


2020-2021 m. m. mokinių pažangumas 1-4 klasėse 99,7%, 5-8 kl. – metinis 98,6 %, galutinis 

papildomų darbų 99,6 %. Bendras progimnazijos metinis pažangumas 99,19%, o galutinis po 

papildomų darbų – 99,8% (0,47 proc. padidėjo palyginus su praėjusiais mokslo metais). 
         Pagal galimybes vykdytas metodinis darbas. Aktyviai dalintasi gerosiomis darbo patirtimis dirbant 

nuotoliniu būdu. Zoom platformoje organizuotoje metodinėje dienoje ‚Kolega kolegai“ mokytojai 

diskutavo ir dalijosi patirtimis  apie netradicines, įdomias, skatinančias kūrybiškumą, ugdančias lyderystę 

pamokų veiklas, taikytas dirbant nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu mokytojai aktyviau dalyvavo 

įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 7 mokytojai patys skaitė pranešimus Prienų bei kitų rajonų 

mokytojams, 2 pradinio ugdymo mokytojos sukūrė lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius 2 klasės 

mokiniams. 

 Dalyvauta tarptautiniuose projektuose:  

 Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių KA229 projektas „Maths in Motion“ (Šalys partnerės 

Švedija, Estija, Portugalija, Čekija). 

Šiame projekte dvi pagrindinės sritys –  matematika ir socialinės-kultūrinės veiklos buvo vystomos 

nuotoliniu būdu. Matematikos veiklos projekte glaudžiai susietos su kūno kultūra, daile, IT. 

 Erasmus+ KA227 strateginės partnerystės projektas „Improve teaching and achieve results through 

inclusion“ (Art & IT)  (Šalys partnerės Portugalija, Ispanija, Turkija, Čekija). 

Šiame projekte plėtojant meninę ir IT kūrybines ir kitas veiklas siekta pagerinti mokinių 

susidomėjimą  ir įsitraukimą į mokymosi veiklas menų ir IT priemonėmis, sukurti įtraukią ir palaikančią 

aplinką dalyvaujančiose projekte klasėse, sustiprinti mokytojų profesinį tobulėjimą IKT integravimo į 

ugdymą srityje. 

 Erasmus + KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektas „Europe –  Our Home“ (Šalys partnerės 

Lenkija, Čekija, Ispanija, Italija). 

Projekte dalyvaujanti bendradarbiaujančių mokyklų mokytojų komanda išbandė novatoriškas  

mokymo praktikas, leidžiančias išmokyti vaikus vartoti anglų kalbą natūraliai bendraujant, atliekant 

praktines užduotis ir nebijant klysti. Projekte plačiai vystytos veiklos, susietos su IKT priemonių 

naudojimu mokyme ir mokymesi. Antra projekto kryptis – IKT priemonių naudojimas. Su IKT priemonių 

pagalba, tikėtasi pasiekti prasmingo ir veiksmingo mokymo ir mokymosi. Vystant projektines veiklas 

buvo akcentuotas  vaikų kūrybiškumo, savarankiškumo ir atsakingumo, komandinio darbo, keitimosi 

idėjomis ir įsivertinimo ugdymas.  

 Erasmus + programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektas KA101  

„Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Projektas parengtas Prienų savivaldybės. 

Progimnazija kaip ir kitos rajono švietimo įstaigos šiame projekte pradėjo dalyvauti pasirašiusi 

savivaldybės parengtą bendrą projekto vykdymo konsorciumo sutartį. Sudaryta darbo komanda suplanavo 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bei administracijos atstovų dalyvavimą numatytose stažuotėse.  

Visų vykdomų projektų veiklos bus tęsiamos ir 2021-2022 mokslo metais numatytus tikslus ir 

suplanuotas priemones integruojant į progimnazijos ugdymo plano, metinio veiklos plano veiklas.  

Aktyviai dalyvauta ir pasiekta gerų rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose. 

Pradinių klasių matematikos  olimpiada – dalyvavo 9 mokiniai, pelnytos keturios I-os ir po vieną 

II ir III vietas, keturi iš jų atstovavo rajoną respublikinėje matematikos olimpiadoje. 

Technologijų olimpiada – 2 prizininkai 

Tarptautinis informatikos konkursas ,,Bebras“ – dalyvavo 91 mokinys, pelnyta  10 prizinių vietų 

savivaldybėje. 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ – dalyvavo 48 mokiniai, 13 mokiniųiš jų pateko 

į geriausiųjų savivaldybėje dešimtuką. 

Tarptautinis kalbų konkursas „Kengūra“ – laimėtas auksinės kengūros diplomas. 

Tarptautinis konkursas „KINGS“ – 1 pradinių klasių mokinys pelnė aukšto procento rezultatus 

(89,91proc. matematika, 88,89 proc. lietuvių k.), iš dalyvavusių 40 5-8 kl. mokinių 16 pateko į finalą, 1 5-

okė laimėjo III vietą, 1-as mokinys pelnė II-jo lygmens diplomą.  

Aktyviai dalyvauta respublikiniuose konkursuose: 

Respublikinė geografijos olimpiada „Mano gaublys“ – 4 prizinės vietos; 

Respublikinis Č.Kudabos geografijos konkursas – 50 vieta iš 205 dalyvių ir 68 vieta iš 176 

dalyvių; 

Respublikinis matematikos konkursas „Pangea“ – III vieta respublikoje, 8 mokiniai pateko į II-ą 



turą. 

Konkurse „Olympis“ pelnyti diplomai – 43  įvairių klasių mokiniai, medaliai – 7 mokiniai; 

Nacionalinis 3-4 kl. mokinių kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas – 4 prizinės 

vietos; 

Respublikinis aplinkosauginio ugdymo rašinių konkursas „Saugau tave, Žeme!“ – 3 prizininkai; 

Respublikinis mokinių meninio skaitymo konkursas – pelnytos 2 II-os vietos. 

Pasiekti geri rezultatai rajoniniuose konkursuose: 

Rajoninis 5-7 klasių mokinių konkursas „Mano šeimos relikvija“ – 1 laureatas ir 1 padėkos 

raštas; 

Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Pavasario spalvos“ – tapybos darbų kategorijoje 2 

prizininkai, fotografijos darbų kategorijoje – 1 prizininkas ir 1 nominantas; 

Rajoninis informacinių technologijų konkursas „Žmonių bendravimo priemonės“ darbų ir 

kompiuterių detalių kategorijoje pelnyta III vieta; 

Rajoninė pradinių klasių mokinių piešinių paroda-konkursas „Gamta – visų namai“ – 5 prizinės 

vietos; 

Rajoninis 3-4 kl. mokinių raiškaus žodžio konkursas „Tau, Lietuva“ – 3 prizinės vietos; 

Rajoninis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano mokyklos kalendorius“ – 4 prizinės vietos; 

Rajoninis konkursas „Aš galiu“ – 3 prizininkai; 

Mokinių technologijų kūrybinių darbų konkursas „Mano rankinė gražiausia“ – 2 prizinės vietos; 

Rajoninis raiškaus skaitymo konkursas „Skambėk, lietuviškas žodi“ – 4 prizinės vietos. 

