
ŠAKIŲ RAJONO  

PLOKŠČIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2021 m. gruodžio 30 d.   

Plokščiai  

1. Bendros žinios apie ugdymo įstaigą. 

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

Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo pareigas nuo 2021-08-26 vykdo direktorė Lilija 

Liutvinienė.  

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 2021 metų pagrindinės veiklos kryptys, sąryšis su strateginiu veiklos planu bei 

įstaigos vadovų metinėmis užduotimis. 

Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindiniuose  veiklos dokumentuose prioritetais 

įvardinta ugdymo organizavimo stiprinimas siekiant kiekvieno vaiko sėkmės, bendruomenės 

poreikių tenkinimas, saugios ugdymosi aplinkos mokiniams kūrimas ir tobulinimas, kokybiškos 

įstaigos veiklos vykdymas sėkmingai organizuojant ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį 

ugdymą, bendruomeninių veiklų organizavimą įvairaus amžiaus bendruomenės narių grupėms.  

3. 2020 metais  mokyklos-daugiafunkcio centro išsikelti tikslai ir uždaviniai 2021 metams. 

Jų įgyvendinimas. 

Ugdymo organizavimo kokybės stiprinimas siekiant kiekvieno vaiko sėkmės. 

 Didinti pamokos veiksmingumą, kurti ir tobulinti palankias mokymuisi aplinkas. 

 Skatinti kiekvieno mokinio dalyvavimą mokymosi procese. 

 Stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą siekiant vaiko pažangos. 

Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklų kokybės užtikrinimas, bendruomenės 

poreikių tenkinimas:  

 Sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai dalyvaujant centro organizuojamose 

veiklose. 

 Stiprinti  vietos institucijų bendradarbiavimą veiklų organizavime. 

 Kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką visiems mokyklos – daugiafunkcio centro 

bendruomenės nariams. 

1. Ugdymo organizavimo kokybės stiprinimas siekiant kiekvieno vaiko sėkmės. 

mailto:mokykla@sakiai.omnitel.net
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1.1. Didinti pamokos veiksmingumą, kurti ir tobulinti palankias mokymuisi aplinkas. 

2021 metais buvo skiriamas ypač didelis dėmesys kiekvienam mokiniui, besimokančiam 

nuotoliniu būdu ir grįžusiam į mokyklą po karantino laikotarpio. 2020 - 2021mokslo metų 

pabaigoje atliktas ,,Psichologinio nuotolinio mokymo poveikio mokiniams‘‘ tyrimas mokykloje  

parodė, kad mokiniams trūko fizinio aktyvumo, ,,gyvo‘‘ bendravimo su bendraamžiais. Dalis 

mokinių įvardino, kad jiems mokantis nuotoliniu būdu buvo reikalinga mokymosi pagalba. 

Mokyklos specialistų komanda: soc. pedagogė, psichologė, mokytojų padėjėjos, spec. pedagogė-

logopedė pasiskirstė mokinius ir teikė pagalbą mokiniams mokantis nuotoliu. Grįžus į mokyklą 

buvo teikiamos individualios konsultacijos mokiniams ar jų grupėms. Kai kurie mokiniai į mokyklą 

grįžo dar nesibaigus karantino laikotarpiui ir mokėsi gaudami pagalbą iš mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų. Nuo 2021 metų rugsėjo mėn. skyrus papildomą finansavimą konsultacijoms 

mokinių praradimams kompensuoti mokytojai mokiniams organizavo individualias konsultacijas 

(89 val.). Pagalba suteikta 50 mokinių. 5-8 klasėse vidutiniškai 7-8 konsultacijas, 1-4 klasėse 

vidutiniškai 15-18 konsultacijų. Konsultacijoms gautas finansavimas - 1132 eurai. 

2021 metais mokykla išplėtė skaitmeninių mokymo priemonių naudojimą ugdymui 

organizuoti. Mokykloje sėkmingai naudojama Google Classroom virtuali mokymosi aplinka, 

įsigytos skaitmeninio turinio EMA ir EDUKA licencijos, tai padeda  individualizuoti ir 

diferencijuoti darbą pamokose. Mokiniai įvaldė 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. 

Mokiniai tiek pamokose, tiek ir neformaliame ugdyme naudoja planšetinius kompiuterius,  

pradinėse klasėse į mokinių technologinį ugdymą integruojama informacinių technologijų 

programa ,,Vedliai‘‘ (TLT).  

Apžvelgus 2021 metų pabaigos mokymosi situaciją šiuo metu 94 procentai mokinių pasiekę 

programų keliamus reikalavimus  

1. 2.  Skatinti kiekvieno mokinio dalyvavimą mokymosi procese. 

2021 m. stebėjome individualią mokinių pažangą. Mokykloje du kartus metų eigoje vyko 

individualūs trišaliai susitikimai (mokinys-auklėtojas-mokinio tėvai), kurių metu buvo aptariama 

mokinio asmeninė pažanga, prisiimti įsipareigojimai, skatinama asmeninė atsakomybė. 

