
ŠAKIŲ RAJONO  

PLOKŠČIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021m. sausio 5 d.  Nr. 1  

Plokščiai  

1. Bendros žinios apie ugdymo įstaigą. 

 Įstaigos pavadinimas: Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras, įstaigos kodas 190821510 

Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo pareigas  nuo 2019-11-25 vykdo  direktorės 

pavaduotoja ugdymui – Nijolė Anankaitė 

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-323, 2020-10-23, įregistruota Juridinių asmenų registre 2020-11-06  

 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  

 

2. Įstaigos 2020 metų pagrindinės veiklos kryptys, sąryšis su strateginiu veiklos planu bei 

įstaigos vadovų metinėmis užduotimis. 

Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro strateginiame  plane veiklos prioritetais įvardinta 

organizacijos veiklos kokybė ir švietimo organizacijos darbo organizavimas, kai sėkmingai 

vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas ir kartu vykdomos kitos veiklos 

atliepia įvairaus amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius. Organizacijos bendruomenės 

vertinimu, atliktu 2020 metais, įstaigos veiklos atitinka bendruomenės narių (mokinių, tėvų, 

mokytojų ir kitų veiklų dalyvių) poreikius. 

Strateginiame plane kelti uždaviniai - ugdymo kokybės stiprinimas; veiklų kokybės 

užtikrinimas; bendruomenės narių poreikių tenkinimas; kultūrinių tradicijų išsaugojimas; 

bendruomeninės kultūros kūrimas - turi tęstinumą nuo mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos 

pradžios. 

 

3. 2019 metais  mokyklos-daugiafunkcio centro išsikelti tikslai ir uždaviniai 2020 metams. 

Jų įgyvendinimas. 

1. Ugdymo organizavimo tobulinimas. 

1.1.Saugios mokymosi aplinkos mokiniams kūrimas ir tobulinimas. 

mailto:mokykla@sakiai.omnitel.net
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 2020 metais buvo skiriamas didelis dėmesys saugios aplinkos kūrimui mokykloje. Visi 

mokyklos mokiniai dalyvavo atitinkamose prevencinėse programose: ,,Zipio draugai“, ,,Antras 

žingsnis“, LIONS QUEST socialinių įgūdžių formavimo programoje ,,Paauglystės kryžkelės“ bei 

vyresniesiems skirtoje mokyklos sukurtoje prevencinėje programoje 9-10 klasių 

mokiniams ,,Raktas į sėkmę“. Pasinaudota galimybe ugdyti sveikatos įgūdžius dalyvaujant 

programoje „Mokausi plaukti, kurioje dalyvavo 3-4 klasių mokiniai.  

        Prasidėjus nuotoliniam mokymui tapo aktualu užtikrinti mokinių iš socialinės rizikos šeimų 

saugumą, todėl buvo domimasi mokinių savijauta namuose, dėmesiu nuotolinio mokymosi procesui. 

Organizuota apklausa visai mokyklos bendruomenei, mokiniams ir mokinių tėvams. Mokiniai 

raginti jungtis į mokymui naudojamas mokymosi aplinkas ir dalyvauti pamokose. Karantino 

laikotarpiu organizuotas nemokamo maitinimo paketų išdalinimas ar pristatymas nemokamą 

maitinimą gaunantiems mokiniams. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių saugumo užtikrinimui buvo 

atnaujinta vaikų žaidimo aikštelė: aptverta tvora, laimėjus „Maxima LT“ projektą „Mes 

bendruomenė“, savivaldybės pritarimu ir rėmėjų lėšomis neatitinkantys saugumo įrengimai pakeisti 

naujais, atitinkančiais ES kokybės standartą. 

 Siekiant užtikrinti sąlygas visiems ikimokyklinukams lankyti darželį, nuo 2020 metų rugsėjo 

mėnesio organizuotas papildomas maršrutas vaikų pavėžėjimui. 

 

       1.2.Gabių vaikų ugdymas skatinant kūrybiškumą ir projektinę veiklą. 

 Daugumos mokomųjų dalykų mokytojai net ir nuotolinio mokymo sąlygomis skatino 

mokinius dalyvauti konkursuose ar olimpiadose. Mokyklos mokiniai dalyvavo 3 tarptautiniuose, 10 

respublikinių,  5 rajoniniuose konkursuose bei olimpiadose. 

 Mokytojai parengė 15 dalykinių  ir integruoto ugdymo projektų  programų, tačiau projektai 

karantino sąlygomis nebuvo įgyvendinti, todėl planuotas projektų pristatymo renginys 

„Dalinkimės“  mokslo metų pabaigoje neįvyko.  

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis  NVŠ veikloms vykdyti ir mokyklos mokiniai turėjo 

galimybę dalyvauti vaikų vasaros stovykloje ,,Kurti,  konstruoti,  programuoti“.  

 Kūrybiškai organizuojamas ugdymo procesas 2020 metais vykdytas tiek įprastu, tiek 

nuotoliniu būdu. Atsirado poreikis naudoti virtualias aplinkas, įsigytos skaitmeninės mokymosi 

priemonės (EMA pratybos ir Eduka klasė). Mokiniai įvaldė Google Classroom mokymosi aplinką, 

Quizlet, Padlet ir kitas programas, mokytojai naudojasi skaitmeniniais vadovėliais 1-4 klasėse ir 

anglų, lietuvių kalbų, matematikos, fizikos, chemijos ir  muzikos mokymui 5-10 klasėse. 

 

1.3. Įstaigos pažangos vertinimas pagal 2019-2020 metų veiklos rezultatus. 
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 Mokyklos veiklos vertinimas atliktas naudojant IQES instrumentus. Nacionalinės švietimo 

agentūros užsakymu buvo vykdoma  Mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų apklausa - 2020. Atlikus 

apklausą  išskirta po penkis geriausiai ir prasčiausiai vertinamus rodiklius.  

 Subendrinus gautus duomenis  geriausiai mokyklos veikloje įvertinta:  

 1) mokinių bendradarbiavimo pamokose skatinimas (MTV); 

  2) mokymosi sėkmės aptarimas mokytojai- mokiniai  (MTV); 

 3)  mokytojų pagalba  mokiniams atpažįstant  jų gabumus (TM);  

 4) aiškus mokinių pasiekimų vertinimas (TV); 

  5) mokymosi svarba (TV).  

           (T- tėvų nuomonė, M- mokytojų nuomonė, V- mokinių nuomonė) 

   Nepakankamais veiklos rodikliais  buvo įvardinta: 

  1) patyčios mokykloje tarp mokinių (MT); 

 2) didesnės mokytojų pagalbos būtinumas mokantis nuotoliniu būdu (VT);  

 3) galimybė pamokose pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis (VT);  

 4) mokytojų pagalba mokiniui planajant mokymąsi (VM).  

          5) mokytojų pagalba mokantis įsivertinti savo pažangą (VM) 

          (T- tėvų nuomonė, M- mokytojų nuomonė, V- mokinių nuomonė) 

 

       2. Mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinės bendruomeninės veiklos plėtojimas. 

          2.1. Kultūros - bendruomeninių renginių organizavimas. 

 2020 metais mokykloje-daugiafunkciame centre planuota organizuoti 55 renginius vaikams, 

jaunimui, suaugusiesiems. Dėl  paskelbto karantino ir ekstremalios situacijos įvyko 35 

bendruomeniniai renginiai (parodos, konkursai, minėjimai, projektai, renginiai ir 65 nuotoliniai ar 

kontaktiniai renginiai mokiniams), neįvyko 20 numatytų renginių.  