Geri muzikiniai pasiekimai: 

Respublikinis konkursas „Visa mokykla šoka“ – pelnyta I vieta; 

Pradinių klasių mokinių instrumentinės muzikos festivalis „Pasidirbau aš dūdelę“ – 30 mokinių 

apdovanoti padėkos raštais; 

XXI - asis respublikinis skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ – jaunesniųjų 

skautų vokalinis ansamblis -  III vieta,  skautų ansamblis – II vieta; 

V šalies 1-5 klasių mokinių krikščioniškosios muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės“ – 

pelnytas diplomas. 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai 

bei rodikliai) 

Pagal progimnazijos 2019 – 2021 m. strateginiame plane numatytą tikslą – Skirtingų gebėjimų 

mokinių ugdymos(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei 

konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis – kasmet parengiamas 

progimnazijos veiklos planas mokslo metams, kuriame suplanuojami strateginio tikslo įgyvendinimui 

skirti uždaviniai ir numatomos konkrečios priemonės.  

2021 metais įgyvendinta: 

Pagal  A. prioritetus    Mokinio pasiekimai ir pažanga(1.2.1.) Visybiškumas bei Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2.2.1.) Mokymosi įprasminimas, o taip pat B prioritetą Vertinimas 

ugdant (2.4.) Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšysmetiniame veiklos planekeltam tikslui Metodinio ir 

pamokinio darbo tobulinimassuplanuotas uždavinys –Taikyti ugdymo inovacijas pamokoje 

plėtojant tarpdalykinę integraciją ir įgyvendinant projektus: 

 Pravesti 62 užsiėmimai netradicinėse erdvėse pradinio  ugdymo klasėse, 6 pamokos už mokyklos 

ribų dalykinėje sistemoje; 

 Pravestos 23 integruotos pamokos kooperuojantis 2-3 mokytojams pradinio ugdymo klasėse, 14 

pamokų pravesta 5-8 klasėse: 6 integruotas pamokas pravedė gamtos ir socialinių mokslų 

mokytojai, integruotas pamokas pravedė kartu lietuvių kalbos ir istorijos, muzikos ir matematikos 

bei informacinių technologijų mokytojai; 

 Nuotolinio mokymo metu Zoom platformoje užsiėmimus mokiniams vedė edukatoriai, rašytojai, 

programų vadovai; 



 Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai dalyvaudami Erasmus + programos KA2 

projekte į veiklas įtraukė septintų klasių mokinius. Įtrauktų klasių pamokose taikyti naujoviški 

matematikos mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodai. 

Išbandytos naujos strategijos, veiklos ir priemonės, kurios daugiau motyvuoja mokinius 

aktyvumui ir įsitraukimui. 

 Anglų kalbos mokytojai aktyviai dirbo eTwinning, Erasmus+ tarptautiniuose projektuose, 

įgyvendino veiklas su mokiniais, talpino medžiagą eTwinning projektų „Countre and cultures“, 

„Maths in Motion“, „Art and IT development in learning“ svetainėse; 

 Kaip ir kasmet mokytojai skatino savo pamokose projektines 5-8 kl. mokinių veiklas: gamtos ir 

socialinių mokslų mokytojai organizavo 10 tokių veiklų, lietuvių kalbos mokytojai – 14, visos 

pradinio ugdymo mokytojos pasiskirstę grupelėmis pravedė po 2-3 ilgalaikius projektus, 

projektinės veiklos organizuotos ir priešmokyklinio ugdymo grupėse į jų organizavimą buvo 

įtraukti ir tėveliai.  

 Apie bendradarbiavimą komandoje, projektinių veiklų organizavimą gerosiomis patirtimis 

dalintasi LL3 stažuočių metu.  

           Metiniame veiklos plane suplanuotam uždaviniui – Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas 

realizuojant susitartas priemones ir stebint jų veiksmingumą įgyvendinta: 

 Kaip ir kasmet  progimnazijoje veikė asmeninės mokinio pažangos matavimo sistema, padėjusi 

mokiniams stebėti savo daromą  pažangą, numatyti tikslus, lūkesčius.  Pradinėse klasėse du 

kartus per metus  vykdyti refleksiniai pokalbiai tarp mokytojo, mokinio ir tėvų atstovo. Pokalbių 

metu individualiai aptarti kiekvieno mokinio mokymosi rezultatai, patiriamos sėkmės ir 

mokymosi sunkumai, nusimatytos pagalbos priemonės. 5-8 klasių koncentre mokiniai pasibaigus 

trimestrui pildė asmeninės pažangos stebėjimo  lapus bei asmeninės pažangos dalyko fiksavimo ir 

analizavimo  formas; 

 Vidaus įsivertinimo metu analizuotas parengtų pritaikytų ir individualizuotų programų 

veiksmingumas, išvados pristatytos mokytojų tarybos posėdyje. Susitarta dėl rengiamų programų 

kokybės gerinimo priemonių. 

 

           Sistemingai taikytos priemonės turėjo įtakos mokinių rezultatų gerėjimui.  Metinis mokinių 

pažangumas pagerėjo 0,47 proc. 

 

       Pagal  prioritetus B. Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Pagalba mokiniui metiniame 

plane keltam uždaviniui – Socialinio emocinio ugdymo (SEU) programos diegimas įgyvendintos 

priemonės: 

 Suburta darbo komanda, kuri parengė  socialinio emocinio ugdymo programą ir ją pristatė 

mokytojų tarybos ir metodinės tarybos posėdžiuose; 

 Visi 5-8 klasių mokiniai įtraukti į SEU programos įgyvendinimo veiklas. Programos 

įgyvendinimui paskirta 1 kontaktinė savaitinė valanda kiekvienos klasės auklėtojui; 

 Įgyvendinant SEU programą Išbandytas visuminis mokinio pažangos stebėjimo įrankis - 

aplankas, kurio viena iš dalių yra SEU ir bendrųjų kompetencijų pažanga, karjeros planas. 

 Analizuojamas SEU programos priemonių poveikis, dalijamasi patirtimi: 

- SEU programos įgyvendinimo poveikis, patirtys ir problemos aptartos klasių auklėtojų 

metodiniame pasitarime 2021-08-25; 

- SEU programos įgyvendinimo veikla pristatyta Kupiškio savivaldybės atstovams 

stažuotės ,,Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko 

sėkmei“ pagal LL3 programą 2021-04-16 metu. 

