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ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ  MOKYKLOS  DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2018 m. vasario 26 d.  

 

1. BENDROS ŽINIOS  

Įstaigos pavadinimas:  Plokščių mokykla daugiafunkcis centras, įstaigos kodas 190821510 

Mokyklos daugiafunkcio centro vadovas – Nijolė Bitinienė, II vadybinė kategorija 

Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro veiklos pradžia:  2013 m. rugsėjo 1 d., įregistruota Juridinių 

asmenų registre 2013-08-30. 

Įstaigos nuostatai (galiojanti redakcija) patvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

T-30, 2018-01-26,  įregistruota Juridinių asmenų registre 2018-02-06. 

Įstaigos adresas, kontaktai:    Mokyklos g.4,  Plokščiai, Šakių r., LT 71483 

                                     el.paštas rastine@mokykla.ploksciai.lt tel. (8 345) 42772, tel/faks (8 345) 42768  

Ataskaitos paskirtis  

Ataskaitos paskirtis - pateikti 2017 m. organizacijos vadovės veiklos kokybinį vertinimą pagal 

organizacijos veiklos vidaus audito išvadas, veiklos priežiūros duomenis, individualių apklausų ir 

Focus grupių duomenų sąvadus ir atliktų statistinių analizių duomenis. Ataskaitoje pateikiami 

veiklos atitikties vertinimai pagal įstaigos steigėjo (Šakių rajono savivaldybės) keltas užduotis 

švietimo ir kultūros įstaigoms, daugiafunkcių centrų koncepcijos principus, pateikiama bendra 

išteklių panaudojimo analizė. Realiųjų išteklių panaudojimo vertinimas remiasi veiklos priežiūros 

dokumentais, finansine atskaitomybe, oficialiais statistiniais duomenimis ir apklausų (anketinės 

apklausos, susitikimai Fokus grupėse) rezultatais. Vykdomos veiklos atitiktis vertinama pagal šias 

sritis: ugdymo organizavimas, neformalaus švietimo, kultūros, visuomeninės socialinės ir kitos 

bendruomeninės veiklos organizavimas, organizuojamos veiklos atitikimas bendruomenės 

poreikiams ir poveikis vietos socialinei aplinkai, veiklos organizavimo kultūra ir vadyba. 

Vadovo veiklos ataskaita pristatyta organizacijos taryboje (2018-02-21). 

 

2. ORGANIZACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Organizacijos vizija 

Plokščių mokykla daugiafunkcis centras – tai demokratiška ir besimokanti organizacija, kurioje 

puoselėjama krašto kultūra ir kuriamos veiklos ir tobulėjimo galimybės visiems bendruomenės 

nariams. 

Organizacijos veiklos organizavimo filosofija grindžiama mokymosi visą gyvenimą nuostatomis, 

kultūros puoselėjimo, bendruomeniškumo ir pilietinės savivokos puoselėjimo, kūrybiškumo ir 

lyderystės ugdymo principais. 

mailto:mokykla@sakiai.omnitel.net
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OOrrggaanniizzaacciijjooss  mmiissiijjaa  

Teikti kokybiškas ugdymo, švietimo, kultūrinės ir bendruomeninės veiklos paslaugas, sudaryti 

sąlygas kiekvienam realizuoti savo galimybes ir gebėjimus. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse teikti ugdytinių kūrybines galias puoselėjantį 

ugdymą, mokykloje teikti nustatytus standartus atitinkantį ir į mokinių poreikius ir gebėjimus 

orientuotą kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. 

Sukurti bendrumenės nariams harmoningą aplinką saviraiškos vystymui per kultūrą, sportą ir sveikos 

gyvensenos stiprinimą, visuomeninę  pilietinę raišką.  

OOrrggaanniizzaacciijjooss  ttiikkssllaaii  

Organizacijos bendrosios veiklos kokybės  ir efektyvumo didinimas. 

Įvairaus amžiaus grupių bendruomenės narių socialinių, kultūrinių poreikių tenkinimas, 

visuomeninės lyderystės ugdymas, vadybos pasidalytosios lyderystės stiprinimas. 

Mokymo(si) organizavimo tobulinimas, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas stiprinant tėvų 

vaidmenį ir pasiekiant geresnių kiekvieno mokinio mokymosi rezultatų. 

 

Pagrindinės veiklų kryptys 

Švietimas, kultūra, bendruomeninė veikla, sportinė veikla, socialinės programos. Vykdoma jungtinė 

veikla su Šakių viešosios bibliotekos Plokščių skyriumi, Plokščių seniūnijos bendruomenių centrais, 

Jaunimo klubu „Mes“, Plokščių Caritas grupe. Organizuojamos veiklos orientuotos į įvairių 

bendruomenės grupių interesus, užtikrinamas veiklų prieinamumas. 

Stiprybės:  

Sukurtas efektyvus organizacijos modelis švietimui, kultūrai, įvairiai socialinei ir bendruomeninei  

veiklai, kūrybiniams edukaciniams projektams vystyti. 

Sukurta organizacijos veiklos kultūra, pasiektas platus bendruomenės susitarimas dėl pagrindinių 

veiklos krypčių plėtojimo, atnaujinimo projektų.  

Silpnybės: 

Neužtikrinamas stabilumas veiklos atnaujinimams dėl nepalankių demografinių tendencijų  

(gyventojų  mažėjimo ir neaiškios miestelio (seniūnijos) socialinės aplinkos plėtojimo) . 

 

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 

VEIKLOS VERTINIMAS PAGAL ORGANIZACIJOS SSGG (SWOT) ANALIZĘ 

 

 

STIPRYBĖS 

 

SILPNYBĖS 

1. Sukurta įvairios veiklos integracijos 1. Nepakankamas veiklų veiksmingumas 
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skirtingoms grupėms infrastruktūra, 

infrastruktūros ištekliai efektyviai naudojami.  

2. Sukurtos sąlygos  vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 

užimtumui ir socializacijai, bendruomenės 

atstovai dalyvauja veiklos vertinime ir 

atnaujinimo planavime.  

3. Sistemiškai vykdomas specialistų ir kitų 

darbuotojų patirtinis mokymasis, kvalifikacijos 

kėlimas. 

4. Stiprinama vadybinė lyderystė (pasidalintoji 

lyderystė) 

didinant tėvų atsakomybę už vaikų asmenybinį 

augimą.    

2. Neefektyvus bendradarbiavimas su 

institucijomis prevencinių programų vykdyme.   

3. Nepakankamas pasirengimas įtraukti 

pasyvias bendruomenės grupes į visuomenines 

veiklas. 

 

 

GALIMYBĖS 

 

PAVOJAI 

1. Sėkmingos patirties sklaida. 

2. Komandinis organizacijos mokymasis, 

bendruomenės įgalinimo veikti stiprinimas. 

3. Įvairios veiklos atvirumas, saviraiškos ir 

kūrybiškumo plėtojimas, lyderystės skatinimas 

organizacijos viduje.  

4. Kūrybinės, kultūrinės veiklos atnaujinimo 

strategijos kūrimas pritaikant veiklas mažesnėms 

grupėms, partnerystės sutartimis  integruojant kitų 

organizacijų ar privačių asmenų siūlomas veiklas. 

 

1. Mažėjančios galimybės mokyklos veiklos 

plėtojimui dėl drastiško mokinių skaičiaus 

mažėjimo ir jauno amžiaus gyventojų kaime 

mažėjimo. 

2. Ribotos galimybės šeimų bendradarbiavimo 

konteksto kūrimui dėl socialinės šeimų 

atskirties, skirtingos jų patirties ir 

įsipareigojimų suvokimo. 

3. Organizacijos atsinaujinimo strategijos 

validumo užtikrinimo pavojai dėl neigiamų 

aplinkos demografinių pokyčių.  

 

3. VEIKLOS APLINKOS VERTINIMAS 

Darbuotojai, darbuotojų kvalifikacija. Organizacijos veiklos tikslinės grupės. Socialinis 

organizacijos kontekstas. Organizacijos aplinka, materialinė bazė, finansiniai rodikliai. 

