 

(tūkst. Eur) 

1. „Retal Lietuva“,  „Majoris ir 

prtneriai“ir mokinių tėvai (rėmėjai) 

3195  1711 Eur mokinių delegacijai į 

Hamburgą. 1484 Eur mokinių 

delegacijai į Alaniją. 

2. Projektas „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ 

3190,77 Gautos gamtos pažinimo mokymo 

priemonės. 

3. Švietimo informacinių technologijų 

centro projektas 

12233,10 Gauta 15 vnt. kompiuterių. 

4. Trakų savivaldybės biudžetas 3423,99 Įsigyta7 vnt. kompiuterių. 

5. Trakų savivaldybės biudžetas 315 Gauta 12 vnt. sėdmaišių „Pufas“. 

6. Trakų savivaldybės biudžetas 24000 Įrengta universali sporto aikštelė 

su dirbtine danga. 

7. Įstaigos lėšos 190 Įsigyta smėlio dėžė. 

8. MK lėšos 87,29 Nupirkta 20 vnt. klavetūrų ir pelių 

USB rinkiniai. 

9. MK lėšos 514,95 Nupirkti baldai ir žaidimai 

edukacinėms erdvėms (14 vnt.) 

10. MK lėšos 745,78 Nupirkti 3 projektoriai. 

 MK lėšos 2455,65 Įsigyti vadovėliai ir grožinė 

literatūra. 

11. MK lėšos 346,00 Sumokėta už prevencines 

programas „Obuolio draugai“.  

12. MK lėšos 36,00 Sumokėta už prevencinę 

programą „Zipio draugai“. 

Multimedijos ekranai, ekologiškas daržas ir suoliukai kieme - tėvų parama. 

 

1.14.  Gautos tikslinės lėšos 2018 m.: 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta 

(tūkst. Eur) 

Išlaidos 

(tūkst. Eur) 

1. 2% pajamų mokesčio parama 1,6  

3. Nemokamas maitinimas 10,4 10,4 
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4. PUG tėvų lėšos ugdymui 0,8 0,8 

1.15. Pamokos kokybė buvo gerinama įgyvendinant nacionalinio projekto „Lyderių laiko 3“ rajono 

kūrybinės komandos inicijuojamus pokyčius: formuluojant tinkamą ir mokiniams suprantamą 

pamokos uždavinį, naudojant įvairesnes mokinių veiklas pamokoje, tinkamai valdant pamokos 

laiką, aktyvinant mokinį pamokoje, džiaugiantis kiekviena mokinio sėkme, skatinant jį pasitikėti 

savo jėgomis, parenkant veiksmingas užduotis, naudojat įvairius mokymo(si) metodus ir strategijas, 

mokinio sėkmei patirti. Mokiniai gilino savo žinias ir tobulino pažintines kompetencijas stebėdami  

gyvąją gamtą  išvykose ir edukaciniuose užsiėmimuose už mokyklos ribų, taip pat mokydamiesi 

įgytas žinias taikyti kasdieniniame gyvenime. 

 

II SKYRIUS 

2018 M. VEIKLOS PRIORITETAI IR SVARBIAUSI PASIEKTI POKYČIAI 

MOKYKLOJE 

 

2.1. Veiklos prioritetai: 

Ugdymo(si) kokybė, orientuota į kiekvieno vaiko pažangą. 

Aktyvusis mokymas(is) pamokoje/veikloje. 

 

2.2. Metinio veiklos plano tikslas:  

Ugdymo(si) proceso kokybės  gerinimas, aktyvųjį mokymą(si) skatinančios aplinkos kūrimas.  

 

2.3. Uždavinai: 

2.3.1. Tobulinti mokyklos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

2.3.2. Diegti pamokose netradicinius, aktyviuosius mokymo metodus, skatinančius aktyvųjį 

mokymąsi. 

2.3.3.Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą, siekiant atskirų mokinių 

pažangos. 

2.3.4. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti naujas ir kryptingai plėtoti turimas kompetencijas. 

2.3.5. Kurti ugdymui(si) palankias, saugias edukacines erdves, stiprinti mokyklos materialinę bazę. 

 

2.4. Atlikus 2018 m. mokyklos veiklos kokybės rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ 

vertinimą IQES online Lietuva sistemoje, galima teikti, kad mokyklos metinio veiklos plano veiklos 

turėjo ženklų poveikį mokinio pasiekimams ir pažangai: 

2.4.1. Pagerėjo pamokos laiko vadyba. Geriau mokytojai pažino mokinius, jų gebėjimus, 

išskirtinumus ir poreikius bei atrado darbo su jais tinkamas formas, o mokiniai tapo sąmoningesni, 

atsakingesni, labiau motyvuoti. Todėl atsirado geresnis susiklausymas ir tikslinga veikla.  