 

       2.2. Centro bendruomenės narių apjungimas veiklose. 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė organizuoja įvairaus formato bei paskirties 

renginius, vyksta renginiai bendruomenei: tautinių švenčių ir datų minėjimai, koncertai, parodų 

atidarymai ir projektai, kuriuose vietos gyventojai gali atskleisti savo gebėjimus, organizuojami 

suaugusiųjų mokymai. Mokyklos patalpose Plokščių bendruomenė vykdo Vaikų dienos centro 

veiklas. Aktyviai veikia ir renginius tiek vaikams, tiek suaugusiems nariams organizuoja Šakių 

rajono savivaldybės Šakių viešosios bibliotekos Plokščių skyriaus biblioteka. Į meno akcijas ir 

dailės plenerus jungiasi  Menų klubo narės, sporto entuziastai ne tik sportuoja, bet ir dalyvauja 

bendruomeniniuose renginiuose. Folkloro ansamblio „Vaiguva“ ir šokių 

kolektyvo ,,Virangė“ šokėjos pasirodo rajoniniuose  folkloro renginiuose bei šventėse, kviečiami 



 4 

parengtas programas parodyti  mūsų ir kitų savivaldybių kultūros centrų organizuojamuose 

renginiuose. Kraštotyros klubas teikė paslaugas lankytojams, norintiems pažinti Plokščius ir 

lankytinas šio krašto vietas. 

 

      2.3. Projektinės veiklos skatinimas, inicijavimas, projektų rengimas. 

Mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai pateikė vertinimui tris „Erasmus+“ projektus. 

Laimėtas Suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi galimybių didinimo projektas, kurio vertė - 15 

026 eurai. Tęsiamas tarptautinis partnerysčių projektas „Naudingi metodai, kaip įveikti smurtą 

mokyklose“. Šių metų suma - 1770 eurų. Parašytas ir įvykdytas UAB ,,Maxima LT“ iniciatyvų 

konkurso ,,Mes bendruomenė‘‘ projektas ,,Suteikim antrąjį kvėpavimą Plokščių vaikų žaidimų 

aikštelei“, kurio vertė - 7900 eurų. Parengti du savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų ir kitų 

neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektai ,,Smagiausia vasaros diena arba kiekviena diena - 

naujas stebuklas“, kurio vertė - 2264 eurai,  ir Bendradarbiavimo kompetencijų ugdymo projektas  

„Kartu smagiau“, vertė - 1214 eurų. 

Taip pat  teiktas projektas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pagal 2020 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą Plokščių miestelio 350 

metų jubiliejaus organizavimui ,,Plokščiams-350“. 

 Bendradarbiaujant su Plokščių bendruomenės centru parengtas ir Socialinės apsaugos ir darbo  

ministerijos finansavimą gavo projektas Plokščių vaikų dienos centro veiklai vykdyti 2020-2021 m. 

Vertė - 31969 eurai. 

 

4. 2019 metais  veiklos ataskaitoje įstaigos iškeltos pagrindinės  problemos. Jų sprendimai. 

 

 1. Mokinių ir seniūnijos gyventojų skaičiaus mažėjimas (išorinis veiksnys, turintis įtakos 

organizacijos veiklai). Mažėjant mokinių skaičiui mokykloje 2020 metais savivaldybės tarybos 

sprendimu neformuota 9 klasė.  

 2. Mokytojų, kitų darbuotojų darbo krūvio reguliavimas keičiantis veiklos organizavimo 

aplinkai dėl dalyvių skaičiaus pokyčių. 2020 metais sumažėjus mokinių skaičiui, mokyklos 

mokytojai buvo įspėti apie darbo sąlygų pasikeitimą, visi sutiko dirbti pasikeitusiomis darbo 

sąlygomis. Mažėjant darbo krūviui trys mokytojos siekia įsigyti naujų kompetencijų, reikalingų 

dirbant įstaigoje,  studijuodamos informacines technologijas, socialinę pedagogiką ir biologiją. 

 3. Bendruomenės aktyvumo skatinimo sunkumai. Paskelbus karantiną ir ekstremalią situaciją 

laiku neišspręsta bendruomenės aktyvumo skatinimo problema. Tiek mokiniai, tiek centro 

bendruomenės nariai, nors ir pareiškė norą dalyvauti veiklose, bet neturėjo fizinių galimybių tai 

daryti (gali dalyvauti tik nuotoliniu būdu). Tokia darbo forma neskatina bendruomeniškumo. 



 5 

4. Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai neatitinka higienos normų (HN 75:2016 71 p.) 

reikalavimų, neaptverta žaidimams skirta teritorija (HN 75:2016 17 p.). Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento patikrinimo aktas 

Nr. (4-22 15.3.2) PA-2198.  Pandemijos metu sutaupytos lėšos skirtos vaikų žaidimų aikštelės 

atnaujinimui (aptverta aikštelės teritorija, įrengta sertifikuota vaikų žaidimų aikštelė), taip pat 

įrengta higienos reikalavimus atitinkanti skalbykla. 

 

 5. Mokymosi aplinka. 

 5.1.  Darbuotojų skaičius 

Administracijos darbuotojų 

etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų 

skaičius 

Kitų įstaigos darbuotojų 

etatų skaičius 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

3,25 3,25 22 19 20,65 20,65 

 

5.2. Mokytojų skaičius 

Mokytojų ekspertų 

skaičius 

Mokytojų 

metodininkų skaičius 

Vyresniųjų mokytojų 

skaičius 

Mokytojų skaičius 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

 -  -  2 4 16 12 2 2 

 

 5.3. Mokinių skaičiaus pokytis pagal klases rugsėjo 1 d. per paskutinius dvejus metus. Vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pokytis rugsėjo 1 d. per 

paskutinius dvejus metus.  

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

2019-09-01 (86 mokiniai) 35 31 20 

2020-09-01 (73 mokiniai) 35 30 8 (nuo 2020-09-01 

nekomplektuojama 9 klasė) 

 

Metai  Mišri ikimokyklinio -

priešmokyklinio ugdymo grupė 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupė  

2019-09-01  (26 ugdytiniai) 12 14 

2020-09-01 (25 ugdytiniai) 10  15  
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 5.4. Mokinių, įgijusių pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, skaičius įstaigoje. Ugdytinių, 

užbaigusių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičius įstaigoje.  

 Programa   Skaičius 

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas   6  

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas  10  

Ikimokyklinio ugdymo programa   4  

Priešmokyklinio ugdymo programa    7  

  

 5.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir stojimo į aukštąsias 

mokyklas rezultatai. 

 2020 metais  ŠMS ministro įsakymu 10 klasės mokiniams  PUPP nebuvo organizuojamas  dėl 

COVID-19 (nuotolinis mokymasis). 

