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1. Įstaigos pavadinimas, direktoriaus vardas, pavardė, ataskaitiniai metai 

 Utenos Vyturių progimnazija, direktorė Edita Kadūnienė, vadybinis stažas 6 metai, III vadybinė 

kvalifikacinė kategorija, 2014 ataskaitiniai metai. 

 

1.2. Įstaigos veiklos rezultatai 

2014 metais, atsižvelgus į išorės vertinimo nurodytus tobulintinus mokyklos veiklos aspektus, 

progimnazijos veiklos plano monitoringo darbo grupės analizės išvadas, 2014 metais veiklos plane 

buvo iškelti tikslai ir uždaviniai. 

I –as tikslas: kryptingai kurti sąlygas, skatinančias kiekvieną mokinį tobulėti ir patirti sėkmę. 

Uždaviniai: 1. Kurti ir tobulinti priemones siekiant mokinių pažangos ugdymo(-si) procese. 2. 

Tobulinti pamokos planavimą ir organizavimą. 3. Kryptingai tobulinti ugdymo turinio pritaikymą 

(diferencijavimą) skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams. 4. Gerinti savalaikės socialinės – 

pedagoginės pagalbos teikimą. Pirmojo uždavinio įgyvendinimui suplanuotos 11 priemonių. 4 ir 8 

klasių mokiniai atliko standartizuotus testus, 1-4 klasėse atliktos lietuvių k. ir matematikos, 5-7 

klasėse lietuvių k., matematikos ir istorijos patikros. Kiekvienas šių dalykų mokytojas išanalizavo 

mokinių rezultatus, pasiekimų lygius, pateikė išvadas bei numatė tobulintinas savo darbo sritis 

(2014 m. direkcinės tarybos posėdžių protokolai). Mokyklos, klasių mokinių standartizuotų testų 

profilių rezultatai buvo analizuojami ir lyginami su praėjusių mokslo metų standartizuotų testų 

rezultatais mokytojų tarybos posėdyje, aptarti direkcinės tarybos posėdyje, analizuoti metodinėse 

grupėse. Mokytojai mokėsi skaityti diagramų duomenis, išskirti problemines sritis, ieškoti 

priežastinių ryšių, kodėl mokiniams sunkiau sekasi įveikti tam tikras užduotis. Tiek pradinių klasių, 

tiek matematikos, lietuvių kalbos, istorijos mokytojai rengia trijų lygių užduotis skirtingų gebėjimų 

mokiniams, jas kaupia, dalijasi su kolegomis. Turėdami mokinių asmeninių profilių rezultatus, 

duomenis panaudoja pagalbai teikti. Tuo tikslu rengiant ugdymo planą skirta konsultacijų valandos 

7-oje klasėje matematikai, 8-oje – lietuvių kalbai. Sudaromi individualūs pagalbos mokiniui, 

patiriančiam mokymosi sunkumų, planai, trišalės ar keturšalės sutartys (mokinys, tėvas, dalyko 

mokytojas, administracijos darbuotojas ar pagalbos vaikui specialistas) – taip siekiama kiekvieno 

mokinio pažangos. Mokytojai tikslingai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (pvz., 

visiems mokytojams progimnazijoje organizuotas psichologės A. Kurienės seminaras „Vaikų su 

elgesio ir emocijų sunkumais supratimas ir ugdymas“) ir mokymuose, atsižvelgiant į progimnazijos 

strateginiame ir veiklos planuose iškeltus tikslus ir uždavinius.7 mokytojos (L. Januškevičienė, A. 

