
Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma) 

 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

IRENOS TARASEVIČIENĖS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-01-19 Nr. ________  

(data) 

Prienai 

(sudarymo vieta) 

 

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.  

Praėjusiais 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 ryšys: 

1) Sudarytos sąlygos mokytojų kompetencijų ugdymuisi. Progimnazijos mokytojai pamokos 

organizavimo kompetencijas tobulino dalyvaudami Erasmus+ projektų stažuotėse: anglų k. 

mokytojai - projekte „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių 

mokymosi pasiekimus“, matematikos mokytojai - projekte „Šiuolaikiški mokymo(si) ir 

vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“;  

2) Mokinių vertinimo sistema tobulinta organizuojant atviras ir integruotas pamokas ir vykdant 

jų stebėseną bei vertinimą. Pradinėse  klasėse  pravesta 16 integruotų, netradicinio ugdymo 

aplinkose 135 pamokos, 5-8 klasėse 29 tarpdalykinės integruotos pamokos, 3 integruoti 

projektai, 14 netradicinių pamokų netradicinėse erdvėse. 2020 m. kovo mėn. progimnazijoje 

buvo paskelbtas atvirų pamokų vedimo mėnesiu. Vykdyti ilgalaikiai projektai. Nuotolinio 

ugdymo metu pradinio ugdymo mokytojos integruotas veiklas vedė pasitelkdamos rašytojus Vytautą 

Landsbergį, Tomą Dirgėlą, dailininkę Sigutę Ach, Alytaus aplinkosauginio ugdymo ir daiktų 
pakartotinio panaudojimo centro „Tiko Tiks“ specialistus, tėvelius ir mamytes. 

3) Organizuotas įvairesnis gamtos mokslų ugdymo procesas naudojant gamtos mokslų tyrimo 

priemones. Mokytojai ugdymo turinį pateikė siedami jį su gyvenimiška aplinka, o mokiniai 

teorines  žinias pritaikė praktiškai.    

4) Vykdant Erasmus+KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant 

mokymosi pasiekimus“,  patobulėjo mokinių kompiuterinis raštingumas, dažniau mokiniai 

pamokose dirbo porose, grupėse, drąsiau galėjo konsultuotis su  mokytojais ir draugais, 

pasirinkti  užduotis pagal savo gebėjimus.  



5) Įgyvendinant  Erasmus +KA2 projektą „Šiuolaikiški mokymo(si)  ir vertinimo metodai – 

kelias į asmeninę pažangą“, buvo taikomi nauji šiuolaikiški matematikos mokymo (s)  ir 

individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodai, taikytos įvairesnės 

ugdymo(si) formos, užduotys, kad mokymasis būtų prasmingesnis; 

6) 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. 5-8 klasių koncentre mokiniai pasibaigus trimestrui pildė asmeninės pažangos   

    stebėjimo  lapus bei asmeninės pažangos dalyko fiksavimo ir analizavimo  formas; 

7) Gerąja darbo patirtimi dalintasi LL3 stažuočių metu. Tema „Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas ir vertinimas“ patirtys perduotos  2020-10-15 Širvintų sav. komandai. 

Nustatyta pažanga mokiniams įgyjant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Metinis 

mokinių pažangumas pagerėjo 0,47 proc., bendrųjų kompetencijų matavimas parodė, kad 

stipriausia kompetencija Mokėjimo mokytis,  o silpniausios socialinės kompetencijos 

rodikliai yra  pagerinti. Pagerėjo patyčių situacijos vertinimo rodikliai.  
Pagal  prioritetus  B. Lyderystė (4.1.2.)  Lyderystė mokymuisi ir   Mokymosi 

organizavimas (2.2.2.) Integralumas. 

 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: 

1) 2020-10-07  3 mokytojos skaitė pranešimus  LL3 stažuočių metu Jonavos sav. atstovams 

tema „Bendradarbiavimo kultūros formavimas – sėkmingas kaitos veiksnys“, o 2020-10-15 

dalijimasis vykdytas Širvintų savivaldybės komandai tema  „Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas ir vertinimas“; 

2) Sudaryta darbo grupė organizavo respublikiniame projekte „Visa mokykla šoka“ 

dalyvavusių rajono švietimo įstaigų šokių kolektyvų baigiamąją šventę. Šventė vyko 2020-

01-15; 

3) Mokytojų iniciatyva visos pradinio ugdymo klasės dalyvauja respublikinėje akcijoje 

„Kamštelių vajus“; 

4) Bendradarbiaudamos pradinio ugdymo mokytojos vedė integruotas pamokas ar visą 

integruotų veiklų dieną (vyko 5 integruoto ugdymo veiklos, bendradarbiavo 11 mokytojų), 

5-8 klasėse organizuota 8 (iš suplanuotų  12) netradicinės integruotos tarpdalykinės veiklos. 

