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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019–2021 metų strateginio plano, 2019 metinio plano tikslai sėkmingai pasiekti 

sutelkus intelektualinius išteklius, efektyviai panaudojus materialinius resursus, pasinaudojus 

atsiradusiomis galimybėmis. Progimnazija šalies mokyklų kontekste patenka tarp tų, kurių aukšti 

pasiekimai ir aukšta pridėtinė vertė (tarp šeštų ir aštuntų klasių). 

Įgyvendinant 2019-2021 m. strategijos tikslą Didinti mokinių asmeninės pažangos, ugdymo(si) 

kokybę ir veiksmingumą, taikant ugdymo procese šiuolaikines technologijas, telkiant 

besimokančią bendruomenę ir modernizuojant ugdymo(si) aplinką buvo siekiama 

Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo fiksuojant išmokimą ir planuojant tolimesnį 

mokymąsi, diferencijuojant mokymo(si) būdus ir priemones. Patobulinta vieninga mokinių 

pažangos ir pasiekimų planavimo bei fiksavimo sistema 1-8 kl. Mokinių pažangos ir pasiekimų 

planavimo bei fiksavimo priemonės 90 proc. mokinių padėjo keliant savo mokymosi tikslus, 

planuojant pagalbą. Minėtomis priemonėmis 78 proc. tėvų naudojosi stebint vaiko pažangą bei 

teikiant pagalbą. Pildomu turiniu planuojant pagalbą naudojosi 95 proc. mokytojų 

diferencijuodami užduotis pamokose bei teikdami konsultacijas. 21 proc. 5-8 klasių  mokinių 

padarė individualią dalykinę pažangą pagal metinius įvertinimus. 85 proc. mokytojų planingai 

veda integruotų temų pamokas. Tikslinga mokytojų bendradarbiavimo veikla, programų 

integraciniai ryšiai turėjo įtakos mokinių perkeliamųjų kompetencijų ugdymuisi, stiprėjo mokinių 

mokymosi motyvacijai. 1-7 klasėse 100 proc. mokinių pildo ir naudoja refleksijai sąsiuvinius 

„Auga asmenybė“ ir „Auga asmenybė. II pakopa “. 97 proc. mokinių aptaria rezultatus mokslo 

metų pabaigoje ir palygina juos su praėjusiais metais. 70 proc. mokinių efektyviai įsivertina savo 

veiklą pamokoje. 5-8 kl. mokinių gamtos mokslų akademiniai pasiekimai padidėjo +0,15. 2019 

m. NMPP e.testo rezultatai už šalies vidurkį taip pat yra aukštesni (+31 taškas). 2018 m. NMPP 

rezultatais, padidėjo 6 kl. mokinių vidutiniškai surinktų taškų dalis +3,8. Palyginus su 2018 m. 

NMPP šalies progimnazijų rezultatais, 6 kl. mokinių rezultatai gerokai aukštesni: matematika 

(+26,4), skaitymas (+19), rašymas (+26). 8 kl. matematikos e.testo rezultatai taip pat aukštesni už 

šalies vidurkį (+50 taškų). 41 proc. 1-4 kl. mokinių ir 41 proc. 1-8 kl. mokinių lanko ilgalaikes 

konsultacijas. 57 proc. 1-4 kl. mokinių ir 67 proc. 5-8 kl. mokinių naudojasi trumpalaikėmis 

konsultacijomis. 73 proc. 8 kl. mokinių lanko ilgalaikes konsultacijas. Ilgos dienos mokyklos 

modelyje dalyvauja 58,3 proc. 1-4 kl. mokinių. Bendras mokyklos pažangumas pakilo 0,7 proc. 

