
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Šiaulių Gegužių progimnazija vykdo  pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo I 

dalies programą, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programą, neformaliojo 

vaikų švietimo programą „Meno sodas“.  

2. Direktorė Silvija Baranauskienė, vadybinis stažas Šiaulių Gegužių progimnazijoje – 12 metų, 

terminuotos sutarties galiojimo trukmė – nuo 2007-06-29 iki 2021-01-01.  

3. Informacija apie ugdytinius ir klases (grupes).  

 

Ugdytiniai / klasės 

(grupės) 

 

2018 metų 

rugsėjo 1 

d. /  2017 

metų 

rugsėjo 1 

d. faktas 

Bendras mokinių 

skaičius atitinka 

Savivaldybės 

rekomenduojamą 

minimalų mokinių 

skaičių* 

Klasės / grupės, 

kurios nesiekia  

mažiausio 

sąlyginės klasės 

mokinių / grupės 

vaikų skaičiaus** 

(2018-ųjų metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Klasių / grupių, 

kurios skaičius 

viršija  bazinį klasės 

mokinių / grupės 

dydį,*** vaikų 

skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį 

(2018-ųjų metų 

rugsėjo 1 d. faktas) 

Iš viso (skaičius) 821/807      atitinka  - - 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė (PUG) 
-  - - 

1–4 kl. 446/439 - - 

5–8 kl. 375/368 - - 

9–10 (I–II gimn.) kl. - - - 

III–IV gimn. kl. - - - 

  

 * Gimnazijoms – 300 mok., progimnazijoms – 350 mok.  

 ** Mažiausias sąlyginės klasės / grupės  vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: PUG – 10 vaikų, 1–4 kl. – 8 mokiniai, 5–8 kl. – 8 

mokiniai, 9–10 (I–II gimn.) kl. – 8 mokiniai, III–IV gimn. kl. – 12 mokinių. 

 *** Bazinis klasės / grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 

d. nutarimu Nr. 679: PUG – 20 vaikų, 1–4 kl. – 24 mokiniai, 5–8 kl. – 30 mokinių, 9–10 (I–II gimn.) kl. – 

30 mokinių, III–IV gimn. kl. – 30 mokinių. 

Pastaba. Specialiosios mokyklos pildo tik skiltį „n-ųjų metų rugsėjo 1 d. / n – 1 metų rugsėjo 1 d. 

faktas“.  

 

4. Informacija apie darbuotojus. 

 

Darbuotojai  

Pareigybių / etatų skaičius Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

mokinių 

skaičius 

Mokinių, kuriems 

nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai 

ir teikiama 

pagalba, skaičius ir 

dalis 

2017 

metų 

faktas 

2018 

metų 

faktas 

2018 metais 

nepanaudota 

Iš viso (skaičius) 111,2 72,41 - – – 

Administracija 4 4 - – – 

Pedagogai 88,7 49,51 - 13 – 

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

7,5 8 - – logopedo –     52/6  

specialiojo pedagogo 
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–    53/7         

socialinio pedagogo 

–  113/14          

mokytojo padėjėjo – 

0/0                    

kita (įrašyti): 

bibliotekininko -   

218/26   

Kiti darbuotojai 18,5 18,5 - – – 

Vidutinis pedagoginių darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

678 1003,

27 
– – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

460 482 – – – 

 

5. Įstaigos finansavimas. 

 

Finansavimo šaltiniai 

2018 

metų 

faktas 

2017 

metų 

faktas 

2018 metų / 2017 

metų lėšų dalis 

darbo 

užmokesčiui 

2018 metų /  

2017 metų lėšų 

dalis kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų): 1356,2 1260,1 847/783,9 509,2/476,2 

Valstybės finansavimas (MK ar ML) 972 928,6  

Valstybės finansavimas (aplinkos lėšos) 9,7 9,2 

Kitos valstybės dotacijos 10,3 13,9 

Savivaldybės finansavimas 271 228,5 

Įstaigos pajamų lėšos 66,7 59,9 

Projektai 14 10 

Labdara, parama  12,5 10 

 

6. Įstaigos infrastruktūra: 1 pastatas adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, Šiauliai, bendras plotas – 

7080,43 kv.m. Leidimas-higienos pasas Nr. HP-19 ugdymo veiklai (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo 

veiklai) išduotas 2012-01-25.  

6.1. Patalpų įsivertinimas pagal dinamiškos, atviros, funkcionalios įstaigos kriterijus (pagal 

Mokyklų tinklo pertvarkos plano rodiklius). 