       Suplanuotam uždaviniui – Sveikatinimo veiklų ir prevencinių programų įgyvendinimas 

įvykdyta: 

 Užtikrinta, kad kiekvienas mokinys dalyvautų bent vienoje prevencinėje programoje. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse į ugdymo veiklas integruojama prevencinė programa „Zipio 

draugai“, 1- 4 klasių ugdymo planuose paskirta savaitinė valanda prevencinės programos „Antras 

žingsnis“ vykdymui, 5-8 klasių mokinai dalyvauja prevencinėje Lions Quest programoje 

„Paauglystės Kryžkelės“; 



 Stengtasi vykdyti sveikatinimo programos „Renkuosi gyventi sveikai“ suplanuotas priemones. 

Temos, susijusios su sveika gyvensena buvo integruojamos į ugdomąjį procesą. Atskirose klasėse 

sveikatos priežiūros specialistė vedė pamokas, organizavo sveikatinimo renginius. Antrų ir trečių 

klasių mokiniams organizuotos plaukimo pamokos Prienų sporto centro baseine. 

       Pagal prioritetą Lyderystė (4.1.2.)  Lyderystė mokymuisi administracijos skatinami iniciatyvoms ir 

įsitraukimui mokytojai individualiai ar kolektyviai darė įtaką savo kolegoms, kitiems bendruomenės 

nariams siekdami, kad tobulėtų mokymo ir mokymosi praktikos, dalijosi gerosiomis darbo patirtimis: 

 11 mokytojų skaitė pranešimus  LL3 stažuočių metu tema,,Socialinio ir emocinio ugdymo 

stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“ (2021-04-21); 

 Sutelktos mokytojų darbo grupės parengė rajono pradinių kl. mokinių konkurso „Gražios raidės – 

dailus raštas“, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių raiškaus skaitymo konkurso 

„Skambėk lietuviškas žodi“ nuostatus, organizavo šiuos konkursus nuotoliniu būdu;  

 Dvi pradinio ugdymo mokytojos sukūrė lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius mokiniams ir pravedė 

du respublikinius praktinius seminarus mokytojams kaip dirbti su parengtomis pratybomis. 

 2021-02-18 rajono pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Kolega-kolegai“ visos pradinio 

ugdymo mokytojos dalijosi patirtimis grupinio darbo metu; 

 Dailės ir technologijų mokytoja organizavo rajoninį konkursą „Mano mokyklos kalendorius“. 

 Paskirta progimnazijos projektų koordinatorė telkė darbo komandas ir įtraukė mokytojus ir 

mokinius į dalyvavimą tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, inicijavo aktyvų dalyvavimą 

eTwinning projektuose; 

 Aktyviųjų mokymo strategijų taikymą savo pamokose dvi mokytojos aprašė parengtuose 

darbuose, skirtuose metodinių darbų parodai ,,Aš ir pokytis“, pristatė mokyklos bei rajono 

mokytojams; 

 Geografijos mokytoja pilotavo, t.y. su vaikais išbandė pagal naujas bendrąsias programas išleistą 

geografijos vadovėlį 6 klasei, teikė pasiūlymus jo tobulinimui. 

Pagal B prioritetą Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) Pagalba mokiniui: 

 progimnazijos ugdymo plane 2021-2022 m. m. dalykų konsultacijoms skirta: 

 1-4 klasių mokiniams 17 val.  

 5-8 klasių mokiniams 28 val.  

 Ugdymo praradimams kompensuoti dėl nuotolinio ugdymo ŠMSM lėšomis dar 

papildomai skirta 336 val. pradiniam ugdymui ir 322 val. 5-8 klasių mokiniams. 

 Kiekvieno trimestro/ pusmečio pabaigoje individualiai su dalykų mokytojais bei klasių 

auklėtojais aptarti kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų poreikių, pasiekimai ir daroma 

pažanga, numatytos pagalbos teikimo galimybės pasiekimams gerinti. Sistemingai 

bendrauta ir bendradarbiauta su Prienų ŠPT specialistais, aptarti mokymosi lūkesčiai ir 

specialistų rekomendacijos po kiekvieno mokinio tyrimo; 

 Sprendžiant mokinių socialinius, ugdymo ir lankomumo klausimus 

sistemingaibendradarbiauta su vaiko teisų apsaugos, socialinės paramos skyriumi, 

socialinių paslaugų centru, atvejo vadybos specialistėms, Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba, Prienų policijos komisariatu.  

        Pagalbos vaikui specialistų, administracijos ir mokytojų  savalaikio reagavimo ir suteiktos 

reikiamos pagalbos mokiniams  bei jų tėvams dėka pavyko progimnazijoje išvengti krizių. 

        Pagal C prioritetus Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.) Estetiškumas ir Aplinkų bendrakūra 

(3.1.3.) Mokinių įtraukimas. Mokinių darbų demonstravimas įgyvendinant metinio veiklos plano 

uždavinį Progimnazijos mokymo(si) aplinkų gerinimas: 

 Suplanuotos ir kreipiantis į Prienų savivaldybę dėl papildomo finansavimo skyrimo gautos lėšos 

fizinių aplinkų gerinimui; 

 Organizuoti einamojo remonto darbai. Renovuota progimnazijos technologijų kabineto virtuvės 

patalpa, atnaujinti baldai ir įranga; 

 Atnaujinta mažoji sporto salė, esanti progimnazijos rūsyje; 

 Prienų savivaldybės ir seniūnijos pastangomis atnaujinta dviejų pagrindinių takų į mokyklą 

trinkelių danga; 



 atnaujinti 64 vienviečiai mokyklinių suolų komplektai priešmokyklinukams ir 44 vnt. kėdžių 

pradinukams; 

 Pertvarkytos patalpos Naujosios Ūtos daugiafunkciame centre. 

      Įgyvendinant veiklos plano uždavinį IT techninės bazės ir skaitmeninių mokymo priemonių 

atnaujinimo organizavimas atliktos priemonės: 

 Ištirtas poreikis ir sudarytos galimybės visoms pradinio ugdymo mokytojoms naudoti 

elektroninius vadovėlius ir pratybas mokiniams – 8 pradinės klasės naudoja Ema skaitmenines 

pratybas, 2 klasės – Eduka, 6 klasės naudoja ir Eduka, ir Ema skaitmenines pratybas. 5-8 klasėse 

dėstantys mokytojai naudojasi Ema ir Eduka elektronines pratybas matematikos, gamta ir žmogus 

ir lietuvių kalbos pamokose. 

 Pasinaudojus iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta įranga, o taip pat mokyklos turimu 

finansavimu nuotolinių ir hibridinių pamokų organizavimui progimnazijoje yra įrengti du 

interaktyvieji ekranai, naudojamasi gautais 2  robotukais, 4 kameromis ir atnaujintais 14 vnt. (per 

2020-2021 m. m.) nešiojamais kompiuteriais, 2 stacionariais kompiuteriais. 

     Pagal D prioritetus Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.) Atkaklumas ir nuoseklumas ir 

Veikimas kartu (4.2.1.) Kolegialus mokymasis. 

