
 

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORĖS EDITOS KADŪNIENĖS 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

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

 Utenos Vyturių progimnazija, direktorė Edita Kadūnienė, vadybinis stažas 7 metai, III vadybinė 

kvalifikacinė kategorija, 2015 ataskaitiniai metai. 

1.2. Įstaigos veiklos rezultatai 

Atsižvelgus į strateginį progimnazijos planą 2014-2016 metams, 2015 metais veiklos plane buvo 

iškelti šie tikslai ir uždaviniai. 

I – as tikslas: Sąlygų, skatinančių kiekvieną mokinį tobulėti ir patirti sėkmę, kryptingas kūrimas. 1 

uždavinys. Kurti ir tobulinti priemones siekiant kiekvieno mokinio pažangos ugdymo(-si) procese.  

(suplanuotos ir įgyvendintos 11 priemonių) 2 uždavinys. Ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus (7 priemonės). 3 uždavinys. Tobulinti tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo ir 

elgesio kultūrą (12 priemonių). 4 uždavinys. Stiprinti ir tobulinti mokytojų pedagogines ir 

psichologines kompetencijas (5 priemonės).  

Metodinėse grupėse buvo aptartos stebėtos pamokos ir  metodai, kurie padeda siekti kiekvieno 

mokinio pažangos. Efektyviausi metodai buvo pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Sudarytos 

sąlygos mokiniams, siekiantiems likviduoti mokymosi spragas, lankyti konsultacijas. 1-8 klasių 

vadovės organizavo individualius mokinio pasiekimų ir pažangos aptarimus su tėvais,  globėjais ir 

dalykų mokytojais. Atlikta 4 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų analizė ir lyginamoji 1-4 klasių 

pasiekimų analizė, diagnostinis 2-3 ir 5-7 klasių mokinių dalykų gebėjimų vertinimas, kuris aptartas 

direkcinės tarybos posėdyje su dalykų mokytojais. Rezultatai ir išvados pristatyti mokytojų tarybos 

posėdyje bei tėvų susirinkimų metu.  Atsižvelgus į standartizuotų testų rezultatus ir išvadas, 

organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams „Aktyvaus skaitymo metodai. Jų 

taikymas pamokoje“ ir „Standartizuotų testų duomenų panaudojimas gerinant mokinių mokymosi 

pasiekimus“. Sudaryta darbo grupė rengianti rekomendacijas mokinių pasiekimų gerinimui 5-oje 

klasėje, panaudojant standartizuotų testų duomenis. Vyksta pamokų stebėjimas, atkreipiant dėmesį į 

gabiųjų mokinių ugdymo organizavimą, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančių užduočių 

rengimą.  

Trijų dalykų mokytojai išbandė el. pratybas EMA elektroninėje mokymo aplinkoje, gavus mokinių 

ir jų tėvų pritarimą, pasirašyta sutartis dėl tolimesnio EMA naudojimo ugdymo procese: 

diagnostiniams testams bei namų darbams atlikti. 5a  klasėje įsigytos trijų lygių EMA pratybos, 

įvertinus kiekvieno mokinio pasiekimų lygį. Siekiant plėsti EMA panaudojimą pamokose, mokykla 

pateikė paraišką projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ konkursui laimėti.  



Sėkmingai tęsiamas 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. Parengta ir pateikta paraiška tarptautiniam Erasmus+ projektui „My 

library – your books“, įgyvendinti tarptautiniai projektai: e-Twinning „European friends“, 

Comenius „Languages, cultures and greener future connecting people“. Stiprinamas ir plėtojamas 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas: pagal atskirą planą su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, su 

Dauniškio gimnazija, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Visagino technologijų ir verslo 

profesinio mokymo centru, vykdant technologijų pamokas 7-8 klasių mokiniams. Organizuojant 

tradicinius progimnazijos renginius („Vyturio diena“, „Kaziuko mugė“, Mokslo metų baigimo 

šventė, Rugsėjo pirmosios šventė, Mokytojo diena, Kalėdiniai renginiai), didelis dėmesys skirtas 

bendradarbiavimui, elgesio kultūrai. Tradiciškai „Vyturio dieną“ teikiamos nominacijos 3 grupių 

nariams (mokiniams,  jų tėvams, darbuotojams) pagal iš anksto aptartus kriterijus. 