Siekiant padėti mokiniams atpažinti savo gebėjimus mokiniai skatinami dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose ir kitose priemonėse, kur atsiskleidžia mokinių saviraiška, polinkiai. 58 

mokyklos mokiniai (1-10 kl.) dalyvavo trisdešimt septyniose  nuotoliniu būdu ir gyvai 

organizuotose dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. Mokiniai užėmė 11 prizinių vietų. 100 proc 

mokyklos mokinių dalyvavo Kultūros paso ir  Mokinių geros savijautos programose. 

Mokykloje 2021 m. buvo išlaikyta pilna specialistų teikiančių pagalbą komanda. Psichologinė 

pagalba teikta 15 mokinių, spec. pedagogo-logopedo - 38 mokiniams, socialinio pedagogo - 43 

mokiniams, mokytojo padėjėjo - 10 mokinių. 
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1.3. Stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą siekiant vaiko pažangos. 

Ekstremalios situacijos metu, apribojus kontaktus su žmonėmis, reikėjo ieškoti kitų būdų kaip 

bendrauti su mokinių tėvais, siekiant mokinio pažangos. Buvo organizuojami nuotoliniai renginiai 

paminint svarbias  datas, kontaktiniu būdu organizuoti 2 trišaliai susitikimai (mokytojas-mokinys- 

tėvai), 2 bendri mokinių tėvų susirinkimai bei mokytojų ir tėvų susitikimai mokymosi problemoms 

aptarti. Neįvyko planuotas šeimų verslumui ir bendrystei skatinti planuotas „Pavasarinis 

kermošius“. Gruodžio mėnesį  mokyklos tėveliai įsitraukė į Kalėdinio miestelio kūrimo procesą.                           

Vykdyta tėvų apklausa siekiant gauti informaciją apie pradinių klasių mokinių vertinimą, 

mokyklos veiklos vertinimui skirta apklausa.  Apklausos duomenimis aptaria ir kartu su mokytoja 

planuoja vaiko pažangą 100 proc., mokytojas vertina pasiekimus atsižvelgdamas į individualią 

vaiko pažangą 100 proc., nesusiduria su sunkumais bendraudami su mokytojais dėl vertinimo 100 

proc. apklausoje dalyvavusių tėvų. 

Darželio ir pradinių klasių tėvams organizuota paskaita apie skaitymo įgūdžių formavimą ir 

skaitymo naudą vaiko pasiekimų gerinimui . 

Mokykla bendradarbiauja su vietos bendruomene organizuodama mokinių, kurie lanko VDC 

veiklas, maitinimą ir užimtumą. VDC vaikai gali paruošti pamokas, mokyklos valgykloje teikiamas 

šiltas maistas, suteikiamas transportas pažintinėms veikloms organizuoti. Mokyklos mokiniai - 

VDC lankytojai - plečia savo pažintinį akiratį dalyvaudami vasaros stovyklose bei vykdami į 

pažintines edukacijas. 

2. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklų kokybės užtikrinimas, bendruomenės poreikių  

tenkinimas:  

2.1. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai dalyvaujant centro organizuojamose veiklose. 

Kultūrinė bei kita veikla vietos bendruomenei 2021 m. buvo organizuojama įvairiomis 

galimomis tuo laikotarpiu formomis. Organizuojami  nuotoliniai  renginiai valstybinėms šventėms 

paminėti: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventės.  Advento ir Velykų laikotarpiu, per Jurgines 

vietos bendruomenė stebėjo Facebook paskyrose įrašytus mokyklos-daugiafunkcio centro  

kolektyvų pasirodymus. Atlaisvinus karantino reikalavimus, kolektyvai dalyvavo organizuojamuose 

renginiuose vietos bendruomenei, vyko į organizuojamus renginius kitose vietose. Kultūrinė veikla 

pristatoma MDC svetainėje, apie ją rašo spaudos publikacijos. Pastebimas žmonių atsargumas 

jungiantis į veiklas, atvykstant į renginius.   

2.2. Stiprinti  vietos institucijų bendradarbiavimą veiklų organizavime. 

Plokščių MDC buvo vykdomas  Erasmus+ Suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi galimybių 

didinimo projektas (vertė 15 026 eurai), kuriame dalyvavo 6 bendruomenės nariai. Parengta 

bibliotekos edukacinė programa mokiniams ,,V. Kudirka, upė-gatvė ir kiti stebuklingi stebuklingo 

krašto reikalai“, bendradarbiaujant su vietos bendruomene vyko vaikų vasaros dienos stovykla „Esu 

kalvų ir vandenų vaikas“, kurioje savaitę laiko socialines, pažintines ir kultūrines kompetencijas 

kėlė 22 Plokščių krašto VDC lankytojai. Stovyklos veikloms įgyvendinti Šakių rajono savivaldybė 
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skyrė 1750 eurų. 

2021 metais mokykloje-daugiafunkciame centre organizuoti 77 renginiai visoms 

bendruomenės narių grupėms. Įvairaus amžiaus bendruomenės nariams – 25 renginiai, iš jų 13 

nuotoliniu būdu, suaugusiems vyko 17  renginių; 35 renginiai mokiniams, iš jų 12 nuotoliniu būdu. 

