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ASTA ŢUKAUSKIENĖ 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2023-01-20 Nr. ________  

 

Maţeikiai 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos strateginis planas 2021- 2023 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta nauja Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 birţelio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, gimnazijos nuostatais, patvirtintais 

Maţeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-109, Maţeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 

2014–2020 m., Lietuvos Respublikos Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategija ir nusako Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vystymo 

strateginius tikslus, kryptis ir apibrėţia veiklos rezultatus. 

MISIJA 

Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazija – besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, derinanti tradicijas ir modernumą, atvira kaitai mokykla, 

padedanti atskleisti jauno ţmogaus gebėjimus ir parengianti gyventi moderniame globalėjančiame pasaulyje. 

VIZIJA 

Moderni humanistinė mokykla, kurioje siekiama įvairiapusio asmenybės augimo – atviro pasauliui, aukščiausių tikslų siekiančio ir socialiai atsakingo 

jauno ţmogaus. 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Humanitarinis ugdymas – subjektyvus pasaulio paţinimas: kritinio mąstymo ugdymas, emocinio, etinio ir estetinio vertinimo kriterijų įgijimas. 

STEAM veikla –  racionalus pasaulio paţinimas, besiremiantis moksliniu eksperimentu. 

Socialinė integracija – individo ir bendruomenės integracija, solidarumas ir socialinė atsakomybė. 

TIKSLAI 

1. Uţtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. 

2. Modernizuoti gimnazijos edukacines erdves ir gerinti aplinką. 
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METINĖS VEIKLOS TIKSLAS. Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką, uţtikrinančią kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę ir 

asmenybės ūgtį. 

 

1. Uţdavinys.  Plėtoti ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimo galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, efektyvinti metodinę veiklą, diegiant 

savivaldų mokymąsi pamokoje/veikloje. 

 

PLANŲ ĮGYVENDINIMAS 

Rezultato vertinimo 

kriterijaus pavadinimas 

ir matų vienetas 

Rezultatai. 2022-ųjų metų faktas 

Klasių komplektų 

skaičius vienetais 

Mokinių skaičius 

Klasių komplektų skaičius Mokinių skaičius 

2022 2023 2022 2023 

22 23 596 619 
 

Efektyvus ugdymo 

proceso organizavimas, 

siekiant kiekvieno 

mokinio individualios 

paţangos, VBE 

rezultatai, VBE skaičius 

VBE rezultatai. 

Vidutinis abituriento laikytų VBE skaičius Visų VBE įvertinimų vidurkis 

Mokykla Savivaldybė Šalis Mokykla Savivaldybė Šalis 

3,64 3,40 2,97 48,90 41,12 43,73 

 

Egzaminas 

Egzaminą laikiusių abiturientų vidutinis egzamino įvertinimas 

Mokykloje 

Maţeikių raj. 

savivaldybės  bendrojo 

ugdymo mokyklų vidurkis 

Šalies bendrojo ugdymo 

mokyklų vidurkis 

Lietuvių kalba ir literatūra 46,7 41,6 44,5 

Anglų kalba 62,8 55,3 56,7 

Rusų kalba 79,0 84,6 69,3 

Matematika 28,4 19,4 20,0 

Informacinės technologijos 47,8 31,5 34,3 

Biologija 53,7 46,1 43,8 

Chemija 50,9 24,5 51,1 

Fizika 55,6 45,6 42,5 
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Istorija 51,0 43,9 46,6 

Geografija 57,2 52,4 51,2 
 

Efektyvinti pamokos 

struktūros planavimą ir 

veiklų organizavimą, 

siekiant geresnės ţinių 

kokybės, priemonės 

1. Efektyviam mokymo/mokymosi procesui naudojamos virtualios mokymosi programos, kurios suteikia galimybę 

sekti mokinių progresą, iš karto pateikti atgalinį ryšį bei individualizuoti mokymą.  

2. Pamokos struktūrą tobulinti padeda ir darbas grupėse bei porose: taip vaikai mokosi vieni iš kitų.  

3. Mokinių ţinių kokybę gerina pamokose naudojami įvairūs autentiški šaltiniai (video medţiaga, tinklalapiai). 

4. Mokytojai lanko vieni kitų pamokas, dalijasi patirtimi metodinės grupės susitikimuose, seminaruose. 

Mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimo bei 

patirties sklaidos 

skatinimas, veiklos 

vykdymas proc.  

      1. Intervizijų grupių veikla (100 proc.). 

      2.  Kolegialūs ryšiai tarp metodinių grupių mokytojų (100 proc.). 

      3. Gimnazijos mokytojų patirties sklaida respublikinėse konferencijose: 

2022-02-14 Respublikinė-metodinė praktinė konferencija „Dailės ir technologijų ugdymas: šiandieninės įţvalgos ir 

ateities scenarijai“. Pranešimas „Netradicinė raiška 11 klasės dailės pamokose”. Asta Milėškienė, Raimondas Milėška 

2022-02-15 Respublikinė nuotolinė istorijos mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingos patirtys mokant 

istoriją, pilietiškumo pagrindus”. Silva Paulauskienė. 

2022-02-25 Nuotolinė respublikinė švietimo darbuotojų konferencija „Mokymas ir mokymasis: iššūkiai ir atsiveriančios 

galimybės“. Pranešimas „Projekto „Kokybės krepšelis“ organizuotų veiklų patirtys Maţeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijoje“. Sigutė Mackevičienė. 