Įgyvendintas vienas visus 5-8 kl. mokinius įtraukiantis projektas; 

5) Sausio-kovo mėn. 7ose klasėse vykdytos integruotos dalykų ir IT pamokos.    Nuotolinio   

     mokymo metu IKT į savo dėstomus dalykus integravo patys dalykų mokytojai; 

     2020 m. vasario 2-11 dienomis su partneriais iš Prienų kultūros ir laisvalaikio centro aktyviai     

     įsitraukta į LR Kultūros ministerijos projekto ,,Laisvės šaukliai“ vykdymą;  

6) 2020-02-17 rajono pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Kolega-kolegai“ 8 

mokytojos skaitė pranešimus; 

7) 2 pradinio ugdymo mokytojos parengė pratybas „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys“ 1 

ir 2 klasei. Autorės 2020-10-28 rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdyje 

pristatė sukurtas pratybas. Jos jau išleistos respublikos mokytojų naudojimuisi; 

8) Inicijuotas kolegiškas pamokų, kitų veiklų, stebėjimas ir aptarimas. Kiekvienas mokytojas 

buvo įsipareigojęs stebėti 2 kolegų pamokas  ir jas aptarti. Sėkmingiausių pamokų patirtys 

aptartos metodinių grupių pasitarimuose. 

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

1) Siekiant ugdymo kokybės įgyvendinant Ugdymo planą 2-4 klasių mokiniams individualioms 

ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (gabiems mokiniams, mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams) buvo  skirta 8 

savaitinės valandos, individualiam lietuvių kalbos mokymui 4 valandos (iš valandų, skiriamų 

mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti). 5-8 klasėse papildomam gilesniam mokymuisi 

buvo skirta 12 modulių valandų (3 matematikos, 4 lietuvių, 4 anglų ir 1 chemijos).  

Mokymosi pagalbai skirtos 8 valandos konsultacijoms; 



2) 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; 

3) Sprendžiant mokinių socialinius, ugdymo ir lankomumo klausimus sistemingai 

bendradarbiauta su vaiko teisų apsaugos, socialinės paramos skyriumi, socialinių paslaugų 

centru, atvejo vadybos specialistėms, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų policijos 

komisariatu. Šeimų socialiniai darbuotojai kviesti į VGK posėdžius, pasitarimus ieškant 

bendrų susitarimų vaiko gerovei užtikrinti; 

4) Užtikrinta, kad kiekvienas progimnazijos mokinys lankytų bent vieną prevencinę programą. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės – „Zipio draugai“, pradinukai – „Antras žingsnis“, 5-8 

klasės – „Paauglystės kryžkelės“; 

5) Siekiant vykdyti prevencinių veiklų įgyvendinimo tęstinumą ir gilinimą sutelkta  socialinio 

emocinio ugdymo programos įgyvendinimo grupė, susidedanti iš mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų, administracijos atstovų. Patvirtinta 2020-09-07 dir. įsakymu  Nr.V-78. 

2020-09 (21-23) d. grupės nariai dalyvavo mokymuose ,,Socialinis emocinis ugdymas 

mokykloje“;  

6) Įgyvendinama prevencijos programa ,,LION QUEST. Paauglystės kryžkelės“ skatino 

pozityvaus elgesio pokyčius ir patyčių situacijos gerėjimą 5-8 klasėse. Visose 5-8 klasėse kartą 

per savaitę klasių auklėtojai ir pagalbos specialistai organizavo vienos pamokos trukmės 

užsiėmimus pagal specialią programos metodiką. Pamokos ir veiklos vyko ir nuotoliniu 

būdu; 

7) 2020-11-18, 20 dienomis 7-ųjų ir 8-ųjų klasių mokiniams nuotoliniu būdu organizuotos 

sveikos gyvensenos, pozityvaus požiūrio į save ir aplinkinius skatinimo veiklos su sveikos 

elgsenos ir gyvensenos treneriu, tolerancijos centro vadovu Artiomu Šabajevu; 

8) 7,8 klasių mokiniams 2020-12-09 organizuotos pozityvaus elgesio skatinimo ir žalingų 

įpročių prevencijos paskaitos su toksikologijos centro vadovu Robertu Badaru; 

            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: 

