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Prienq ,,,{Zuolo" progimnazijoj e 2019-2020 m.m. mokosi 684 mokiniai (2018-2019
m.m. - pradZioje 676 mokiniai, mokslo metq pabaigoje 675 mokiniai). Mokiniq skaidius metq
eigoje keidiasi labai minimaliai. Suformuoti 33 klasiq komplektai, i5 kuriq naujai suformuotos
keturios pirmosios klases (72 mokiniai). trys prie5mokyklinio ugdymo grupes (57 mokiniai). l-4
klasese ugdomi 321 pradiniq klasiq mokiniai, 5-8 klasese - 284 mokiniai. A5mintos
daugiafunkciame centre ugdomi 22 prie5mokyklinukai ir pradiniq klasiq mokiniai . Dirba 72
pedagoginiai darbuotoj ai, iS kuriq 53 mokytojai, 12 pagalbos mokiniui specialistq, 3

administracijos vadovai ugdymui. Dirba 27 aptamaujandio personalo darbuotojai.
2019 finansiniams metirms progimnazijai buvo skirtas 1 356 600 Eur finansavimas, i5

kurio 934 800 mokymo leSq ir 383 200 Eur mokymo aplinkos leSq.

Progimnazija 2019 metais sukaupe 5636 Eur pajamq, kurias suplanavo ir panaudojo
materialiojo turto paprastaj am remontui 1418 Eur, 658 Eur transporto iSlaikymui, 2760 Ew
komunalinems paslaugoms ir 800 Eur kitoms prekems ir paslaugoms.

2019 metais progimnazija gayo 4432 Eur 2 proc. paramos le5q, kurias paskirste ir
panaudojo multimedijq, garso irangos, Zaliuziq bei roletq isigijimui, kopijavimo aparatq
atnaujinimui, mokykliniq renginiq organizavimui, vidiniq erdviq remonto darbams.

Progimnazijos praejusiq mokslo metq galutinis mokiniq paZangumas - 99,33 proc.,
beveik nepakitgs palyginus su ankstesniais mokslo metais.

Ry5kiis pasiekimai dalykinese olimpiadose, konkursuose ne tik rajone, bet ir
respublikoje. Pelnyta I vieta respublikin€je technologijq olimpiadoje, 1 mokinys pateko i
Lietuvos geriausiqiq 50-uk4 tarptautiniame matematikos konkurse ,.Kengura" ir net 6 mokiniai
pateko i geriausiqjq 50-uk4 tarptautiniame informatikos konkurse ,,Bebras", tredius metus
teisiniq Ziniq konkurse ,,Temide" pelnomas nugaletojo vardas rajone, I vieta apskrities etape.
Puikus mokiniq pasiekimai menineje srityje. Respublikiniame sakralines muzikos konkurse

,,Giesmiq giesmele" pelnl.ta laureato vieta; respublikinese moksleiviq folkloriniq Sokiq
varZytuvese ,,Patrepsyne" 2 poros - rajoninio turo nugaletojai, pelne diplomus respublikiniame
ture; respublikiniame ma:Zqjq atlikejq festivalyje ,,Siurprizas" - soliste ir 2 ansambliai (mergaidiq
ir bemiukq) pelne prizines vietas; respublikiniame konkurse ,Nemunelio vingiai" - ansamblis
pelne II viet4; Lietuvos vaikq ir jaunimo chory festivalio - konkurso ,,Mes Lietuvos vaikai",
regioniniame etape dalyvavo 47 mokiniai, pelnytas I laipsnio diplomas, dalyvauta

likiniamel-estivalio konkurso



Nacionaliniq mokiniq patikinimq rezultatai rodo pagerejusius antrokq skaitymo (teksto
suvokimo) rezultatus - ta5kq vidurkis 87,3 proc. (praeitais m.m.85,3 proc.). Antrqjq klasiq
mokiniq matematikos bei skaitymo pasiekimai geresni uZ visq tipq Salies mokyklq rezultatus.
Visq dalykq ketvirtqjq klasiq mokiniq testr.l surinktq ta3kq vidurkis gerokai vir5ija visq tipq Salies
mokyklq vidurkl, 2019 m. pagerejgs ketvirtokq skaitymo pasiekimq vidurkis, siekia 66,7 proc.
2018 m. - 65,6 proc. ir matematikos 69.3 proc., 2018 m. - 64,8 proc., ir pasaulio pa:Zinimo 67.2
proc.. 2018 m. - 66,7 proc. Geresni nei visq Salies tipq mokyklq SeSqjq klasiq mokiniq skaitymo
rezultatai.

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIV MOKINIU

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDININ{AS

(Trumpai aptariama Svietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryprys ir pateikiami
svariausi rezultatai bei rodikliai, priemon€s mokiniq pasiekimams gerinti bei jq rezultatai)

Progimnazijos strateginis planas 2019 2021 m. parengtas ir, suderinus su Prienq
savivaldybes administracijos direktoriumi, patvirtintas 2019 m. birZelio l4 d. direktores isakymu
Nr. V-75. Plane progimnazija i5sikele strategini tiksll - Skirtingq gebEjimq mokiniq
ugdymo(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginds praktikos pokyEio bei
konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo ivairiais lygmenimis. Tikslui igyvendinti
piuengtas progimnazijos metinis veiklos planas 2019 - 2020 m.m., suplanuotos darbo kryptys,
numatytos konkredios priemones ir pasidalintos atsakomybes.

