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I. Situacijos analizė 
 

Prienų ,,Ąžuolo” progimnazijos mokytojų taryba veikia vadovaujantis Prienų ,,Ąžuolo” 

progimnazijos nuostatais. Mokytojų tarybą sudaro 72 progimnazijos pedagoginiai darbuotojai. 

Mokytojų taryba 2018-2019 m.m. rinkosi 6 kartus. Posėdžiuose aptarė įvairius praktinius švietimo 

įgyvendinimo klausimus, svarstė mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo 

būdus ir kt. Mokytojų tarybos veikla buvo kreipiama planuotų progimnazijos veiklos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo analizavimui ir aptarimui.  Nuodugniai analizuoti ir priimti nutarimai šiais 

klausimais:  

 Progimnazijos veiklos tikslų ir darbo krypčių aptarimo; 

 Ugdymo planų tvirtinimo; 

 Mokinių trimestrinių, pusmečių ir metinių ugdymo rezultatų; 

 Dalykinių olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų laimėjimų; 

 2, 4, 6 ir 8 klasių nacionalinių testų rezultatų; 

 Tolimesnio mokinių mokymosi gimnazijoje rezultatų; 

 Socialinio emocinio ugdymo LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės” 

diegimo mokykloje;  

  2 proc. paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimotvarkos aprašo pristatymo ir 

mokytojų atstovų į lėšų skirstymo komisiją rinkimų organizavimo; 

 Patobulinto mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio įgyvendinimo; 

 Klausimyno mokyklos pažangos anketai rezultatų; 

  Kandidatūrų įrašyti į mokyklos garbės knygą atrinkimo; 

 Vidaus įsivertinimo išvadų; 

 Elektroninės mokymosi aplinkos galimybių pradinėse klasėse suplanavimo; 

 Mokinių anketinės apklausos „Kaip tu įsivaizduoji mokyklą po 3 metų” rezultatų; 

 2019- 2021 m. strateginio plano prioritetinių veiklos sričių suplanavimo; 

 Progimnazijos SSGG situacijos tyrimo organizavimo ir išvadų apibendrinimo. 

               Į keltų klausimų svarstymą diskusijoms posėdžių metu visuomet aktyvinami dalyvaujantys 

posėdžiuose pedagoginiai darbuotojai. Jų nuomonė išklausoma, atsižvelgiama į pasiūlymus. 

Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų posėdžiuose balsų dauguma, įforminami nutarimais.  

 

Mokytojų tarybos veikla 2019-2020 m.m. planuojama atsižvelgiant į tarybos funkcijas, 

apibrėžtas progimnazijos nuostatuose bei vadovaujantis Strateginio plano 2019-2021 m. ir 2019-

2020 m.m. veiklos plano nustatytomis veiklos kryptimis. 

STRATEGINIS TIKSLAS – skirtingų  gebėjimų mokinių ugdymo(si) tobulinimas siekiant 

paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo 

įvairiais lygmenimis; 

METINĖS VEIKLOS TIKSLAI:  

 Metodinio ir pamokinio darbo gerinimas; 

 Socialinio-emocinio klimato gerinimas bei saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos 

kūrimas. 

. 

II. Mokytojų tarybos veiklos tikslai  

Telkti  mokyklos pedagoginę bendruomenę aktyviai diskusijai, konstruktyviam 

analizavimui ir tikslingų sprendimų priėmimui aktualiais ugdymo organizavimo klausimais, 

nukreiptais progimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 

 



III. Veiklos uždaviniai 
 Sistemingai analizuoti ugdymo rezultatus ir numatyti priemones jų gerinimui; 

 Organizuoti prevencinį darbą vykdant prevencines programas bei vertinti 

veiksmingumą; 

 Tobulinti komandinį darbą ir skatinti progimnazijos bendruomenės narių 

iniciatyvumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.  

 

Eil.

Nr. 

Priemonės (Posėdžiai) Atsakingi už 

klausimo 

parengimą 

Data Refleksija, priimtų 

nutarimų vykdymo 

kontrolės būdai 

1. 

