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1.VEIKSMINGO KOKYBIŠKO UGDYMOSI UŽTIKRINIMAS 

1.1. Siekėme kiekvieno mokinio pažangos. Mokytojai išbandė įtraukiojo ugdymo principus, 

taikė patirtinio mokymo (si) strategijas. Pamokų, kuriose taikomos inovatyvios strategijos, nauji 

metodai, dalis (procentais) – 50. Pagerėjo mokinių mokymosi kokybė 50 proc., padidėjo mokinių, 

besimokančių pagrindiniu lygiu, skaičius. Pagerėjo namų darbų atlikimas, domėjimasis 

mokomaisiais dalykais, literatūros skaitymas. Mokiniai pradėjo laisviau bendrauti, sumažėjo 

mokymosi, elgesio ir lankomumo problemų (bendras mokinių pažangumas pagerėjo 1,47 %; 

sumažėjo nepažangių mokinių skaičius. Nuo 1,35 %; vėlavimų, tenkančių 1 mokiniui, sumažėjo 

0,12 pamokos). 50 proc. 5–8 klasių mokinių dalyvauja individualioje projektinėje veikloje. 

Fiksuojame teigiamus pokyčius ugdymo procese – pamokos vedimo būdų ir formų, ugdymo 

metodų įvairovės padidėjimas. (30 proc.) pamokų vykdyta kitose aplinkose, už mokyklos ribų, 

vesta (30 proc.) integruotų pamokų, (20 proc.) atvirų pamokų; pagerėjo pamokų kokybė (10 proc. 

vesta atvirų pamokų); mokytojai labiau taiko inovatyvias strategijas pamokose; skatina 

įsivertinimą; aptariama individuali mokinio pažanga. Pradėtas vykdyti NŠA projektas ,,Bendrojo 

ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikla 

,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų gerinimui 

parengimas ir įgyvendinimas“ 58 klasių mokiniams ,,Žemų pasiekimų mokinių kritinio loginio 

mąstymo ugdymas taikant skaitymo strategijas“ ir 1-4 klasių ESF finansuojamą projektas 

,,Mokyklos bendruomenės telkimas mokinių skaitymo įgūdžių gerinimui“ ir Erasmus + 

tarptautinio projekto ,,Mokinių motyvaciją skatinantys metodai integruojant anglų kalbos ir kitų 

dalykų mokymą“. Visa mokyklos bendruomenė dalyvauja NMVA tyrime IQES online apklausoje. 

1.2. Sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas. 

Planinga savianalize grįsta mokytojams teikiama pagalbos sistema. Susitarimai dėl mokytojų 

įsivertinimo. Metų pabaigoje savo veiklą įsivertino visi progimnazijos mokytojai. 

Fiksuojame teigiamus pokyčius kuriant skaitmeninį turinį. Bendruomenė įvaldžiusi virtualią 

mokymo aplinką, kurią sudaro bendra sistema ir keletas skirtingų technologinių priemonių.  

Progimnazijoje taikomos informacinės sistemos ir virtualios aplinkos: TAMO el. dienynas, 

virtualios EMA ir EDUKA mokymo aplinkos, bendradarbiavimo veiklos platforma Microsoft 



Office 365. Ugdymo programoms įgyvendinti naudojamas visoms mokykloms laisvai prieinamas 

nacionalinis skaitmeninio ugdymo turinys: 

Emokykla – skaitmeninių mokymo įrankių, priemonių paieška; Ugdymo sodas – mokymosi 

medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, 

kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams. 

Naudojamos ir kitos nuorodos į metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui pagal dalykus, kurios 

pateiktos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje. 

Užsienio kalbų mokytojai naudojasi atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis iš daugelio skirtingų 

šalių ir teikėjų. 

TEAMS - pamokų dėstymas per nuotolį. Ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto 

laiko skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. 