Jau suspdta igyvendinti :

Pagal B prioritetq Orientavimasis i mokiniq poreikius (2.1.3.) siekiant gerinti visq
grandZiq bendradarbiavimE atnaujinta pagalbos mokiniui teikimo tvarka parengiant Prienq

,,.{Zuolo" progimnazijos Svietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apraS4, kuris patvirtintas
2019-09-29 dir. isakymu Nr. V-109.

Pagal C prioritet4 Pastrtas ir jo aplinka (3.1.2.) EstetiSkumas mokytojai rodo
iniciatyvas gerinant ugdymosi aplinkas, skatina isitraukti telus. Tevai vasaros atostogr+ metu
perdaZe mokomqji kabinet4.

Pagal C prioritet4 Aplinkq bendrakiira (3.1.3.) mokiniai itraukiami i aplinkq
dekoravimq. Mokiniq tarybos iniciatyva papuo5tos mokyklos erdves kalediniam laikotarpiui.
Buriasi mokytojq darbo komandos ir rodo iniciatyvas pasidalindami darbais aplinkq papuo5imui
ruo5iantis renginiams, Sventems.

Pagal D prioritetq Veikimas kartu (4.2.1.) Kolegialus mokymasis metodines tarybos
iniciatyva organizuota metodine i5ryka ! Veiveriq T.Zilinsko gimnazijq.

2018-2019 m.m. planuota progimnazijos metine veikla buvo realizuojama lgyvendinant
progimnazijoje veikiandiq savivaldos institucijq veiklos planus, vaiko geroves komisijos
susiplanuotas veiklas, darbo grupes, organizuojandios sveikatos stiprinimo veiklas, parengt4
priemoniq plan4, igyvendinant tarptautinius proj ektus. organizuojant metodini darb4.

Siekiant suplanuoto tikslo - FiziSkai ir psichologiSkai saugios ir sveikos aplinkos
uZtikrinimas:

- sekmingai isisavintos tikslines le5os ir 2019 m. pavasari uZbaigti Zaidimq aikSteles

irengimo darbai. Zaidimq aik5tele naudojasi maZiausieji progimnazijos mokiniai.
- Pertvarkius progimnazijos informacini centr4 irengta kompiuteriq klase - laboratorija

pradiniq klasiq mokiniams. Laboratorijoje pradiniq klasiq mokytojos organizuoja praktinius
darbus gamtamokslinio ugdymo pamokoms. Kompiuteriq klaseje mokytojos organizuoja lietuviq
kalbos ir matematikos pamokas naudojantis elektroninemis Ema pratybomis.

- Organizuojant einamojo remonto darbus mokiniq vasaros atostogr.l metu atnauj intos
mokyklos antrojo aukSto erdves.

- lg1'vendintos mokiniq sveikatinimo veiklos:
o uZbaigtas Erasmus* proj ektas ,,Y.E.A.H. Jauni europiediai - aktyviis ir sveiki"

ir parengta projekto ilykdymo ataskaita;
r is\.vendintos Drosramos ..Renkuosi swenti sveikai" metinio olano oriemonds:



1) 2019-03-05 pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su VSi LIONS QUEST LIETUVA
del 5-8 klasiq mokiniq dalyvavimo prevencineje prograrnoje ,,Paauglystes
kryZkeles", mokytojq komanda dallvavo mokymuose, buvo apriipinta metodine
medZiaga,

2) terq grupems organizuoti mokymai pagal pozitywios tevyste$ igfidZiq ugdymo
program4 STEP 12-17 paaugliq tevams ir STEP 6-12 viduriniosios vaikystes vaikq
tevams,

3) lvairios sveikatos ugdymo temos sistemingai integruotos i mokytojq vestas atskiry
dalykq pamokas,
organizuotos sveikos mitybos akcijos, konkursai, paskaitos, viktorinos mokiniams,
pravestas rajoninis pradiniq klasiq mokiniq konkursas ,,Stipriis ir greiti".
organizuota mokyklos sporto Svente;
Pagal pasiraSyt4 sutarti su VSI ,,sveikatai palankus" visiems 1-5 klasiq mokiniams
pagal sudaryt4 grafik4 (apima 500 mokiniq) organizuojami dviejq dienq mokomieji-
praktiniai uZsiemimai apie sveik4 gyvensen4, sveikus maisto produktus, itraukiant ir
jq pasigaminimo mokymus. UZsiemimus veda VSi ,,Sveikatai palankus" specialistai.
Mokiniams iSduodami senillkatai;
Visi antrqjq klasiq mokiniai pagal suderintq grafik4 ir koreguot4 ugdymo tvarkaraSti
dalyvavo plaukimo programoje, rykdytoje Alytaus rekreacijos sporto baseine;
2019-09-13 pasira3yta sutartis su VSi ,,Tikra mityba" del projekto ,,Sveikatiada"
igyvendinimo. Vykdant Sf projektq lsipareigota progimnazijoje igyvendinti
koordinatoriq inicijuotas sveikos mitybos ir fizinio aktywmo veiklas, jas vie5inti
mokyklos intemeto svetainej e.

