PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. kovo --- d.
sprendimu Nr. ---TRAKŲ R. LENTVARIO 1-OSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
VLADIMIRO PILECKIO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS.
1.1. Trakų r. Lentvario 1-oji vidurinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė
bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo ir neformaliojo švietimo programas. Teikia
bendrąjį vidurinį, pagrindinį ir pradinį išsilavinimą; organizuoja vaikų ikimokyklinį ir
priešmokyklinį bei neformalųjį ugdymą, integruodama jį į bendrąjį lavinimą; teikia psichologinę,
socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, vykdo mokinių profesinį orientavimą.
1.2. Mokyklos adresas: Lauko g. 20, LT-25119, Lentvaris; el. paštas:
lpvm@takas.lt ; internetinė svetainė: www.lpvm.lt ; telefonas (8-528)28051; faksas (8-528)29285.
1.3. Įstaigos vadovas – Vladimiras Pileckis. Mokyklai vadovauja nuo 1992 metų,
turi III vadybinės kvalifikacijos kategoriją.
1.4. Ugdytinių skaičius:
Mokykloje ugdoma 31 vaikų pagal ikimokyklinio ugdymo, 13 - pagal priešmokyklinio
ugdymo, 58 - pagal pradinio ugdymo, 61 - pagal pagrindinio ugdymo, 36 - pagal vidurinio ugdymo
programas, iš jų – 15 mokinių pagal pritaikytas ir individualias ugdymo programas. Sudaryta 12
klasių komplektų.
1.5. Mokyklos darbuotojai:
1.
Bendras darbuotojų skaičius
47
2.
Pedagoginių darbuotojų skaičius
34
Iš jų:
dirbančių pagrindiniame darbe
27
dirbančių antraeilėse pareigose
7
3.
Mokyklos vadovai:
direktorius
1 etatas
direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1 etatas
4.
Pagalbos mokiniui specialistai:
bibliotekininkas
1 etatas
socialinis pedagogas
0,5 etato
logopedas
0,5 etato
specialusis pedagogas
0,5 etato
psichologas
0,25 etato
sveikatos priežiūros specialistas
0,5 etato
auklėtojų padėjėjai
2 etatai
5.
Kiti administracijos darbuotojai:
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
1 etatas
raštinės vedėjas
1 etatas
vyr. buhalteris
0,75 etato
IT specialistas
0,5 etato
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6.

Kiti darbuotojai:
Pastatų, sistemos priežiūros ir einamojo remonto darbuotojas
Budėtojai-valytojai
Valytojai
Kiemsargis

1 etatas
1 etatas
2 etatai
4 etatai
1 etatas

1.6. Naudojamos patalpos. Pastato plotas – 3332,19 kv.m.
Sklypo plotas – 1,2 ha.
1.7. Mokyklos biudžetas.
Mokyklos veiklai užtikrinti 2013 metais mokykla iš savivaldybės biudžeto gavo
483012,77 Lt., iš jų panaudojo:
Eil.
Išlaidų pavadinimas
Nr.
1. Darbo užmokestis
2. Įmokos Sodrai
3. Mokinių mityba
4. Medikamentai
5. Ryšių paslaugos
6. Spaudiniai
7. Kitos prekės
8. Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas
9. Kvalifikacijos kėlimas
10. Komunalinės paslaugos
11. Kitos paslaugos
12. Darbdavių socialinė parama (pirmos 2 nedarbingumo dienos)
Iš viso panaudota

Panaudoti
asignavimai
182000 Lt.
56400 Lt.
1079 Lt.
100 Lt.
5124 Lt.
485 Lt.
4000 Lt.
39997 Lt.
654 Lt.
178676 Lt.
14000 Lt.
500 Lt.
163568 Lt

Ugdymo procesui užtikrinti 2013 metų mokinio krepšelio programos sąmata sudarė
1175,1 tūkst. Lt. Patvirtinti asignavimai pilnai gauti ir panaudoti pagal numatytus straipsnius:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Įmokos Sodrai
Vadovėliai ir mokymo priemonės
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Iš viso panaudota

Panaudoti
asignavimai
890500 Lt.
27691 Lt.
6059 Lt.
1600 Lt.
650 Lt.
1175100 Lt.

2013 m. už teikiamas mokamas paslaugas mokykla surinko 29510 Lt., visas lėšas
panaudojo prekėms ir paslaugoms apmokėti. Iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio 2013 metais
mokykla gavo 6009,40 Lt. paramos.