Tobulinome mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Progimnazijos bendruomenė 

dalyvavo ilgalaikėje 60 valandų IKT kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Nuotolinio 

mokymo(si) ir bendradarbiavimo aplinka – Office 365“. Mokytojai įgytus įgūdžius tobulino 

dalyvaudami ,,Mokyklos virtualios mokymosi aplinkos  Office 365 ,,TEAMS“ naudojimo 

mokymuose ( 40 val.). Tobulino skaitmeninio raštingumo kompetecijas dalis (procentais) – 100. 

Dėmesys mokytojus motyvuojančios aplinkos kūrimui. Pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįsta, 

mokytojo teises apsauganti lyderystė ir organizacinė kultūra. Aiški ir skaidri etatų ir krūvių 

formavimo politika. Kokybišką darbą užtikrinančios sąlygos ( kompiuteris tinkamas nuotoliniam 

darbui, multimedija, galimybė naudotis spausdintuvu, kopijavimo įranga). Kompetencijos 

pripažinimas ir administracijos padėka už darbą. Tarpusavio bendravimas su kolegomis tiek 

progimnazijoje, tiek laisvalaikiu bendruose išvažiuojamuosiuose renginiuose ( dalyvauja 92 proc. 

mokytojų) , galimybes susitikti su kolegomis iš įvairių kitų šalių ir Lietuvos švietimo įstaigų 

bendruose kultūriniuose-profesiniuose, gerosios patirties mainų renginiuose. Pedagogams 

skiriamos finansinės motyvacinės priemonės už projektų rengimą, už parengtas 40 val. 

kvalifikacijos kėlimo programas, už ugdytinių pasiekimus rajono ir respublikos olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. Tikslingai naudojamos 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos 

lėšos – visi progimnazijos darbuotojai ir mokiniai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų 

progimnazijoje. 

Stiprinome prevencinę veiklą. Visose ugdymo pakopose vykdytos „Zipio“, LION QEST „Laikas 

kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ programos. Progimnazijos bendruomenė yra prisijungusi prie 

„Patyčių dėžutės“ platformos http://patyčiųdėžutė.senamiescioprogimnazija.lt.lm//. 
Aktyvių mokinių klubo veikloje dalyvauja – 20 proc. mokinių. Progimnazijoje veiksminga 

mokinių skatinimo sistema. Mokiniai skatinami už individualią pažangą, aukštus pasiekimus, 

aktyvią veiklą – 2020 m. direktoriaus padėkomis apdovanoti 42 mokiniai. Kiekvienais metais 

renkama geriausiai mokyklą lankanti klasė, jai skiriama nemokama pažintinė ekskursija – 2020 m. 

apdovanota 6b klasė. 

2. KURTI PILIETIŠKĄ, KŪRYBIŠKĄ, SAUGIĄ, SVEIKĄ BENDRUOMENĘ 
2.1. Mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) darnos ir bendradarbiavimo siekimas. Stiprinome 
progimnazijos bendruomenės strategiją siekiant geresnės mokinių pažangos. Progimnazijoje 
įkurtas tėvų komitetas. Orientuojamasi į tėvų, mokytojų tarpusavio komunikaciją. 78 % tėvų 
įsitraukė į mokyklos veiklas, teikė pasiūlymus tvarkų aprašams koreguoti, aktyviau dalyvavo tėvų 
priimamuosiuose, įsitraukė į mokinio individualios pažangos siekimo planavimą. 15 % tėvų 
įsitraukė į ugdymo procesą: vedė pamokas, klasės valandėles, 78 % kartu su vaikais dalyvavo 
renginiuose, edukacinėse pamokose-kūrybinėse dirbtuvėse, padėjo vykdyti projektus. 93% tėvų 
patenkinti mokymo kokybe. Bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos grupėse dalyvauja dalis 
(procentais) – 80 proc. 
Bendradarbiavimas su mokinių gyvenamosios vietos savivaldos struktūriniais padaliniais įgalino 

mokiniams (32 proc.) teikti pagalbą pagal individualų poreikį. 