lgyvendinant metodinio darbo kryptis siekiant tikslo - ugdymo kokyb6s gerinimas
buriant ktrrybiSkq, iniciatyvi4, inovatyviq mokytojq bendruomeng bei tobulinant mokytojq
profesini meistriSkum4:

- progimnazijos metodine taryba inicijavo integruotq bei netradiciniq pamokq vedim4, jq
aptarimus ir diskusijas del formq ir metodq tobulinimo, veiksmingesnio netradiciniq erdviq
i5naudojimo, trumpalaikio integruoto projekto metodo i3bandymo. Pravestos 22 integruotos
pamokos, daugiau kaip 150 ivairiq netradicinio ugdymo pamokq, organizuotos 26 kultwines
paZintines veiklos dienos, igyvendinti 6 integruojamieji visus mokinius itraukiantys projektiniai
darbai.

- 2019-01-4-25 siekiant glaudinti ry5i tarp pradinio ugdymo mokytojq ir mokyojq
dalykininkq bei pletoti mokym4si kartu (pagal strateginio plano prioritet4 Veikimas kartu
(4.2.1 .) organizuota metodine diena ,,Kolega kolegai", kurios tema socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdymas. Jos metu buvo dalintasi gerosiomis darbo patirtimis ir igytomis Ziniomis
dallwaujant Lions Quest prevencines programos,,Paauglystes kryZkeles" mokymuose.

- parengti IKT ir kitq dalykq integravimo grafikai bei kultlrines integruojamosios
netradicines veiklos grafi kai;

- Organizuota nretodinds tarybos nariq i5lyka i Veiveriq Tomo Zilinsko gimnazij4 "Ugdymo
plano galimybiq i5naudojimas mokymo(si) motyvacijai ir mokiniq mokymosi pasiekimams
gerinti". Aptartos integruoqjq projekq organizavimo patirtys, galimybes.

- siekiant intensyvinti bendradarbiavim4 ir kolegiSkq mokymqsi organizuota atvirq pamokq

savaite (aptarta, diskutuota ir nutarta metodineje taryboje). Mokytojai stebejo vieni krtq pamokas, dalijosi
gerqja patirtimi, aptare privalumus ir trukumus metodindse grupdse. Stebetos 55 kolegq pamokos. Kadangi
planuota savaitd pasiteisino, susitarta aNiry pamokq savaites organizuoti du kartus per metus kovo ir
spalio menesiais. Kiekvienam mokyojui rekomenduojama per metus stebiti l-2 kolegq pamokas.

- Metodinese grupise mokslo metq pabaigoje aptartos lykusios integruotos ir atviros veiklos
(metodiniq grupiq protokolai, ataskaitos).

- Vykdytas pamokos kokybes gerinimas dalyvaujant Erasmus+ Kl projekte
,,NovatoriSkq ugdymo(si) praktikq taikymas gerinant mokiniq mokymosi pasiekimus" ir K2
proiekte ,,Siuolaiki5ki mokymo(si) ir vertinimo metodai kelias i asmenine Daiansa". Pasal Siuos

4)
5)
6)
7)

8)

e)



projektus kvalifikacij4 kele mokymuose Ispanijoje (K2 projekte 4 mokytojai, K1 projekte 1),

Olandijoje ir Maltoje dalyvavg po 1 anglq kalbos mokytoj4. Mokytojai, naudojasi mokymq
medZiaga, gerosiomis kitq mokyklq darbo patirtimis gerindami savo vedamq pamokq kokybg.
Organizuoja pamokas taikydami naujus mokymo(si) ir individualios paZangos vertinimo
metodus, iSbando nauj as susikurtas metodines priemones, aktyviau pamokose taiko IKT
priemones.

- Mokiniq pasiekimams gerinti parengtas priemoniq planas. jame numatytos ir
lgyvendinamos priemones mokytojo, klases, metodines veiklos organizavimo ir mokyklos
lygmenimis:

l) pradiniq kl. mokytojos, ltraukiant Seimas ir iSnaudojant ivairesnes edukacines
aplinkas mokiniq s4moningo skaitymo ugdymui organizuoja kflrybines uZduotis, taikant
Zaidybinius elementus gerina mokiniq teksto klrimo Zodiiu ir ra5tu igldZius, gerina raSto kultlr4
organizuodamos dailyra5dio ra3ym4, organizuoja raiybos taisykliq taikymo pratybas.

2) 5-8 klasese sistemingai raSomi diktantai. detaliai analizuojami ir aptariamos klaidos
su mokiniais, mokiniai ivairiais bldais skatinami skaityti.

3) Matematikos mokyojai pamokq metu ir popamokiniuose renginiuose taiko
edukacinius Zaidimus, naudoja IKT teikiamas galimybes. Ema, Eduka pratybas. kitas programas.
intemeto resursus ir aktyvi4sias pamokas.