Kreditorinių įsiskolinimų 2013 m. gruodžio 31 d. iš mokinio krepšelio lėšų mokykla
neturėjo, ir savivaldybės biudžeto – 100,96 Lt. už ryšių paslaugas.
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2. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI.
2013 metais buvo tęsiamas mokyklos 2007-2012 strateginio plano ir 2013-2015 metų
strateginio plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, 2012-2013 ir 2013-2014 m.m. ugdymo planų
įgyvendinimas bei siekiama įgyvendinti 2012-2013 ir 2013-2014 m.m. veiklos planus. Iš esmės
visi mokyklos planai buvo įgyvendinti.
Pasiekta gerų ugdymo rezultatų: 2013 metais mokyklą baigė 12 abiturientų, visi išlaikė
visus pasirinktus brandos egzaminus ir visi gavo brandos atestatus.
Mokyklos mokytojai geba organizuoti ugdymo procesą, tikslingai parinkti ir pritaikyti
ugdymo metodus taip, kad mokiniai, įsisavindami žinias, patys aktyviai protiškai dirbdami,
savarankiškai bei sąmoningai veikdami, įgytų bendruosius gebėjimus, leidžiančius lanksčiai
prisitaikyti prie sparčiai kintančios darbo rinkos. Mokykloje nemažai vyko atvirų pamokų. Jas
stebint ir analizuojant, galima daryti išvadą, kad mokytojai nuolat keičia savo vaidmenį, tobulėja.
Dauguma mokytojų savo darbe plačiai naudoja IKT, visi mokytojai pildo elektroninį dienyną
TAMO, dokumentaciją tvarko kompiuteriu.
Integruojant ugdymo turinį, mokytojai vedė integruotas pamokas bei organizavo
integruotus renginius, pvz.:
Biologijos - geografijos pamoka 10 klasėje. Tema: Antropogeninis poveikis
aplinkai ir jo pasekmės (mokytojos L.Stasiulevič ir V.Lebedeva);
Lietuvių kalbos - istorijos pamoka 11 klasėje. Tema: Jono Radvano poemos
„Radviliada“ istorinis kontekstas ir meninė raiška (mokytojos A.Valašinienė ir K.Masiažinaitė);
Lietuvių kalbos, muzikos ir dailės pamoka 11 klasėje. Tema: Renesansas
(mokytojos S.Urbonaitė, I.Zaveckaja, T.Židkova);
Anglų kalbos - muzikos pamoka 9 klasėje. Tema: XX a. pradžios muzika
(mokytojos S.Urbonaitė ir I.Zaveckaja);
Rusų kalbos ir matematikos pamoka-viktorina 6 klasėje. Tema: Kaip rusų kalba su
matematika susidraugavo (mokytojos J.Kazarina ir A.Zeliutkova);
Rusų kalbos, dailės ir muzikos pamoka 10 klasėje. Tema: Sidabro amžius
(mokytojos J.Kazarina ir T.Židkova);
Rusų kalbos - muzikos pamoka 12 klasėje. Tema: „Ir pati savaime negroja gitara, o
duota žmogui, kaip sielos balsas“ (mokytojos I.Grigorjeva ir B.Beliak);
Pasaulio pažinimo pamokos apie Lietuvą 3-ioje klasėje (mokytojos R.Jonikienė ir
J.Matovič);
Velykų šventė pradinių klasių mokiniams – pasaulio pažinimas, lietuvių kalba,
anglų kalba, muzika ir dailė (mokytojos A.Ivanenko, R.Jonikienė, L.Glebenkova, B.Beliak,
G.Blaževičienė, R.Černevič, J.Matovič ir L.Zeinalova);
Etnokultūros projektas: Užaugau Lietuvoj ( lietuvių kalbos mokytoja S.Urbonaitė,
muzikos mokytoja I.Zaveckaja, geografijos mokytojas V.Pileckis, pradinių klasių mokytojai);
Mada iš atliekų – chemija, technologijos ir menai (A.Družinina ir klasių
auklėtojai).
