PRITARTA
Trakų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. balandžio 21d.
sprendimu Nr. SPE-86
TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
1. Mokyklos pristatymas:
Trakų pradinė mokykla, Birutės g. 42, Trakai, LT – 21114, tel./faksas (8 528) 55587, elektroninis paštas – trakupradinemokykla@gmail.com,
internetinė svetainė - www.tpm.lt;
1.1. mokyklos struktūra: Trakų pradinė mokykla. Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius;
1.2. pagrindinė veiklos sritis – pradinis ugdymas, kodas 85.20; kitos švietimo veiklos rūšys- vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91 ;
1.3. Pradinė mokykla, neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius:762
Metai Mokytojai
Specialistai
Mokiniai
KompleNeįgaliųjų vaikų socialinės Neįgaliųjų
Mokykloje vykdomos
ktų
globos skyriaus darbuotojai vaikų socialinės programos
skaičius
globos skyriaus
vaikai
2018- 24 mokytojai: 4 pareigybės:
326
15
Vyr. socialinis darbuotojas12
Pradinio ugdymo;
09-01 Metodininkų- Logopedas;
0,5 pareigybės;
Pritaikytos bendrojo
11;
Specialusis
Socialinis darbuotojas-1,25;
ugdymo programos;
Vyr.mokytoj pedagogas;
Socialinio darbuotojo
Individualizuotos
ų-10;
Socialinis pedagogas
padėjėjas-7,5; Socialinis
programos; Socialinių
Mokytojų-2; Nuo 2018-03-01 d.
pedagogas-0,7; Neformalaus
įgūdžių programos;
Ekspertų-1.
Psichologo
ugdymo pedagogas-1,5.
Kryptingo meninio
asistentas.
ugdymo programos.
2019- 25 mokytojai 4 pareigybės:
336
15
Nesikeitė
12
Pradinio ugdymo;
01-01 Metodininkų- Logopedas;
Pritaikytos bendrojo
11;
Specialusis
ugdymo programos;
Vyr.mokytoj pedagogas;
Individualizuotos
ų-11;
Socialinis
programos; Socialinių
Mokytojų-3. pedagogas;
įgūdžių programos;
Psichologo
Kryptingo meninio
asistentas.
ugdymo programos.

1.4. SUP mokiniai

2

2018 m.
Specialiųjų ugdymosi
poreikių lygis
Vidutiniai/ dideli
Vidutiniai
Vidutiniai
Dideli

2019 m.
Specialiųjų ugdymosi
poreikių lygis
Vidutiniai
Vidutiniai
-

Mokinių
Mokinių
skaičius
skaičius
Mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos
2
Mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių
1
1
Bendrieji mokymosi sutrikimai
4
6
Bendrieji mokymosi sutrimai. Mokymosi sunkumai dėl nepalankių
1
aplinkos veiksnių
Specifiniai mokymosi sutrikimai
6
Vidutiniai
4
Vidutiniai
Kompleksinis sutrikimas: aktyvumo ir dėmesio bei kalbos (nežymus kalbos
1
Vidutiniai
1
Vidutiniai
neišsivystymas) sutrikimas
Negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo. Bendrieji mokymosi sutrikimai
1
Dideli
Negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo
1
Labai dideli
1
Labai dideli
Negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo
3
Dideli
Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas
1
Vidutiniai
Viena iš įtraukiojo ugdymo plėtros krypčių - specialiųjų poreikių turinčių vaikų saugus ir kokybiškas ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose. Trakų
pradinėje mokykloje šiems mokiniams buvo teikiama specialioji pedagoginė, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba, klasių
mokytojams skirtos valandos individualiam ar grupiniam darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai skiria
didelį dėmesį savo kompetencijų tobulinimui. 2018m. mokykloje pradėjo dirbti psichologas: pagalba teikiama ne tik specialiųjų poreikių turintiems
mokiniams, bet ir mokiniams, turintiems elgesio sunkumų, išgyvenantiems emocines krizes. Mokiniai, turintys dėmesio ir emocijų valdymo sunkumų
išbandė specialias „Biofeedback“ (lietuviškai Biogrįžtamojo ryšio) konsultacijas. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai lankėsi multisensoriniame
kambaryje. Mokyklos aplinka pritaikoma judėjimo negalią turintiems mokiniams (įrengtas liftas). Mokykloje didelis dėmesys skiriamas socialinių emocinių
įgūdžių lavinimui ir smurto prevencijai. Mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose, kurių metu mokosi atpažinti smurto rūšis, patyčias.
Raidos sutrikimas