Ovčinikova, A. Gasparskaitė, N. Norkūnienė, E. Gurkšnienė, J. Snieganė, D. Bražėnienė) dalinosi 

savo patirtimi UŠC organizuotoje konferencijoje „Trys P: Paskatink! Padėk! Pasidžiauk!“, anglų k. 

mokytojos R. Paukštienė ir R. Sabaliauskienė bei abi direktorės pavaduotojos ugdymui moderavo 

konferencijos darbo grupėse. Vykdomas kiekvieno trimestro mokinių pasiekimų ir pažangos 

matavimas bei analizavimas 5-8 klasėse (atskirų klasių, dalykų). Klasių auklėtojai pateikia klasės 

mokinių pasiekimų, pažangos analizę, išvadas direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuris 

apibendrina rezultatus ir pateikia mokytojams mokytojų tarybos posėdyje, klasių auklėtojai - tėvams 

susirinkimų metu. Stebimi atskirų dalykų kontrolinių darbų rezultatai el. dienyne, siekiant, kad 

mokytojai analizuotų mokinių pasiekimus, pažangą ir atitinkamai planuotų ugdymo turinį, teiktų 

grįžtamąją pagalbą. Ilgalaikiuose pamokų planuose skiltį „Mokinių pasiekimų lygiai“ mokytojai 

pildo po kiekvieno atsiskaitomojo darbo, trimestro, analizuoja mokinių pasiekimus ir tuo pačiu savo 



darbą. 2 uždaviniui – suplanuotos 6 priemonės. Mokytojai vedė atviras pamokas mokyklos, rajono 

ir šalies mastu (D. Kairienė, A. Marcinkevičienė, R. Jančiauskienė), tikslingai stebėjo kolegų 

pamokas, aptarė metodinėse grupėse, geroji patirtis ir tobulintini aspektai pateikti mokytojų tarybos 

posėdyje. Mokslo metų pabaigoje direkcinėje taryboje vyko individualūs pokalbiai su kiekvienu 

mokytoju. Jie pateikė savo veiklos savianalizę ir numatė tobulintinas sritis, padėsiančias gerinti 

ugdymo procesą. Standartizuotų testų, patikrų analizių, mokytojų savianalizių rezultatai tikslingai 

panaudoti rengiant ugdymo planavimo dokumentus, planuojant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

užsiėmimus. Įvyko visos suplanuotos (pvz., lietuvių k.-tikybos, lietuvių k. – istorijos, lietuvių k. – 

biologijos) integruotos pamokos. Mokytojai mokėsi naudoti IQES instrumentus pamokų 

organizavimui tobulinti. MK, paramos lėšomis atnaujinti 5 kabinetai (1b kl.-64, soc. pedagogės-

5,13, 40, 38-2b), atnaujinta grindų danga. Įsigyti anglų k, chemijos, muzikos, fizikos, technologijų, 

spec. poreikių vaikams skirti vadovėliai, skaitmeninės mokymo priemonės. Mokomieji kabinetai 

pagal poreikius  aprūpinti IKT priemonėmis (multimedijos projektoriai, ekranai, kompiuteriai). 

Trečiajam uždaviniui įgyvendinti suplanuotos 58 priemonės. Mokytojai kuria trijų lygių užduotis 

įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams (stebėtų pamokų protokolai), kuriomis dalinasi su 

kolegomis. Organizuotos spec. pedagogių, logopedės individualios konsultacijos kiekvienam 

mokytojui dėl ugdymo turinio pritaikymo spec. poreikių mokiniams, pateiktos rašytinės ir žodinės 

rekomendacijos mokytojams. Organizuojami atskirų klasių dalykų mokytojų pasitarimai siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos ir aukštesnių pasiekimų. Vyko vadovų pokalbiai su spec. 

pedagogėmis, psichologėmis, soc. pedagoge, mokytojo padėjėjomis. Atsižvelgus į tėvų, klasės 

auklėtojų, dalykų mokytojų pastebėjimus, pasiūlymus ir įvertinus mokinių pasiekimus, koreguoti 

darbo grafikai, užsiėmimų laikas, konsultacijų organizavimas. Šiais mokslo metais  dėl ugdymo 

turinio pritaikymo ir geresnio darbo organizavimo teikiant pagalbą mokiniams, konsultuotasi 

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Mokytojai ir mokiniai sėkmingai dalyvavo įvairiose 

kūrybinėse popietėse, sportinėse varžybose, dalykinėse olimpiadose, konkursuose, projektinėse 

veiklose mokyklos, rajono, šalies ir tarptautiniu mastu. (Comenius, AISEC, “Bebras”, “Tavo 