2.2. Integravome fizinį aktyvumą į kasdienį mokinių ir mokyklos bendruomenės gyvenimą.  
Progimnazijoje sportas – viena iš efektyviausių neformaliojo ugdymo galimybių. Progimnazijai 

suteiktas „Aktyvios mokyklos“ statusas. 2019–2020 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo 

ugdymo mokyklų 5–6 klasių mergaičių ir berniukų kvadrato varžybų finale - I vietą, Lietuvos 

http://patyčiųdėžutė.senamiescioprogimnazija.lt.lm/


mergaičių salės futbolo tarpmokyklinėse žaidynėse „LADY GOLAS“ – 1 vieta, Lietuvos mokyklų 

žaidynių merginų futbolo finalinėse varžybose – II vieta. Progimnazijoje įgyvendinamas projektas 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo 

edukaciniuose užsiėmimuose. Projekto įgyvendinime dalyvavo (100 proc.) pradinių klasių 

mokinių. Mokiniams suteikiama didesnė ir kokybiškesnė fizinio aktyvumo ir sporto patirtis, 

aktyvumas skatinamas ne tik progimnazijoje, bet prieš (mankštos) ir po jos (sporto užsiėmimai). 

Viso to rezultatas – aukštesni vaikų pasiekimai(bendras mokinių pažangumas pagerėjo 1,47 %; 

sumažėjo nepažangių mokinių skaičius. Nuo 1,35 %; vėlavimų, tenkančių 1 mokiniui, sumažėjo 

0,12 pamokos), didesnis pasitenkinimas, geresnis lankomumas. 

 

 

 

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. Parengta 

progimnazijos 

bendruomenės 

stiprinimo strategija 

siekiant geresnės 

mokinių pažangos. 

Sukurti 

progimnazijos 

narių (mokinių, 

mokytojų, tėvų, 

socialinių 

partnerių) 

partnerystės 

principais 

pagrįstas 

bendradarbiavimo 

grupes. 

 

Suformuotos progimnazijos 

bendruomenės grupės: 

Aktyvių mokinių klubas, 

jame dalyvauja 40 narių t.y. 

5–8 klasių mokiniai. 

Mokytojų metodinė taryba, 

joje dalyvauja 8 mokytojai 

turintys aukščiausią 

kvalifikacinę kategoriją. 

Tėvų komiteto ir socialinių 

partnerių grupė.  

Skatinau ir 

motyvavau 

progimnazijos 

bendruomenės 

grupes kuo daugiau 

tarpusavyje 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

visiems kartu, 

siekiant bendro 

tikslo kiekvieno 

mokinio pažangos. 

Progimnazijos 

bendruomenės 

grupių bendra 

veikla: 

78 proc. mokinių 

kartu su tėvais 

dalyvauja bendroje 

progimnazijoje 

organizuojamoje 

veikloje. 

Orientuojamasi į 

tėvų, mokytojų 

komunikaciją. 78 % 

tėvų įsitraukė į 

mokyklos veiklas, 

teikė pasiūlymus 

tvarkų aprašams 

koreguoti, aktyviau 

dalyvavo tėvų 

priimamuosiuose, 

įsitraukė į mokinio 



individualios 

pažangos siekimo 

planavimą.15 % 

tėvų įsitraukė į 

ugdymo procesą: 

vedė pamokas, 

klasės valandėles, 

85 % kartu su 

vaikais dalyvavo 

renginiuose, 

edukacinėse 

pamokose-

kūrybinėse 

dirbtuvėse, padėjo 

vykdyti projektus. 

93% tėvų patenkinti 

mokymo kokybe. 

1.2. Įgyvendinti 

„ERASMUS+“ KA1 

projektą. 

Įgyvendinti 

„ERASMUS+“ 

KA1 projektas 

,,Mokinių 

motyvaciją 

skatinantys 

metodai, 

integruojant anglų 

kalbos ir kitų 

dalykų mokymą“ 

Nr. 2019-1-LT01-

KA101-060172 

veiklas. 

 

 

Savalaikiai vykdoma vieša 

reprezentacinė veikla dėl 

tarptautinio projekto 

sėkmingos patirties. 