1.5. 2018 m. veiklos prioritetai ir svarbiausi pasiekti pokyčiai mokykloje
Tikslas 1. Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas. Uždaviniai: 1.1. Planuoti ugdymą orientuojantis į mokinių poreikius. 1.2. Siekti teigiamų mokinių
ugdymosi patirčių. 1.3.Vadovauti ugdymui(si) skatinant mokinius, jų lūkesčius. 1.4. Organizuoti ugdymąsi vadovaujantis mokinių patirtimi. 1.5. Tobulinti
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą. Ugdymo rezultatai išlieka svarbiausiu mokyklos veiklos kokybės požymiu: teikiamas kokybiškas
pradinis išsilavinimas, siekiama gerų ugdymo rezultatų, mokinių ugdymosi pažangos, tenkinami mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiai,
parama ir pagalba mokiniams, pripažįstamos mokinių skirtybės, užtikrinamas pradinio ir pagrindinio ugdymo tęstinumas. Mokykla yra paslaugų tiekėja:
vykdoma sveikatos priežiūra; teikiama neįgaliems vaikams socialinė globa, organizuojamas vaikų pavėžėjimas į mokyklą visuomeniniu transportu,
mokykliniu autobusu; organizuojama vaikų vasaros dieninė stovykla socialiai remtiniems mokiniams; mokykloje veikia valgykla (organizuojamas mokamas
ir nemokamas maitinimas), biblioteka, aktyvioji klasė, pailginta dienos grupė; vykdomi mokymosi sutartyje nurodyti įsipareigojimai. Atlikta mokytojų,
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mokinių bei tėvų/globėjų apklausa „Pagalba mokiniui „IQES onlineˮ. Įsivertinimo metu surasti stiprieji ir silpnieji veiklos aspektai. Pasirinktas 2019 metais
tobulintinas veiklos rodiklis, kurio raktinis žodis „Įsitraukimas“ʺ.
1.6. Inovatyvūs sprendimai bendrajame ir neformaliajame ugdyme:
2019 m. Trakų pradinėje mokykloje NU buvo skirta 30 savaitinių valandų. 2018 m. buvo organizuojama 20 NU veiklų, 2019 m. – 18 veiklų. 2018 m.
neformalaus ugdymo užsiėmimus lankė 279 mokiniai, 2019 m.-283 mokiniai.
Eil. Inovatyvūs
nr sprendimai NU
1.
Informacinių
technologijų
diegimas,
pritaikymas ugdymo
procese, NU veiklose
2.
Kultūros pasas
pradinių klasių
mokiniams

2018 m.

2019 m.

Pokyčiai

4 veiklos

5 veiklos

Mokykla dalyvauja Respublikiniame projekte
⹂Informatika pradiniame ugdymeʺ. Daug
dėmesio skiriama informacinių technologijų
gebėjimų pažinimui, vystymui, gilinimui.

Kultūros pasu pasinaudojo visos
mokyklos mokiniai.

Kultūros pasu pasinaudojo visos
mokyklos mokiniai.

3.

Susitikimai su
rašytojais ir vaikų
knygų
iliustratoriais;

5 susitikimai

7 susitikimai

4.

Vykdyti ilgalaikiai
ar tarptautiniai
projektai

6 projektai, vienas iš jų vyksta 2
metus.

4 trumpalaikiai projektai, 4 ilgalaikiai.
Dalyvaujama programose ,,Pienas ir
vaisiai mokiniams“.

5.