Didžiausias metų renginys - vasaros šventė ,,Nemuno keliu“ įvyko MDC bendradarbiaujant su 

Plokščių ir Voniškių  bendruomenėmis, Plokščių, Kubilių ir Voniškių  bendrovėmis, biblioteka, 

bažnyčia, seniūnija. Pritrauktos lėšos renginio organizavimui 2600 eurų.  Seniūnijos, bendruomenės 

ir mokyklos bendru sutarimu kasmet vyksta Kalėdų eglės įžiebimo šventė, Moliūgų diena, Jurginių 

šventė.  2021 m. pirmą kartą organizuota visuomenei ir atvykstantiems turistams Vaiguvos diena, 

kurioje programą pristatė Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūros kolektyvai, savo 

produkciją pagarsino Plokščių ir Voniškių bei kitų Šakių savivaldybės seniūnijų bendruomenių 

nariai. 

2.3. Kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką visiems mokyklos – daugiafunkcio centro  

bendruomenės nariams. 

Prasidėjus nuotoliniam mokymui buvo svarbu užtikrinti mokinių iš socialinės rizikos šeimų 

saugumą,  todėl buvo domimasi mokinių savijauta namuose, skirtas dėmesys nuotolinio mokymosi 

proceso organizavimui, mokinių maitinimui. Mokiniai apmokyti jungtis į mokymui naudojamas 

mokymosi aplinkas ir dalyvauti nuotolinėse pamokose. Karantino laikotarpiu organizuotas 

nemokamo maitinimo paketų dalinimas ar pristatymas nemokamą maitinimą gaunantiems 

mokiniams. 

MDC veikiančio vaikų darželio Vaikų žaidimų aikštelė papildyta naujais įrengimais, 

atitinkančiais ES kokybės standartą (Patikros protokolas NR.P2290-71483-1-2021) 

Siekiant užtikrinti sąlygas ikimokyklinukams lankyti darželį, organizuojamas vaikų 

pavėžėjimas. 

Mokinių tėvams buvo organizuota paskaita apie saugumą esant  Covid -19 ligai, ekstremalios 

situacijos ar karantino metu.  Fizinė mokinių sveikata stiprinama fizinio ugdymo pamokų metu 

organizuojant veiklas ne tik mokykloje, bet išnaudojant vietovės infrastruktūrą (sporto treniruokliai 

Plokščių poilsiavietėje), gamtines lauko sąlygas. Mokiniai  kasmet  dalyvauja Solidarumo bėgime. 

Vietos jaunimas savaitgaliais renkasi į  krepšinio užsiėmimus sporto salėje. Mokinių saugumui 

užtikrinti mokykloje vykdomos prevencinės programos: priešmokyklinio ugdymo vaikams 

„Boružėlė“, „Antras žingsnis“ 1-4 klasių mokiniams, LIONS QUEST socialinių įgūdžių formavimo 

programa ,,Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasių moksleiviams.  

2-3 klasės mokiniai dalyvavo  sveikatos įgūdžių ugdymo programoje „Mokausi plaukti“ 

Šakių JSC. 

Įstaigos pažangos vertinimas pagal 2021 metų veiklos rezultatus. 

2021 metais atliktas mokyklos veiklos srities ,,Rezultatai“ temos ,,Asmenybės 

branda“  vertinimas. Atlikus apklausą  išskirti aukščiausi ir žemiausi rodikliai.  
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Apibendrinus gautus duomenis  stipriausiais veiklos aspektais įvardinta: 

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

1.  Mokymosi užduotys planuojamos atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus (M).  

2.  Mokinių noras bendrauti  bendradarbiauti įvairiose veiklose (MTV). 

3.  Daugumos mokinių pasiekimai atitinka BP reikalavimus (M), mokiniai  supranta ir žino 

ką turi išmokti (TV). 

4.  Mokiniai prisiima atsakomybę už savo mokymosi rezultatus ir elgesį (V). 

5.  Vaikai lanko būrelius ir kitas veiklas, kad galėtų juose realizuoti save, tobulinti gabumus 

(T). 

Nepakankamais veiklos rodikliais  buvo įvardinta: 

1. Mokiniai mažai domisi politiniais ar kultūriniais ir kitais įvykiais (MVT). 

2. Nežino, kur mokysis baigę mokyklą, kokią profesiją rinksis (V),  neturi tolesnio mokymosi  

siekių ir planų (TV), nesupranta išsilavinimo ir mokymosi vertės (M). 

3. Mažai kalbasi su tėvais planuodami savo ateitį, profesijos pasirinkimą (V). 

4. Iniciatyvumo, lyderystės stoka bendradarbiaujant, dirbant grupėse. (MV). 

4. 2020 metais veiklos ataskaitoje įstaigos iškeltos problemos. Jų sprendimai. 

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; 

Mokinių mokymosi problemas sprendėme itin glaudžiu klasių auklėtojų ir šeimų 

bendradarbiavimu. Užduotys buvo siunčiamos ar pristatomos į namus,  vykdomi susitarimai ir 

pagalba ruošiantis atsiskaitymams. Nuotolinio mokymosi laikotarpiu mokyklos mokiniai praleido 

mažiau pamokų nei kasdien lankydami mokyklą.  Kai kurie mokiniai į mokyklą grįžo dar 

nepasibaigus karantino laikotarpiui ir mokėsi padedant mokytojams bei pagalbos specialistams. 

