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Švietimo veiklos plano teisiniai veiksniai 

 
2015 metams Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s švietimo veikla planuojama atsižvelgiant į 

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s Mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrąjį planą, 
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s strateginį veiklos planą, švietimo įstaigų strateginius planus, 
mokyklose atlikto įsivertinimo, standartizuotų testų rezultatus, Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos numatytus veiklos prioritetus, Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s sprendimus, 
reglamentuojančius švietimo veiklą. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyrius įgyvendino Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 2013–2014 m. m. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s mokyklų mokiniams 
organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike, patvirtintame 2013 m. 
gruodžio 2 d. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-1241, 
numatytus renginius ir vykd÷ 2014 metų Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s švietimo veiklos planą, 
patvirtintą 2014 m. vasario 24 d. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. B-ĮV-245.  

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
specialistai, atsakingi už švietimo veiklą, koordinuoja bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo 
švietimo įstaigų veiklą. Įstatymų nustatyta tvarka Skyrius teikia siūlymus Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s administracijos direktoriui, Vilkaviškio rajono ribose įgyvendina Lietuvos 
Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimus, Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s patvirtintus sprendimus, rengia Savivaldyb÷s mero potvarkių ir Administracijos 
direktoriaus įsakymų projektus ir kitus švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

 
Švietimo veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

2014 metų švietimo veiklos tikslas savivaldyb÷je buvo siekti ugdymo proceso 
veiksmingumo, diegiant duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokyb÷s kultūrą, 
užtikrinančią savivaldos, socialin÷s partneryst÷s ir vadovų lyderyst÷s darną. Tikslui pasiekti 
numatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai: 1. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomen÷s narių dialogo 
kaitai, siekti s÷kmingo pamokos organizavimo; analizuoti, konsultuoti ir prižiūr÷ti įstaigų 
vykdomas programas; 2. Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kultūrinius, akademinius ir 
prevencinius renginius, projektus. 
3. Pl÷toti ir tobulinti profesines kompetencijas; 4. Organizuoti kompleksin÷s pagalbos teikimą 
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo 
mokymo pradžios; stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Šiems uždaviniams įgyvendinti iš 
Savivaldyb÷s biudžeto 2014 m. buvo skirta 50 000 Lt.  

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius koordinavo valstybinių, mokyklinių brandos egzaminų 
bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) organizavimą. 2014 m. 
savivaldyb÷je buvo įsteigta 14 devynių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų centrų ir 
17 keturių mokomųjų dalykų mokyklinių brandos egzaminų centrų. Valstybinius ir mokyklinius 
brandos egzaminus laik÷ 516 kandidatų (iš jų 412 Savivaldyb÷s bendrojo ugdymo mokyklų, 68 
Marijampol÷s PRC Vilkaviškio skyriaus ir 36 Kybartų suaugusiųjų vidurin÷s mokyklos 
abiturientų). 2014 m. išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos valstybinius 
brandos egzaminus (toliau – VBE) mokinių dalis (proc.) yra didesn÷ nei šalyje. Išlaikiusių Istorijos, 
geografijos, anglų kalbos, matematikos, informatikos VBE mokinių dalis (proc.) šiek tiek mažesn÷ 



nei šalyje. 2014 m. išlaikiusių geografijos, istorijos, matematikos VBE mokinių dalis (proc.) yra 
mažesn÷ lyginant su 2012 m. išlaikiusių min÷tus egzaminus. Tačiau 2014 m. išlaikiusių biologijos, 
informatikos, anglų kalbos VBE mokinių dalis (proc.) yra didesn÷ negu 2012 m. Chemijos VBE 
2012–2014 metais išlaik÷ visi pasirinkę mokiniai.  

Nuo 2013 m. vertinant VBE taikomas kriterinis vertinimas. Analizuojant 2014 m. 
abiturientų pasiekimus pagal įvertinimus, visų išlaikytų VBE mokinių, kurių pasiekimai atitinka 
patenkinamą lygmenį, dalis (proc.) yra didesn÷ negu šalyje. Mokinių, kurių pasiekimai atitinka 
aukštesnįjį lygmenį, dalis (proc.) mūsų rajone yra ženkliai mažesn÷ negu šalyje. 2014 m. 10 klas÷s 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros mokinių darbų įvertinimo vidurkis rajone yra 6 balai, šalyje – 7 
balai. Matematikos PUPP pažymio vidurkis rajone, kaip ir šalyje yra 4 balai.  

Siekiant gerinti ugdymo kokybę, pasinaudota Nacionalinio egzaminų centro (NEC) 
vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo 
lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ parengtais standartizuotais testais (ST), skirtais įvertinti 4 
ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus, pad÷ti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir 
problemas, kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir mokykloms suteikiant tinkamą pagalbą. 
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pareng÷ ir 
pateik÷ paraišką d÷l Savivaldyb÷s dalyvavimo veiksmo tyrime. Parengta ir patvirtinta 2014 m. 
balandžio 9 d. Standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarka Vilkaviškio r. 
savivaldyb÷je. Testavimas mokyklose vyko 2014 m. balandžio m÷n. pabaigoje–geguž÷s m÷n. 
pradžioje. Veiksmo tyrime dalyvavo visos rajono švietimo įstaigos, kuriose mokiniai ugdomi pagal 
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Testai pad÷jo įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių mokymosi 
pasiekimus, išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus, problemas ir pasiekimus. Mokiniai pild÷ 
ir klausimynus, kurie pad÷jo įvertinti mokyklos kultūrą, klimatą, mokinio mok÷jimą mokytis, 
mokinių savijautą ir patyčių situaciją mokykloje.  

Analizuojant gautus rezultatus, reik÷tų pamin÷ti, kad Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s 4 ir 8 
klasių mokiniams mokyklų sukuriama prid÷tin÷ vert÷ yra teigiama ir viršija šalies rodiklį (4 klas÷se 
viršija 0,2; 8 klas÷se viršija 0,3 standartizuotais taškais). Tai reiškia, kad Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s mokyklos, atsižvelgus į mūsų rajono socialinį ekonominį kontekstą, pasiekia geresnių 
rezultatų negu kitos šalies mokyklos, turinčios tokį patį kontekstą. Išryšk÷jo ir problemin÷s sritys: 4 
klas÷je – matematika ir rašymas, 8 klas÷je – matematika. Galima pasidžiaugti, kad 4 klas÷se 
aukštesni už šalies vidurkį mokyklos klimato, skaitymo rodikliai, o 8 klas÷se – mok÷jimo mokytis, 
skaitymo bei rašymo rodikliai. 

2014 m. rengtos Savivaldyb÷s vaikų vasaros poilsio programos. Paraiškas programoms 
finansuoti buvo pateikusios 23 įstaigos, finansuota 20 programų, skirtų vasaros poilsiui, kuriose 
buvo užimta 500 vaikų, iš jų 290 vaikų iš mažas pajamas turinčių šeimų. Per 2014 metus iš 
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s biudžeto šioms programoms įgyvendinti skirta 22 000 Lt. 2013 m. 
buvo skirta 20 000 Lt, finansuota 20 programų, kuriose buvo užimta 519 vaikų. 

Savivaldyb÷, švietimo įstaigos 2014 m. m. dalyvavo šalies projektuose: Lyderių laikas 2, 
„Kokyb÷s vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose“, „Pradinio ugdymo tobulinimas“, 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pl÷tra“, „Lyčių lygyb÷ – pelninga investicija“. 

2014 m. gruodžio 31 d. pasibaig÷ Švietimo aprūpinimo centro vykdomas projektas 
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, kurio metu Kybartų „Saul÷s“ progimnazija 
gavo kompiuterin÷s įrangos už 49411,56 Lt. Įgyvendinant Ugdymo pl÷tot÷s centro projektą 
„Ugdymo karjerai steb÷senos sistemos kūrimas“, Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Virbalio vidurin÷ 
mokykla, Vilkaviškio Salom÷jos N÷ries pagrindin÷ mokykla gaus po planšetinių kompiuterių klasę. 