         Pagal parengtą  kvalifikacijos tobulinimo programą sudarytos sąlygos ir galimybės visiems 

progimnazijos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją pagal nustatytas prioritetines kvalifikacijos 

tobulinimo kryptis savo pasirinktomis formomis ir būdais. Organizuoti labiausiai pasiteisinę 

kursai/mokymai pačioje progimnazijoje, skatintas mokymasis vieniems iš kitų, palaikyta ir kryptingai  

metodinėse grupėse vykdyta gerosios patirties sklaida: 

 Gerinant pamokos kokybę mokytojai buvo skatinami dalyvauti bent vienuose mokymuose 

kursuose, seminare apie aktyviųjų, motyvuojančių strategijų, taikymą nuotoliniame ugdyme; 

 61  mokytojas įsitraukė į ilgalaikius (40 val. ir daugiau ) mokymus; 

 Visi mokytojai lankėsi seminaruose, kursuose apie nuotolinio ugdymo pamokų organizavimą, 

IKT bei skaitmeninio turinio taikymą pamokose. 42 mokytojai  dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimas“ II modulyje Skaitmeninio turinio kūrimas; 

 4 pradinio ugdymo mokytojos baigė metų trukmės programą „Teachers Lead Tech“; 

 Visos pradinio ugdymo mokytojos, spec. pedagogė ir soc. pedagogė dalyvauja projekte 

„Besimokančių pradinio ugdymo mokyklų tinkas“. Rudens sesijoje žinias gilino informacinių 

technologijų naudojimo ir mokinių finansinio raštingumo ugdymo klausimais; 

 Progimnazijoje buvo organizuoti mokymai „Interaktyvaus ekrano panaudojimo galimybės 

pamokose“; 

 Visos priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo 4-6 seminaruose: gilino kompiuterinio 

raštingumo kompetencijas, išklausė seminarą „Elgesio ir emocijų sutrikimai. Pozityvaus elgesio 

pritaikymo galimybės“. 

              Nuolat skatinamas mokytojų iniciatyvumas, priimami konkretūs susitarimai padėjo siekti 

užsibrėžtų tikslų ir juos veiksmingai įgyvendinti. 

II SKYRIUS 

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. K

Koordinuoti  

mokinių 

1.1.1. 
Užtikrinama 

sisteminga 

1.1.1.1.Vyko 

sistemingi 

mokinių 

Progimnazijoje užtikrinama sisteminga individuali 

mokinių pažangos stebėsena: 
1.1.1.1.1.Vaiko gerovės komisijoje organizuoti 8 posėdžiai, 



mokymosi 

pasiekimų 

gerinimo 

procesus. 

individuali 

mokinių 

pažangos 

stebėsena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2. 

ugdymosi 

sunkumų ir 

elgesio problemų 

aptarimai, priimti 

susitarimai, 

nulėmę teigiamus 

pokyčius; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.1.2. 

Reguliariai 

organizuoti 

refleksiniai 

pokalbiai 

„Mokinys – 

mokytojas – 

tėvai“ pradinio 

ugdymo 

koncentre, 5-8 

klasių mokiniai 

patys pildė 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimo  lapus 

bei asmeninės 

pažangos dalyko 

fiksavimo ir 

analizavimo  

formas. 
1.1.2.1.Tęsiant 

prevencinės 

programos 

LIONS QUEST 

„Paauglystės 

kryžkelės“ 5-8 

sistemingai vykdyti pasitarimai atskiriems atvejams, 

reikalaujantiems skubių veiksmų ir sprendimų. Posėdžiuose 

analizuota atskirų mokinių mokyklos nelankymo priežastys, 

mokymosi pagalbos teikimo efektyvumas ir tikslingumas, 

poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems  bei 

mokymosi ir lankomumo problemų turintiems mokiniams 

taikymo veiksmingumas, mokinių, kuriuos mokytojai 

rekomenduoja vertinti ŠPT ugdymosi sunkumai, švietimo 

pagalbos teikimo mokiniams, kuriems jau yra gautos ŠPT 

vertinimo išvados ir rekomendacijos tikslingumas ir t.t.  
Priimti konkretūs susitarimai, kurie turėjo įtakos mokinių 

mokymosi rezultatų gerinimui – 2021-01-22 posėdžio 

nutarimu nuo sausio 25 d. į mokyklą buvo grąžinti 28 

mokiniai mokytis nuotoliniu būdu. Šiems mokiniams buvo 

organizuota intensyvi sisteminga pagalba jungiantis prie 

pamokų, atliekant savarankiškas užduotis, teiktos specialistų 

konsultacijos. Visus mokslo metus buvo nuolat stebima 

mokinių daroma pažanga, analizuojami rezultatai, 

aiškinamasi, kokios priežastys įtakojo atsirandančius 

mokymosi, psichologinius sunkumus.   
Organizuoti mokytojų, auklėtojų, specialistų pasitarimai, 

konsultacijos, pasidalijimai patirtimi: 
  - Kiekvieną mėnesį organizuoti mokytojų pasitarimai dėl 

pagalbos konkretiems mokiniams, analizuotas  

veiksmingumas. 
- Kiekvieną trimestrą organizuotos specialistų ir mokytojų 

konsultacijos ir bendri mokytojų pasitarimai padėjo planuoti 

ir koreguoti ugdymą pamokose, tikslingai pritaikyti ugdymo 

turinį sunkumų patiriantiems mokiniams. 
  - 2021-09-15  organizuotas 5-tų klasių auklėtojų, dėstančių 

mokytojų ir ketvirtų klasių mokytojų pasitarimas įtakojo 

geresnį mokytojų pasirengimą užtikrinti sklandžią mokinių 

adaptaciją dalykinėje sistemoje. 
1.1.1.2.1. Visose pradinio ugdymo klasėse organizuoti du 

kartus per mokslo metus refleksiniai pokalbiai „Mokinys – 

mokytojas – tėvai“, jų metu individualiai aptarti  kiekvieno 

mokinio mokymosi rezultatai, kylantys sunkumai, reikiama 

pagalba. 
1.1.1.2.2. 5-8 klasėse nepažangūs mokiniai pildė asmeninės 

pažangos stebėjimo formas, jose nusimatė rezultatų gerinimo 

įsipareigojimus ir konkrečius susitarimus dėl reikiamos 

pagalbos (pvz. atskirų dalykų konsultacijų lankymo ir pan.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2.1.1. Mokykloje pagal specialią formą parengta 

Socialinio emocinio ugdymo (SEU) programa – suplanuotos 

ir numatytos ugdymo kryptys, galimybės, grėsmės ir 

priemonės. 
Prevencinės programos vykdymui visų 5-8 klasių ugdymo 



Vykdomas 

socialinis 

emocinis 

mokinių 

ugdymas; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasėse vykdymą 

parengta ir bent 

70 proc. 

įgyvendinta 

Socialinio 

emocinio ugdymo 

programa 

metams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.2.2. 

