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 (Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano 

įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Kretingos Simono Daukanto progimnazija (toliau – Progimnazija) įgyvendina 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

programas. 2022-09-01 duomenimis Progimnazijoje ugdyti 545 mokiniai (2021 metais 523 

mokiniai), iš jų ikimokykliniame ugdyme – 126, priešmokykliniame ugdyme – 54, 1–4 klasėse – 

183 mokiniai, 5–8 klasėse –182 mokiniai.  

 2022 m. Progimnazija veikė vadovaudamasi 2021–2025 m. strateginiu planu (toliau –  

Strateginis planas) ir 2022 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Strateginiame ir Veiklos 

planuose buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai ir uždaviniai, numatytos veiksmingos priemonės 

laukiamam rezultatui pasiekti.  

           Orientuojantis į Strateginio plano tikslą – kokybiško ugdymo organizavimas telkiant 

Progimnazijos bendruomenę bei prioritetus – ugdymo kokybės gerinimas ir pozityvios emocinės 

aplinkos, lemiančios gerą mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vadovų savijautą, 

Progimnazijoje kūrimas – Veiklos plane iškeltas ir įgyvendintas tikslas – mokymosi pasiekimų 

gerinimas eksperimentinėmis, kūrybinėmis ir vertybinėmis patirtimis. Metų tikslui pasiekti 

numatyti trys uždaviniai. 

Pirmo uždavinio – tobulinti ugdymą(si) atsižvelgiant į atnaujinamas ugdymo 

programas –  įgyvendinimas. 

  Progimnazijos pedagogai kryptingai tobulino atnaujinto ugdymo turinio, skaitmeninių 

mokymo priemonių taikymo, integruoto ugdymo ir kitas progimnazijos prioritetuose numatytas 

kompetencijas. Įvairiuose mokymuose kvalifikaciją kėlė 847 dienas: pedagogai – 693, vadovai – 

154 dienas. Vienam pedagogui vidutiniškai teko 11,75, vienam vadovui – 38,5 dienos. 

Suorganizuotas respublikinis forumas „Galimybė keistis ir tobulėti“. Parengtos kvalifikacijos 

tobulinimo programos: ,,LEAN vadybos taikymas mokyklos tobulinimui ir mokinių pasiekimų 

gerinimui“ regiono pedagogams; „Lūkesčiai ir galimybės priimant ir ugdant kiekvieną vaiką“ 

rajono pedagogams; ,,Efektyvi šiuolaikinė pamoka“ Progimnazijos pedagogams ir 100 % 

įgyvendintos programų veiklos. Parengtas 2021–2024 atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 

priemonių planas – vykdyta mokytojų apklausa dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui, diskusijos, 
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parengti ir išanalizuoti kompetencijų žemėlapiai, supažindinami tėvai susirinkimuose, informacija 

skelbiama svetainėje https://www.kdp.lt/uta/. 100 % priešmokyklinio ugdymo mokytojų yra 

pasirengę ir nuo 2022-09-01 įgyvendina atnaujintą bendrąją PU programą.  

100 % įgyvendintos projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos: skaitymo ir rašymo įgūdžių 

lavinimo veiklose dalyvavo 22 3–4 klasių mokiniai. Visos dienos mokinių klubo „Veik“ veiklose 

dalyvavo 20 1–4 klasių mokinių (10,64 %). Savipagalbos grupėje ,,Mokinys – mokiniui“ 4 klasių 

mokiniai teikė mokymosi pagalbą 20 čiai % 1–2 klasių mokinių. 5–8 klasių ,,Budinčioje klasėje“ 

21 mokinys pasiekė asmeninę pažangą. Taikoma integruoto ugdymo praktika: 100 % mokinių 

įsitraukė į praktinę-kūrybinę veiklą, įgijo eksperimentinio mokymosi patirties organizuotose 

ugdymo dienose: tarpdisciplininio meno ugdymo dienos ,,Įvietinimas“, „Augu Lietuvoje“, 

„Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“, „Jei žemė galėtų kalbėti...“, „Keliauk. Ieškok. Pažink“ ir 

kt. 82,79 % 1–8 klasių mokinių vykdė tarpdalykinės integracijos projektus, kurie yra patalpinti 

Office 365 platformoje. Progimnazijoje organizuotas respublikinis 2–5 klasių mokinių dailyraščio 

konkursas „Ką parašysi, to neišdildysi“ ir rajoninis 4 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas ,,Spelling bee“. Geri mokinių pasiekti rezultatai tarptautiniuose, šalies ir Kretingos 

rajono konkursuose, olimpiadose – laimėta 31 prizinė vieta (pernai – 20): I vietų – 11; II vietų – 

12; III vietų – 8. Mokslo pirmūnai, olimpiadų, konkursų nugalėtojai Padėkos dienoje apdovanoti 

padėkomis, 5–8 klasių mokslo pirmūnai ir išvyka į edukacinį medijų centrą ,,Lojoteka“. Vidaus 

įsivertinimo duomenimis, 86 proc. mokinių teigė, kad Progimnazijoje vyksta įdomios veiklos.  

 Išorės vertintojų išvadose teigiama, kad Progimnazijoje Kokybės krepšelio projekto 

įgyvendinimo metu pažanga padaryta visose vertinimo srityse: 1. Rezultatai, 2. Pagalba mokiniui, 

3. Ugdymo(si) procesas. Vieno veiklos kokybės rodiklio – 3.2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas – įvertinimas pagerėjo iš 3 lygio į 4 lygį, 8 veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių 

įvertinimas pagerėjo iš 2 į 3 lygį: 1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga, 2.1. Orientavimasis į mokinio 

asmenybės tapsmą, 2.2. Orientavimasis į mokinio poreikius, 2.3. Mokyklos bendruomenės 

susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, 3.1. Ugdymosi planavimas, 3.3. Ugdymo(si) 

organizavimas, 3.4. Mokymasis ir 3.5. (Įsi)vertinimas ugdymui. Vieno veiklos kokybės rizikos 

vertinimo rodiklio 1.1. Asmenybės tapsmas pažanga stebima tame pačiame – 3 vertinimo lygyje. 

8 klasės mokinių NMPP rezultatai: matematikos pasiekimų vidurkis – 59,1 balo (20,5 balo viršija 

Kretingos r. bei 18,1 balo viršija šalies mokinių balų vidurkius); gamtos mokslų – 53,8 balo (3 

balais aukštesnis už savivaldybės bei 3,1 balo aukštesnis už šalies mokinių vidurkius); socialinių 

mokslų – 61,3 balo (11,9 balo aukštesnis už savivaldybės ir 11,6 balo aukštesnis už šalies vidurkius. 

      Antro uždavinio – kelti bendradarbiavimo kultūrą ir skatinti kolegialų 

mokymąsi –  įgyvendinimas. 

Du Progimnazijos vadovai ir septyni pedagogai, dalyvavę Europos sąjungos 

finansuojame projekte, sėkmingai sertifikuoti – įgijo vadybinių LEAN metodo kompetencijų. 

Taikant LEAN metodą nuosekliai vedami kassavaitiniai susirinkimai „Bendradarbystės erdvė“, 

kuriuose ugdosi darbuotojų bendravimo kultūra, yra galimybė visiems reikšti savo nuomonę bei 

siūlyti idėjas. Veikia iniciatyvių tėvų grupė, kuri aktyviai teikia pasiūlymus bendradarbiavimui 

stiprinti. 2022 m. tėvų grupė pasiūlė idėjas ir kartu su mokiniais jas įgyvendino: parengė 

Progimnazijos aplinkas Velykų, Kalėdų, Pyragų dienos tradiciniams renginiams organizuoti. 

Bendradarbiaujant formuojamos mokinių vertybinės nuostatos, pagarba valstybės simboliams ir 

tautos tradicijoms. Suorganizuoti visi metų plane numatyti šventiniai, tradiciniai renginiai. 