2022-02-25 Nuotolinė respublikinė švietimo darbuotojų konferencija „Mokymas ir mokymasis: iššūkiai ir atsiveriančios 

galimybės”. Pranešimas „QR kodų panaudojimas pamokose siekiant mokinių mokymosi paţangos“. Birutė Gudauskienė. 

2022-03-25 Tarptautinės nuotolinės mokinių konferencijos „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“ moderavimas. Dainius 

Stasys. 

2022-04-12 Lietuvos gimnazijų konferencija „Ugdymo rezultatyvumas gimnazijoje šiandien ir rytoj“. Pranešimas 

„Projekto „Kokybės krepšelis“ organizuotų veiklų patirtys Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje“. Sigutė 

Mackevičienė. 

2022-04-12 Lietuvos gimnazijų konferencija „Ugdymo rezultatyvumas gimnazijoje šiandien ir rytoj“. Pranešimas 

„Gamtamokslinis ugdymas – mokymasis tyrinėjant, kuriant ir bendradarbiaujant“. Aistė Daubarienė. 

2022-06-10 Maţeikių rajono matematikos mokytojų metodinė išvyka - seminaras „Istorinių bei gamtinių Šilutės objektų 

sąsajos matematiniu aspektu“. Programą paruošė ir organizavo renginį Laima Perminė. 

Mokytojų ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

prieţiūros ir įsivertinimo 

tobulinimas 

Sukurta ir tobulinta skaitmeninė platforma „Mokytojų pareigybinės funkcijos ir veiklos įsivertinimas“. 
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Skatinti, padėti 

pasiruošti ir sudaryti 

galimybę gabiems 

mokiniams dalyvauti 

dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, 

konferencijose, 

projektinėse veiklose.   

Prizinės vietos respublikinėse olimpiados (lietuvių kalba ir literatūra – 2 vietos, jaunųjų filologų konkursas – 2 vietos, 

rusų kalba ir literatūra, JA bendrovių konkursas, Lietuvos mokinių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, chemija ( padėkos raštas), geografijos olimpiada „Mano gaublys“, Lietuvos 

geomokslų olimpiada. 

Atstovavimas Maţeikių rajonui respublikinėse olimpiadose: filosofija, lietuvių kalba ir literatūra, jaunųjų filologų 

konkursas, anglų kalbos olimpiada (trečiokai), anglų kalbos konkursas (antrokai), Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada (2 dalyviai), matematika, chemija, Lietuvos mokinių informatikos olimpiada, fizikos, biologijos, Lietuvos 

mokinių istorijos olimpiada, ekonomikos ir verslo olimpiada, geografijos olimpiada „Mano gaublys“, Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada. 

Laimėjimai respublikiniuose konkursuose: meninio skaitymo, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas 

„Dainų dainelė“ (vaikinų ansamblis BROS, merginų ansamblis INCANTO), nacionaliniai mokinių piešinių konkursai, 

kompiuterinio meno konkursas, mokinių piešinių ir koliaţų konkursas, informatikos ir informatinio mąstymo konkursas, 

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“, respublikinė matematikos olimpiada KINGS, Europos internetinė 

olimpiada „Nalanda“, matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursas, Šiaurės Lietuvos gimnazijų 3-4 kl. ir 

vidurinių mokyklų 11-12 kl. mokinių olimpiada, jaunųjų matematikų varţybos, matematikos uţdavinių sprendimo 

komandinis konkursas S. Šalkauskio taurei laimėti, matematikos konkursas „ KENGŪRA“, Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministerijos rašinių konkursas ,,Mes esame NATO“, Vokietijos ambasados Vilniuje organizuotas konkursas 

„Deutschland erleben“, Tarptautinis anglų kalbos konkursas „Best English“, respublikinis anglų kalbos oratorių 

konkursas, VU IX-asis respublikinis vertimų konkursas, respublikinis Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen 

kuruojamas esė ir vertimų konkursas, respublikinė EXpo praktinio verslumo paroda „Maţoms ir didelėms Kalėdoms: 

eXpo 2022“, akademiko J. Janickio chemijos konkursas, nacionalinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas, respublikinis 

- nacionalinis meno konkursas, skirtas Pasaulinei kvantinei diena, respublikinis konkursas „Giminės medis 2022“, ISM 

FLOW ekonomikos ir finansinio raštingumo konkursas, Teisinių ţinių konkursas „Temidė“, regioninė JB eXpo 2022 

mokomųjų bendrovių mugė, respublikinis protų mūšis K11, Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos 

konkursas,  demokratijos ţinių konkursas, Europos Parlamento biuro interaktyvi viktorina „Misija: Ţaliasis kursas“.  

Mokiniai konferencijose: 

1. Tadas Dabulskis. Pranešimas „Ţemaitoks“ respublikinėje konferencijoje „Etnokultūra: tradicinio pasaulio 

suvokimas per ţodį ir vaizdą“. 

2. Goda Remeikaitė . Pranešimas „Lietuvių liaudies skulptūra. Netradicinė raiška“  respublikinėje konferencijoje 

„Etnokultūra: tradicinio pasaulio suvokimas per ţodį ir vaizdą“. 