DARBUOTOJAI, JŲ KVALIFIKACIJA. DARBUOTOJŲ STATISTINIS KONTEKSTAS 

 2016-12-31 2017-12-31 

Įstaigos darbuotojų skaičius   48 46 

Mokytojai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio – priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, vaikų dienos centro vadovas,  kultūrinės ir klubinės 

veiklos vadovai 

Iš jų vadovų etatų skaičius 

31 

 

 

3 

29 

 

 

3 

Kiti darbuotojai  17 17 

 

MOKYTOJŲ/DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA 

Mokyklos daugiafunkcio centro direktorė – II vadybinė kategorija,  

Direktorės pavaduotojai ugdymui - II vadybinė kategorija,  

Direktorės pavaduotojos ugdymui, švietimui ir kultūrai – vadybinės kategorijos neturi (trumpesnis nei 

dviejų metų vadybinio darbo stažas).  
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Mokytojų kvalifikacijos statistinė analizė:  

Mokytojai metodininkai – 2  

Vyresnieji mokytojai – 15 

Mokytojai/auklėtojai – 2 

Specialiosios pedagoginės ir socialinės pagalbos specialistų kvalifikacijos statistinė analizė:  

Universitetinis išsilavinimas – 3   Iš jų:  magistro laipsnis - 2, bakalauro laipsnis - 1 

Kultūrinės veiklos vadovų kvalifikacijos statistinė analizė: 

Universitetinis išsilavinimas – 6 

Neuniversitetinis išsilavinimas - 2 

2017 metais mokytojai, kultūros darbuotojai ir kiti specialistai mokėsi pagal individualias 

kvalifikacijos kėlimo programas (58 programos), taip pat organizuotas mokytojų komandinis 

mokymasis (penki komandinio mokymosi seminarai), organizuoti metodiniai pasidalijimai pagal 

sėkmingas praktikas kitų organizacijų darbuotojams (trys susitikimai, seminaras).  

Organizuoti interaktyvių metodų taikymo mokymai mokytojams suteikė galimybę pamokose naudoti 

išmaniąsias technologijas (kursuose dalyvavo 6 mokytojų komanda, mokytojai toliau dalijasi savo 

žiniomis ir praktikomis), 3 veiklų organizatoriai dalyvavo tarptautiniuose seminaruose pagal Erasmus 

Plius projektų programas, organizacijos komanda tarptautiniame seminare dalijosi jaunimo 

savanorystės patirtimis.  

Mokykla daugiafunkcis centras dalyvavo „Drąsių mokyklų klubo“ kūrimo darbe, dalyvauja klubo 

iniciatyvoje kuriant, pristatant ir ieškant partnerystės vaikų pilietiškumo ugdymo ir demokratinių 

ugdymo principų mokyklose kūrimo darbe.   

Mokytojų ir kultūros darbuotojų kompetencijos stiprinamos dalyvaujant  patirtinio mokymosi 

praktikos programose („Mokytojas mokytojui“, „Pagalba“, „Tyrimų duomenys ir susitarimai“).   

 

ORGANIZACIJOS VEIKLOS TIKSLINĖS GRUPĖS 

Mokyklos daugiafunkcio centro veiklos turinyje sukurtos mokymo(si), ugdymo(si), vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų neformalaus švietimo programų, kultūrinės ir bendruomeninės veiklos, laisvalaikio ir 

sporto veiklos sritys.  Centre yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, keturios pradinės 

klasės, pirmosios ir antrosios pagrindinio ugdymo pakopų klasės, Vaikų dienos centras, 

bendruomeninės  ir  meninės veiklos organizavimas, kūrybinės neformalios veiklos organizavimas. 

Yra biblioteka, muziejus, diskusijų/debatų ir kamerinių renginių organizavimo erdvės, dirba 

specialiųjų pedagogų grupė, sveikatingumo programos vykdomos sporto ir treniruoklių salėse, 

vykdomas mokinių ir švietimo ar edukacinėse programose dalyvaujančių grupių maitinimas. Nuo 

2015 m. gegužės mėnesio veikia Atviroji jaunimo erdvė, nuo 2015 m. Jaunimo klubas „Mes“ pagal 

bendradarbiavimo sutartį vykdo neformalaus vaikų švietimo programą. 

TIKSLINĖS GRUPĖS PAGAL VYKDOMAS VEIKLAS 
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Tikslo grupė Veiklos Kokybiniai rezultatai 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

amžiaus vaikų 

grupės 

(28 vaikai) 

 

Dirba dvi grupės, vykdomos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos. 

Rengiamos edukacinės 

programos, kūrybiniai projektai. 

 

Veikla atitinka programines nuostatas,  

vaikų tėvų apklausos ir veiklos 

stebėsenos analizėje veikla vertinama 

gerai.  

Veiklos tobulinimo kryptys – 

bendradarbiavimo su tėvais 

efektyvinimas; metodinio darbo 

užtikrinant vaikų ugdymo(si) tęstinumo 

sėkmę sistemos tobulinimas. 

 

Mokyklinio amžiaus 

vaikų (paauglių) 

grupė  

(90 mokinių) 

 

Vykdomos pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programos. 

Vykdomas neformalusis 

ugdymas, vaikų ir jaunimo 

organizacijų veikla. 

Organizuojami laisvalaikio 

renginiai, edukacinės programos, 

kūrybiniai projektai, praktikos 

darbai ir socialinė veikla, 

vykdoma Vaikų dienos centro 

veikla. 

Ugdymo ir mokymo(si) rezultatai atitinka 

planuotų pasiekimų lygmenį (Mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo anketa 

IQES sistema, NMVA 2017).  

Vertinimas: Aukščiausiai vertinamas 

skatinimas mokytis, bendradarbiauti, 

mokytojų įsipareigojimas pažinti, 

pastebėti gabumus ir poreikius, kartu 

planuoti ir priimti susitarimus, 

vertinamos galimybės saviraiškai. Tėvai 

teigiamai vertina mokinių mokymosi 

pažangos ir problemų aptarimus, mokinių 

veiklos, psichologinės ir socialinės 

aplinkos sąlygas. 

Pagal mokinių ir tėvų vertinimų 

koeficientus 3,75 (max 5 IQES)  

Ugdymo(si) rezultatyvumo stiprinimui 

tobulintinomis kryptimis išskirta – 

užduočių diferencijavimo stiprinimas, 

mokymosi sėkmių ir nesėkmių aptarimų 

efektyvumo didinimas, mokymosi 

motyvacijos ir noro veikti mokykloje 

stiprinimas, patyčių prevencijos 

efęktyvumo didinimas. 

Pagal mokinių ir tėvų vertinimų 

koeficientus 2,8 (max 5 IQES) 

Atnaujinimas: Ugdymo procese 

palaipsniui įvedamos  naujos 

technologijos ir atnaujinti mokymo(si) 

metodai (interaktyvios pamokų 

programos, internetinė biblioteka).  

Veiklos tobulinimo uždavinys: nuolatinis 

darbo atnaujinimas sėkmingam kiekvieno 

mokinio mokymuisi pagal individualias 
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jo galimybes pasiekti. 

 

Mokinių 

tėvų/globėjų grupė 

(118 dalyvių) 

Rengiami individualūs 

susitikimai, grupių susirinkimai, 

edukacinės programos, 

organizuojami bendri šventiniai 

susitikimai. 

Darbo su tėvais rezultatai žemesni nei 

planuotas lygmuo (mokytojų apklausa).  

Veiklos tobulinimo kryptys: bendros 

vaikų ir tėvų edukacinės programos, tėvų 

rūpesčio bendradarbiauti vaikų 

mokymo(si) rezultatyvumo siekimui 

skatinimas.  

Pagal mokytojų,  tėvų apklausos 

duomenis, NMVA 2017 

 

Vaikų ir jaunimo 

grupės 

(104 dalyviai) 

Meninės kūrybos klubo (grupės 

pagal kūrybos raišką) veikla. 