Pinigines premijas gavo 19 5-8 kl. mokinių (8,3 proc.). Atlikto plačiojo įsivertinimo duomenys 

rodo, jog mokiniai 3,0 įverčiu įvertino ugdymo organizavimą, jie mano, jog mokytojai atsižvelgia 

į skirtingus mokinių poreikius. Su tuo sutinka ir tėvai. Įgyvendinamas visos dienos mokyklos 
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modelis, jame dalyvauja 60 proc. mokinių. Mokiniai mano, kad šioje progimnazijoje mokytojai 

tiki jų galimybėmis, skatina siekti rezultatų (3.4), jie suvokia save kaip asmenybę, žino savo 

gebėjimus (3.3,), jiems yra aiškūs ugdymo tikslai (3.2). Taip pat mokiniai teigia, kad jų pažanga 

nuolat stebima ir aptariama (3.2). 

Su Kauno profesinio mokymo centru vykdytas pilotinis projektas „Technologijų popietė 

technikos mokykloje“. Inovatyvių būrelių platformos „Edulandas“ komanda suteikė galimybę 

gilinti žinias mokslo ir tyrinėjimų srityse. 

Įgyvendinant 2019-2021 m. strategijos tikslą Formuoti kultūringos ir atviros kaitai 

progimnazijos nuostatas, stiprinant bendruomenių saugumą buvo siekiama Efektyvinti 

progimnazijos tėvų bendradarbiavimą kuriant palankų įstaigos klimatą. Kaskart aktyvinama 

„Tėvų klubo“ veikla, plėtojama tėvų savanorystė, įgyvendinama tėvų pedagoginio psichologinio 

švietimo Sistema: 65 proc. tėvų dalyvavo progimnazijos rengiamuose renginiuose, 72 proc. tėvų 

dalyvavo Tėvų dienose, 60 proc. tėvų dalyvavo progimnazijos organizuojamose akcijose, 

labdaros renginiuose, 75 proc. tėvų dalyvavo individualiose konsultacijose, 70 proc. 

bendruomenės narių aktyviai įsitraukė į prevencinę veiklą. Tėvų iniciatyva mokiniai dalyvavo 

plėtojant tėvų savanorystės projektą „Tu gali. Sėkmės istorijos“. Suorganizuotos 5 įvairių krypčių 

akcijos ir 9 įvairūs renginiai mokyklos bendruomenės nariams. 80 proc. tėvų ne tik dalyvavo, bet 

ir padėjo rengti progimnazijos organizuojamas akcijas, labdaros renginius. 70 proc. 

bendruomenės narių aktyviai įsitraukia į prevencinę veiklą, inicijuoja naujas idėjas, akcijas. 

Atvirų durų dienų metu pasiteisino: būsimų pradinių klasių mokytojų aktyvi veikla su būsimais 

mokiniais bei jų tėvais, vaiko pagalbos specialistų informatyvi švietėjiška veikla „Pagalbos 

mugė“, rekomenduojamos literatūros tėvams pristatymas, sveiko maisto degustacija Tėvų 

dienoje. Pasisekė kasmetiniai renginiai: socialinius įgūdžius ugdanti akcija - didžiausia visoje 

Europoje vykdoma atliekų mažinimo akcija  Europos atliekų mažinimo savaitė (trumpinys - 

EWWR), kurios metu pradinių klasių mokiniai ir jų tėvai kūrė kalėdines dekoracijas iš 

vienkartinių įrankių (ekspozicija  I, II, III aukšto pradinių klasių korpusuose), tarptautinis 

projektas „Kalėdiniai žaisliukų mainai" - tėvai padėjo pagaminti žaisliukus, kurie buvo siunčiami 

į kitas užsienio valstybes, socialinė-pilietinė akcija „Darom“, kurios tikslas - suvienyti žmones, 

skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas, akcija 

„Kamštelių vajus“ (surinkta virs 100 kg kamštelių perdirbimui), aplinkos švarinimo projektas 

„Mes rūšiuojame“,  gerumo akcija, skatinanti progimnazijos bendruomeniškumą, savanorystę, kai 

bendruomenės nariai kepė pyragus, dalyvavo reginyje, o surinkti pinigai buvo paaukoti 

onkologinėmis ligomis sergančius vaikus remiančiam „Rugutės“ fondui. Tėvai – partneriai, 

dalyviai įgyvendinant šalies sertifikuotas programa „Sveika mokykla”, „Darni mokykla”. 2019 

m. tyrimo duomenimis 69 proc. tėvų teigia, jog jiems įdomus ir rūpi progimnazijos gyvenimas 

(2018 m. - 54 proc.). Šie skaičiai džiugina ir rodo, jog progimnazija eina teisingu keliu ir tėvų 

įsitraukimas auga. Tėvų vertinimu padidėjęs ir bendradarbiavimo su tėvais rodiklis (pernai 2.9, 

šiemet  3.2). 