3. Gimnazijos III klasių mokinių matematikos projektinių darbų konferencija „Kaip skaičiai valdo pasaulį“. 

Projektinė veikla: 

1. Projektas „Kartu mes galime“,  skirtas smurtą patyrusių vaikų ir paauglių psichinei sveikatai gerinti. 
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2. Jaunimui palankių sveikatos prieţiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Maţeikių ir 

Tauragės savivaldybėse. 

3. Olweus programos kokybės uţtikrinimo sistema (OPKUS).   

4. KA229 „Sugrįţimas prie bendraţmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“. 

5. KA201 „Mokinių ruošimas darbo rinkai“ (Empowerment in Action). 

6. „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“.   

7. Nordplus Junior projektas „Švietimo švyturys“.   

8. Fulbright English Teaching Assistant (ETA -anglų kalbos mokytojo padėjėjo) programa. 

9. Socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai“ projektas „Lietuviška ir sveika mityba-2“, vykdomas per 

technologijų, chemijos pamokas ir popamokinę veiklą.   

10. Projektas ,,Praktinio verslumo ugdymo programos LT mokyklose (9-12 k.)“. 

11. Humanitarų akademija, Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, Lietuvos universitetų ir AB ORLEN 

projektas. 

12.  „Šiaurės Jeruzalė – klestėjimas ir tragiška griūtis“.   

13. ,,Paneriai – didţiausios tragedijos liudininkas“. 

14. Erasmus+ projektas „Aš esu valstybė“. 

15. Projektas „Turime paţinti, ţinoti ir veikti“. 

16. Projektas „Ţalgiris tavo mokykloje“.   

17. Holokausto atminties ţenklai Kaune. 

18.Istorija, kuri neturi būti pamiršta – Kauno getas. 

Bandomųjų egzaminų 

rengimas ir 

organizavimas IV 

klasėse, skaičius 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 1 

Anglų kalba 2 

Rusų kalba 1 

Matematika 4 

IT 1 

Chemija 3 

Fizika 4 

Biologija 3 

Istorija 1 

Geografija 3 
 

Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

Virtualios aplinkos Metodai Metodinė grupė 
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turinį ir toliau naudojant  

virtualias mokymo(si) 

aplinkas,  aktyvius 

mokymo metodus, 

pavadinimai, metodai. 

Eduka, vyturys.lt., LRT mediateka, YouTube, el. 

chrestomatija, tekstai.lt., Kahoot, Clasroom, šaltiniai 

info, egzaminatorius.lt, eTest, VDU tarties ir 

kirčiavimo programa.  

Mokinys mokiniui, minčių lietus, minčių 

ţemėlapiai, darbas grupėse, Veno 

diagramos, mentoriavimas, integruotos 

pamokos (dailė, geografija, istorija, 

muzika). 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

TeacherMade, Socrative, Quizlet, Wakelet, 

Peardeck, Padlet, Liveworksheets, Jamboard, ESL 

Brains, Flipgrid, Edpuzzle, Deutsch lernen mit DW 

(Deutsche Welle), derdieDaf Portal, Isecollective, 

Wordwall, Simonos.info,  LearningApps. 

Interaktyvios virtualios ekskursijos, 

ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektiniai 

darbai, diskusijos, interviu. 

Uţsienio kalbų 

mokytojų 

Moodle, Nearpod, Geogebra, Eduka, ActionBound, 

Kahoot, Photomath, eTest, Wordwall, 

ClassTools.net, Math Buddy  (abiturientės brandos 

darbas), egzaminatorius.lt, Mentimeter, Kurk-VBE, 

Kurk-PUPP, Kurk-SKD 

Minčių lietus, mokinys mokiniui, 

mokomės iš klaidų, apversta pamoka. 

Tiksliųjų mokslų 

mokytojų  

Moodle, Egzaminatorius, Eduka, eTest, Kahoot, 

Quizlet, Mentimeter, YouTube.   

Darbas grupėse, apversta klasė, minčių 

ţemėlapis, mokinys mokiniui. 

Gamtos mokslų 

mokytojų 

Ėjimo, bėgimo, vaţiavimo dviračiu mobiliosios 

programėles, mokomoji dailės programa ARS, 

Skechup, Cincad, Fugen 360, Blender, Sculptris, 

Pinterest.   

Trumpalaikiai projektai, minčių lietus, 

darbas grupėse, integruotos pamokos 

(chemija, lietuvių kalba). 

Saviraiškos mokslų 

mokytojų 

Egzaminatorius.lt, Clasroom, Eduka, Mentimeter, 

Kahoot, eTestai, Nepatogaus kino klasė, YouTube, 

Facebook. 

Darbas grupėse, apversta klasė, minčių 

ţemėlapis. 

Socialinių mokslų 

mokytojų 

 

Ugdymo proceso 

organizavimas 

netradicinėse aplinkose. 

(Ki)Tokių ir integruotų 

pamokų organizavimas. 

Netradicinės aplinkos Integruotos pamokos Metodinė grupė 

Maţeikių rajono H. Nagio viešoji 

biblioteka, mokyklos biblioteka, aktų 

salė, Maţeikių senamiesčio erdvės. 

Literatūra ir etninė kultūra. 

Kūrybinio rašymo dirbtuvės. 

