
PATVIRTINTA 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. birželio mėn. 28 d. 

Sprendimu Nr. 1TS-137 

    

JONAVOS R. BUKONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO DIREKTORIAUS  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

1. Mokyklos - daugiafunkcio centro pristatymas: 

1.1. Duomenys apie mokyklą – daugiafunkcį centrą (adresas, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas) 

Jonavos g. 2, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55415, tel./faks. (8 349) 49785,  el. p. 

centras@bukonys.jonava.lm.lt  

1.2. Mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomenės nariai: 

            1.2.1. Mokyklos - daugiafunkcio centro vadovas: 

Vardas, pavardė 
Pedagoginio 

darbo stažas 

Bendras 

vadybinio 

darbo 

stažas 

Vadybinio 

darbo 

stažas šioje 

darbovietėje 

Turima kvalifikacinė 

kategorija 

(vadovo, mokytojo) 

Dalia Autukienė 26 21 21 II vadybos kvalifikacinė 

kategorija, biologijos 

mokytoja metodininkė 
 

1.2.2. Darbuotojai: 

Eil. 

Nr. 
Darbuotojai 

2017-01-01 2017-12-31 

Skaičius Etatai Skaičius Etatai 

 Iš viso: 45 23,35 44 23,35 

1. 

Darbuotojai, finansuojami iš Klasės krepšelio 

lėšų: 
     10 

7,85 
10 

7,85 

direktorius 1 1 1 1 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 0,75 1 0,75 

socialinis pedagogas 1 0,75 1 0,75 

specialusis pedagogas 1 1 1 1 

logopedas 1 0,75 1 0,75 

mokyklos psichologas 1 0,25 1 0,25 

mokytojo padėjėjas - 0,25 - 0,25 

bibliotekininkas - 0,75 - 0,75 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1 0,6 1 0,6 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 2 1,5 2 1,5 

neformaliojo švietimo mokytojas (meninis ugdymas) 1 0,25 1 0,25 

2. Mokytojai: 18 - 20 - 

 

su aukštuoju išsilavinimu 17 - 18 - 

su aukštesniuoju išsilavinimu 1 - 2 - 

dirba pagrindinėse pareigose 13 - 14 - 

dirba antraeilėse pareigose 5 - 6 - 

turi mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją - - - - 

turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 8 - 8 - 

turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 7 - 7 - 

turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją 3 - 5 - 

3. Savivaldybės finansuojami: 17 15,5 17 15,5 

 
direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1 1 

raštvedys 1 1 1 1 

mailto:centras@bukonys.jonava.lm.lt
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duomenų įvesties operatorius - 0,2 - 0,2 

pailgintos dienos grupės auklėtojas - 0,5 - 0,5 

laborantas - 0,15 - 0,15 

valytojas (rankomis) 3 3 3 3 

naktinis sargas 2 2,25 2 2,25 

mokyklos budėtojas 1 0,95 1 0,95 

statinių priežiūros darbininkas 1 0,75 1 0,75 

kompiuterių įrangos operatorius 1 0,45 1 0,45 

kiemsargis 1 1 1 1 

mikroautobuso vairuotojas 1 1 1 1 

elektrikas 1 0,25 1 0,25 

katilinės kūrikas 1 1,5 1 1,5 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas 1 1 1 1 

neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno 

kultūros ir pan. mokymas} 
2 

0,5 
2 

0,5 

          Pareigybių skaičius neviršija Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (23,35 etatai). 

 

1.2.3. Mokiniai: 
 

Mokinių 

skaičius 

Mokiniai 

2016-09-01 

 

 

Mokiniai 

2017-09-01 

 

 

Mokiniai 2017-09-01 

 

Iš viso 

 

ikimok 

 

 

priešm 

 

 

1-4 kl. 

 

 

5-10 

kl. 

 

 

11-12 

kl.  