Pagal sutarties terminus 

vykdomi įsipareigojimai dėl 

mokytojų tarptautinių 

mobilumų. 2 tarptautinio 

bendradarbiavimo sutartys. 

Dėl įgytų tarptautinių 

patirčių ir mokytojų 

kompetencijų patobulinimo 

tarptautiniu lygmeniu 50 

proc. mokytojų taiko 

integruoto ugdymo metodą. 

 

Koordinavau 

„ERASMUS+“ 

KA1 projekto 

,,Mokinių 

motyvaciją 

skatinantys 

metodai, 

integruojant anglų 

kalbos ir kitų 

dalykų mokymą“ 

veiklas. 

Progimnazijos 4 

mokytojai 2020 m. 

dalyvavo vienos 

savaitės 

mokymuose 

Ispanijoje. Projekte 

dalyvavę 4 

mokytojai 5–8 

klasėse veda 

aukštesnių 

gebėjimų 

mokiniams 

integruotą anglų 

kalbos ir gamtos 

mokslų modulį. 

Inicijavau ir 

skatinau mokytojus 

pasidalinti gerąja 

patirtimi vedant 

atviras integruotas 

anglų kalbos su kitu 



mokomuoju dalyku 

pamokas. Kartu su 

anglų kalbos 

mokytojais 

integruotas 

pamokas vedė 14 

dalykų mokytojų. 

1.3. Identifikuoti 

,,Aktyvią mokyklą“ 

5 veiklos srityse. 

Įsteigti mokyklos 

bendruomenės 

fizinio aktyvumo 

komandą, 

remiama 

mokyklos 

tarybos. 

1 sritis 

,,Mokyklos 

filosofija ir 

organizacija”. 

Gilinti žinias ir 

supratimą apie 

fizinio aktyvumo 

svarbą. 

Gilinti žinias ir 

supratimą apie 

fizinio aktyvumo 

svarbą. 

2 sritis ,,Formalus 

ugdymas”. 

Organizuoti 

sportinius 

renginius 

3 sritis ,, 

Neformalus 

ugdymas”. 

Organizuoti 

aktyvią veiklą 

pertraukų metu. 

4 sritis ,, 

Mokyklos 

bendruomenė ir 

aplinka. 

Plėtoti partnerystę 

su fizinės veiklos 

organizatoriais. 

 5 sritis ,, 

Partnerystė”. 

 

 

 

Įsteigta mokyklos 

bendruomenės fizinio 

aktyvumo komanda, 

remiama mokyklos tarybos. 

5 nariai pagal 5 veiklos 

sritis ir 3 mokyklos tarybos 

nariai. 

Įvykdyti 2 seminarai per 

metus mokyklos 

bendruomenei apie fizinio 

aktyvumo svarbą. 

Organizuoti 2 sporto 

renginiai per metus 

įtraukiant visą mokyklos 

bendruomenę. 

Organizuota 3 kartus per 

pusmetį aktyvios veiklos 

pertraukų metų. Įtraukiama 

ne mažiau 50 proc. mokinių 

kiekvienoje. 

Sudarytos sutartys su sporto 

asociacijomis. 

Reaguodama į 

bendruomenės norą 

kuo daugiau įtraukti 

į sveiką gyvenseną, 

sportą, judėjimą 

teikiau fizinio 

aktyvumo 

skatinimo veiklos 

įsivertinimo 

ataskaitą ,,Aktyvios 

mokyklos“ statusui 

gauti.  

1 sritis. Mokykloje 

yra įsteigiama 

mokyklos 

bendruomenės 

fizinio aktyvumo 

komanda, remiama 

mokyklos tarybos. 

2 sritis. Mokyklos 

bendruomenė yra 

įsipareigojusi gilinti 

žinias ir supratimą 

apie fizinį 

išsilavinimą. 

Programos turi: 1. 

Atliepti vaikų 

fizinio aktyvumo 

poreikius; 2. 