       

Kriterijaus apibūdinimas 2018 m. faktas 

(atitinka – taip; 

neatitinka – ne) 

Trumpas apibūdinimas, jeigu 

mokyklos faktas atitinka 

kriterijų 

1. „Klasės be sienų“ – galimybė lengvai 

pertvarkyti klasės erdvę (atskirti, padalinti ir pan.) 

taip Įgyvendintas „Meno sodo“ 

šiuolaikinių erdvių sukūrimo ir 

modernizavimo projektas 

2. Stacionari „klasė lauke“ su mokymui pritaikyta 

įranga 

taip 

 

Įgyvendintas „Meno sodo“ 

šiuolaikinių erdvių sukūrimo ir 

modernizavimo projektas 

3. Mokykloje yra patalpų (ne klasės ar kabinetai), 

kuriose įrengtos individualios kompiuterizuotos 

mokinių ir mokytojų darbo vietos 

taip Įrengtos individualios 

kompiuterizuotos mokinių ir 

mokytojų darbo vietos mokytojų 

kambaryje, informaciniame 

centre 

4. Mokyklos koridoriuose (ar kt. patalpose) 

įrengtos vietos, kuriose mokiniai gali mokytis 

taip Naudojamos 6 alėjos („Meno 

sodo“, Kūrybos, Šviesos, 
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savarankiškai, grupėje, tylomis ir bendraudami M.K.Čiurlionio, Sveikuolių, 

Vydūno), 2 dailės galerijos 

(„Erdvė“, Mažoji dailės galerija) 

5. Funkcionalūs ir originalūs baldai 

(reguliuojamas aukštis, lengvi ir pan.) 

taip 

 

85%  

6. Mokykloje sudaromos sąlygos ugdymo procesą 

organizuoti pasinaudojant nešiojamaisiais 

kompiuteriais, daugialypės terpės įranga, 

interaktyviosiomis lentomis ir pan. 

taip 1 komplektas planšetinių 

kompiuterių, 20 interaktyvių 

lentų, 1 interaktyvios grindys 

7. Mokyklos pastate užtikrinamas spartusis 

interneto ryšys 

taip Mokykloje naudojamas spartusis 

internetas 

8. Visame mokyklos pastate ir kieme veikia 

belaidė interneto prieiga 

taip Veikia bevielis TELIA Wi-Fi 

internetas 

9. Fizikos, chemijos, biologijos laboratoriniams 

darbams atlikti yra reikalinga įranga ir medžiagos 

taip Bendrųjų ugdymo programų 

įgyvendinimui naudojama  

reikalinga įranga ir medžiagos 

10. Mokykloje yra įranga, reikalinga ne mažiau 

kaip trims technologijų ugdymo programoms (11-

12 kl.) vykdyti 

- 

 

- 

11. Informacijos sklaidai naudojamas mokyklos 

radijas, „bėgančios eilutės“, koridoriuose ar fojė 

esantys televizoriai 

taip 

 

 

Mokyklos garso sistema 

(mokyklos radijas), 1 vaizdo 

projektorius mokyklos foje 

12. Mokyklos aplinkoje demonstruojami mokinių 

darbai, tampantys jos puošybos elementais, 

ekspozicijos nuolat atnaujinamos 

 

taip 

 

 

Kūrybiniai mokinių darbai 

planingai eksponuojami 6 

alėjose, 2 dailės galerijose, aktų 

salėje 

13. Mokyklos aplinkoje demonstruojami darbo 

grupių, susitikimų, diskusijų proceso darbo 

rezultatai – užrašai, eskizai, planai, modeliai ir 

pan. 

 

taip 

 

Darbo grupių, susitikimų, 

diskusijų proceso darbo 

rezultatai eksponuojami 6 

alėjose, mokyklos internetinėje 

svetainėje, Facebook paskyroje 

Iš viso atitinka kriterijų (skaičius ir dalis) 12 / 100%  

 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

7. Įstaigos direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.  

 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Patobulinti 

mokinio 

individualios 

vertybių pažangos 

(IVP) stebėsenos 

modelį. 

1.1.1. Patobulintas 

mokinio 

individualios 

vertybių pažangos 

(IVP) stebėsenos 

modelis. 

1.1.1.1. Vaiko IVP vertino 

klasių vadovai 100 proc. 

1.1.1.2. Vaiko IVP vertino 

tėvai/globėjai 90 proc. 

1.1.1.1.1. Vaiko IVP įvertino 

klasių vadovai 100 proc. 

1.1.1.2. 1. Vaiko IVP įvertino 

tėvai/globėjai 96 proc. 

1.2. Vesti atviras 1.2.1.Mokytojai 1.2.1.1. Kiekvienas 1.2.1.1.1. Kiekvienas 
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pamokas. metodininkai bei 

ekspertai nuolat 

dalijasi patirtimi, 

gerina ugdymo 

kokybę. 

mokytojas ekspertas per 

metus vedė atvirų pamokų, 

planas įvykdytas 99 proc. 

1.2.1.2.  Kiekvienas 

mokytojas metodininkas per 

metus vedė atvirų pamokų, 

planas įvykdytas 97 proc. 

mokytojas ekspertas per 

metus vedė atvirų pamokų, 

planas įvykdytas 100 proc. 