2014 m., įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 2, savivaldyb÷je baigtas kurti lyderyst÷s 
pl÷tros modelis tema „Bendradarbiavimas vardan mokinio s÷km÷s“. Kuriant modelį buvo 
išgrynintos dvi kryptys – bendradarbiavimo kultūros kaita ir pamokos organizavimo kaita. Keičiant 
mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, susikūr÷ mokytojų bendradarbiavimo tinklas, į 
kurio veiklą aktyviai įsitrauk÷ daugumos rajono mokyklų mokytojai. Rajono mokyklų vadovai 
įkūr÷ Iniciatyvių vadovų grupę, kuri aktyviai dalyvauja priimant svarbius sprendimus švietimo 
srityje. Tobulinant pamokos organizavimą rajono švietimo įstaigose, priimti svarbūs susitarimai d÷l 



užduočių diferencijavimo, aktyvių metodų naudojimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje. 
Daugumoje mokyklų yra aptarti geros pamokos kriterijai. Rajono savivaldyb÷s mokyklų mokytojai 
skatinami dalintis gerąją veiklos patirtimi (kiekvienos rajono mokyklos mokytojai organizavo po 1–
2 atviras pamokas, mokyklų vadovai ir mokytojai steb÷jo ir vertino po 1–2 kolegų pamokas). Į 
projekto veiklas aktyviai įsitrauk÷ ne tik projekte dalyvaujančių institucijų atstovai, bet ir kitos 
įstaigos: Vilkaviškio Salom÷jos N÷ries, Gižų Kazimiero Baršausko, Alvito pagrindinių mokyklų, 
Vilkaviškio „Aušros“, Gražiškių, Pilviškių „Santakos“, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų, 
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Virbalio vidurin÷s mokyklos, Bartninkų Jono Basanavičiaus 
mokyklos-daugiafunkcio centro, Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro, Švietimo pagalbos 
tarnybos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai.  

2014 m. rajono olimpiadose, konkursuose dalyvavo 274 mokiniai. Prizines vietas šalies 
olimpiadose, konkursuose laim÷jo 145 mokiniai, tarptautiniuose – 18 mokinių. 56 mokiniai 
dalyvavo tarptautiniuose internetiniuose konkursuose ir laim÷jo diplomus. Taip pat švietimo 
įstaigos dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija – 
tarptautiniame Comenius mokyklų partneryst÷s projekte „Gastronominiai stebuklai Europoje“; 
Gražiškių gimnazija – ES ŠMPF daugiašal÷s mokyklų partneryst÷s Comenius projekte ,,The United 
Colors of the European Nature“, Lietuvos „Junior Achievement“ verslumo ugdymo projekte ir 
tarptautiniame mokyklų partnerysčių Erasmus + projekte; Sūdavos vidurin÷ mokykla – Švietimo 
mainų paramos fondo projekte ,,Comenius“ „Stress Fighters Club-a way to succeed in life“; 
Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurin÷ mokykla – Tarptautin÷je gamtosauginių mokyklų programoje 
„Žalioji v÷liava“; Vilkaviškio Salom÷jos N÷ries pagrindin÷ mokykla – Comenius daugiašal÷s 
mokyklų partneryst÷s projekte „Skirtingos kultūros, bendros svajon÷s“; Keturvalakių mokykla-
daugiafunkcis centras – ŠMPF Comenius asistentų praktikos ir Erasmus+ daugiašaliame projekte „Į 
mišką“; Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija – Kūrybinių partnerysčių Comenius projekte „Discover 
your hidden skills“; Vilkaviškio pradin÷ mokykla – Comenius ,,Susijunkime rankomis ir 
apkabinkime Europą“ ir tarptautiniame mokyklų partnerysčių Erasmus +projekte; Vilkaviškio vaikų 
ir jaunimo centras – Tarptautiniame jaunimo darbuotojų mobilumo projekte „Me, men and women 
in todays society“ Kipre, finansuotame ES Erasmus+ programos. 

2014 metais vyko respublikin÷ dainų švent÷ „Čia – mano namai“. Švent÷je dalyvavo 627 
žmonių Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s delegacija. 29 vaikų ir suaugusiųjų kolektyvus šventei 
pareng÷ 20 vadovų. Buvo suorganizuotas 2014 m. dainų švent÷s delegacijos darbas, kolektyvų 
apgyvendinimas, pav÷ž÷jimas, maitinimas.  

 
Švietimo Steb÷sena, priežiūra, konsultavimas, teis÷s aktų rengimas ir  

įgyvendinimas, kvalifikacijos tobulinimas 
 

2014 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizavo mokymus, pasitarimus, edukacinius 
renginius mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, mokiniams. Organizuota 
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo, valstybin÷s kalbos 
mok÷jimo egzamino organizavimo ir vykdymo, standartizuotų testų vertinimo komisijų veiklos 
priežiūra, vaikų, gimusių 2008 m., ugdymo organizavimas priešmokyklin÷se grup÷se. Konsultuoti 
švietimo įstaigų vadovai strateginių planų, ugdymo planų rengimo ir derinimo (pateiktos 
rekomendacijos švietimo įstaigų vadovams d÷l mokyklų ugdymo planų ir mokinių individualių 
ugdymo planų rengimo ir derm÷s), tarpinstitucinio bendradarbiavimo, Savivaldyb÷s mokyklų tinklo 
pertvarkos, pasirengimo vidurinio ugdymo programos akreditacijai klausimais. Išanalizuota 
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos išor÷s vertinimo pažyma. Konsultuota gimnazijos bendruomen÷ 
d÷l mokyklos veiklos tobulinimo (-si) plano rengimo. 

Vykdytos steb÷senos: Vaikų pri÷mimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2014–2015 m. m., 
Vaikų vasaros poilsio organizavimas ir programų vykdymas, Vaiko gerov÷s komisijos 
organizavimas švietimo įstaigose, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos nuostatų įgyvendinimas, Mokyklų bibliotekų fondų duomenų analiz÷, Mokyklų 
apsirūpinimas vadov÷liais ir mokymo priemon÷mis Mokyklos veiklos pamokai tobulinti 2014–2015 



m. m. Vilkaviškio savivaldyb÷s Švietimo įstaigose. Rinkti duomenys apie mokyklų dalyvavimą 
akademiniuose, kultūriniuose renginiuose, projektuose 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metais, 
apie mokytojų poreikį Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s švietimo įstaigose, apie mokytojus, 
neturinčius pedagogo kvalifikacijos ir mokytojus nespecialistus, apie ikimokyklinio ugdymo 
paslaugų poreikį Vilkaviškio savivaldyb÷je, vietų ir vaikų skaičių ikimokyklin÷se įstaigose / 
grup÷se, apie vaikus, kuriems yra sumažintas užmokestis už išlaikymą ikimokyklin÷se įstaigose, 
apie steigtinas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, įvedus privalomą šešiamečių 
ugdymą, apie nesimokančius mokinius, apie neformaliojo ugdymo būrelius ir įstaigas lankančius 
mokinius, apie tikybos d÷stymą ir mokytojus mokyklose, apie pav÷ž÷jamus į mokyklas mokinius. 
Vykdytas savalaikis ir sistemingas informacijos teikimas Savivaldyb÷s tinklalapiui, kitoms 
institucijoms. parengti Skyriaus m÷nesio veiklos planai. Dalyvauta mokytojų atestacijoje, mokyklų 
vadovų atestacijos komisijų darbe, vykdyta vadybos ekspertų veikla atestuojant įstaigų vadovus.  

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Vaiko gerov÷s komisija 2014 metais 
organizavo 8 Savivaldyb÷s administracijos vaiko gerov÷s komisijos pos÷džius. D÷l priežiūros 
priemonių nepilnamečiams skyrimo gauta 12 prašymų. D÷l kompleksiškai teikiamos pagalbos 
svarstytas 1 vaikas. Vaiko gerov÷s komisija rekomendavo administracijos direktoriui 10 
nepilnamečių skirti minimalios priežiūros priemonę, 2 vaikams – vidutin÷s priežiūros priemonę 
(atidavimą į socializacijos centrą). Palyginimui – 2013 metais vyko taip pat 8 Vaiko gerov÷s 
komisijos pos÷džiai. 

