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Šiauliai 
 

 

I SKYRIUS 

2020-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO IR 2020 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Progimnazijos strateginiai dokumentai parengti, veiklos planuotos, vykdytos, atsižvelgiant į 

5 išsikeltus tikslus: 

 kokybišką bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo plėtojimą; 

 modernios ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimą; 

 neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimo plėtrą; 

 formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus pradinio ugdymo programos 

vykdymo plėtrą; 

 dalyvavimo tarptautiniuose, šalies, miesto, mokyklos projektuose plėtojimą. 

 

Ugdymo procese plėtojamas visuminis ugdymas, diegiamos kultūros bei humanistinės 

pedagogikos idėjos, ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos (mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės). 13-tą kartą 

organizuota visuminio ugdymo konferencija, pedagogai dalyvavo humanistinės pedagogikos 

seminaruose, mokymuose, vedė atviras bei integruoto ugdymo turinio pamokas, dalijosi patirtimi. 

2020-09-01 mokykloje sukomplektuoti 36 klasių komplektai, mokosi 849 mokiniai (vienu 

komplektu daugiau nei 2019-09-01, mokinių skaičiaus vidurkis 1-4 klasėse – 22 mok., 5-8 kl. – 25 

mok.). Ugdymo plano įgyvendinimui skirti 57,39 (2019-09-01 – 56,65) mokytojų etatai. Mokyklai 

užtenka ugdymo plano ir aplinkos aprūpinimui skiriamų lėšų. 

Mokykloje dirba 72 pedagoginiai darbuotojai, 19 aplinkos darbuotojų. Mokykloje dirba 2 

socialiniai ir 2 specialieji pedagogai, 2 logopedai, 3 bibliotekininkai. Mokykloje įkurtas Ugdymo 

karjerai centras, socialinių kompetencijų ugdymu (SKU) bei ugdymu karjerai rūpinasi 3 

koordinatoriai, pailgintos dienos grupėje dirba 3 pradinio ugdymo mokytojai. 

Pedagogai yra įgiję šias kvalifikacines kategorijas: mokytojo eksperto – 2 (3 proc.), 

mokytojo metodininko – 30 (42 proc.), vyresniojo mokytojo - 33 (44 proc.), mokytojo - 8 

mokytojai (11 proc.). 2020 m. 2 pedagogai įgijo mokytojo (etikos, matematikos) metodininko 

kvalifikacines kategorijas. 
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Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Tirti rodikliai: 2.1.3. Orientavimasis į 

mokinių poreikius; 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; 2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas; 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu. Išvados: pagerėjo mokinių ugdymosi 

pasiekimai, aiški mokymosi ir švietimo pagalbos teikimo mokiniams tvarka, vykdoma prasminga 

ugdymo turinio integracija, išaugo mokinių, lankančių konsultacijas, skaičius, visi mokiniai 

dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, įgijo naujų patirčių, pagarbūs mokinių ir mokytojų 

tarpusavio santykiai, mokykloje netrūksta įvairios, mokiniams įdomios NŠ ir kitos (renginiai, 

savanorystė, projektai...) veiklos.  

Atsižvelgiant į šalyje skelbiamą ekstremaliąją situaciją (ir karantiną) dėl Covid-19 viruso 

plitimo, progimnazijoje teikiami mišrus ir hibridinis ugdymo būdai, nuotolinis mokymas – 

konsultavimas mokiniams, jų tėvams. Išaugo 20 proc. konsultuojamų mokinių skaičius. Ugdymo 

procese sinchroniniam darbui visuotinai naudojama Microsoft Office 365 (Teams), Zoom 

platformos. 

Mokykloje sudarytos sąlygos asmeninei mokinio pažangos bei pasiekimų plėtrai. 

Naudojama ugdymo proceso stebėjimo bei mokinių asmenybės ūgties pamatavimo sistema: 

mokinių adaptacija, signaliniai pusmečių rezultatai, mokymosi pasiekimai, matuojama individuali 

mokinio žinių pažanga (IŽP) bei individuali vertybinė pažanga (IVP), stebima pažangos rezultatų 

kaita (pažangą padariusių mokinių dalis – 92% (2019-2020 m.m. II pusmečio ugdymosi rezultatai 

pagerėjo 5 proc. – 1-4 kl., 15 proc. – 5-8 kl. mok.), pažangių mokinių dalis – 99%).  