Socialinių pilietinių programų 

(akcijų) organizavimas. 

Saviveiklinių meno grupių 

veikla. 

Sporto klubo grupių veikla. 

Įvairios  edukacinės programos. 

Laisvalaikio renginiai. 

 

Vaikų ir jaunimo grupių veiklos rezultatai 

atitinka planuotų pasiekimų lygmenį 

(vertinimas Fokus grupėse).  

Teigiamai (82 proc.) vertinama veiklos 

įvairovė ir saviraiškos galimybės, tęstinių 

programų sėkmė, naujų formų paieškos, 

bendruomeniškumas. 

Pagal mokinių, mokytojų, tėvų apklausos 

duomenis, vertinimų koeficientas 4,2 

(max 5 IQES) 

Veiklos tobulinimo kryptys: vaikų ir 

jaunimo veikimo (mokymosi veikti) per 

patirtis skatinimas (prisiimti 

įsipareigojimus ir atsakomybę, išmokti 

būti lyderiu ir partneriu). 

 

Suaugusiųjų 

gyventojų grupė 

(68 dalyviai) 

Meninės kūrybos klubo (grupės 

pagal kūrybinės raiškos kryptį) 

veikla. 

Socialinių pilietinių programų 

(akcijų) organizavimas. 

Saviveiklinių meninių kolektyvų 

veikla. 

Sporto klubo grupių veikla. 

Įvairios  edukacinės programos. 

Laisvalaikio renginiai.  

Organizuojamos veiklos atitinka tikslinių 

grupių poreikius, siekiama veiklų 

kokybės, papildomumo  Stipriausias 

veiklos aspektas -  bendruomeniškumo 

skatinimas.  

Pagal vertinimus Fokus grupėse 

Veiklos tobulinimo uždavinys: veiklos 

atnaujinimo, naujų krypčių veiklos 

organizavimo paieškos 

 

Bibliotekos 

lankytojų grupės 

(171 dalyvis, 16 

laisvųjų lankytojų) 

Bibliotekos veikla – skaitytojų 

aptarnavimas (įvairi literatūra), 

prieiga internetinei informacijai,  

internetinė Vyturio biblioteka, 

periodinė spauda, naujų knygų 

pristatymai, parodos, teminiai 

renginiai. 

Bibliotekos darbas tenkina skaitytojų 

poreikius. Biblioteka bendradarbiauja 

įvairiuose organizacijos renginiuose, yra 

bendro veiklos konteksto nedaloma dalis. 

Pagal vertinimus Fokus grupėse 

Veiklos tobulinimo uždavinys:  naujų 

darbo formų paieška. 

 

Jaunimo klubas Savarankiška jaunimo Jaunimo klubo veikla vertinama 
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MES 

(14 dalyvių) 

organizacija (NVO) vienijanti 

vietos jaunimą aktyviai veiklai, 

organizuojanti ir dalyvaujanti 

projektuose, socialinėse 

akcijose. 

teigiamai (83 proc.) 

Pagal vertinimus jaunimo Fokus grupėje 

 

Atviroji Jaunimo 

Erdvė (AJE)  

(75 dalyviai) 

Aplinka jaunimo laisvanoriškai 

veiklai (pasikalbėjimai prie 

arbatos, sportas, žygiai, išvykos, 

socialinės akcijos) 

Jaunimo erdvės veikla vertinama 

teigiamai (80 proc.) 

Pagal vertinimus jaunimo Fokus grupėje 

 

Neformalaus vaikų 

švietimo programos 

(63 dalyviai) 

Vaikų neformali edukacinė 

veikla pagal temines programas 

Vaikų neformaliojo švietimo programos  

vertinamos teigiamai (96 proc.) 

Pagal vertinimus vaikų tėvų Fokus 

grupėje 

 

Senjorų grupė 

(14 dalyvių) 

Senjorų klubo bendravimo 

veikla. 

Sveikatingumo programos. 

Klubo dalyviai teigiamai vertina sąlygas 

susirinkti susitikimuose, galimybes 

dalyvauti renginiuose, pažintinėse 

išvykose.  

Pagal vertinimus pokalbiuose 

 

Specialiųjų poreikių  

asmenų grupė  

(28 dalyviai) 

Pagalba garbaus amžiaus 

žmonėms, bendradarbiavimas su 

Carito grupe, bendros veiklos su 

„Vilties žiedo“ Plokščių 

socialinių paslaugų centru. 

Edukacinės programos 

socialinės atskirties ir socialinės 

rizikos asmenims. 

Teigiamai vertinama veikla: 

bendradarbiavimas su „Vilties žiedo“ 

Plokščių socialinių paslaugų centru 

(bendradarbiavimo sutartis), 

bendradarbiavimas su Caritas atstovais, 

Plokščių seniūnijos darbuotojais.  

Pagal vertinimus anketinėse apklausose 

Seniūnijos 

visuomenės grupė 

(apie 400 dalyvių) 

 

Įvairūs laisvalaikio renginiai ir 

šventės. 

Bendros pilietinės socialinės 

akcijos. 

 

 

Tikslinės turistų 

grupės  

(apie 1200 turistų) 

Edukacinės pažintinės 

programos  (dirba trys gidai, 

savanorystės programa) 

 

 

MOKINIŲ IR UGDYTINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMAS POKYTIS PER PASKUTINIUS DVEJUS METUS 

Mokinių skaičiaus kaita  (2016 m. rugsėjo 1 d. ir 2017 m. rugsėjo 1 d.)  

Metai 1-4 klasės 5 – 8 klasės 9-10 klasės 

2016-09-01  (93 mokiniai) 33  42  18 

2017-09-01  (90 mokiniai) 34 39 17 

 

Ugdytinių skaičius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:  
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Metai Ikimokyklinio ugdymo grupė Priešmokyklinio ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

2016-09-01  (33 ugdytiniai) 20 13 

2017-09-01  (28 ugdytiniai) 16 12 

 

Ugdytinių užbaigusių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas skaičius; mokinių, 

įgijusių pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, skaičius: 
Baigusių  ikimokyklinio ugdymo  programą 6 (100%) 

Baigusių  priešmokyklinio ugdymo  programą 12  (100%) 

Baigusių  pradinio  ugdymo  programą 9  (100%) 

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius 9 (100%) 

 

Pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės (10 kl.) pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 Nepatenkinamas 

vertinimas  

(1-3 balai) 

Patenkinamas 

vertinimas  

(4-6 balai) 

Geras vertinimas 

(7-8 balai) 

Labai geras 

vertinimas  

(9-10 balai) 

Lietuvių kalba  8 1  

Matematika  8 1  

Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio nustatymo testai Minimalus lygis B1 lygis 

 4 5 

 

Tolesnė baigusių pagrindinę mokyklą mokinių veikla:  

Baigė pagrindinio ugdymo  programą  9 mokinių 

  mokosi gimnazijoje - 3 

  mokosi profesinėse mokyklose – 5 

  nesimoko – 1(sveikatos problemos) 

 

 

SOCIALINIS ORGANIZACIJOS KONTEKSTAS (socialinės rizikos probleminis laukas):  

MOKYKLOJE  

Rizikos grupės mokinių skaičius 6 

KITOSE VEIKLOSE  

Dalyvauja  niekur nedirbančių  (nesimokančių) asmenų 12 

Dalyvauja  priklausantys socialinės atskirties grupėms 14 

Dalyvauja turėjusių teisėsaugoje spręstų  problemų 1 
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ORGANIZACIJOS APLPINKA, MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSINIAI RODIKLIAI 

Mokykloje daugiafunkciame centre sukurtos šiuolaikiškos veiklos erdvės. Centre yra ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo patalpos, pradinių klasių mokinių ugdymosi erdvės, 

mokomieji kabinetai, Vaikų dienos centro veiklos erdvės, bendruomeninės  ir  meninės veiklos 

organizavimo erdvės, biblioteka, muziejus, diskusijų/debatų ir kamerinių renginių organizavimo 

erdvės (aktų salė), specialiųjų pedagogų darbo kabinetai, sporto ir treniruoklių salės, valgykla ir maisto 

gamybos patalpos.  Centro erdvėse dirba Jaunimo klubas „Mes“, veikia Atviroji jaunimo erdvė, 

vykdomos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos. Vykdomos turizmo 

programos, organizuojamos Vaikų dienos stovyklos, partnerystės pagrindais bendradarbiaujama 

rengiant gamtos stovyklas vaikams ir jaunimui, organizuojama Jaunųjų Skautų veikla. Visos centre 

sukurtos erdvės yra efektyviai naudojamos keičiant veiklų organizavimą ir keičiantis veikiančioms 

tikslinėms grupėms. 2017 metais mokykloje daugiafunkciame centre remonto ar patalpų atnaujinimo 

darbų atlikta nebuvo. 

