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2019-01-16 Nr. ________  

 

Šiauliai 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai). 

 

2018-2020 m. progimnazijos strateginiame veiklos plane 2018-aisiais metais 

suplanuotos veiklos (tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatai) bei metinio 

veiklos plano 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 

procesą, sudarant sąlygas 

kiekvieno mokinio pažangai. 

Mokinių ugdymosi 

pažanga sieks  87%,  

pažangių mokinių dalis -

96%. 

Mokinių ugdymosi pažanga - 

90%,  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 

Išplėtotas kultūros bei 

humanistinės pedagogikos idėjų 

įgyvendinimas. 
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įgyvendinimą. 

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 

fiksuotos 160 mokinių 

veiklų. 

Bus vykdomos 3 

prevencinės programos 

(Antras žingsnis, Olweus, 

DofE), dalyvaus visų 

klasių mokiniai. 

Visi mokiniai planingai dalyvavo 

SKU veiklose. 

Miesto interaktyviame SKU 

kalendoriuje fiksuotos 185 

mokinių veiklos. 

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 Bus organizuotas 1 Organizuotas 1 Erasmus+ 
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sklaidą mokykloje, mieste, 

respublikoje, Europoje. 

 

Erasmus+ projekto 

partnerių susitikimas 

Graikijoje. 

Bus išleista mokyklos 

veiklą reprezentuojanti 

knyga. 

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.  

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 

Įgyvendinti projektą 

„Bendrojo ugdymo 

Įgyvendintas projektas 

„Bendrojo ugdymo mokyklų 
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erdves, įkurti poilsio zonas. mokyklų (progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų) 

modernizavimas:  

šiuolaikinių mokymosi 

erdvių kūrimas“: įkurti 

šiuolaikines edukacinės 

erdves, poilsio zonas 

vidiniame kieme, įrengtas 

erdves aprūpinti 

šiuolaikinėmis 

technologijomis. 

(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. 

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. 
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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, 

respublikinių, miesto projektų 

vykdymą. 

Suaktyvinti tarptautinių, 

respublikinių, miesto 

projektų vykdymą. 

Suaktyvintas tarptautinių, 

respublikinių, miesto projektų 

vykdymas. 

5.1.1. Vykdyti tarptautinius 

Švietimo mainų paramos fondo 

(ŠMPF) organizuojamus 

projektus. 

Bus vykdomi 6 

tarptautiniai projektai. 

Vykdyti 7 tarptautiniai projektai. 
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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. 

 

 

Progimnazijos 2018 metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai 

 2018 m. progimnazijoje išplėtota tarpdalykinė integracija (125 pam.); 98 proc. mokinių 

padarė pažangą; 93 proc. mokinių dalyvavo patikrinimuose pagal standartizuotus testus; 45 proc. 

mokinių dalyvavo dalykų konsultacijose; mokymosi ir švietimo pagalbą mokiniai gavo 100 proc.;  

98 proc. mokinių dalyvavo edukacinėse programose; 185 veiklos fiksuotos miesto interaktyviame 

SKU kalendoriuje; mokytojų kvalifikacijos kėlimo planas įgyvendintas 100 proc.;  atvirų pamokų 

vedimo planas įgyvendintas 99 proc.; konferencijų planas įgyvendintas 100 proc.; projektų 

vykdymo planas įgyvendintas 98 proc.; parodų planas įgyvendintas 100 proc.; renginių planas 

įgyvendintas 98 proc.; stabilus pradinio ugdymo Dailės skyriaus grupių ir mokinių skaičius (8/155); 

neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių vaikų skaičius – 100 proc.  

 Mokykloje pakeista elektros instaliacija, renovuotas vandentiekio ir kanalizacijos 

vamzdynas; įrengti 6 šiuolaikiniai dailės ir technologijų kabinetai; įrengta edukacinė erdvė 

vidiniame mokyklos kiemelyje; atnaujinti mokinių persirengimo kabinetai bei dušai prie sporto 

salės; įsigyti 5 mokyklinių baldų komplektai; įsigytos 4 interaktyvios lentos bei 13 stacionarių 

kompiuterių ir 25 planšetės.  

 81 proc. mokinių labai gerai ir gerai įvertino mokyklos veiklą; 92 proc. tėvų labai gerai ir 

gerai įvertino mokyklos veiklą. 
 

 

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. Patobulinti 

mokinio 

individualios 

vertybių pažangos 

1.1.1. Patobulintas 

mokinio 

individualios 

vertybių pažangos 

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 
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(IVP) stebėsenos 

modelį. 

(IVP) stebėsenos 

modelis. 

įvertino tėvai/globėjai 

96 proc. 

1.2. Vesti atviras 

pamokas. 

1.2.1.Mokytojai 

metodininkai bei 

ekspertai nuolat 

dalijasi patirtimi, 

gerina ugdymo 

kokybę. 

1.2.1.1. Kiekvienas 

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. 