Dalyvavimas rajono
ar respublikiniuose
konkursuose

2 pirmos vietos rajono
varžybose, 2 pirmos vietos
respublikiniuose konkursuose, 2

3 pirmos vietos rajono varžybose
(konkursuose), dalyvavimas
respublikiniame ture ,,Dainų dainelės“

Visos klasės dalyvavo moksleivio kultūros paso
organizuojamuose renginiuose, išnaudotos visos
rekomenduojamos galimybės. Užtikrinamas
fizinis ir emocinis mokinių saugumas
Mokiniai vis labiau domisi, kaip atsiranda knyga,
koks jos kelias, kas skatina kurti, perkelti
vaizduotės vaisius į piešinį; lavinamas jų
literatūrinis skonis, plečiamas akiratis. Auga
poreikis organizuoti intelektinius susitikimus su
žymiais, kūrybingais žmonėmis.
Mokiniai labiau gilinasi į globalines problemas:
atliekų rūšiavimą, vandens apsaugą, sveikos
mitybos skatinimą ir vykdymą, plečiamas
horizontalus požiūris į gamtosaugos problemas ;
daugiau dėmesio skiriama garsiajam skaitymui,
lavinama kalbos raiška, dikcija, viešasis
kalbėjimas.
Ugdomas mokinių pasitikėjimas, saviraiška,
iniciatyvumas. Sudaroma daugiau galimybių
išmėginti savo pomėgius bei siekti geresnių
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varžybose,
laimėjimai.
6.

7.

8.

Tradiciniai
renginiai, akcijos,
valstybinės šventės
ir kt.
Bendradarbiavimas
su išorės partneriais

Integruotos dienos,
renginiai

antros vietos rajono
konkursuose, 1 trečia vieta
rajono konkurse.
,,Savaitė be patyčių“, ,,Darom“,
,,Atmintis gyva, nes liudija“,
Vasario 16-osios, Kovo 11-osios
paminėjimas ir kt.
Trakų r. VPK pareigūnais, Trakų
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba,
Trakų krašto amatų centru,
Neįgaliųjų užimtumo centru,
Trakų r. kultūros rūmais,
darželiais, mokyklomis.
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konkurse, 2 antros vietos regioninėse
varžybose, 2 antros ir 2 trečiosios
vietos rajono konkursuose.
,,Draugiška savaitė“, ,,Atmintis gyva,
nes liudija“, valstybinių švenčių
paminėjimas, Kaziuko mugė,
Užgavėnės ir kt.
Trakų r. VPK pareigūnais, Trakų
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Trakų
krašto amatų centru, Neįgaliųjų
užimtumo centru, Trakų r. kultūros
rūmais, darželiais, mokyklomis,
Aklųjų biblioteka.
Organizuojamos profesijų dienos,
susitikimas su valstybės pasienio
tarnybos specialistais, G. Žagunio
šeima ir kt.

rezultatų.
Kasmetinių valstybinių švenčių paminėjimas,
etnokultūrinių renginių, akcijų organizavimas
formuoja asmenybę, ugdo pilietiškumą,
puoselėja tautos ir šalies tradicijas.
Vykdoma mokinių karjeros ugdymo programa,
dalijimąsi gerąja patirtimi, skatinamas naujų
profesijų pažinimas; ugdoma pagarba, atjauta
neįgaliam žmogui.

Organizuojamos ir vykdomos veiklos prisiminti
žmones, žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Mokiniai
supažindinami su kario amunicija, kasdienybe,
veikla.