1.2.1.2. 1. Kiekvienas 

mokytojas metodininkas per 

metus vedė atvirų pamokų, 

planas įvykdytas 99 proc. 

1.3. Modernizuoti 

progimnazijos 

edukacines erdves. 

1.3.1.Sukurti 

modernūs dailės ir 

technologijų 

kabinetai. 

1.3.1.1. Įvykdytas ES 

paramos projektas 

„Bendrojo ugdymo mokyklų 

(progimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų) modernizavimas: 

šiuolaikinių mokymosi 

erdvių kūrimas“.  

1.3.1.2. Dailės ir 

technologijų kabinetai 

įrengti  rekonstruotose 

erdvėse su šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis. 

1.3.1.1. 1. Įvykdytas ES 

paramos projektas „Bendrojo 

ugdymo mokyklų 

(progimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų) modernizavimas: 

šiuolaikinių mokymosi 

erdvių kūrimas“.  

1.3.1.2. 1. Dailės ir 

technologijų kabinetai įrengti  

rekonstruotose erdvėse su 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis. 

1.4. Pasirengti 

mokytojų etatinio 

darbo apmokėjimo 

modelio 

įgyvendinimui. 

1.4.1. Parengtas ir 

pradedamas 

įgyvendinti etatinis 

mokytojų darbo 

apmokėjimas. 

1.4.1.1. Parengta 

progimnazijos etatinio 

mokytojų darbo apmokėjimo 

tvarka. 

1.4.1.2. Parengti mokytojų 

pareigybės aprašymai. 

1.4.1.3. Pakeistos ir 

papildytos visų pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys. 

1.4.1.1.1. Parengta 

progimnazijos etatinio 

mokytojų darbo apmokėjimo 

tvarka. 

1.4.1.2.1. Parengti mokytojų 

pareigybės aprašymai. 

1.4.1.3. 1. Pakeistos ir 

papildytos visų pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys. 

1.5. Organizuoti 

respublikinę  

metodinę-praktinę 

konferenciją apie 

visuminį ugdymą. 

1.5.1. S 

nuorganizuota 

respublikinė 

metodinė-

praktinė konferenci

ja, dalijantis 

patirtimi atvirose 

pamokose. 

1.5.1.1. Konferencijoje 

dalyvavo mokytojų iš miesto 

ir respublikos – 170. 

1.5.1.2. Konferencijoje vesta 

atvirų pamokų su mokiniais 

– 15. 

1.5.1.1.1. Konferencijoje 

dalyvavo mokytojų iš miesto 

ir respublikos – 168. 

1.5.1.2.1.Konferencijoje 

vesta atvirų pamokų su 

mokiniais – 16. 

 

8. Įstaigos 2018-2020 metų strateginio veiklos plane 2018-aisiais metais suplanuotos veiklos 

(tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

 

2018-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1. Kokybiškas bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

 

Kokybiškai įgyvendinti 

bendrąsias ugdymo 

programas. 

Kokybiškai įgyvendintos  bendrosios 

ugdymo programos. 

 1.1. Tobulinti bendrųjų, 

pritaikytų ir individualizuotų 

ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

Patobulinti bendrųjų, 

pritaikytų ir 

individualizuotų ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

Patobulintas bendrųjų, pritaikytų ir 

individualizuotų ugdymo programų 

įgyvendinimas. 

1.1.1. Tobulinti ugdymo Mokinių ugdymosi Mokinių ugdymosi pažanga - 90%,  
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procesą, sudarant sąlygas 

kiekvieno mokinio pažangai. 

pažanga sieks  87%,  

pažangių mokinių dalis -

96%. 

pažangių mokinių dalis -98%. 

1.1.2. Atnaujinti mokomųjų 

dalykų vadovėlius, mokymo 

medžiagą, įsigyti mokinių 

knygeles. 

Įsigyti 10 komplektų, 900 

vnt. vadovėlių, įsigytas 

mokymo priemonės 

paskirstyti dalimis (70% 

kabinetų, 30% mokyklos 

patalpų atnaujinimui), 

100% mokinių naudoti 

mokinių knygeles. 

Įsigyta 13 komplektų, 914 vnt. vadovėlių, 

įsigytos mokymo priemonės paskirstytos 

dalimis (70% kabinetų, 30% mokyklos 

patalpų atnaujinimui), 100% mokinių 

naudojamos mokinių knygelės. 

1.2. Plėtoti kultūros bei 

humanistinės pedagogikos idėjų 

įgyvendinimą. 

Išplėtoti kultūros bei 

humanistinės 

pedagogikos idėjų 

įgyvendinimą. 

Išplėtotas kultūros bei humanistinės 

pedagogikos idėjų įgyvendinimas. 

1.2.1. Ugdyti progimnazijos 

bendruomenės visuminio 

ugdymo kompetencijas. 