1) Suplanuotos ir pritrauktos lėšos fizinių aplinkų gerinimui; 

2) Organizuoti einamojo remonto darbai. Atnaujinta pirmojo mokyklos aukšto koridoriaus 

erdvė, fojė prie paradinio mokyklos įėjimo. Pakeista nusidėvėjusi grindų danga; 

3) Perdažyta dalis aktų salės sienų ir scenos grindys, organizuotas aktų salės scenos ir langų 

užuolaidų pakeitimas naujomis; 

4) Pasitelkus dailės, technologijų mokytojus, kitų darbuotojų iniciatyvas I ir II-jo aukštų erdvėse 

pakeisti sieniniai ir papildomai įrengti nauji estetiški informaciniai stendai. I-jo aukšto sienas 

puošia naujai įrengti rėmeliai su eksponuojamais mokinių darbais, atliktais vėlimo technika. 

III-me aukšte pradinių kl. mokytojų iniciatyva sienas puošia  sistemingai pakeičiami mokinių 

piešiniai, kiti darbai. 

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

ir Veikimas kartu (4.2.1.) Kolegialus mokymasis. 

          Sudarytos sąlygos ir galimybės darbuotojams tobulinti kvalifikaciją 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. 

1) 90 procentų pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, mokytojų padėjėjų dalyvavo 

seminaruose, vebinaruose, mokymuose mokykloje; 

2) 5-8 klasių mokytojai išklausė 458 valandas mokymų, kursų, paskaitų apie darbą, ugdymą 

nuotoliniu būdu. Vidutiniškai vienam mokytojui tenka 14,8 val.; 



3) vykdyti ketveri mokymai pedagogams mokykloje; 

4) Mokytojai apmokyti naudotis Google Clasroom  pamokų kūrimo, vertinimo, bendravimo, 

refleksijos įrankiais; 

5) Dalyvaujantys Erasmus+ projektuose mokytojai dalyvavo stažuotėse ir mokymuose: 

 Vykdant Erasmus + KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas 

gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ keturios mokytojos ir pavaduotoja ugdymui 

dalyvavo mobilumo mokymuose Ispanijoje, Olandijoje ir Maltoje.  

 Pagal 6-ose klasėse įgyvendintą Erasmus+ projektą ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir 

vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“, mokymai vyko Ispanijoje spalio 6-

12 dienomis. Dalyvavo 4 mokytojai, o mokymuose Portugalijoje 2020 m. vasario 17-

21 dienomis dalyvavo 4 mokytojai.  

 Stažuotės turėjo didelę naudą dalyvių dalykinių kompetencijų gilinimui, 

asmeniniam tobulėjimui, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros įvairiais 

lygmenimis plėtojimui. 

               Pagerėjęs mokytojų iniciatyvumas, priimami konkretūs susitarimai metodinėse 

grupėse 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.  

Gerinti 

mokinių 

mokymosi 

rezultatus 

koordinuo

jant 

pamokos 

tobulinim

o 

procesus. 

1. Ne mažiau 

kaip 90 

proc. 

pedagogų 

pamokos 

tobulinimui 

tikslingai 

kėlė 

kvalifikacij

ą įvairiomis 

formomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Ištirti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

poreikiai ir 

parengta 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programa; 

 

 

 

 

 

1.2.Skatintos 

mokymosi 

kartu ir 

vieniems iš 

kitų 

iniciatyvos, 

vykdyta 

gerosios 

patirties 

sklaida; 

Organizuoti 

progimnazijoje 

ne mažiau 2 

mokymai(si) 

kartu, 

1.1.1.Vykdant refleksijos pokalbius su 

mokytojais išsiaiškinti kvalifikacijos poreikiai 

ir, vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019-11-25  įsakymu Nr.V-

1367, parengta progimnazijos pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

programa, patvirtinta  direktorės 2020-09-15 

įsak. Nr.V-86. Programoje kvalifikacijos 

kėlimas numatytas vykdyti dvejomis 

pagrindinėmis kryptimis: 1-oji –  pagalbos 

teikimo spec. poreikių mokiniams gerinimas 

ir 2-oji – pamokinio darbo organizavimas 

nuotoliniu būdu pasitelkiant IKT. 

1.2.1. Pagal individualius poreikius ir 

išsikeltus asmeninio tobulėjimo tikslus 

mokytojams buvo sudarytos sąlygos lankyti 

seminarus, dalyvauti metodinėse dienose, 

kursuose, stažuotėse, mokymuose. Mokytojai 

buvo skatinami  įgytomis žiniomis dalintis 

metodinių grupių, metodinės tarybos, 

mokytojų tarybos pasitarimuose ir 

posėdžiuose. 