Mokinių pavėžėjimui ir važiavimui į pažintines ir edukacines programas naudojamasi dviem 

autobusais – Volkswagen 046LT (2004 m., rida 375556 km.) ir Peugeot Boxer (2001 m., rida 314249 

km.). Mokinių pavėžėjimo kelio vienos dienos vidurkis 192 km., vykstant į edukacines programas per 

metus nuvažiuojamas apie 4500 km. kelias. Autobusai, nors techniškai tvarkingi, vertinami kaip 

prastos būklės (nuolat remontuojami, kas sudaro dideles papildomas išlaidas), yra reikalingas naujų 

automobilių įsigijimas.  

Mokykloje 1972 metais buvo įrengtas sporto aikštynas. Per visą aikštyno naudojimo laiką buvo 

vykdomi tik minimalūs atnaujinimo darbai. Aikštynas neatitinka dabartinių reikalavimų ir sportinė 

veikla lauke dažniausiai vykdoma natūraliose gamtos sąlygose. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams yra įrengta tinkama lauko žaidimų aikštelė. 

 

 

 

 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR LĖŠOS 

Finansinis biudžetas 2017 m. sudarė  477820 eurų. Iš jų: 

Eil.Nr. Finansavimo šaltinis Lėšos (eurai) 

1. Mokinio krepšelis 224602 

2. Papildomos valstybės lėšos pedagogų darbo užmokesčiui 5128 

3. Ugdymo, švietimo ir kultūrinės veiklos  aplinka 233834 

4. Pavėžėjimas 3000 

5. Mokinių nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio 

reikmėmis 

11256 

 

Biudžeto kreditorinis įsiskolinimas: 2017-01-01  ir 2017-12-31  kreditorinio įsiskolinimo nebuvo. 

Kitos lėšos: 
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Eil. 

Nr. 

Paskirtis Lėšos (eurai) 

1. Specialiosios lėšos  9576 

2. Paramos lėšos  5200 

 

ĮSTAIGOJE ĮGYVENDINTI PROJEKTAI, GAVĘ PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ 

Bendradarbiavimo sutartis su Jaunimo klubu „Mes“:  

Atvirosios jaunimo erdvės veiklos projektas, projekto vertė 2218 eurų. 

Neformaliojo vaikų švietimo programa, projekto vertė 16471 eurai. 

Bendradarbiavimo sutartis su Plokščių bendruomenės centru: 

Visuomeninių kultūros renginių organizavimas, projektų vertė 869 eurai  

Dalyvavimas projektuose pagal partnerystės sutartis: 

Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ projektai (Jaunimo forumas 2K17; pažintiniai žygiai) 

Voniškių bendruomenės centro projektai (bendruomenės aktyvumo stiprinimas)  

 

4. VEIKLOS REZULTATAI 

Ugdymo planų įgyvendinimas, neformalusis ugdymas (projektai, konkursai, olimpiados).  

Kitų organizuojamų veiklų pasiekimai. Renginiai visuomenei ir bendros akcijos.  

Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bendrasis vertinimas.  

BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ ĮGYVENDINIMAS 

Formalusis ugdymas 

Mokyklos daugiafunkcio centro ugdymo planas parengtas pagal 2017-2018/2018-2019 mokslo metų  

Pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendruosius ugdymo planus (patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais Nr.V-446, 2017-

06-02 ir Nr.V-442, 2017-06-02), pagal Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašą 

(patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1180, 2005 -06- 22). Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo planas įgyvendintas dviejose grupėse (ikimokyklinio ugdymo grupė, 

priešmokyklinio ikimokyklinio ugdymo grupė). 

Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

ugdymo programų, individualizuotų ir pritaikytų programų mokiniams turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir taip pat neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Ugdymo 

planas apibrėžia ugdymo turinio nuostatas, ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo nuostatas 

mokykloje, nustato ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo (taip pat ugdymo pritaikymo pagal 

mokinių mokymosi poreikius) reikalavimus,  pagrindines nuostatas ugdymo turiniui, nustato pamokų 

valandas skirtas pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti. 

Pradinio ugdymo programa įgyvendinta keturiuose pradinių klasių komplektuose – 62 savaitinės 

valandos pamokoms atskirose klasių grupėse, 15 savaitinių valandų pamokoms jungtinėse klasių 

grupėse. 
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Pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos programa įgyvendinta keturiuose 5-8 klasių komplektuose – 

111 savaitinių valandų atskirose klasių grupėse, 4 savaitinės valandos jungtinėje klasių grupėje. 

Pagrindinio ugdymo antrosios pakopos programa įgyvendinta dviejuose 9-10 klasių komplektuose – 

62 savaitinės valandos atskirose klasių grupėse. 

Visų pakopų mokymosi programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama 

specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba: mokiniai mokosi pagal pritaikytas bendrąsias 

programas - 5, pagal individualizuotas ugdymo programas - 4, teikiama logopedo pagalba - 24, 

individuali specialiojo pedagogo pagalba - 9, mokytojo padėjėjo pagalba teikiama 9  mokiniams.          

PASIEKIMAI  

Mokinių ugdymosi pasiekimai 

2016 – 2017 mokslo metus mokykloje baigė  89 mokiniai.  

Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai: pradinėse klasėse mokinių pasiekimų vertinimų vidurkiai – 

aukštesnysis lygis 18 mokinių, pagrindinis lygis 12 mokinių, patenkinamas lygis 1 mokinys; 5-10 

klasių mokinių pasiekimų vertinimai – 10 mokinių (17,2 proc.) pasiekimų įvertinimų vidurkis 9-10 

balai, 37 mokinių (63,8 proc.) pasiekimų įvertinimų vidurkis 8-7 balai, kitų mokinių (10 mok. 17,2 

proc.) pasiekimų įvertinimų vidurkis žemesnis nei 7 balai.  

Mokinių mokymosi rezultatus, pažangos įsivertinimą  iliustruoja atlikti 2,4,6,8 klasių mokinių žinių 

ir gebėjimų patikrinimų diagnostiniai testai. Diagnostinių testų analizės duomenimis mūsų mokyklos 

ketvirtokai savo rezultatais nusileido tik didmiesčių mokykloms, aplenkę kitų vietovių mokyklas 

(gimnazijas, progimnazijas, kaimo mokyklas, pagrindines ir pradines mokyklas). Mokyklos mokinių 

mokymosi koeficiento vidurkis: matematika  -57,5 proc., skaitymas – 67 proc., rašymas – 81 proc., 

pasaulio pažinimas – 63 proc.. 

Mokiniams sudaromos sąlygos tobulinti savo gebėjimus ir įgyti naujų žinių ir patirčių įvairiose 

skirtingose aplinkose. Mokiniai dalyvauja  mokyklos daugiafunkcio centro meno kolektyvuose ir 

klubuose, integruotos veiklos projektuose, pilietinėse ir socialinėse akcijose, netradicinėse pamokose. 