4) Sistemingai organizuojamas mokiniq asmenines paZangos stebejimas Ema pratybq

,,Safario" lauke, po kiekvieno atsiskaitomojo darbo pildomos paZangos stebejimo lenteles.
5) Gerosiomis darbo patirtimis asmeninds mokiniq paZangos stebejimo ir analizavimo

srityje dalintasi LL3 staZuodiq metu su Taurages savivaldybes (2019-02-13), Silutes ir Siauliq
savivaldybiq (201 -04-29) Svietimo bendruomeniq atstovais.

6) Gamtos mokslq mokyojai pamokose vykdo praktinius-laboratorinius darbus
naudodami gaulas laboratorines priemones. stengiasi mokinius aktyvinti dalyvavimui
dalykiniuose konkursuose.

7) Klases lygmeniu klasiq susirinkimuose, aukletojq metodineje grupeje analizuojami
mokiniq mokymosi, lankomumo rezultatai, aptariami rezultatq gerinimo biidai. Bent kartq per
mokslo metus su kiekvienu mokiniu refleksinio pokalbio metu aptariami pasiekimai, gerinimo
biidai, suplanuoj ama reikiama pagalba.

8) Vykdant metodini darb4 progimnazijoje organizuojami motywojantys mokinius
dalykiniai konkursai, proto m[5iai, netradiciniai renginiai, integruojamieji projektiniai darbai.

9) Vykdomi bandomieji-diagnostiniai pagrindiniq dalykq patikrinimai, analizuojami
rezultatai, numatomi veiksmai tobulinimui.

10) Siekiant ugdymo pradinese klasese ir dalykineje sistemoje derpnes organizuojami
atskirq dalykiniq metodiniq grupiq ir pradiniq kl. mokytojq pasitarimai, mokytoj ai dalykininkai
stebi pamokas pradinese klasese.

1 I ) Mokyklos lygmeniu siekiant mokymosi rezultatq gerejimo stiprinamas socialinis
emocinis ugdymas lgyvendinant prevencines programas. UZtikrinama, kad visi 1-8 klasiq
mokiniai ir prieSmokyklinukai dalyvauja bent vienoje prevencineje programoje.

12) Mokiniai skatinami lankyti dalykq konsultacijas, modulius, neformaliojo Svietimo
veiklas. analizuojamas veiksmingumas.

13) Jau keletas metq yra sudaromos galimybes mokytojams n&udotis elektronine
mokymosi aplinka EMA, kurios pagalba naudojamasi inovatlwiomis mokymosi priemonemis ir
skatinama mokiniq individuali paLarga. Siais mokslo metais tokia galimlte naudojai ne tik
pradiniq klasiq mokytojai lietuviq k. ir matematikos pamokose, bet ir 5-6 klasiq matematikos
mo$tojai.

Taikant mokiniq pasiekimq gerinimo priemones daugeja mokiniq, dalyvaujandiq
dalykiniuose konkursuose ir olimpiadose, pasiekiama gery rezultatq, daugeja vykdomq
integruotqjq veiklq, vis didesnis mokiniq skaidius pasinaudoja teikiama individualia pagalba.

Pladiojo mokyklos veiklos kokybes isivertinimo duomenimis 2.2.2.Ugdymo(si) organizavimas
vertinamas 3- l balu ii ,1.

4



Nacionaliniq mokiniq patikdnimq rezultatai rodo pagerejusius antrokq skaitymo (teksto
suvokimo) rezultatus ta5kq vidurkis 87,3 proc. (praeitais m.m.85,3 proc.). Antrqjq klasiq
mokiniq matematikos bei skaitymo pasiekimai geresni uZ visrl tiprl Salies mokyktq rezultatus.
Visq dalykq ketvirtqjq klasiq mokiniq testq surinktq taSkq vidurkis gerokai virBij a visq tipq Salies
mokyklq vidurki,20l9 m. pagerejgs kefvirtokq skaitymo pasiekimq vidurkis, siekia 66,7 proc.
2018 m. - 65,6 proc. ir matematikos 69,3 proc., 2018 m. 64,8 proc., ir pasaulio paiinimo - 67 ,2
proc., 2018 m. - 66.7 proc. Geresni nei visq Salies tipq mokyklq SeStqjq klasiq mokiniq skaitymo
rezultatai.

II SKYRITIS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZTILTATAI IR RODIKLIAI

usl veiklos rezultatai

Metq
uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama. ar

nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rczultatai ir jq rodikliar

1.1.
Progimna
zijos
bendruo
men6s
telkimas
Svietimo
kokybes
kult[ros
pletrai ir
strateginiq
tikslq
igyvendini
mui

1.1.1. Sutelktos
darbo grupes
progimnazijos
ugdymo planq,
strateginio ir
metinio veiklos
planq parengimui
ir veiksmingam

igyvendinimui.

1 .1 .2. Sudaroma
daugiau ir
ivairesniq
galimybiq
aktyvesniam
mokytojq,
mokiniq, mokiniq
tevq isitraukimui
ir dalyvavimui
mokyklos
veiklose, ugdymo
procese.

1 .1 .1 . Laiku ir
kokybiSkai
suplanuoj amos
veiklos; pasidalijama
atsakomybemis tL
numatltq priemoniq

fgyvendinim4;
tiriamas
veiksmingumas ir
organizuoj amas
atsiskaitymas.