Humanitarų akademijos veikla. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų 

Gimnazijos skaitykla, Maţeikių 

miesto erdvės, ŠTMC skyrius, LCC 

universitetas, Maţeikių muziejus, 

laikraščio SANTARVĖ redakcija, 

SEB bankas. 

Karjeros ugdymas.  

Pilietiškumo ugdymas.  

Literatūra, lietuvių kalba.  

Karjeros ugdymas. 

Etnokultūra. 

Uţsienio kalbų  mokytojų  
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Sveikatos ir lytiškumo programa.   

Finansinis raštingumas.  

Maţeikių rajono H. Nagio viešoji 

biblioteka, Kauno taikomosios dailės 

mokyklos mokinių istorinių šriftų 

kaligrafijos darbų paroda. 

KTU. 

IT ir matematika.  

IT ir ekonomika.  

IT ir genetika.  

Matematika ir matematikos istorija.  

Etika ir matematika. 

Chemija ir fizika. 

Ugdymas karjerai. 

Tiksliųjų mokslų mokytojų 

Maţeikių muziejus: paroda 

,,Krepšinis Maţeikiuose” , dailės 

pamokos.  

Maţeikių rajono H. Nagio viešoji 

biblioteka: dailės pamoka „Šriftas”. 

Kauno taikomosios dailės mokyklos 

mokinių istorinių šriftų kaligrafijos 

darbų paroda.  

Galerija „MiniL“ dailės pamokos. 

Dailės pamokos su alumnais, kurie 

studijuoja dailę.  

Dailės pamokos kitaip su Onute 

Vensloviene, bitininku P. Noreika, 

studentais Jotaute Vasiliauskaite, 

Neringa Stonyte, Dovydu Muniumi, 

Ieva Fridrikaite, Lukrecija 

Ramanauskaite, odininku A. 

Puškoriumi.  

Integruota dailės ir lietuvių kalbos 

pamoka „Dţonatanas Livingstonas 

ţuvėdra“. 

Dailės pamokos projekte su VDA 

„Atvirų ekranų diena“. Pravestos 

keturios pamokos su VDA lektoriais: 

dekanu R. Baniu, architektu Ţ. 

Mirinausku, vitraţistu B. 

Prapuoleniu, juvelyrike B. Zdramyte.  

 

Saviraiškos mokslų mokytojų 

 I – IV klasių gimnazistams JPSPP 

projektas, susitikimas su 

Konstitucinio teismo pirmininke D. 

Jočiene, ţmogaus veiklos įtaka 

klimatui, meteorologė M. Kosaitė, 

Kemerių nacionalinis parkas, Gaujos 

Psichologija ir lietuvių k.   

Psichologija ir chemija.  

Istorija ir pilietinis ugdymas.  

Anglų kalba ir  ugdymas karjerai.  

Etika ir ugdymas karjerai. 

Socialinių mokslų mokytojų 
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nacionalinis parkas, Ţagarės 

regioninis parkas, Maţeikių miestas. 
 

 

2. Uţdavinys. Vykdyti nuoseklų, įtraukiantį, susitarimais pagrįstą ugdymo procesą, siekti dialogo su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais. 

 

Rezultato vertinimo 

kriterijaus pavadinimas 

ir matų vienetas 

Rezultatai. 2022-ųjų metų faktas 

Dalyvavimas socialinių 

partnerių inicijuotuose 

renginiuose bei jų 

įtraukimas į mūsų 

gimnazijos organizuojamas 

veiklas. 

Literatūriniai renginiai Maţeikių H. Nagio viešojoje bibliotekoje.    

Dalyvavimas Maţeikių kultūros centro projekte, skirtame Juozui Vaičkui.  

Viešnagė ir seminaras Raseinių raj. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

Ilgametė draugystė su JAV ambasada Vilniuje.  

Bendradarbiavimas su Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje.  

Nuolatinis  bendradarbiavimas su LCC universitetu.  

Bendradarbiavimas su ŠTMC   (Šiaulių technologijų mokymo centro) Maţeikių padaliniu.  

Nuolatinis bendradarbiavimas su progimnazijų mokytojais: dalijimasis patirtimi, 

informacija, uţduočių ruošimas konkursams/olimpiadoms, dalyvavimas vertinimo 

komisijose. 

Uţsienio kalbų mokytojų 

metodinė grupė 

Respublikinis I – IV klasių kompiuterinio atviruko konkursas „Super tėtis“. Organizatoriai 

Maţeikių „Ventos“ progimnazija. Mokinių darbų vertinimas.  

Nuotolinė paskaita Europinio projekto Erasmus+ „EU projektas Empowerment in action 

(Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius darbo rinkai)“ dalyviams ir gimnazistams 

„Programavimas. Darbo rinka“, kurias pravedė „Turing School“ mokyklos dėstytojas 

Kęstutis Mačiulaitis (anglų kalba).  

Rajono VIII kl. mokiniams matematikos viktorina „Skaičių labirintuose“.  

Rajono 5-8 klasių olimpiadų uţduočių kūrimas ir darbų vertinimas.  

Rajono 9-10 klasių matematikos olimpiadų organizavimas ir darbų vertinimas.  

Susitikimai su būsimais gimnazistais ir jų tėvais.  

Sukurtas ir pristatytas facebook platformoje video „Tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

veiklų pristatymas“. 