1.7. Ugdymosi procesas 2018, 2019 m. NMPP rezultatai
Sistemingai atliekama mokinių ugdymosi poreikių tyrimų, diagnostinio vertinimo analizės. 2019 m. antrų klasių mokyklos mokinių PUPP rezultatai pagal
grupes aukštesni už rajono mokyklų vidurkį: matematikos - 4,6 %, skaitymo - 4%, rašymo (teksto kūrimas) – 1,6 %, rašymo (kalbos sandaros pažinimas) 7%. Ketvirtų klasių matematikos ugdymo kokybė 16,9% didesnė už šalies mokyklų vidurkį, skaitymo - 34,2% didesnė už šalies ir 6,6% už rajono, rašymo 22% už šalies ir 7,3 % už rajono vidurkį, pasaulio pažinimo - 25% didesnis už šalies:
Dalykas/Pasiekimų
Procentas pasiekto Pokytis Procentas pasiekto
Pokytis
lygmuo
lygmens 2018 m.
lygmens 2019 m.
Matematika
Nepasiektas patenkinamas
0
>
2,6
2019 m. didesnis specialiųjų poreikių turinčių mokinių
skaičius
Patenkinamas
19,7
<
11,7
Sumažėjo pasiekusių patenkinamo lygmens procentas
Pagrindinis
57,66
>
55,8
Aukštesnysis
22,7
<
29,9
Pagerėjo pasiekimų kokybė
Skaitymas
Nepasiektas patenkinamas
10,8
<
1,3
Patenkinamas
33,8
<
24,7
4
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Pagerėjo pasiekimų kokybė
Pagerėjo pasiekimų kokybė

Pagrindinis
Aukštesnysis
Rašymas
Nepasiektas patenkinamas
Patenkinamas

33,8
21,5

<
<

50,6
23,4

0
17,9

=
>

0
18,7

Pagrindinis
Aukštesnysis
Pasaulio pažinimas
Nepasiektas patenkinamas
Patenkinamas
Pagrindinis
Aukštesnysis

47,8
34,3

>
<

45,3
36,3

2019 m. didesnis specialiųjų poreikių turinčių mokinių
skaičius
Pagerėjo pasiekimų kokybė
Pagerėjo pasiekimų kokybė

1,6
15,6
45,3
37,5

<
<
>
<

0
8,1
27,0
64,9

Pagerėjo pasiekimų kokybė
Puikūs pasaulio pažinimo rezultatai

1.8. Ugdymo proceso planavimui, tobulinimui naudoti ketvirtų klasių mokinių dalyvavusių tarptautiniame PIRLS tyrime 2019 m. rezultatai
1.9. 2018, 2019 m. 1-4 klasių mokinių 1 pusmečio pasiekimų pokyčių ataskaita
Pažangumas %

Ugdymo kokybė %

Bendras pažangumas 2018-2019 m.m. metinis
2019-2020 m.m.1 pusmetis
2018-2019 m.m. metinis
2019-2020 m.m.1 pusmetis
ir ugdymo kokybė
99,83
99,65
74,33
78,71
1.10. Kvalifikacijos kėlimas
Sritys
2018 m. 2019 m.
Dalykinė
66
29

Psichologinė 46

185

Vadybinė
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Rezultatas po kvalifikacijos tobulinimo
Pamokos kitaip: taikomi aktyvieji ir inovatyvūs mokymo metodai; įvairių strategijų taikymas; IKT tikslingas
taikymas; integruoto ugdymo taikymas; mokinių asmeninės pažangos pamatavimas; matematinio raštingumo
ugdymas; mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pažintinių gebėjimų vertinimas ir lavinimas; gabių ir talentingų
vaikų ugdymas ; gamtamokslinių ir sveikatingumo kompetencijų ugdymas ir kt
Prevencinių programų įgyvendinimas. Mokinių atkaklaus pažinimo siekimas. Pagalbos galimybių ieškojimas
sunkumus patiriančiam vaikui. Autizmo spektro sutrikimai. Lytinio švietimo tobulinimas. Kaip padėti vaikams
išgyventi pyktį ir nerimą. Emocinis intelektas. Kaip tinkamai drausminti vaikus ir kt.
Saugios mokyklos kūrimas. Etatinio apmokėjimo įvedimas mokykloje. Naujo darbo kodekso įgyvendinimas ir kt.
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1.11. Mokinių saugumo užtikrinimas
Parengti mokyklos nuostatai, vidaus, darbo tvarkos aprašas, mokinių elgesio taisyklės, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarka, budėjimo grafikai,
kitos taisyklės ir tvarkos. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija. Kiekviena klasė vykdo prevencines programas „Obuolio draugai“, „Antras žingsnisˮ,
„Įveikiame kartu“. Vykdomos akcijos: „Veiksmo savaitė be patyčių“, „Tolerancijos dienaˮ, ,,Draugo diena“, „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos erdvės
išnaudojamos mokinių saugumui per pertraukas, po pamokų. Vyko judriosios pertraukos. Sporto ir aktų salėse, bibliotekoje, kompiuterių klasėje – vyksta
penktadienio kinas, saugaus interneto pamokėlės, žaidimai, pasakų skaitymai ir kt. Organizuojama vasaros dieninė stovykla „Vaivorykštėˮ.
Bendradarbiaujama su išorės partneriais: Trakų Vaiko gerovės komisija, Trakų policijos komisariatu, Trakų švietimo skyriumi, Trakų priešgaisrine
gelbėjimo tarnyba, Trakų krašto amatų centru, Neįgaliųjų užimtumo centru, Trakų kultūros rūmais, darželiais, mokyklomis, leidykla ⹂Terra Publikaʺ,
Lietuvos aklųjų biblioteka, Trakų vaikų literatūros skyriaus biblioteka. Vykdomas mokinių karjeros planavimas, mokinių karjeros programa: organizuojamos
mokinių išvykos, susitikimai, renginiai, vyksta mokytojų pasidalijimas gerąja patirtimi, skatinamas naujų profesijų pažinimas.
1.12. Asignavimai, išlaidos 2018, 2019 m.