  

 5.6. Mokinių pavėžėjimo organizavimas.  

Pavežamų mokinių skaičius (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1-12 klasių) 64 

Maršrutiniais autobusais 23 

Geltonaisiais autobusais 33 

Mokykliniais autobusais 13 

Seniūnijų transportu - 

Privačiu transportu 9 

Nepavežamų mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, skaičius - 

 

 5.7. Mokinių maitinimo organizavimas.  

 2019-2020 m.m. nemokamai buvo maitinami 43 mokiniai. Karantino laikotarpiu 

vadovaujantis ŠMSM ir savivaldybės nurodymais bei rekomendacijomis nemokamas mokinių 

maitinimas buvo organizuojamas ir mokinių pavasario atostogų metu. Buvo atlikta ir tėvų apklausa, 

ar reikalingas nemokamas maitinimas. Maisto davinių paketai buvo sudaromi vadovaujantis Vaikų 

maitinimo aprašu, pakete produktų sudėtis buvo keičiama. Vadovo įsakymu mokyklos socialinė 

pedagogė buvo atsakinga už produktų išdalinimą, valgyklos vyr. virėja - už produktų užsakymą ir 

paketų suformavimą, buvo paskirtas mokyklos transportas paketų pristatymui į namus neturintiems 

galimybių atsiimti davinius. 

  

 5.8. Švietimo pagalbos specialistų veikla įstaigoje 2020 metais.  

 Visų pakopų mokymosi programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

teikiama specialioji pedagoginė ir psichologinė, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba.  
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Mokosi pagal bendrąsias programas 1  

Mokosi pagal pritaikytas bendrąsias programas 7 

Mokosi pagal individualizuotas ugdymo programas 2 

Teikiama logopedo pagalba 31 

Teikiama specialiojo pedagogo pagalba 5 

Teikiama psichologo pagalba 6 

Teikiama mokytojo padėjėjo pagalba 5 

Teikiama socialinio pedagogo nuolatinė pagalba 9 

 

Švietimo pagalbos specialistai savo darbą planuoja vadovaudamiesi pagrindiniais mokyklos  

veiklos dokumentais, tikslus ir uždavinius derina ir aptaria Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 2020 

metais pagrindiniai darbo tikslai:  kiekvieno vaiko gerovė, saugumas, socializacija ir pagalbos 

teikimas, siekiant integracijos mokyklos-daugiafunkcio centro aplinkoje ir visuomenėje. Uždaviniai: 

pastebėti ir įvertinti mokinio specialiąsias ir socialines problemas mokykloje ar jo artimiausioje 

aplinkoje; sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams sėkmingai ugdytis; užtikrinti 

mokinių teises ir saugumą bei padėti integruotis į visuomenę; bendradarbiauti su pedagogais ir 

specialistais, vaikų tėvais; ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, pozityvios  elgsenos ir sveiko 

gyvenimo būdo įpročius. Pagalbos specialistų veikla koreguojama pagal susidariusias situacijas, 

keičiamos veiklos pagal VGK rekomendacijas. Specialistų darbas aptartas mokytojų tarybos 

posėdyje Nr.4, 2020 06 04 

 

 5.9. Įstaigos komisijų ir darbo grupių veikla 2020 metais.  

 Mokykloje  2020 metais savo veiklą vykdė Vaiko gerovės komisija. Pagrindinė darbo kryptis 

– vaikų poreikių tenkinimas, savijauta mokykloje. Komisija sprendė patyčių, lankomumo, 

nesimokymo problemas,  organizavo prevencinių priemonių vykdymą. Teikė informaciją vaikų 

poreikių vertinimui PPT, teikė informaciją apie ugdytinius Vaikų teisių tarnybai, socialinių 

paslaugų centrui, teikė ataskaitas suinteresuotoms institucijoms.  Organizuoti aštuoni VGK 

posėdžiai ir pasitarimai. 

2020 metų pabaigoje perrinkta Darbo taryba,  taryboje  suderinta atnaujinta įstaigos  darbo 

apmokėjimo sistema. 

Tikslinės mokyklos veiklos plano ir ugdymo plano rengimo grupės mokykloje rengė veiklos 

plano 2021 metams ir ugdymo plano  2020-2021 m.m. projektus.  

Mokyklos veiklos ir bendruomeninės veiklos projektų rengimo grupės parengė  aštuonis  

projektus ir programas.   
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 Mokyklos taryboje patvirtintas mokyklos ugdymo planas 2020-2021 m.m., veiklos planas 

2021 metams, perspektyvinė pedagogų atestacijos programa, tartasi  nuotolinio mokymosi, 

pedagogų atestavimo klausimais , pristatyta veiklos įsivertinimo ataskaita.  

Mokytojų taryba posėdžius organizavo 6 kartus. Buvo aptariami mokinių ugdymo 

organizavimo klausimai, veiklos ir ugdymo planai, mokinių mokymosi rezultatai, kėlimo  į 

aukštesnę klasę po skirtų papildomų darbų klausimai, nuotolinio mokymosi problemos,  mokinių 

savijautos pokyčiai nuotolinio mokymosi laikotarpiu, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai, 

švietimo pagalbos specialistų ataskaitos ir kiti darbo organizavimo klausimai. 

 Atestacinė komisija tvirtino  perspektyvinę pedagogų atestacijos programą, vykdė pedagogų 

atestaciją. 

 Mokinių taryba mokykloje sprendžia vaikų poilsio organizavimo klausimus (kino ar šokių 

vakarai, šventės), dalyvavimą mokyklos bendruomenės renginiuose (Nacionalinis diktantas, 

Konstitucijos egzaminas), teikia iniciatyvas renginių organizavimui (Mokytojų dienos šventėje 

kasmet paruošia sveikinimus mokytojams), kelia mokyklos darbo kokybės (valgyklos maisto 

kokybės, maisto pateikimo, mokinių sėdėjimo klasėse) klausimus. 

   

 5.10. Įstaigos metodinės tarybos bei metodinių grupių veikla ir jų veiklų dermė su įstaigos 

strateginiu veiklos planu bei metų veiklos programa.  

Mokykloje veikia pradinių klasių mokytojų, socialinių ir humanitarinių, tiksliųjų bei gamtos 

mokslų  ir klasės auklėtojų  metodinės grupės. Metodinėse grupėse aptariami integruoto ugdymo, 

bendradarbiavimo, renginių organizavimo klausimai, projektinė veikla,  mokytojų patirties sklaida. 

Metodinėse grupėse derinami ir aprobuojami dalykų ilgalaikiai planai, teikiami pasiūlymai 

mokyklos veiklos dokumentams.  2020 metais vykdytų veiklų duomenys: 

Vykdyta veikla  Skaičius 

Vesta integruotų  pamokų 40 

Stebėta pamokų 32 

Vesta seminarų  1 

Skaityta pranešimų  1 

Parengta anotacijų, publikacijų 5 

 

 5.11. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, pedagogų atestacija.  