žvilgsnis”, “Kengūra”, “Pakalbėkim, padeklamuokim, padainuokim rusiškai”, „Auginkime vieni 

kitus“ ir kt. ). 4 uždaviniui suplanuotos 10 priemonių. Parengtas pirmokų ir penktokų adaptacinio 

laikotarpio programos priemonių planas. Penktokų adaptacinio laikotarpio programa įgyvendinama 

dviem etapais: I etapas - pirminis pažintinis prieš mokslo metus. Dalyvauja buvę pradinių klasių 

mokytojos, pagalbos vaikui specialistai ir būsimi dalykų mokytojai, klasės auklėtojai. II etapas - 

penktokų adaptacija. Dalijamasi informacija tarp mokytojų, pagalbos vaikui specialistų, 

planuojamos naujos ir tobulinamos ankstesnės pagalbos vaikui teikimo priemonės. Parengtas naujos 

struktūros klasės socialinis pasas. Sėkmingas socialinio – emocinio ugdymo projekto LIONS 

QUEST „Paauglystės kryžkelės“ ir prevencinių („Antras žingsnis“, „Zipio draugai“ ), integruotų 

(„Rengimas šeimai“, „Lytiškumo ugdymas“ 7-8 kl.) ir saviugdos („Socialinių įgūdžių ugdymas“,  

„Aš ir tu - visi kartu“) programų įgyvendinimas.  

II-as tikslas. Partnerystės ir lyderystės principais paremtų bendruomenės ryšių stiprinimas ir plėtra. 

Uždaviniai:1. Organizuoti projektinę veiklą, siekiančią ugdyti bendruomenės narių lyderystės ir 

savanorystės gebėjimus bei pilietiškumo nuostatas. 2. Plėsti galimybes mokinių tėvams aktyviai 

dalyvauti bendruomenės veiklose. 3. Aktyvinti bendradarbiavimą su esamais ir būsimais socialiniais 

partneriais. Pirmajam uždaviniui įgyvendinti suplanuotos 24 priemonės. Respublikinio projekto 

“Kuriame respubliką” veiklose dalyvavo apie 40 proc. mokinių, tarptautinio dvišalio Comenius 

projekto veiklose - apie 80 proc. 5-8 kl. mokinių, mokytojų, dalis tėvų, įvykdyti visi mobilumai 

Lietuvoje ir Rumunijoje. Tarptautinio AISEC projekto „Beyond Limits“ stažuotojai iš 5 šalių 

pravedė 40 pamokų ir kartu su mokyklos bendruomene surengė bendrą renginį „Tautų mugė“. Vyko 



renginiai skirti vasario 16-ąjai ir kovo 11-ąjai, renginiai Tolerancijos dienai ir patyčių prevencijai. 

Vykdoma kryptinga ekologinio ugdymo veikla (būrelis ir mokinių taryba), dalyvaujama įvairiuose 

kituose aplinkosaugos projektuose (makulatūros, senų elektroninių prietaisų, galvaninių elementų 

rinkimas). Bibliotekoje organizuoti renginiai įvairioms progoms paminėti: „Biblioteka – knyga ir 

aš“, „Gegužės 9-oji – Europos diena“, „Mano gimtasis miestas - Utena“, „Gyvūnai – mūsų 

draugai“, skaityklos gimtadienis. Antrajam uždaviniui suplanuotos 8 priemonės. Tėvai dalyvauja 

įvairiuose tradiciniuose progimnazijos renginiuose: mokyklos gimtadienis, vardadienis (teikiamos 

nominacijos mokiniams, tėvams, darbuotojams), Advento vakaronė, sportinės varžybos (vien šiais 

m. m. jau dviejų 5- ų klasių bendruomenių sporto vakarai), ekskursijos, išvykos kartu su savo 

vaikais. Per atvirų durų dienas, susirinkimus, konsultacijas, individualius trišalius ir keturšalius 

susitikimus, el. sistema tėvams nuolat teikiama informacija apie ugdymo procesą, jų vaikų 

pasiekimus, pažangą, teikiamą pagalbą, jos organizavimo galimybes. Bibliotekoje kartu su tėvais 

buvo organizuoti: siuvinėjimo darbų paroda-aptarimas, keramikos darbų paroda, fotografijų paroda 