Organizuoti sausio mėn. 

visuminio ugdymo 

respublikinę metodinę 

praktinę konferenciją 

„Visuminis ugdymas: 

akademinio ir dorovinio 

ugdymo pusiausvyros 

svarba švietime“ . 

2018-01-25 organizuota visuminio 

ugdymo respublikinė metodinė praktinė 

konferencija „Visuminis ugdymas: 

akademinio ir dorovinio ugdymo 

pusiausvyros svarba švietime“ . 

1.2.2.  Organizuoti visuminį 

mokinių ugdymą. 

 

Visuminio ugdymo 

konferencijoje vesti 15 

atvirų pamokų. 

Organizuoti miesto 

projektą „Vydūno keliu“.  

Organizuoti mokinių 

išvyką Vydūno keliu. 

2018-01-25 visuminio ugdymo 

konferencijoje vesta 16 atvirų pamokų. 

Organizuotas miesto projektas „Vydūno 

keliu“.  

Organizuota mokinių išvyka Vydūno 

keliu (Šiauliai – Bitėnai – Kintai). 

1.3. Teikti veiksmingą 

pedagoginę, socialinę ir 

psichologinę pagalbą 

mokiniams, mokytojams, 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

Suteikti veiksmingą 

pedagoginę, socialinę ir 

psichologinę pagalbą 

mokiniams, mokytojams, 

mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

Suteikta veiksminga pedagoginė, 

socialinė ir psichologinė pagalba 

mokiniams, mokytojams, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

1.3.1.   Organizuoti mokyklos 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą, dalijimąsi patirtimi. 

 

100% mokyklos 

darbuotojų kels 

 profesinę kvalifikaciją. 

Vidutinis pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

dienų skaičius -8. 

Bus organizuoti 4 

seminarai, 2 mokymai 

„Kolegos kolegoms“. 

100% mokyklos darbuotojų kelta 

profesinė kvalifikacija. 

Vidutinis pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo dienų skaičius -10. 

Organizuoti 5 seminarai, 3 mokymai 

„Kolegos kolegoms“. 

1.3.2.  Organizuoti mokymosi 

pagalbos teikimą, 

bendradarbiavimo plėtojimą. 

Suorganizuoti 6 

bendruomenės renginius. 

Suorganizuoti 15 Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžių. 

Suorganizuoti 8 bendruomenės renginiai. 

Suorganizuota 15 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių. 

1.3.3. Organizuoti mokinių 

socialinių kompetencijų 

ugdymą, prevencinių programų 

vykdymą, mokinių užimtumą. 

Visi mokiniai planingai 

dalyvaus SKU veiklose. 

Miesto interaktyviame 

SKU kalendoriuje bus 

Visi mokiniai planingai dalyvavo SKU 

veiklose. 

Miesto interaktyviame SKU kalendoriuje 

fiksuotos 185 mokinių veiklos. 
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fiksuotos 160 mokinių 

veiklų. 

Bus vykdomos 3 

prevencinės programos 

(Antras žingsnis, Olweus, 

DofE), dalyvaus visų 

klasių mokiniai. 

Vykdytos 3 prevencinės programos 

(Antras žingsnis, Olweus, DofE), 

dalyvavo visų  klasių mokiniai. 

1.4. Pristatyti mokyklos 

švietimo veiklą mieste, 

respublikoje, Europoje.  

Bus pristatyta mokyklos 

švietimo veikla mieste, 

respublikoje, Europoje. 

 

Pristatyta mokyklos švietimo veikla 

mieste, respublikoje, Europoje. 

1.4.1. Vykdyti švietimo veiklos 

sklaidą mokykloje, mieste, 

respublikoje, Europoje. 

 

Bus organizuotas 1 

Erasmus+ projekto 

partnerių susitikimas 

Graikijoje. 

Bus išleista mokyklos 

veiklą reprezentuojanti 

knyga. 

Organizuotas 1 Erasmus+ projekto 

partnerių susitikimas Graikijoje. 

Išleista mokyklos veiklą reprezentuojanti 

knyga „Gegužių mokyklos sėkmės 

akmuo“. 

1.4.2. Kurti mokyklos veiklą 

reprezentuojančias priemones. 

Bus parengtos 8 

mokyklos veiklą 

reprezentuojančios 

priemonės. 

Parengtos 8 mokyklos veiklą 

reprezentuojančios priemonės. 

2. Kurti modernią ir saugią 

ugdymosi aplinką. 

Sukurti modernią ir 

saugią ugdymosi aplinką. 

Sukurta moderni ir saugi ugdymosi 

aplinka.  

2.1. Gerinti mokyklos higienines 

sąlygas. 

Pagerinti mokyklos 

higienines sąlygas. 

Pagerintos mokyklos higieninės sąlygos. 

2.1.1.  Suremontuoti patalpas, 

aprūpinti švaros priemonėmis. 