Atspindėti 

pagrindinį 

sveikatos ir fizinio 

aktyvumo 

programų konceptą; 

3. Naudoti 

skirtingus mokymo 

būdus, kurie 

atspindėtų 

geriausias 

praktikas. 

3 sritis. Sukurtas 

veiksmų planą. Šis 

planas 

identifikuoja, kaip 



mokyklos 

nusibrėžtos gairės 

koreliuoja su 

esamomis ugdymo 

programomis ir 

neformalaus 

ugdymo fizinių 

veiklų 

galimybėmis. 

4 sritis. Nuolat 

analizuojamos 

galimybės dėl 

fizinių užsiėmimų 

kiekybės ir 

kokybės. 

5 sritis. Plėtojama 

partnerystė su 

įvairiais ir plataus 

pobūdžio fizinės 

veiklos 

organizatoriais: 

Helias sporto 

klubu, Velykalnio 

bendruomene, 

Rokiškio Kūno 

kultūros ir sporto 

centru, Rokiškio 

baseinu, ,,Ąžuolo“ 

krepšinio mokykla, 

Kauno VŠĮ 

,,Sportuokime 

kartu“, Rokiškio 

Visuomenės 

sveikatos biuru. 

Dalyvaujančių 

bendradarbiavimo 

ir savitarpio 

pagalbos grupėse 

dalis (procentais) – 

60. 

1.4. Kurti 

patyriminę ir 

virtualią aplinką. 
 

Ugdomųjų 

patalpų ir 

mokinių 

poilsio aplinkos 

kūrimas. 

Koridorių 

erdvių 

pritaikymas 

edukacijai. 

Atnaujintos dvi pirmokų 

klasės. Pradinių klasių 

korpuse koridoriaus erdvė 

pritaikyta judriosioms 

pertraukoms.  

Inicijavau 

koridoriaus erdvių 

pritaikymą 

judriosioms 

pertraukoms kurios 

vyksta pagal fizinio 

aktyvumo 

komandos parengtą 

„Fizinio aktyvumo 

skatinimo planą“. 

Atnaujintų 



edukacinių 

aplinkų dalis 

nuo bendro 

pastato ploto 

(procentais) – 20.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Sporto aikštyno, bėgimo takų ir 

krepšinio aikštelės renovacija 

Negautas finansavimas numatytų veiklų 

įgyvendinimui 2020-12-21 Nr. SD-5.27-3351 į 

2020-12-16 Nr. SD-156 

2.2. Progimnazijoje neįvyko 2 sporto 

renginiai per metus, įtraukiant visą 

mokyklos bendruomenę. 

 

Siekiant išvengti koronaviruso (Covid-19) 

plitimo. 

 

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. Inicijavau mokyklos dalyvavimą NŠA projekte, 

nes kiekvienais metais 6 ir 8 klasių mokiniai 

dalyvauja NMPP , kritinio loginio mąstymo 

konkursuose. Rezultatai rodo, kad mūsų mokiniams 

sunkiausiai sekasi atlikti teksto suvokimo, 

interpretavimo, mastymo užduotis. NŠA  projektas 

,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių 

sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 

veikla ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi 

pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų 

gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ 5-8 klasių 

mokiniams ,,Žemų pasiekimų mokinių kritinio 

loginio mąstymo ugdymas taikant skaitymo 

strategijas“. 

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 – 

09-01 iki 2021-08-31. 5-8 klasių ( 100 

proc.) mokomųjų dalykų mokytojai 

visose pamokose taiko skaitymo 

strategijas siekdami ugdyti loginį kritinį 

mąstymą. Mokomųjų dalykų mokytojai 

bendradarbiaus ugdant mokinių kalbos 

kultūrą ir raštingumą. Stiprės šeimos 

įtaka vaikų kalbos ir skaitymo įgūdžių 

gerinimui. Pagerės mokinio asmeninė 

pažanga.  

3.2. Inicijavau ESF finansuojamo projekto 

parengimą ir gavome finansavimą.1-4 klasių  

projekto   ,,Mokyklos bendruomenės telkimas 

mokinių skaitymo įgūdžių gerinimui“ vykdymui. 