Išskirtinė vieta neformaliojo ugdymo turinyje buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio 

programoms: Dailyraščio konkursas Nepriklausomybės Akto tekstui (pakviestos visos rajono 

mokyklos), Kitokios pamokos – parodos, susitikimai, edukacinės programos, Kultūrinio tautos 

paveldo dienos - liaudies šokiai, dainos, pasakos ir papročiai, tautinis kostiumas, audiniai, kulinarinis 

paveldas, Instaliacija „Žinomi nežinomi Plokščiai“, Istorijos skaitymo trečiadieniai, Tapybos darbų ir 

kitų kūrybinių darbų konkursai, Nepriklausomybės šventė „Nusilenki savo žemei“. Formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo integracija sudaro galimybes mokinių saviraiškai, savęs pažinimui, mokomasi 

naujos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros.  

Tradiciškai mokiniai dalyvavo Vinco Kudirkos  dailyraščio konkurse, viktorinoje Laisvės gynėjų 

dienai paminėti, konkurse  ,,Lietuvos istorijos žinovas“, Konstitucijos egzamine, Solidarumo bėgime. 

Pilietiškumo išraiškos tradicija kiekvienais metais rašomas Nacionalinis diktantas.   
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Mokykloje siekiama stiprinti tradicinio mokymo ir praktinio mokymosi ryšį,  mokytojai vis daugiau 

organizuoja integruotų  pamokų, įveda praktikos darbus, eksperimentus, naudoja „Šviesos“ leidyklos 

ir kitas interaktyvias mokomąsias  programas. Siekiant didesnės mokinių mokymosi motyvacijos 

vykdomi savęs pažinimo testai, mokymasis organizuojamas probleminio modelio  principu, teorija 

grindžiama  gyvenamosios aplinkos praktika.  

2017 m. mokiniai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose įvairių mokomųjų dalykų 

,,Kengūros‘‘, Olimpis konkursuose, Kings matematikos ir anglų kalbos olimpiadose, respublikinėje 

programavimo valandoje, nacionaliniame konkurse ekologine tema ,,Žalioji olimpiada‘‘, 

etnokultūriniame projekte ,,Mūsų lobynai‘‘ (rajoninis turas - laimėtojai, respublikinis turas – 2 vieta). 

Sėkmingai dalyvauta liaudies kūrybos atlikėjų konkurso  ,,Tramtatulis‘‘ rajoniniame ir regioniniame 

konkursuose (M. Kazarjan- prizininkė, ikimokyklinio ugdymo grupė), Dainų dainelės rajoniniame ir 

regioniniame  konkursuose dalyvės (M.Kazarian, A.Diktoraitė). Viena dalyvė  tapo finalininke ir 

pateko į respublikinį Dainų dainelės konkursą (M. Kazarjan). Mokyklos komanda (6 klasės 

mokiniai) nugalėtojai tapo  rajoniniame konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai‘‘ ir dalyvavo 

respublikiniame konkurse. Mokiniai dalyvavo rajoninėse lietuvių ir užsienio kalbų, matematikos, 

biologijos, geografijos, technologijų olimpiadose, pradinių klasių skaitymo, rašymo konkursuose 

(matematika 3-4 kl.  olimpiada - M. Gafurova 1vieta, anglų kalbos ,,Spellinin Bee‘‘ konkursas - E. 

Jansavičius 1vieta). Taip pat mokiniai dalyvavo įvairiuose muzikiniuose konkursuose, socialinėse 

akcijose, sveikos gyvensenos konkursuose ir  sporto varžybose (Ilgosios šokdynės konkurse 

mokyklos komanda laimėjo 3 vietą).  

Statistiniais duomenimis mokyklos mokiniai ir mokinių komandos dalyvavo 32-uose tarptautiniuose, 

respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose.  Prizinės vietos konkursuose: tarptautiniuose - 1, 

respublikiniuose - 4, rajoniniuose - 6.  

Mokinius konkursams ir olimpiadoms ruošė mokytojai Raslita Liudžiuvienė, Rasita Gokdere, Asta 

Grigaitienė, Jolita Puidokienė, Rūta Samajauskienė, Regina Didbalienė, Rimvydas Leščevičius, 

Violeta Mikelaitytė, Itana Dirvelienė, Romualda Stankevičienė, Sandra Juškaitė, Gražina Kazarian.  

Mokinių kūrybiniai darbai pristatyti mokyklos daugiafunkcio centro šventėse, projektuose, 

programose ir akcijose. Organizuotos tradicinės šventės,  teminiai vakarai, rengtos integruotos 

pilietinio ugdymo programos, pažintinės išvykos, prevencinės programos.  

Kitų veiklų pasiekimai 

Mokykloje daugiafunkciame centre organizuojamos veiklos saviveikliniuose meno kolektyvuose, 

klubuose, bendradarbiaujama su bendruomeninės veiklos partneriais, organizuojami renginiai 

visuomenei. 2017 m. vykdyta Jaunimo klubo MES neformaliojo ugdymo veikla, Atvirosios jaunimo 

erdvės projektas. 

Saviveikliniai meno kolektyvai 

Kolektyvo pavadinimas Koncertinių programų 

pristatymų skaičius 



PPllookkššččiiųų  mmookkyykklloossddaauuggiiaaffuunnkkcciioo  cceennttrroo  ddiirreekkttoorriiaauuss  22001177  mmeettųų  vveeiikkllooss  aattaasskkaaiittaa    

Vaikų vokalinis ansamblis „Volungėle“  4 

Mišrus vaikų vokalinis ansamblis 5 

Mėgėjų teatras (jaunimas ir suaugusieji) 8 

Merginų šiuolaikinių šokių grupė  6 

Jaunučių liaudies šokių kolektyvas  4 

Jaunių liaudies šokių kolektyvas 8 

Moterų liaudies šokių grupė  6 

Folklorinis ansamblis „Vaiguva“ 10 

Klubai 

Klubo pavadinimas Veiklos sritis 

Kalbų klubas              Anglų kalbos mokymasis, kalbos vartojimo socialinėje aplinkoje 

įgūdžiai 

Menų klubas Įvairių meno dirbinių, kūrybinių darbų gamyba 

Molinuko klubas Vaikų dirbinių iš molio gamyba 

Kraštotyrininkų klubas  Kraštotyrinė veikla, pilietinių programų organizavimas ir Lietuvos 

Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimo organizavimas 

Jaunųjų Skautų klubas Skauto veiklos pažinimas, mokymasis skautų veiklos principų, 

skautiškųjų tradicijų, dalyvavimas Lietuvos skautų veikloje 

Gitaristų klubas Mokymasis groti gitara, laisvas muzikavimas 

Gamtos bičiulių klubas Gamtosauginiai projektai, tiriamieji darbai, gamtos tvarkymo ir 

ekologinės akcijos 

Senjorų klubas Įvairūs neplanuojami susitikimai, išvykos, edukacinės programos, 

dalyvavimas bendruomenės veiklose, renginiuose 

Aktyvaus jaunimo klubas 

„Mes“ 

Projektinė jaunimo veikla, įvairios pilietinės ir socialinės iniciatyvos 

Neformalaus vaikų švietimo programos – Savęs pažinimo ir raiškos 

studija; Judesio ir emocijų lavinimo programa 

Sporto klubas Įvairi sporto ir sveikatingumo veikla (individualios programos,   

grupių programos, treniruotės) 

 

Renginiai visuomenei ir bendros akcijos 

Mokykla daugiafunkcis centras organizuoja kultūrinius ir socialinius renginius visoms visuomenės 

grupėms, partnerystės pagrindu bendradarbiauja organizuojant seniūnijos pilietines, socialines ir 

gamtosaugines programas. Plokščių krašto bendruomenė aktyviausiai rajone dalyvauja 

Nacionaliniame diktante, dalyvauja Konstitucijos egzamine, organizavo Dailyraščio konkursą 

Lietuvos Nepriklausomybės Aktui, kuria savitas tradicijas Valstybinių švenčių paminėjimams, krašto 

kultūros  tradicijos puoselėjamos aktyviai įsitraukiant į pilietines bei socialines akcijas.  