„Aš žvejoju” ir kt. Tėvai ir seneliai yra mūsų mokyklos bibliotekos skaitytojai, taip pat dalijasi su 

bendruomene spauda ir knygomis. Tėvų komiteto ir Mokyklos tarybos narių – mokinių ir tėvų - 

iniciatyva iškelti ir svarstyti klausimai dėl atributikos, mokyklinės uniformos, el. mokinio 

pažymėjimų, vidaus tvarkos taisyklių tobulinimo, priimti sprendimai: atnaujinta ir papildyta 

mokyklos atributika ( ženkliukai su mokyklos logotipu, mokyklos vėliava renginiams), apklausti 

tėvai, mokiniai dėl mokyklinių uniformų įvedimo, planuojamas visuotinis susirinkimas sausio 

mėnesį. Atliktos tėvų susirinkimų, atvirų durų dienų dalyvių suvestinės. Administracija, pagalbos 

vaikui specialistai kviečiami ir lankosi klasių tėvų susirinkimuose. Išanalizavome duomenis, 

aptarėme tokių renginių organizavimą ir padarėme išvadas, kurias panaudosime tobulindami 

bendradarbiavimą, ieškodami kitokių formų ir priemonių tėvų aktyvinimui, įtraukiant juos į 

mokykloje vykdomas veiklas.  

Trečiajam uždaviniui įgyvendinti suplanuotos 8 priemonės. Šiais metais aktyviai bendradarbiavome 

su miesto seniūnija, Vyturių mikrorajono seniūnaičiu, „Utenos komunalininku“: sutvarkytas 

pagrindinis įvažiavimas, suorganizuoti ir įgyvendinti teritorijos aplinkos tvarkymo darbai (medžių 

pjovimas, įgriovos, atliekų tvarkymas ir kt.), įrengta poilsio zona. Nuo mokslo metų pradžios 

vykdomas pradinių klasių projektas „Auginkime vieni kitus“ su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis 

(sportinė, meninė, tiriamoji, ugdomoji veikla, kurias vykdo pradinių klasių mokytojos, sporto centro 

trenerė ir pradinių klasių mokiniai). Vyko kasmetinis renginys miesto darželių „Gandrelis“, 

„Želmenėlis“, „Saulutė“, „Šaltinėlis“ priešmokyklinių grupių vaikams „Kuriame spalvingą pasaulį“. 

Įgyvendindami tarptautinius projektus, organizuodami renginius, varžybas, bendradarbiaujame su 

darželiais „Želmenėlis“, „Gandrelis“, Utenos vaikų globos namais, „ Saulės“ gimnazija, Utenos 

socialinės globos namais, Dauniškio gimnazija, sporto centru. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas 

su Utenos kolegija, Lietuvos darbo biržos Utenos padaliniu, Utenos visuomenės sveikatos biuru ir 

kt. Organizuojamos suplanuotos ugdymo karjerai veiklos: išvykos, paskaitos, praktiniai užsiėmimai, 

dalyvavimas konkursuose. Mokyklos biblioteka aktyviai bendradarbiauja su miesto ir kitų mokyklų 

bibliotekomis. Aktyviai bendradarbiaujame su laikraščio „Utenos diena“ redakcija (žr. 2014 m. 

straipsnius, www.utenosdiena.lt). Teikiame informaciją miesto gimnazijoms, profesiniam rengimo 

centrui apie buvusius ir būsimus mokinius, jų pasiekimus, gauname grįžtamąjį ryšį. Organizuojami 

projektai sudarė sąlygas išryškėti mokytojams lyderiams. Suburtos komandos vykdyti projektines 

veiklas, vyksta tikslingas jų integravimas į ugdymo procesą. Progimnazija kasmet įsivertina savo 

veiklą pagal pasirinktą vertinimo sritį. Šiemet papildomai veikla įsivertinta pagal Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros mokyklų pažangos stebėjimo anketą.  