1.2.1.1.1. Kiekvienas 

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.Konferencij

oje vesta atvirų 

pamokų su mokiniais 

– 16. 
 

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

2.1. Įvykdyta - 

2.2. Įvykdyta - 

2.3. Modernizuoti progimnazijos 

edukacines erdves. 

Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų iš 

Švietimo aprūpinimo centro (prie LR ŠMSM) 

dar negauti mokinių baldai ir kompiuteriai. 

2.4. Įvykdyta - 

2.5. Įvykdyta - 
 

3. Užduotys ar 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. Renovuota elektros instaliacija visame 

mokyklos pastate. 

Ugdymo procesas vykdomas be elektros 

srovių trikdžių. 

3.2. Renovuoti vandentiekio bei kanalizacijos 

vamzdynai visame mokyklos pastate. 

Užtikrinti higienos reikalavimai 

mokiniams bei darbuotojams. 

3.3. Renovuoti persirengimo kambariai bei dušai 

prie sporto salės. 

Užtikrinti higienos reikalavimai 

sportuojantiems mokiniams. 

3.4. Sustiprinta mokyklos bendruomenė per naują 

bendruomenės renginį „Tėvai – vaikams“. 

2018 m. 77 proc. mokinių tėvų  

įsitraukė į mokyklos veiklas (pokytis - 

28 proc.). 

3.5. Įsijungta į Tarptautinio Erasmus plius projekto 

vykdymą socialinę atskirtį išgyvenantiems vaikams. 

Bendruomenei yra galimybė jungtis į 

tarptautines veiklas, pažįstant Europos 

šalių kultūrą bei socialinę aplinką. 
 

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 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai + 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

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

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Komunikavimas užsienio kalbomis. 

6.2. Savanorystė. 
 

Direktorė                                                                      Silvija Baranauskienė       2019-01-16 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1. Gerinti ugdymo proceso 

kokybę bei mokinių pasiekimus. 

9.1.1. Pagerinta ugdymo 

proceso kokybė bei  

mokinių pasiekimai. 

9.1.1.1. Vestų atvirų/integruotų 

pamokų skaičius  - 50/140. 

9.1.1.2. Mokinių, padariusių 

ugdymosi pažangą / pažangių 

mokinių dalis proc. -  91/98 

9.1.1.3. Mokinių, dalyvavusių 

pasiekimų  patikrinime pagal 

standartizuotus testus / 

lankančių dalykų konsultacijas 

dalis proc. – 94/50. 

9.2. Plėtoti bendradarbiavimą su 

Šiaulių Dailės mokykla. 

9.2.1. Išplėtotas 

bendradarbiavimas su 

Šiaulių Dailės mokykla. 

9.2.1.1. Surengta 

progimnazijos Dailės skyriaus 

mokinių darbų 1 paroda Dailės 

mokykloje. 

9.2.1.2. Surengta Dailės 

mokyklos mokinių darbų 1 

paroda progimnazijoje. 

9.2.1.3. Abiejų mokyklų 

atstovai dalyvauja mokinių 

baigiamųjų darbų parodų 
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atidarymuose-šventėse. 

9.3. Patobulinti  mokymosi ne 

mokykloje modelį (SKU). 

9.3. 1. Patobulintas 

mokymosi ne mokykloje 

modelis (SKU). 

9.3.1. 1. 80 proc. mokinių 

dalyvauja ugdymo karjerai 

renginiuose ne mokykloje. 

9.3.1. 2. 90 proc. mokinių 

dalyvauja edukacinėse veiklose  

ne mokykloje. 

9.3.1.3. 25 proc. mokinių 

dalyvauja pilietinėje – 

savanoriškoje veikloje ne 

mokykloje. 

9.4. Stiprinti bendruomeniškumą 

per progimnazijos pagarbos 

vakarą „2019 m. Spindulys“. 

9.4. 1. Suorganizuotas 

progimnazijoje 

bendruomenės pagarbos 

vakaras „2019 m. 

Spindulys“. 

9.4.1.1. Pagerbti labiausiai 

nusipelnę 5 bendruomenės 

nariai. 

9.4.1. 2. Pagerbti labiausiai 

nusipelnę 5 socialiniai 

partneriai. 

9.4.1.3. Pagerbti labiausiai 

nusipelnę mokyklos 2 alumni. 

9.5. Pasirengti mokytojų etatinio 

darbo apmokėjimo modelio 

tobulinimui. 

9.5.1. Pasirengta  

patobulinto etatinio 

mokytojų darbo 

apmokėjimo 

įgyvendinimui. 

9.5.1.1. Parengta 

progimnazijos patobulinto 

etatinio mokytojų darbo 

apmokėjimo tvarka. 

9.5.1.2. Pakeistos ir papildytos 

visų pedagoginių darbuotojų 

darbo sutartys. 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas dėl ligos ir kt.). 

10.2. Negautas finansavimas. 

10.3. Laiku neparengti teisės aktai arba jų kaita. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

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

 

 

 

 