Vykdomas tėvų švietimas: Progimnazijos psichologo paskaitos ,,Pozityvus bendravimas su 

vaikais“, „Vaikų netinkamas elgesys: kodėl taip būna ir kaip jo išvengti“, dalyvauta Rajono tėvų 

švietimo ciklo paskaitoje „Žydų pedagogika – kaip auginami genijai ir milijonieriai“. Vyko 

virtualios atvirų durų dienos. Iniciatyvių tėvų grupės narė parengė diskusiją mokiniams 

,,Socialinis darbas – prestižinė ar gėdinga specialybė?“  Progimnazijos mokinių taryba  kartu su 

Dienos veiklos centru inicijuoja akcijas beglobiams gyvūnams. 

Užmegzti bendravimo ryšiai su šalimis, tarptautinio ,,Erazmus+“ projekto partnerėmis. 

Mokiniai su mokytojais aplankė Prancūziją, Turkiją, Lenkiją, kartu su šių šalių projekto dalyviais 

vykdė įvairias edukacines veiklas. Dalyvaujant projekto veiklose stiprėjo motyvacija mokytis 

https://www.kdp.lt/uta/
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anglų kalbos ir pažinti pasaulio šalis. Progimnazija tapo DofE  programas vykdanti institucija. 

Mokytojai tobulino socialines, emocines, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kultūrinę, pažinimo ir 

komunikacijos kompetencijas. Programos veiklas vykdo pedagogai, kurie įgijo koordinatoriaus, 

kuratoriaus ir vadovo pažymėjimus. Įvykdytas respublikinis projektas „Renkuosi mokyti – 

mokyklų kaitai“ ir įgyvendintos visos planuotos bendruomeniškumą skatinančios integruotos 

veiklos. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Dailės akademija, „Meno aviliu“, 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru, Kretingos sporto mokykla. Mokytojai 

dalyvavo Kretingos r. švietimo centro projekte „Mokytojas – mokytojui“, jungiančiame mentorius 

ir naujai pradėjusius dirbti mokytojus. 

Nuolat vyksta pedagogų gerosios patirties sklaida Progimnazijoje. Daugiau kaip 60 % 

mokytojų per metus pravedė atviras, integruotas pamokas, užsiėmimus, organizavo edukacines 

veikla muziejuose, parkuose, viešojoje bibliotekoje, delfinariume ir kt. Vestos atviros integruotos 

veiklos: ,,Sėklų karalystėje“, ,,Duonos riekelėj žiemkenčio kelias“, ,,Varnėno inkile“, 

,,Linksmosios figūros“, ,,Vabaliukų pasaulyje“, ,,Smėlio laboratorija“ ir kt.; atviros integruotos 

pamokos: „Šv. Jurgis – pirmosios žalumos šventė“ Jonučio sodyboje, „Mūsų pomėgiai“, ,,Lietuvos 

medžiai“, ,,Elektroninio laiško rašymas apie atostogas draugui“, ,,Baltijos auksas – gintaras“, 

„Mano diena“ ir kt. Suorganizuotos rajoninės  priešmokyklinio amžiaus vaikų varžytuvės ,,Judėk. 

Mąstyk. Nugalėk“, išvykos-pamokos „Geografinis takas“, ,,Su Daukantu auginame Lietuvą“. 

Veikė 2–4 klasių mokinių patirtinė vasaros stovykla „Pamatyk, išbandyk, pajusk“ ir kt. 

Taikytas mokymosi partnerystės ,,Kolega – kolegai“ modelis, daugiau kaip 95% 

Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų perdavė kolegialią patirtį. Pedagoginės 

patirties banko Office 365 platformoje pedagogai talpino savo veiklos pavyzdžius, pamokų ir 

vykdytų projektų aprašymus. Nuotoliniu būdu suorganizuotoje metodinėje dienoje „Patyriminio 

ugdymo veiksmingumas“ skaityta 14 pranešimų (dalyvavo 52 pedagogai, 27 % pedagogų 

pasidalino  patyriminio ugdymo praktika). 

Progimnazijoje atlikta mokinių savijautos apklausų duomenų palyginamoji analizė. 