Mokyklos daugiafunkcio centro erdvėse vyksta Menų klubų dalyvių darbų ir profesionalių menininkų 

darbų parodos (Vytauto Tamoliūno, Jono Daniliausko tapybos darbų parodos, Vilniaus edukologijos 

universiteto studentų tapybos darbų paroda, Šakių meno mokyklos mokinių tapybos ir keramikos 
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darbų  paroda), teminės parodos (filatelijos parodos – Liudo Mažylio, Juozo Urbono teminės parodos; 

teminės fotografijos parodos, Z.Sederevičiaus medžio skulptūros fotoplakatų paroda), bibliotekoje 

vyksta  susitikimai „Mano svajonių biblioteka“, klubų susitikimai, savaitgaliais vyksta jaunimo 

susitikimai ir kino vakarai, vyksta sporto klubo renginiai. 

 

2017 metais organizuoti viešieji  ir bendruomeniniai renginiai: 

2016 m.   Viešųjų renginių skaičius Renginių tikslinėms grupėms skaičius 

Sausis 2 7 

Vasaris 3 9 

Kovas 3 9 

Balandis 4 7 

Gegužė 5 10 

Birželis 5 8 

Liepa  3 5 

Rugpjūtis 2 6 

Rugsėjis 5 10 

Spalis 6 9 

Lapkritis 5 8 

Gruodis 5 13 

 

5. BENDRAS VEIKLOS KONTEKSTAS. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS. 

VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS   

(pagal  2017  metų mokyklos daugiafunkcio centro veiklos programą) 

Pagrindiniai mokyklos daugiafunkcio centro 2017 metų veiklos uždaviniai kelti ugdymo 

organizavimo tobulinimui, švietimo pagal mokymosi visą gyvenimą principą sėkmingam 

organizavimui, bendruomenės visuomeninio ir socialinio bendravimo ir  bendradarbiavimo 

plėtojimui, pilietinių nuostatų stiprinimui pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį.  

Mokymo ir mokymosi kokybės stiprinimo susitarimams dėl  darbo krypčių remtasi duomenimis iš 

organizacijos veiklos vertinimo (VMVA 2016 ir 2017) analizės, telktos mokytojų bendradarbiavimo 

idėjos, metodinių grupių siūlymai ir susitarimai. Pagal mokyklos veiklos įsivertinimo,  ugdymo 

stebėsenos ir tyrimų duomenų išvadas aukščiausiai vertinti ugdymo organizavimo veiksniais lieka  
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motyvuojanti edukacinė aplinka, skatinantys mokytis susitarimai, mokytojų pagalba ir pasitikėjimas 

mokinio galimybėmis. Daugiau nei 87 proc. mokinių pasiekimai atitinka jų lūkesčius, tačiau lieka 

aktuali mokymosi motyvacijos problema (ypač 9–10 klasių koncentre), rūpesčių kelia tolimesnio 

mokymosi perspektyvų neigiamas vertinimas (perspektyvomis savo krašte tiki tik 64 proc. mokinių, 

atsakymuose žymima – nesitikiu kad pavyks susirasti darbą, mažas darbo užmokestis, noriu turėti 

galimybę dirbti užsienio šalyje). Mokinių, kurių mokymosi rezultatai aukštesni, tolimesnio 

mokymosi perspektyvų vertinimas ženkliai aukštesnis (86 proc.). Mokymosi motyvacijos stiprinimui 

siekiama sudaryti mokyklos ir šeimų bendrus susitarimus, skatinti pačių mokinių mokymosi 

reikšmingumo supratimą organizuojant praktinius ir kūrybinius darbus vietinės aplinkos erdvėse, 

kviečiant mokinių grupes dalyvauti edukacinėse programose įvairiose netradicinėse erdvėse kitose 

šalies vietose (programos „Prisijaukink pasaką“ etnografinėje sodyboje, „Paukščių žiedavimas“ 

Ventės rage, „Išgyvenimo pagrindai“ Kauno marių regioniniame parke,  „Filmavimo mobiliaisiais 

telefonais dirbtuvės, num. 5-12“ Audiovizualinių menų inkubatoriuje,  „Kūrybinėse dirbtuvėse 

„Pasidaryk pats", num. 5-11“ Kūrybos kampe Kaune). Atitinkamas dėmesys skiriamas specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymui. Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija, specialiosios pedagoginės 

pagalbos grupė (specialioji pedagogė logopedė, psichologė konsultantė, mokytojų padėjėjai), visiems 

specialiųjų poreikių vaikams yra teikiama pagalba. 

Sėkmingai organizuotos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalaus  švietimo programos: 

■Vaikų neformalaus ugdymo programos (mokykla, Vaikų dienos centras, Skautų organizacija) 

■Socialiniai projektai (pilietinės iniciatyvos bendruomeniškumo skatinimui (bendruomenės grupių 

įsipareigojimai visuomeniniam sektoriaus problemoms spręsti), iniciatyvos aplinkos tvarkymui, 

akcijos “Padėk artimui”, bendruomeninės grupių programos (gatvės iniciatyvos, jaunimo pagalbos 

akcijos)) 

■Kultūriniai švietimo projektai, edukacinės programos (įvairių grupių teminiai susitikimai su 

lektoriais, kraštotyrinės ekspedicijos (Krašto muziejus) ir kita veikla, valstybinių švenčių ir krašto 

kultūros programų rengimas, įvairių grupių edukacinės išvykos, pažintinės kelionės šalyje) 

■Projektinės programos (tęsiamos Erazmus +,  ES ir valstybės fondo kaimo bendruomenių 

programos pagal partnerystę su Voniškių bendruomenės centru, Nacionalinės jaunimo politikos 

2011–2019 metų plėtros programos atvirųjų jaunimo erdvių projektas, ŠMM Neformalaus vaikų 

švietimo programa (partnerystė su jaunimo klubu „Mes“) 

 

Visuomeninis socialinis vietos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas įgyvendinamas per  

partnerystę su vietos bendruomenės grupėmis – seniūnija, kaimo bendruomenių centrais, vietos 

ūkinėmis organizacijomis. Tradiciškai vystytos pilietinės ir socialinės programos, prevencinės 

pagalbos ir sveikos gyvensenos ugdymo programos. Sistemingai teikiama socialinė pedagoginė 

pagalba, bendradarbiaujama su seniūnija ir Caritas draugijos Plokščių parapijos grupe sprendžiant 

socialines problemas.  
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir Vaikų dienos centro veikloje sukuriamos sąlygos 

vaikų užimtumui, socialinės atskirties mažinimo ir vaikų socializacijos problemoms spręsti. 

Kasmetinių tėvų apklausų duomenimis Vaikų dienos centro ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių  veikla vertinama teigiamai (98 proc. respondentų).  

Visos mokykloje daugiafunkciame centre organizuojamos veiklos vykdomos moderniose erdvėse, 

naudojamos technologijas, vykdoma veiklų  integracija,  dalyvaujama įvairiuose projektuose. Pokyčių 

rezultatų, naujų sėkmingų praktikų pavyzdžių sklaidai naudojamasi internetine organizacijos paskyra, 

informacija skelbiama rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, kitose informacinėse priemonėse. 

Bendruomenės nariai teigia, kad mokyklos daugiafunkcio centro organizuojamoje veikloje jaučiasi 

saugiai, veikla yra įdomi ir tenkina jų poreikius.  

 

KULTŪROS IR TRADICIJŲ FORMAVIMAS 

INFORMACIJOS SKLAIDA BENDRUOMENEI 

Mokykloje daugiafunkciame centre vystomas socialinio visuomeninio vietos bendruomenės gyvenimo 

kontekstas. Plėtojamos kultūrinio ir istorinio paveldo saugojimo, pilietiškumo ugdymo tradicijos, 

vystomi bendradarbiavimo projektai su Suomijos Donelaičio draugija, Lietuvos Suomijos ambasada. 

Veikia krašto kultūros muziejus, kuriame organizuojami įvairūs susitikimai, pažintinės programos 

mokiniams ir atvykusiems svečiams, ekspedicijų dalyviams, pažintines programas veda  trys 

sertifikuoti gidai.  