Tiksliųjų mokslų 

mokytojų metodinė grupė 

Susitikimas su Kalnėnų progimnazijos aštuntokais.  

Susitikimai su būsimais gimnazistais ir jų tėvais/globėjais.   

Gamtos mokslų mokytojų 

metodinė grupė 

Susitikimas su Pavasario progimnazijos aštuntokais. Kūrybinės dirbtuvės (dailė) Saviraiškos mokslų 
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mokytojų metodinė grupė 

Susitikimas su Pavasario progimnazijos aštuntokais: Naujoko iššūkiai (psichologė).  

Susitikimas su rajono progimnazijų psichologėmis: Dilemos, kurias sprendžia aštuntokai 

(psichologė).  

Dalyvavimas konferencijoje „Paauglių pasaulis: kaip perprasti ir tapti paauglių pasaulio 

dalim“. (Skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp įvairių įstaigų).  

Pamokos vedimas Maţeikių K. Jagmino pradinėje mokykloje I b klasei „Metų laikai“.  

MEPA jaunųjų ambasadorių susitikimai su Senamiesčio, Kalnėnų ir Pavasario 

progimnazijų mokiniais.  

Dalyvavimas VDU tarpdalykinėje – praktinėje jaunųjų tyrėjų konferencijoje „Jaunimo 

metai Lietuvoje: matomas-nematomas jaunimas“. 

Socialinių mokslų 

mokytojų metodinė grupė 

Seminarai apskrities 

(regiono) mokytojams. 

Skuodo Pranciškaus Ţadeikio gimnazijos mokytojams  

Raseinių raj. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytojams. 

Maţeikių, Telšių, Skuodo, Kretingos rajonų mokyklų mokytojams. 

Maţeikių, Skuodo rajono mokyklų mokytojams.  

Atviros pamokos rajono 

progimnazijų 7 ir 8 klasių 

mokiniams. 

„Ventos” ir Kalnėnų progimnazijų aštuntokams,  Pavasario ir Senamiesčio progimnazijų aštuntokams, Kalnėnų 

progimnazijos septintokams, pamokos progimnazijose su Louisu Hereira (anglų kalbos mokytoju iš JAV), technologijų 

pamoka „Ventos“ progimnazijos aštuntokams,  Kahoot viktorina „Ventos“, Kalnėnų, Pavasario, Senamiesčio 

progimnazijų aštuntokams.  

Išvykos į KTU ir VDU 

laboratorijas. 

Biologų išvyka į LSMU ir Tado Ivanausko zoologijos muziejų,  fizikų išvyka į VU Fizikos fakultetą, Lazerių centrą ir 

Technikos ir energetikos muziejų, VU planetariumą, chemikų išvyka į KTU Cheminės technologijos fakultetą ir LSMU.  

Nuolatinis informacijos 

apie mokinio 

mokymosi  paţangą ir 

pasiekimus 

kaupimas,  apibendrinimas. 

Atvirų durų dienų 

tėvams/globėjams 

organizavimas. 

Atvirų durų dienų tėvams/globėjams organizavimas du 

kartus per metus  

Administracija, mokytojai  

Metodinių grupių ir administracijos susitikimai du kartus 

per metus.  

Administracija, mokytojai  

1. Tamo.lt ataskaitos apie mokinių mokymosi 

paţangą, pasiekimus ir pamokų lankomumą.  

2. Paţangumo rezultatų analizė, apibendrinimas ir jų 

pristatymas.  

3. Individualūs susitikimai su mokiniais ir jų 

tėvais/globėjais.  

Pagalbos mokiniui specialistai, administracija  

1. Dalyvavimas klasių tėvų susirinkimuose.  

2. Informacijos apie klasės paţangumą ir lankomumą 

Mokytojai  
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perdavimas raštu klasių kuratorių organizuojamiems 

mokinių tėvų/globėjų susirinkimams.  

1. Klasių tėvų susirinkimai du/tris kartus per metus.  

2. Individualūs pokalbiai su tėvais/globėjais.   

3. Trišaliai pokalbia.i  

Kuratoriai  

Virtualių platformų, 

įgalinančių sistemingai 

stebėti individualią 

mokinio paţangą 

kiekvienoje pamokoje, 

paieška. 

 

Goodreads: skaitymo kompetencijų ugdymui ir paţangos stebėjimui.  

Slidesgo.  

 

 

3. Uţdavinys. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerinant mikroklimatą. 

 

   

Vizitai į mokyklas, turinčias STEAM 

laboratorijas, STEAM centrus 

Telšių, Šiaulių STEAM centrai. 

Kretingos Jurgio Pabrėţos universitetinė gimnazija. 

VU, KTU laboratorijos. 

SMART lentų, kitų IT ir priedų panaudojimas 

pamokoje 

100 proc. naudojimas pamokose or neformaliojo švietimo veiklose. 

Turtinti groţinės literatūros lietuvių ir anglų 

kalbomis bei vadovėlių fondus. 

Groţinė literatūra (lietuvių kalba) – 46 egz., groţinė literatūra (anglų kalba) –  20 egz., vadovėliai 

–  22 egz.  

Dalyvavimas gimnazijos bendruomenei 

rengiamuose seminaruose ar mokymuose. 

Institucinio lygio programa „Mokymo(si) motyvacija ir prasmingumas“ :   

1) Kaip išmokyti moksleivius gyventi prasmingai.  

2) Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese. Kretingos raj. švietimo 

įstaigų patirtys.  

3) Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi ypatumai.  

4) Integruotos dalyko ir uţsienio kalbos pamokos (CLIL) - Rygos vidurinės mokyklos su 

integruotu anglų kalbos mokymu edukacinės patirtys. 

Dalyvavimas seminaruose, skirtuose tobulinti 

dalykines kompetencijas, proc. 

100 proc. ( 5 lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba – 11, rusų kalba – 18,  vokiečių kalba  – 4,  IT 

– 4, matematika – 12, fizika – 5,  biologija – 2, chemija– 4, dailė – 7, muzika – 4, fizinis ugdymas 

– 2, technologijos – 2,  geografija – 10, istorija – 7, ekonomika ir verslumas – 4 . 

Atnaujintų ugdymo programų analizavimas. Seminarai, kursai, savišvieta, rajono metodinių būrelių veikla, gimnazijos metodinių būrelių 



11 

 

veikla. 

100 proc. 

Mokinių krūvio reguliavimas, skiriant namų 

darbus, sprendimai, nutarimai 

Fiksuojami Tamo, numatomos ilgalaikės 

uţduotys, atsiskaitomieji darbai, uţduotys 

diferencijuojamos pagal individualius 

gebėjimus.  

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų metodinė grupė 

Namų darbų skyrimas aptariamas su mokiniais, 

koreguojamos atsiskaitymų datos, jeigu 

mokiniai tuo metu turi per didelį krūvį iš kitų 

dėstomų dalykų. Namų darbai diferencijuojami: 

parenkamas arba mokiniai patys pasirenka 

uţduoties lygį. Kontroliniai darbai nurodomi iš 

anksto. Sudaromos visos galimybės mokiniams 

papildomai ruoštis konsultacinių pamokų metu.  

Uţsienio kalbų mokytojų  metodinė grupė 

Namų darbai fiksuojami Tamo dienyne. Tėvai 

yra informuojami apie jų neatlikimą. Namų 

darbai diferencijuojami pagal gebėjimus. 

Mokinys gali pasirinkti apimtį.   

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė 

Gamtos mokslų mokytojai skiria tikslinius, 

diferencijuotus namų darbus.  

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė 

Namų darbai dailės ir technologijų pamokose 

neskiriami, bet pagal mokinių pageidavimą 

galima namuose uţbaigti darbą, jei nespėja 

klasėje. Pagal poreikius mokiniai namuose 

randa papildomos informacijos projektiniam 

darbui. Visos uţduotys fiksuojamos Tamo 

dienyne.  

Saviraiškos mokslų mokytojų metodinė grupė 

Kontroliniai darbai, savarankiški darbai, 

atsiskaitomieji darbai fiksuojami elektroniniame 

Tamo dienyne.  

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė 
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys 

(toliau – uţduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Mokyklos 

bendruomenės 

telkimas kuriant 

saugią emocinę 

aplinką, formuojant 

patrauklios ir 

sveikos mokyklos 

įvaizdį. 

Gimnazijos kultūros 

plėtojimas ir įvaizdţio 

gerinimas vertybinių 

nuostatų ir susitarimų 

pagrindais, o taip pat 

informuojant 

visuomenę apie 

gimnazijos veiklą ir 

rezultatus 

savivaldybės, 

socialiniuose tinkluose 

rajoninėje spaudoje. 

70 procentų gimnazijos 

bendruomenės narių teigia, kad 

gimnazijoje laikomasi vertybinių 

nuostatų  ir susitarimų. 80 

procentų gimnazijos 

bendruomenės narių teigia, kad 

plačioji visuomenė yra gerai 

informuota apie gimnazijos veiklą 

ir rezultatus.  

Gimnazijoje laikomasi vertybinių nuostatų  ir susitarimų: 

Teiginys Proc. 

Mokiniai demonstruoja pagarbą kiekvienam 98 

Visų mokyklos bendruomenės narių santykiai yra 

pagarbūs ir geranoriški 
95 

Mokiniai jaučiasi bendruomenės dalimi 92 

Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių darbais 98 

Mes tariamės dėl mokyklos vizijos, tikslų ir veiklos 

prioritetų 
98 

Dirbdamas mokykloje jaučiu komandiškumą, 

geranorišką palaikymą, pagalbą 
91 

Priimant sprendimus mokykloje atsiţvelgiama į 

nuomonių įvairovę, palaikoma diskusija 
94 

Mūsų mokykla ieško įvairių naujų socialinių ryšių 98 

Mokykloje priimti sprendimai keičia mokyklos 

gyvenimą, yra reikalingi 
96 

Aš priimu kitus ţmones tokius, kokie jie yra 92 

Mes su mokytojais susitariame dėl taisyklių, kurios 

galios jų pamokose 
91 

Aš suprantu mokyklos tvarką ir jos laikausi 95 

Mano vaikas gerbia kiekvieną asmenį 97 

Mano vaikas mokykloje laikosi susitarimų dėl 

drausmės ir tvarkos 
93 

Mano vaikas mokykloje jaučiasi gerai 91 

Plačioji visuomenė yra gerai informuota apie gimnazijos veiklą 
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ir rezultatus. 

Teiginys Proc. 