Užtikrintas 

kiekvieno 

mokinio 

planuose skirta 1 savaitinė valanda. 
1.1.2.1.2. SEU programos kryptys ir priemonės  aptartos 

2021-02-25 klasių auklėtojų metodinės grupės pasitarime. 

Susitarta sukurti ir išbandyti mokinių pažangos stebėjimo 

aplanką, kurti teigiamą mokinių požiūrį į mokymąsi, karjerą. 

Taip pat susitarta skatinti mokytojų kvalifikacijos SEU srityje 

kėlimą ir specialistų bei mokytojų bendradarbiavimą. 
Įgyvendintos beveik viso sutartos priemonės, dalies 

priemonių įgyvendinimas yra tęsiamas. 
1.1.2.1.3. Kvalifikacija kelta: 
  -  SEU komandos nariai 2021 m. dalyvavo  8 val. 

mokymuose refleksijoje ,,Lion Quest programų ir socialinio 

emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje tvarumo 

mokymai“; 
  -  Mokytojai, specialistai, administracija dalyvavo seminare 

„Psichoemocinis klimatas ugdymo įstaigoje. Praktiniai 

metodai“ 2021-02-17. 
  - Išklausyta ŠMSM vaizdo konferencija ,,Kad vaikų SEK 

netaptų liftu į atskirtį švietime“ 2021-02-03; 
  - Virtualus seminaras mokytojams ,,Kaip apsaugoti vaikus 

nuo seksualinio išnaudojimo internete?“ 2021-02-18; 
  - 2021-10-11,14 progimnazijoje organizuoti  projekto 

,,Lytiškumo kuprinė" mokymai. Dalyvavo visi 5-8 klasių 

auklėtojai, administracijos atstovai ir pagalbos vaikui 

specialistai. Mokykla gavo ir naudoja žaidimą, interaktyvią 

ugdymo priemonę, skirtą bendravimo, konfliktų, kitų temų 

aptarimui klasių valandėlių metu. Užsiėmimai pravesti 

penkiose iš trylikos klasių. Dalį užsiėmimų klasių auklėtojai 

organizuoja kartu su pagalbos specialistais.   
1.1.2.1.4. Organizuojamas bendradarbiavimas SEU 

programos įgyvendinimo srityje: 
- Mokyklos pagalbos specialistai vedė 29užsiėmimus klasėse 

įvairiomis temomis: ,,Kaip suvaldyti emocijas“, ,,Laiko 

planavimas“, ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas“, 

,,Patyčios internete“, ,,Žalingi įpročiai“  ir pan. 
1.1.2.1.5. Išbandytas visuminis mokinio pažangos stebėjimo 

įrankis - aplankas, kurio viena iš dalių yra SEU ir bendrųjų 

kompetencijų pažanga, karjeros planas. 
Aplanką sudaro tapatumą su mokykla skatinantys skyriai, 

himnas, herbas, vizija, misija, filosofija.  Mokinys aplanke 

kaupia savo akademinius, bendrųjų kompetencijų 

įsivertinimus, refleksinių pokalbių užrašus, socialinės 

pilietinės veiklos įrodymus, žymi savo ateities ir karjeros 

perspektyvas  ketverių metų eigoje. 
1.1.2.1.6.Analizuojamas SEU programos priemonių poveikis, 

dalijamasi patirtimi: 
  - SEU programos įgyvendinimo poveikis, patirtys ir 

problemos aptartos klasių auklėtojų metodiniame pasitarime 

2021-08-25; 
-  SEU programos įgyvendinimo veikla pristatyta Kupiškio 

savivaldybės atstovams stažuotės ,,Socialinio ir emocinio 

ugdymo stiprinimas ir bendradarbiavimas vaiko sėkmei“ 

pagal LL3 programą 2021-04-16 metu. 
1.1.2.2.1. Sąlygos lankyti bent vieną prevencinę programą 

užtikrintos visiems progimnazijos mokiniams:  
- priešmokyklinio ugdymo grupėse į ugdymo procesą 

integruojama prevencinė programa „Zipio draugai“; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.3. 

Išnaudojamo

s 

dalyvavimo 

Erasmus + 

projektuose 

galimybės 

mokinių 

kūrybiškumo

, kritinio 

mąstymo, 

mokymosi 

motyvacijos 

gerinimui. 

dalyvavimas bent 

vienoje 

prevencinėje 

programoje 

sutelkiant 

mokytojus 

veiksmingam  

programų 

įgyvendinimui; 
 

 
1.1.3.1.Dalyvauta 

bent dvejuose 

naujuose Erasmus 

+ projektuose, jų 

įgyvendinimui 

sutelkiant darbo 

grupes; 
 

 

 

 

 

 

 
1.1.3.2.Ugdymo 

planai praturtinti 

projektuose 

numatytomis 

įgyvendinti 

priemonėmis, 

nukreiptomis 

mokinių 

kūrybiškumui ir 

ugdymo(si) 

motyvacijai 

stiprinti; 

koordinuotas jų 

įgyvendinimas. 

- 1-4 klasių ugdymo planuose 1 savaitinė val. skirta 

prevencinės programos „Antras žingsni“ įgyvendinimui; 
- 5-8 klasėse 1 savaitinė valanda skirta prevencinės 

programos „Paauglystės kryžkelės“ vykdymui; 
- progimnazija vykdo 5 metų sveikatinimo programą 

„Renkuosi gyventi sveikai“. Pagal šią programą visus mokslo 

metus mokiniams buvo formuojami sveikos gyvensenos 

įgūdžiai, pozityvus požiūris į rūpinimąsi sveikata, vykdytos 

programoje suplanuotos priemonės. Pagal šią programą 143 

antrų ir trečių klasių mokiniai lankė plaukimo pamokas 

Prienų sporto centro baseine. 
1.1.3.1.1. Praėjusiais mokslo metais progimnazija teikė 

paraiškas ir gavo finansavimą 2 naujų Erasmus + projektų 

vykdymui:  
- Erasmus + projekto „Art& IT – Improve teaching and 

achieve results through inclusion“, vykdomo pagal dotacijos 

sutartį Nr. 2020-1-RO01-KA227-SCH-095346 
2020 m. lapkričio 9 d. direktorės įsakymu Nr. V-94 paskirta 7 

mokytojų darbo grupė. 
- Erasmus + projekto „Maths in Motion“, vykdomo pagal 

dotacijos sutartį Nr. 2020-1-CZ01-KA229-SCH-078338, 

įgyvendinimui 2020 m. lapkričio 9 d. direktorės įsakymu Nr. 