Kasmet vyksta tradiciniai Rugsėjo pirmosios ir Mokslo metų užbaigimo šventiniai renginiai, Mokytojo 

dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo, Laisvės gynėjų dienos paminėjimai, kasmet rašomas 

Nacionalinis diktantas, dalyvaujama nacionaliniame konkurse Lietuvos istorijos žinovas“. Mokiniams 

tradiciškai teikiamos Suomijos Donelaičio draugijos įsteigtos stipendijos, renkama aktyviausia veiklos 

grupė. Metų bendruomeninės veiklos  pristatymas bendruomenei vyksta  tradicinėje šventėje birželio 1 

dieną.  

Apie mokyklos daugiafunkcio centro veiklą informacija skelbiama internetinėje svetainėje 

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/ , kituose švietimo internetiniuose portaluose (paieška Plokščių mokykla 

daugiafunkcis centras), taip pat straipsniuose rajono ir respublikinėje spaudoje. 

 

BENDRADARBIAVIMAS 

Veiklos kokybės vertinimui ir veiklos atitikties vietos bendruomenės grupių poreikiams ir tolimesnio 

vystymo planavimui vykdoma nuosekli veiklos analizė Focus grupėse.  

Organizacijos vadovo vaidmuo – vietos bendruomenės socialinę aplinką įtakojančių organizacijų 

bendradarbiavimo ir partnerystės užtikrinimas. 

 

 

BENDRADARBIAVIMO  PARTNERIAI 

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/
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Organizacijos pavadinimas Bendradarbiavimo pagrindas 

Šakių rajono viešoji biblioteka Jungtinė veiklos sutartis 

Šakių savivaldybės administracijos 

Plokščių seniūnija 

Bendradarbiavimas socialinėse programose, pilietinėse 

akcijose, bendruomeninių renginių organizavime 

Plokščių bendruomenės centras Bendradarbiavimas socialinėse programose, pilietinėse 

akcijose, bendruomeninių renginių organizavime 

Voniškių bendruomenės centras Bendradarbiavimas socialinėse programose, pilietinėse 

akcijose, bendruomeninių renginių organizavime 

Zanavykų muziejus Bendradarbiavimo sutartis, edukacinės programos 

Lietuvos edukologijos universitetas Bendradarbiavimo sutartis, edukacinės programos 

Lietuvos grafinio dizaino asociacija Bendradarbiavimo sutartis, edukacinės programos 

Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis 

stalas“ 

Bendradarbiavimo sutartis, jaunimo programos 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras 

Bendradarbiavimo sutartis, jaunimo programos 

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bendradarbiavimo sutartis, jaunimo programos 

VĮ „Vilties žiedas“ Plokščių socialinių 

paslaugų centras 

Bendradarbiavimas socialinėse programose, renginių 

organizavime tikslinėms grupėms, socialinėse ir 

pilietinėse akcijose 

Plokščių, Kubilių ir Voniškių žemės ūkio 

bendrovės 

Parama įvairių edukacinių ir kultūrinių programų 

organizavimui 

Caritas draugijos Plokščių grupė Bendradarbiavimas socialinėse programose 

 

RYŠIAI  (socialiniai partneriai Lietuvoje, ryšiai su užsienio šalimis) 

Kultūrinės veiklos partneriai: 

Suomijos ambasada 

Lietuvos – Suomijos draugija 

Panemunių regioninis parkas 

Partneriai kitose švietimo ir kultūros įstaigose: 

Šakių „Žiburio“ gimnazija 

Vilkaviškio rajono Paežerių pagrindinė mokykla 

Šakių kultūros centras 

Turizmo agentūros  

Veiklos socialiniai partneriai: 

Šakių rajono savivaldybės administracija 

Marijampolės švietimo centras 

Ugdymo plėtotės centras  ŠMM 
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Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Šakių  policijos komisariatas 

 

6. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS, VADOVO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS,  

ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMAS IR TOBULINIMAS 

 

VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS  

Organizacijos vadybos ir administravimo kultūra grindžiama pasidalytosios lyderystės principais.   

Vadovas prisiima atsakomybę už visą organizacijos veiklą ir kartu skatina visų organizacijos 

darbuotojų pastangas nuolat tobulinti svarbiausias organizacijos sritis.  

 

Pagal pasidalintosios lyderystės principus organizacijoje sukurtas vadybinės veiklos modelis: 

(1) Organizacijos veiklos tikslai derinami darbo/veiklos grupėse, tvirtinami organizacijos taryboje 

(2017 m. – veiklos vidaus audito grupė, veiklos plano rengimo grupė, metodinės grupės, mokytojų 

taryba, bendruomeninės veiklos taryba, Organizacijos taryba) 

(2) Mokyklos daugiafunkcio centro veiklos vertinimas/planavimas (2017 m. – veiklos vidaus audito 

grupė, veiklos plano rengimo grupė, metodinės grupės, mokytojų taryba, bendruomeninės veiklos 

taryba, Organizacijos taryba) 

(3) Ugdymo(si) priežiūra, pasiektų rezultatų vertinimas, ugdymo organizavimo kokybės vertinimas 

(2017 m. – direktorius, pavaduotoja ugdymui, pavaduotojos ugdymui, švietimui ir kultūrai, 

metodinės grupės, programa „Mokytojas mokytojui“, „Pagalba“, „Tyrimų duomenys ir susitarimai“) 

(4) Kitų vykdomų veiklų priežiūra, veiklų tikslingumas, organizavimo kokybės vertinimas (2017 m. – 

direktorius, pavaduotojos ugdymui, švietimui ir kultūrai, veiklų vadovai, Focus grupės, programos 

„Pagalba“, „Tyrimų duomenys ir susitarimai“) 

(5) Organizacijos ūkinė veikla (2017 m. – direktorius, pavaduotojas ūkio reikalams, veiklų sričių 

vadovai, kitos darbo  grupės) 

(6) Organizacijos darbuotojų mokymasis (2017 m. – direktorius: sąlygos mokymuisi, veiklos sričių 

vadovai: mokymosi planavimas) 

(7) Organizacijos augimas, darbo ir veiklos organizavimo sąlygų užtikrinimas (2017 m. – direktorius, 

administracinė grupė) 

 

ORGANIZACIJOS VADOVO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

Direktorė – Nijolė Bitinienė, II vadybinė kategorija 

Mokymosi praktika: 

Bendradarbiavimo darbas  Švietimo iniciatyvų projekto „Lyderių laikas“ grupėje 

Bendradarbiavimo darbas  Plokščių seniūnijos taryboje 

Darbas Šakių trečiojo amžiaus universiteto valdyboje 
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Darbas Lietuvos Suomijos draugijos taryboje 

Seminarų, mokymų organizavimas: 

Pranešimai - „Universaliųjų daugiafunkcių centrų patirtis“ (UPC) 

Dalyvavimas diskusijose/konsultacijose: 

„Visos dienos mokykla. Patirtys“ (MOKYKLA 2017, ŠMM); „Mokyklos daugiafunkcio centro 

veiklos galimybės“ (Daugiafunkcių centrų asociacijos forumas) 

Kvalifikacijos kėlimas seminaruose: 

„Veiklos kokybės matavimas organizacijoje“; „Mokymosi turinio planavimo kompetencijos“; 

„Ugdymo aplinkos kūrimas“;  „Naujos mokyklos link“; „Darbo apmokėjimo reforma viešajame 

sektoriuje“.   

 

7. ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA. VERTINIMO KRITERIJAI.  