 

 

Mokytojų tarybos sekretoriaus 

rinkimai; 

Metodinio darbo ir kt. veiklos 

kryptys ir tikslai 2019-2020 

m.m., metinės veiklos planas; 

Vaiko gerovės komisijos 

sudėties atnaujinimas ir 

lūkesčiai darbo organizavimui 

Progimnazijos dalyvavimas 

projektuose. 

 

I.Tarasevičienė, dir. 

pavaduotojos 

ugdymui, metinio 

veiklos plano 

rengimo darbo grupė 

 

 

 

2019-08-30 Pasirinktų tobulinti 

sričių gerinimo 

procesų stebėsenos ir 

įsivertinimo 

organizavimas. 

Suplanuotų 

priemonių vykdymo 

refleksija ir 

veiksmingumo 

įsivertinimo 

organizavimas. 

2. 5–8 klasių I-jo trimestro 

ugdymo rezultatai; 

1. Penktokų adaptacijos 

dalykinėje sistemoje tyrimo 

išvadų pristatymas; 
2. Atstovų į progimnazijos tarybą 

rinkimų organizavimas 
3. Tyrimo ,,Saugumas ir savijauta 

mokykloje“ rezultatų 

pristatymas ir aptarimas.  

4. Plačiojo vidaus  įsivertinimo 

organizavimas IQES online.  

G.Tautvydienė, kl. 

auklėtojai 

Progimnazijos 

psichologė 

 

J.Jonyka 

 

G. Tautvydienė 

 

 

G. Tautvydienė 

 

2019-12- 09 Konsultacijų 

mokiniams 

vykdymo, pamokinio 

darbo veiksmingumo 

stebėsena. 

 

 

3. Priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir 1-4 kl. mokinių I-jo 

pusmečio ugdymo rezultatai;  

5. Plačiojo įsivertinimo rezultatų 

pristatymas.  
Mokyklos pažangos anketos 

rezultatai 

D.Grigaliūnienė, 

priešm. ir pradinio 

ugdymo mokytojos. 

L.Venclovaitė 

 

Direktorė, vidaus 

įsivertinimo darbo 

grupė 

2020-01- 23 Konsultacijų 

mokiniams 

vykdymo, pamokinio 

darbo veiksmingumo 

stebėsena. 

 

 

 

4. 5 – 8 klasių II – jo trimestro 

ugdymo rezultatai; 

Susitarimai dėl iliustracijų 

pasirinktiems rodikliams 

vertinti. 

G.Tautvydienė, kl. 

auklėtojai. 

KVA grupė 

 

2020-03-26 Konsultacijų 

mokiniams vykdymo 

veiksmingumo 

stebėsena. 

 

5. Priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir 1-4 klasių metiniai 

ugdymo rezultatai; 

Mokinių pasiekimų dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

sportinėse varžybose apžvalga; 

 

Pirminis giluminio įsivertinimo 

rezultatų aptarimas – 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui, mokytojos, 

klasių auklėtojai 

 

I.Tarasevičienė 

 

 

 

KVA grupė  

2020-06-08 Priemonių planų 

pažangumo 

rodikliams gerinti 

tarpiniai vertinimai. 

Mokinių pagerbimo 

renginiai, padėkų 

mokinių tėvams 

įteikimo renginių 

organizavimas. 



analizavimas. Pasiūlymų 

veiklos tobulinimui rengimas. 

Mokykloje vykdomų 

prevencinių programų 

veiksmingumas.  

 

 

D. Grigaliūnienė 

G. Tautvydienė 

S. Grigalevičienė 

6. 5-8 klasių metiniai ugdymo(si) 

rezultatai; 

Vidaus įsivertinimo ataskaitos 

pristatymas 

Mokinių įrašymas į Garbės 

knygą 

Specialistų, progimnazijos 

veiklos padalinių darbo 

ataskaitos. 

Ugdymo plano projektų 2020-

2021 pristatymas  

G.Tautvydienė, kl. 

auklėtojai 

KVA grupė 

 

G.Tautvydienė 

 

Specialistai, veiklos 

padalinių vadovai  

 

D. Grigaliūnienė 

G. Tautvydienė 

2020-06-19 Priemonių planų 

pažangumo 

rodikliams gerinti 

tarpiniai vertinimai. 

 

Specialistų darbo 

stebėjimas. 

 

__________________________________ 