Sumažėjo rizikos veiksnių poveikis mokiniams: 75 % 4–8 klasių mokinių nurodė, kad iš jų 

Progimnazijoje niekas nesityčiojo, 95 % – kad jie niekada nesityčiojo iš kitų mokinių; 69 % 1–8 

klasių mokinių tėvų nurodė, kad jų vaikas  jautėsi gerai ar labai gerai, 88 % tėvų teigė, kad vaikas 

į Progimnaziją eina noriai, 90 % – kad jų vaikas yra reikšmingas ir jo idėjos palaikomos.  

Trečio uždavinio – taikyti informacinių technologijų priemones ugdymo procese  –  

įgyvendinimas. 

Progimnazija siekdama skatinti  informacinių technologijų priemonių naudojimą ugdymo 

procese inicijavo ir suorganizavo  tarptautinę virtualią mokinių ir mokytojų kūrybinę iniciatyvą – 

konkursą „TRAPI TAIKA“. Į šią iniciatyvą įsitraukė 48 Lietuvos mokyklos ir 1 Rumunijos 

mokykla. Konkurse dalyvavo 178 mokinių ir mokytojų kūrybiniai darbai. Progimnazija 

bendradarbiaudama su Kretingos rajono  kultūros centru sukūrė  respublikinio mokinių ir mokytojų 

konkurso „Aš matau tokį pasaulį“ virtualią parodą, skirtą jaunimo metams paminėti. 

VšĮ „Meno avilys“  progimnazijoje vykdytame  metų trukmės projekte  „Istorijos. Garsais 

ir vaizdais“ mokiniai ir mokytojai tobulino medijų raštingumo ir informacinių technologijų  

įgūdžius, kuriant skirtingų medijų kūrinius. Projekto rezultatas – tarpdisciplininio meno paroda 

„Dirbtinė Meilė“ buvo pristatyta  ne tik mokyklos, miesto bendruomenei, bet ir respublikiniuose 

dienraščiuose ( www.artnews.lt, www.svietimonaujienos.lt  

Siekiant ugdyti šiuolaikinių medijų ir informacinių technologijų raštingumą,  

progimnazijoje nuo rugsėjo 1 dienos  5 klasių mokiniai mokosi naujo pasirenkamojo dalyko „ Dailė 

integruota su etnine kultūra ir šiuolaikinėmis medijomis“. Šių pamokų metu mokiniai tyrinėja  

etninės kultūros apraiškas per šiuolaikines medijas ir naudodami informacinių technologijų 

įrankius. 

Ugdymo dienos „Jei Žemė galėtų kalbėti....", skirtos tarptautinei Žemės dienai paminėti 

metu  5–8 klasių mokiniams vyko VšĮ „Šeimos erdvė“ organizuoti mokymai „Edukacinio kino 

kūrimas“.  Rezultatas – mokinių  sukurtas ir pristatytas virtualioje aplinkoje filmas „ Kaip išsaugoti 

žemę?“. 

http://www.artnews.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
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Sudarytos galimybės mokytojams tobulinti informacinių ir komunikacinių technologijų 

taikymo ugdymo procese kompetencijas ir siekti kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo 

ir mokymosi proceso kaitos. Pedagogai pamokose naudojosi skaitmeniniu inventoriumi: 

planšetėmis, SMART lentomis, informatikos kabinete esančiais kompiuteriais, skaitmeniniu 

turiniu internete: EMA ir Eduka pratybomis, Miko knyga, Quizizz.com, LearningApps.org, 

Piktochart.com, Padlet.com, Mentimeter.com, Canva.com, ArcGIS ir kt. programomis. Ugdymo 

procese siekiama mokiniams suteikti papilomų mokymosi galimybių – naudojami skaitmeniniai 

ištekliai: vaizdo įrašai, nuotolinės pamokos, „Nepatogaus kino klasė“ platforma, finansinio 

raštingumo pamoka su Minecraft. 