VERTINIME DALYVAVUSIOS ŠALYS 

 

BŪDAI 

Veiklų vertinimas tikslinėse Focus grupėse 

Bendruomenės grupių nuomonių tyrimas (anketinė apklausa) 

Vertinimų analizė pagal vidaus audito metodiką 

Tyrimas NMVA 2017 (IQES online sistema) 

Statistinių duomenų ir finansinių ataskaitų vertinimas 

Kitų organizacijoje vykdomas veiklas ir jų vykdymo sąlygas prižiūrinčių institucijų vertinimai 

  

KRITERIJAI 

Veiklų organizavimo kokybės atitiktis visuomenės poreikiams (nuomonių tyrimas, atskaitininis 

koeficientas teigiamam vertinimui - 70 proc. respondentų)  

Organizuojamoms veikloms keliamų standartų (nustatytų teisės aktais) atitiktis 

ĮSITRAUKUSIOS ŠALYS 

Mokyklos daugiafunkcio centro lankytojai (mokiniai, mokinių ir ikimokyklinio priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikų tėvai, kitų veiklų lankytojai – saviveikliniai kolektyvai, klubai, visuomeninių 

renginių lankytojai, projektų dalyviai) 

Mokyklos daugiafunkcio centro darbuotojai 

Bendradarbiaujančios institucijos (seniūnija, vietos bendruomenės, viešoji biblioteka, bažnyčios 

bendruomenė, jaunimo klubas „Mes“, socialinių paslaugų centras prie VšĮ „Vilties žiedas“, 

bendradarbiaujančios turizmo agentūros, kiti socialiniai partneriai) 

Savininko teises vykdanti institucija (savivaldybės administracija - Švietimo ir sporto skyrius, 

Kultūros ir turizmo skyrius, Biudžeto ir turto skyrius) 

Kitos organizacijoje vykdomas veiklas ir jų vykdymo sąlygas prižiūrinčios institucijos (Valstybinės 

darbo inspekcijos Marijampolės skyrius, Marijampolės visuomenės sveikatos centro Šakių skyrius, 

Šakių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Šakių rajono agentūra) 

Savininko teises vykdanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba 
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VERTINIMO STATISTIKA 

Vidaus audito duomenimis 2017 metais ugdymo organizavimo veiklą tėvai,  mokiniai ir mokytojai 

įvertino 8 balais (max 10). Apklaustieji mano, kad pamokose suteikiama pakankamai mokomojo 

dalyko žinių ir įgūdžių (tėvų, mokytojų ir vaikų nuomonės atitinka tą patį kriterijų). Mokinių tėvų 

nuomone, pamokose suteikiama pakankamai mokomojo dalyko žinių ir įgūdžių (gimtosios k. 

pamokose 95 proc., užsienio k. 80,7 proc.,  matematikos 84,5 proc.,  gamtos mokslų 88,2 proc., 

socialinių mokslų 88,2 proc.). 

Mokiniai pasirengia tolimesniam mokymuisi - sėkmingai mokosi gimnazijose ir profesinėse 

mokyklose. Dauguma mokinių (90 % ,) gavusių pagrindinio ugdymo pažymėjimą (10 klasė), toliau 

tęsia mokymąsi pasirinktose mokymosi įstaigose.   

Apklausų, Focus grupių ir diskusijų medžiagos analizėse fiksuotas teigiamas kitų mokykloje 

daugiafunkciame centre vykdomų veiklų vertinimas (bendras koeficientas 4,2, max 5). Kaip 

sėkmingas vertinamas Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbas (98 proc.), 

Neformaliųjų vaikų ir jaunimo veiklų organizavimas (bendras vertinimas 86 proc.), suaugusiųjų 

veiklų organizavimas (grupės pagal veiklų sritis, kultūriniai viešieji renginiai), socialinės akcijos ir 

kita veikla (88 proc.). 

Organizacijos veiklą vertinančios ir veiklos aplinkos sąlygų reikalavimų vykdymą prižiūrinčios 

institucijos vykdytų priežiūros vizitų metu ir patikrinimų metu pažeidimų, įtakojančių veiklos 

kokybę nenustatė. 

8. ORGANIZACIJOS APLINKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. PAGRINDINĖS VEIKLOS PROBLEMOS  IR  VEIKLOS PERSPEKTYVOS  

Problemos (2017 metų veiklos vertinimas):    

Veiklos programos – veiklos 

tradicijos, įvairiapusė kūrybinė 

veikla, projektai  

Mokytojų ir kitų pedagogų  

bendradarbiavimas 

 
Kultūros darbuotojų 

bendradarbiavimas 

 

Mokyklos ugdymo turinys –

mokymo programos, 

mokinių poreikių tenkinimas 
Visų veiklos grupių 

bendradarbiavimas 

 

 

(1) IKIMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKAI 

(2) MOKINIAI IR KITAS 

JAUNIMAS 

(3) SUAUGUSIEJI 
Neformalus vaikų ugdymas, 

švietimo programos 

Suaugusiųjų neformalus 

švietimas, visuomeninė 

kultūrinė veikla 

 

Jaunimo bendravimas 

Mokyklos daugiafunkcio 

centro  visuomeninis 

kontekstas 
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 Mokinių ir seniūnijos gyventojų skaičiaus mažėjimas (išorinis veiksnys įtakojantis organizacijos 

veiklą)  

 Mokytojų, kitų darbuotojų darbo krūvio reguliavimas keičiantis veiklos organizavimo aplinkai dėl 

dalyvių skaičiaus pokyčių  

 Bendruomenės aktyvumo skatinimo sunkumai  

Išskirtas probleminis laukas atliepia bendrąjį organizacijos veiklos kontekstą. Problemų 

sprendimams pati organizacija gali daryti įtaką tik bendradarbiaudama su vietos išoriniais partneriais 

ir siūlymais bei idėjomis prisidėdama prie rajono savivaldybės strateginio vystymo. Organizacijos 

grupėse yra aptariamos idėjos partnerystės sutarčių pagrindu kviesti įsijungti į veiklas daugiau 

viešųjų paslaugų teikėjų, kurti bendruomenės mažuosius verslus (atitinkančius higienos reikalavimus 

švietimo kultūros įstaigoms), nuo 2020-ųjų metų (pasibaigus ES finansuoto projekto atskaitos 

laikotarpiui) bendrose patalpose įkurdinti mokamas paslaugas. 

 

Veiklos tobulinimo perspektyvos 2018 metams: 

 Ugdymo organizavimo tobulinimas sukuriant sėkmingo mokymosi aplinką kiekvienam mokiniui 

 Naujos krypties bendradarbiavimo su vietos verslu kūrimas, ieškant bendros sistemos padėti 

mokiniams planuoti tolimesnį savo mokymąsi  

 Kokybinis kultūrinės bendruomeninės veiklos  plėtojimas – pasitikėjimo organizacija stiprinimas, 

vietos bendruomenės poreikių konteksto atliepimas, veikiančių veiklos grupių kokybinio 

koeficiento didinimas 

 Bendruomenės gyvybingumo per tikslinių projektų veiklas stiprinimas 

 Atsinaujinimo krypčių paieška bendradarbiaujant švietimo ir kultūrinės veiklos lyderystės 

plėtojimo projektuose 

Veiklos tobulinimo perspektyvos siejamos su mokyklos daugiafunkcio centro kaip kitokios 

struktūros švietimo įstaigos vystymo idėjomis. Mokykla daugiafunkcis centras jau šiandien atitinka 

Visos dienos mokyklų nuostatas, taip pat organizacija turi išskirtines sąlygas demonstruoti skirtingų 

kartų mokymosi bendroje aplinkoje sėkmingą patirtį. 

Išskirti organizacijos veiklos perspektyvos tikslai bendruomenei kelia iššūkį sukurti ugdymo ir 

mokymosi aplinką, kurioje būtų palikta ypač daug erdvės vaikų asmenybiniam augimui. Kurti tokį 

ugdymo turinį įgalina nedidelis mokinių skaičius klasėse ir tinkamos ugdymo aplinkos. Taip pat, dėl 

ugdymo turinio pateikimo per asmenines vaikų patirtis ir kitokių mokymosi galimybių, mokykla 

galėtų tapti patraukli ir kitų vietovių gyventojams.  

                    ______________________________________________________ 

                       

 

 Mokyklos  daugiafunkcio centro direktorė                                                         Nijolė Bitinienė                    