2014 metais vykdyta nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita 
(NEMIS). Vilkaviškio savivaldybei 2014-02-01 pagal Mokinių registro duomenis pateiktas 
nesimokančių (304) vaikų sąrašas. Iki 2014 metų spalio 1 d. buvo renkama informacija apie 
nelankymo priežastis. Nustatyta, kad net 244 mokiniai, turintys lankyti mūsų savivaldyb÷s 
mokyklas, yra išvykę į užsienį. 2013 metais sistemoje NEMIS buvo pateiktas 281 nesimokantis 
vaikas. Iš surinktų duomenų nustatyta, kad 228 vaikai buvo išvykę į užsienį. 

Savivaldyb÷je įsteigtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatas, 
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pl÷tra“. 2014 m. parengtas Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programose nedalyvaujančių vaikų duomenų bankas. Teikta kompleksin÷ 
pagalba šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, šių šeimų 
vaikams, nelankantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Vyksta 
bendradarbiavimas su seniūnijomis, seniūnijų socialin÷mis darbuotojomis, Vaiko teisių apsaugos 
skyriumi, Socialin÷s paramos ir sveikatos priežiūros skyriumi, Socialin÷s pagalbos centru, Švietimo 
pagalbos tarnyba, Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, gydytojais, Policijos komisariatu, ugdymo 
įstaigomis, nevyriausybin÷mis organizacijomis (Vilkaviškio LIONS klubu), šeimomis.  

2014 m. Skyriuje užregistruota 500 gaunamų ir 193 siunčiami raštai. Švietimo kultūros ir 
sporto skyriaus specialistai 2014 m. pareng÷ 74 Savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektus, raš÷ 
švietimo įstaigų vadovų pasitarimų, atestacijos komisijos, vaiko gerov÷s, Švietimo, kultūros ir 
sporto komiteto pos÷džių protokolus. 

2014 m. buvo įsisavintos visos l÷šos (271 tūkst. Lt), skirtos rajono mokykloms spaudiniams 
įsigyti. Vadov÷liams ir mokymo priemon÷ms kai kurios rajono mokyklos skyr÷ l÷šų daugiau negu 
buvo planuota. Iš viso įsigyta vadov÷lių ir mokymo priemonių už 653,8 tūkst. Lt, t. y. 36 proc. 
daugiau negu planuota. Taip pat mokykloms paskirstyta bei išdalinta įvairios metodin÷s, mokslin÷s, 
grožin÷s literatūros leidinių, plakatų, lankstinukų, gautų nemokamai iš Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalin÷s mokyklų vertinimo agentūros už beveik 20 tūkst. Lt. 
Iš viso bendrojo ugdymo mokyklose yra 1398 kompiuteriai, tačiau 48 proc. iš jų yra 4 metų ir 
senesni. 2013–2014 m. m. mokyklos įsigijo 128 naujus kompiuterius. Mokinių mokymui naudojami 
848 kompiuteriai; 1 kompiuteriui tenka 7 mokiniai (šalyje – 8). 15 mokyklų veikia belaidžio (Wi-
Fi) interneto tinklas; elektroninį dienyną naudoja 18 mokyklų. Savivaldyb÷s mokyklos tvarko, 
formuoja ir apskaito mokyklų bibliotekų fondus elektroniniuose kataloguose. Visų mokyklų 
bibliotekų fondai apskaitomi elektronin÷je sistemoje MOBIS. Lietuvos nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai pateikta ataskaita apie rajono mokyklų bibliotekų fondus, duomenys suvesti į 



automatizuotą Lietuvos bibliotekų statistikos rinkimo ir apdorojimo modulį. Mokyklos aprūpintos 
mokykline dokumentacija bei informuotos apie naujoves šioje srityje. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, vykdydami viešojo administravimo 
funkcijas bei funkcijas, kurias deleguoja įvairios valstyb÷s institucijos, 2014 metais k÷l÷ 
kvalifikaciją, dalyvavo pasitarimuose, seminaruose. Kai kurie specialistai, būdami įvairių darbo 
grupių nariai, valstyb÷s projektų dalyviai, privalo reguliariai vykti į komandiruotes. Kvalifikacija ir 
kompetencija tobulinta Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, 
Nacionaliniame egzaminų centre, Marijampol÷s Meil÷s Lukšien÷s švietimo centre, Vilkaviškio 
švietimo pagalbos tarnyboje, Nacionalin÷je mokyklų vertinimo agentūroje rengiamuose 
seminaruose pagal kuruojamas sritis. Keturi Švietimo skyriaus specialistai yra vadybos ekspertai, 
vienas – išor÷s vadovaujantis vertintojas. 

2014–2015 m. m. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je yra 29 ugdymo įstaigos (4 gimnazijos, 3 
vidurin÷s mokyklos, 6 pagrindin÷s mokyklos, 2 mokyklos-daugiafunkciai centrai, 2 progimnazijos, 
1 pradin÷ mokykla, 2 jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos, specialioji mokykla, mokykla-darželis, 4 
lopšeliai darželiai, 3 neformaliojo švietimo įstaigos) ir Švietimo pagalbos tarnyba.  

Šios rajono savivaldyb÷s mokyklos turi skyrius: Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurin÷ 
mokykla (Alksn÷nų skyrius), Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindin÷ mokykla 
(Daržininkų, Klausučių skyriai), Vilkaviškio rajono Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas 
(Gudkaimio skyrius), Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis 
centras (Pašeimenių skyrius), Vilkaviškio rajono Virbalio vidurin÷ mokykla (Šiaudiniškių skyrius), 
Vilkaviškio rajono Alvito pagrindin÷ mokykla (Paežerių „Ežer÷lio“ skyrius ). 

Vilkaviškio rajono Gražiškių, Pilviškių „Santakos“, Kybartų Kristijono Donelaičio 
gimnazijos turi vidurinio ugdymo skyrius (sudarytos sąlygos Bartninkų, Virbalio, Sūdavos 
miestelių vyresniųjų klasių mokiniams mokytis savo mokyklose baigiant gimnazijoms 
priklausančias klases). 

Pati didžiausia bendrojo ugdymo mokykla – Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija (722), pati 
didžiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga – Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ (224 
ugdytinių), pati mažiausia bendrojo ugdymo mokykla – Paežerių pagrindin÷ (81 mokinys). 

2014–2015 m. m. rajono savivaldyb÷s mokyklose (bendrojo ugdymo mokyklose ir 
ikimokyklin÷se įstaigose) mokosi 6825 mokiniai. Iš jų: 5337 – pirmose–dvyliktose klas÷se; 347 – 
priešmokyklin÷se grup÷se; 1142 – ikimokyklin÷se grup÷se. Palyginimui: 2011–2012 m. m. 
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s bendrojo ugdymo mokyklose mok÷si 6317 pirmų–dvyliktų klasių 
mokinių; 2013–2014 m. m. –5646 mokiai; 2014–2015 m. m. 5337 (tai yra 309 mokiniais arba 6 
klasių komplektais mažiau negu pernai). Prieš devynerius metus rajone mok÷si 8184 pirmų–
dvyliktų klasių mokiniai (2847 mokiniais daugiau negu šiemet). 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ir grupių skaičius did÷ja rajono 
savivaldyb÷s įstaigose: 2013–2014 m. m. buvo 25 priešmokyklinio ugdymo grup÷s ir jose 339 
mokiniai, o šiais mokslo metais – 27 priešmokyklinio ugdymo grup÷s ir 347 mokiniai. 

Reikia pasidžiaugti, kad patiems mažiausiems – ikimokyklinukams – sudaromos geros 
sąlygos mūsų rajone: renovuojamos įstaigos, steigiamos naujos grup÷s ir did÷ja ugdytinių skaičius: 
2013–2014 m. m. buvo 65 ikimokyklinio ugdymo grup÷s (jose ugdoma 1112 vaikų), o 2014–2015 
m. m. veikia 69 grup÷s (jose ugdoma 1141 vaikas). 