Įgyvendinant 2019-2021 m. strategijos tikslą Modernizuoti ugdymo turinio procesą buvo 

siekiama Atnaujinti ir kurti progimnazijos edukacines erdves, modernizuoti ugdymo(si) 

aplinką. Įranga ir priemonės yra vertinami gerai (3.1-3.2 balai, pernai – 3.2-3.3), pastatas, pasak 

respondentų, yra estetiškas, patogus, tinkantis ugdymui (3.2-3.6, pernai – 3.3-3.7).Užtikrinama 

saugi aplinka. Tęsiama materialinio turto apsauga (įsigijamos individualios spintelės daiktams), 

įrengti rakinami vartai progimnazijos vidiniame kiemelyje. 

Gerinamas mokyklos estetinis vaizdas. Įrengta konferencijų klasė, atlikti darbai: 

keturiuose kabinetuose atliktas remontas (perdažytos sienos, pakeistos grindys, 120, 322, 321, 

220 kab.), 124 kabinete pakeistos grindys PVC danga, įsigytos žaliuzės 6 kabinetams; nupirkta 30 

mokyklinių stalų komplektų, 8 vnt. spintos dokumentams , 82 vnt. kėdžių, 22 vnt. stalų.  

Atnaujinta edukacinė aplinka bei įsigyta naujų ugdymui(si) reikalingų priemonių. Įrengta 

laboratorija, dvi lauko klasės, nupirkta interaktyvus monitorius su stovu ir mokymo priemonė 

MOZABOOK, 24 vnt. iMO Learn kubų, interaktyvios grindys, 3 vnt. mokyklinių lentų, 26 vnt. 

tautinių kostiumų, muzikos instrumentai (būgnai, gitaros, sintezatoriai), First LEGO League 

„City shaper“ užduočių laukas, įsigyta emocijų ir elgesio sunkumams įvertinti ADM programa. 



3 
 

 

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

mokinių pasiekimų 

gerinimą diegiant 

patyriminio 

mokymo(si) 

praktiką, kokybišką 

mokytojų 

profesinį tobulėjimą 

bei jų motyvacijos 

stiprinimą. 

 

1.1.1. Įgyvendintas 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

tobulinimo 

priemonių planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Gamtos 

mokslų  

1.1.1. Progimnazijos 

4, 6, 8 klasių mokinių 

mokėjimo mokytis 

rodiklis pakils nuo 

0,31 iki 0,5. 

 

 

 

 

 

90 proc. mokinių 

pasieks teigiamus 

metinius įvertinimus. 

Progimnazijos 4, 6, 8 

klasėse mokyklos 

pridėtinės vertės 

rodiklis padidės nuo 

0.2 iki 0.3 

(standartizuotais 

taškais). 

 

NMPP rezultatai 4, 6 

ir 8 klasėse atitiks 

Kauno miesto 

mokyklų mokinių 

vidurkį ir bent 2-3 

proc. aukštesni nei 

Lietuvos didžiųjų 

miestų vidurkis.  

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.1.2.Padidės gamtos 

mokslų 8 kl. 

1.1.1. Progimnazijos 4, 

6 klasių mokinių 

mokėjimo mokytis 

rodiklis pakilo nuo 0.24 

iki 0,44. Vertinant 

planuotą pokytį skaitine 

išraiška 4, 6 klasių 

planuotas rodiklis 

pakilo 0,22 karto nei 

buvo planuota.  

94 proc. mokinių 

pasiekė teigiamus 

metinius įvertinimus. 