 Mokytojų kvalifikacijai 2020 metais skirta 1067 eurai. Mokytojų komandos kėlė savo 

kvalifikaciją Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursuose, seminaruose „Inovatyvių IT 

įrankių panaudojimas ugdymo procese“ bei „Sėkmingas bendravimas“. 2020 metais mokyklos  

mokytojai  baigė 2019 metais pradėtus LIONS QUEST socialinių įgūdžių programos mokymus.  
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Nuotolinis  mokymasis įgalino mokytojus aktyviai naudotis suteiktomis nemokamomis 

mokymosi galimybėmis. Mokytojai išklausė mokamus ir nemokamus mokymus, kaip dirbti 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu, kaip naudotis Zoom ir kitomis programomis, skaitmeninėmis 

mokymo priemonėmis. Siekiant inovacijų  pradiniame ugdyme keturios pradinių klasių mokytojos 

registruotos  į tęstinę informatikos ir technologinės kūrybos programą (TLT) 2021 metams. Iš viso 

19 mokyklos mokytojų dalyvavo 81 mokymosi programoje. 

 

Iš viso kvalifikacijos renginių  Bendrųjų kompetencijų Dalykinių kompetencijų  

81 34 47 

 

 2020 metais kvalifikacinės kategorijos suteiktos  trims  Plokščių mokyklos-daugiafunkcio 

centro pedagogams: vyresniojo specialiojo pedagogo kategorija, anglų kalbos mokytojo 

metodininko ir dailės mokytojo metodininko. 

 

 5.12. Įstaigos vadovų kvalifikacijos kėlimas.  

 Įstaigos vadovo pareigas vykdo pavaduotoja ugdymui Nijolė Anankaitė, II vadybinė 

kategorija  (paskirta vykdyti mokyklos daugiafunkcio centro direktorės pareigas  nuo 2019-11-25). 

 

Iš viso kvalifikacijos renginių  Bendrųjų kompetencijų Vadybinių kompetencijų  

3 2 1 

  

 5.13. Materialinė bazė, ūkinė veikla. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre sukurtos estetiškos, jaukios ir saugios 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, aktų salė, 

specialiųjų pedagogų darbo kabinetai, sporto ir treniruoklių salės, valgykla ir maisto gamybos 

patalpos. Visuose mokomuosiuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos mokytojams, 

įrengtos ir ugdymo procese bei neformalios veiklos metu naudojamos devynios interaktyvios  lentos. 

Centro erdvėse vykdomos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos. 

Vykdomos turizmo programos, organizuojamos vaikų dienos stovyklos,  Jaunųjų skautų veikla. 

Visos centre sukurtos erdvės yra efektyviai naudojamos keičiant veiklų organizavimą ir keičiantis 

veikiančioms tikslinėms grupėms, todėl įstaiga atitinka Visos dienos mokyklos koncepciją - po 

pamokų mokiniai ir suaugusieji centro lankytojai gali dalyvauti neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, projektuose, paruošti namų darbus, lankytis kultūriniuose renginiuose, gauti 
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švietimo pagalbos specialistų pagalbą, mokytojų konsultacijas. 2020 metais mokykloje-

daugiafunkciame centre  atlikti smulkūs remonto ar patalpų atnaujinimo darbai, higienos centro 

reikalavimu įrengta skalbykla darželio reikmėms, įrengtas karšto vandens tiekimas sanitariniuose 

mazguose nekūrenimo sezono laikotarpiu. 

Mokinių  pavėžėjimui ir važiavimui į pažintines ir edukacines programas naudojamasi dviem 

autobusais: Volkswagen 046LT (2004 m.) ir Peugeot Boxer (2001 m.). Mokinių pavėžėjimo kelio 

vienos dienos vidurkis – 161,5 km. Autobusai, nors techniškai tvarkingi, vertinami kaip prastos 

būklės (nuolat remontuojami, o tai sudaro dideles papildomas išlaidas), yra būtinas naujų transporto 

priemonių įsigijimas. Tuo labiau, kad tais pačiais autobusais mokiniai vežiojami į varžybas, 

konkursus ar kitas edukacines veiklas, užtikrinamas saviveiklinių meno kolektyvų pavėžėjimas.  

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

buvo vykdomi tik minimalūs atnaujinimo darbai. Aikštynas  neatitinka dabartinių reikalavimų. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams šiais metais  įrengta ir  atnaujinta, aptverta ir 

sertifikuota lauko žaidimų aikštelė. 

Gautas finansavimas 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltinis Lėšos (eurai) 

2020 m. 2019 m. 

1. Mokymo lėšos  287320 240984 

Iš jų  

darbo užmokesčiui 

Papildomai metų eigoje skirtos lėšos 

 

271930 

7728 

 

222312 

11400 

2. Lėšos skaitmeninio ugdymo turinio plėtrai 730 - 

3. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai 263490 239754 

Iš jų 

darbo užmokesčiui 

Papildomai metų eigoje skirtos lėšos 

 

221404 

- 

 

200809 

4000 

4. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos mokinių 

pavėžėjimui 

2219 3946 

5. Deleguotos funkcijos valstybės lėšos (Mokinių 

nemokamas maitinimas) 

11136 9983 

6. Lėšos vaikų vasaros stovyklų ir neformalių veiklų 

organizavimui 

1270 - 

7. Papildomos lėšos psichologų darbo užmokesčiui 70 - 

 Iš viso gauta finansavimo: 566235 494667 
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 Kitos lėšos, gautos 2020 m.: 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis Lėšos 

(eurai) 

1. Pajamos už teikiamas paslaugas (mokinių maitinimas ir tėvų įmokos už 

vaikų išlaikymą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse) 

7000 

2. Paramos lėšos 211 

3. Kitos pagal projektus veiklos vystymui pritrauktos lėšos  19678 

 

 Kreditorinių įsiskolinimų 2020-12-31 įstaiga neturi. 

 

 Įstaigoje įgyvendinami projektai, gavę papildomą finansavimą: 

 Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas  „Naudingi metodai, kaip įveikti smurtą 

mokyklose“, projekto vertė 23062 eurai (projekto vykdymo laikotarpis 2018-09-01 – 2020-

08-31, dėl pandemijos projektas pratęstas iki 2021-08-31). 

  „Suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi galimybių didinimas“, projekto vertė 15026 eurai  

(projekto vykdymo laikotarpis 2020-08-31 – 2022-02-27, dėl pandemijos projekto vykdymo 

pradžia atidėta iki 2021 metų). 

 UAB „Maxima LT“ dalinai finansuotas projektas „Suteikim antrąjį kvėpavimą vaikų žaidimų 

aikštelei Plokščiuose“, projekto vertė 7900 eurų (projektas vykdytas 2020 m. birželio – spalio 

mėn.). 

 Vaikų vasaros stovykla „Smagiausia vasaros diena“, projekto vertė 2264 eurai (projektas 

vykdytas 2020 m. rugpjūčio mėn.). 

 Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų veiklų finansavimo projektas, skirtas 

mokinių bendradarbiavimo kompetencijų ugdymui ,,Kartu  smagiau“, projekto vertė 1270 

eurų (projektas vykdytas 2020 12 07 – 2020 12 11, dalis veiklų nebuvo įgyvendintos dėl 

karantino, todėl bus tęsiamos 2021 metų I pusmetį). 

 

 6. Bendrųjų ugdymo planų vykdymas. 

 6.1. Pamokinės veiklos (ugdymo plano dalykų) organizavimas ir vykdymas.   

 Mokyklos-daugiafunkcio centro 2020–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo planas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų jas pritaikius mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą mokykloje-daugiafunkciame centre. Ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais ugdymo organizavimą reglamentuojančiais 
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teisės aktais. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal pagrindinį mokyklos tikslą – siekį, kad 

kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir pagal savo 

galimybes įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, būtiną mokymuisi visą gyvenimą. 