Organizuoti mokymai apie praktinį hibridinės klasės įrangos pritaikymą. Progimnazijos 

mokytojams suorganizuotas susitikimas su VšĮ "Trijų kubų" bendrasavininku ir ugdymo turinio 

vadovu Dariumi Kniūkšta, kurio metu aptartos atnaujinto ugdymo turinio ateities ugdymo 

galimybės bendrojo lavinimo mokyklose ir pademonstruotos Minecraft integracijos galimybės 

konkrečiose pamokose.  Dalyvauta mokymuose ,,Probleminio interneto naudojimo (PIN) ir kitų 

skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai“, ,,Praktinis Microsoft Forms 

funkcijų taikymas ir galimybės atlikti mokinių, tėvų, mokytojų apklausas“, „Swivl“ robotukų 

mokymuose.  

              Per metus atlikti visi numatyti ugdymo(si) aplinkų gerinimo darbai: suremontuota ir 

atnaujinta ikimokyklinio ugdymo grupė Rūdaičių skyriuje, laiptai prie paradinių progimnazijos 

durų, įrengta sensorinė erdvė, įsigyti minkštasuoliai už 2790,14 Eur., interaktyvus ekranas SMART 

už 4200,00 Eur., 8 kompiuteriai LENOVO už 5114.00 Eur., muzikos instrumentas už 1040,00 Eur., 

televizorius už 425,00 Eur., 10 monitorių HP už 1785,00 Eur., 9 kompiuteriai I nteli 5 už 4432,05 

Eur., nupirkta ,,Eduka“ ir ,,Ema“ licenzijų už 7480,00 Eur.  

 

 

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. Pasirengti 

įgyvendinti 

atnaujintas 

bendrąsias 

programas. 

100 % mokytojų 

pasirengę 

sėkmingai dirbti 

su atnaujintu 

ugdymo turiniu, 

gerėja pamokų 

kokybė. 

1. Suburta atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir 

koordinavimo komanda 

dalyvauti tyrime 

,,Mokyklų pasirengimo 

diegti atnaujintas 

pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Suburta ugdymo turinio 

atnaujinimo įgyvendinimo 

progimnazijoje komanda, 

kuri parengė Progimnazijos 

UTA įgyvendinimo 

priemonių planą ir dalyvavo 

tyrime.   

Progimnazijos direktorius ir 

jo pavaduotojas ugdymui  

dalyvavo Kretingos rajono 

savivaldybės UTA diegimo 

mokyklose komandos 

veikloje (Kretingos rajono 

savivaldybės direktoriaus 

2021-02-17 d. Nr. A1-162  

įsakymas) ir dalyvavo Britų 

tarybos Lietuvoje 

mokymuose ,,Parama 
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2. 100 % mokytojų, kurie 

dirbs pagal atnaujintas 

BP, patobulins 

kompetencijas pagal 

atnaujintų BP 

reikalavimus iki 2022-

12-31 ir  reguliariai 

reflektuos apie atnaujintų 

bendrųjų programų 

diegimo situaciją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ne mažiau kaip 50 % 

pamokų vyrauja 

mokymasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokyklų vadovams, 

ugdymo turinio reformos 

Lietuvoje lyderiams“ (2022-

04 d. Britų tarybos 

Lietuvoje pažyma). 

Mokytojų tarybos posėdyje 

skaičiau pranešimą 

,,Kompetencijomis grįstas 

ugdymas: kur link“ 2022-

03-24, Kretingos rajono 

vadovų pasitarime skaičiau 

pranešimą ,,UTA, kas 

naujo“. Progimnazijos tėvai 

supažindinti su UTA 2022-

09-29 visuotiniame tėvų 

susirinkime ,,UTA: svarbu 

žinoti“. 

1.2. Progimnazijos bendrojo 

ugdymo dalykų, 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai 100% tobulino 

profesinę kvalifikaciją 

dalyvaudami mokymuose 

atnaujintų BP klausimais ir 

reflektavo apie atnaujintų 

BP diegimo situaciją 2022-

12-15 Mokytojų tarybos 

posėdžio metu ,,Kaip 

sėkmingai pasiruošti 

bendrojo ugdymo programų 

įgyvendinimui“, 

metodiniame renginyje 

rajono mokytojams 

,,Priešmokyklinio ugdymo 

UTA“. 