 

Klasių 

kompl. 

sk. 

sk. 

 

proc. 

 

sk. 

 

proc. 

 
sk. 

proc. 

 

proc. 

 

proc. 

 

proc. 

 

proc. 

 
 

Iš viso: 114 x 115 x 115 22,6 7,0 22,6 47,8 - 11 

Gauna 

nemoka

mą 

maitinim

ą  

45 39,5 41 35,7 41 2,4 6,5 30,0 61,1 - 11 

Gyvena 

soc. 

rizikos 

šeimose 

18 15,8 18 15,7 18 5,6 5,6 44,4 44,4 - 11 

Pavežam

i į 

mokyklą 

ir atgal į 

namus 

68 59,6 62 53,9 62 11,3 4,8 27,4 56,5 - 11 

Spec. 

poreikių  

38 33,3 51 44,4 51 33,3 15,7 21,6 29,4 - 11 

Lanko 

pailgintą 

dienos 

grupę 

21 18,4 22 19,1 22 18,2 27,3 54,5 - - 11 

 

2. Mokymosi pasiekimai ir pažanga: 

2.1. mokymosi pasiekimų vertinimas, panaudojant standartizuotus testus: 

2.1.1. 4 kl. mokinių rezultatai: 
 

Metai 

 

Mokinių 

sk. 

 

Testų 

sk. 

 

Testavime 

dalyvavusių 

mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.)  

 

aukštesnysis 

 

pagrindinis 

 

patenkinamas 

 

nepatenki 

namas 

2017 7 4 7 9,17 54,03 17,75 19,05 

2016 6 4 4 18,75 43,75 37,5 - 
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2.1.2. 6 kl. mokinių rezultatai: 
 

Metai 

 

Mokinių 

sk. 

 

Testų 

sk. 

Testavime 

dalyvavusių 

mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.)  

 

aukštesnysis 

 

pagrindinis 

 

patenkinamas 

 

nepatenki 

namas 

2017 10 3 10 10,37 35,2 47,77 6,66 

2016 14 3 12 16,6 47,3 33,3 2,8 

 

2.1.3. 8 kl. mokinių rezultatai: 
 

Metai 

 

Mokinių 

sk. 

 

Testų 

sk. 

Testavime 

dalyvavusių 

mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.)  

 

aukštesnysis 

 

pagrindinis 

 

patenkinamas 

 

nepatenki 

namas 

2017 9 5 9 8,88 31,13 37,77 22,22 

2016 6 5 5 8 28 52 12 

 

2.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai (proc.):  

 

Metai 

PUPP 

dalyvavusių 

mokinių  sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) 

Lietuvių kalba Matematika 

 

aukštes 

nysis 

9-10 

 

pagrin 

dinis 

6-8 

 

patenki 

namas 

4-5 

 

nepatenki 

namas 

1-3 

 

aukštes

nysis 

9-10 

 

pagrin 

dinis 

6-8 

 

patenki 

namas 

4-5 

 

nepatenki 

namas 

1-3 

2017 8 12,5 25 50 12,5 12,5 12,5 37,5 37,5 

2016 12 - 66,67 25 8,33 - 16,66 41,67 41,67 

 

2.3. Valstybinių brandos egzaminų (VBE) 2017 m. rezultatai: 

 

VBE 

VBE 

pasirinkusių  

mokinių sk. 

VBE 

laikiusių 

mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pasiskirstymas (proc.) pagal pasiekimų lygius 

(balus) 

nepatenkinamas  

(1-15) 

patenkinamas 

(16-35) 

pagrindinis 

(36-85) 

aukštesnysis 

(86-100) 

Lietuvių 

k. ir liter. 

- - - - - - 

Anglų k. - - - - - - 

Rusų k. - - - - - - 

Geografija - - - - - - 

Fizika - - - - - - 

Matemati

ka 

- - - - - - 

Istorija - - - - - - 

Chemija - - - - - - 

Inform. 

technol. 