2.4.2. Mokiniai perprato klasėje taikomą vertinimo ir įsivertinimo sistemą, noriai tai darė ir 

dauguma nebijojo prisipažinti, jei kažkas nepasisekė ir objektyviai save vertino. Daugelis pasitiki 

savo jėgomis, pamokoje jaučiasi laisvai ir nebijo klysti.  

2.4.3. Pagerėjo ugdymo(si) kokybė ir 83 % mokinių pasiekė asmeninę pažangą. 30 % pamokų 

vyravo aktyvusis mokymas(is), gerėjo mokinių motyvacija, pasiekimai. Mokymasis skatino 

atsakingai prisiimti atsakomybę. 

2.4.4. Kiekvienas mokinys darė individualią mokymosi pažangą, įgijo mokymuisi būtinų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų.  

2.4.5. Stebėdami mokytojai mokinių mokymosi rezultatus įvertino jų daromą (nedaromą) asmeninę 

pažangą, aptarė ją su mokinių tėvais ir kartu bendradarbiaudami, teikė tikslingą ir reikalingą 

pagalbą mokiniui ne tik pamokų metu, bet ir nepamokinėje veikloje. Tai padėjo siekti aukštesnių 

asmeninės pažangos rezultatų. 

2.5. Mokykloje naudojami 34 kompiuteriai. Naudojamos modernios mokymo priemonės: vaizdo 

projektoriai (15 vnt.), 22 nešiojami kompiuteriai, mokomųjų dalykų kompiuterinės programos, 2 

interaktyvios lentos ir t.t. Naudojamas elektroninis dienynas MANO DIENYNAS. Klasėse veikia 
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internetas, o mokykloje Wi-Fi ryšys. Kompiuterizuota skaitykla, mokytojų darbo vietos, įrengtas 

saugaus eismo kabinetas. Biblioteka aprūpinta vadovėliais ir grožine literatūra. Įrengti pagalbos 

mokiniui specialistų kabinetai. Klasės, kabinetai, biblioteka ir skaitykla aprūpinti baldais, mokymo 

priemonėmis. Įgarsinta ir prožektoriais apšviesta aktų salė. Veiksmingai turtinama mokyklos bazė 

sudaro sąlygas tenkinti mokinių ugdymo(si) saviraiškos poreikius, laiduoja ugdymo kokybę. 

Ypatingas dėmesys buvo skirtas ugdymo kokybės gerinimui, mokymosi aplinkų ir edukacinių 

erdvių atnaujinimui ir pritaikymui priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniams bei  1-4 klasių  

mokiniams. 

 

III SKYRIUS 

MOKYMASIS. MOKYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS. MOKYMOSI REZULTATAI. 

MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

 

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

reikmes. Daug dėmesio buvo skirta pamokos efektyvumo tobulinimui ir mokinių mokymosi 

poreikių tenkinimui.  

 

3.2. 1-4 klasių mokinių mokymosi rezultatai procentais. 

1-4 klasės 
Aukštesnysis 

lygis 

Pagrindinis 

lygis 

Patenkinamas 

lygis 

Nepatenkinamas 

lygis 

2017-05-31 29% 39% 29% 2% 

2018-05-31 22% 51% 26% 1% 

Pokytis 7% sumažėjo 12% padidėjo 3% sumažėjo 1% sumažėjo 

 

3.3. Atlikus duomenų analizę pastebėta, kad 83 % mokinių 2018 m. pasiekė asmeninę pažangą. 

Pakilo mokinių nacionalinio patikrinimo rezultatai. 2017 m. ir 2018 m. NMPP rezultatai mokyklos 

bendruomenę tenkina. Puikūs matematikos, rašymo, skaitymo ir pasaulio pažinimo rezultatai. 

Pasiekusiųjų aukštesnįjį lygį mokinių procentas yra ženkliai didesnis už šalies vidurkį. 