V-96 paskirta 11 mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų 

darbo grupė; 
- praėjusiais mokslo metais buvo tęsiamas ir Erasmus + 

projekto „ Europe – our Home“ vykdymas.  
1.1.3.2.1. Atliktos visos likusios ,,Erasmus+“ projekto 

„Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į 

asmeninę pažangą“ veiklos: 
  - Dalyvauta numatytuose tarptautiniuose susitikimuose ir 

mokymuose (nuotoliniu būdu); 
  - Pasidalinta patirtimi mokykloje,  rajone ir tarptautiniu 

mastu; 
  - Parengti aprašai ir planai metodiniam leidiniui (lietuvių ir 

anglų kalbomis); 
  - Iš šio projekto lėšų įsigyta mokymo priemonių už beveik 

2000 eurų (mokomosios literatūros ir žaidimų, 

demonstracinių įrankių, kitų priemonių), kurios šiuo metu 

naudojamos pamokose; 
  - Atliktas galutinis diagnostinis vertinimas.   
Jo rezultatai rodo pagerėjimą visose projekte įvardintose 

probleminėse srityse. Matematikos dalyko mokinių surinktų 

balų vidurkis padidėjo 6,9 proc. Probleminė sritis „Matai ir 

matavimai“ pagerėjo 13,45 proc. Geometrija –  6,95 proc., 

tema „Skaičiai ir skaičiavimai“ –  14,82 proc.  
 1.1.3.2.2. Visi progimnazijoje vykdyti Erasmus+ projektai 

labai atliepė progimnazijoje suplanuotas prioritetines kryptis, 

padėjo įgyvendinti išsikeltus tikslus ir praturtino ugdymo 

planus:  
- projektas „Maths in Motion“ puikiai pratęsia užbaigtą 

projektą „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – 

kelias į asmeninę pažangą“, leidžia toliau plėtoti 

pasiteisinusių metodų taikymą pamokose, o taip pat ir rasti ir 

išbandyti naujus; 
- projektas „Art& IT – Improve teaching and achieve results 

through inclusion“ dar labiau sutelkia ir pastiprina 

sėkmingam įtraukiojo ugdymo organizavimui; 
- projektas „ Europe – ourHome“ vysto mokinių kūrybiškumą 



ir stiprina anglų kalbos praktinio vartojimo įgūdžius. 
Visi šie Erasmus+ projektai taip pat vykdomi ir kaip 

eTwinning projektai veiksmingai gerina mokinių 

naudojimosi skaitmeninėmis mokymo priemonėmis įgūdžius.  

1.2. 

Užtikrinti 

galimybes 

IKT 

priemonių ir 

skaitmeninio 

turinio 

panaudojimo 

ugdymo 

procese 

plėtotei. 
 

1.2.1.Anaujin

ta ir įsigyta 

nauja įranga 

bei 

skaitmeninis 

turinys; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.2.Sistemi

ngai 

organizuojam

as mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.Inicijuotas 

bent dviejų 

išmaniųjų ekranų 

ir 10 nešiojamų 

kompiuterių 

nupirkimas; 
 

 

 
1.2.1.2. 

Suplanuotos lėšos 

ir pagal ištirtą 

poreikį nupirktos 

EMA ir EDUKA 

KLASĖ 

elektroninės 

pratybos. 
 

 

 
1.2.2.1. 

Mokytojai 

dalyvavo bent 

vienuose 

mokymuose, 

kursuose, 

seminare apie 

aktyviųjų, 

motyvuojančiųjų 

strategijų, 

skaitmeninio 

turinio ir įrankių 

taikymą 

nuotoliniame 

ugdyme; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.2.2.Visi 

mokytojai 

įsitraukė į 

kolegišką pamokų 

1.2.1.1.1. Progimnazijoje nupirkti du išmanieji ekranai. 

Vienu naudojasi pradinio ugdymo mokytojos, antruoju – 

mokytojai dalykininkai. 
1.2.1.1.2. Įsigyta  nešiojamų kompiuterių: 4 nešiojami ir 2 

stacionarūs. Kompiuterių nupirkome mažiau, nes pirkome 

brangesnius (turimi pigesni nepateisino mokytojų lūkesčių 

dėl panaudojimo organizuojant  hibridines pamokas) ir labiau 

pritaikytus hibridiniam ugdymui. Kompiuterinės bazės 

atnaujinimą vykdysime ir 2022 metais. 
1.2.1.2.1. Ištirtas skaitmeninių mokymosi priemonių poreikis. 

Įsigyta 428 Ema elektroninių pratybų licenzijos pradinių 

klasių mokiniams matematikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių 

kalbos mokymuisi ir 640 Ema elektroninių pratybų 

licenzijos5-8 klasių mokiniams matematikos, gamta ir 

žmogus dalykų mokymuisi už 5310 eur. 
1.2.1.2.2. Nupirkta EDUKA licenzijų: 177 pradinių kl. 

mokiniams ir 138 –  5-8 klasių mokiniams už 5867 eur.  
1.2.1.2.3. Rudenį organizuotas monitoringas, parodė, kad 

beveik visi mokytojai gautas priemones išnaudoja ugdymui. 

Išsiaiškintas priemonių poreikis 2022 m. Skaitmeninės 

priemonės bus nupirktos ir kitiems mokslo metams. 
1.2.2.1.1. Inicijavau pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo programos 2020-2021 m. parengimą. Programoje 

numatytos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys 

atsižvelgiant į ugdymo organizavimą ekstremalios situacijos 

sąlygomis. Įgyvendinant programoje suplanuotus 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetus mokytojai aktyviai 

dalyvavo mokymuose/kursuose apie aktyviųjų strategijų, 

nuotolinio mokymo organizavimą,  mokomųjų platformų 

naudojimą ugdymo procese: 4 pradinio ugdymo mokytojos 

išklausė metų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programą „ 

Teachers Lead Tech“; visos pradinio ugdymo mokytojos, 

dalyvaudamos projekte „Besimokančių pradinio ugdymo 

mokyklų tinklas“ rudens sesijoje žinias gilino informacinių 

technologijų naudojimo ir mokinių finansinio raštingumo 

ugdymo klausimais; visos pradinio ugdymo mokytojos 

dalyvavo 1-2 vebinaruose/seminaruose ir tobulino 

skaitmeninę kompetenciją; 10 pradinio ugdymo mokytojų 

dalyvavo mokymuose „Interaktyvaus ekrano panaudojimo 

galimybės pamokose“.42 mokytojai  dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos 

tobulinimas“ II modulyje Skaitmeninio turinio kūrimas. Ši 

programa bus tęsiama ir 2022 m., į ją įsitrauks dar daugiau 

progimnazijos mokytojų. Seminarų, mokymų medžiaga, jos 

taikymas pamokose, aktyvaus mokymosi strategijos, patirtys 

aptartos metodinėse grupėse, metodinėje taryboje.Susitarta 

ieškoti naujų būdų ir metodų hibridinio mokymo(si) 

gerinimui, dalintis gerosiomis patirtimis, ugdymo 

priemonėmis, lankyti seminarus, kursus apie mokymosi 

gerinimą. 
1.2.2.2.1. Dėl nuotolinio mokymo kolegiškas pamokų 

stebėjimas įgyvendintas tik iš dalies, organizuota tik keletas 

atvirų pamokų (4). Dvi iš jų buvo filmuojamos. Keturi 

mokyklos mokytojai (trys matematikos, dailės) stebėjo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.3. 