Į mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklą, neformalųjį švietimą buvo integruotos
prevencinės ir kitos programos, nedidinant mokyklos ugdymo plane dalykui skirtų pamokų
skaičiaus. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių programos: „Mokymosi mokytis“,
„Komunikavimo“, „Darnaus vystymosi“, „Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių“, „Kultūrinio
sąmoningumo“ – integruotos į visus mokomuosius dalykus; prevencinės programos: „Alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programa“, „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ 1-12 klasėse integruotos į
neformalųjį švietimą ir klasės valandėles, kultūrinę - pažintinę veiklą; „Žmogaus saugos“ programa
1-4 ir 11-12 klasėse integruota į visus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklą, neformalųjį
švietimą.
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Mokykloje didelis dėmesys skiriamas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Darbas
su šiais vaikais organizuotas taip, jog tenkintų jų poreikius. Tuo tikslu mokymo turinys, būdai ir
metodai, mokomosios užduotys, mokinių vertinimo kriterijai buvo individualizuojami ir praktiškai
realizuojami nepamirštant vaiko individualumo. Organizuota ir taikoma specialioji pedagoginė,
psichologinė, socialinė pagalba pagerino šių mokinių socialinę adaptaciją ir mokymosi pasiekimus.
Dalyko mokytojai kartu su pagalbos specialistais parinko minėtiems mokiniams tinkamas ugdymo
strategijas, mokymo metodus ir priemones, organizavo mokymosi aplinką.
Nuo 2012-2013 m.m. mokykloje veikia direktoriaus įsakymu patvirtinta „Gabiųjų vaikų
ugdymo programa“. Mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklinėse, rajoniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. 2013 metų laimėjimai:
• I vieta rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje, mokinys atstovavo Trakų rajonui šalies
olimpiadoje;
• II vieta rajoninėje prancūzų kalbos olimpiadoje, mokinė atstovavo Trakų rajonui
šalies olimpiadoje;
• I ir II vieta rajoninėje lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokiniams,
mokinės atstovavo Trakų rajonui šalies olimpiadoje;
• I vieta rajoniniame skaitovų konkurse, skirtame poetės V.Palčinskaitės kūrybai;
• I vieta rajono geografijos olimpiadoje, mokinys atstovavo Trakų rajonui šalies
olimpiadoje;
• I vieta rajono istorijos olimpiadoje, mokinys atstovavo Trakų rajonui šalies
olimpiadoje;
• I, II, II vieta rajono rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje, mokinė atstovavo Trakų
rajonui šalies olimpiadoje;
• Mokinių komanda rajono mokinių Olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų
virvės traukimo varžybose iškovojo I vietą;
• Vaikinų komanda rajono mokinių Olimpinio festivalio smiginio varžybose iškovojo
I vietą; finalinėse varžybose laimėjo II vietą; merginų komanda rajono mokinių Olimpinio festivalio
smiginio varžybose iškovojo I vietą;
• Vaikų rusų liaudies instrumentų orkestras „Treščiotki“ dalyvavo vaikų kūrybiniame
festivalyje „Baltijos mūza“, koncerte, skirtame Rusijos Federacijos dienai paminėti, Trakų miesto
šventėje, Lentvario miesto šventėje „Kultūra visiems“, surengė koncertą Lenkijos mieste Mikolajki,
dalyvavo grandioziniame koncerte Rusijos Federacijos mieste Velikij Novgorod ir kt.