1.
2.
3.
4.

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Transportas

Patvirtintas
planas
su
patikslinimais (tūkst.
EUR)
496,3
150,6
2,0
4,4

2018 m.
Gauti
Kasinės
asignaviišlaidos
mai (tūkst. (tūkst.
EUR)
EUR)
496,3
150,6
2,0
4,4

496,3
150,6
2,0
4,4

5. Ryšių paslaugos
6. Ūkinės prekės, kitos prekės
paslaugos, įsigijimo išlaidos
7. Kvalifikacijos kėlimas

1,7
67,6

1,7
67,6

1,7
67,6

3,5

3,5

3,5

8. Komunalinės paslaugos
Iš viso

44,0
770,1

44,0
770,1

44,0
770,1

1.13. Gautų tikslinių lėšų išlaidos 2018, 2019m.
Eil.
Lėšų šaltiniai
Nr.
Gauta (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltiniai

MK, SB
MK, SB
SB
SB,
Spec. lėšos
SB
MK, SB,
Spec. lėšos
MK
SB

2019 m.
Patvirtintas Gauti
Kasinės
planas su asignavimai išlaidos
patikslini(tūkst. EUR) (tūkst.
mais (tūkst.
EUR)
EUR)
762,5
762,5
762,5
11,1
11,1
11,1
2,0
2,0
2,0
5,6
5,6
5,6
2,2
42,6

2,2
42,6

2,2
42,6

2,0

2,0

2,0

42,15
870,5

42,15
870,5

42,15
870,5

2018 m.
Išlaidos (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltiniai

MK, SB
MK, SB
SB
SB,
Spec. lėšos
SB
MK, SB,
Spec. lėšos
MK, SB,
Spec. lėšos
SB

2019 m.
Gauta (tūkst. EUR)

Išlaidos (tūkst. EUR)
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1.
2.
3.
4.

2% pajamų mokesčio parama
Pieno ir vaisių programų parama
Nemokamas maitinimas
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos
skyriaus išlaikymas

0,8
4,6
6,3
32,5

0,8
4,6
6,3
32,5

1,6
5,8
11,0
29,6

1.14. Pavežamų mokinių skaičius. ES programa. Nemokamas maitinimas. Vaikų socializacijos programa.
Metai/ Sritys
Pavežamų mokinių skaičius
ES programos ,,Vaisių ir daržovių, bei pieno ir pieno Nemokamas
produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo
maitinimas
UAB ,,Trakų
Mokyklos
įstaigose“
autobusai“
autobusu
2018 m.
66
22
308
23
2019 m.
67
26
323
36

1,6
5,8
11,0
29,6

Vaikų
socializacijos
programa
18
24

1.15. Problemos ir jų galimi sprendimo būdai
Patalpų stoka. Nebaigta tvarkyti mokyklos aplinka.
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