Atnaujintos ir 

modernizuoto

s edukacinės 

erdvės. 
 

stebėjimą ir 

dalyvavo 

aptarimuose; 
 

1.2.2.3. 
Organizuota 

metodinė diena 

„Kolega – 

kolegai“, 

užtikrintos kitos 

galimybės ir 

skatinti  mokytojai 

kolegialiam 

mokymuisi,  

gerosios patirties 

sklaidai ir 

bendradarbiavimui. 
 

 
1.2.3.1. Įrengtos 

bent dvi patalpos 

išmaniojo ekrano 

naudojimui; 
 

 

 
1.2.3.2. 

Organizuoti 

mažosios sporto 

salės remonto 

darbai; 
1.  2.3.3. Renovuota 

technologijų 

kabineto virtuvės 

patalpa, įsigyti 

nauji baldai ir 

šiuolaikiška 

įranga. 

atviras kitos mokyklos mokytojų organizuotas pamokas. 

Daugiau galimybių kolegiškam pamokų stebėjimui turėjo 

kontaktiniu būdu dirbę priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

mokytojos.   
1.2.2.3.1. 2021-06-16 nuotoliniu būdu Zoom platformoje 

organizuota Metodinė diena „Kolegialus mokymasis“. Jos 

metu mokytojai tarpusavyje pasidalijo gerąja darbo patirtimi 

temomis: 1. Netradicinės, įdomios, skatinančios 

kūrybiškumą, ugdančios lyderystę pamokų veiklos, kurios 

pravestos nuotoliniu būdu; 
2. Labiausiai pasiteisinę nuotolinėse pamokose mokymo(si), 

vertinimo metodai ir būdai.  
 

 

 

 

 

 

 
1.2.3.1.1. Išmanusis ekranas, skirtas pradinio ugdymo 

mokytojų naudojimui, įrengtas progimnazijos 

informaciniame centre. Pradinio ugdymo mokytojos 

naudojasi juo pagal iš anksto parengtą šios patalpos 

užimtumo grafiką. Mokytojų dalykininkų naudojimuisi 

antrasis išmanusis ekranas įrengtas pirmame aukšte 106 

kabinete.  
1.2.3.2.1. Gavus iš savivaldybės tikslinį finansavimą 

mažosios sporto salės remontui organizuoti darbai: išardytos 

senos susidėvėjusios grindys, organizuotas grindų dangos 

betonavimas, nupirkta ir paklota nauja grindų danga, 

išlygintos ir perdažytos salės sienos, atnaujintas apšvietimas.  
1.2.3.3.1. Gavus papildomą savivaldybės finansavimą 

progimnazijoje organizuoti technologijų kabineto virtuvės 

patalpos renovavimo darbai. Atnaujinta grindų danga, 

perdažytos sienos, pakeistas apšvietimas ir visa reikalinga 

buitinė įranga, nupirkti nauji baldai.  Mokykla savo lėšomis 

atnaujino priemones, reikalingas mitybos pamokoms 

organizuoti (puodai, keptuvės, stalo įrankiai,...) už 500 eur. 

1.3. Sukurti 

palankią 

aplinką 

atnaujintų 

Bendrųjų 

programų 

diegimui. 

1.3.1.Atlikta 

visų turimų 

išteklių 

(pedagoginis 

personalas, 

finansavimas, 

apsirūpinima

s IT, ugdymo 

aplinkos ir 

pan.) analizė. 
1.3.2. 

Mokyklos 

bendruomenė 

informuota 

apie 

atnaujintų 

Bendrųjų 

programų 

diegimo 

žingsnius. 

1.3.1.1. Ne vėliau 

kaip iki 2021-09-

01 atlikta turimų 

išteklių analizė su 

rekomendacijomis 

apie planuotinus 

ir kauptinus 

išteklius. 
 

 
1.3.2.1. Įvyksta ne 

mažiau kaip 3 

renginiai, kurių 

metu skirtingos 

tikslinės 

progimnazijos 

bendruomenės 

grupės 

(pedagogai, 

mokiniai, tėvai) 

1.3.1.1.1.Sistemingai dalyvauta nuotoliniuose Nacionalinės 

švietimo agentūros organizuotose  konsultacijose ir 

informaciniuose renginiuose apie planuojamus Bendrųjų 

programų atnaujinimo darbus, savivaldybių ir mokyklų 

įtraukimą į mokymus ir sklaidos renginius. Administracijos 

atstovai dalyvauja mokymuose, tema „Parama mokyklų 

vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“. 

Pagal šiuose mokymuose teikiamas rekomendacijas vykdoma 

sklaida, dalijamasi naujausia informacija. 
 
1.3.2.1.1. Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą 

dalijamasi progimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, 

metodinės tarybos posėdžiuose. Aktuali informacija ATA 

tematika talpinama progimnazijos internetinėje 

svetainėjewww.azuolas.lm.ltpagal skirtuką „Mokykla 2030“. 
- 2021 m. birželio mėn. Bendrųjų programų atnaujinimo 

perspektyvos ir planai pristatyti progimnazijos taryboje tėvų 

ir mokinių atstovams. 
- 2021 m. lapkričio mėn. organizuota klasių auklėtojų 

metodinės grupės diskusija apie bendrąsias kompetencijas. 

http://www.azuolas.lm.lt/


 

 

 

 

 

 
1.3.3. 

Mokykloje 

suburta 

atnaujinto 

ugdymo 

turinio 

įgyvendinimo 

ir 

koordinavim

o komandą. 
1.3.3.4.Priimt

i susitarimai  
dėl veikimo 

krypčių, 

susijusių su 

atnaujintų BP 

įgyvendinimu 
 

 

informuojami 

apie atnaujintų 

Bendrųjų 

programų 

diegimo 

žingsnius. 
1.3.3.1. Ne vėliau 

kaip iki 2021-09-

15 progimnazijoje 

suburiama 

atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komanda 
 
1.3.3.4.1. Ne 

vėliau kaip iki 

2021-10-01 

priimami 

susitarimai dėl 

veikimo krypčių, 

susijusių su 

atnaujintų BP 

įgyvendinimu. 

- 2021 m. gruodžio mėn. Bendrųjų ugdymo programų 

atnaujinimas aptartas mokytojų tarybos posėdyje. 
 

 

 

 
1.3.3.1.1. Sutelkta ir 2021-09-13 direktoriaus įsakymu Nr. V-

64 patvirtinta progimnazijos komanda atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimui ir koordinavimui. 
 