Mokykloje teikiamos profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo paslaugos.
Profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas integruotas į ugdymo procesą. Vykdoma
švietėjiška (klasių valandėlės, tėvų susirinkimai, susitikimai su įvairių profesijų ir darbo biržos
atstovais) ir tiriamoji veikla (psichologas, socialinis pedagogas), bendraujama ir bendradarbiaujama
su profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, aukštosiomis mokyklomis. Medžiaga apie profesijas ir
galimybes mokytis kaupiama mokyklos bibliotekoje, taip pat nuolat atnaujinama informaciniame
stende („Kviečia studijuoti“, „Studijos 2013“, „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, „Mano
būsimos karjeros pradžia“), informacija patalpinta ir mokyklos internetiniame puslapyje, kur yra
naujas skyrelis „Ugdymas karjerai“. Nuo 2012 metų mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai
ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 20122013 m.m. mokiniai dalyvavo Vilniaus Mykolo Romerio universitete ugdymo karjerai renginyje;
susipažino su įstojimo bei mokymosi sąlygomis VGTU, dalyvavo susitikime su Lietuvos sporto
universiteto atstovais, parodoje LITEXPO parodų rūmuose „Studijos 2013“, pristatė LAMA BPO
sistemą ir supažindino su paraiškos pildymo ypatumais, mokėsi rašyti CV bei motyvacinį laišką,
pasiruošti pokalbiui su darbdaviu.
Mokykloje organizuotas socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamas maitinimas. Taip pat
kai kurių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių tėvams mokyklos direktoriaus
įsakymu atlyginimo dydis už maitinimą buvo sumažintas 50 procentų.
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2013 metais mokykla dalyvavo Pieno tiekimo bei Vaisių ir daržovių vartojimo
skatinimo mokyklose programose.
Mokykloje didelis dėmesys skiriamas nusikaltimo ir žalingų įpročių prevencijai.
Vykdant prevencines programas, daugiausia dėmesio buvo skiriama mokinių saviraiškai,
savirealizacijai įdomioje mokiniams veikloje, pvz.:
Mokinių komanda dalyvavo teisinių žinių konkurse „TEMIDĖ“, kurio tikslai –
ugdyti
mokinių
teisinį
sąmoningumą,
supratimą
apie
teisinę
sistemą,
skatinti mokinių, tėvų ir teisėsaugos institucijų bendravimą ir bendradarbiavimą; komanda laimėjo
III-ąją vietą Trakų rajone.
Socialiai remtiniems vaikams buvo įsteigta dieninė vasaros stovykla. Dirbantys
stovykloje mokytojai organizavo mokinių kūrybinę, sportinę, pažintinę veiklą. Stovyklautojai gavo
nemokamą maitinimą.
Kovo mėn. mokykloje vyko savaitė „Be patyčių“, kurios tikslas – mokyti vaikus
užkirsti kelią patyčioms ir siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo.
Mokiniai lankėsi Trakų rajono apylinkės teisme, kur sužinojo apie Lietuvos teismų
sistemą, teismo darbo specifiką, pamatė, kaip atrodo teismo bylos, apžiūrėjo teismo posėdžių sales,
vaiko apklausos kambarį, laikino sulaikymo kameras.
Lankėsi Trakų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Ugniagesiai gelbėtojai
pademonstravo vaikams savo įgūdžius, gaisrinę techniką ir įrangą, atkreipė dėmesį į žmonių
saugumą, skatino pasitikėjimą Valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, kalbėjo apie gaisrų ir
juose žūstančiųjų žmonių prevenciją.
3. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMĄ.