Maž÷jant vaikų gimstamumui, mokyklose maž÷ja pirmokų skaičius. Lyginant gimusiųjų 
vaikų ir prad÷jusiųjų lankyti pirmąją klasę mokinių skaičių, galima teigti, kad pastaraisiais metais į 
pirmą klasę ateina 5–12% mažiau vaikų, nei jų gim÷ prieš septynerius metus. Šio reiškinio 
priežastys: rajone registruojami vaikai, gimę ir gyvenantys užsienyje; dalis vaikų išvyksta iš rajono. 
Šiais mokslo metais rajono savivaldyb÷s mokyklose mokosi 362 pirmokai, t. y. 38 mažiau negu 
2013–2014 m. m. Prieš trejus metus (2011 – 2012 m. m.) mok÷si 425 pirmokai. 

Pradinių klasių mokinių per metus sumaž÷jo 65 (2013 – 2014 m. m. buvo 1588, 2014 – 
2015 m. m. mokosi 1523 mokiniai), penktų–dešimtų klasių mokinių mažiau 203 mokiniais (2013 – 
2014 m. m. buvo 3092, 2014 – 2015 m. m. mokosi 2889 mokiniai), vienuoliktų–dvyliktų klasių 



mažiau 41 mokiniu (2013 – 2014 m. m. mok÷si 966, 2014 –2015 m. m. mokosi 925 mokiniai). 
Abiturientų skaičius pernai buvo 465, 2015 m. abiturientų yra 475.  

Sumaž÷jo mokinių neformaliojo švietimo įstaigose: 2011 m. jas lank÷ 1576, 2013–2014 m. 
m. – 1545, 2014 – 2015 m. m. – 1388 mokiniai.  

2014 – 2015 m. m. neformaliojo švietimo įstaigose mokinių skaičius: 
1. Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 321 mokinys;  
2. Vilkaviškio rajono sporto mokykloje mokosi 502 mokiniai;  
3. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre mokosi 565 mokiniai.  
Iš viso neformaliojo švietimo įstaigose besimokantiems mokiniams skirta 3 460 548 Lt. 

Vidutiniškai vienam savivaldyb÷s neformaliojo švietimo įstaigos mokiniui išlaikyti per metus reikia 
2 493,19 Lt. 

Neformaliojo švietimo įstaigų l÷šos 2013 m. 
 Savivaldyb÷

s l÷šos 
MK l ÷šos Spec. 

programų l÷šos 
Iš viso: 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras 665738 Lt 42908 Lt 34717 Lt 743363 Lt 
Vilkaviškio rajono sporto mokykla 875056 Lt 34413 Lt 22830 Lt 932299 Lt 
Vilkaviškio muzikos mokykla 1425933 Lt 39528 Lt 54507 Lt 1519968 Lt 

 
Neformaliojo švietimo įstaigų l÷šos 2014 m. 

 Savivaldyb÷
s l÷šos 

MK l ÷šos Spec. 
programų l÷šos 

Iš viso: 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras 674290 Lt 43740 Lt 59994 Lt 778024 Lt 
Vilkaviškio rajono sporto mokykla 826647 Lt 31672 Lt 54419 Lt 912738 Lt 
Vilkaviškio muzikos mokykla 1642086 Lt 40316 Lt 87384 Lt 1769786 Lt 

 
Pedagoginių darbuotojų skaičius Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s ugdymo įstaigose 

 
Mokytojų mokyklose kasmet dirba taip pat mažiau: 2009 metais tur÷jome 919 pedagogų ir 

kitų pagalbos specialistų. 2014 – 2015 m. m. jų dirba 788. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, 
skaičius 2013 – 2014 m. buvo 7,99, o 2014 – 2015 m. m. – 8,35. 

 
Pedagogų kaita per dvejus metus 

Pedagoginių darbuotojų skaičius Įstaigos 
2013–2014 m. m. 2014–2015 m. m. 

Bendrojo ugdymo 649 607 
Ikimokyklinio ugdymo 125 103 
Neformaliojo švietimo 83 78 
Iš viso 857 788 
 

Mokytoj ų/vadovų pasiskirstymas pagal kvalifikacijai tobulinti panaudotų dienų skaičių 
Kvalifikacijos tobulinimo 

dienų skaičius 
Kieki vidutiniškai tenka dienų 

vienam asmeniui 
Pedagogai 

2013 m.  2014 m.  2013 m. 2014 m. 
Mokytojai   5,44 6,4 

Direktoriai ir jų 
pavaduotojai 

258,65 304,4 8,92 10,6 

Bendras dienų skaičius   7,18 8,5 
 

Švietimo finansavimas 
 



Švietimo veikla, kaip ir ankstesniais metais, yra daugiausia Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s 
biudžeto investicijų reikalaujanti veiklos sritis. 2014 metais švietimo įstaigų asignavimui skirta  
51 141,6 tūkst. Lt, tai sudar÷ 51,6 proc. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų.  

Švietimo finansavimo 2009–2014 metais palyginimas 
 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m 

Savivaldyb÷s biudžetas  
(tūkst. Lt) 

102 
049,6 

98 183,8 108 
864,1 

101 
673,3 

99020,9 105843,2 

Skirta l÷šų švietimo 
reikm÷ms (su MK)  

49 608,0 45 611,8 47 875,0 50 719,6 50140,4 50859,1 

Skirta l÷šų vienam 
vaikui išlaikyti 

6 085 5 807 6 429 7 053 7 083 7519 

 
Mokinio krepšelio l÷šos 2009–2014 m. 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
MK l ÷šos pagal 
įstatymą (tūkst. Lt) 

34 558,7 32 986,5 33 985,1 32 157,6 30 628,1 30 032,0 

Panaudotos l÷šos 34 558,7 32 986,5 33 985,1 32 156,9 30 627,7 30 031,9 
 

L÷šos, skirtos švietimo įstaigos tipui, 2011–2014 m. 

 
2011 m. 

 
2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Ikimokyklin÷s 4 631,6 
Pradin÷s 

4 978,8 
 

4433,9 4 744,4 
 

Pagrindin÷s 13 033,7 12 868,7 11794,4 11 628,4 
Vidurin÷s 15 296,5 14 306,1 13763,0 13 337,9 

Spec. mokyklos     
Neformaliojo ugdymo 457,2 116,8 359,0 115,7 

Kita 218,9 234,4 277,8 205,6 
Gimnazijos     

Iš viso: 33 985,1 32 157,6 30628,1 30 032,0 
 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turin čių mokinių ugdymas 
 

2014–2015 m. m. Vilkaviškio savivaldyb÷s mokyklų bendrosiose klas÷se mokosi 483 (9,1 
proc.) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Mokinių skaičius Savivaldyb÷s mokyklose 
maž÷ja, tačiau mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis procentais nuo bendro 
mokinių skaičiaus išlieka tokia pati.  

 
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turin čių mokinių bendrosiose klas÷se palyginimas 

Mokslo metai Mokinių skaičius Procentai 
2012–2013 415 7    proc. 
2013–2014 513 9,2 proc. 
2014–2015 483 9,1 proc. 

Didžioji dalis specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčių mokinių mokosi bendrojo ugdymo 
mokyklose. Didžiausią dalį specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčių mokinių sudaro mokiniai, 
kurie turi kalbos ir kalb÷jimo sutrikimų. Nemažai daliai mokinių nustatomi kompleksiniai 
sutrikimai, bendrieji mokymosi sutrikimai. 102 mokiniai turi negalią d÷l intelekto sutrikimo. Apie 
pus÷ mokinių, kurie turi intelekto sutrikimą, ugdomi bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose 
klas÷se. Intelekto sutrikimą turinčių mokinių t÷vai gali rinktis, kurioje ugdymo įstaigoje (bendrojo 
ugdymo mokykloje ar „Rasos“ specialiojoje mokykloje) tur÷tų mokytis jų vaikas. Sudaryta 



galimyb÷ mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdytis pagal 
socialinių įgūdžių programą „Rasos“ specialiojoje mokykloje. 