Darytina išvada, kad mokinius motyvavo vykdoma praktinė tiriamoji veikla ir pamokos  

netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

3.4. Mokykloje sukurtos ir atnaujinamos saugios edukacinės erdvės:  

Išdažytos sienos laiptinėse, koridoriuose, aktų salėje, valgykloje. Bendradarbiaujant su tėvais 

atnaujintos ir išdažytos 11 klasių sienos. Įdiegta 1 interaktyvi lenta. Klasėse įrengtos 2 multimedijos 

(tėvų padovanoti ekranai). Įsigyti 22 kompiuteriai. Kiekvieno aukšto koridoriuose įrengtos poilsio 

zonos: vaikiškos sofutės, kubai, reguliuojamo aukščio staliukai ir mini bibliotekėlės. Įkurtos lauko 

edukacinės erdvės: ekologiškas žaliasis daržas tiriamajai ir bandomajai veiklai, smėlio dėžė 

kūrybinei veiklai, suoliukai mokymuisi ir poilsiui. Įsigyta vadovėlių ir grožinės literatūros 

bibliotekai. 

 

3.5. 2018 m. mokyklos mokinių laimėjimai olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

Miesto/rajono (I-III vieta) Respublikoje (I-III vieta) Tarptautiniai diplomai: 

„Olimpis“, „Kengūra“, „Kings“ 

32 6 191 

 

85% mokinių dalyvavo neformaliojo ugdymo veikloje: mokyklos būreliuose, įvairiuose rajono,             

respublikos, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
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4.1. 2018 metais kvalifikaciją kėlė 27 mokytojai, tai yra 100 proc. mokykloje pirmaeilėse pareigose 

dirbančių mokytojų. Du seminarai vyko mokykloje, 37 seminarai Trakuose, Vilniuje, Kaune, 

Šiauliuose, Klaipėdoje. 11 pedagogų dalyvavo „Lyderių laikas 3“ 5 –iuose mokymuose ir mokyklų 

lyderystės iniciatyvų renginiuose bei stažuotėse Utenos ir Panevėžio švietimo įstaigose, vadovas – 

Suomijos ir Estijos švietimo įstaigose. Įgytas žinias ir kompetencijas pagal galimybes ir poreikius 

mokytojai taikė mokinių ugdymosi pasiekimams ir pamokos kokybei gerinti. 

 

4.2. Mokytojų tobulintos įvairios profesinės bei vadybinės kompetencijos, žinios: 

Dalykinė sritis Psichologinė sritis Vadybinė sritis Stažuotės Iš viso  

66  58 12  11  147 dienos 

 

4.3. Mokykloje buvo vykdomas  nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų 

lyderystės iniciatyvų renginys „Nauji iššūkiai pamokos sėkmei“, 6 mokytojai ir vadovas skaitė 

pranešimus, 4 pradinių klasių mokytojai vedė atviras pamokas naudodami aktyviuosius metodus.  

Mokytojai 2018 m. dalijosi darbo patirtimi ir vedė 8 atviras pamokas savivaldybės ir 4 pamokas 

nacionaliniu lygmeniu.  

4.4. Sistemingai vykdomas mokytojų pedagoginės veiklos stebėjimas ir vertinimas skatino 

mokytojus siekti aukkštesnės kvalifikacinės kategorijos,  2 mokytojai pasiekė mokytojo 

metodininko kvalifikacines kategorijas. Pagerėjo pagalba mokytojams ir mokinio pagalbos 

specialistams. Aukštesnės kvalifikacijos mokytojai pradėjo kokybiškiau dirbti ir teikti geresnės 

kokybės ugdymą.  

4.5. Mokytojai skatino mokinius bendrauti ir bendradarbiauti. Racionaliai naudojo klasės erdvę, 

pamokos laiką, pasirinko tinkamą tempą. Derino mokymo krūvius su mokinių galiomis. Namų 

darbų užduotis tiesiogiai siejo su darbu klasėje. Mokinių veiklos pamokoje nuolat buvo 

įvairinamos, kuriamas puikus mikroklimatas  klasėje užtikrinantis mokinių sveikatą ir saugumą. 

Pastebėtas tikslingas informacinių komunikacinių technologijų naudojimas. 100 proc. pradinių 

klasių mokytojų IKT taiko pamokose.  

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

5.1. Tikslingai ir veiksmingai buvo dirbama smurto ir patyčių prevencijos srityje. Mokykloje 

teikiama informacinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė, logopedinė, psichologinė 

pagalba, vykdoma sveikatos priežiūra. Vasarą organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla 

socialiai remtinų šeimų vaikams. Sėkmingai buvo ugdomi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

vaikai. Mokykla dalyvavo Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamose 

programose ,,Pienas vaikams“ ir   ,,Vaisių, daržovių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

5.2. Mokykla vykdė ir dalyvavo akcijose: „Apibėk mokyklą“, nacionalis solidarumo bėgimas, 

pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, „Neužmirštuolė“, „Veiksmo savaitė be patyčių“, „Visa 

Lietuva šoka 2018“, „Europos judumo savaitė“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos  Aplinkos 

ministerija.  