Esant mažam vaikų skaičiui klasėse ir trūkstant  klasės krepšelio lėšų mokykla, įgyvendindama 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro laikinąsias jungtines mokymosi grupes. 

Laikinosios jungtinės grupės sudaromos doriniam ugdymui, dailės ir technologijų, muzikos, fizinio 

ugdymo mokymui ir pradėtoms individualiojo mokymo programoms (užsienio kalbos, vokiečių k.) 

užbaigti.                   

 Vienu iš sudėtingiausių ugdymo organizavimo iššūkių 2020 metais laikytinas nuotolinio 

ugdymo organizavimas ekstremalios situacijos ir karantino sąlygomis. Mokytojų ir visos mokyklos 

bendruomenės pasirengimas dirbti nuotoliniu būdu, dokumentų, reglamentuojančių ugdymą 

mokykloje, parengimas, mokinių aprūpinimas mokymuisi reikalingomis priemonėmis, darbas 

nuotoliniu būdu, naujų skaitmeninių aplinkų ir priemonių įvedimas į ugdymo procesą, grįžtamojo 

ryšio paieška, mokinių pamokų lankomumo užtikrinimas ir maitinimo organizavimo klausimų 

sprendimas, darbo su specialiųjų poreikių mokiniais būdų paieška. Visa tai koregavo tiek mokyklos 

formalųjį ir neformalųjį ugdymą, tiek mokytojų darbą.  

 Mokslo metų pabaigoje apibendrinti mokinių mokymosi, olimpiadų ir konkursų rezultatai 

rodo, kad situacija buvo suvaldyta tinkamai. 

 2020 metų mokinių mokymosi rezultatai    

Mokinių skaičius Mokosi 

aukštesniuoju 

lygiu (10-9) 

Mokosi 

pagrindiniu 

lygiu (8-7-6) 

Mokosi 

patenkinamu 

lygiu (5-4) 

Mokosi 

nepatenkinamu 

lygiu (3-2-1) 

83 8 34 41 - 

Procentinė dalis   9,6 41 49,4 - 

 

 2018-2019 mokslo metus mokykloje baigė 80 mokinių, 2019-2020 mokslo metus  mokykloje 

baigė 83 mokiniai.  

 Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimai 

 2018 - 2019 m.m. 2019 –2020 m.m. 

Aukštesnysis lygis 3  6 

Pagrindinis lygis 14 13 

Patenkinamas lygis 12 14 

Nepatenkinamas lygis 0 0 
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5-10 klasių mokinių pasiekimų vertinimai  

 2018 – 2019 m.m.  2019 – 2020 m.m. 

9-10 balai 2   2 

6-10 balai 19   21 

4-10 balai 27   27 

1-10 balai  3  0 

 

 6.2. Popamokinės veiklos (ugdymo plano dalykų) ir kito neformalaus ugdymo organizavimas 

ir vykdymas. 

      Plokščių  mokykloje-daugiafunkciame centre sudaromos galimybės kiekvienam mokiniui ar 

centro lankytojui pasirinkti įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas. 2020 metais 

orientuotasi į meninių, sportinių, kūrybinių, tautiškumo ir patriotiškumo, kalbinių, informacinių 

gebėjimų lavinimą. Mokykla organizuodama neformaliojo švietimo programas bendradarbiauja su 

vietos organizacijomis, bendruomenių centrais, vykdo programas pagal bendradarbiavimo sutartis. 

Mokykloje -daugiafunkciame centre 2020 metais įvyko ne visos planuotos veiklos. 

 Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro 2019-2020 m. m. neformalaus ugdymo užsiėmimai  

vaikams, mokiniams, jaunimui ir suaugusiems bendruomenės nariams. 

 

Neformaliojo ugdymo programos, finansuojamos klasės krepšelio lėšomis 

Eil 

Nr. 

Neformalaus ugdymo užsiėmimo 

pavadinimas 
Vadovas 

Val. 

sk. 

Užsiėmimą 

lankančių 

mokinių skaičius 

1. 
Vokalinis  mokinių  ansamblis 

„Volungėlė“ 

Asta Grigaitienė 1 18 

2. Informacinių technologijų būrelis Giedrius Rinkevičius 1 9  

3. „Molinuko“ klubas Nijolė Mikuckienė 1 19 

4. Anglų kalba mažiesiems  Jolita Puidokienė 1 14 

5. Judrieji ir sportiniai žaidimai Raslita Liudžiuvienė 1 27 

 Iš viso 5val. 

 

Kitos neformaliojo ugdymo programos, kurias lanko ir mokiniai   

1.  Vaikų šokių grupė (1 gr. ir 2 gr.) Teresė Juškaitė 2 12 (2 gr.) 

13 (1 gr.) 

2. Šiuolaikinių šokių grupė Itana Dirvelienė 1 10 

3. Folkloro ansamblis „Vaiguva“ Asta Grigaitienė 2 4 (+ suaugusieji) 



 14 

4. Sporto klubas (Jaunimo tinklinis) Virgilijus Makūnas 2 9 

Sporto klubas (Jaunimo krepšinis) 2 9 

5.  Kraštotyrininkų klubas Gražina Kazarian 1 13 

                                                                                                  Iš viso 10val. 

  

Kita neformali veikla, skirta vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumui 

Eil. 

Nr.  

Veikla Programos 

vadovas 

Dalyviai 

1.  Folkloro ansamblis „Vaiguva“ Asta Grigaitienė Suaugusieji ir mokiniai 

2.  Sporto klubas (Aerobikos treniruotės) Virgilijus 

Makūnas  

Jaunimas ir suaugusieji 

Sporto klubas (Individuali sportinė 

veikla) 

Jaunimas ir suaugusieji 

Sporto klubas (Vyrų krepšinis) Jaunimas ir suaugusieji 

3. Užsienio kalbų klubas Jolita Puidokienė Suaugusieji 

4. Plokščių mėgėjų teatras Ilona 

Krištolaitienė 

Suaugusieji 

5. Suaugusiųjų menų klubas Rasita Gokdere Suaugusieji 

6. Savęs pažinimo ir raiškos studija (NVŠ 

programa) 

Raslita 

Liudžiuvienė 

1 grupė mokiniai 

2 grupė mokiniai 

7. Jaunųjų skautų klubas (NVŠ programa) Rasita Gokdere 6-9 kl. mokiniai 

8. Vaikų dienos centras Projekto vadovė 

Neringa 

Motiejaitytė 

1-9 kl. mokiniai 

 

 Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro neformalaus ugdymo valandų panaudojimas 

2019-2020  m.m.                                    

Priklauso valandų 

neformaliam 

ugdymui iš viso 

mokykloje 

Panaudota 

valandų 

neformaliam 

ugdymui 

Panaudojimo 

procentas 

Paminėti priežastis, dėl ko ne visos 

valandos panaudotos 

1-4 kl. – 8 val.  

5-8 kl. – 7 val.  

9-10 kl. – 5 val. 

Iš viso – 20 val.   

1-4 kl. – 3 val. 

5-10 kl. – 2 val.  