1 .1 .1 . Nuosekliai ir sistemingai
organizuoti planavimo procesai.
Direktore vadovavo progimrazijos
strateginio ir metinio veiklos planq
parengimui. Pagrindinius planavimo
dokumentus renge sirtelktos darbo
grupes iS mokyojq, mokiniq ir
teveliq atstolq. Visi planavimo
dokumentai parengti laiku, patvirtinti
direktoriaus lsakymu ir paskelbti
progimnazijos interneto svetaineje.
Parengtq planq igyvendinimas
detalizuotas rengiarrt veiklos planus
menesiui. suplanuotos priemones.
stebetas parengtq planavimo
dokumentq f gyvendtinimo
veiksmingumas. Organizuoti
refleksiniai pokalbiai tarp
administracijos ir visq mokytojq.
pagalbos mokiniui specialistq. kitq
pedago giniq darbuotojq. Pokalbiq
metu aptarli jq darbo rezultatai.

iglwendintos.lq darbo planuose

nusimatyos priemones, darbo
ataskaitos. (Parengtas stateginis planas

suderintas su administracijos dir. ir
patvirtintas dir. isakymu 2019-06-14 Nr.V-
75, jsakrymas del darbo grupes metiniam
veiklos planui parengti 2019-06-05, Nr.V-
67a, veiklos planas parqngtas ir patvirtintas
2019-09-0 isakymu Nr.V-84, isakymai del
darbo grupiq sudarymo ugdymo planams
parengti 2019-05-24 Nr.V-60 ir 2019-05-24
Nr.59. ugdymo planai parengti ir pawininti
2019-08-30 isakymu Nt. V-83.)

l.
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1.t.2.1 .

Organizuoj ami
bendruomenes
sutelktum4
skatinantys
renginiai.

1 .1 .2.2. Paskatinami
iniciatyviausi ir
aktyviausi
mokyto jai, mokiniai,

I .l .2.1 . Stengtasi gr

ir bendradarbiavimz
mokyojq ir pagalbi
specialistq, mokyto1
mokytojq ir adminir
stengiamasi aktyvin
tevelius ir skatinti jr
dallvavimui ugdyrr
mokyklos gyvenimr
Bendruomends sute
lygmenimis gerinti
organizuoti kassava
administracijos susi
mokytojais, juose a1

aktualijos. pasidZiar
pasiekimais, laimej r

iniciatyvomis. Siek:
pagalbos mokiniui r

mok)'tojq bei klasi!
bendradarbiavim4 a

pagalbos mokiniui t

apra5as, 2019-09-2!

isakymu Nr.V-109.
Organizuoti bendru
sutelktum4 skatinar

- Mokslo met
- Projekto,,Pr

gerumu" Svr

akcij a, kitos
inicijuojamr

- Mokslo met
Sventes atsk
mokiniams
darbuotoj an

- Kalediniai r
- Afvirq dury
- Refleksiniai

pokalbiai dz

mokiniui m,

teveliams:
- Darbuotojq

paimintys
- Mokiniq. ol

konkursq la
rengusiq mt
Sventel

- Atskiry klas

tevelir/sene
1.1.2.2. Siekian

mokytojq aktylumi
progimnazijos vida
apra5e numatytas sJ

rinti bendravim4
tarp mokytojq,
s mokiniui
q ir mokiniq,
tracijos. Buvo
:i mokiniq
Los pagalbai ir
o procesuose bei

ktumui visais
iistemingai
,tiniai
:ikimai su
rtariamos darbo
Lgiama mokiniq
mais, mokytojq
ant gerinti
pecialistq ir
aukletojq
:nauj intas
eikimo tvarkos
patvirtintas dir.

lmends
tys renginiai:
tr pradZios Svente;
.sidalinkime
ntinis koncertas,
jaunqjq maltiediq
s veiklos;

I uZbaigimo

ry klasiq grupiq
r jq teveliams bei
s;

:nginiai;
dienos teveliams;
individualiis
lyvauj ant
rkytojui ir

ubiliejus
renginiai;
mpiadq,
metojq ir juos
kytojq pagerbimo

iq mokiniq ir jq
liq vakarones.
. didinti
L ir iniciatylum4
ls darbo tvarkos
:atinimas.



Kiekvieno mokytojq tarybos
posedzio metu, per kassavaitinius
pasitarimus pasidZiaugiama mokytojq
gerais darbo rezultatais. parrykusiais
darbais, iniciatyvomis, parengtq
mokiniq laimejimais olimpiadose,
konkursuose. sportinese varZybose.
Kasmet svarstomos ir teikiamos
mokytojq kandidattiros Svietimo
skyriaus ir mero padekoms mokytojo
dienos proga. Progimnazijos
direktores padekos skiriamos
iniciatyviausiems mokytojams.
teveliams, pasibaigus pusmediams ar
trimestrams padekos skiriamos

mokymosi rezultatus ir didZiausias

ius 2019-06-21

Isakymas Nr.V-77 Del padekq mokiniq
tavams , 2019-02-t I Nr. V-14 Del pad€kos

nroklklos darbuoLojams. Dil padekos

mokiniams 2019-01-09 Nr.M-4. 20l9-06-07
Nr. M-1.14.2019-06-21 Nr.M- I 56.