90 procentų pradinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų, mokytojų padėjėjų 

dalyvavo seminaruose, vebinaruose, 

mokymuose mokykloje. 5-8 klasių mokytojai 

išklausė 458 valandas mokymų, kursų, 

paskaitų apie darbą, ugdymą nuotoliniu būdu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pamokinio 

darbo 

stebėsena ir 

vertinimas 

vykdyta 

atsižvelgian

t į 

strateginia

me plane 

numatytas 

siektinas 

pamokos 

gerinimo 

kryptis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nuosekliai 

įgyvendinta

s mokinio 

individualio

metodinė 

diena ir 

gerosios 

patirties 

pasidalijimas; 

 

 

 

 

 

 

2.1.Atnaujintas 

pedagoginio 

darbo priežiūros 

mokslo metams 

planas; 

 

 

 

 

2.2.Koordinuota

s vidaus 

įsivertinimo 

darbo grupės 

darbas vykdant 

pasirinktojo  

2.4.2. rodiklio 

Mokinių 

įsivertinimas 

pamokoje 

vertinimą; 

 

 

 

 

2.3. Direktorė 

stebėjo ir 

vertino ne 

mažiau 15 

pamokų, kitų 

ugdomųjų 

renginių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Užtikrinta ir 

visuotinai 

vykdyta 

individualios 

mokinio 

Vidutiniškai vienam mokytojui tenka 14,8 

val. 2020-10-14 organizuota metodinė diena 

„Kolega –  kolegai“, vykdyti 4 mokymai 

pedagogams mokykloje: 

turizmo renginių organizavimo; higienos 

įgūdžių tobulinimo; 

savižudybių prevencijos ir kaip naudotis 

Google Clasroom įrankiais temomis. 

Mokytojai apmokyti dirbti su programomis, 

pamokų kūrimo, vertinimo, bendravimo, 

refleksijos įrankiais.   

2.1.1. Priežiūros planas atnaujintas ir yra 

sudedamoji metinio veiklos plano dalis. 

Patvirtintas 2020-09-02 dir. įsakymu Nr.V-68. 

Jame numatytos prioritetinės kryptys: 

 gamtos mokslų pamokų vertinimas; 

 pagalbos teikimo mokiniams 

stebėsena; 

 pamokų organizavimas nuotoliniu 

būdu. 

2.2.1.Koordinuojant vidaus įsivertinimo 

procesus vadovautasi atnaujintu Prienų 

„Ąžuolo“ progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo tvarkos aprašu, kurio parengimą 

inicijavau ir patvirtinau 2019-11-11 dir. įsak. 

Nr. V-128. Veiklos įsivertinimui vykdyti 

subūriau koordinacinę darbo grupę, kuri 2019 

m. gruodžio – 2020 m. vasario mėn. 

organizavo platųjį progimnazijos veiklos 

sričių įsivertinimą, vykdė mokinių jausenos 

tyrimą ir organizavo duomenų rinkimą 

pažangos anketos pildymui. Pagal gautas 

išvadas  numatė ir pateikė išvadas ir 

pasiūlymus  mokytojų bei progimnazijos 

tarybai dėl tobulintinų veiklos krypčių.  

2.3.1. Vadovaujantis kasmet atnaujinamu 

pedagoginio darbo priežiūros planu pagal 

galimybes vykdyta pamokinio darbo 

stebėsena. Lankytasi gamtos mokslų 

pamokose pagal numatytą rajoninį šio dalykų 

bloko pamokų vertinimą, stebėtos kuruojamų 

dalykų žmogaus saugos ir technologijų 

pamokos. Lankytasi integruojančiose kelis 

dalykus pradinių kl. mokytojų pamokose, 

stebėtos mokytojų nuotoliniu būdu vedamos 

pamokos. Kitų ugdomųjų renginių 

organizavimas sutriko dėl įvesto šalyje 

karantino, todėl galimybės sistemingai 

stebėsenai buvo ribotos. Iš viso pasisekė 

aplankyti 12 pamokų.  

3.1.1. Užtikrinau sistemingos individualios 

mokinio pažangos stebėsenos  vykdymą.  