- - - - - - 

 

2.4. Mokinių, kartojančių ugdymo programą, dalis:  

Metai Mokinių sk. (proc.) 

2017 - 

2016 - 

 

3. Mokinių poreikių tenkinimas*: 
Valandų skirta pagal BUP Panaudota 

2016 2017 2016 2017 

13,5 13,5 13,5 13,5 

*Valandų, skirtų pagal BUP mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas 

 

4. Mokinių neformalusis švietimas 2016-2017 m. m.: 
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4.1.  Mokykloje:  

Klasės 

 

Leidžiamas panaudoti 

neformaliojo švietimo 

valandų skaičius  

pagal BUP* 

 

Panaudota neformaliojo 

švietimo valandų 

Mokiniai, dalyvaujantys 

neformaliajame švietime** 

sk.  proc. sk.  proc. 

1 - 4 6 6 100 26 100 

5 - 8 8 8 100 37 94,9 

9 -10 5 5 100 15 93,7 

11-12 - - - - - 

Iš viso: 19 19 100 78 96,2 
 

4.2. Mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo veiklas už mokyklos - daugiafunkcio centro ribų*: 

Bendras mokinių, 

dalyvaujančių 

neformaliojo vaikų 

švietimo veiklose, 

skaičius 

 

Mokinių, lankančių 

Jonavos J. 

Miščiukaitės meno 

mokyklą, skaičius 
 

Mokinių, 

lankančių Jonavos 

kūno kultūros ir 

sporto centrą, 

skaičius 

 

Mokinių, 

dalyvaujančių neformaliojo 

vaikų švietimo (NVŠ) 

programose, 

skaičius 

 

28 
 

2 
 

1 
 

25 
 

*Mokinys, dalyvaujantis keliose veiklose, skaičiuojamas tik vieną kartą. 
 

5.  Mokyklos - daugiafunkcio centro biudžetas 2015 m., 2016 m., 2017 m.:    

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai 
Lėšos ( Eur ) 

2016 m.  2017 m.  

1. Klasės krepšelio lėšos:   

1.1. Išlaidos 266400 253958 

1.1.1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas: 259293 249196 

1.1.1.1. Darbo užmokestis 198077 190793 

1.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 61216 58403 

1.1.2. Ryšių paslaugos 854 709 

1.1.3. Spaudiniai, mokymo priemonės 4378 3016 

1.1.4. Kvalifikacijos kėlimas 999 647 

1.1.5. Kitos paslaugos 329 390 

1.1.6. Ilgalaikis turtas 546 - 

2. Aplinkos lėšos:   

2.1. Išlaidos: 130805 137051 

2.1.1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas: 96944 97958 

2.1.1.1. Darbo užmokestis 74030 74974 

2.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 22914 22984 

2.1.2.1. Mityba 929 728 

2.1.2.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 312 356 

2.1.2.3. Ryšių paslaugos 451 606 

2.1.2.4. Transporto išlaikymas 5516 6656 

2.1.2.5 Apranga, patalynė 179 168 

2.1.2.6. Spaudiniai 467 331 

2.1.2.7. Kitos prekės 6955 7929 

2.1.2.8. Komandiruotės 658 19 

2.1.2.9. Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas 1180 137 

2.1.2.10. Kvalifikacijos kėlimas 393 167 

2.1.2.11. Komunalinės paslaugos 15380 15560 

2.1.2.12. Kitos paslaugos 652 1882 

2.1.2.13. Socialinė parama pinigais 788 1353 

3. Kitos lėšos: 85875,08  
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3.1. 2% gyventojų pajamų mokesčio 585 423 

3.2. Spec.lėšos 927 1805 

3.3. Savivaldybės lėšos vaikų vasaros poilsiui ir 

socializacijos programoms 

600 300 

3.4. Kitas finansavimas (įrašyti) 

Savivaldybės lėšos. Projekto „Bukonių pagrindinės 

mokyklos biokuro katilinės įrengimas“ dalinis 

finansavimas 

762 - 

 