 

 

 

 

 

 
1.3.3.4.1.1. Metodinėje taryboje susitarta stebėti atskirų 

dalykų atnaujintų programų pristatymus, teikti pasiūlymus jų 

tobulinimui.  
Administracija atrinko ir pasiūlė du progimnazijos mokytojus 

(pradinio ugdymo ir dailės) dalyvauti Nacionalinės švietimo 

agentūros organizuojamuose mokymuose. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. 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.Saugių darbo ir 

mokymosi sąlygų, 

nustatytų Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministro valstybės 

lygio 

ekstremaliosios 

situacijos valstybės 

operacijų vadovo 

sprendimuose, 

užtikrinimas 

3.1.1. Koordinuotas darbas dėl mokinių srautų mokyklos erdvėse paskirstymo, patekimo į 

mokyklą tvarkos nustatymo, patalpų dezinfekavimo, aprūpinimo reikalinga įranga. 
3.1.2. Parengtas tvarkos aprašas dėl mokinių testavimo savikontrolės būdu organizavimo, 

patvirtintas 2021-05-10 direktorės įsakymu Nr. V-21, paskirta savikontrolės testavimo 

darbus vykdanti darbo komanda, parengta sutikimo forma tėvams, aktyviai bendradarbiauta 

ir į pagalbą pasitelkta visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dirbanti progimnazijoje. 
3.1.3. Organizuotas aiškinamasis darbas tėvams, vykdyta informacijos sklaida 

progimnazijos bendruomenei. 
3.1.4. Sutelkta ir koordinuota pagalba mokiniams, kurie Vaiko gerovės komisijos 

sprendimu buvo sugrąžinti į mokyklą ir mokėsi nuotoliniu būdu mokyklos patalpose. 
3.1.5. Vykdytas aiškinamasis darbas dėl vakcinacijos svarbos užtikrinant visų 

bendruomenės narių saugumą. 
Koordinuotas darbas lėmė sklandų ugdymo proceso organizavimą, užtikrino savalaikį 

ir aktyvų progimnazijos darbuotojų vakcinacijos procesą, garantavo saugias darbo ir 

mokymosi sąlygas.  

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 



Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

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

5.2. Išteklių žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□    2□     3☐     4x 

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

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□    2□     3□     4x 

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

 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x 

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

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. Vadovavimo ugdymuisi ir mokymuisi. 

7.2. Informavimo. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų 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) 

8.1. Užtikrinti 

mokinių 

mokymosi 

rezultatų 

8.1.1. Vykdoma nuosekli 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

 

8.1.1.1. Dauguma progimnazijos mokytojų 

tikslingai kelia kvalifikaciją įvairiomis 

formomis ir būdais. 

 8.1.1.2. Visi progimnazijos mokytojai 



gerinimo 

procesus. 

 

 

 

 

8.1.2. Aktyviai įsitraukiama į 

ilgalaikių programų ir 

tarptautinių projektų vykdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Nuosekliai atnaujinama 

įrangos ir mokymo(si) 

priemonių bazė 

susipažino su atnaujintomis Bendrosiomis 

programomis, pagilino žinias mokinių 

vertinimo klausimais. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8.1.2.1. Metinis veiklos planas ir ugdymo 

planas papildyti sveikatinimo programos 

„Renkuosi gyventi sveikai“ numatytomis 

priemonėmis. 

8.1.2.2. 75 proc. mokytojų organizuoja ir 

įgyvendina ilgalaikius mokyklinius 

projektus, rajoninius konkursus, šventes, 

dalyvauja vykdomų Erasmus+, eTwinning 

projektų veiklose. 

 8.1.3.1. Tiriamas  įrangos ir priemonių 

poreikis, analizuojamas panaudojimo 

veiksmingumas. 

8.1.3.2. Nuosekliai vykdomas 

kompiuterinės  įrangos atnaujinimas, 

turtinama mokymo priemonių bazė. 

8.2. Užtikrinti 

palankią aplinką, 

skatinančią 

nuoseklų  vidaus 

kontrolės 

sistemos 

funkcionavimą 

progimnazijoje. 

8.2.1. Inicijuotas rizikos 

veiksnių sąrašo parengimas, 

analizė ir koordinuotas 

reagavimo priemonių ir būdų 

numatymas. 

 

 

 

8.2.2. Koordinuota kontrolės 

veikla. 

 

 

8.2.1.1. Sutelkta darbo grupė iki 2021-05-

01 nustatė visą progimnazijos veiklą 

apimančius galimus rizikos veiksnius, 

atliko jų analizę.  

8.2.1.2. Pagal parengtą rizikos veiksnių 

žemėlapį numatytos ir suplanuotos 

priemonės rizikos mažinimui. 

 

8.2.2.1. Koordinuotas priemonių rizikos 

mažinimui įgyvendinimas.  

8.2.2.2. Užtikrinamas progimnazijos 

politikų ir procedūrų taikymas (nustatytų 

progimnazijos politikų, tvarkos aprašų, 

taisyklių ir kitų dokumentų taikymas, 

peržiūrėjimas ir tikslinimas). 

8.3. Užtikrinti 

progimnazijos 

bendruomenės 

pasirengimą 

atnaujinto 

ugdymo turinio 

(UTA) 

įgyvendinimui. 

8.3.1. Įveiklinta progimnazijos 

atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir koordinavimo 

komanda. 

 

 

 

 

 

8.3.2. Parengtas UTA veiklų 

planas / laiko juosta / UTA 

veiklos integruotos į strateginį ir 

metinį veiklos planą. 

 

 

8.3.1.1. Vyksta sisteminga ir kryptinga 

UTA komandos veikla, padedanti 

progimnazijos bendruomenei pasirengti 

ugdymo turinio įgyvendinimui. 

8.3.1.2. Ne vėliau kaip iki 2022-06-01 

UTA komanda parengia ir įgyvendina 

komunikacijos ir sklaidos planą / 

integruoja komunikacijos ir sklaidos 

veiklas į strateginį ir metinį veiklos planą. 

8.3.2.1. Ne vėliau kaip iki 2022-08-25 

parengiamas UTA veiklų planas / laiko 

juosta / UTA veiklos integruojamos į 

strateginį ir metinį veiklos planą, 

numatomi konkretūs terminai, priemonės, 

atsakomybės, reikalingi ištekliai, 



 

 

 

8.3.3. Vyksta tikslingas 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas UTA temomis. 

  

 

8.3.4. Vykdoma UTA proceso 

stebėsena 

 

siekiamas rezultatas. 

 

 

8.3.3.1. . Progimnazijos pedagogai pagal 

galimybes tobulina kvalifikaciją, dalinasi 

gerąja darbo patirtimi UTA temomis. 

 

 

8.3.4.1. Ne vėliau kaip iki 2022-09-01 

susitariama dėl stebėsenos kriterijų. 

8.3.4.2. Vyksta UTA proceso stebėsena 

pagal susitartus kriterijus, esant poreikiui, 

koreguojamos veiklos. 

 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 
9.1. Nedarbingumo laikotarpiai. 

9.2. Ekstremali situacija. 

9.3. 

 