 

Bus suremontuotos 

patalpos, aprūpintos 

švaros priemonėmis. 

Suremontuotos 4 patalpos; 

Visi darbuotojai bei mokyklos patalpos 

aprūpintos saugos ir higienos 

priemonėmis. 

2.1.2.  Atnaujinti  elektros 

instaliaciją, vandentiekio ir 

kanalizacijos vamzdynus. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžeto 

lėšomis atlikti 

progimnazijos pastato 

vandentiekio, 

kanalizacijos vamzdyno 

ir elektros instaliacijos 

atnaujinimo remontą. 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 

lėšomis atliktas progimnazijos pastato 

vandentiekio, kanalizacijos vamzdyno ir 

elektros instaliacijos atnaujinimo 

remontas. 

2.2. Gerinti saugumo sąlygas 

mokykloje. 

Bus pagerintos saugumo 

sąlygos mokykloje. 

Pagerintos saugumo sąlygos mokykloje. 

2.2.1.  Įrengti mokykloje 

saugumą garantuojančias 

priemones. 

 

Vykdyti visuotinę 

evakuaciją – civilinės 

saugos pratybas. 

Atnaujinti 2 laiptinių 

turėklus. 

Renovuoti 2 mokinių 

persirengimo kambarius 

prie sporto salės. 

2018-05-23 progimnazijoje vykdyta 

visuotinė evakuacija – civilinės saugos 

pratybos. 

Atnaujinti 2 laiptinių turėklai. 

Renovuoti 2 mokinių persirengimo 

kambariai bei dušai prie sporto salės. 

2.2.2. Sukurti saugią aplinką 

prie mokyklos. 

Įsigyti 10 lauko suoliukų, 

2 lauko teniso stalus. 

Miesto savivaldybės 

lėšomis atlikti stadiono 

nusausinimo darbus, šalia 

pakeisti šaligatvių dangą. 

Įsigyta 12 lauko suoliukų, 2 lauko teniso 

stalai. 

Miesto savivaldybės lėšomis atlikti 

daliniai stadiono nusausinimo darbai, 

šalia pakeista šaligatvių danga.  
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2.3. Modernizuoti mokyklos 

mokymo bazę, edukacinę 

aplinką. 

 

Bus modernizuota 

mokyklos mokymo bazė, 

edukacinė aplinka. 

Modernizuota mokyklos mokymo bazė, 

edukacinė aplinka (6 dailės ir 

technologijų kabinetai). 

2.3.1. Įsigyti bei tikslingai 

naudoti modernias IKT 

priemones. 

 

Įsigyti 10 stacionarių, 24 

planšetinius  

kompiuterius, 4 

interaktyvias lentas. 

Įsigyta 13 stacionarių, 25 planšetiniai 

kompiuteriai, 4 interaktyvios lentos. 

2.3.2. Atnaujinti mokymo 

aplinką, įrengti ekspozicines 

erdves, įkurti poilsio zonas. 

Įgyvendinti projektą 

„Bendrojo ugdymo 

mokyklų (progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų) 

modernizavimas:  

šiuolaikinių mokymosi 

erdvių kūrimas“: įkurti 

šiuolaikines edukacinės 

erdves, poilsio zonas 

vidiniame kieme, įrengtas 

erdves aprūpinti 

šiuolaikinėmis 

technologijomis. 

Įgyvendintas projektas „Bendrojo 

ugdymo mokyklų (progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų) modernizavimas:  

šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“: 

įkurtos šiuolaikinės „Meno sodas“ 

korpuso edukacinės erdvės, poilsio zonos 

vidiniame kieme, įrengtos erdvės 

aprūpintos šiuolaikinėmis 

technologijomis. 

3. Mokyklos neformaliojo vaikų 

švietimo poreikių tenkinimas. 

Patenkinti mokyklos 

neformaliojo vaikų 

švietimo poreikius. 

Patenkinti mokyklos neformaliojo vaikų 

švietimo poreikiai. 

3.1. Užtikrinti mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius 

ir polinkius atitinkančią 

užsiėmimų pasiūlą, programų 

įgyvendinimą. 

 

Užtikrinti mokinių 

neformaliojo švietimo 

poreikius ir polinkius 

atitinkančią užsiėmimų 

pasiūlą, programų 

įgyvendinimą. 

Užtikrinta mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius ir polinkius atitinkanti 

užsiėmimų pasiūla, programų 

įgyvendinimas. 

3.1.1.  Organizuoti neformaliojo 

švietimo (NŠ) programų 

vykdymą. 

Vykdyti 26 NŠ 

programas, dalyvaus 470 

mokinių. 

Organizuoti 3 NŠ 

parodas, dalyvaus 

mokinių – 100. 

Organizuoti 1 NŠ 

plenerą, dalyvaus 

mokinių – 76. 

Vykdytos 26 NŠ programos, dalyvavo 

480 mokinių. 