4. 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis 

„Bukonių pagrindinės mokyklos biokuro katilo 

katilinės įrengimas“ projektas  

71129,08 - 

Salės šviestuvų pakeitimas (SAV_B) 8000 - 

5. II aukšto klasių grindų keitimas - 4000 

6. MMA didinti nuo 2016-07-01 3872 - 

7. Finansinis įsiskolinimas - - 

8. Darbuotojų darbo užmokesčiui didinti - 8075 

9. Mokyklos - daugiafunkcio centro laiptų remontui - 700 

 

6. Mokyklos - daugiafunkcio centro pasiekimai ir laimėjimai (rajone, šalyje, tarptautiniai): 

6.1. Projektai, programos: 

Eil. 

Nr. 

Projektai, programos 

1. Vaikų vasaros poilsio socializacijos programa. „Statom be vinių“ 

2. Vaikų vasaros poilsio socializacijos programa. „Vaikų vasaros akademija – 9“ 

3. Vaikų socializacijos (vasaros) programa ,,Mozaika” 

4. Profesinės savanorystės projektas. Kam to reikia? 

5. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „ Zipio draugai“ 

6. Ankstyvosios prevencijos programa „ Įveikiame kartu“ 

7. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 

8. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“ 

9. Projektas. Sveikatiada 

10. Sveikatą stiprinančių mokyklų programa  

11. Vertimų ir iliustracijų projektas. Tavo žvilgsnis 

12. 
Programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose“ 

13. Projektas. Mes rūšiuojam 

14. 
Jonavos krašto muziejaus Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuoto projektas „Tarpe 

nyčių nytužėlių" 

15. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuotos visuotinės atvirų durų dienos 

tėvų darbovietėse projektas „Šok į tėvų klumpes“ 

16. Nacionalinės socialinio saugumo kampanijos projektas „Už saugią Lietuvą“ 

17. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

18.  
ES struktūrinės paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ 

 

6.2. Olimpiados: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta, pasiekimas 

1. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5-8 klasių 

mokinių gamtos mokslų - biologijos olimpiada 

II vieta 

2. Jonavos rajono 5-8 kl. istorijos olimpiada II vieta  
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3. Jonavos rajono mokyklų 5-8 kl. mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

6 ir 9 vietos 

4.  Matematikos mintinio skaičiavimo konkursas, vykęs 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje. 

1 vieta, dvi antros vietos 

 

6.3. Mokyklos - daugiafunkcio centro inicijuoti projektai, programos, konkursai: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data 

1. Rajoniniai  

1.1. Tradicinis rajoninis mokyklų krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti 

2017 m. vasario 

mėn  

1.2. Skaitovų nakties projektas „Lietuvos piliakalnių paslaptys“ 2017 m. balandžio 

mėn. 

1.3. Jonavos rajono kaimo mokyklų 1-4 klasių mokinių rudens žaidynės 

„Lenktynės su rudenėliu“ 

2017 m. spalio 

mėn.  

2. Respublikiniai  

2.1. Respublikinė Sveikatą stiprinančių mokyklų programa Sveikatos 

stiprinimo programa „Sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti 

sau pačiam“ (Bodo Worner) 

2017 m. sausio-

gruodžio mėn. 

 

6.4. Veiklos sritys, kuriose mokykla kaip organizacija turi jai svarbiausių apdovanojimų 2014–2016 

m.  (išvardyti ne daugiau kaip 3 svarbiausius apdovanojimus) 

6.4.1. 2015 m. – Mokyklai suteiktas geros mokyklos nominacijos ženklas. 

6.4.2. 2015, 2016, 2017 m. - Jonavos kūno kultūros ir sporto centro taurė ir padėkos raštas už 

Jonavos rajono mokyklų žaidynėse II grupėje laimėjus II-ąją vietą.  