1.3. Įstaigos vadovo indėlis, tobulinant įstaigos ugdomąją veiklą, gerinančią mokinių pasiekimus 

http://www.utenosdiena.lt/


Siekiant tobulinti mokyklos ugdomąją veiklą, gerinančią mokinių pasiekimus, sudaromos darbo 

grupės mokyklos veiklos įsivertinimui, ugdymo plano, strateginio veiklos plano, metų veiklos plano 

rengimui bei jų įgyvendinimo monitoringui atlikti. Skatinama rinkti, apibendrinti, analizuoti su 

ugdymu susijusius duomenis ir numatant tolimesnes veiklos priemones remtis turimais 

duomenimis. Periodiškai mokytojų tarybos, direkcinės tarybos posėdžiuose, vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose analizuojami ir aptariami mokinių mokymosi pasiekimai, mokinių daromos 

pažangos sėkmingumas. Inicijuota tobulinti pagalbos mokiniui, patiriančiam mokymosi sunkumų, 

modelį. Patvirtinta trišalio įsipareigojimo forma ir jų įgyvendinimo peržiūra. Inicijuota organizuoti 

5-7 klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos, istorijos gebėjimų patikras, pagal mokytojų 

parengtas trijų lygių užduotis, atlikti analizę, aptarti direkcinės tarybos posėdyje. Standartizuotų 

testų rezultatų duomenys analizuojami antrus metus, matoma daroma pažanga. Sutelktas dėmesys 

5-okų adaptacijai, mokinių pažinimui, lankytasi pamokose. Skatinama mokytojų tarpusavio 

metodinė pagalba, kolegų pamokų stebėjimas, kai dalykų mokytojai susipažįsta su būsimais 

penktokais pradinėse klasėse. Inicijuoti pokalbiai – dalykinių žinių, įgūdžių, gebėjimų, būtinų įgyti 

jau pradinėse klasėse – perdavimas, kad būtų sėkmingesnis mokinio perėjimas į dalykinę sistemą. 

Tikslingai planuojami ir organizuojami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ne tik teoriniai, bet ir 

praktiniai užsiėmimai, mokytojai skatinami pritaikyti įgytas žinias pamokose, dalintis patirtimi, 

aptarti ir analizuoti mokinių pasiekimus, pažangą.  

1.4. Įstaigos vadovo indėlis gerinant įstaigos ugdomąją aplinką 

Edukacinių aplinkų kūrimo grupė rūpinasi edukacinių erdvių planavimu, kūrimu ir tobulinimu. 

Nuolat atnaujinami stendai, ekspozicijos, mokinių kūrybiniai ir projektiniai darbai, II a. fojė 

atnaujintas interjeras, pradinių klasių II a. fojė atliekami remonto darbai, kuriamos poilsio zonos. 

Socialiniai partneriai padeda užtikrinti, kad ugdomoji aplinka atitiktų standartus ir higienos, 

saugumo reikalavimus. Organizuojamos mokinių savanorystės veiklos teritorijos tvarkymui, 

stadiono priežiūrai. Pagal galimybes (mokykla dar nerenovuota) atnaujinami mokomieji kabinetai 

(dažymas, grindų dangos keitimas, apšvietimas ir kt.). Šiais metais atnaujinti 5 kabinetai. Rėmėjų 

pagalba (kaip ir kasmet) sutvarkytas sporto salės apšvietimas. Atnaujintas sporto inventorius. 

Aprūpinimo mokymo (-si) priemonėmis tvarka leidžia tikslingai planuoti lėšas, numatyti  prioritetus 

šiuolaikinėms mokymo priemonėms įsigyti: du kartus per metus mokomieji kabinetai aprūpinami 

būtinomis ir inovatyviomis ( įvertinus tikslingumą) mokymo priemonėmis. Nuolat vykdoma rėmėjų 

paieška, gaunama parama remonto darbams, eksterjero ir interjero tvarkymui, atnaujinimui. 