Aukšti mokinių rezultatai miesto, šalies dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose (15 

prizinių vietų). Įteikta 1 Gegužių mokyklos vardo premija, 10 ALUMNI vardo premijų.  

Didėja mokinių (137 mok.), kuriems teikiama mokymosi ir švietimo pagalba, skaičius 

mokykloje (16 proc.). Mokymosi pagalba teikiama 12 mokinių, grįžusių iš užsienio. Mokymosi ir 

švietimo pagalbą visiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikia specialieji ir 

socialiniai pedagogai, logopedai, dalykų mokytojai, 5-8 kl. sudarytos lietuvių k., matematikos, 

anglų k. mobiliosios grupės (16 gr.), kuriose dirba mokytojai pagalbininkai. Ugdymo turinio 

integracijai 1-8 kl. sudarytos matematikos, ekonomikos ir finansinio raštingumo, lietuvių k. ir 

užsienio k. skaitymo, žurnalistikos, viešojo kalbėjimo, gamtamokslinio ugdymo (31 gr.) modulių 

grupės.  

Vykdytos 5 prevencinės programos (,,Antras žingsnis“, Olweus, DofE, „Laikas kartu“, 

,,Paauglystės kryžkelės“), prevencinių programų („Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“) 

mokymuose dalyvavo 48 pedagogai. Nuo 2020-09-01 vykdoma 1 nauja prevencinė programa 

„Obuolio draugai“ (mokymuose dalyvavo 1 socialinis pedagogas), socialinio emocinio ugdymo 

(SEU) programa (mokymuose dalyvavo 7 pedagogai). 1-4 kl. mokiniai dalyvauja programose 

„Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“. 

Vykdyta mokinių ugdymo karjerai veikla: 99 proc. 5-8 kl. mokinių pasirengė karjeros 

planus, vykdytos 7 STEAM programos, vesta 40 grupinių užsiėmimų, 20 individualių konsultacijų, 

vykdytos 5 savanoriškos veiklos, 5 patyriminiai vizitai, 57 pažintinių vizitų į miesto privačias ir 

valstybines miesto įmones bei įstaigas. Miesto interaktyviame SKU kalendoriuje fiksuotos 83 

mokinių veiklos, 80 proc. mokinių dalyvavo ugdymo karjerai veiklose ne mokykloje. 

Mokykloje kuriama savita mokyklos kultūra, puoselėjamos tradicijos, sukurta bendravimo 

ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais sistema „Vaikas. Šeima. 

Mokykla“. Organizuojami bendri renginiai, vykdoma bendruomenės klubo „Mildauninkai“ veikla. 

Organizuoti bendruomenės renginiai (Mokslų ir žinių diena, „Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ 

(vestos 36 integruotos pamokos), „Metų spinduliai“, „Kalėdinė šventė“, Šeimos šventė, mokslo 

metų uždarymo šventės, 4-okų dailės baigiamųjų darbų šventė, 8-okų dailės baigiamųjų darbų 

gynimas, išleistuvių šventė). Organizuotos 4 tarptautinės, 5 šalies, 13 miesto, 4 autorinės, 100 

mokyklos mokinių bei mokytojų kūrybinių darbų parodų mieste, mokykloje, internetinėje erdvėje. 

Vykdoma mokinių edukacijų lankymo stebėsena. Mokiniai (100 proc.) dalyvavo 117 

edukacijų. 

Mokykloje buvo suplanuoti 73 renginiai. Renginių planas įvykdytas 97 proc., 3 proc. 

renginių neįvyko dėl šalyje paskelbto karantino. 

Mokyklos vadovai, pedagoginiai ir aplinkos darbuotojai tikslingai 100 proc. kelia profesinę 

kvalifikaciją. Pedagogai 100 proc. dalyvavo informacinių technologijų taikymo mokymuose, 
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seminaruose. Vienam pedagogui vidutiniškai tenka po 10 kvalifikacijos kėlimo renginių. 