1.3. NŠA 2022-11-04 Nr. 

A-109 ,,Kretingos S. 

Daukanto progimnazijos 

pakartotinio rizikos išorinio 

vertinimo ataskaitoje“ 

pažymima, kad: ,,pažanga 

padaryta visose vertinimo 

srityse, kad aštuonių veiklos 

kokybės rizikos vertinimo 

rodiklių įvertinimas 

pagerėjo iš 2 lygio į 3 lygį 

(visi ugdymo proceso 

rodikliai), 2022 metais 

82,79% 1–8 klasių mokinių 

rengė ir vykdė 

tarpdalykinius projektus, 

95% tėvų mano, kad vaiko 
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mokymasis atitinka jų 

lūkesčius, 87,6% mokinių ir 

89,1% tėvų mano, kad 

mokiniai skatinami 

bendradarbiauti ir t.t.“  

2022 stebėtų pamokų 

protokolų analizė rodo, kad 

75% stebėtų pamokų 

vyrauja mokymosi 

paradigma.  

2. Užtikrinti 

kokybišką 

įvairių poreikių 

vaikų 

ugdymo(si) 

įvairovę. 

Sudaryti sąlygas 

įtraukiajam 

ugdymui 

įgyvendinti. 

1. Organizuoti bent 2 

bendruomenės švietimo 

renginiai įtraukiajam 

ugdymui įgyvendinti. 

 

 

 

 

2. Gerinant pasirengimą 

įtraukiajam ugdymui, 

sudaryti sąlygas 

mokytojams ir pagalbos 

mokiniui specialistams 

dalyvauti ne mažiau kaip 

1 kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje. 

 

 

3. Įrengtas sensorinis 

kabinetas, įsigyta 

ugdymo priemonių 

darbui su specialiųjų 

poreikių mokiniais. 

2.1. Organizavau du 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginius 

progimnazijoje  įtraukties 

klausimais: ,,Įtraukusis 

ugdymas ir mokyklos kaitos 

galimybės“  ir ,,Pamokos 

parametrai“. 

2.2. 100% pedagogų buvo 

sudarytos sąlygos dalyvauti 

ne mažiau kaip 1 

kvalifikacijos renginyje 

įtraukties klausimais. 
Išpirktos  pedagogų 

mokymuisi pagal asmeninio 

tobulėjimo planą VIP 

narystė platformose 

„pedagogas.lt“.   

Inicijavau sensorinio 

kabineto įrengimą, ugdymo 

priemonių darbui su 

specialiųjų poreikių 

mokiniais įsigijimą, 

modulinius akustinius 

minkštasuolius 

koridoriuose. 

3. Užtikrinti 

kokybišką 

progimnazijos 

veiklą taikant 

LEAN vadybos 

metodus. 

Tobulinti 

mokyklos 

veiklos 

stebėseną. 

Analizuoti ir 

panaudoti 

progimnazijos 

veiklos 

stebėsenos 

duomenis 

veiklai tobulinti, 

taikyti LEAN 

vadybos  

metodus. 

1. Parengtos ataskaitos 

pagal progimnazijoje 

patvirtintus švietimo 

stebėsenos rodiklius. 

2. 2022 m. sausio ir 

rugsėjo mėn. 

duomenimis atliktos 

lyginamosios analizės, 

pateiktos išvados ir 

rekomendacijos.   

3. Vykdyti LEAN 

metodikos sklaidą 

organizuojant 

kassavaitinius 

bendruomenės 

susirinkimus 

3.1. Parengtos ataskaitos  ir 

lyginamosios analizės, jų 

duomenys panaudoti, 

rengiant rajono TŪM planą, 

progimnazijos Veiklos 

planą, šią veiklos ataskaitą, 

teikiant informaciją 

Progimnazijos tarybai, 

Kretingos rajono 

savivaldybės Švietimo 

skyriui.  