5.3.Mokykla dalyvavo projektuose: nacionaliame švietimo projekte „Lyderių laikas 3“, 

tarptautiniame  projekte HealthEDU, projekte „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“, edukaciniame projekte pirmokams „Košės diena“, tęstiniame mokyklos 

projekte „Lietuvių vaikų rašytojai ir jų kūryba“. 

5.4. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo „Verslo savaitės Trakų rajone“ renginiuose. 

5.5. Vykdyti bendradarbiavimo projektai: su VŠĮ Lentvario kultūros rūmais „Atvira kūrybos ir 

parodų erdvė Lentvaryje“, „Meninis vietos tyrimas ir albumo išleidimas“, „Šiuolaikinio meno 

praktikos jaunimui 3 dalių ciklas“, „Audiovizualiojo meno festivalis Lentvaryje“. 

5.6. Mokyklos švietimo specialistai spręsdama socialines problemas bendradarbiavo su klasių 

vadovais, tėvais, policijos pareigūnais, seniūnijos darbuotojais, socialiniais darbuotojais, VTAS 

specialistais. 
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5.7. Mokykloje užtikrinamas mokinių saugumas, tėvai nuolat ir sistemingai informuojami apie 

mokinių pasiekimus, lankomumą, teikiamos pusmetinės ir metinės ataskaitos. Analizuojamos 

praleistų pamokų priežastys.  

 

5.8. Įstaigos teritorija aptverta, kuri užtikrina mokinių saugumą bei atlieka prevencinę funkciją.  

5.9. Užtikrinant lygias galimybes, visi norintys vaikai priimami į mokyklą ir atsižvelgiama į tėvų 

pageidavimus. 

 

VI SKYRIUS 

PLANUOJAMI POKYČIAI 2019 METAIS 

 

6.1. Tęsti Trakų rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ inicijuojamus pokyčius gerinant 

pamokos kokybę. Ugdymo metu vyraus aktyvusis mokymas (is), gerės mokinių motyvacija, 

pasiekimai. Pamokose bus taikomi įvairesni mokymo metodai, praktinė tiriamoji veikla, dėmesys 

gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniniame gyvenime. 

Ugdymo turinys bus diferencijuojamas ir individualizuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir 

poreikius. 

6.2. Siekiant dar didesnių pokyčių, į ugdymo procesą bus įtraukiami mokinių tėvai tam, kad būtų 

pasiekti geresni mokymosi rezultatai, nes, nemaža dalimi, jie priklauso ne tik nuo mokytojų ar 

vaikų, bet ir nuo tėvų.  

6.3. Būtinas susitarimas dėl šiuolaikiškos pamokos ir mokytojo profesinės elgsenos keitimo, 

mokinio aktyvinimo ugdant jo savarankiškumą. 

6.4. Tobulintina pamokos struktūra, naudojant įvairesnius ugdymo metodus ir IKT pamokose, 

aktualizuojant ugdymo turinį, siejant su gyvenimiškąja patirtimi.  

6.5. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Efektyvesnių, šiuolaikiškesnių išmokimo 

stebėjimo būdų taikymas pamokoje (panaudojant IKT). 

 

VII SKYRIUS 

PROBLEMOS IR JŲ GALIMI SPRENDIMO BŪDAI, SIŪLYMAI, PRAŠYMAI 

 

7.1. Mokyklos bendruomenė nori sporto salės mokinių sveikatingumui stiprinti, kūno kultūros 

pamokoms vesti ir prašo  pastatyti sporto salę. 

7.2. Mokykla gavo gamtos pažinimo mokymo priemones ir mokyklos bendruomenė nori įsirengti 

gamtamokslinę laboratoriją, tačiau reikia įrangos kabinetui. 

7.3. Daugėja mokinių skaičius (jau turime 96 būsimųjų pirmaklasių tėvų prašymus), norime įrengti 

2 klases, reikalingi mokykliniai suolai, baldai. 

7.4. Daugėja didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, todėl 

mokykloje reikia įsteigti 8 mokiniams specialiąją klasę. 

7.5. Pasenusi mokyklos kieme asfalto danga, tvyro duobės, reikia atnaujinti asfalto dangą. 

 

 

Lentvario pradinės mokyklos direktorė                                                             Ona Ramanauskienė 
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