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s mokyklose kasmet auga pagalbos mokiniui specialistų 
etatų skaičius, tačiau išlieka ta pati problema – kvalifikuotų specialistų trūkumas. Šiuo metu laisvas 
psichologo etatas arba jo dalis yra šiose mokyklose: Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykloje-
daugiafunkciame centre, Gražiškių gimnazijoje, Sūdavos vidurin÷je mokykloje, Vištyčio Petro 
Kriaučiūno vidurin÷je mokykloje, Gižų Kazimiero Baršausko pagrindin÷je mokykloje, Kybartų 
mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“, lopšelyje-darželyje „Buratinas“, Kybartų „Rasos“ specialiojoje 
mokykloje. Laisvos specialiųjų pedagogų darbo vietos Gižų Kazimiero Baršausko ir Žaliosios 
Vinco Žemaičio pagrindin÷se mokyklose d÷l specialistų trūkumo.  

2013–2014 m. m. Savivaldyb÷s ugdymo įstaigose psichologo asistentais dirbo 6 
specialistai. 2014–2015 m. m. asistentais dirba 2 darbuotojai, o 10 įstaigų psichologais dirba 
kvalifikuoti specialistai. Psichologų etatai laisvi d÷l kvalifikuotų specialistų trūkumo arba mažo 
darbo krūvio mokyklose, kurios yra labiau nutolusios nuo Savivaldyb÷s centro. Nuo 2011 m. iki 
2014 m. kvalifikuotų psichologų skaičius išaugo (buvo 0, dabar yra 9). 

 
Specialiąją pedagoginę, specialiąją, psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą 

teikiančių specialistų ir mokini ų skaičiaus santykio palyginimas 
Mokslo metai Mokinių skaičius Etatų skaičius Skaičiaus santykis 

2013–2014 6854 69,90 98,05 
2014–2015 6584 75,26 87,48 

 
Visose ugdymo įstaigose specialiąją pedagoginę, specialiąją, psichologinę ir socialinę 

pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis (mokinių skaičius, tenkantis 
vienam specialistui) sumaž÷jo palyginus 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metus. Kuo mažesnis 
pagalbos gav÷jų skaičius tenka vienam specialistui, tuo pagalba kokybiškesn÷. 

 
Mokini ų vežiojimo organizavimas 

 
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je 2014–2015 m. m. į įvairių tipų švietimo įstaigas 

pavežami 1993 mokiniai (36 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus), tai yra 2 proc. mažiau nei 2013–
2014 m. m. Nevežamų mokinių (kai nuo namų iki mokyklos yra 3 km. ir daugiau) 2014–2015 m. 
m. n÷ra. Mokinių, kurie vyksta ne į artimiausią mokyklą dalis išliko tokia pati. Bendrojo ugdymo 
mokykloms priklauso 12 mokyklinių geltonųjų autobusų.  

 
Mokini ų vežiojimo būdai (proc.) 

 

 

Mokini ų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius 
 

2013–2014 m. m. nemokamą maitinimą gavo vidutiniškai 2852 mokiniai (tai sudaro 
49,66 proc. nuo bendro priešmokyklinių – 12 klasių mokinių skaičiaus 5742). 2014–2015 m. m. 
nemokamą maitinimą gavo vidutiniškai 2033 mokiniai (tai sudaro 37,35 proc. nuo bendro 
priešmokyklinių – 12 klasių mokinių skaičiaus 5443). Mokinių, kuriems skirtas nemokamas 
maitinimas, sumaž÷jo 12,31 proc.  



 
 
 
 

2015 METŲ PLANAVIMAS 
 

Išanalizavus 2014 metų veiklas, nustatytos šios stipryb÷s ir silpnyb÷s 
 

Stipryb÷s: 
 

- Mokyklos atviros pokyčiams (tobulinant pamoką, duomenis panaudojant veiklos tobulinimui); 
- Aktyvus mokyklų įsitraukimas į projektinę veiklą (šalies, tarptautinę); 
- Kryptingas mokyklų bendradarbiavimas; 
- Palankios sąlygos mokytojų kvalifikacijai kelti, profesiniam tobul÷jimui; 
- Planavimo derm÷ visuose lygmenyse (mokyklos, savivaldyb÷s, šalies); 
- Geri mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

 
Silpnyb÷s (tobulintinos sritys): 

 
- Švietimo įstaigų materialin÷ baz÷, IKT situacija mokyklose; 
- SF l÷šų trūkumas (aplinkos darbuotojų finansavimas; pav÷ž÷jimo l÷šų trūkumas;  
- Diferencijavimas, individuali mokinio pažanga, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  mokinių 

ugdymas, kai kurių dalykų pasiekimai; 
- Specialistų  (kai kurių mokomųjų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų) trūkumas; 
- Susitarimai d÷l renginių, bendrų projektų rajone organizavimo; 

 
2015 METŲ  

ŠVIETIMO VEIKLOS TIKSLAS 
 

Pagerinti ugdymo kokybę, naudojant duomenų analize ir įsivertinimu gr įstą švietimo 
 kokyb÷s kultūrą 

 
UŽDAVINIAI 

1. Siekti s÷kmingo pamokos organizavimo; analizuoti duomenis, konsultuoti ir prižiūr÷ti 
įstaigų vykdomas programas. 

2. Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kultūrinius, akademinius ir prevencinius renginius, 
projektus, analizuoti jų kokybę ir poreikį. 

3. Patobulinti mokyklų personalo, švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldyb÷s 
administracijos švietimo padalinio specialistų geb÷jimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir 
įgyvendinti. 

 
PRIEMONI Ų PLANAS 

 
1 uždavinys. Siekti s÷kmingo pamokos organizavimo; analizuoti duomenis, konsultuoti ir 
prižiūr÷ti įstaigų vykdomas programas. 
 
Priemon÷s Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo 

laikas 
S÷km÷s kriterijai / laukiamas 
rezultatas 

L÷šos 
(Lt) 

1. Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s mokyklų tinko 
pertvarkos 2012–2015 m. 
bendrojo plano koregavimas 

A. Finag÷jevien÷, 
įstaigų vadovai 

Sausis –
vasaris 

 
 

Pakoreguotas Vilkaviškio 
rajono savivaldyb÷s mokyklų 
tinko pertvarkos 2012–2015 
m. bendrasis planas (vasario 

 



ir įgyvendinimas 
 

 m÷n. parengtas Savivaldyb÷s 
tarybos sprendimo projektas)  

2. Komplektų skaičiaus 
optimizavimas švietimo 
įstaigose. Susitikimai su 
mokyklų bendruomen÷mis 
d÷l maž÷jančio mokinių 
skaičiaus 

A. Finag÷jevien÷, 
įstaigų vadovai 

Vasaris –
balandis 

Parengtas Savivaldyb÷s 
tarybos sprendimo projektas 
d÷l klasių komplektų ir 
mokinių skaičiaus nustatymo 
bendrojo ugdymo mokyklose,  
MK krepšelio l÷šų 
efektyvesnis panaudojimas 

 

3. Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s mokyklų tinko 
pertvarkos 2016–2019 m. 
bendrojo plano rengimas 

A. Finag÷jevien÷, 
įstaigų vadovai 

2015 m. 
lapkritis, 
gruodis 

Parengtas Savivaldyb÷s 
tarybos sprendimo projektas, 
optimizuotas švietimo įstaigų 
tinklas  

 

4. Lyderyst÷s pl÷tros 
modelio įgyvendinimas 
bendrojo ugdymo mokyklose 

Ž. Žilinskien÷, 
įtaigų vadovai 

2015 m. Partneryst÷ tarp mokyklų, 
mokinių, mokytojų ir 
partnerių. Pasitik÷jimu grįsti 
santykiai, sutelkta 
bendruomen÷ 

Projekto, 
MK 
l÷šos 

5. Kvalifikacijos k÷limo 
renginiai (seminarai, 
konferencijos, paskaitos, 
pranešimai, konsultacijos), 
metodiniai užsi÷mimai 