Mokykla bendradarbiauja su kitomis įstaigomis 

(mokyklomis, kultūros centrais ir kt.) 
85 

Mokyklos ugdymo pasiekimai ţinomi ir matomi 90 

Mokykla sistemingai, remiantis įrodymais, informuoja 

visus suinteresuotuosius apie mokinių paţangą ir 

pasiekimus 

97 

Visi mūsų mokyklos socialiniai ryšiai prisideda prie 

mokyklos paţangos 
98 

Apie mūsų mokyklą mieste (rajone ar šalyje) kalbama 

kaip apie gerą mokyklą   
86 

Mokykla mus informuoja apie vaikų mokymosi 

pasiekimus, paţangą ar sunkumus 
92 

 

Įgyvendinti 

atnaujintų ugdymo 

programų turinį 

atnaujintų 

bendrųjų programų 

įgyvendinimui. 

Sudarytos palankios 

sąlygos diegti 

atnaujintas 

bendrąsias programas 

(toliau – BP). 

1. Organizuota veikla mokytojų 

metodinėse grupėse, analizuojant 

ir aptariant atnaujintų bendrųjų 

ugdymo programų projektus (ne 

maţiau kaip 3 diskusijos) iki  

2022-12-31. 

2. 100 proc. mokytojų tobulino 

profesinę kvalifikaciją atnaujintų 

bendrųjų programų įgyvendinimo 

klausimais iki 2022-12-31. 

1. 100 proc. mokytojų gilino atnaujintų ugdymo programų 

ţinias. 

2. Metodinėse grupėse aptarti bendrųjų ugdymo programų 

projektai. 

3. Mokytojai dalyvavo seminaruose ir skleidė patirtį UTA 

klausimais. 

4. 100 proc. mokytojų tobulino profesinę kvalifikaciją. 

atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo klausimais. 

5. Gimnazijoje dirba 10 mokytojų – UTA ambasadorių.  

Efektyvinti 

gimnazijos narių 

gerosios patirties 

sklaidą, 

bendradarbiavimą ir 

veikimą kartu. 

Metodinėse 

grupėse mokytojai 

mokysis, kaip 

organizuoti 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkantį ugdymo 

procesą. Dalinsis 

gerosiomis patirtimis. 

Aktyvesnė ir planinga 

metodinių grupių veikla. 

100 proc. mokytojų dalyvaus 

intervizijų grupių veiklose, kurios 

bus aptartos 

metodinės grupės 

susirinkimuose (4 kartus per 

metus) bei susitikimuose su 

administracija (2 kartus per metus 

1. 100 proc. mokytojų dalyvavo intervizijų grupių veiklose. 

2. 4   administracijos susitikimai su metodinėmis grupėmis, 

aptarta gerosios patirties sklaida, profesinio tobulėjimo 

galimybės. 

3. Nuolat aptariamas metodinių grupių bendradarbiavimas 

ir veikimas kartu. 
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Mokysis kolegialiai. 

Stebės ir vertins 

kolegų 

pamokas. Ves 

integruotas 

pamokas. 

su kiekviena metodine grupe).  

Įsidiegti ir naudoti 

įstaigoje dokumentų 

valdymo sistemą 

KONTORA 

Taikyti dokumentų 

valdymo sistemą 

KONTORA 

Įdiegta ir naudojama  dokumentų 

valdymo sistema KONTORA (90 

proc.) 

1. Įdiegta  ir naudojama  dokumentų  valdymo sistema 

KONTORA (vidiniam ir išoriniam komunikavimui). ( 90 

proc.) 

 

2. Uţduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. LMVA skyriaus pirmininko veikla. Deleguoti kandidatai į vertinimo komisijos narius, renkant švietimo įstaigos 

vadovus. Dalinimasis svarbiausiomis švietimo naujienomis soc. tinkluose 

„Maţeikių švietimas“. 

3.2. Patirties sklaida švietimo įstaigų vadovams bei mokyklų 

komandoms 

Maţeikių r. įstaigų vadovams apie darbuotojų motyvavimą, respublikos 

pedagogams apie  STEAM veiklas ir ugdymo proceso organizavimą. Esu 13 

mokyklų, įgyvendinančių projekto KOKYBĖS KREPŠELIS+ konsultantė. 

Kitų mokyklų patirties naudojimas Gimnazijos veiklos efektyvinimui 

3.3. Lietuvos gimnazijų asociacijos (LGA) tarybos narė 2021 išrinkta į LGA taryba, atstovauju Telšių apskrities gimnazijoms, rengiu 

dokumentus, informuoju mokyklas, dalyvauju susitikimuose su ŠMSM 

vadovais. Gimnazijos bendruomenei sudarau palankias sąlygas daryti įtaką 

sprendţiant aktualius šalies švietimo politikos klausimus. Keturis kartus per 

metus dalyvauju susitikimuose su ŠMSM atstovais. 
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3.4. Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Dalyvavimas VADOVŲ AKADEMIJOS veikloje. Vadovavimo 

efektyvinimas. Dalijimasis vadybine patirtimi apie darbuotojų motyvaciją. 

3.5. Darbas Maţeikių rajono savivaldybės mero sudarytoje 2016 metų 

spalio 17 d. potvarkiu  Nr.M1-61 nuolatinėje darbo grupėje Maţeikių 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų klausimams nagrinėti. 