Pradinėse klasėse du kartus per metus  

vykdomi refleksiniai pokalbiai tarp mokytojo, 

mokinio ir tėvų atstovo. 5-8 klasių koncentre 



s pažangos 

stebėsenos 

modelis. 

pažangos 

stebėsena, 

organizuoti 

sistemingi 

mokymo(si) 

rezultatų 

aptarimai 

atskirais 

lygmenimis, 

koordinuotas 

rezultatų 

gerinimo 

priemonių 

suplanavimas ir 

įgyvendinimas, 

nulėmęs 

mokinių 

mokymosi 

pažangos 

rodiklių 

pagerėjimą. 

 

mokiniai pasibaigus trimestrui pildo 

asmeninės pažangos stebėjimo  lapus bei 

asmeninės pažangos dalyko fiksavimo ir 

analizavimo  formas, piešia grafinius vaizdus, 

lygina su praeitų metų mokymosi rezultatais, 

ieško būdų, kaip pagerinti  ne tik savo, bet ir 

klasės rezultatus. Nuosekliai įgyvendinama 

asmeninės pažangos įsivertinimo sistema 

padeda mokiniams stebėti savo daromą  

pažangą, numatyti tikslus, lūkesčius.   Gerąja 

šio darbo patirtimi mokytojai dalijasi LL3 

stažuočių metu. 2020-10-15 dalijimasis 

vykdytas Širvintų savivaldybės komandai 

tema  „Mokinio individualios pažangos 

stebėjimas ir vertinimas“. 

Pagal parengtą išanalizuotų NMPP ir 

mokyklinių testų rezultatų pagrindu 

progimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių planą     įgyvendinta daugiau nei 

90 proc. priemonių. 

Sistemingai vykdomas mokinių rezultatų 

aptarimas mokytojų tarybos posėdžiuose, 

priimami nutarimai pažangos rodiklių 

gerinimui. Koordinuotas ir sistemingai 

vykdytas darbas įtakojo pažangos rodiklių 

pagerėjimą: metinis progimnazijos 

mokinių pažangumas pagerėjo 0,47 proc., 

pagerėjo patyčių situacijos vertinimo 

rodikliai. Atlikus mokinių bendrųjų 

kompetencijų vertinimą nustatyta, kad  

lyginant su 2018-2019 m.m. socialinę 

kompetenciją kaip silpniausią įvardijo 

mažiau klasių. (2018-2019 m.m. penkios 

klasės, 2019-2020 m.m. trys klasės).  

1.2. 

Siekti 

mokyklos 

vidinių 

erdvių 

estetiškum

o, 

patrauklu

mo, 

geresnio 

pritaikomu

mo ir 

funkcional

umo. 

1. .Atlikti 

progimnazij

os I-ojo 

aukšto 

erdvių 

einamojo 

remonto 

darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Suplanuotos 

lėšos ir           

sutelkta darbo 

grupė remonto 

darbams 

atlikti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Organizuota

s remonto darbų 

vykdymas 

liepos – 

1.1.1.Atsižvelgiant į vidaus įsivertinimo 

rezultatus – 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka vert. 

rezultatas 2,5 iš 4 yra žemiausias rezultatas, 

todėl ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

aplinkų gerinimui. Suplanuotos paramos lėšos 

atitinkamiems remonto darbams vykdyti: 400 

eur. I –jo aukšto remonto darbams, 869 eur. 

aktų salės scenos ir langų užuolaidoms 

atnaujinti. Sienų perdažymui pasinaudota 

labdaros būdu gautais dažais. Pagal 

kreipimąsi į savivaldybę dėl papildomo 

finansavimo grindų dangos atnaujinimui 

gauta virš 10 tūkst. eur. linoleumo įsigijimui. 

Pasitelkus ūkinės dalies darbuotojus ir 

samdomą darbininką suformuota darbo grupė 

remonto darbams vykdyti.  

1.2.1. Pasinaudojant nuotolinio mokymo 

organizavimu nuo kovo 19 d. remonto darbų 

vykdymas pradėtas anksčiau, nuo vėlyvo 

pavasario. Perdažytos viso I-jo aukšto sienos 

ir mokomųjų kabinetų durys, estetiškai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    II-jo 

aukšto 

sienas ir 

erdves 

puošia 

naujai 

įrengti 

stendai, 

rėmeliai su 

mokinių 

darbais, 

kitos 

demonstrac

inės 

priemonės. 

rugpjūčio 

mėnesiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Suplanuotos 

lėšos stendų, 

rėmelių, kitų 

priemonių 

įsigijimui; 

 

2.2. Koordinuoti 

darbai ir 

skatintos 

iniciatyvos 

turtinti ir 

puošti 

mokyklos 

aplinkas. 

atnaujinta visa vestibiulio prie mokyklos 

paradinio įėjimo erdvė, perdažyta dalis aktų 

salės sienų ir scenos grindys, organizuotas 

aktų salės scenos ir langų užuolaidų 

pakeitimas naujomis. Pasitelkus samdomą 

darbininką išlyginta grindų danga ir paklotas 

naujas linoleumas visame I-jo ir dalyje III-jo 

aukšto koridoriaus, 5-se mokomuosiuose 

kabinetuose, dalyje rūbinių.  