Progimnazijos 4, 6 

klasėse mokyklos 

pridėtinės vertės 

rodiklis padidėjo nuo 

0.2 iki 0.23 

(standartizuotais 

taškais). Nebuvo 

matuojamas 8 rodiklis. 

NMPP rezultatai 4 kl. 

žemesni už Kauno m. 

rodiklius 6,9 proc., bet 

aukštesni 7,1 už  

Lietuvos didžiųjų 

miestų vidurkį, 6 kl. 

rezultatai aukštesni už 

Kauno m. rodiklius 3,5 

proc., aukštesni 21,1 už  

Lietuvos didžiųjų 

miestų vidurkį, 8 kl. 

gamtos mokslų 31 ir 

matematikos 50 

rezultatai yra aukštesni 

už Lietuvos vidurkį.  

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.1.2. Gamtos mokslų 8 

kl. akademiniai II 
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laboratorinės – 

praktinės 

programos/  

plano priemonių 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Pritaikytas 

LL3 pokyčio 

projekto  

„Nuoseklios 

motyvacijos 

sistemos švietimo 

organizacijos 

kūrimo“ įrankis, 

išplėstas 

mentorystės tinklas 

kvalifikacijos 

tobulinimui. 

 

 

 

akademiniai II 

pusmečio rodikliai 

(balais) fizikos nuo 

6,82 iki 7,2, 

biologijos nuo 7,9 iki 

8, 

chemijos nuo 7,6 iki 

7,8. 

70 proc. stebėtų 

pamokų vyrauja 

patyriminio 

mokymo(si) praktika.  

1-4 klasių mokiniai ne 

mažiau kaip 6 kartus 

dalyvaus 

laboratorijoje 

vykdomuose 

užsiėmimuose.  

Įgyvendintos 

numatytos priemonės 

1-4 klasėse (proc.) 75 

% 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.1.3. Darbo grupėms 

sudaryti mokytojai 

naudojasi motyvacijos 

žemėlapiu.  

 

Tyrimų rezultatai 

naudojami metinių 

pokalbių metu, 

susitarimuose dėl 

veiklų (etatinio darbo 

apmokėjimo tvarkoje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašyta sutartis su 

pusmečio rodikliai 

padidėjo:  (balais) 

fizikos 6,82 iki 7,1, 

biologijos nuo 7,9 iki 8, 

1, 

chemijos nuo 7,6 iki 

7,73. 

 

75 proc. stebėtų pamokų 

vyrauja patyriminio 

mokymo(si) praktika.  

 

1-4 klasių mokiniai ne 

mažiau kaip 7 kartus 

dalyvavo laboratorijoje 

vykdomuose 

užsiėmimuose.  

 

Įgyvendintos numatytos 

priemonės 1-4 klasėse 

(proc.) 100 %. 

 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.1.3.Darbo grupėms 

sudaryti mokytojai 

naudojasi motyvacijos 

žemėlapiu (sudarytos 3 

tikslinės grupės). 

Atliktas organizacijos 

termometro tyrimas: 

gera darbo atmosfera 

komandoje 8,34, 

atlyginimas 6,79, 

prasmingas darbas 9,46, 

geras vadovas 8,79, 

karjeros galimybės 8,77, 

puikūs kolegos 8,82, 

augimo ir savęs 

realizavimo galimybės 

8,89, maloni darbo 

aplinka 9,2 rodo 

vertybių skalę ir požiūrį 

į darbą. Tyrimų 

rezultatai naudojami 

metinių pokalbių metu, 

susitarimuose dėl veiklų 

(etatinio darbo 

apmokėjimo tvarkoje). 

2019 m. vasario 8 d. 
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VDU Edukologijos 

institutu dėl studentų 

praktikos bazinės 

mokyklos statuso.  

Dalyvavimas projekte 

„Tęsk“. 

pasirašyta sutartis su 

VDU. 

 

 

8 „Tęsk“ studijų 

studentai atliko praktiką 

mokykloje (fizika, 

istorija, matematika, 

lietuvių, anglų k.), 

kvalifikuotais 

mentoriais tapo 2 

mokytojai. 1 mokytojas 

dalyvauja praktiniuose 

studentų mokymuose. 