Projektu siekiama stiprinti tėvų ir 

pedagogų ryšį su vaikais, lavinant jų 

rašymo gebėjimus. Projektas 

įgyvendinamas nuo 2020 -09-18 iki 

2022-09-18 vykdomos veiklos. 

Įgyvendinant projektą, bus pasiekti du 

stebėsenos rodikliai: „ESF finansavimą 

ugdymo kokybei gerinti gavusios 

mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728) – 3 

mokyklos ir „Švietimo įstaigų 

darbuotojai, kurie dalyvavo ESF 

veiklose, skirtose mokytis pagal 

neformaliojo švietimo programas“ 

(rodiklio kodas P.S.382) – 18 asmenų. 

Identifikavus mokinių rašymo 

sunkumus kūrybinėse laboratorijose bus 

įrengtos erdvės, kuriose bus patalpintos 

savarankiškam darbui ir rašymo įgūdžių 

lavinimui užduotys, kur mokiniai galės 



atlikti savarankiškai, o suaugę galės jas 

patikrinti ir mokiniams paaiškinti, 

kokias jie daro klaidas. 3-4 klasių (100 

poc.) mokiniai pagerins skaitymo 

įgūdžius. 

3.3. Siekiant sklandaus nuotolinio ugdymo 

organizavimo ir vieningumo įsisavinta 

bendradarbiavimo veiklos platforma Microsoft 

Office 365. 

Bendruomenė įvaldžiusi virtualią 

mokymo aplinką, kurią sudaro bendra 

sistema ir keletas skirtingų 

technologinių priemonių. 

Progimnazijoje taikomos informacinės 

sistemos ir virtualios aplinkos: 

virtualios EMA ir EDUKA mokymo 

aplinkos, bendradarbiavimo veiklos 

platforma Microsoft Office 365.  

 

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☑  

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. Bendrosios kompetencijos/ asmeninio veiksmingumo 

7.2. Vadovavimo sričių kompetencijos/ vadovavimas ugdymui ir mokymui 

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. Inicijuosiu naujo 

progimnazijos strateginio plano 

rengimą. 

8.1.1. Įvadinis etapas; 

situacijos analizė, išorinė 

analizė, vidaus audito 

išvados, SSGG analizė ir 

strateginės išvados. 

 

Progimnazijos strateginiame 

plane atsižvelgta į ilgalaikius 

ketinimus ir siekius; išorinę 

aplinką (dabartinę ir 

prognozuojamą ateityje); 

vidines organizacijos stiprybes; 

vyraujančią organizacijos 

kultūrą; interesų grupių 

lūkesčius; galimus išteklius 

ateityje. 

8.1.2. Strateginio plano 

sukūrimo etapas. 

 

Strateginio plano projekto 

rengime dalyvauja ne mažiau, 

kaip 70 proc. bendruomenės 

narių. Sudarytos strateginio 

plano projekto rengimo darbo 

grupės pagal dalykų mokymą. 

8.1.3. Strateginio plano 

pristatymo etapas. 

 

Strateginio plano projektas 

pristatomas bendruomenei: 

Progimnazijos taryboje, Tėvų 

komitetui, pedagogų tarybos 

posėdyje. 

8.2. Koordinuosiu 

progimnazijos bendruomenės 

strategijos įgyvendinimą 

siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos. 

8.2.1. Mokytojai 

išbando įtraukiojo 

ugdymo principus, 

taiko patirtinio 

Mokymo (si) 

Strategijas. 

Įtraukusis ugdymas apims 

ugdymo turinio, mokytojų 

rengimo, pagalbos mokiniui, 

mokytojui, mokyklai, 

vertinimo, ugdymo 

organizavimo sritis. Pamokų, 



kuriose taikomos inovatyvios 

Strategijos (individualizavimas 

ir diferencijavimas)   dalis 

(procentais) – 75. 