Gerinant ugdymo aplinką, svarbi darbuotojų atsakomybė, vidaus tvarkos reikalavimų laikymasis, 

savalaikis nurodymų, įpareigojimų, sprendimų vykdymas, tinkamas darbuotojų funkcijų 

paskirstymas. Progimnazijoje šiemet sukurtos naujos darbo tvarkos taisyklės, atnaujinti nuostatai, 

peržiūrėtos ir redaguotos tvarkos, individualiai kalbėta su mokytojais dėl kabinetų priežiūros, 

inventoriaus saugojimo, atsakomybės už mokyklos turtą, naujų erdvių kūrimą. Peržiūrėtos, 

perskirstytos pavaduotojų ugdymui funkcijos, atsižvelgus į jų gebėjimus, kompetencijas. 

Ugdomosios aplinkos klausimai nagrinėjami direkcinėje taryboje, Mokinių ir Mokytojų tarybose, 

teikiami pasiūlymai, idėjos. 

1.5. Įstaigos vadovo indėlis organizuojant tarptautinius, šalies ar savivaldybės renginius 

(konferencija, seminaras, konkursas, olimpiada, festivalis ir kt. ) arba įgyvendinant reikšmingas 

ilgalaikes savivaldybės programas 

Inicijuotas ir koordinuotas 2 tarptautinių projektų (COMENIUS IR AIESEC) įgyvendinimas, 

mokyklos veiklos pristatymas, susitikimai su socialiniais partneriais (savivaldybės administracija, 

ugdymo įstaigų bendruomenėmis). Projektų veikla viešinama spaudoje ir el. erdvėje. Sudaryta 

renginių organizavimo darbo grupė, kuri atsakinga už mokyklos bendruomenės dalyvavimą 



tarptautiniuose, savivaldybės ir šalies renginiuose. Paskirti atsakingi projektų koordinatoriai. 

Sėkmingai įgyvendintas šalies projektas „ Kuriame Respubliką“, kurio rezultatas – mokomasis – 

edukacinis filmas ir veiklų tęstinumas ugdymo procese. Šio projekto tąsa – mokyklinis projektas 

„Auginkime vieni kitus“, į kurį įtrauktos miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenės. Kiekvienais 

metais organizuojamas rajoninis renginys priešmokyklinių grupių vaikams „Kuriame spalvingą 

pasaulį“, gamtosauginio projekto „Globok mane“ konferencija. Organizuojant savivaldybės sporto 

varžybas, olimpiadas, konkursus mokiniai ir mokytojai motyvuojami juose dalyvauti, siekti 

rezultatų ir nuolat skatinami. Rajoninėje mokytojų konferencijoje skaitė pranešimus, dalijosi savo 

patirtimi 7 mokytojai, 4 moderavo. Progimnazijos mokytojai veda seminarus ir mokymus 

bendruomenės atskiroms grupėms, kitų įstaigų darbuotojams (IKT mokymai, saviugdos ir kt.). 

Sėkmingai įgyvendinamos ES pieno produktų vartojimo "Pienas vaikams"  ir vaisių vartojimo 

skatinimo programos. 

1.6. Įstaigos vadovo indėlis rengiant projektus, programas, jų įgyvendinimas. Papildomų lėšų 

pritraukimas (gaunama parama) įstaigos veiklai gerinti ir patalpoms atnaujinti 

Sudaryta iniciatyvinė darbo grupė projektų paraiškoms teikti, projektus įgyvendinti. Vadovaujantis 

mokyklos veiklos strategija, tikslingai pasirenkami projektai, programos. Projektų vykdymui, 

koordinavimui skiriami atsakingi asmenys. Į projektines veiklas įtraukiama visa progimnazijos 

bendruomenė, kitos įstaigos. 

Išorės lėšos per 2014 metus – 3,2 tūkst. Lt, iš jų:  1,5 tūkst. Lt - 2% lėšos, 1,7 tūkst. Lt -  kitos išorės 

paramos lėšos. 

Projekto pavadinimas Lėšos, priemonės, įgyvendinimo ištekliai, 

įrodymai 

Tarptautinis dvišalis Comenius projektas „Mus 

vienija kalbos, kultūros ir rūpestis žaliąja 

planeta“ - 24 mobilumai 

Paraiška, skirta dotacija 21 tūkst. € 

Įvykdyti visi mobilumai, susitikimai Lietuvoje 

ir Rumunijoje. 