Mokyklos vadovų įgytos kompetencijos: asmeninis veiksmingumas, strateginis
mąstymas, mokėjimas mokytis, vadovauti žmonėms, ugdymui ir mokymuisi, bendrauti,
bendradarbiauti ir informuoti – paskatino mokyklos bendruomenę siekti geresnių rezultatų ir
pasiekti bendro tikslo: buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykla įgijo gimnazijos
statusą!
Mokykloje suformuotas stabilus kvalifikuotų, ilgametį darbo patirtį turinčių mokytojų
kolektyvas bei formuojamas aplinkos personalas. Bendruomenės nariai žino savo teises ir pareigas,
vadovaujasi jomis, jaučia atsakomybę, bendradarbiauja įgyvendinant veiklos bei ugdymo planus,
organizuojant renginius, metodinę veiklą, priimant racionalius sprendimus. Palaikomos asmeninės
iniciatyvos. Užtikrintas palankus mikroklimatas.
Parengti ir atnaujinti bei vadovo įsakymu patvirtinti pareigybių aprašai (Direktoriaus
pavaduotojo ūkio reikalams, Pastatų ir sistemų priežiūros darbininko), Darbuotojo saugos ir
sveikatos įvadinė instrukcija, Veiksmų kilus gaisrui planas.
Mokykloje nuolat kuriama ir turtinama materialioji (mokymo) aplinka. 2013 metais
tęsėsi mokyklos renovacijos darbai, vyko mokomųjų kabinetų atnaujinimas. Buvo nupirkti nauji
laboratoriniai baldai į chemijos ir fizikos kabinetus; įgyta naujų vadovėlių ir mokymo priemonių už
6 tūkst. Lt.; įgyti 3 nešiojamieji kompiuteriai, kuriais naudojasi mokytojai savo darbe. Taip pat
Rusijos ambasada Lietuvoje padovanojo mokyklai 10 kompiuterių, 10 spausdintuvų ir 3skenerius.
Išplėstos galimybės prisijungti prie interneto, įrengtas Wi-Fi internetas.
Darbuotojai skatinami dalyvauti mokymuose, plėtoti bendrakultūrines, profesines ir
bendrąsias kompetencijas. Personalo kvalifikacijos kėlimui 2013 metais panaudota 2254 Lt.
Visiems mokyklos pedagogams buvo organizuota 2 dienų edukacinė programa „Mažosios Lietuvos
istorija, kultūros ir gamtos pristatymas integruojamųjų programų kontekste“.
Mokykloje sukurta efektyvi tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo sistema.
Elektroninis dienynas padėjo mokiniams, tėvams ir mokytojams operatyviau bendrauti ir
bendradarbiauti.
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Stiprinami mokyklos ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 2013
metais didžiausias pasiekimas šioje srityje – užmegzti ryšiai su Rusijos ambasada Lietuvoje.
Mokykla įgijo naujus socialinius partnerius, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys bei tęsiamas
bendradarbiavimas: su Vilniaus rajono Valčiūnų vidurine mokykla; su Lietuvos mokinių
informavimo ir techninės kūrybos centru dėl „Dalyvavimo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos
modelių sukūrimas ir plėtra bendravime, lavinime ir profesiniame mokyme“; su literatūriniu
Aleksandro Puškino muziejumi; su Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriumi dėl mokyklos
aprūpinimo darbo jėga; su Mykolo Romerio universiteto socialinės politikos fakultetu dėl bendrų
mokslinių tyrimų, taikomosios mokslo veiklos, tarptautinių ir nacionalinių projektų vykdymo; su
Lietuvos Edukologijos universitetu bei Vilniaus kolegija, priimant studentus atlikti praktikos;
užmegzti ryšiai su Lenkijos miesto Mikolajki kultūros centru „Klobuk“. Kartu su Vilniaus
„Santaros“ vidurine mokykla vaikų liaudies instrumentų kolektyvas „Traščiotki“ dalyvavo konkurse
„Baltijos mūza“, koncerte Novgorode (Rusija). Vyksta bendradarbiavimas ir su Rusų mokyklų
mokytojų asociacija. Bendradarbiaujama ir su Lentvario seniūnija (pvz., dalyvavimas akcijoje
„Darom“). Į atviras pamokas kviečiami Trakų rajono bei Lentvario miesto mokyklų mokytojai.