8.2.2. Ugdyme 

organizuojamos savęs 

vertinimo procedūros, 

padedančios identifikuoti 

asmeninę kiekvieno 

vaiko pažangą 

 

 

Taikoma personalizacija turinio 

ir mokymo (si) tempo 

pritaikymo požiūriu. Mokinių 

individualios pažangos 

stebėsenos aprašas tobulintinas, 

priimti vieningi sprendimai dėl 

mokinio individualios 

stebėsenos 1–8 klasėse. 

Individualūs pokalbiai - 

asmeninės pažangos planas 

aptariamas su tėvais ir mokiniu 

2 kartus per mokslo metus. 

Mokinių, kuriems 

parengtas ir taikomas 

asmeninės pažangos 

(personalizuotas) 

planas (procentais) – 90 

Progimnazijoje vieną kartą per 

savaitę tėvams bus 

organizuojami skaitmeninio 

raštingumo mokymai. Didės 

tėvų įsitraukimas į ugdymo 

procesą gerės mokinių 

asmeninės pažangos rezultatai. 

8.3. Sudarysiu sąlygas 

mokytojams nuolat tobulinti 

bendrąsias ir profesines 

kompetencijas remiantis 

analitiniu mokinių 

pasiekimų vertinimu ir 

asmeniniais prioritetais 

8.3.1. Planinga 

savianalize grįsta 

mokytojams teikiama 

pagalbos sistema. 

Susitarimai dėl mokytojų 

įsivertinimo – kiekvienais 

metais gruodžio mėnesį. 

 

 

 

Dalyvaujančių metiniuose 

įsivertinimuose 

mokytojų dalis 

(procentais) – 100. 

 

8.3.2. Mokymų, vykdytų 

projektų refleksija ir 

sklaida 

 

Gerės mokytojų 

bendradarbiavimas tarp 

kolegų, skatinama saviugda  

lyderystė. Po mokymų bus 

vykdoma sklaida kolegoms. 

Mokytojų, 

dalyvaujančių 

gerosios patirties 

sklaidoje, dalis (procentais) – 

80. 

8.4. Inicijuosiu patyriminės ir 

virtualios aplinkos kūrimą 

8.4.1. Ugdomųjų 

patalpų ir mokinių 

poilsio aplinkos 

Praturtinti sporto erdves 

sportiniu inventoriumi. LMŽ 

lėšos – 500 Eur. 
Mokinių dalis, užimta sporto 



kūrimas. Koridorių 

erdvių pritaikymas 

edukacijai. 

ir sveikatinimo veiklomis nuo 
bendro mokinių 
skaičiaus 
progimnazijoje 
(procentais) – 70. 

Įrengti progimnazijos pradinių 

klasių korpuse (J.Biliūno g. 2) 

kūrybinių laboratorijų erdves. 

Projekto lėšos – 35 tūkst. ESF 

finansuojamą projektas 

,,Mokyklos bendruomenės 

telkimas mokinių skaitymo 

įgūdžių gerinimui“. 

Atnaujintų edukacinių 

aplinkų dalis nuo bendro 

pastato ploto (procentais) – 4 

8.4.2. Kompiuterinių 

mokomųjų 

programų įsigijimas 

ir tinkamas 

diegimas 

Atnaujinamas ugdymo turinys, 
orientuotas į tyrinėjantį ir 
probleminį mokymą (si) 
Mokytojų, naudojančių 
kompiuterines programas 
ugdymo turinio atnaujinimui, 
dalis (procentais) – 50 

8.4.3. Skaityklos 

erdvių pritaikymas 

mokymui (si) 

Multimedijos įsigijimas, knygų 
fondo papildymas – ML ir 
skaitmenizavimo lėšos – 1000 
Eur. Mokinių, besinaudojančių 
skaitykla kaip mokymo (si) 
erdve, dalis (procentais) -75 

 

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. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, laikinas nedarbingumas ir kita). 

9.2. Įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima numatyti, išvengti. 

9.3. Negautas finansavimas veiklų įgyvendinimui. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 



 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(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)



 