 

6.5. Mokyklos - daugiafunkcio centro išskirtinumas: 

       Mūsų mokykla-daugiafunkcis centras yra švietimo, kultūros ir sporto centras kaime. Sėkmingas 

vadovų ir mokytojų komandinis darbas, pagalba ir rūpestis vaiku, nuolatinis mokymasis ir 

dalijimasis patirtimi, aktyvus mokytojų ir mokinių dalyvavimas projektuose, programose, 

konkursuose, atvirumas kaitai – tai mūsų ugdymo įstaigos sėkmės kriterijai.   

 

7. Mokyklos - daugiafunkcio centro gerosios patirties sklaida rajone, šalyje: 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatoriai 

1. 

Straipsnis „Mokyklos - daugiafunkcio centro aplinka - 

bendruomenės sveikatą stiprinanti aplinka“ (Tema. 

Sveikatą ugdanti ir stiprinanti mokyklos - daugiafunkcio 

centro aplinka), pateiktas gerosios patirties knygai, skirtai 

Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 25-mečiui 

paminėti, redkolegijos priimtas ir bus talpinamas leidinyje 

D. Autukienė 

2. 

Respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Skaitymo 

strategijų taikymo pamokoje ir popamokinėje veikloje 

galimybės“  Jonavos r. Panoterių P. Vaičiūno pagrindinėje 

mokykloje. Stendinis pranešimas „Įvairių būdų ir metodų 

naudojimas lietuvių kalbos pamokose pradinių klasių 

mokinių skaitymo gebėjimams stiprinti“ 

M. Bernotienė  

3. 

Respublikinė 1-4 klasių mokinių ir mokytojų  projektų 

mugė ,,Mokomės, kuriame tobulėjame“ Jonavos rajono 

Upninkų pagrindinėje mokykloje 

J. Pranskūnienė,  

I. Kazokaitytė,  

M. Bernotienė  

4.  

Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų direktorių 

pavaduotojų metodiniame pasitarime pranešimas 

„Mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika (organizavimas, iliustracijos 

I.Rodaitienė 
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kūrimas, ataskaitų parengimas).  

5.  

Jonavos r. Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centro 

mokytojų seminaras „Savivaldumas mokantis pamokoje: 

privalumai ir tobulintinos veiklos ” (16 mokytojų 

pranešimai) 

D. Autukienė 

I. Rodaitienė 

J. Stankaitienė 

6.  

Mokymai „Skaitymo strategijų taikymas” Jonavos r. 

Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojams  

J. Stankaitienė 

A.Pilipavičiūtė 

D. Bisigirskienė 

 

8. Mokyklos - daugiafunkcio centro ryšiai su bendruomene. 

Eil. 

Nr. 
Partneriai Renginys/veikla 

1. Bukonių kaimo bendruomenė Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro 96-erių 

metų jubiliejaus šventė, Lietuvos Valstybės dienos – 

liepos 6-osios minėjimas, Bukonių seniūnijos šventė 

„Vasaros vėjai“, 

Bukonių seniūnijos sporto šventė, 

užsiėmimai sveikatos stiprinimo klausimais.    

2. Jonavos r. Pasraučių, Mimainių, 

Gaižūnų kaimų bendruomenė 

Bukonių mokyklos  96-erių metų jubiliejaus šventė, 

Bukonių seniūnijos šventė „Vasaros vėjai“, 

Bukonių seniūnijos sporto šventė.  

3. Liepių bendruomenė Bukonių seniūnijos šventė „Vasaros vėjai“, 

Bukonių seniūnijos sporto šventė. 

4.  Bukonių kultūros centras Kaziuko mugė, Užgavėnių šventė. 

5.  Bukonių seniūnija  Akcija DAROM 2017, Bukonių seniūnijos šventė 

„Vasaros vėjai“, Bukonių seniūnijos sporto šventė, 

dalyvavimas Derliaus šventėje Jonavoje.  