Vilkaviškio ŠPT 
specialistai 

Pagal 
Vilkaviš-
kio ŠPT 

planą 

Tobulinama kvalifikacija   
ŠPT, 
MK 
l÷šos 

6. Valstybinių, brandos 
egzaminų, pagrindinio  
ugdymo pasiekimų  
patikrinimo organizavimo 
steb÷sena 
 

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai  
 

Geguž÷- 
liepa 

Atlikta steb÷sena, įvykdyti 
pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo ir brandos 
egzaminų  
organizavimo tvarkos 
reikalavimai 

 

7. Mokyklų įsivertinimo  
duomenų analiz÷; 
konsultavimas po išor÷s 
 vertinimo 

Ž. Žilinskien÷, 
Specialistai pagal 
kuruojamas 
mokyklas 

Rugs÷jis– 
spalis; 

po išor÷s 
vertinimo 

Parengtos mokyklų pažangos 
ataskaitos; parengti mokyklų 
veiklos tobulinimo planai 

 

8. Mokyklų aplinkos 
(materialin÷ baz÷) analiz÷  

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai, IVG 
 

Rugs÷jis 
– gruodis 

Savivaldyb÷s specialistai ir 
IVG numatys prioritetus d÷l 
švietimo įstaigų materialin÷s 
būkl÷s gerinimo; pateikti 
siūlymai Savivaldyb÷s 
vadovams d÷l švietimo įstaigų 
renovacijos, modernizavimo 
plano Savivaldyb÷je, 2016–
2019 m Mokyklų tinklo plano 
prioritetų  

 

9. Galinčių vaduoti mokytojų 
duomenų baz÷s sukūrimas 

E. Šventoraitien÷ II-III 
ketvirtis 

Nuolat skelbiama informacija 
apie mokytojus, galinčius 
tur÷ti papildomą krūvį ar 
vaduoti 

 

10. Konkursų, olimpiadų (kt. 
renginių) organizavimo 
tvarkos aprašo parengimas 

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai, IVG 

III–IV 
ketvirtis 

Konkursai, olimpiados, 
renginiai ir kt. organizuojami 
vadovaujantis Apraše 
numatytais susitarimais. 
Organizuoti suvenyrų, dovanų 
pirkimai; mokiniai ir 
mokytojai apdovanojami 
Skyriaus dovanomis  

4054,68 
Eur 
(14 000 
Lt) 
 

11. Darbo organizavimas 
Savivaldyb÷s administracijos 

R. Simonavičien÷ 2015 m. Organizuoti vaiko gerov÷s 
pos÷džiai, paskirtos priežiūros 

 



Vaiko gerov÷s komisijoje priemon÷s 
12. Vidutin÷s priežiūros bei 
prevencin÷s veiklos rodiklių 
analiz÷ 

R. Simonavičien÷ IV 
ketvirtis 

Pateikta vaiko minimalios ir 
vidutin÷s priežiūros priemonių 
bei prevencin÷s veiklos 
Savivaldyb÷je rodikliai 
švietimo informacinių 
technologijų centro sistemoje 

 

13. Mokinių nelaimingų 
atsitikimų mokyklose 
apskaita 
 
 

R. Simonavičien÷ 2015 m. Įvykdyta mokinių nelaimingų 
atsitikimų mokyklose apskaita, 
mokyklų vadovams pateikta 
ataskaita metų pabaigoje 

 

14. Situacijos analiz÷ d÷l 
nesimokančių mokinių ir 
mokyklos nelankančių vaikų 

R. Simonavičien÷ 2 kartus 
per metus 

Surinkti duomenys apie 
Savivaldyb÷s nesimokančius 
vaikus ir mokyklos 
nelankančius mokinius, 
informacija pateikta švietimo 
informacinių technologijų 
centro sistemoje NEMIS 

 

15. Metodin÷-praktin÷ 
konferencija ,,Id÷jų mug÷: 
s÷kmingas ugdymo(si) 
metodas“ 

A. Strazdien÷, I. 
Meseckien÷ 

Balandžio 
1 d. 

Pateikti s÷kmingų ugdymo(si) 
metodų pavyzdžiai; 
sudarytas konferencijoje 
pristatytų metodų elektroninis 
aplankas 

 

16. Pasitarimas-metodin÷ 
diena mokyklų direktorių 
pavaduotojams ugdymui 

Ž. Žilinskien÷, 
S. Vitkovskaja 

Balandis Dalijimasis gerąja patirtimi.  

17. Rajonin÷ mokinių darbų 
konferencija „www.mano 
darbai-tai mūsų ateitis 
pagrindin÷ mokykla 8“ 

S. Černauskien÷,  
R. Vašč÷gien÷ 

Kovas Mokyklos bendradarbiaus d÷l 
mokinių: bus skatinama 
mokinių lyderyst÷, ugdomos jų 
dalykin÷s ir bendrosios 
kompetencijos 

 

18. Standartizuotų testų 
organizavimo, vykdymo ir 
rezultatų panaudojimo 
tvarkos aprašo rengimas 

Ž. Žilinskien÷, 
R. Vašč÷gien÷, 
I. Meseckien÷, 
darbo grup÷ 

II 
ketvirtis 

Parengtas tvarkos aprašas  

19. Testavimo organizavimas 
mokyklose, panaudojant 
visus pateiktus 
standartizuotus įrankius; 4, 8 
klasių mokinių apklausa, 
panaudojant NEC pateiktus 
klausimynus; atliktų 
standartizuotų testų 
įvertinimas 

Ž. Žilinskien÷, 
R. Vašč÷gien÷, 
I. Meseckien÷ 

II 
ketvirtis 

Testus atliks 4, 8 klasių 
mokiniai; 
klausimynus užpildys  
4, 8 klasių mokiniai; 
Sudarytos vertinimo komisijos, 
įvertinti mokinių atlikti testai 

 

20. Standartizuotų testų 
duomenų suvedimas į NEC 
parengtas ir pateiktas 
elektronines formas 

Ž. Žilinskien÷, 
R. Vašč÷gien÷, 
I. Meseckien÷ 

II–III 
ketvirtis 

Atliktas mokyklų suvestų 
standartizuotų testų duomenų į 
NEC parengtas ir pateiktas 
elektronines formas 
patikrinimas  

 

21. Testų rezultatų 
pristatymų organizavimas ir 
aptarimas savivaldyb÷je, 
informuoti tikslines grupes 
apie testų rezultatus 

Ž. Žilinskien÷, 
R. Vašč÷gien÷, 
I. Meseckien÷ 

III–IV 
ketvirtis 

Nustatytos ir aptartos 
stipriosios ir tobulintinos sritys 

 

22. Standartizuotų testų 
panaudojimo savivaldyb÷je 

Ž. Žilinskien÷, 
R. Vašč÷gien÷, 

IV 
ketvirtis 

Parengta ir NEC pateikta 
ataskaita 

 



ataskaitos rengimas ir 
pateikimas NEC 

I. Meseckien÷ 

23. Mokyklų Pradinio, 
Pagrindinio ir Vidurinio 
ugdymo programos ugdymo 
planų projektų analiz÷ ir 
derinimas  

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai  
 

III–IV 
ketvirtis 

Suderinti mokyklų ugdymo 
planai 

 

24. „Bendrojo ugdymo 
mokyklų 2014–2015 mokslo 
metų ataskaita (pedagogai) 
3– mokykla“ ataskaitos 
suformavimas ir pateikimas 
Švietimo informacinių 
technologijų centrui (ŠVIS) 

E. Šventoraitien÷ IV 
ketvirtis 

Suformuota ir ŠVIS pateikta 
ataskaita 

 

25. Metodin÷s, mokslin÷s, 
grožin÷s literatūros leidinių, 
plakatų, lankstinukų, 
paskirstymas savivaldyb÷s 
mokykloms ir lydimųjų 
dokumentų rengimas 

R. Vašč÷gien÷ Visus 
metus 

Mokyklos laiku gaus naujausią 
ir aktualią metodinę ir kt. 
medžiagą 

 