Organizuotos 3 NŠ programos „Meno 

sodas“ parodos, dalyvavusių mokinių – 

100. 

Organizuotas 1 NVŠ programos „Meno 

sodas“ pleneras, dalyvavusių mokinių – 

80. 

3.1.2.  Atlikti neformaliojo 

švietimo (NŠ) programų veiklos 

įsivertinimą. 

NŠ programų veiklos 

kokybe bus patenkinti  80 

proc. mokinių, 80 proc. 

mokinių tėvų. 

NŠ programų veiklos kokybe patenkinti 

po 80 proc.  mokinių, mokinių tėvų. 

3.2. Įgyvendinti Kryptingo 

meninio (dailės) ugdymo 

programą. 

 

Bus įgyvendinama 

Kryptingo meninio 

(dailės) ugdymo 

programa. 

Įgyvendinta Kryptingo meninio (dailės) 

ugdymo programa. 

3.2.1. Užtikrinti Kryptingo 

meninio (dailės) ugdymo 

programos vykdymą. 

 

Bus vykdoma  Kryptingo 

meninio (dailės) ugdymo 

programa, dalyvaus 550 

mokinių. 

Bus organizuoti 2 KMDU 

programos plenerai, 

dalyvaus 150 mokinių. 

Vykdyta  Kryptingo meninio (dailės) 

ugdymo programa, dalyvavo 553 

mokiniai. 

Organizuoti 2 KMDU programos 

plenerai, dalyvavo 160 mokinių. 
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3.2.2. Vykdyti Kryptingo 

meninio (dailės) ugdymo 

programos veiklos sklaidą. 

Organizuotos 5 KMDU 

programos parodos, 

dalyvavo 190 mokinių. 

Organizuotos 5 KMDU programos 

parodos, dalyvavo 190 mokinių. 

4. Mokyklos formalųjį švietimą 

papildančio Dailės ugdymo 

skyriaus pradinio ugdymo 

programos vykdymas. 

 

Bus vykdoma mokyklos 

formalųjį švietimą 

papildančio dailės 

ugdymo skyriaus 

pradinio ugdymo 

programa. 

Vykdyta mokyklos formalųjį švietimą 

papildančio dailės ugdymo skyriaus 

pradinio ugdymo programa. 

4.1. Įgyvendinti progimnazijos 

formalųjį švietimą papildančio 

Dailės ugdymo skyriaus 

pradinio dailės ugdymo 

programą. 

 

Bus įgyvendinta 

progimnazijos formalųjį 

švietimą papildančio 

Dailės ugdymo skyriaus 

pradinio dailės ugdymo 

programa. 

Įgyvendinta progimnazijos formalųjį 

švietimą papildančio Dailės ugdymo 

skyriaus pradinio dailės ugdymo 

programa. 

4.1.1.  Užtikrinti Dailės skyriaus 

programos vykdymą. 

 

Suformuoti 8 grupes, 

lankys 155 mokiniai.  

Organizuoti 7 dailės 

plenerus, pleneruose 

dalyvaus 130 mokinių. 

Suformuotos 8 grupės, lankė 155 

mokiniai.  

Organizuoti 7 dailės plenerai, pleneruose 

dalyvavo 130 mokinių. 

4.1.2.  Vykdyti  Dailės skyriaus  

veiklos sklaidą ir įsivertinimą. 

Bus organizuotos 8 

mokinių kūrybinių darbų 

parodos, parodose 

dalyvaus 155 mokiniai. 

DS programos veiklos 

kokybe bus patenkinti 

95% mokinių tėvų. 

Organizuotos 8 mokinių kūrybinių darbų 

parodos, parodose dalyvavo 155 

mokiniai. 

DS programos veiklos kokybe patenkinti 

95 proc. mokinių tėvų. 

4.2. Modernizuoti Dailės 

skyriaus mokymo bazę, 

edukacinę aplinką. 

Bus modernizuota Dailės 

skyriaus mokymo bazė, 

edukacinė aplinka. 

Modernizuota Dailės skyriaus mokymo 

bazė, edukacinė aplinka. 

4.2.1.  Supažindinti mokinius su 

dailės raiškos priemonių 

naujovėmis. 

 

Bus tenkinamos visos 

dailės raiškos priemonių 

įsigijimo paraiškos, 90% 

ugdymo proceso bus 

aprūpinama 

reikalingomis 

medžiagomis bei 

įrankiais. 

Bus organizuoti 8 

edukaciniai užsiėmimai, 

dalyvaus 95% mokinių. 

Tenkintos visos dailės raiškos priemonių 

įsigijimo paraiškos, 90% ugdymo proceso 

aprūpintos reikalingomis medžiagomis 

bei įrankiais. 

Organizuoti 8 edukaciniai užsiėmimai, 

dalyvavo 98% mokinių. 