2.1.1. Paramos lėšų paskirstymo plane 2020 

m. paskirta 981 eur. sieninių stendų ir rėmelių 

įsigijimui, 320 eur. informacinių stendų 

įsigijimui, virš 1000 eur. kitoms priemonėms, 

už kuriuos įsigyta dirbtinė kalėdinė eglė, 

garso kolonėlė, kitos priemonės. 

2.2.2. Pasitelkus dailės, technologijų 

mokytojus, kitų darbuotojų iniciatyvas I ir II-

jo aukštų erdvėse pakeisti sieniniai ir 

papildomai įrengti nauji estetiški 

informaciniai stendai. I-jo aukšto sienas 

puošia naujai įrengti rėmeliai su 

eksponuojamais mokinių darbais, atliktais 

vėlimo technika. III-me aukšte pradinių kl. 

mokytojų iniciatyva sienas puošia  

sistemingai pakeičiami mokinių piešiniai, kiti 

darbai. 

1.3. 

Organizuot

i 

strateginio 

plano 

įgyvendini

mo tarpinį 

vertinimą. 

1.  Atliktas 

progimnazijo

s strateginio 

plano 

tarpinis 

įvertinimas, 

rezultatai 

aptarti ir 

išdiskutuoti, 

esant 

poreikiui 

atlikta plano 

korekcija. 

1.1. Suburta 

darbo grupė 

strateginio 

plano 

įgyvendinimo 

tarpiniam 

vertinimui; 

1.2. Koordinuotas 

vertinimo 

organizavimas, 

rezultatų 

analizavimas ir 

aptarimas 

mokytojų 

taryboje. 

1.1.1. Suburta strateginio plano tarpinio 

vertinimo 5 asmenų darbo grupė, patvirtinta 

2020-09-02 dir. įsak. Nr.V-66. 

 

 

 

1.2.1. Vykdytas darbo grupės konsultavimas 

dėl vertinimo metodų, šaltinių, dokumentų 

analizės atlikimo, kitų darbo formų taikymo. 

Dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu šios 

veiklos užsitęsė, galutinės išvados dar yra 

rengiamos ir bus aptariamos mokytojų tarybos 

posėdyje. 

 

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. Koordinuoti 

ir įgyvendinti 

3.1.1. Iki 2020 m. balandžio 9 d. organizuotas informavimas progimnazijos 

bendruomenei apie planuojamą Prienų r. savivaldybės 2016 m. gegužės 26 



progimnazijos 

reorganizavimo 

veiklas, numatytas 

rajono švietimo 

įstaigų tinklo 

pertvarkos plano 

pakeitimuose. 

d. sprendimu Nr. T3-124 patvirtinto Prienų rajono mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano  pakeitimą, vykdyta diskusija su 

progimnazijos savivaldos institucijomis aptariant progimnazijos 

perspektyvą, suderintas pritarimas, kuris teiktas Prienų r. savivaldybės 

tarybai.  

3.1.2. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir Prienų r. Naujosios Ūtos 

pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas paskelbtas 

progimnazijos svetainėje ir pagal reikalavimus pateiktas VĮ Registrų 

centrui. 

3.1.3. Vadovaujantis Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir Prienų r. Naujosios 

Ūtos pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu: 

 Parengti progimnazijos nuostatai, teikti Prienų r. savivaldybės tarybai 

tvirtinti 2020-05-28 (Sprendimo Nr. T3-142) ir įregistruoti VĮ Registrų 

centre; 

 Parengtas Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pareigybių sąrašas, 

įsigaliojęs 2020-09-01. Bendradarbiaujant su Naujosios Ūtos 

pagrindinės Mokyklos direktoriumi vykdytas darbuotojų informavimas 

apie darbo sąlygų pasikeitimus; 

 Suderintas ir pasirašytas Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 

perdavimo ir priėmimo aktas. 

3.1.4. Koordinuoti buvusios Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos patalpų 

pritaikymo veikti reorganizacijos sąlygomis darbai. Tuo tikslu vykdytas 

bendradarbiavimas su savivaldybės specialistais, Prienų Kultūros ir 

Laisvalaikio centro administracija. 