Organizuotos 3 ilgalaikės (po 40 val.) programos pedagogams. Pedagogai skaitė 38 pranešimus 

šalies, miesto konferencijose. Vestos 54 atviros pamokos (18 tarptautinių, 2 miesto, 34 mokyklos; 

iš jų — 18 pamokų nuotoliniu būdu (Zoom programa)), 145 integruotos pamokos (iš jų 1 šalies). 

Pedagogams įteiktos 8 ambasadorių, 5 metų mokytojų nominacijos. Organizuota 1 tarptautinė 

visuminio ugdymo metodinė – praktinė konferencija, 1 apskritojo stalo diskusija Šiaulių krašto 

pedagogams, 4 konferencijos miesto mokiniams. 

Progimnazijoje kuriama moderni, fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi mokymosi 

aplinka, gerinamos ugdymo(si) aplinkos sąlygos. Atnaujintos edukacinės, sporto bei poilsio zonos 

mokykloje. Įsigyta mokymo bei skaitmeninių mokymo priemonių, IKT įrangos (tam skirta 46 

tūkst. Eur).  

Atliktas aktų salės įgarsinimo bei apšvietimo įrangos permontavimas, įsigytas modernus 

vaizdo projektorius ir ekranas, įrengta vėdinimo sistema. Įrengtos naujos vaizdo kameros 

mokyklos vidaus ir išorės stebėjimui. 

2020 m.  renovuotas mokyklos sporto aikštynas (bėgimo takai, aikštės dangų renovacija, 

krepšinio, regbio, futbolo) aikštelių įrengimas, stadiono aptvėrimas), atliktas stadiono prieigų 

nusausinimas bei pėsčiųjų takų paklojimas. Stadionui suteiktas regbio trenerio Sigito Kukulskio 

vardas. 

Mokykloje teikiamas tradicijas, mokinių poreikius, polinkius atitinkantis neformalusis 

švietimas, užtikrinama įvairi užsiėmimų pasiūla, mokinių užimtumas po pamokų. Mokykloje 

vykdoma 21 neformaliojo švietimo programa. Į NŠ būrelių veiklas įsitraukė 59 proc. mokinių. 

Plėtojamas bendradarbiavimas su miesto neformaliojo vaikų švietimo teikėjais, socialiniais 

partneriais, daugėja mokinių, dalyvaujančių edukacinėse veiklose (pasiektas 100 proc.). 

Įgyvendinamos Kryptingo meninio (dailės) ugdymo ir vaikų švietimo „Meno sodas“ 

programos (sudaryta 11 grupių). Organizuoti dailės plenerai, parodos, mokiniai dalyvauja dailės 

olimpiadose, konkursuose, vykdomi 4 ir 8 klasių mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų gynimai, 

mokiniai rengia veiklos pristatymus. 

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą 

papildantis Dailės ugdymo skyrius, jame vykdoma pradinio dailės ugdymo programa, programą 

lanko maksimalus leistinas mokinių skaičius (155 mokiniai), suformuotos 8 grupės. 

Organizuoti dailės plenerai, parodos, dalyvaujama konkursuose, vykdytas mokinių 

kūrybinių baigiamųjų darbų gynimas, bendradarbiauta su miesto dailės bei Kuršėnų dailės 

mokyklomis. 

Atliktas mokyklos veiklos kokybės probleminis tyrimas: 2.3.2. Ugdymas mokyklos 

gyvenimu. Tirta NŠ, NVŠ būrelių, dalykų modulių, pradinio ugdymo Dailės skyriaus veiklos 

kokybė, mokinių pasirinkimo principai. Tyrimo metu apklausti lankiusių NŠ, NVŠ būrelius, 

dalykų modulius, pradinio ugdymo dailės skyrių mokinių tėvai, mokiniai (dalyvavo apklausoje: 

tėvų – 72,9 proc., mokinių – 71 proc.), nustatyta, kad mokykloje netrūksta naudingų ir įdomių 

veiklų, mokiniai veiklose dalyvauja noriai, rekomenduotų lankyti jas kitiems mokiniams, mokinių 

teikiami pasiūlymai rodo, kad mokiniams aktualios pasirinktos veiklos.  