4.2.2.  Atnaujinti mokinių 

ugdymui ir poilsiui skirtas 

edukacines erdves. 

 

Bus įgyvendintas ES 

projektas: bus įkurtos 

šiuolaikinės edukacinės 

erdvės, poilsio zonos 

vidiniame kieme, įrengtos 

erdvės bus aprūpintos 

šiuolaikinėmis 

technologijomis. 

Įgyvendintas projektas „Bendrojo 

ugdymo mokyklų (progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų) modernizavimas:  

šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“: 

įkurtos šiuolaikinės edukacinės erdvės, 

poilsio zonos vidiniame kieme, įrengtos 

erdvės aprūpintos šiuolaikinėmis 

technologijomis. 

5. Dalyvavimo tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto 

projektuose plėtojimas. 

 

Plėtoti dalyvavimą 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto 

projektuose. 

Išplėtotas dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto projektuose. 

5.1. Aktyvinti tarptautinių, Suaktyvinti tarptautinių, Suaktyvintas tarptautinių, respublikinių, 
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respublikinių, miesto projektų 

vykdymą. 

respublikinių, miesto 

projektų vykdymą. 

miesto projektų vykdymas. 

5.1.1. Vykdyti tarptautinius 

Švietimo mainų paramos fondo 

(ŠMPF) organizuojamus 

projektus. 

Bus vykdomi 6 

tarptautiniai projektai. 

Vykdyti 7 tarptautiniai projektai. 

5.1.2. Vykdyti šalies, Šiaulių 

miesto savivaldybės, mokyklos 

organizuojamus projektus. 

Bus vykdomi 5 šalies, 5 

Šiaulių miesto 

savivaldybės, 10 

mokyklos organizuojamų 

projektų. 

Vykdyti 5 šalies, 7 Šiaulių miesto 

savivaldybės, 11 mokyklos 

organizuojamų projektų. 

5.2. Teikti paraiškas naujiems 

finansuojamiems projektams 

vykdyti. 

Bus pateiktos paraiškos 

naujiems 

finansuojamiems 

projektams vykdyti.  

Pateiktos paraiškos naujiems 

finansuojamiems projektams vykdyti. 

5.2.1.Teikti paraiškas Erasmus+ 

Comenius tarpmokyklinės 

Strateginės partnerystės 

projektams (ŠMPF). 

Bus pateiktos 5 paraiškos 

tarptautiniams projektams 

vykdyti. 

Pateiktos 5 paraiškos tarptautiniams 

projektams vykdyti. 

 

5.2.2. Teikti paraiškas naujiems 

respublikos, Šiaulių miesto 

savivaldybės finansuojamiems 

projektams. 

 

Bus pateiktos 2 paraiškos 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

finansuojamiems 

projektams vykdyti. 

 

Teiktos 2 paraiškos Šiaulių miesto 

savivaldybės finansuojamiems 

projektams vykdyti. 

Neteiktos  paraiškos šalies finansuojamų 

projektų vykdymui. 

 

III SKYRIUS  

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

 

9. Formaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (pildo pradinės mokyklos ir 

progimnazijos). 

 

2 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 

 Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika 83,4 81,7 79 

Skaitymas 80,9 79,5 77,4 

Rašymas (teksto kūrimas) 67,6 79,9 75,4 

Rašymas (kalbos sandaros pažinimas) 85,7 86,2 82,4 

 

4 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 

 Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika 71,9 70,0 55,7 

Skaitymas 69,3 70,0 51,3 

Rašymas  66,9 67,6 55,4 

Pasaulio pažinimas 69,0 67,2 47,1 

 

6 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 

 Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika 53,3 51,3 42,6 
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Skaitymas 61,2 62,9 51,8 

Rašymas  52,2 52,2 42,3 

 

8 klasė 

Dalykas Procentiniai rodikliai 

 Mokyklos Šiaulių miesto Šalies 

Matematika 51,0 51,2 43,2 

Skaitymas 58,9 65,4 47,8 

Rašymas  55,8 53,3 40,3 

Gamtos mokslai 67,7 63,8 45,4 

Socialiniai mokslai 59,6 65,9 46,7 

 

9.4. Dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatai (pildo pradinės mokyklos, progimnazijos, 

gimnazijos ir specialiosios mokyklos). 

 

Etapas 1-3 vietų laimėtojų skaičius 

2017 metai 2018 metai 

Miesto etapas 25 25 

Šalies etapas 3 3 

Tarptautinis etapas 0 1 

 

10. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

10.1. Ugdytinių dalyvavimas neformaliojo ugdymo veiklose (pildo pradinės mokyklos, 

progimnazijos, gimnazijos, specialiosios mokyklos). 

 

 

Faktas / siekinys 

Ugdytinių, dalyvaujančių bent vienoje neformaliojo švietimo 

veikloje (mokykloje ir mieste), skaičius ir dalis nuo bendro 

mokinių skaičiaus 

2017 metai 2018 metai 

Mokyklos faktas 807/100 proc. 821/100 proc. 