Mokytojai tikslingai planavo ir dalyvavo dalykiniuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, vedė 

atviras pamokas, dauguma tikslingai stebėjo kolegų pamokas, aptarė metodinėse grupėse, geroji 

patirtis ir tobulintini aspektai pateikti mokytojų tarybos posėdyje. Klasių vadovai  organizavo 

apskritojo stalo susitikimus su mokinių tėvais, kuriuose dalyvavo pagalbos vaikui specialistai, 

administracija. Mokslo metų pabaigoje direkcinėje taryboje vyko individualūs pokalbiai su 

kiekvienu mokytoju, įsivertinant mokytojų metų veiklą.  

II Tikslas. Partnerystės ir lyderystės principais paremtų bendruomenės ryšių stiprinimas ir plėtra. 1 

uždavinys. Stiprinti tėvų į(si)traukimą į mokinių ugdymo(si) procesą (6 priemonės). 2 uždavinys. 

Skatinti savanorystės principais grįstas veiklas bendruomenėje (7 priemonės). 3 uždavinys. Skatinti 

mokytojų lyderystę ir iniciatyvas mokinių individualių gebėjimų ugdymui (4 priemonės). 

Sausio mėn. vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kuriame buvo pristatyta progimnazijos strateginio ir 

veiklos plano įgyvendinimo analizės, projektinės veiklos, tėvų apklausos rezultatai, mokinių 

pasiekimai ir laimėjimai. Priimti susitarimai dėl mokyklinių uniformų, elektroninio mokinio 

pažymėjimo įvedimo (įėjimo/ išėjimo kontrolės sistema, MOKIPAY piniginės diegimas). Gavus 

bendruomenės pritarimą ir savivaldybės paramą, mokykla tapo pilotinio projekto „Ateities 

mokykla“ įgyvendintoja.  

Nuolat ieškoma naujų su mokinių tėvais bendradarbiavimo formų, siekiant įtraukti mokinių tėvus į 

mokyklos gyvenimą ne tik sprendžiant mokinių mokymosi ir elgesio problemas, bet ir prisidedant 

prie mokinių pažangos, pasiekimų gerinimo, mokykloje vykstančių renginių, ugdymo karjerai 

veiklų organizavimo. Atvirų durų dienos organizuotos mokinių atostogų metu, sudarant sąlygas 

didžiumai tėvų ateiti konsultuotis pas dalykų mokytojus, pagalbos vaikui specialistus. Organizuoti 



tėvystės įgūdžių mokymai, skaitytos paskaitos tėvams apie saugumą soc. tinkluose, internetinėje 

erdvėje, organizuojamas 5 -8 klasių tėvų švietimas lytinio auklėjimo klausimais. 

Progimnazijoje savanorystė tampa tradicija ir apima vis didesnį skaičių mokinių ir mokytojų. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo savanoriškose veiklose (pagalbos gyvūnams akcijos, aplinkos tvarkymo 

veiklos, medelių sodinimas, atliekų rinkimas ir rūšiavimas, pilietiškumo ugdymo renginiai, judriųjų 

pertraukų organizavimas ir kt.). Mokytojai savo iniciatyva teikia papildomas konsultacijas 

mokiniams su jais sutartu laiku, padeda kolegoms. Progimnazijoje lankėsi  ir  vedė užsiėmimus du 

savanoriai iš Ispanijos ir Prancūzijos. 70 procentų mokinių pagilino žinias apie savanorystę, 

Prancūzijos ir Ispanijos kultūrą ir tradicijas.   