Nuo 2021 metų rugsėjo mėn. organizuotos individualios konsultacijos (89 val.)  mokinių mokymosi 

praradimams kompensuoti. Pagalbą gavo 50 mokinių (87 proc.).  5-8 klasėse vidutiniškai 7-8 

konsultacijas, 1-4 klasėse vidutiniškai 15-18 konsultacijų.  

 virtualios mokymosi aplinkos įvaldymo problema (mokytojai-mokiniai-tėvai);  

Sutelkus mokytojų, klasių auklėtojų bei mokyklos specialistų komandos (soc. pedagogė, 

psichologė, mokytojų padėjėjos, spec. pedagogė-logopedė) pajėgas dalis mokinių, tėvų buvo 

apmokyti jungtis į TAMO, virtualias mokymosi aplinkas, bendrauti el. paštu, Messenger 

programėle, jungtis ZOOM. Neveikiant ar gendant  vaikų turimai technikai IT specialistas  teikė 

pagalbą mokiniams nuotoliu ar vyko į namus. 

 mokymo ir mokymosi priemonių stoka;  
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Mokyklos mokytojai ieškojo galimybių pasirūpinti neturinčiais mokymui reikalingų 

priemonių. Buvo  surasta  parama iš liberalų partijos - 2 kompiuteriai  šeimoms, kuriose  mokėsi 3-4 

vaikai, buvusi mokyklos mokinė padovanojo  naudotą kompiuterį vargingai gyvenančiai šeimai.  

Iš ŠMSM per 2020-2021 m. m. mokyklai buvo skirti 5 nešiojami kompiuteriai, 21 planšetinis 

kompiuteris, mokiniams naudoti namuose mokykla suteikė 3 mokyklos informatikos kabineto 

stacionarius kompiuterius.  

 nepilnai įvykdytos veiklos, numatytos mokyklos strateginiuose dokumentuose (renginiai, 

projektai, Kultūros paso programa, šventės, neformali vaikų ir suaugusiųjų veikla; socialinės 

veiklos; įsipareigojimai bendruomenei), dalis renginių persikėlė į virtualią erdvę, kita dalis liko 

neįvykdyta. 

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

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

2020 m. - 3269 eurai, 2021 m. - 3135 euro. Teikti paraišką autobusui gauti mokykla negali, nes per 

mažas mokinių skaičius. Smulkus autobusų remontas vykdomas mokyklos darbuotojų jėgomis. 

Autobusams sugedus,  mokinių pavėžėjimui pasitelkiamas seniūnijos transportas.  

3. Nepakankamas bendradarbiavimas  tarp mokyklos – mokinių – tėvų.  

Nuotolinio mokymosi metu bendradarbiavimas su tėvais tapo aktyvesnis ir glaudesnis. Klasių 

auklėtojai teikdavo informaciją apie kylančias problemas dienyne TAMO, Messenger programėle, 

mokė  tėvus naudotis virtualiomis aplinkomis. Buvo organizuoti trišaliai tėvų-klasių auklėtojų-

vaikų susitikimai mokymosi problemoms aptarti ir tolimesniems tikslams numatyti,. Trišaliuose 

susitikimuose dalyvavo 84 proc.  mokinių šeimų 

5. Mokymosi aplinka. 

 5.1.  Darbuotojų skaičius 

Administracijos darbuotojų 

etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų 

skaičius 

Kitų įstaigos darbuotojų 

etatų skaičius 

2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 

3,25 2,65 19 19 20,65 20,14 

 

5.2. Mokytojų skaičius 

Mokytojų ekspertų 

skaičius 

Mokytojų 

metodininkų skaičius 

Vyresniųjų mokytojų 

skaičius 

Mokytojų skaičius 

2020 m. 2021 m.  2020 m. 2021 m.  2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 

 -  - 4 4 12 11 2 1 

 

 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 

2020-09-01 (73 mokiniai) 35 30 8 (nuo 2020-09-01 nekomplektuojama 9 

klasė) 
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2021-09-01 (56 mokiniai) 27 29 (nuo 2021-09-01 nekomplektuojama 10 

klasė) 

 

Metai  Mišri ikimokyklinio -

priešmokyklinio ugdymo grupė 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupė  

2020-09-01 (25 ugdytiniai) 10  15  

 

Metai  Priešmokyklinio ugdymo grupė Ikimokyklinio ugdymo 

grupė  

2021-09-01 (26 ugdytiniai) 8 18 

 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   10 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas   8 

Ikimokyklinio ugdymo programa   8 

Priešmokyklinio ugdymo programa    4 

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

mokyklas rezultatai. 

 Registruota  Neatvyko  Neišlaikė  4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių 

kalba  

7  (1 

atleistas) 

  1 1 2 2   

Matematika  7 (1 

atleistas) 

3 2    1   

            5.6. Mokinių pavėžėjimo organizavimas.  

Pavežamų mokinių skaičius (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1-12 klasių) 50 

Maršrutiniais autobusais 11 

Geltonaisiais autobusais 29 

Mokykliniais autobusais 7 

Seniūnijų transportu - 

Privačiu transportu 7 

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

(Dalis mokinių pavežami skirtingais būdais) 

 

 5.7. Mokinių maitinimo organizavimas. 

2020-2021 m. m. nemokamai buvo maitinami 38 mokiniai. Karantino laikotarpiu 

vadovaujantis ŠMSM rekomendacijomis mokinių maitinimas organizuojamas srautais 1-4 klasių, 5-

6 klasių ir 7-8 klasių mokiniams, darželio ugdytiniams ir VDC lankytojams.   