Vykdytos veiklos užtikrino sklandų progimnazijos pasirengimą 

mokslo metų pradžiai, garantavo tinkamą bendruomenės 

mikroklimatą ir savalaikį planuotų darbų atlikimą. 

3.2. Užtikrinti 

saugias ugdymo 

organizavimo 

sąlygas 

pandemijos 

kontekste. 

3.2.1. Koordinuotas ugdymo planų pakeitimų įgyvendinimas. 2020-03-13 

ir 2020-03-21 Progimnazijos direktorės įsakymai Nr. V-24, Nr. V-25  ir 

Nr.V-35 Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų 

pakeitimų. 

 3.2.2. Suburta darbo grupė ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu priemonių planui parengti. 2020-03-17 Direktorės įsak. Nr. V-26. 

Priemonių planas parengtas ir patvirtintas 2020-03-19 direktorės įsak. Nr. 

V-29; 

3.2.3. Parengtas ir patvirtintas Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 2020-

03-19 Direktorės įsak. Nr.V-28. 

3.2.4. Inicijuotas atmintinių mokiniams ir mokinių tėvams apie mokymąsi 

nuotoliniu būdu parengimas ir šios bei kitos aktualios informacijos 

operatyvus publikavimas progimnazijos bendruomenei internetinėje 

svetainėje ir per el. dienyną.  

3.2.5. Suderinta su naujais mokinių maitinimą organizuojančiais tiekėjais 

valgyklos darbo tvarka laikantis Operacijų Vadovo nustatytų reikalavimų 

mokinių maitinimo organizavimui pandemijos sąlygomis. 

3.2.6. Koordinuotas darbas  su dir. pavaduotojais ir ūkinės dalies 

darbuotojais dėl mokinių srautų mokyklos erdvėse paskirstymo, patekimo 

į mokyklą tvarkos nustatymo, patalpų dezinfekavimo, apsirūpinimo 

reikalingomis  priemonėmis. 

Įvykdytos veiklos užtikrino sėkmingą ugdymo proceso vyksmą 

progimnazijoje pandemijos sąlygomis – nebuvo nė vieno mokinio 

užsikrėtimo Covid-19 liga ugdymo procese, kas leido mokymą(si) 

vykdyti kontaktiniu būdu progimnazijoje, kiek tik tai buvo 

objektyviai įmanoma. 



3.3. Vykdytas 

naujų specialistų 

įdarbinimas. 

3.3.1. Keletui specialistų nutraukus darbo sutartis, netikėtai susiformavus 

4-jai priešmokyklinio ugdymo grupei atsirado būtinybė skelbti 

informaciją naujų specialistų paieškai. Birželio mėn. parengti reikalavimai 

trūkstamų pareigybių darbuotojams, pateikti skelbimai Prienų 

savivaldybės, progimnazijos el. puslapiuose, Prienų teritorinėje darbo 

biržoje. 

3.3.2. Rugpjūčio mėn. organizuoti atrankos pokalbiai su kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkančiais pretendentais į trūkstamas darbo vietas. 

Atrinkti 11 darbuotojų:  psichologo asistentė, dvi soc. pedagogės, 

matematikos mokytoja, priešm. ugd. gr. mokytoja, auklėtoja, dvi 

padėjėjos, pailg, gr. auklėtoja, dvi mokytojo padėjėjos. Parengti 

pareigybių aprašai, įrengtos darbo vietos. 

Atlikti darbai lėmė sklandų darbų pasiskirstymą, atsakomybių 

pasidalijimą ir darnų bei veiksmingą mokslo metų pradžios darbų 

atlikimą. 

 

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.    

4.4.    

4.5.    

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

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

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□       4□ 

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

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

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius 

Gerai x 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta 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. Koordinuoti  

mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

gerinimo 

procesus. 

8.1.1. Užtikrinama 

sisteminga 

individuali mokinių 

pažangos 

stebėsena; 

 

 

 

 

8.1.2. Vykdomas 

socialinis emocinis 

mokinių ugdymas; 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. 

Išnaudojamos 

dalyvavimo 

Erasmus + 

projektuose 

galimybės mokinių 

kūrybiškumo, 

kritinio mąstymo, 

mokymosi 

motyvacijos 

gerinimui. 

8.1.1.1. Vyko sistemingi mokinių ugdymosi sunkumų 

ir elgesio problemų aptarimai, priimti susitarimai, 

nulėmę teigiamus pokyčius; 

8.1.1.2. 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. 