Miesto  2020 m. siekinys 85 proc. 

 

10.2. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose (pildo pradinės mokyklos, 

progimnazijos, gimnazijos, specialiosios mokyklos). 

 

 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, dalyvavusių 

konkursuose, varžybose, skaičius 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2017 metai 2018 metai 

Miesto lygmuo 720 79 85 

Šalies lygmuo 350 20 27 

Tarptautinis lygmuo 185 3 4 

 

10.3. Įstaigoje organizuota renginių 2018 metais. 

Lygmuo Renginių skaičius Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 48 846 

Miesto lygmuo 10 421 

Šalies lygmuo 8 210 

Tarptautinis lygmuo 3 120 

* Tas pats mokinys gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  
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11. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018 metų rezultatai.  

 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu Mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų, mokytojų 

tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, 

geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalinantis. 

Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, 

reikalingas ir saugus. 

Mokiniai jaučiasi priklausantys mokyklos 

bendruomenei. Skatinama ir palaikoma mokinių 

lyderystė įvairiose veiklose, mokinių organizacijų 

veikla. 

Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir 

renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų, 

parodų ir kt. Į juos įtraukiamos mokinių šeimos ir 

vietos bendruomenė.   

Mokykloje tvyro darbinis mokymosi šurmulys, tačiau 

taip pat laikomasi sutartų mokymosi organizavimo 

taisyklių ir darbo ritmo, padedančio veiksmingai 

siekti ugdymo tikslų. Mokiniai mokosi suvokti 

tvarkos paskirtį, kurti bendro gyvenimo taisykles ir jų 

laikytis. 

Silpnieji veiklos aspektai 

2.2.2. Mokymosi organizavimas. 

Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas. 

Ne visi mokytojai atsižvelgia į mokinių skirtybes 

(interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai, ugdymosi 

poreikiai) organizuodami mokymą(si). Retai taikomi 

įvairūs nenuolatiniai mokinių pergrupavimo pagal jų 

mokymosi poreikius būdai. Retai skatinamas aktyvus 

mokinių dalyvavimas keliant individualius, su 

kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais ir 

siekiais derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, 

užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą. 

Tobulintini veiklos aspektai 

2.2.2. Mokymosi organizavimas. 

Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas. 

Organizuojami seminarai diferencijavimo, 

individualizavimo, suasmeninimo tema, vedamos 

atviros pamokos. Bendradarbiaujama su miesto, šalies 

mokyklomis, dalijamasi patirtimi. Didinamas mokinių, 

lankančių konsultacijas, skaičius, į konsultacijas 

kviečiami ir mokinių tėvai. 

 

 

12. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018 metais.  

 

Išorės vertinimą, patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys 

Vertinimo, patikrinimo išvados ir 

rekomendacijos, įstaigos 

direktoriaus veikla, atsižvelgiant į 

išvadas ir rekomendacijas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto departamentas  

2 kl., 4 kl., 6 kl., 8 kl. 

neįvykusių tekstų užduočių 

vokų sandarumas 

Vokų pakuotės nepažeistos.  

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

2 kl. rašymo (2d.), skaitymo 

4 kl. rašymo, pasaulio 

Vokų pakuotės nepažeistos.  
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kultūros ir sporto departamentas  pažinimo, 8 kl. gamtos 

mokslo užduočių pakuočių 

sandarumas 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

Mokyklos valgykla Patikrinimo metu mokykloje laikymo 

sąlygų, saugos, ženklinimo, gamybos, 

tinkamumo terminų, kokybės, 

savikontrolės, atsekamumo, 

technologijų, su maistu besiliečiančių 

gaminių ir medžiagų atitikties 

pažeidimų nenustatyta. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos  

Švietimo skyrius  

Ugdymo karjerai specialisto 

veikos patikrinimas 

Tikrintos veiklos atitinka 

reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatas. 

Siūlymai, rekomendacijos: Klasių 

vadovų planuose, ilgalaikiuose 

mokomųjų dalykų planuose numatyti 

Ugdymo karjerai programos temas. 

Intensyvinti mokinių konsultavimą. 

Plėtoti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais ne tik 

organizuojant PO, bet ir rengiant 

kultūrinius, meninius projektus. 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

13. Šiaulių Gegužių progimnazijai aktualiausia problema — susidėvėjęs ir dažnai apsemtas 

sporto aikštynas.  

Galimi problemos sprendimo būdai:  

13.1. 2019 m. parengti sporto aikštyno techninį projektą;   

13.2. 2020 m. skirti finansavimą stadiono sutvarkymo darbams;  

13.3. 2020 m. atnaujinti susidėvėjusį progimnazijos sporto aikštyną. 

 

 

 Direktorė                                                                                                           Silvija Baranauskienė                                                                                         
 