 5.8. Švietimo pagalbos specialistų veikla įstaigoje 2021 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 9 

Mokosi pagal individualizuotas ugdymo programas 1 

Teikiama logopedo pagalba 26 

Teikiama specialiojo pedagogo pagalba 11 

Teikiama psichologo pagalba 8 

Teikiama mokytojo padėjėjo pagalba 8 

Teikiama socialinio pedagogo nuolatinė pagalba 10 

Švietimo pagalbos specialistai savo darbą planuoja vadovaudamiesi pagrindiniais mokyklos  

veiklos dokumentais, tikslus ir uždavinius derina ir aptaria Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 2021 

metais pagrindiniai darbo tikslai: sėkmingas kiekvieno vaiko mokymasis ir individuali pažanga. 

Uždaviniai:  

pastebėti ir įvertinti mokinio specialiąsias ir socialines problemas mokykloje;  

sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams sėkmingai ugdytis;  

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. Specialiosios pagalbos teikimas  aptartas mokytojų tarybos posėdyje 

Nr.4, 2021- 06- 16 

5.9. Įstaigos komisijų ir darbo grupių veikla 2021 metais.  

 Mokykloje  2021 metais savo veiklą vykdė Vaiko gerovės komisija. Pagrindinė darbo kryptis 

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

mokymosi motyvacijos problemas, prevencinių priemonių vykdymą. Teikė informaciją vaikų 

poreikių vertinimui ŠPT, teikė informaciją apie ugdytinius Vaikų teisių tarnybai, teikė ataskaitas 

suinteresuotoms institucijoms.  Organizuoti 6 VGK posėdžiai ir pasitarimai. 

2021 m. perrinkta Darbo taryba,  suderinta ir atnaujinta įstaigos  darbo apmokėjimo sistema. 

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

plano 2022 metams ir ugdymo plano 2021-2022 m. m. projektus, vykdė mokyklos veiklos 

įsivertinimą.  

 Atestacijos komisija parengė perspektyvinę pedagogų atestacijos programą, vykdė pedagogų 

atestaciją. 

 Mokinių aktyvas teikia vaikų poilsio organizavimo klausimus (kino ar šokių vakarai, šventės), 

dalyvavimą mokyklos bendruomenės renginiuose (Solidarumo bėgimas), teikia iniciatyvas renginių 

organizavimui, kelia mokyklos darbo kokybės (valgymo laikas valgykloje, mokinių mokymasis 

kabinetuose) klausimus. 
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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.  2021 metais vykdytų veiklų duomenys: 

Vykdyta veikla  Skaičius 

Vesta integruotų  pamokų 81 

Stebėta pamokų 24 

Vesta seminarų  2 

Skaityta pranešimų  2 

Parengta anotacijų, publikacijų 3 

5.11. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, pedagogų atestacija.  

Mokytojų kvalifikacijai 2021 metais skirta 1335 eurai. Mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokytojai kėlė savo kvalifikaciją seminaruose ,,Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google 

for Education platforma“, ,,Šiuolaikinė pamoka“.  

Mokytojai aktyviai naudojasi nuotolinėmis kvalifikacijos kėlimo galimybėmis, daugelis 

registruojasi mokymuisi nuotoliniu būdu. Siekiant inovacijų  pradiniame ugdyme keturios pradinių 

klasių mokytojos registruotos ir mokosi  tęstinėje informatikos ir technologinės kūrybos programoje 

(TLT). Iš viso 18 mokyklos mokytojų dalyvavo 127 mokymosi programoje. 

Iš viso kvalifikacijos renginių  Bendrųjų kompetencijų Dalykinių kompetencijų  

127 64 63 

 2021 metais kvalifikacinės kategorijos suteiktos 3 Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 

pedagogams: vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinė  kategorija - 2 mokytojai, 

technologijų mokytojo metodininko -1 mokytoja. 

5.12. Įstaigos vadovų kvalifikacijos kėlimas.  

Vardas, 

pavardė 

Pareigos Bendrųjų kompetencijų Vadybinių kompetencijų 

Lilija 

Liutvinienė 

Direktorė 1. „Reflektyvaus mokymo(si) 

principų įgyvendinimas 

mokykloje“ (40 ak.val, 2021-

sausis-balandis) 

2. „Visapusiškos asmeninės vaiko 

ūgties matavimas ir pažangą 

skatinantis grįžtamasis ryšys: kaip 

tai veikia praktikoje?“ (6 ak.val., 

2021-06-14) 

3. ERASMUS+ KA2 partnerystės 

projektai (40 val, Italija, lapkričio 

8-12 d.) 