 

8.1.2.1. Tęsiant prevencinės programos LIONS 

QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse 

vykdymą parengta ir bent 70 proc. įgyvendinta 

Socialinio emocinio ugdymo programa metams. 

8.1.2.2. Užtikrintas kiekvieno mokinio dalyvavimas 

bent vienoje prevencinėje programoje sutelkiant 

mokytojus veiksmingam  programų įgyvendinimui. 

 

8.1.3.1. Dalyvauta bent dvejuose naujuose Erasmus + 

projektuose, jų įgyvendinimui sutelkiant darbo 

grupes; 

8.1.3.2.Ugdymo planai praturtinti projektuose 

numatytomis įgyvendinti priemonėmis, nukreiptomis 

mokinių kūrybiškumui ir ugdymo(si) motyvacijai 

stiprinti; koordinuotas jų įgyvendinimas. 

8.2. Užtikrinti 

galimybes IKT 

priemonių ir 

skaitmeninio 

turinio 

panaudojimo 

ugdymo procese 

plėtotei. 

8.2.1. Anaujinta ir 

įsigyta nauja įranga 

bei skaitmeninis 

turinys; 

 

8.2.2. Sistemingai 

organizuojamas 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas; 

 

 

 

 

 

8.2.1.1. Inicijuotas bent dviejų išmaniųjų ekranų ir 10 

nešiojamų kompiuterių nupirkimas; 

8.2.1.2. Suplanuotos lėšos ir pagal ištirtą poreikį 

nupirktos EMA ir EDUKA KLASĖ elektroninės 

pratybos. 

8.2.2.1. Mokytojai dalyvavo bent vienuose 

mokymuose, kursuose, seminare apie aktyviųjų, 

motyvuojančiųjų strategijų, skaitmeninio turinio ir 

įrankių taikymą nuotoliniame ugdyme; 

8.2.2.2. Visi mokytojai įsitraukė į kolegišką pamokų 

stebėjimą ir dalyvavo aptarimuose; 

8.2.2.3. Organizuota metodinė diena „Kolega – 

kolegai“, užtikrintos kitos galimybės ir skatinti  

mokytojai kolegialiam mokymuisi,  gerosios patirties 

sklaidai ir bendradarbiavimui. 



8.2.3. Atnaujintos 

ir modernizuotos 

edukacinės erdvės. 

8.2.3.1. Įrengtos bent dvi patalpos išmaniojo ekrano 

naudojimui; 

8.2.3.2. Organizuoti mažosios sporto salės remonto 

darbai; 

8.2.3.3. Renovuota technologijų kabineto virtuvės 

patalpa, įsigyti nauji baldai ir šiuolaikiška įranga. 

8.3. Sukurti 

palankią aplinką 

atnaujintų 

Bendrųjų 

programų 

diegimui. 

8.3.1. Atlikta visų 

turimų išteklių 

(pedagoginis 

personalas, 

finansavimas, 

apsirūpinimas IT, 

ugdymo aplinkos ir 

pan.) analizė. 

8.3.2. Mokyklos 

bendruomenė 

informuota apie 

atnaujintų 

Bendrųjų programų 

diegimo žingsnius. 

 

8.3.3. Mokykloje 

suburta atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

komandą. 

8.3.4. Priimti 

susitarimai  

dėl veikimo 

krypčių, susijusių 

su atnaujintų BP 

įgyvendinimu. 

8.3.1.1. Ne vėliau kaip iki 2021-09-01 atlikta turimų 

išteklių analizė su rekomendacijomis apie 

planuotinus ir kauptinus išteklius. 

 

 

 

 

 

8.3.2.1. Įvyksta ne mažiau kaip 3 renginiai, kurių 

metu skirtingos tikslinės progimnazijos 

bendruomenės grupės (pedagogai, mokiniai, tėvai) 

informuojami apie atnaujintų Bendrųjų programų 

diegimo žingsnius. 

 

 

8.3.3.1. Ne vėliau kaip iki 2021-09-15 

progimnazijoje suburiama atnaujinto ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir koordinavimo komanda. 

 

 

 

8.3.4.1. Ne vėliau kaip iki 2021-10-01 priimami 

susitarimai dėl veikimo krypčių, susijusių su 

atnaujintų BP įgyvendinimu. 

8.4.   

8.5.   

 

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. Ekstremali padėtis/nustatytos karantino sąlygos. 

9.2. Pasitaikę nedarbingumo laikotarpiai. 

9.3. 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________                          __________                    Justinas Jonyka         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                               (parašas)                             (vardas ir pavardė)                     (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 



11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

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

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

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

 