Iš viso – 5 val.  

25 proc. iš klasės 

krepšelio 

finansavimo 

(tačiau mokiniai 

dalyvauja kitose 

kultūrinėse 

veiklose)  

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 

veiklos, intergruojamos kitoje 

bendroje kultūrinėje veikloje  

(iš viso 10 val.) 

Dėl lėšų taupymo turint nepilnus 

klasių komplektus. 

NVŠ projekto lėšų panaudojimas 

neformaliajam ugdymui   
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Bendras neformalaus ugdymo valandų skaičius  - 15 val  

  

 7.  2020 metų olimpiadų ir konkursų laimėjimai bei pasiekimai. 

 7.1. Dalyvavimas rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai (ugdymo 

plano dalykų). 

Dalykas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Pasaulio pažinimas 7    

Anglų kalba  2 1   

Geografija  2 1   

Matematika  2 1 1  

Lietuvių kalba  3    

 

 7.2. Dalyvavimas respublikinėse olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai 

(ugdymo plano dalykų). 

Dalykas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Matematika 42 1 1 3 

Lietuvių kalba  13 4 5 1 

Biologija  12 4 4  

Informacinės technologijos  8 2 1 1 

Geografija  1 1   

Anglų kalba  26 2   

Technologijos  16  1  

Pasaulio pažinimas, gamta ir 

žmogus, biologija  

13    

 

 7.3. Dalyvavimas tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai 

(ugdymo plano dalykų). 

Olimpiada/konkursas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Matematika  22 1 1  

Technologijos  5    
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 7.4. Dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai (ne ugdymo plano 

dalykų). 

Olimpiada/konkursas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Nacionalinis kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo konkursas  

32    

Europos egzaminas  18    

 

 7.5. Laimėjimai bei pasiekimai sporto srityje. 

Olimpiada/konkursas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Stalo teniso varžybos 8    

 

 8.  Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose mokinių raštingumo tyrimuose, testavimuose.  

2020 m. nedalyvauta. 

 

 9. Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas. 

Projekto pavadinimas Projekto 

trukmė 

Projekto 

dalyvių 

skaičius 

Trumpas projekto apibūdinimas 

Useful methods to 

combat violence in 

schools („Naudingi 

metodai, kaip įveikti 

smurtą mokyklose“) 

2018-09-01  - 

2021-08-31 

8 mokiniai,  

7 mokytojai, 

IT specialistas 

Tikslas - mokytis kovoti su 

patyčiomis ir išsiaiškinti, kokias 

priemones naudoti, kad nebūtų jų 

mokyklose. Tarptautinis mokyklų 

partnerysčių projektas apie kovą 

prieš smurtą ir patyčias mokyklose, 

elgesio taisykles ir normas.  

Projekto rengėjas - Plokščių 

mokykla- daugiafunkcis centras 

Asmenų mobilumas 

mokymosi tikslais. 

(Erasmus + KA104 

projektas) 

2020-08-31 - 

2022-02-27 

5 Tikslas- Suaugusiųjų 

besimokančiųjų mokymosi 

galimybių didinimas. Dalyviai 

dalyvaus tarptautiniuose 

mokymuose, darbo stebėjimo 

vizituose, skaitys pranešimus, kurs 

naujas suaugusiųjų neformalaus 

švietimo programas, atnaujins 

esančias. 

Projekto rengėjas - Plokščių 
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mokykla- daugiafunkcis centras 

„Suteikime antrąjį 

kvėpavimą vaikų 

žaidimų aikštelei 

Plokščiuose“  

(UAB “MAXIMA LT” 

iniciatyvų konkursas 

“Mes bendruomenė 

2020”) 

2020-06-30 - 

2020-10-28 

60 Tikslas - saugios vaikams aplinkos 

kūrimas. Atnaujinti reikalavimų 

neatitinkančius darželio vaikų 

žaidimo aikštelės įrenginius ir 

įrengti sertifikuotą vaikų žaidimų 

aikštelę. 

Projekto rengėjas - Plokščių 

mokykla- daugiafunkcis centras 

„Smagiausia vasaros 

diena“ 

(Vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų 

neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų 

projektas, kurio tikslas 

– teikti turiningo 

užimtumo paslaugas 

vaikams ir/ar jų 

šeimoms atsižvelgiant į 

vaikų galimybes bei 

poreikius per socialinę, 

ugdomąją, pažintinę 

veiklą) 

 

2020-08-10 -  

2020-08-14 

22 Stovyklos idėja: Smagiausia 

vaikystės diena arba kiekviena 

diena- naujas stebuklas. Neretai 

vaikai iš šeimų, susiduriančių su 

įvairiais sunkumais, neturi 

galimybių atrasti, pažinti tai, kas 

kitiems vaikams yra lengviau. 

Todėl šios stovyklos idėja – kasdien 

vaikams suteikti naujų įspūdžių per 

skirtingas veiklas. Kiekviena diena 

– atskira tema, kurią renkantis 

galvota apie skirtingą vaikų patirtį, 

pomėgius, amžių, lytį. Planuojant 

veiklas derinta ir ugdomoji, 

edukacinė veikla, ir pažintinė, ir 

fizinė, aktyvi, ir kūrybinė, ir 

socialinė-komunikacinė. Sėkmės 

kriterijumi laikytina – vaikų 

aktyvus įsitraukimas į 

organizuojamas veiklas, gebėjimas 

bendrauti vieniems su kitais, kurti, 

išbandyti naujas veiklas.  

Projekto rengėjas-Plokščių 

mokykla- daugiafunkcis centras 

,,Kultūra sumaniai“ 

 

2020-10-20 20 Tikslas –susipažinti su virtualia 

kultūros paveldo sistema, 

suskaitmenintais leidiniais, 

susijusiais su tautiniu paveldu. 

Moksleiviai buvo supažindinti su 

grafinių planšečių funkcijomis ir 

mokėsi kūrybiškai perteikti tautinio 

paveldo motyvus savo darbuose  

Projekto rengėjas-Kauno apskrities 

viešoji biblioteka,  partneris- 

Plokščių mokykla-daugiafunkcis 

centras 

„Įdomioji biblioteka 

Plokščiuose“ 

2020-07-14 15 Tikslas-supažindinti vaikus su 

Plokščių pažintinėmis istorinėmis 

vietovėmis. Vaikai aplankė 

Plokščių istorines, kultūrines vietas. 

Jose buvo skaitomos istorijos, 

susijusios su tomis vietovėmis. 

Turiningai praleistas laikas, 
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kūrybinė veikla ir tarpusavio 

bendravimas ugdant pagarbą 

praeičiai.  

Projekto rengėjas-Šakių viešoji 

biblioteka, partneris-Plokščių 

mokykla-daugiafunkcis centras. 

,,Šiandiena  rytojui“ 2020-09-25 – 

2020-12-18 

30 Kūrybinis - meninis projektas, 

skirtas vietos bendruomenės 

bendruomeniškumo ugdymui per 

bendras menines - kūrybines  

veiklas. Projektas finansuotas  

Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 

Vyko trys  meninės kūrybinės 

veiklos užsiėmimai (tapyba - 2, 

fotografija -1), buvo surengta  

projekto dalyvių tapybos darbų 

paroda, parengta projekto dalyvių 

fotografijos darbų paroda Plokščių 

mokykloje - daugiafunkciame 

centre  

Projekto rengėjas - VŠĮ  Kūrybinių 

iniciatyvų centras, Plokščių 

mokykla- daugiafunkcis centras -

partneris. 