3.3. Nuolatinis 

bendradarbiavimas 

sprendžiant problemas 

vyksta kassavaitiniuose 

bendruomenės LEAN 
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,,Bendradarbystės 

erdvė“. 

susirinkimuose 

,,Bendradarbystės erdvė“: 

išgryninami veiklos 

rodikliai, identifikuojamos 

problemos, teikiami 

pasiūlymai joms spręsti. 

Pateiktos ir įgyvendintos 

Kaizen idėjos. Per savaitę 

organizaujami 5 LEAN 

susirinkimai.  

4. Inicijuoti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos 

,,Šiuolaikinės 

pamokos 

vadyba“ 

tęstinumą. 

Organizuojamas 

tikslingas ir 

kryptingas 

mokytojų 

mokymasis, 

orientuotas į 

pamokos 

kokybę.  

Mokytojai 

mokosi vieni iš 

kitų.  

Pamokose 

vyrauja 

mokymosi 

paradigma. 

1. Per metus organizuoti 

ne mažiau kaip 3 

mokymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokytojai veda ne 

mažiau kaip 3 atviras 

pamokas, veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bendruomenei 

organizavau 7  mokymus 

pagal mano parengtas 

ilgalaikes kvalifikacijos 

tobulinimo programas 

,,Šiuolaikinės pamokos 

vadyba“ ir ,,Motyvuojančios 

aplinkos kūrimas ir ugdymo 

efektyvinimas‘‘ (K4A-22-

16: 2022-10-13 

211001479): seminaras 

,,Pamokos parametrai“ 

2022-01-05, paskaita 

,,Šiuolaikinės pamokos 

vadyba“ 2022-02-10, 

seminaras „Gamtamokslinio 

ugdymo pamokos: stebiu, 

tyrinėju, atrandu“ 2022-04-

20, edukacinė išvyka 

,,Geroji patirtis Pamario 

krašto mokyklose“ 2022-06-

16, seminaras ,,Emocinio 

intelekto ugdymas bei 

mokytojo profesinis 

meistriškumas“ 2022-08-29,  

paskaita ,,Kūrybiškumas ir 

(yra) motyvacija“ 2022-12-

21, seminaras ,,Įtraukusis 

ugdymas ir mokyklos kaitos 

galimybės“.   

Išplėtotas kolegialus 

mokymasis kolega-kolegai: 

60% mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų vedė 

atviras pamokas, o jas  

stebėjo ir reflektavo daugiau 

nei 95% pedagogų (rizikos 

išorinio vertinimo 

ataskaita). Progimnazijos 

pedagogai organizavo 

atviras veiklas rajono 

mokytojams: rajoninį 
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angliškos dainos festivalį 

„Kalėdinės giesmės 2022“ 

20022-12-15, respublikinį 

konkursą ,,Ką parašysi, to 

neišdildysi“ 2022-10-28, 

rajoninį menų festivalį 

,,Tartum lengvas pienės 

pūkas“ 2022-05-19, 

kultūrinių intervencijų 

projekto ,,Istorijos. Garsais 

ir vaizdais“ baigiamąją 

kūrybinių darbų parodą 

2022-05-29, veikla 

,,Ikimokyklinių vaikų 

socialinis-emocinis 

ugdymas su Kimochis 

žaislais“ 2022-03-24, 

virtuali progimnazijos 5–8 

kl. mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Atrask daugiau 

2022-02, tarptautinė virtuali 

mokinių ir mokytojų 

kūrybinių darbų iniciatyva-

konkursas „Trapi taika“, 

progimnazijos mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Artima vieta“ 2022-011, 

kūrybinės dirbtuvės ,,Mano 

miestas – mano namai“ ir 

t.t. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

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. Įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamas  projektas Nr. 

092.1-ESFA-V-719-01-0001  ,,Kokybės krepšelis“. 

Progimnazijoje pažanga padaryta visose 

vertinimo srityse: vienas rodiklis 

pagerėjo iš 3 lygio į 4 lygį, aštuonių 

veiklos rodiklių įvertinimas pagerėjo iš 

2 lygio į 3 lygį (2022-11-04 NŠA 

Progimnazijos veiklos pakartotinio 

rizikos išorinio vertinimo ataskaita 

Nr.A-109).  