10 mokytojų dalyvavo Švietimo informacinių technologijų centro projekte „Portalo E.Mokykla 

plėtra“. Skaitmeninių mokymo priemonių išbandymo projekte dalyvaujančių klasių (2a, 5-7 klasės ) 

mokiniams jie kūrė mokymo priemones, metodinėse grupėse  pasidalino gerąja patirtimi. Mokinių 

tarybos nariai, skatindami mokinius įsitraukti į visuomeninę veiklą, pristatė mokinių savivaldos 

organizacijų „Apskritas  stalas“ ir Lietuvos moksleivių sąjunga veiklą.  Mokslo metų pabaigoje 

organizuota mokinių projektinių darbų pristatymas-konferencija, kurioje mokyklos bendruomenei 

pristatyti geriausi 5-6 ir 7-8 klasių mokinių įvairių dalykų projektiniai darbai. Aktyviai veikia 

Mokinių taryba, kuri inicijuoja mokiniams skirtus renginius, įtraukia visą mokyklos bendruomenę, 

skatina savanorystę ir prisideda prie mokyklos kultūros formavimo. 

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

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. Nuolat tobulinamas pagalbos mokiniui, patiriančiam mokymosi sunkumų, 

modelis. Ieškoma efektyviausių pagalbos formų, įtraukiant mokinio tėvus, sveikatos ir pagalbos 

mokiniui specialistus, lanksčiai pritaikomi pagalbos mokiniui specialistų darbo grafikai pagal 

mokinių ir jų tėvų poreikius. Inicijuojami pagalbos mokinių tėvams grupiniai užsiėmimai. 

Šiais metais didesnis dėmesys skirtas gabiųjų mokinių ugdymo organizavimui, užduočių, 

skatinančių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, rengimui, standartizuotų testų duomenų 

praktiniam taikymui. 

Visų pastangų dėka praeitais mokslo metais itin daug mokinių pasiekė aukštų rezultatų olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. Mokslo metų pabaigoje šie mokiniai bei jų tėveliai buvo paskatinti 

padėkomis. 



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

praktiniai užsiėmimai, mokytojai skatinami mokytis vieni iš kitų (pvz., mokinių atostogų metų IKT 

mokytojos vedė  kompiuterinio raštingumo tobulinimo kursus kolegoms), pritaikyti įgytas žinias 

pamokose, dalintis patirtimi, aptarti ir analizuoti mokinių pasiekimus, pažangą.  

1.4. Įstaigos vadovo indėlis gerinant įstaigos ugdomąją aplinką 

Siekiant užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką specialiųjų poreikių turintiems 5a klasės mokiniams, 

įrengta poreikius atitinkanti klasė, į kurią vesti pamokų ateina dalykų mokytojai. Bendradarbiaujant 

su Utenos miesto seniūnija, įrengtas pandusas mokyklos prieigose judėjimo negalią turinčiai 

mokinei. 

Nuolat atnaujinami stendai, ekspozicijos su mokinių kūrybiniais ir projektiniais darbais, II a. fojė  

atnaujintas interjeras: perdažytos sienos, pašalintos koridorių pertvaros.  Įrengta galerija, kurios 

ekspozicija šiuo metu skirta mokyklų bendruomenių metams. 

Atnaujinti 1- ų klasių kabinetai, įrengtos pailgintos darbo dienos grupės patalpos. 

Atnaujintas sporto inventorius (čiužiniai, kamuoliai). Aprūpinimo mokymo (-si) priemonėmis 

tvarka leidžia tikslingai planuoti lėšas, įsigyti mokymo priemones. Didėjant elgesio ir emocinių 

sutrikimų turinčių mokinių skaičiui, įsigyta terapijai skirtų priemonių ( pvz., smėlio ir šviesų stalas). 

Gerinant ugdymo organizavimą, sudaryta darbo grupė parengusi naujos redakcijos Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašą.  