1.2. Užtikrinti 

mokinių 

saugumą ir patyčių 

prevenciją stiprinant 

socialinę – emocinę  

pagalbą. 

 

1.2.1. Efektyvus 

savęs pažinimo, 

prevencinių 

programų 

„Įveikiame kartu“, 

„Paauglystės 

kryžkelėse“ 

įgyvendinimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.Vis daugiau 

mokinių renkasi 

Visos dienos 

mokyklos 

teikiamas 

popamokines 

paslaugas.  

1.2.1. Patyčių ir 

smurto atvejų 

progimnazijoje 

nepadaugėjo. Patyčių 

situacijos mokykloje 

rodiklis išliks toks 

pats (0,35) arba šiek 

tiek pakils.  

 

 

 

 

 

Savijautos mokykloje 

6 klasėje rodiklis 

pakils nuo 0,28 iki 

0,33. 

Laikomasi vaiko 

gerovės užtikrinimo 

mokykloje tvarkos. 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.2.2.Įgyvendinamas 

Visos dienos 

mokyklos modelis, 

kuriame dalyvauja ne 

mažiau kaip 30 proc. 

vaikų. 

 

1.2.1.Patyčių ir smurto 

atvejų progimnazijoje 

nepadaugėjo. 4, 6 klasių 

patyčių situacijos 

mokykloje rodiklis šiek 

tiek pakito (0,31). 

Nebuvo matuojamas 8 

klasių mokinių rodiklis. 

Patyčių situacijos 

rodiklis yra aukštesnis ir 

už Kauno, ir už šalies 

mokyklas. 

 

Savijautos mokykloje 6 

klasėje rodiklis pakilo 

iki 0,40. 

 

Laikomasi vaiko 

gerovės užtikrinimo 

mokykloje tvarkos. 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

1.2.2.Įgyvendinamas 

Visos dienos mokyklos 

modelis, kuriame 

dalyvauja 60 proc. 

vaikų. 

 

1.3. Atnaujinti 

edukacines erdves 

bei mokymo 

priemones, 

užtikrinant efektyvų 

finansų valdymą 

1.3.1. Užtikrinta 

vidaus darbo 

kontrolė.  

 

 

 

 

 

1.3.1. Įstaigos vidaus 

kontrolė vertinama 

gerai. 

 

 

 

 

 

1.3.1. 2019-07-23 - 

2019-09-05 

Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus 

vyriausioji vidaus 

auditorė Rūta 

Arnbrasienė atliko 

progimnazijos  vidaus 
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1.3.2. Užtikrintas 

informacijos 

viešinimas teisės 

aktų nustatyta 

tvarka. 

1.3.3. Pakoreguota 

mokytojų etatinio 

apmokėjimo 

tvarka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Erdvių ir 

priemonių 

atnaujinimas, 

pritaikymas 

įgyvendinant 

integruotą 

programą 

„Informatika 

pradiniame 

ugdyme“. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas ES 

fondų ir/arba 

tarptautiniuose 

projektuose 

 

 

 

 

1.3.2. Mokyklos 

internetinė svetainė 

atitinka teisės aktų 

keliamus 

reikalavimus. 

1.3.3. Pakoreguota 

darbo apmokėjimo 

sistema, pagal poreikį 

pakoreguotos darbo 

tvarkos taisyklės. 

Darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

apmokėjimo sistemos 

pakeitimais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Įsigytos 

mokymo priemonės 

programos 

įgyvendinimui: robotų 

„BEE-BOT“ ir 

„BLUE-BOT“ 2 

komplektai, 

edukaciniai 

programavimo 

žaidimai „Scottie Go“ 

– 2 žaidimai, e-kubai. 

Įrengta konferencijų 

erdvė su jutikliniu 

ekranu, naujomis 

programomis.  

Įrengta lauko klasė. 

 

Pateikta paraiška ir 

gautas finansavimas. 

 

auditą. Įstaigos vidaus 

kontrolė vertinama 

gerai. 