1.2.

Prevenci
niq ir kitq
ilgalaikiq
programrl
rykdymo
koordinavi
mas
siekiant
aktyvinti
mokiniq
pozityvaus
elgesio
skatinimo
procesus.

1.2.1.
Vykdomomis
programomis
uZtikinamas
organizuoj amo
prevencinio darbo
sistemingumas ir
veiksmingumas.

1.2.1 .1 . {diegta ir
igyvendinama
LIONS QUEST
prevencind programa

,,Paauglystes
kryZkeles";

1 .2.1 .2. Tgsiamas ir
pletojamas
prevenciniq
programq ,,Zipio
draugai" ir ,,Antras
Zingsnis"

igyvendinimas;

1 .2.1 .1 . Visq 5-8 klasiq vadovams
paskirta savaitine kontaktine valanda
socialiniq ernociniq igudZiq
stiprinimo programos ..Paauglystes
kryZkeles" igyvendinimui. Mokytojai

progra.mos mokymus, igijo
sertifi katus ir. organizuodami veiklas
su mokiniais, naudojasi gauta Sios

programos rnetodine n.rcd2iaga.

pradiniq klasiq mokytoj os atnaujino
savo Zinias praejusi4 vasar4
dalywaudamos tiksliniuose Siq

prevenciniq programos igl vendinimo
mokvmuose ir naudojasi
progimnazij os nupirkta metodine
mediiaga. Siq programq uisiemimai
prie3mokyklinukams ir pradinukams

tevai.

1 .2. I .3.



darbo grupe,
parengtas tgstines
Sveikat4
stiprinandios
programos

,,Renkuosi gyventi
sveikai" priemoniq
planas, jo
igywendinime
dalyvauti
aktyvinama
progimnazijos
bendruomene.

mokykloje organizuoja 20 1 9-09-04
dir. isakymu Nr. V-l06a patvininta
darbo grupe. kurioje dirba mokytojq.
pagalbos mokiniui specialistq, tenl
bei mokiniq atstovai ir sveikatos
prie2iiiros specialiste. Darbo grupe
inicijavo metinio priemoniq plano,
kuris yra progimnazijos veiklos plano
sudedamoj i dalis, parengim4.
Kiekvienq menesi rykdomos 5io
plano priemones: sveiko maisto
degustacijos. akcijos, paskaitos.
viktorinos. (pladiau apie rykdytas

1.3.
Organizuo
ti
progimnaz
rj os
vidiniq
aplinkq
gerinim4
siekiant jq
estetiSk-um
o,
funkcional
umo ir
didesnio
pritaikomu
mo

1.3. Pagerejgs
vidiniq
progimnazijos
aplinkq estetinis
vaizdas ir
funkcionalumas.
ypad I ir II aukSto
koridoriuose,
foje; optimaliai
suplanuotos ir
paskirstytos
patalpos pamokq
organizavimo,
neformalioj o

Svietimo
veikloms,
pailgintos dienos
grupiq ir kt.
veikloms.

1 .3.1 . rykdytas
finansiniq le5q,
materialiniq iStekliq
pritraukimas vidiniq
erdviq gerinimui;

1.3.1. Direktore ne vien4 kart4
kreipesi i savivaldybes mer4,
administracijos direktoriq del
papildomo finansavimo mokyklos
fizines aplinkos pagerinimui: praiymai
merui Del papildomo finansavimo patalpos

irengimui (2018-12-l I Nr.(4.4.) V9-178) Del
papildomo finansavimo elektros automatams
atnaujinti (2018-12-l l, NR.(4.4)-V9- 177, del
papildomo finansavimo skyimo oro
kondicionavimo sistemai irengti 92018-12-
2l nr.(4 .4)-y 9-182, Del reikalavimq
higienos normq atitikimui jrykdymo (2019-
l2-12, Nr.(4.4)-V193, Ddl patalpos mokiniq
kuno k-ulruros pamokoms ir kitam fiziniam
akr),\r'umui organizuoti dal inio renovavimo
20 I 9- I 2- I 2 NR. 94.4.0+\9- 192,
adminisracijos direktoiiui 2019-l l-07 del
finansavimo skyrimo stebejimo kamerq

irengimui... Nr. 94.40-V9- 174.

2019 m. biudZete buvo numatyta
6100 Eur einamiesiEms remontams
rykdyti.

finansavimas pagal darbq
program4. Siuo

nleneslams
atlikti 2-jo auk5to
darbus. Skatintas
le5q pritraukimas,
leSq panaudojimo

i itraukti i Siq

teiktos kasmetines ataskaitos apie
panaudojim4. Stengtasi kaupti leSas

uZ patalpq nuom4. ieikota galimybiq
labdaros budu gauti statl biniq
medZiagq (daZq ir kt.), mokykliniq
baldq. Skatintos n.rokiniq tevq
iniciat-vvos teikti pagalb4
med2iagomis. prisidej imu atl iekant
konkrcdius patalpu remonto darbus.
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1.3.2. irengta patalpa
pradiniq kl.
gamtamokslinio
ugdymo
praktiniams-
laboratoriniams
darbams vykdyti:
priemonems laikyti;