3.2. Parengtas ,,Tūkstantmečio mokyklų“ 

programos projektas. 

Bus sukurta ir atnaujinta progimnazijos 

infrastruktūra ir įkurtas Menų centras, 

atviras kitų savivaldybės mokyklų 

mokiniams ir mokytojams.  

3.3. Vykdytas tarptautinis projektas ,,Erasmus+“ 

,,Tyrinėk, pažink ir sužinok“ ir suorganizuotos  

Mokiniams ir pedagogams buvo 

sudaryta galimybė dalintis patirtimi su 
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išvykos į Lenkiją, Prancūziją, Portugaliją į partnerių 

susitikimus. 

užsienio partneriais, aplankyti jų 

mokyklas Lenkijoje 2022-04-02-09, 

Turkijoje 2022-05-15-21 ir įgytą patirtį 

pritaikyti progimnazijos ugdymo 

procese. Dalyvavau susitikime su 

partneriais Prancūzijoje Lavardake 

2022-07-06-10 dienomis. 

3.4. Parengti, laimėti ir vykdomi respublikiniai 

projektai: ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, 

kultūrinių intervencijų projektas ,,Istorijos. Vaizdais 

ir garsais“, kūrybinių jungčių ,,Tyrinėjimo menas; 

mokomės bendruomenėje“. 

Įsteigtas Mokytojų klubas, kurio 

veikloje dalyvauja 15 pedagogų, 

sprendžiami kylantys mokymosi 

problemų iššūkiai. 

3.5. Įgyvendintas ES projektas ,,LEAN metodikos 

diegimas Kretingos rajono ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose“. 

9 progimnazijos pedagogai įgijo vidinių 

ekspertų kompetencijas ir buvo 

sertifikuoti.  

Esu sertifikuota  Asaichi metodo vidinė 

ekspertė (Gooliver 2022-03-06 

pažymėjimas). 

3.6. Vadybinės patirties sklaida miesto ir šalies 

lygiu. 

Parengiau ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo 

turinys siekiant veiksmingai ugdyti 

skirtingų poreikių turinčius mokinius“ 

modulį ,,Lean vadybos taikymas 

mokyklos veiklos tobulinimui” ir 

pravedžiau mokymus Rietavo 

savivaldybės Tverų gimnazijos 

mokytojams 2022-06-22. (Plungės 

paslaugų ir švietimo pagalbos centro 

pažyma dėl programos modulio 

parengimo 2022 m. 06-22 Nr. KT-72) 

Organizavau respublikinį forumą 

„Galimybė keistis ir tobulėti“  

2022-03-17. 

Organizavau respublikinę metodinę 

dieną „LEAN vadybos principų 

taikymas švietimo įstaigos veikloje“, 

skaičiau pranešimą Metodinėje dienoje  

„Mokyklos lyderio vaidmuo inicijuojant 

pokyčius organizacijoje“ Utenos 

švietimo centro bendruomenei  

2022-12-13 „Motyvuojančios aplinkos 

kūrimas ir ugdymo efektyvinimas”. 

Organizavau respublikinį konkursą ,,Ką 

parašysi, to neišdildysi“ 2022-10-28. 

3.7.Dalyvauju rajono darbo grupių, komandų 

veikloje. 

Buvau Kretingos rajono mokinių 

kūrybinių darbų konkurso ,,Mes – prieš 

korupciją” vertinimo komisijos narė 

(Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymas 2022-10-25 V1-59), 
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buvau valstybinių matematikos ir 

geografijos egzaminų vyriausioji 

vykdytoja,  

projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos” 

darbo grupės narė (Kretingos rajono 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymas dėl darbo grupės 

sudarymo 2022-03-22 Nr A1-311), 

buvau Kretingos rajono UTA komandos 

narė. 

 

4. Pakokeguotos 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.    
 

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 užduočių neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

 



11 

 

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.    

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.  

 

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)



 