Parengti nauji/atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: progimnazijos vidaus 

tvarkos taisyklės, mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas, klasės vadovo pareigybės 

aprašymas, incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas, bevielio interneto naudojimo taisyklės. 

Ugdomosios aplinkos gerinimo 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 

Suburta darbo grupė, atsakinga už tarptautinių projektų vykdymą: tikslingas planavimas, paraiškų 

teikimas, veiklų organizavimas įtraukiant bendruomenę ir jų vykdymas bei viešinimas: 

 „Languages, cultures and greener future connecting people“, 2013-2015. Romania – 

Lithuania. Baigtas vykdyti Comenius dvišalis projektas.  

 ERASMUS+ projektas „European friends“, 2015. Turkija – Lenkija – Portugalija – 

Bulgarija – Norvegija – Lietuva( eTwinning).  

 „My library your books“, 2015. Pateikta ERASMUS + KA2 (Comenius) paraiška.  

 „Supporting Mentors and School Leaders at Initial Training Process of Novice Teachers“, 

2015. Pateikta ERASMUS + KA2 (REGIO) paraiška.  



Projektų veikla viešinama spaudoje ir el. erdvėje. 

Bendradarbiauta su VšĮ Informacijos technoogijų mokymo centru,  organizuojant projekto 

„PATrauklios informacinių technologijų INovacijos Kuria Ateitį (PATINKA!)“  paslaugų teikimą 

mokykloje besimokantiems mokiniams. Organizuota rajoninė gamtosauginio projekto „Globok 

mane“ konferencija. Sudarytos sąlygos organizuoti Ugdymo plėtotės centro seminarą apskrities 25 

pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse“. 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 

Atsižvelgiant į Vyturių progimnazijos bendruomenės poreikius, siekiant modernizuoti bei pagerinti 

ugdymo ir darbo apskaitos procesus, kreiptasi pagalbos į steigėją, tartasi su visais bendruomenės 

nariais- progimnazija įgyvendino pilotinį projektą „Ateities mokykla“ (el. mokinio pažymėjimas 

kaip el. sistemos dalis - e-dienynas, įėjimo/išėjimo kontrolės vartų sistema, MOKIPAY sistema, 

atsiskaitant valgykloje). 

Bendradarbiaujant su miesto seniūnija, iš Vietos bendruomenės savivaldos 2013-2015 m. 

programos lėšų sutvarkytas stadiono šlaitas, įrengtas pandusas, įrengta apsauginė tvorelė, išpjauti 

medžiai, įrengti lauko suoliukai, rėmėjų pagalba pasodinta gyvatvorė. 

Iš rėmėjų gauta mediena panaudota mokyklos koridoriuose mokinių poilsio zonoms įrengti. 

Išorės lėšos per 2015 metus – 1,6 tūkst. Eur, iš jų:  1,2 tūkst. Eur - 2% lėšos, 0,4 tūkst. Eur -  kitos 

išorės paramos lėšos. 

Projekto pavadinimas Lėšos, priemonės, įgyvendinimo ištekliai, 

įrodymai 

Tarptautinis dvišalis Comenius projektas „Mus 

vienija kalbos, kultūros ir rūpestis žaliąja 

planeta“ („Languages, cultures and greener 

future connecting people“) 24 mobilumai 

 

Panaudota visa skirta dotacija 21 tūkst. €, 

patvirtinta galutinė projekto ataskaita. 

Įvykdyti visi mobilumai, susitikimai Lietuvoje 

ir Rumunijoje. Sukurti produktai aprašyti 

mokyklos tinklapyje („Projektai“). 

„Teo“, „Microsoft Lietuva“, „TAMO grupės“, 

BMK ir „Hewlett-Packard  

Incorporation“ projektas „Šiuolaikinė mokymosi 

aplinka“ 

Pateikta paraiška konkursui. 