26. Duomenų apie rajono 
mokyklų bibliotekų fondus 
analiz÷ 

R. Vašč÷gien÷ I–II 
ketvirtis 

Duomenys suvesti į 
automatizuotą Lietuvos 
bibliotekų statistikos rinkimo 
ir apdorojimo modulį, 
ataskaita pateikta Lietuvos 
nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai, aptarta 
mokyklų bibliotekų metodikos 
būrelyje 

 

27. Duomenų suvedimas į 
švietimo informacinių 
technologijų sistemą (ŠVIS) 
apie vaiko minimalios ir 
vidutin÷s priežiūros 
priemonių bei prevencin÷s 
veiklos Savivaldyb÷je 
rodiklius  

R. Simonavičien÷ III 
ketvirtis 

Apibendrinti duomenys apie 
vaiko minimalios ir vidutin÷s 
priežiūros priemones bei 
prevencinę veiklą 
Savivaldyb÷je, informacija 
pateikta ugdymo įstaigų 
vadovų pasitarime 

 

28. Mokinių pasiekimų 
vertinimo steb÷sena 
neformaliajame švietime  

R. Simonavičien÷ III–IV 
ketvirtis 

Atlikta analiz÷  

29. Priešmokyklinio ugdymo 
pasiekimų vertinimo 
steb÷sena Vilkaviškio rajono 
savivaldyb÷s švietimo 
įstaigose  

E. Šventoraitien÷ IV 
ketvirtis 

Atlikta analiz÷  

30. Pradinių klasių mokinių 
pasiekimų vertinimo 
steb÷sena 

I. Meseckien÷ IV 
ketvirtis 

Atlikta analiz÷  

31. Mokinių, besimokančių 
pagal pagrindinio ugdymo 
programas, pasiekimų 
vertinimo steb÷sena 

R. Vašč÷gien÷ IV 
ketvirtis 

Atlikta analiz÷  

32. Mokinių, besimokančių 
pagal pagrindinio ugdymo 
programas, pasiekimų 
vertinimo steb÷sena 

Ž. Žilinskien÷ IV 
ketvirtis 

Atlikta analiz÷  

33. Pagalba mokykloms, A. Finag÷jevien÷, 2015 m. Akredituota Giedrių jaunimo ir  



rengiantis vidurinio ugdymo 
programos akreditacijai 

Ž. Žilinskien÷ suaugusiųjų mokyklos 
vidurinio ugdymo programa 

 
2 uždavinys Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti kultūrinius, akademinius ir prevencinius 
renginius, projektus, analizuoti jų kokybę ir poreikį. 
 
Priemon÷s Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdy-
mo laikas 

S÷km÷s kriterijai / 
laukiamas rezultatas 

L÷šos 

Mokytojo dienos švent÷ A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai 

Rugs÷jis
–Spalis 

Organizuotas renginys, 
skirtas Mokytojo dienai 

1737,72 
Eur 
(6 000 
Lt) 

Viktorina „Smegenų mankšta“ Kybartų Kristijono 
Donelaičio 
gimnazijos vadovai 

Rugs÷jo 
25 d. 

Netradicine forma pamin÷ta 
Tarptautin÷ mokytojo 
diena. Skatinami darbiniai 
ir kultūriniai ryšiai, 
pl÷tojamos bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijos 

 

Matematikos mokytojų 
konferencija „Bendraukime ir 
bendradarbiaukime“ 

Sūdavos 
pagrindin÷s 
mokyklos  vadovai 

Lapkritis   

Vasaros poilsio projektų 
inicijavimas ir įgyvendinimas 

R. Simonavičien÷ II-III 
ketvirtis 

Vaikų vasaros poilsio 
programų vertinimas  ir 
įgyvendinimas 

7819,74 
Eur 
(27 000 
Lt) 

Gabių vaikų ir jaunimo 
ugdymo programų 
įgyvendinimas. 

R. Simonavičien÷,  
Ž. Žilinskien÷, 
D. Gudeliauskien÷ 

II-IV 
ketvirtis 

Parengta programa, 
suorganizuotas renginys 
gabiems mokiniams 

578,34 
Eur 
(2 000 
Lt) 

Mokinių savivaldos 
organizacijų Vilkaviškio 
rajono savivaldyb÷je 
koordinavimas. 
 

D. Gudeliauskien÷ Visus 
metus 

Mokinių savivaldos 
organizacijų sutelkimas 
mokinių tarybos pasitarimų 
inicijavimas, Lietuvos 
mokinių parlamento 
rinkimų rajone 
organizavimas 

289,62 
Eur 
(1000 Lt) 
 

Mokomojo Europos 
parlamento tarpin÷ sesija 
Vilkaviškyje 

D. Gudeliauskien÷ Balandis Parlamento pristatymas, 
komitetų pos÷džių 
organizavimas, rezoliucijos 
pri÷mimas 

 

LR Ministro Pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus rajono 
mokinių pagerbimo ceremonija 

A. Finag÷jevien÷, 
E. Savickien÷ 
 

Birželis Už gerus pasiekimus 
pagerbti ir apdovanoti 
mokiniai ir mokytojai 

 

Reprezentacinių renginių 
organizavimas 

Skyriaus 
specialistai 

2015 L÷šos panaudotos 
reprezentaciaji 

578,34 
Eur 
(2000 Lt) 
 

 
Konkursų, olimpiadų, švenčių ir kit ų renginių organizavimas 

 savivaldyb÷s įstaigų mokiniams 
Priemon÷s 
Renginiai pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 
patvirtintą grafiką ir nuostatus 

Vykdymo 
laikas 

Atsakingi vykdytojai 

1. Jaunųjų filologų konkursas Sausis  R. Vašč÷gien÷ 
2. Meninio skaitymo konkursas Sausis R. Vašč÷gien÷ 



3. Užsienio k. (rusų k.) olimpiada Vasaris R. Simonavičien÷ 
4. Užsienio k. (anglų k.) olimpiada Vasaris R. Simonavičien÷ 
5. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas Sausis R. Vašč÷gien÷ 
6. Dail÷s olimpiada Sausis R. Simonavičien÷ 
7. Technologijų olimpiada Vasaris R. Simonavičien÷ 
8. Matematikos olimpiada Vasaris Ž. Žilinskien÷ 
9. IT olimpiada Vasaris Ž. Žilinskien÷ 
10. Istorijos olimpiada Vasaris Ž. Žilinskien÷ 
11. Geografijos olimpiada Kovas Ž. Žilinskien÷ 
12. Biologijos olimpiada Sausis Ž. Žilinskien÷ 
13. Chemijos olimpiada Sausis Ž. Žilinskien÷ 
14. Fizikos olimpiada Sausis Ž. Žilinskien÷ 
15. Ekonomikos olimpiada Pagal grafiką Ž. Žilinskien÷ 
16. Kovų už laisvę ir netekčių istorijos konkursas Balandis Mokyklų vadovai 
17. Teisinių žinių konkursas-viktorina „Temid÷” Kovas Ž. Žilinskien÷ 
18. Pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkursas Balandis I. Meseckien÷ 
19. Lietuvių kalbos olimpiada 9–12 kl. mokiniams Vasaris R. Vašč÷gien÷ 
20. Muzikos olimpiada Kovas R. Simonavičien÷ 
21. Televizijos konkursas „Dainų dainel÷“ Vasaris– 

geguž÷ 
R. Simonavičien÷ 

Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus, mokyklų 
organizuojami renginiai 

  

1.  5–8 kl. mokinių matematikos čempionatas Vasaris Ž. Žilinskien÷ 
2. Eil÷raščių konkursas „Skiriame Salom÷jai“ 
5–8 kl. mokiniams 

Lapkritis D. Juškauskien÷ 

3. Šokių festivalis „Pavasarin÷ šokių pyn÷“ Kovas Mokytoja V. Merčaitien÷ 
4. 5–8 klasių mokinių jaunųjų istorikų olimpiada Balandis Ž. Žilinskien÷ 
5. Mokslo metų pabaigos švent÷ „Sveika, vasar÷le“ Birželis R. Simonavičien÷, 