1. „Psichoemocinis klimatas 

ugdymo įstaigoje: praktiniai 

metodai“ (8 ak.val; 2021-02-17) 

2. „Emocinių ir etinių nuostatų 

formavimas skaitant Raseinių 

krašto istorijos ženklus ir 

gilinantis į sukauptą pedagogų 

patirtį“ (6 ak.val.,2021-12-16) 
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Nijolė 

Anankaitė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

1. ,,Teigiamų patirčių link: kaip 

valdyti savo įsitikinimus“ 

(4ak.val., 2021-03-15) 

2. „Visapusiškos asmeninės vaiko 

ūgties matavimas ir pažangą 

skatinantis grįžtamasis ryšys: kaip 

tai veikia praktikoje?“ (6 ak.val., 

2021-06-14) 

3. ,,Mokinių įgalinimas ir 

skaitmeninių kompetencijų 

skatinimas“ (10ak.val.,2021-11-

16) 

1. ,,Kaip įstaigos valdyme 

įgalinti duomenis apie ugdymą“ 

(4ak.val., 2021-02-26)  

2. ,,Susirinkimų vedimas 

online“ (4ak.val., 2021-02-23)  

3. ,,Sveikatai palankaus 

maitinimo organizavimas 

ugdymo įstaigoje. Maisto 

saugos ir higienos užtikrinimo 

iššūkiai bei kontrolės 

vykdymas“ (4ak.val., 2021- 02- 

23) 

4. ,,Mokinio individualios 

pažangos stebėsena, fiksavimas 

ir įsivertinimas“ (19 ak.val., 

2021 11 3-11) 

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, įsigytas interaktyvus ekranas. Centro erdvėse vykdomos neformaliojo vaikų, 

jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos, kultūrinė 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, paruošti namų darbus, lankytis 

kultūriniuose renginiuose, gauti švietimo pagalbos specialistų pagalbą, mokytojų konsultacijas. 

2021 metais mokykloje-daugiafunkciame centre atlikti smulkūs remonto ar patalpų atnaujinimo 

darbai, vaikų žaidimo aikštelė papildyta žaidimo įranga. 

 2021metais pateikta paraiška APVA  ,,Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės 

energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, 

religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“ katilo keitimui. 

            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 – 152 km. Autobusai yra prastos būklės (nuolat remontuojami, o tai 

sudaro dideles papildomas išlaidas. Šiais metais remontui išleista - 3135 eurai). Apie autobusų 

būklę informacija teikta rajono savivaldybės administracijai, informuotas Švietimo, sporto ir 

kultūros skyrius.  
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Gautas finansavimas 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltinis Lėšos (eurai) 

2021 m. 2020 m. 

1. Mokymo lėšos  298901 287320 

Iš jų  

darbo užmokesčiui 

Papildomai metų eigoje skirtos lėšos 

 

289847 

6448 

 

271930 

7728 

2. Lėšos skaitmeninio ugdymo turinio plėtrai 2000 730 

3. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai 266463 263490 

Iš jų 

darbo užmokesčiui 

Papildomai metų eigoje skirtos lėšos 

 

232985 

118 

 

221404 

- 

4. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos mokinių 

pavėžėjimui 

4000 2219 

5. Deleguotos funkcijos valstybės lėšos (Mokinių 

nemokamas maitinimas) 

10777 11136 

6. Lėšos vaikų vasaros stovyklų ir neformalių veiklų 

organizavimui 

1750 1270 

7. Papildomos lėšos psichologų darbo užmokesčiui - 70 

 Iš viso gauta finansavimo: 581891 566235 

 Kitos lėšos, gautos 2021 m.: 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis Lėšos 

(eurai) 

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

vaikų išlaikymą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse) 

6900 

2. Paramos lėšos 310 

3. Kitos pagal projektus veiklos vystymui pritrauktos lėšos  15026  

 Kreditorinių įsiskolinimų 2021-12-31 įstaiga neturi. 

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 

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. 
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Laikinosios jungtinės grupės sudaromos doriniam ugdymui, dailės ir technologijų, 

muzikos, fizinio ugdymo mokymui.                   

 Vienu iš sudėtingiausių ugdymo organizavimo iššūkių 2021 metais laikytinas nuotolinio 

ugdymo organizavimas, vieningos virtualios mokymosi aplinkos Google for Edusation naudojimo 

įgyvendinimas, naujų skaitmeninių aplinkų ir priemonių įvedimas į ugdymo procesą, individualios 

mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas.  

2021 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) 

73 9 25 34 4 

Procentinė dalis   12,3 34,2 46,5 5,4 

2019-2020 mokslo metus  mokykloje baigė 83 mokiniai. 2020-2021mokslo metus mokykloje baigė 

73 mokiniai. 

 Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimai 

 2019 – 2020 m. m. 2020 – 2021m. m. 

Aukštesnysis lygis 6 6 

Pagrindinis lygis 13 12 

Patenkinamas lygis 14 15 

Nepatenkinamas lygis 0 2 

 

5-10 klasių mokinių pasiekimų vertinimai  

 2019 – 2020 m. m. 2020 – 2021m. m.  

9-10 balai 2 3  

6-10 balai 21 13  

4-10 balai 27 17    

1-10 balai  0 5  

 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. 2021 metais 

orientuotasi į meninių, sportinių, kūrybinių, tautiškumo ir patriotiškumo, kalbos ugdymo veiklas. 