Mokykla aktyviai vykdo tarptautinį, šalies, miesto mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. 

Vykdyti 5 tarptautiniai, 8 šalies, 6 miesto, 13 mokyklos projektų. 

Vykdyti tarptautiniai projektai: ERASMUS+ strateginės partnerystės projektas „Socialinių 

įgūdžių stokojančių mokinių įtraukimas į Europos kultūrinės struktūros veiklas“ (Dėl Covid-19 

karantino partnerių susitikimai Bulgarijoje, Ispanijoje neįvyko); Goethe’s instituto projektas 

„CLILiG (integruotas vokiečių kalbos ir fizikos mokymas); ERASMUS+ „Ugdymo karjerai 

sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (Dėl Covid-19 

karantino 1 partnerių susitikimas Prancūzijoje neįvyko); eTwinning projektas „Do everybody in 

the world have save water?“; tarpmokyklinis projektas „Būk sveikas pavasari!“. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
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1. Pagrindiniai 2020 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 vaiko 

asmenybės ūgties 

procesų 

rezultatus. 

Veiklos sritis -  

asmenybės ūgtis. 

 

1.1.1. Pagerėję 

vaiko asmenybės 

ūgties procesų 

rezultatai. 

 

1.1.1.1. Mokinių, 

padariusių ugdymosi 

pažangą / pažangių 

mokinių, dalis proc. –  

92/99. 

1.1.1.2. Mokinių, 

dalyvavusių bent viename 

NMPP, dalis proc. – 98 

proc. 

1.1.1.3. 6 kl. mokinių, 

nepasiekusiųjų 

patenkinamo lygio per 

matematikos NMPP, dalis 

sieks ne daugiau kaip 2,3. 

 

1.1.1.4. Mokinių, lankančių 

dalykų konsultacijas, dalis 

proc. – 51. 

 

1.1.1.5.  Virtualioje   

skaitmeninėje aplinkoje 

(EDUKA, EMA ir kt.) 

mokosi 80 proc. mokinių. 

1.1.1.6. Vestų integruotų 

pamokų skaičius – 140. 

1.1.1.7. Mokinių, 

padariusių individualią 

vertybių pažangą (IVP), 

mokinių, klasių vadovų, 

tėvų/globėjų vertinimu  

siekia 95 proc. 

1.1.1.8. Pilietinėje – 

savanoriškoje veikloje ne 

mokykloje dalyvauja 30 

proc. mokinių.  

 

1.1.1.1.1. Mokinių, 

padariusių ugdymosi 

pažangą / pažangių 

mokinių, dalis proc. –  

92/99. 

1.1.1.2.1. 5 kl. mokinių, 

dalyvavusių bent viename 

NMPP, dalis proc. – 99 

proc. 

1.1.1.3.1. 5 kl. mokinių (6 

kl. mokiniams NMPP 

nevyko), pasiekusių 

patenkinamą lygį per 

matematikos NMPP, dalis 

proc. – 100 proc. 

1.1.1.4.1. Mokinių, 

lankiusių dalykų 

konsultacijas, dalis proc. – 

90. 

1.1.1.5.1.  Virtualioje   

skaitmeninėje aplinkoje 

(EDUKA, EMA ir kt.) 

mokėsi 99 proc. mokinių. 

1.1.1.6.1. Vestų integruotų 

pamokų skaičius – 145. 

1.1.1.7.1. Mokinių, 

padariusių individualią 

vertybių pažangą (IVP), 

mokinių, klasių vadovų, 

tėvų/globėjų vertinimu  

siekia 98 proc. 

1.1.1.8.1. Pilietinėje – 

savanoriškoje veikloje ne 

mokykloje dalyvavo 15 

proc. mokinių.  