1.3.3. atnaujintas
arba pagerintas
langq uZtamsinimas
bent 5-se
mokomuosiuose
kabinetuose:
1 .3.4. perdaZyta dalis
prasdiausio stovio I
ir II aukSto
koridoriaus sienq;
1.3.5.Rekonstruota
labiausiai
susidevejusi grindq
danga;

DZiugu, kad neabejingi tam buvo
progimnazijos tarybos teveliq
atstovai. iSplatino vieSq kreipim4si I
visus tevelius del siflymo padeti ir
prisideti prie mokyklos fiziniq
aplinlq gerinimo. Tevai dovanojo
mokyklai daZq, patys noriai dalyvavo
remontuoj ant atskirq kabinetq
patalpas.
1 .3.2. Vadovaujantis direktores

isakymu 2019-06-l I Nr.V-72
patvirtintu remonto planu liepos-
rugpjtidio menesiais organizuoti
mokyklos vidiniq endviq remonto
darbai.
Pradinukq laboratc
rykdyti patalpa ire
informacinio centr
Atsisakyta sumanl
progimnazij os rusi
laboratoriniams da

reikalinga patalpoj
kriauklg. Priemon
pasir0pinta tam pn
1.3.3.Pagal patiksl

irengtos Zaliuzes 5

iniams darbams
gta pertvarkius
patalpas.
ro irengti patalp4
patalpose, nes
>ams organizuoti
tureti vandens
ns laikyti
rikyta spinta.
Lt4 poreiki

kabinetuose, roletai irengti 7- iems
Se5iq mokomqjq kabinetq langams.
Tam skirta 1663 eur.2 proc. paramos
leSq.

I .3.4. Vidiniais mokyklos resursais
organizuotas II aukito sienq remontas
ir perdaZymas.

1.3.5. iStyrus poreikj labiausiai
susidevejusios grindq dangos
atnauj inimui 2019-12-12 teiktas
praSymas merui Nr. Nr.(4.4)-V193
del papildomo finansavimo
tolimesniam progirnnazijos grindq
dangos pagerinimui, nes
progimnazija nepaj6gi iS vidiniq
resursq organizuoti grindq dangos
atnauj inimo. Praejrciq metq eigoje
atliktas tik minimalus grindq dangos
lop1,mas.

2. UZduotys, neirTkdytos ar irT,kdytos i5 da

UZduotys
rlies ddl numatltq rizikll(lilSllC br)"1

PrieZastl s. rizikos
2.1

2.2.

-. ).
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).1.
2.5.

3. UZduotl s ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatt tos! bet il-rkd-vtos
)lldonra buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietirno istaigos veiklai
3.1 . Organizuotas maitinimo paslaugq vie5asis
pirkimas, parengtos ir patvirtintos pirkimo s4lygos
(2019-05-30 dir. isakymu Nr. V-640 pafvirtinta
vieSojo pirkimo komisija, rrykdyta vieSojo pirkimo
organizavimo procediira, organizuotas vie5ojo
pirkimo komisijos darbas, 2019-07 -15 pasiraSyta
maitinimo paslaugos sutartis su laimejusiu tiekeju -
O. Pinkevidienes individualia imone)).

UZtikrintas tgstinum&s organizuojant
kokybiSk4 mokiniq maitinim4.

3.2. Organizuotos Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq fstaigq darbuotojq ir komisijos nariq
darbo apmokejimo istatymo (2017 m. sausio l7 d.

isak. NT.XIII-198) pakeitimq nuo 2019-09-01

igyvendinimo veiklos:
- rykdytos mokytojq ir darbo tarybos informavimo
ir konsultavimo procedrros;
- organizuotas praneSimq apie darbo apmokejimo
s4lygq pakeitimus parengimas ir darbuotojq
sup€rzindinimas;
- atliktas darbo apmokejimo sistemos atnaujinimas
ir suderinimas su darbo taryba:
- organizuotas valandiniq kr[viq paskirstymas
mokytojams pagal apmokejimo istatymo pakeitimus
ir turimas mokymo le5as.

Sklandr.rs ir
mokslo metq
paskirstytos

mokymo

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama. ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

irjq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

uiduotis

UZduodiq lvykdymo apra5ymas
Paiymimas atitinkamas

langelis
5. I . U2duorys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai E
5.2. UZduorys i5 esmes jlykdytos pagal sutartus veninimo rodiklius Gerai x

5.3. lrykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai D
5.4. UZduotys neirrykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenk inanrai n
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6. Patobulintos
6.1 . Patobulinto mokytojq etatinio darbo uZmokesdio modelio iglvendinimo
kompetencijos.20l9-06- 12 paZymejimo Nr.-05 (6 ak. val.)
6.2. Bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijos, 2019-10-04 paZymejimo Nr. TSC-9836 (8
ak. val.)
6.3. fvairaus amZiaus mokiniq ugdymui pritaikytq edukaciniq aplinkq ktuimo, 2019-12-13
paZymejimo Nr. 19-1600. (6 ak. val.)

,crrrlrr.lus kurias n ordtu tobulinti
7.1 . Socialinio emocinio ugdymo organizavimo.
7.2.

7.3.