6. Bukonių Šv. arkangelo Mykolo 

parapija 

Alfa ir katechetikos kursai suaugusiems. 

Parapijos pastoracinės tarybos posėdžiai.  

 

9. Mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos kokybės įsivertinimas. 

9.1. Įsivertinimo metu 2016-2017 m.m. surasti stiprieji mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos 

aspektai: 

       4.2.3. Mokyklos - daugiafunkcio centro tinklaveika (2016 m. įsivertinimo metodika) 

9.2. Įsivertinimo metu 2016-2017 m.m. surasti silpnieji veiklos aspektai: 

       1.1.1. Asmenybės tapsmas (2016 m. įsivertinimo metodika). 

9.3. Informacija apie tobulintas veiklas 2016–2017 m. m.: 

Eil. 

Nr. 

            Veikla 

 

1. 1 Sritis Rezultatai 

Tema 1.1. Asmenybės branda 

Veiklos rodiklis  
1.1.1. Asmenybės tapsmas 

Raktiniai  žodžiai: Savivoka ir aspiracijos; Socialumas (2016 m. įsivertinimo metodika) 

2. 2 Sritis  Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

Tema  2.3. Mokymosi patirtys 

Veiklos rodiklis  
2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu 

Raktiniai  žodžiai: Santykiai ir mokinių savijauta (2016 m. įsivertinimo metodika) 

 

10. Išorės vertinimo išvados (pateikiama, jei mokykla buvo įvertinta išorės vertintojų ataskaitiniais 

metais): 2017 m. mokyklos - daugiafunkcio centro išorės vertinimo nebuvo. 

 

11. Kitų  kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai.        
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        Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

Ugdymo/mokymo proceso organizavimui, vykdymui sudarytos sąlygos, edukacinės erdvės ir 

emocinė aplinka. Visapusiškas ir kokybiškas specialiojo ugdymo užtikrinimas.  

        ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas. Vykdomų ugdymo programų 

BUP įgyvendinimo finansiniu aspektu pagal Eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodiką įvertinimas.  

12. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos - daugiafunkcio centro veiklą: 
12.1. Rezultatai:  

           Sistemingai vykdžiau įvairių mokinių rezultatų stebėseną. Subūriau darbines grupes projektų 

rengimui, kultūrinei, pažintinei veiklai, mokyklos, kaimo bendruomenės bei Bukonių seniūnijos ir 

kaimo renginiams organizuoti. Skatinau mokytojus taikyti savivaldaus mokymo(si), mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo būdus ir metodus, naudojant juos kiekvieno 

mokinio asmeninei pažangos stebėjimui ir įvertinimui. Teikiau duomenis atsakingoms 

institucijoms, mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomenei.  

12.2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys:  

          Su mokyklos - daugiafunkcio centro vadovų komanda inicijavau šiuolaikinės pamokos 

vadybos gerinimą (dauguma  mokytojų ugdymo procese stiprino mokinių gebėjimą įsivertinti savo 

išmokimo lygį pamokoje, dauguma mokinių objektyviai įsivertina savo išmokimo lygį pamokoje), 

ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos 

- daugiafunkcio centro galimybes. Inicijavau vadovų ir mokytojų susitarimą dėl ugdymo turinio 

planavimo formų ir laikotarpių, skatinau tyrimų ugdymo proceso organizavimo, mokinių pažinimo 

klausimais vykdymą ir jų išvadų panaudojimą mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos 

tobulinimui. 

         Subūriau komandą mokykloje vykdomų standartizuotų testų analizei, jų duomenų 

panaudojimą mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos tobulinimui. 

          Daug dėmesio skyriau mokyklos - daugiafunkcio centro kabinetų edukacinių aplinkų 

turtinimui, aprūpinimui naujomis IKT ir edukacinėmis mokymo priemonėmis, ugdančiomis 

vaikų/mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą. 