 

1.2. Stiprinti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais dėl 

sėkmingo 

ugdymo(si) 

perimamumo,  

tęstinumo bei 

sveikatos 

stiprinimo. 

(veiklos sritis -  

ugdymas(is)) 

1.2.1 Sustiprintas 

bendradarbiavima

s dėl sėkmingo 

ugdymo(si) 

perimamumo,  

tęstinumo bei 

sveikatos 

stiprinimo. 

 

1.2.1.1. Ugdymo 

perimamumui užtikrinti 

progimnazijos patyriminio 

ugdymo veiklose dalyvauja 

90 proc. Lieporių 

mikrorajono 5  darželių 

PUG ugdytinių. 

1.2.1.2. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti 

Lieporių, „Saulėtekio“, 

„Romuvos“ gimnazijų 

patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvauja 90 proc.  

1.2.1.1.1. Ugdymo 

perimamumui užtikrinti 

progimnazijos patyriminio 

ugdymo veiklose dalyvavo 

90 proc. Lieporių 

mikrorajono 5  darželių 

PUG ugdytinių. 

1.2.1.2.1. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti 

Lieporių, „Saulėtekio“, 

„Romuvos“ gimnazijų 

patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvavo 90 proc.  
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7–8  kl. mokinių. 

1.2.1.3. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti Dailės 

mokykloje patyriminio 

ugdymo veiklose dalyvauja 

90 proc. 4 kl. mokinių. 

1.2.1.4. Profesinio 

orientavimo plėtojimui 

ŠPRC patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvauja 90 proc. 

7–8  kl. mokinių.  

 

 

 

 

1.2.1.5. 98 proc. mokinių 

turės pasirengę karjeros 

planus. 

1.2.1.6. Sveikatos 

stiprinimui sportinės 

veiklos vykdomos 

Lieporių, „Saulėtekio“ 

gimnazijų, „Saulės“, 

„Atžalyno“, „Delfino“, 

„Dubysos“ sporto mokyklų 

bazėse. 

7–8  kl. mokinių. 

1.2.1.3.1. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti Dailės 

mokyklos virtualiame 

pristatyme dalyvavo 90 

proc. 4 kl. mokinių. 

1.2.1.4.1. Profesinio 

orientavimo plėtojimui 

ŠPRC patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvavo 90 proc. 

1, 4, 7  kl. mokinių (dėl 

šalyje paskelbto karantino 

vietoje 8 kl. mokinių 

dalyvavo 1 ir 4 kl. 

mokiniai).  

1.2.1.5.1. 99 proc. mokinių 

pasirengė karjeros planus. 

 

1.2.1.6.1. Sveikatos 

stiprinimui sportinės 

veiklos vykdytos Lieporių, 

„Saulėtekio“ gimnazijų 

sporto aikštynuose, 

Lieporių mikrorajono 

parke, „Delfino“ baseine 

(2-3 kl.). 

1.3. Tobulinti  

mokymosi 

aplinkų 

mokykloje bei už 

jos ribų 

panaudojimą 

ugdymo(si) 

procese. 

(veiklos sritis -  

ugdymo(si) 

aplinka) 

1.3.1. 

Patobulintas 

mokymosi 

aplinkų 

mokykloje bei už 

jos ribų 

panaudojimas 

ugdymo(si) 

procese. 

1.3.1.1. 80 proc. mokytojų 

ugdymo procese tikslingai 

naudoja IKT priemones 

(interaktyvias lentas, 

planšetes ir kt.).  

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. 95 proc. mokinių 

dalyvauja edukacinėse 

veiklose  ne mokykloje. 

 

 

1.3.1.3. Šiaulių miesto 

SKU modelio 

informacinėje sistemoje 

fiksuotos 145 mokyklos 

SKU veiklos. 

1.3.1.4. Didinant STEAM 

mokslų patrauklumą, 1–8  

kl. mokiniams organizuotos 

4 veiklos mieste, 

mokykloje išplėtota 

STEAM pasiūla, į STEAM 

veiklas įsitraukė 80 proc. 