Tarptautinis AIESEC PROJEKTAS „Beyond 

Limits“ 

Kvalifikuoti stažuotojai iš Indijos, Indonezijos, 

Taivano, Brazilijos, Turkijos vedė veiklas, 

mokiniai įgijo lyderystės, saviugdos pagrindų, 

mokėsi dirbti komandoje, lavino kūrybiškumą, 

pažino pasaulio kultūrų skirtumus. Rėmėjų 

lėšos, žmogiškieji ištekliai. Gauta padėka. 

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame ugdyme“ 

Darbo sutartis (iki 2014 m. birželio mėn. ), 

metodinė medžiaga. 

VŠĮ LIONS QUEST Lietuva „Socialinis ir 

emocinis ugdymas mokykloje“ 

Metodinė medžiaga, žmogiškieji ištekliai, 

klasės valandėlės organizuojamos naudojant 

metodinę medžiagą, rekomendacijas. 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo, smurto 

prevencijos programa „Antras žingsnis“ 

Metodinė medžiaga, sutartis. Integruojama į 

pamokas. 

Socialinių ,emocinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“ 

Metodinė medžiaga, sutartis. Integruojama į 

popamokinę veiklą. 

Gamtosauginis projektas „Globok mane“ Sutartis, 300 Lt dotacija, organizuota rajoninė 

konferencija. 

„Auginkime vieni kitus“ 

Pilietinės visuomenės instituto projektas 

Metodinė medžiaga, bendradarbiavimas su 

rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 



Švietimo informacinių technologijų centro 

projektas „Portalo „e.mokykla“ plėtra“. 

Virtualios mokymosi aplinkos (ITSLEARNING 

arba MOODLE) naudojimas ugdyme. 

Paraiška, sudaryta 10 asmenų komanda: 

mokymai, licenzijos naudojimui ugdyme. 

„Švietimo portalo „e. mokykla“ išteklių ir 

aplinkos naudojimo galimybės ugdyme“ 

Projekto lėšos, mokymai (30 progimnazijos 

mokytojų) 

1.7. Įstaigos vadovo vadybinės kvalifikacijos tobulinimas per 12 mėn. (gaunamas patvirtinantis tai 

pažymėjimas) ir skleidžiama įgyta vadybinė patirtis. 

 8 val. įstaigų vadovų civilinės saugos mokymų programa, pažymėjimo Nr.0920 

 Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

įgyvendinimo mokykloje galimybės, Nr. V7 – 282, pristatyta Mokytojų taryboje, Vaiko 

gerovės komisijoje. 

 „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, pažyma V7-967 

(1.17) 

 „Šiaurės Lietuvos kultūrinis architektūrinis paveldas ir jo panaudojimas ugdymo aplinkų 

kūrimui“, Nr. UŠC -2180 

 „Vaikų su elgesio ir emocijų sunkumais supratimas ir ugdymas“, Nr. UŠC -1618 

 NMVA mokymai – konsultacija „ Kas yra gera mokykla?“, Nr. PZ – 192 

 Ugdymo plėtotės centro ir ŠMM metodinė diena: Naujausi teisės aktai ir ugdymo turinio 

naujovės (Molėtai) V7 – 352 (1.17) 

 Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo konferencija „ Individualios mokinio pažangos 

vertinimas“ ( Mažeikiai) 

 „Globalusis švietimas praktikoje“ Nr. UŠC -946 

 „Kino ugdymo bazė internete: pristatymas ir patarimai“, Nr. UŠC -2306 

 Konferencija „Trys P: Paskatink! Padėk! Pasidžiauk!” 

 „IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant 

kolegialų grįžtamąjį ryšį“ 

 

Pastaba: Rengiant vadovo ataskaitą, panaudota progimnazijos strateginio veiklos plano ir metinio 

veiklos plano monitoringo darbo grupių pateiktos analizės, direktoriaus pavaduotojų ataskaitos ir 

informacija. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