Mokykloje vykdytas veiklos kokybės įsivertinimas. Gauti rezultatai panaudoti rengiant
strateginį 2013-2015 metų planą, ugdymo bei metinį veiklos planus, tobulinant ugdymo procesą.
2013 metus mokykla baigė be kreditorinių įsiskolinimų, išskyrus 100,96 Lt. už ryšių
paslaugas. Materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti tikslingai, pagal paskirtį.
4. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU MOKYKLOS VEIKLĄ.
Siekiant nustatyti silpnąsias ir stipriąsias mokyklos veiklos sritis, 2013 metais buvo
atliktas platusis veiklos įsivertinimas bei srities ,,Ugdymas ir mokymasis“ giluminis įsivertinimas.
Silpniausios mokyklos veiklos sritys, įvertintos 2 lygiu:
2.4.1. Mokymosi motyvacija;
2.4.2. Mokėjimas mokytis;
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant;
4.5.1. Tėvų pagalba mokantis;
4.5.2. Tėvų švietimo politika;
5.5.2. Turto vadyba;
5.5.3. Patalpų naudojimas.
Mokykloje atlikta tik dalinę renovacija, remonto darbus reikėtų tęsti: suremontuoti
mokinių persirengimo kambarius, įrengti dušo kabinas, suremontuoti laiptines bei kitas patalpas ir
kt.
Dėl demografinių aplinkybių Lentvario mieste ir šalyje mažėja mokinių skaičius
mokykloje.
Mažėjant mokykloje mokinių skaičiui, mažėja mokinio krepšelio lėšos. 2013 metais
mokykla, vykdydama lėšų taupymo programą, nustatė pedagoginiams darbuotojams atlyginimus
pagal minimalius koeficientus, nemokėjo priedų už darbą su specialiųjų poreikių mokiniais,
sumažino mokėjimą už klasės vadovavimą ir pan.
2013 metais mokyklos veiklą tikrino Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus specialistai, Strateginio, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus specialistai, Trakų
skyriaus visuomenės sveikatos centro specialistai. Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyrius mokyklai pateikė Informaciją apie Trakų rajono 2012 ir 2013 metų abiturientų
tolesnį mokymąsi, darbą; Pažymą apie mokyklų pedagogų darbo organizavimą ruošiant mokinius
olimpiadoms. Mokyklos tikrinimų registravimo žurnale padaryti įrašai dėl tikrinimo objektų:
Mokyklos pedagogų darbo organizavimas ruošiant mokinius olimpiadoms, Priešmokyklinio
ugdymo organizavimo priežiūra, Dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos – ir pateikti
pasiūlymai:
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• Planuojant priešmokyklinio ugdymo turinio veiklą, atsižvelgti į ugdymo turinio
tęstinumą.
• Išsamiau išanalizuoti bei patikslinti vidurinio ugdymo programos kriterijus.
• Mokomuosiuose kabinetuose susisteminti metodinę bei mokomąją literatūrą bei
pagerinti estetinį vaizdą.
2013 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
ataskaitoje Dėl vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės Trakų r. Lentvario 1-ojoje
vidurinėje mokykloje pasiekimų ir mokymosi sėkmingumas įvertintas 20 balais iš 21 galimų ir
gauta 143 taškų iš 180 galimų. Pažymoje nurodytos mokyklos tobulintinos sritys:
• Mokyklos vadovams tobulinti vadybinę kvalifikaciją.
• Gerinti mokymosi aplinką, papildant kabinetus naujomis vaizdinėmis ir mokymo
priemonėmis, įrengiant skaityklą, kabinetus technologijų programoms įgyvendinti.
• Metinės veiklos programos sėkmingumą sieti su numatytų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimu.

Direktorius
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