*sdt t
(paraSas)

I\I SKYIIIT]S
\ ER'I-INIMO PA(;RINI)I\4AS IR SII I.} \,IAI

/ darbuotojq atstoyavimq ig),\,/endinantis asmuo)

9. [vertinimas, jo pagrindimas ir sillymai: ee/z.a. '- .ra 4'Lb ' .<zt-z>
U'

MlO,^, b@ ,1 4. )b' kfu ,-*&t kb .* .r-e Aa)n;li.-:a .,<t )Lr'a

&*'r-ro ,.u"otq A.r:t<"".a; daz; ^Z2rnoec--
fi So^-e,c'qt 

t-
loto-a2.Sg

Direktor€
(Svietimo lstaigos vadovo pareigos)

8. f vertinimas, jo pagrindimrs ir sitll mai:

(ivietimo istaigos savininko reises ir
pareigas 

f 
gyvendinaniios instirucijos

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

IrenaTarasevidiene 2020-01-20
(vardas ir pavardd) (data)

(data)

(uruNJ(r(!E rxu\y(rur rcryuuD

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje - W4uffirJ

(vardas ir pavardd)
Alvydas Valcekauskag

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertilumas ?€ 2an '
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IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS T]ZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKI,IAI

10. Kitq metq uU duotys
nustalomos ne maziau kaip 3 rr ne kai 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustat).tos
uZduo8s iwkdttos)

10. I . Gerinti mokiniq mokymosi
rezultatus koordinuoj ant
pamokos tobulinimo procesus.

1 . I . ne maiiau kaip 90
proc. pedagogq pamokos
tobulinimui tikslingai
kel6 kvalifikacij4
ivairiomis formomis;

1.2. pamokinio darbo
stebesena ir vertinimas
vykdya atsiZvelgiant i
strateginiame plane
numatltas siektinas
pamokos gerinimo
kryptis;

1.3. nuosekliai

lgyvendintas mokinio
individualios paZangos
stebesenos modelis.

1.1.1. iStirtimokytojrl
kvalifikacijos poreikiai ir
parengta kvalifikacijos
tobulinimo programa;
l. l.2.skatintos mok)rynosi kartu
ir vieniems iS kitq iniciatyvos,
vykdyta gerosios patirties
sklaida. Organizuoti
progimnazijoje ne maLiat 2
mokymailsi.l kartu, metodine
diena ir gerosios patirties
pasidalijimas.
1.2. 1. atnaujintas pedagoginio
darbo prieZiiiros mokslo
metams planas;
1.2.2. koordinuotas vidaus

[sivertinimo darbo grupes
darbas vykdant pasirinktojo
2.4.2. rodiklio Mokiniq
isivertinimas pamokoje
vertinim4;
1.2.3. direktore stebeio ir
vertino ne maZiau 15 pamokq,
kitq ugdomqiq renginiq.

l.3.uZtikrinta ir visuorinai
vykdyta individualios mokinio
paZangos

organizuoti
mokvmos(si)

koordinuotas
gerinimo

stebesena,
sistemingi

rezultatrl

rezultatq
priemoniq

aptarimai atskirais lygmenimis,

suplanavimas ir igyvendinimas,
nulemgs mokiniq mokymosi
paZangos rodikliq pagereiima.

10.2. Siekti mokyklos vidiniq
erdviq esteti5kumo,
patrauklumo, geresnio
pritaikomumo ir funkcionalumo.

2.1 . Atlikti progimnazijos
I-jo auk5to erdviq
einamojo remonto darbai.

2.1.1.suplanuotos leSos ir
sutelkta darbo grupe remonto
darbams atlikti;
2.1.2.organizuotas remonto
darbq vykdymas liepos-
rugpjUdio menesiais.
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2.2. II -jo auk5to sienas ir
erdves puoSia naujai

irengti stendai, remeliai
su mokiniq darbais, kitos
demonstracines
priemones.

2.2.1. suplanuotos le5os stendq,
r6meliq, kitq priemoniq

isigijimui;
2.2.2.koordinuoti darbai ir
skatintos iniciatywos rurlinti ir
puoSti mokyklos aplinkas.

I 0.3.Organizuoti strateginio
plano igyvendinimo tarpini
vertinim4.

3. l.atliktas progimnazijos
strateginio plano tarpinis
ivertinimas, rezultatai
aptarti ir iSdiskutuoti,
esant poreikiui atlikta
plano korekcija.

3.1.1. suburta darbo grupe
strateginio plano igyvendinimo
tarpiniam vertinimui;
3. l .2.koordinuotas vertinimo
organizavimas, rezultatl+
analizavimas ir aptarimas
mokytoirt taryboie.

10.4.

10.5.

ll. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali brtti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykclyti Sias uZduotis)

doma suderinus su 5r. ietimo vadovu
I1.1
t1.2.
1 1.3.

Pdenq ralono savhraldytds m6ras

Alvydas Valcekru"skm &lo-os4
(Svietimo jstaigos savininko reises ir
pareigas lgyvendinanCios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau

?
(vardas ir pavarde) (,lata)

(lvietimo istaigos vadovo pareigos)

\--,,c/
(paralas)

,nc aa- 6o.ru+LlLu' /a,te. al-)f
(vardas ir pavard€) (data)