          Su pedagogų kolektyvu sudarėme sąlygas mokinių saviraiškai, kad visi norintieji galėtų rasti 

juos dominančių užsiėmimų. Mokinių tarpe ypač populiarūs sporto, skautų, valančiukų, šokių, 

maironiečių, sceninės raiškos būreliai. Inicijavau ir drąsinau bei sudariau sąlygas, kad mokytojai 

kartu su mokiniais aktyviai dalyvautų projektuose, programose, olimpiadose, respublikiniuose, 

rajoniniuose renginiuose, konkursuose, varžybose. Dalyvavome Jonavos krašto muziejaus projekto 

„Tarp nyčių nytužėlių“ įgyvendinime, projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

veiklose, skautai – Lietuvos skautijos neformaliojo švietimo programoje, finansuojamoje Jonavos 

rajono savivaldybės. Parengtas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Kūno 

kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo veikloms vykdyti.  

          Vykdydama mokytojų veiklos stebėseną, inicijavau, kad ugdymo(si) procesas vyktų įvairiose 

mokymosi aplinkose, taikant šiuolaikinius mokymosi, vertinimo ir įsivertinimo metodus, 

skatinančius savivaldųjį mokymą(si). Mokytojai stiprino mokinių gebėjimą įsivertinti savo 

išmokimo lygį pamokose, ugdant pagal jų gebėjimus ir poreikius, atsižvelgiant į individualius 

gebėjimus ir patirtis.  

12.3. Ugdymo(si) aplinkos: 

          Daug dėmesio skyriau mokyklos - daugiafunkcio centro erdvių, klasių, kabinetų edukacinių 

aplinkų turtinimui, aprūpinimui naujomis mokymo priemonėmis, nešiojamais kompiuteriais, kuriais 

naudojasi mokiniai ugdymo procese. Skatinau mokytojų sistemingą formaliojo ir neformaliojo 

švietimo  organizavimą įvairiose edukacinėse mokyklos - daugiafunkcio centro ir už jo ribų 

aplinkose.  

12.4. Lyderystė ir vadyba: 

         Mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos planavimą organizavau sudarydama darbines 

grupes, kurių darbe dalyvavo mokytojai, pagalbą mokiniui teikiantys specialistai, mokiniai ir tėvai. 

Skatinau mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomenės narius teikti informaciją apie mokyklos - 

daugiafunkcio centro kultūros savitumą rajoninėje spaudoje, mokyklos - daugiafunkcio centro 

internetiniame ir facebook socialiniame puslapiuose,  mokyklos - daugiafunkcio centro laikraštyje, 
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informacijos leidiniuose ir kitur. Skatinau mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomenės 

bendradarbiavimą su Jonavos krašto muziejumi, Jonavos PSPC Bukonių ambulatorija, Bukonių 

kultūros centru, AB AUGA group, Bukonių seniūnijos kaimų bendruomenėmis, seniūnaičiais ir kt. 

socialiniais partneriais organizuojant ugdymo procesą, vykdant mokyklos - daugiafunkcio centro 

veiklas  formuojančias mokinių gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą ir ugdymosi 

tęstinumą, bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą.  

 

13.  Mokyklos - daugiafunkcio centro problemos (pagal prioritetą). 

Eil. 

Nr. 

Problema Sprendimo būdas 

1 Prasta mokyklinio autobuso būklė 

(IVECO DAILY, 2007 m.) 

Kreiptis į Jonavos rajono savivaldybę dėl mokyklinio 

autobuso skyrimo  

2 Nebaigta mokyklos - daugiafunkcio 

centro renovacija 

Šildymo, vėdinimo sistemų, elektros ir kt. 

renovavimo darbų atlikimo lėšų poreikis pateiktas 

Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo programoje 2017-2020 metams 

  

                               ______________________________ 