Mokykla organizuodama neformaliojo švietimo programas bendradarbiauja su vietos 

organizacijomis, bendruomenių centrais, vykdo programas pagal bendradarbiavimo sutartis. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre 2021 metais įvyko ne visos planuotos veiklos. 

 Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro 2020-2021 m. m. neformalaus ugdymo užsiėmimai  

vaikams, mokiniams, jaunimui ir suaugusiems bendruomenės nariams. 
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Neformaliojo ugdymo programos, finansuojamos klasės krepšelio lėšomis 

Eil. 

Nr. 

Neformalaus ugdymo 

užsiėmimo pavadinimas 

Vadovas  Val. sk. Užsiėmimą lankančių 

mokinių skaičius 

1.  Muzikavimo būrelis V. Kupstaitytė 1  8  

2.  Anglų kalba mažiesiems J. Puidokienė 1 9 

3.  Molinukas N. Mikuckienė 1 

 

11/7 du srautai 

(kas antra savaitė) 

4.  Jaunųjų tyrėjų klubas T. Juškaitė 1 

1 

12 

8 (du srautai) 

5.  Muzikos būrelis A. Grigaitienė 1 

1 

9 

7   (du srautai) 

6.  Sportiniai žaidimai R. Liudžiuvienė 1 14 

7.  Sporto būrelis V. Makūnas 2 15 

8.  Informatikos būrelis G. Rinkevičius 1 10 

9.  Šiuolaikinio šokio studija R. Gokdere 1 10 

 Iš viso    12 val.  

Kitos neformaliojo ugdymo programos, kurias lanko ir mokiniai  

Eil 

Nr. 

Neformalaus ugdymo teikėjas Užsiėmimo vieta Lankančių  

mokinių skaičius 

1 Cirko studija „Šypsena“ Šakių cirko mokykla 2 

2 Šakių kultūros centro vaikų 

dainavimo grupė „Šmiki šmaki“  

Šakių kultūros centras 2 

3 Savęs pažinimo ir raiškos 

studija ,,Mena meną‘‘ 

Kęstučio g.8, Šakiai 1 

4 Savęs pažinimo ir raiškos studija Plokščių mokykla – 

daugiafunkcis centras 

45 

5 Profesionali modelių mokykla  Kaunas 1 

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 (Krepšinis) Donatas Sederevičius  Jaunimas ir suaugusieji 

3. Plokščių mėgėjų teatras Ilona Krištolaitienė Suaugusieji 

4. Suaugusiųjų menų klubas Rasita Gokdere Suaugusieji 

5. Savęs pažinimo ir raiškos studija 

(NVŠ programa) 

Raslita Liudžiuvienė 1 grupė mokiniai 

2 grupė mokiniai 

6. Jaunųjų skautų klubas (NVŠ 

programa) 

Rasita Gokdere 6-10 kl. mokiniai 

7. Vaikų dienos centras Projekto vadovė 

Neringa Motiejaitytė 

1-10 kl. mokiniai 

 Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro neformalaus ugdymo valandų panaudojimas 

2020-2021  m.m.                                    

Priklauso valandų neformaliam 

ugdymui iš viso mokykloje 

Panaudota 

valandų  

Panaudojimo 

procentas 

Paminėti priežastis, dėl ko ne 

visos valandos panaudotos 

17,5 val. 12 val. 69 proc. 

 

5-10 kl. esant nepilniems klasių 

komplektams, išnaudojamos ne 

visos neformaliam ugdymui 

skirtos valandos 
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7.  2021 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 

Anglų kalba 1    

Lietuvių kalba 6    

Geografija  3   1 

Fizika 3  1  

Biologija 3   1 

Etninės kultūros olimpiada 2 1 1  

 7.2. Dalyvavimas respublikinėse olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai 

(ugdymo plano dalykų). 

Dalykas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Matematika 24  1  

Lietuvių kalba  25    

Istorija 7    

Informacinės technologijos  30    

Geografija  4  2  

Anglų kalba  42    

Pasaulio pažinimas, gamta ir 

žmogus, biologija  

2    

 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  20  1  

Istorija  1  1  

Lietuvių k. 33  1  

Anglų k. 30    

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

dalykų). 

Olimpiada/konkursas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Piešinių konkursai 16    

Europos egzaminas  2    

 7.5. Laimėjimai bei pasiekimai sporto srityje. 

Olimpiada/konkursas Dalyvavo 1 vieta 2 vieta 3 vieta 
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olimpiadoje/konkurse 

     

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

2021 m. 8 kl. ir 4 kl. mokiniai dalyvavo Nacionaliniuose pasiekimų patikrinimuose 

4 klasės pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Rezultato procentinė  dalis 

  

Dalykas 

0-39 40-59 60-79 80-100 

Skaitymas  4 4 2 

Matematika  3 6 1 

8 klasės pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Rezultato procentinė dalis 

  

Dalykas 

0-39 40-59 60-79 80-100 

Skaitymas  2 5 1 

Matematika  1 5 2 

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 - 

2021-12-31 

6 neformalaus 

suaugusiųjų 

švietimo 

veiklų 

organizatoriai 

1 mokyklos 

vadovas 

Tikslas - Suaugusiųjų 

besimokančiųjų mokymosi 

galimybių didinimas. Dalyviai 

dalyvavo tarptautiniuose 

mokymuose, darbo stebėjimo 

vizituose, skaitė pranešimus, kūrė 

naujas suaugusiųjų neformalaus 

švietimo programas, atnaujino 

esančias. 