1.3.1.1.1. Ugdymo procesas 

organizuotas kontaktiniu,  

mišriu, hibridiniu, 

nuotoliniu būdais. 100 

proc. mokytojų ugdymo 

procese tikslingai naudojo 

IKT priemones (Teams, 

Zoom platformas, 

interaktyvias lentas, 

planšetes, skaitmenines 

mokymo priemones ir kt.).  

1.3.1.2.1. 99 proc. mokinių 

dalyvavo edukacinėse 

veiklose  ne mokykloje 

kontaktiniu ar nuotoliniu 

būdu. 

1.3.1.3.1. Šiaulių miesto 

SKU modelio 

informacinėje sistemoje 

fiksuotos 83 mokyklos 

SKU veiklos. 

1.3.1.4.1. Didinant STEAM 

mokslų patrauklumą, 1–8  

kl. mokiniams organizuotos 

7 veiklos mieste, 

mokykloje išplėtota 

STEAM pasiūla, į STEAM 

veiklas įsitraukė 80 proc. 
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1–8  kl. mokinių. 

1.3.1.5 Organizuoti 3 

plenerai (Dailės skyrius, 

KMDU, NF programa 

„Meno sodas“), dalyvauja 

1–8  kl. mok. 90 proc.  

1–8  kl. mokinių. 

1.3.1.5.1. Organizuoti 3 

plenerai (Dailės skyrius, 

KMDU, NF programa 

„Meno sodas“), dalyvavo 

1–8  kl. mok. 90 proc.  

1.4. Gerinti tėvų 

įsitraukimo į 

mokyklos veiklas 

rezultatus (veiklos 

sritis -  gyvenimas 

mokykloje) 

1.4.1. Pagerėję 

tėvų įsitraukimo į 

mokyklos veiklas 

rezultatai. 

1.4.1.1. Klasės 

susirinkimuose dalyvauja 

70 proc. mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.4.1.2. Bendruomenės 

vakare „Džiaugsmo 

dirbtuvėlės pamokoje“ į 

veiklas įsitraukė 60 proc. 

mokinių tėvų/globėjų . 

 

1.4.1.3. Bendruomenės 

renginyje „2020 metų 

Spinduliai. ALUMNI 

premija“  dalyvavo 85 proc. 

į renginį kviestų mokinių 

tėvų/globėjų. 

 

1.4.1.4. Bendruomenės 

vakare „Kalėdos kartu“  į 

veiklas įsitraukė  65 proc. 

mokinių tėvų/globėjų. 

 

1.4.1.5. Bendruomenės 

vakare „Tėvai - vaikams“ į 

veiklas įsitraukė 70 proc. 

mokinių tėvų/globėjų. 

1.4.1.6. Bendruomenės 

renginyje „Už taikų  

pasaulį vaikams“ į veiklas 

įsitraukė 80 proc. mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.4.1.1.1. Klasės 

susirinkimuose dalyvavo 

70 proc. mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.4.1.2.1. Virtualiame 

bendruomenės vakare 

„Džiaugsmo dirbtuvėlės 

pamokoje“ į veiklas 

įsitraukė 62 proc. mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.4.1.3.1. Virtualiame 

bendruomenės renginyje 

„2020 metų Spinduliai. 

ALUMNI premija“  

dalyvavo 85 proc. į renginį 

kviestų mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.4.1.4.1. Virtualiame 

bendruomenės vakare 

„Kalėdos kartu“  į veiklas 

įsitraukė  65 proc. mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.4.1.5.1. Dėl 2020-03-16 

šalyje paskelbto karantino 

neįvyko bendruomenės 

vakaras „Tėvai - vaikams“. 

1.4.1.6.1. Virtualiame 

bendruomenės renginyje 

„Už taikų  pasaulį 

vaikams“ į veiklas įsitraukė 

80 proc. mokinių 

tėvų/globėjų. 

1.5. Plėtoti 

tarptautinį 

dalykinį 

bendradarbiavimą 

siekiant inovacijų 

kūrimo. 