1.3.2. Mokyklos 

internetinė svetainė 

atitinka teisės aktų 

keliamus reikalavimus. 

 

1.3.3. Pakoreguota 

darbo apmokėjimo 

sistema, pagal poreikį 

pakoreguotos darbo 

tvarkos taisyklės. 

Darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

apmokėjimo sistemos 

pakeitimais.  

2019-07-23 - 2019-09-

05 Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus 

vyriausioji vidaus 

auditorė Rūta 

Arnbrasienė atliko 

progimnazijos  vidaus 

auditą. Įstaigos vidaus 

kontrolė vertinama 

gerai. 

1.3.4. Įsigytos mokymo 

priemonės programos 

įgyvendinimui: robotų 

„BEE-BOT“ ir „BLUE-

BOT“ 2 komplektai, 

edukaciniai 

programavimo žaidimai 

„Scottie Go“ – 2 

žaidimai, 24 vnt. iMO 

Learn kubų,  

Įrengta konferencijų 

erdvė su jutikliniu 

ekranu, mokymo 

priemone 

MOZABOOK. 

Įrengtos 2 lauko klasės. 

 

Pateikta paraiška į 

Švietimo mainų 

paramos fondą Sporto 

programų finansavimui. 

Laimėtas projektas 

„Mokslo ir sporto 

sintezė“ ir gautas 

finansavimas 12 000 
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eurų. 

Pateikta paraiška ir 

laimėtas finansavimas 

veikloms RIUKKA 

projekte 

„AKTYV‘istai“ . 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

Iš dalies nepasiekti 4 klasių pasiekimų 

rodikliai 

4 klasėje mokėsi 10 proc. spec. poreikių 

mokinių: 6, kuriems buvo pritaikytos Bendrosios 

programos ir 1, kuriam buvo individualizuota 

programa.  
 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Pasirašytos oficialios bendradarbiavimo 

sutartys su Kauno miesto kameriniu teatru, Alytaus 

Dainavos progimnazija, Liublino ekonomikos ir 

inovacijų universitetu, Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, VšĮ “MEDA 

PROJECT”, Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciu 

centru, 22 VDU studentų praktinio mokymo 

sutartys. 

Didesnės galimybės rengti projektus, 

organizuoti bendrus kultūrinius 

renginius, didesnės galimybės 

formalaus ir neformalaus ugdymosi 

derinimui, Ilgosios mokyklos idėjų 

realizavimui. Mokyklos darbuotojų 

kompetencijų tobulinimas, galimybės 

vykdyti stažuotes švietimo įstaigų 

bendruomenių kompetencijų 

tobulinimui, plėtoti tarptautinį ir 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

3.2. Laimėta galimybė dalyvauti programoje „Darni 

mokykla”.  

Progimnazijos mokytojų kompetencijų, 

tobulinimas, galimybės išbandyti naujas 

edukacines pasiūlas, plėtoti 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 

komandinį mokymą(si).  

3.3. Parengtas projektas „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, 

biokuro ar kitų) panaudojimas visuomenės ir 

gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) 

paskirties pastatuose“. 

Galimybė dalyvauti priemonėje ES 

„Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas 

(modernizavimas), sumažint energijos 

suvartojimo sąnaudas “. 

3.4.Mokytojų profesinės lyderystės skatinimas. Mokyklos iniciatyva organizuota šalies 

konferencija „Aš dalinuosi. O tu?“, 

vykdytos 3 stažuotės šalies 

mokytojams, vadovams, parašyti 4 

straipsniai spaudoje, parengtos 3 KPKC 

programos, 5 mokytojai priklauso 

miesto dalykų mokytojų metodinėms 

grupėms, 2 metodinei tarybai skatina 

mokytojų profesinį tobulėjimą, 

profesinę lyderystę. 
 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 
 

III SKYRIUS 
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PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas. 

6.2.ES fondų priemonės. 
 

_____direktorė____                         __________                    Jolanta Vengalienė         2020 01 17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                                                                 (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2020 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 



9 
 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė       __________ 
                                                                                                                                                                               (data) 

 

Susipažinau. 

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

 

 

 

 