Projekto rengėjas - Plokščių 

mokykla- daugiafunkcis centras 

Vasaros dienos 

stovykla „Esu kalvų ir 

vandenų vaikas“ 

2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

9-13 d. 

22 pradinių 

klasių 

mokiniai ir 

VDC vaikai. 

Projekto tikslas – teikti turiningo 

užimtumo paslaugas vaikams ir/ar 

jų šeimoms atsižvelgiant į vaikų 

galimybes bei poreikius per 

socialinę ugdomąją pažintinę 
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veiklą. Suplanuotos ir organizuotos 

vaikų laisvalaikio veiklos saugioje 

aplinkoje; ugdomos socialinės, 

sveikos gyvensenos, kūrybinės 

kompetencijos; vaikai mokomi 

prasmingai ir įdomiai leisti 

laisvalaikį;  

Projekto rengėjas - Plokščių MDC. 

Projekto vertė- 1750 eurų 

,,Demokratinio ugdymo 

principais grįstų 

praktikų įdiegimas 

Lietuvoje“ 

2021-2022 m. 18 mokinių  Tikslas – mokinių demokratinio 

ugdymo praktikų naudojimas 

bendrojo lavinimo mokyklose 

Projekto rengėjas – Demokratinė 

mokykla, Vilnius. 

Plokščių mokykla daugiafunkcis 

centras – partneris. 

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 

Mėgėjų teatras (suaugusieji) 10 

Moterų liaudies šokių grupė „Virangė“ 2 

Folkloro ansamblis „Vaiguva“ 10 

Klubai  

Klubo pavadinimas Veiklos sritis 

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 (krepšinis) 

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

profesionalių menininkų ir mėgėjų darbų parodos, bibliotekoje organizuojami  susitikimai su 

rašytojais, edukacinės veiklos, vyksta mokyklos mokinių šokių ir kino vakarai, sporto renginiai.  

2021 metais MDC organizuoti viešieji  ir bendruomeniniai renginiai: 

 Viešųjų renginių skaičius 2020 m. Viešųjų renginių skaičius 2021 m. 

Sausis 6 6 

Vasaris 6 5 

Kovas 3 8 

Balandis 0 14 

Gegužė 0 5 

Birželis 2 6 

Liepa  2 6 

Rugpjūtis 2 3 

Rugsėjis 2 5 

Spalis 6 6 

Lapkritis 2 7 

Gruodis 4 8 

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 

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 sveikoje ir saugioje aplinkoje. Mokiniui saugia ir 

palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos 

https://ploksciai.sakiai.lm.lt/
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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 („Boružėlė“ – priešmokyklinis ugdymas, „Antras 

žingsnis“ 1-4 kl. „Paauglystės kryžkelės“ (LIONS QUEST) – 5-8 kl.), patyčių ir smurto, alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendroji programa.  

Mokslo metų eigoje vykdomos įvairios akcijos, projektai, paskaitos, mokymai, konkursai, 

ugdantys bendražmogiškas vertybes, pozityvų bendravimą, sveiko gyvenimo nuostatas 

(Tolerancijos 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, dalyvauja 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. 

Tačiau mokyklos įsivertinimo duomenimis mokiniai nesupranta išsilavinimo ir mokymosi 

vertės,  nežino, kur mokysis baigę mokyklą, kokią profesiją rinksis,  tėvai ir vaikai teigia, kad neturi 

tolesnio mokymosi siekių ir planų. Atlikus veiklos vertinimą paaiškėjo, kad vaikai ir tėvai mažai 

kalbasi planuodami savo ateitį, profesijos pasirinkimą. Darytina išvada - mokykloje nepakankamas 

dėmesys skiriamas profesiniam orientavimui, planuotos ir vykdytos veiklos nepasiekia tikslo 

13. Įstaigoje vykdytos veiklos priežiūros ir patikros.  

2021 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. 

NVSC prie SAM vykdyta Karantino režimo laikymosi ir ekstremalios situacijos likvidavimo 

ir pasiekimų šalinimo priemonių laikymosi kontrolė 2021-04-13 

Kontrolės akto Nr. (4-22 15.3 .3) PA-2981 išvada: reikalavimų pažeidimų nenustatyta 

14. Pagrindinės 2021 metų problemos. 

1. Atlikus 2021metų mokyklos veiklos įsivertinimą įvardintos ugdymo organizavimo problemos: 

 menkas mokinių domėjimasis politiniais, kultūriniais ar kitais įvykiais;  

 iniciatyvumo, lyderystės stoka bendradarbiaujant, dirbant grupėse;  

 nepakankamas mokinių profesinis orientavimas: nežino, kur mokysis baigę mokyklą, kokią   
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profesiją  rinksis,  neturi tolesnio mokymosi siekių ir planų, nesupranta išsilavinimo ir 

mokymosi vertės;    

 šeimose mažai kalbamasi su tėvais planuojant ateitį, profesijos pasirinkimą.  

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

 

 