E. Savickien÷,  
S. Jankien÷ 

6. Jono Dirvonskio atminimo krepšinio turnyras Balandis  Kybartų Kristijono 
Donelaičio gimnazijos 
vadovai 

7. Kūrybinių darbų konkursas, skirtas A. 
Vaičiulaičiui 

Birželis E. Šventoraitien÷ 
R. Simonavičien÷ 

8. Užsienio kalbos (anglų) konkursas 4 klasių 
mokiniams 

Kovas R. Simonavičien÷ 

9. Užsienio k. (rusų k.) dainos konkursas-festivalis Balandis R. Simonavičien÷ 
10. IX b÷gimas, skirtas mokslininko, kalbininko Z. 
Senkaus 107 gimimo metin÷ms pamin÷ti 

Rugs÷jis Sūdavos vidurin÷s 
mokyklos vadovai 

11. Fizikos olimpiada 8 klasių mokiniams Balandis Ž. Žilinskien÷ 
12. Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo 
konkursas „T÷vynei iš vaiko širdel÷s“ 

Kovas I. Meseckiene, 
A.Strazdien÷ 

13. Savivaldyb÷s pradinių klasių mokinių 
(4 klasių) konkursas „Raštingiausias 
pradinukas“. 

Geguž÷  V. Buzaitis 

14. Bendrojo ugdymo mokyklų olimpinis festivalis 2015 m. Sporto mokyklos vadovai 
15. 3–4 klasių mokinių pasaulio pažinimo žinių 
konkursas „Mokom÷s Lietuvos istoriją“.    

Kovas Sūdavos vidurin÷s 
mokyklos vadovai,  
I. Meseckien÷ 

16. V-asis rajono liaudies dainų festivalis „Ošia 
ąžuolai“ 
 

Geguž÷ Bartninkų Jono 
Basanavičiaus mokyklos-
daugiafunkcio centro 
vadovai  

17. Rajono lengvosios atletikos kroso estafečių Balandis Bartninkų Jono 



varžybos „Atgimimo ąžuolynas–2015“ 
 

Basanavičiaus mokyklos-
daugiafunkcio centro 
vadovai 

18. Tarptautinis tradicinis 14-asis b÷gimas ,Jono 
Basanavičiaus t÷višk÷ Ožkabaliai– Bartninkų Jono 
Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras 

Lapkritis Bartninkų Jono 
Basanavičiaus mokyklos-
daugiafunkcio centro 
vadovai 

19. IX b÷gimas, skirtas miškininko Vinco Žemaičio 
118- osioms gimimo metin÷ms pamin÷ti. 

Lapkritis Žaliosios Vinco Žemaičio 
pagrindin÷s mokyklos 
vadovai 

20. Spartakiada, skirta Kazimiero Baršausko gimimo 
metin÷ms pamin÷ti  

Geguž÷  Gižų Kazimiero 
Baršausko pagrindin÷s 
mokyklos vadovai 

21. Tautinių šokių švent÷ „Supyn÷m šokių pynę“ Balandis R. Simonavičien÷ 
22. Apskrities ikimokyklinių įstaigų ugdytinių 
šachmatų turnyras 

Geguž÷ Lopšelio-darželio 
„Buratinas“ vadovai 

23. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų rajonin÷ švent÷ 
„Vaikyst÷s takeliu“ 

Balandis E. Šventoraitien÷ 

24. 5–8 kl. mokinių jaunųjų geografų olimpiada 
„D÷lion÷“ 

Balandis Ž. Žilinskien÷, mokytoja 
R. Buividavičien÷ 

25. Rajonin÷ vaikų ir jaunimo folkloro popiet÷ 
„Vaikų kiemas“ 

Balandis VJC metodinink÷ 
E. Budryt÷ 

26. Vilkaviškio rajono teatro švent÷ „Kauk÷“ Balandis VJC mokytoja 
I. Viltrakien÷ 

27. Rajono mokinių švent÷ „Sveika, vasar÷le“  Birželis R. Simonavičien÷ 
28. Edukacinis koncertas „Kelias į mokyklą“ 
Vilkaviškyje 

2015 m. 
geguž÷s m÷n. 

A. Pečkaitis 

29. Muzikos mokyklos koncertas visuomenei 
Vilkaviškio kultūros centre tarptautinei muzikų 
dienai 

 

2015–10–01 

A. Pečkaitis 

30. Edukacinis projektas-koncertas „Metų laikai“ 2015 m. 
lapkričio 
m÷n. 

A. Pečkaitis 

31. UPC meno edukacijos savait÷ „Menų dūzg÷s“. 
Popieriaus karpinių kūrybin÷s dirbtuv÷s „S÷jinis 

Balandis I. Kriaučeliūnien÷ 

 
3 uždavinys Patobulinti mokyklų personalo, švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldyb÷s 
administracijos švietimo padalinio specialistų geb÷jimus, kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir 
įgyvendinti. 
 
Priemon÷s Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo 
laikas 

S÷km÷s kriterijai / 
laukiamas rezultatas 

L÷šos 

1. Mokyklų vadovų ir jų 
pavaduotojų ugdymui atestacija, 
atitikties turimai kvalifikacinei 
kategorijai nustatymas  

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai  
 

Pagal 
Vadovų 
atestacijos 
komisijos 
patvirtintus 
grafikus 

Organizuota mokyklų 
vadovų atestacija ir 
atestacijos komisijos 
pos÷džiai  

 

2. Švietimo skyriaus specialistų 
dalyvavimas mokytojų, 
ketinančių įgyti metodininko, 
eksperto kvalifikacinę 
kategoriją, vertinime 

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai  
 

Pagal 
mokyklų 
atestacijos 
planą 

Dalyvavimas 
vertinime, mokytojui 
suteikta kvalifikacin÷ 
kategorija 

 

3. Švietimo skyriaus specialistų Vyriausieji Pagal Dalyvavimas  



dalyvavimas mokyklų 
atestacijos komisijų darbe 

specialistai  
 

mokyklų 
atestacijos 
planą 

komisijoje, išanalizuoti 
komisijos darbo 
dokumentai 

4. Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacijos 
programų priežiūra ir 
tvirtinimas 

E. Šventoraitien÷ IV ketvirtis Administracijos 
direktoriaus 
patvirtintos programos 

 

5. Dalyvavimas Savivaldyb÷s 
specialistų mokymuose  

Skyriaus 
darbuotojai 

2015 m. Patobulintos 
asmenin÷s, 
tarpasmenin÷s, 
profesin÷s 
kompetencijos 

 

6. Dalyvavimas projekte 
„Pagalbos mokiniui efektyvumo 
ir kokyb÷s pl÷tra“ 

R. Simonavičien÷ Pagal 
projekto 
planą 

Patobulintos 
kompetencijos Vaiko 
gerov÷s komisijos 
darbui organizuoti 

Projekto 
l÷šos 

7. Dalyvavimas Švietimo ir 
mokslo ministerijos 
organizuojamuose dalykiniuose 
seminaruose ir pasitarimuose  
pagal kuruojamas sritis ir 
atliekamas funkcijas 

Skyriaus 
specialistai 

Pagal 
iškvietimus 

Patobulintos 
asmenin÷s, profesin÷s 
kompetencijos 

Projektų
/steig÷jo 
l÷šos 
 

8. Metodin÷ išvyka-seminaras 
mokyklų vadovams ir Skyriaus 
specialistams pagal akredituotą 
programą 

Mokyklų vadovai, 
Skyriaus 
specialistai 

2015  m.  Dalyvauta 
edukaciniame projekte  
 

MK 
l÷šos,  
434,43 
Eur 
(1500  
Lt) 
 

9. Savivaldyb÷s metinio 
Švietimo veiklos plano 
rengimas 

A. Finag÷jevien÷, 
vyriausieji 
specialistai  
 

Gruodis Dalyvavimas 
savivaldyb÷s metinio 
Švietimo veiklos plano 
rengimo grup÷je, 
organizuoti mokymai, 
parengtas veiklos 
planas 

434,43 
Eur 
(1500  
Lt) 
 

 
____________________________________________________________ 