,,Kartu  

smagiau“ (Mokinių 

bendradarbiavimo 

kompetencijų ugdymo 

projektas  

Vaikų vasaros 

stovykloms ir kitoms 

neformaliojo vaikų 

veikloms finansuoti) 

2020 12 07 – 

2020 12-11 

35 Neformaliose edukacinėse veiklose 

2020 metų spalio – gruodžio 

mėnesiais dalyvavo 63 mokyklos 

daugiafunkcio centro mokiniai. 

Pradinių klasių mokiniai vykdė 

bendradarbiavimo kompetencijų 

ugdymo projektą „Kartu smagiau“. 

Jo metu dalyviai žaidė komandinius 

judriuosius žaidimus, dalyvavo 

virtualiame ture po Tado Ivanausko 

zoologijos muziejų, vykdė 

komandinį konstravimą, naudojant 

išmaniuosius konstruktorius, 

mokėsi emocijų perteikimo per 

muziką įvairiais muzikos 

instrumentais, buvo organizuoti 

šaškių, šachmatų žaidimo turnyras. 

Mokiniai   edukacinėse programose 

aplankė Lietuvos istorijai, mokslui 

ir kultūrai reikšmingus muziejus ir 

statinius, susipažino su krašto 

istorija, kultūra.  

Projekto rengėjas - Plokščių 

mokykla-daugiafunkcis centras 

,,Plokščių vaikų dienos 

centras“  

(SADM finansuojamas 

projektas) 

2020-01-01 -  

2021-12-31 

22 Tikslas- teikti socialinės priežiūros 

ir ugdymo paslaugas vaikui ir/ar jo 

šeimai atsižvelgiant į vaikų 

poreikius ir galimybes bei 
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organizuoti vaikų užimtumą per 

socialinę ugdomąją veiklą. Plokščių 

vaikų dienos centras veikia kaip 

Plokščių bendruomenės centro 

funkcija, tačiau VDC veiklas vykdo 

Plokščių mokyklos-daugiafunkcio 

centro patalpose (pagal 

bendradarbiavimo sutartį) ir 

socialinės paslaugos teikiamos šios 

mokyklos mokiniams. Visa VDC 

veikla glaudžiai susijusi su 

mokyklos vykdomomis veiklomis, 

čia besimokančiais mokiniais, kurie 

po pamokų laiką gali leisti 

kokybiškai -  sudaromos galimybės 

paruošti namų darbus, gauti pagalbą 

mokantis, gauti maitinimą, užsiimti 

aktyvia sportine, kūrybine veikla, 

bendrauti su bendraamžiais ir kitaip 

turiningai ir saugiai leisti laiką po 

pamokų. Projekto rengėjas - 

Plokščių bendruomenės centras, 

partneris-Plokščių mokykla-

daugiafunkcis centras 

 

 10. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, partnerystė, dalyvavimas programose. 

 Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamos veiklos saviveikliniuose meno 

kolektyvuose, klubuose, bendradarbiaujama su bendruomeninės veiklos partneriais, organizuojami 

renginiai visuomenei. 

 

 Saviveikliniai meno kolektyvai 

Kolektyvo pavadinimas Koncertinių programų pristatymų skaičius 

Vaikų vokalinis ansamblis „Volungėle“  3 

Mėgėjų teatras (jaunimas ir suaugusieji) 4 

Mergaičių/merginų šiuolaikinių šokių grupė  2 

Vaikų  liaudies šokių kolektyvas  1 

Moterų liaudies šokių grupė „Virangė“ 2 

Folkloro ansamblis „Vaiguva“ 6 

Klubai    

Klubo pavadinimas Veiklos sritis 

Kalbų klubas  Anglų kalbos mokymasis, kalbos vartojimo socialinėje aplinkoje 

įgūdžiai (pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupės) 
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Suaugusiųjų menų klubas Įvairių meno dirbinių, kūrybinių darbų gamyba, parodos 

„Molinuko“ klubas Vaikų dirbinių iš molio gamyba ir parodos 

Kraštotyrininkų klubas  Kraštotyrinė veikla, pilietinių programų, akcijų organizavimas  

Jaunųjų skautų klubas Skautų veiklos principų, skautiškųjų tradicijų pažinimas, dalyvavimas 

Lietuvos skautų veikloje 

Senjorų klubas Nereguliarūs susitikimai, išvykos, edukacinės programos, 

dalyvavimas bendruomenės veiklose, renginiuose 

Sporto klubas Sporto ir sveikatingumo veikla (individualios programos,   grupių 

programos, treniruotės) 

 

Mokykla-daugiafunkcis centras organizuoja kultūrinius ir socialinius renginius visoms 

visuomenės grupėms, partnerystės pagrindu bendradarbiauja organizuojant seniūnijos pilietines, 

socialines ir gamtosaugines programas. Plokščių krašto bendruomenė dalyvauja Nacionaliniame 

diktante, Konstitucijos egzamine. Mokiniai aktyviai dalyvauja ,,Solidarumo bėgimo“ akcijoje, kurios 

metu surinktos lėšos skiriamos kitų šalių skurstantiems vaikams paremti, Pyragų dieną surinktos 

aukos skiriamos senelių kalėdiniams sveikinimams per Gerumo dieną. 

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

menininkų ir mėgėjų darbų parodos, bibliotekoje organizuojami  susitikimai su rašytojais, edukacinės 

veiklos, savaitgaliais vyksta jaunimo šokių ir kino vakarai, sporto renginiai. 20 bendruomeninių 

renginių 2020 metais neįvyko dėl ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpio. 

 

 2020 metais MDC organizuoti viešieji  ir bendruomeniniai renginiai: 

 Viešųjų renginių skaičius 2019 m. Viešųjų renginių skaičius 2020 m. 

Sausis 4 6 

Vasaris 6 6 

Kovas 15 3 

Balandis 11 0 

Gegužė 3 0 

Birželis 6 2 

Liepa  4 2 

Rugpjūtis 3 2 

Rugsėjis 6 2 

Spalis 7 6 

Lapkritis 2 2 

Gruodis 10 4 
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Apie mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą informacija skelbiama internetinėje svetainėje 

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/, kituose švietimo internetiniuose portaluose (paieška - Šakių rajono 

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

 

Bendradarbiavimo partneriai 

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 

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 

 VŠĮ  Kūrybinių iniciatyvų centras Bendradarbiavimo sutartis, programos bendruomenei 

 

11. Socialinė-prevencinė veikla. 

Mokiniams sudaromos sąlygos mokytis pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku ir tinkamai reaguojama į patyčių ir smurto apraiškas. Mokiniui 

saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia 

mokyklos Vaiko gerovės komisija. Pagalbą mokiniui teikia psichologė, socialinė pedagogė, 

mokytojo padėjėjai, specialioji pedagogė, logopedė, visuomenės sveikatos specialistė. 