(Veiklos sritis - 

lyderystė ir 

vadyba) 

1.5.1. Išplėtotas 

tarptautinis 

dalykinis 

bendradarbiavima

s siekiant 

inovacijų kūrimo. 

1.5.1.1. Surengta 

tarptautinė visuminio 

ugdymo konferencija apie 

humanistinėmis vertybėmis 

grįstą ugdymą, patirtimi 

dalysis pedagogai iš 

Latvijos, Ukrainos, Estijos, 

Lietuvos. 

1.5.1.2. Surengtos Ukrainos 

skulptoriaus A.Leonovo 

skulptūrų bei skulptūrų 

fotografijų parodos 

mokykloje bei mieste, 

parodos turinys integruotas 

į dalykinį ugdymą. 

 

1.5.1.1.1. Surengta 

tarptautinė visuminio 

ugdymo konferencija apie 

humanistinėmis vertybėmis 

grįstą ugdymą, patirtimi 

dalijosi pedagogai iš 

Latvijos, Ukrainos, 

Lietuvos. 

1.5.1.2.1. Surengtos 

Ukrainos skulptoriaus 

A.Leonovo skulptūrų bei 

skulptūrų fotografijų 

parodos mokykloje bei 

mieste, parodos turinys 

integruotas į dalykinį 

ugdymą. 
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1.5.1.3. Vykdomas 

tarptautinis Goethe’s 

instituto projektas „CLILiG 

(integruotas vokiečių 

kalbos ir dalyko mokymas). 

 

 

 

 

1.5.1.4. Vykdomas 

ERASMUS+ strateginės 

partnerystės projektas 

„Socialinių įgūdžių 

stokojančių mokinių 

įtraukimas į Europos 

kultūrinės struktūros 

veiklas“ (dalykinės patirtys 

partnerių susitikimuose 

Bulgarijoje, Ispanijoje). 

 

1.5.1.3.1. Vykdytas 

tarptautinis Goethe’s 

instituto projektas „CLILiG 

(integruotas vokiečių 

kalbos ir fizikos mokymas), 

vestos 2 atviros vokiečių 

kalbos ir fizikos pamokos 

šalies ir Vokietijos 

pedagogams. 

1.5.1.4.1. Vykdyti 

tarptautiniai projektai: 

ERASMUS+ strateginės 

partnerystės projektas 

„Socialinių įgūdžių 

stokojančių mokinių 

įtraukimas į Europos 

kultūrinės struktūros 

veiklas“ (Dėl Covid-19 

karantino partnerių 

susitikimai Bulgarijoje, 

Ispanijoje neįvyko); 

ERASMUS+„Ugdymo 

karjerai sistemos 

tobulinimas Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose“ (Dėl 

Covid-19 karantino 1 

partnerių susitikimas 

Prancūzijoje neįvyko); 

eTwinning projektas „Do 

everybody in the world 

have save water?“. 

 

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. Buhalterinės apskaitos centralizavimas. Įvykdytas steigėjo buhalterinės apskaitos 

centralizavimo priemonių planas, 

centralizuotai buhalterijai parengti bei 

pateikti visi finansiniai dokumentai, sukurta 

nauja finansų valdymo bei apskaitos 

sistema. 

3.2. Mišraus ugdymo modelio sukūrimas. Mišrus ugdymo modelis sudarė sąlygas 

kokybiškai ugdyti mokinius tiek 

kontaktiniu, tiek nuotoliniu sinchroniniu ar 

hibridiniu būdu, pagal atskirus 

tvarkaraščius teikti individualias ar 
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grupines nuotolines konsultacijas, įtraukti 

tėvus į jų vaikų ugdymo(si) proceso bei 

lankomumo stebėseną.  

3.3. Rekonstruotas progimnazijos sporto aikštynas. Rekonstruotame sporto aikštyne saugiai ir 

kokybiškai sportuoja 1-8 kl. mokiniai, jų 

šeimos, progimnazijos mikrorajono 

gyventojai. 

3.4.  

3.5.  

 

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. 

7.2. 
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V SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 2021 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.   

8.2.   

8.3.   

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. 

9.2. 

9.3. 

 

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) 