Lėšų skyrimas ir perskirstymas rajono švietimo įstaigoms.  

 

3.6. Darbas Maţeikių rajono savivaldybės mero sudarytoje nuolatinėje 

ĮVAIZDŢIO KŪRIMO  darbo grupėje. 

Dalyvavimas darbo grupės posėdţiuose ir pasitarimuose Maţeikių miesto ir 

rajono įvaizdţio gerinimo klausimais. 

3.7. Darbas Maţeikių rajono savivaldybės mero sudarytoje grupėje 

„Maţeikių rajono savivaldybės planuojamų projektų, kuruojamų 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

įtrauktinų į rengiamą Telšių regiono plėtros plano 2021–2030 metams 

projektą, analizės, veiksmų koordinavimo ir pasiūlymų pateikimo“ 

Dalyvavimas darbo grupės posėdţiuose ir pasitarimuose. 

 

3.8. Parengta ir įgyvendinta institucinio lygio programa „Mokymo(si) 

motyvacija ir prasmingumas“: 

 Kaip išmokyti moksleivius gyventi prasmingai. 

 Edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese. 

Kretingos raj. švietimo įstaigų patirtys. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi 

ypatumai. 

 Integruotos dalyko ir uţsienio kalbos pamokos (CLIL) - Rygos 

vidurinės mokyklos su integruotu anglų kalbos mokymu 

edukacinės patirtys. 

Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas.  

Dalyvavo 100 proc. gimnazijos mokytojų. 

Gimnazijoje nuspręsta diegti CLIL programą. 

Naujų metodų taikymas ugdymo procese. 

Įtraukiojo ugdymo kompetencijų panaudojimas ugdymo procese. 

 

3. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos uţduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

III SKYRIUS 
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GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas (pildoma aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Paţymimas atitinkamas langelis: 

1 – nepatenkinamai;2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4 

5.2. Išteklių (ţmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4 

5.4. Ţinių, gebėjimų ir įgūdţių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4 

5.5. Bendras įvertinimas (paţymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas Paţymimas atitinkamas langelis 

6.1. Visos uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai  

6.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne maţiau kaip pusė uţduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau uţduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo 

7.2. Bendravimo ir informavimo 
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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų uţduotys 

(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 

Uţduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasirengimas įgyvendinti 

TŪKSTANTMEČIO 

MOKYKLŲ (toliau TŪM) 

programą, efektyvus darbas 

projekto rengimo grupėje. 

100 proc. gimnazijos mokytojų dalyvauja 

TŪM programos parengime, siekiant 

parengti programą, kurios tikslas – maţinti 

mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti 

integralias, optimalias ir 

kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje 

savivaldybėje. 

1. Parengta Maţeikių Merkelio Račkausko gimnazijos -

savivaldybės TŪM  programa. 

Pilietinio ugdymo kompetencijų 

didinimas,  integruojant 

pilietiškumo ir nacionalinio 

saugumo pagrindus, medijų 

raštingumą, kritinio mąstymo 

ugdymą įvairių dalykų ugdymo 

procese ir bendroje mokyklos 

veikloje. 

Gilinamas gimnazijos bendruomenės 

supratimas apie pagrindines demokratijos 

vertybes ir jų puoselėjimą, valdţios ir 

piliečių tarpusavio bendradarbiavimą 

skatinant patriotiškumą, uţtikrinant 

demokratiją ir nacionalinį saugumą. 

1. Inicijuoti 2-3 rajoniniai renginiai, įtraukta  miesto 

bendruomenė ir soc. partneriai. 

2. Organizuota respublikinė konferencija pilietine- patriotine 

tema, skatinanti mokinių asmeninę ūgtį. 

3. Dalyvauti pilietiniuose, patriotiniuose konkursuose, 

renginiuose. 

4. Integruoti pilietiškumą į bendrojo ugdymo įvairių dalykų 

programas. 

CLIL – integruoto dalyko ir 

kalbos mokymo – diegimas 

ugdymo procese. 

Suteiktos teorinės ţinios, dalyvavimas 

seminaruose  apie CLIL metodą, atvers 

galimybę įdiegti ir taikyti CLIL metodą 

mūsų mokykloje. Šis metodas suteikia 

efektyvias galimybes mokiniams dabar 

naudoti savo kalbines galimybes, o ne 

išmokti ją vėliau. Tai atveria galimybę 

mokytis kalbos platesniam besimokančiųjų 

ratui bei nenaudojant papildomo laiko 

mokymo programose. Projekto eigoje bus 

sukurtas e-mokymų kursas Europos 

1. 80 proc. mokyklos mokytojų dalyvaus CLIL programoje. 

2. Aktyvus bendradarbiavimas su CLIL programą diegiančiomis 

mokyklomis. 

3. Patirties sklaida mokykloje metodinėse grupėse du kartus per 

metus. 
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mokytojams. Mokyklos mokytojai turi 

galimybę būti apmokyti dirbti CLIL metodu. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Veiklos neįmanomos/neleistinos dėl COVID-19 pandemijos 

9.2. Ilgas nedarbingumo laikotarpis (daugiau nei 2 mėn.) 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
____________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

Gimnazijos tarybos pirmininkas       __________           Rita Jonaitienė                      2023-01-26 
 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

Susipaţinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)



 

 

 