Mokyklos ugdymo turinyje integruojamos sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencinės 

socialinio emocinio ugdymo programos („Zipio draugai“ – priešmokyklinis ugdymas, „Antras 

žingsnis“ 1-4 kl., „Paauglystės kryžkelės“ (LIONS QUEST) – 5-8 kl., „Raktas į sėkmę“ – 10 kl.), 

patyčių ir smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.  

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/
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Mokslo metų eigoje vykdomos įvairios akcijos, projektai, paskaitos, mokymai, konkursai, 

ugdantys bendražmogiškas vertybes, pozityvų bendravimą, sveiko gyvenimo nuostatas 

(Tolerancijos diena, Pyragų diena, Gerumo diena, Solidarumo bėgimas, Mėnuo be smurto, Savaitė 

be patyčių ir t.t.).  

 22 mokyklos mokiniai lanko Vaikų dienos centrą, kuriame saugiai praleidžia laiką, ruošia 

pamokas, dalyvaudami įvairiose veiklose, žaisdami, kartu valgydami ir bendraudami mokosi vieni 

iš kitų, modeliuoja pozityvų elgesį, įgyja tarpusavio bendravimo, socialinių ir higienos įgūdžių.  

 

 12.Ugdymas karjerai. 

 Ugdymas karjerai mokykloje vykdomas integruojant programą mokomuosiuose dalykuose, 

klasių veiklose, neformaliajame ugdyme. Suplanuotos veiklos: teikti pažintinę informaciją apie 

darbo rinką, profesijas, specialybes, tolesnio mokymosi galimybes; mokyti mokinius pamokų metu 

įgytas žinias pritaikyti karjeros planavimui; supažindinti su informavimo šaltiniais ir institucijomis, 

bendradarbiauti su profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis.  

Eil. 

Nr.  

Priemonės Laikas Rezultatas 

1. Duomenų apie mokinių polinkius ir 

gebėjimus rinkimas, analizė, aptarimas 

bendrų mokinių ir tėvų susirinkimų 

metu. 

Kartą per metus  

 

Apibendrinti duomenys 

pristatyti mokinių ir klasių 

tėvų susirinkimuose  

2. Informacinio skyrelio technologijų 

kabinete, internetinėje svetainėje 

atnaujinimas, papildymas. 

Per visus mokslo 

metus 

Informatyvus stendas 

3. Organizuoti karjeros ugdymo dienai 

skirtus renginius. Studijų mugė 2020 - 

2021.  

Kovas - balandis Nevykdyta dėl COVID-19 

apribojimų 

4.   „Ekonomikos pamoka kitaip“ 8-10 kl. Gruodis 

 

Integruota ekonomikos 

pamoka  

5. Konsultacijos klasių auklėtojams ir 

mokytojams profesinio informavimo ir 

karjeros planavimo klausimais.  

Per visus mokslo 

metus 

4 užsiėmimai 

6. Praktiniai ugdymo karjerai užsiėmimai 

klasės valandėlių metu 5-10 kl. 

Per visus mokslo 

metus 

6 užsiėmimai 

7. Užsiėmimai 9-10 klasėse „Profesijos 

pasirinkimo aspektai“ 

Per visus mokslo 

metus 

2 užsiėmimai 

8.   Pranešimas „10 klasės mokinių 

savarankiško profesijos pasirinkimo 

tyrimo rezultatai ir mokinių 

pasirinkimai“  mokyklos  mokinių tėvų 

susirinkime.  

II pusmečio tėvų 

susirinkimas 

 

Atlikto tyrimo pristatymas  
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9.  Praktiniai užsiėmimai, supažindinantys 

su profesijomis 

Gegužė Praktinis vizitas 

Marijampolės profesinio 

rengimo centre Kudirkos 

Naumiesčio skyriuje (9-10 

kl.) Ekskursija ir integruota 

technologijų pamoka. 

10. Integruotos ugdymo karjerai programos   

mokomųjų dalykų pamokos.  

 

Visus metus  Dorinis ugdymas 

(tikyba/etika) - 6 pamokos. 

Lietuvių kalba - 6 pamokos. 

Užsienio kalbos - 8 

pamokos. 

Istorija – 4 pamokos. 

Ekonomika – 2 pamokos. 

Matematika - 4 pamokos. 

Informacinės technologijos  

- 2 pamokos. 

Fizika - 2 pamokos. 

Chemija - 2 pamokos. 

Biologija - 2 pamokos. 

Fizinis ugdymas - 2 

pamokos. 

Technologijos - 6 pamokos. 

Dailė - 4 pamokos. 

Muzika - 4 pamokos. 

 

13. Įstaigoje vykdytos veiklos priežiūros ir patikros.  

2020 metais mokykloje-daugiafunkciame centre Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro 

kontrolės įstaigos „Inspektum“ vykdyta Vaikų žaidimų aikštelės patikra. Išvada -  Vaikų žaidimų 

įranga ir danga atitinka Higienos normos HN131:2015 ir Lietuvos standarto  LST EN1176 - 1, 2, 

3:2018 reikalavimus. 

 

 14. Kita   

 

 15. Pagrindinės 2020 metų problemos. 

 

1. 2020 metais pagrindinės ugdymo organizavimo problemos, kilusios dėl ekstremalios situacijos ir 

karantino paskelbimo: 

 ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu iškilo mokinių mokymosi motyvacijos, lankomumo, 

grįžtamojo ryšio problemos; 

 virtualios mokymosi aplinkos įvaldymo problema (mokytojai-mokiniai-tėvai);  
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 mokymo ir mokymosi priemonių stoka; 

 nepilnai įvykdytos veiklos, numatytos mokyklos strateginiuose dokumentuose (renginiai, 

projektai, Kultūros pasas, šventės, neformali  vaikų ir suaugusiųjų veikla; socialinės veiklos; 

įsipareigojimai bendruomenei).  

2.Nusidėvėjęs, saugumo reikalavimų  vaikų pavėžėjimui neatitinkantis, kasmet reikalaujantis 

didelių  remonto išlaidų mokyklinis autobusas Volkswagen 046LT (2004 m.)  Remonto išlaidos 

2020 metais - 3269 eurai, 2019 metais – 3243 eurai.    

3.Nepakankamas bendradarbiavimas  tarp mokyklos – mokinių - tėvų.  

 

 16. Veiklos perspektyvos 2021 metams. 

 Ugdymo organizavimo kokybės gerinimas aktyviai naudojant skaitmenines mokymo 

priemones, siekiant kiekvieno vaiko sėkmės: 

 pamokos veiksmingumo  didinimas, palankios mokymuisi aplinkos kūrimas, ugdymo 

diferencijavimas; 

 kiekvieno mokinio motyvacijos dalyvauti mokymosi procese, planuoti savo mokymąsi 

skatinimas; 

 mokyklos, mokinių  ir jų tėvų bendradarbiavimo siekiant vaiko pažangos stiprinimas.  

  Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklų kokybės užtikrinimas, bendruomenės poreikių 

tenkinimas:  

 sąlygų bendruomenės narių saviraiškai dalyvaujant centro organizuojamose veiklose 

sudarymas; 

 vietos institucijų bendradarbiavimo veiklų organizavime stiprinimas; 

 saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos visiems mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės 

nariams kūrimas; 

 

 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

 vykdanti direktoriaus pareigas                                                             Nijolė Anankaitė                          

 