Konkurso nugalėtojui bus skirtas 20 tūkst. eurų 

vertės prizas – „Šiuolaikinio mokymo(si) 

aplinkos“ klasė (bei jos įrengimas),  

Lietuvos Futbolo federacijos projektas  

„Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ 

Įsigyti futbolo vartai už 478,96 Eur 

Futbolo kamuoliai  

Pasirašyta sutartis, priėmimo- perdavimo aktas 



Pilotinis projektas „Ateities mokykla“ Įdiegta ir funkcionuoja integruota su el. 

dienynu sistema (el. pažymėjimas, 2 

įėjimo/išėjimo vartai, MOKIPAY piniginė 

valgykloje). Gautos savivaldybės lėšos 

(2869,41 Eur) bei rėmėjų parama. 

ERASMUS+ e-Twinning projektas „European 

friends“ 

Informacija mokyklos internetiniame 

tinklapyje. Bendrosioms, kalbinėms, 

tarpkultūrinėms mokinių kompetencijoms 

ugdyti. 

Erasmus+ (Comenius,/Regio) projektas 

„Supporting Mentors and School Leaders at 

Initial Training Processof Novice Teachers“. 

Pateikta paraiška 2015-2017 m. projekto 

finansavimui. Tikslas - skatinti pradedančių ir 

patyrusių Lietuvos ir Turkijos mokytojų 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

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 

pradinių klasių dalykų 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. 

Bendradarbiavimo su ikimokyklinėmis 

įstaigomis  projektas „Auginkime vieni kitus“ 

 

Bendradarbiavimo veiklos su rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis pagal 

suderintą ir parengtą veiklos planą. 

Švietimo informacinių technologijų centro 

projektas „Portalo „e. mokykla“ plėtra“. 

Virtualios mokymosi aplinkos (ITSLEARNING 

arba MOODLE) naudojimas ugdyme 

Išbandytos virtualios mokymosi aplinkos 

galimybės, pristatyta metodinėse grupėse, 

medžiaga naudojama ugdymo procese. 

 Lietuvos futbolo federacijos projektas „Live 

Your Goals” 

Gautos sportinės mokymo priemonės, sportinė 

apranga, organizuotas renginys kartu su LFF– 

informacija mokyklos tinklapyje. 

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

pažymėjimas) ir skleidžiama įgyta vadybinė patirtis. 



 „Daugiafunkcinė elektroninio mokinio pažymėjimo sistema“, skleidžiama vadybinė patirtis 

rajono švietimo įstaigų vadovams, atskirų Utenos rajono ir kitų rajonų mokyklų 

bendruomenėms, savivaldybės vadovams (straipsnis „Vyturių progimnazija žengė svarbų 

žingsnį naujausių technologijų link“ - „Utenos diena“, 2015 m. balandžio 15 d.) 

 „Edukacinių aplinkų pritaikymas įvairių poreikių mokiniams“- vadybinė patirtis pristatyta 

rajono darželių „Saulutė“, „Gandrelis“, „Želmenėlis“, „Šaltinėlis“ pedagogams, vadovams  

(2015-2016 m. m. bendradarbiavimo su darželiais veiklos planai) 

 Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

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

gerovės komisijoje 

 „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“, Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras, Nr. 5ESF5-01 

 „Žiniasklaida ir vaiko teisių užtikrinimas“, Nr. UŠC -303 

 „Aktualūs Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas“, Nr. UŠC-

380 

 „Aktyvaus skaitymo metodai. Jų taikymas pamokoje“, Nr. UŠC-400 

  „Viešųjų pirkimų aktualijos“, Nr. UŠC -589 

 „Aktyvaus susirinkimo metodas“, Nr. UŠC-1298 

 „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje), Spec. 

pedagogikos ir psichologijos centras, Nr. V7-1191 

Pastaba: Rengiant vadovo ataskaitą, panaudota progimnazijos metinio veiklos plano monitoringo 

darbo grupės pateikta analizė, direktoriaus pavaduotojų ataskaitos ir informacija. 
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