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

Utenos Vyturių progimnazija, direktorė Edita Kadūnienė, vadybinis stažas 9 metai, III vadybinė 

kvalifikacinė kategorija, 2016 ataskaitiniai metai. 

1.2. Įstaigos veiklos rezultatai. Atsižvelgus į strateginį progimnazijos planą 2014-2016 metams, 

2016 metais veiklos plane buvo iškelti šie tikslai ir uždaviniai. I-as tikslas: Sąlygų, skatinančių 

kiekvieną mokinį tobulėti ir patirti sėkmę, kryptingas kūrimas (1 uždavinys. Skatinti mokinių 

asmeninės mokymosi pažangos siekį, didesnį dėmesį skiriant gabiųjų mokinių ugdymui. 2 

uždavinys. Kurti sąlygas, skatinančias tarpusavio bendravimo, elgesio kultūros ir mikroklimato 

gerėjimą. 3 uždavinys. Puoselėti mokyklos tradicijas ir telkti bendruomenę bendroms veikloms. 4 

uždavinys. Stiprinti ir tobulinti mokytojų dalykinę kompetenciją). Įgyvendintos visos suplanuotos 

priemonės. Metodinėse grupėse buvo aptarti metodai, kurie padeda atpažinti gabiuosius mokinius. 

Efektyviausi metodai buvo pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Dalykų mokytojai atpažino 80 %  

gabiųjų mokinių ir aptarė jų gebėjimus atskirų klasių „Apvaliojo stalo“ susirinkimuose. 60% 

gabiausių 4-8 klasių mokinių dalyvavo ir atstovavo mokyklai mokyklos, rajono ir respublikos 

konkursuose, olimpiadose ir varžybose. Mokinių laimėjimai buvo viešinami spaudoje ir e-erdvėje. 

Tęsiamas elektroninių pratybų EMA naudojimas ir išbandoma pradinių klasių mokomųjų dalykų 

elektroninės mokymosi aplinkos galimybės. 50% mokinių naudoja EMA pratybas pamokose, namų 

darbams atlikti ir pasitikrina pasiekimus diagnostiniais testais bent 2 kartus per pusmetį. Direkcinės 

tarybos posėdyje buvo išsiaiškinta EMA pratybų indėlis į mokinių pasiekimų ir mokymosi aplinkos 

gerinimą. Dalykų mokytojai su 2-3 mokiniais susitarė dėl pagalbos ir priemonių asmeninei šių 

mokinių dalyko mokymosi pažangai siekti. Kiekvienas dalyko mokytojas konsultavo ir padėjo 

pasirinktiems mokiniams pagerinti konkretaus dalyko mokymosi rezultatus bent vienu balu. 

Metodinių grupių posėdžiuose buvo aptarti pagalbos mokiniams, siekiantiems asmeninės pažangos, 

taikyti metodai ir pasiekti rezultatai. Duomenys buvo pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje. 

Didžiausią mokymosi pažangą padarę mokiniai buvo paskatinti ir apdovanoti naujai įsteigtu garbės 

ženklu „Už pažangą“, jų pasiekimai paviešinti mokyklos e-erdvėje visai mokyklos bendruomenei. 

Metodinė pagalba buvo teikiama 4 klasių mokytojoms, siekiant skaitymo įgūdžių ir teksto 

suvokimo gerinimo. Palyginus pirmojo pusmečio ir metinio įvertinimo rezultatus 4 klasių mokinių 

mokymosi lietuvių kalbos pasiekimai pagerėjo 20%. Mokytojų tarybos posėdyje 4 klasių mokytojos 

pristatė ir aptarė metodus, padėjusius pasiekti geresnių rezultatų. Netradicinės integruotos pamokos 

buvo organizuotos netradicinėse aplinkose: integruotų pamokų ciklas „Vanduo gyvybės ir kūrybinio 



įkvėpimo šaltinis“ ir netradicinė kūno kultūros pamoka, kurią vedė „Juventus“ krepšininkas. 7-8 

klasių mokiniai teorines žinias pritaikė praktikoje, įgijo bendrųjų kompetencijų ir gebėjimų dirbti 

komandoje. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Matematikos savaitė“. Integruotų pamokų 

pristatymai ir sėkmingiausi projektiniai darbai buvo prateikti baigiamojoje mokinių projektinių 

darbų konferencijoje. Antrojo uždavinio įgyvendinimui buvo suplanuotos 8 priemonės. Apklausta 

95% mokytojų ir išsiaiškinta dėl edukacinių, kultūrinių išvykų. Analizės rezultatai pateikti 

Mokytojų tarybos posėdyje. Apie 60% mokytojų dalyvavo bendruomenės išvykose, dėl to 

sustiprėjo kolektyvo santykiai, pagerėjo jausena ir mikroklimatas. Įkurtas ,,Savas kampas“ subūrė 

mokyklos bendruomenę bendriems užsiėmimams. 20% mokytojų įsitraukė į erdvės kūrimo darbus. 

Apie 50% mokytojų naudojasi sukurta erdve. 1-8 klasėse nuosekliai vykdomos gyvenimo įgūdžių 

programos, siekiant pagerinti mokinių socialinius įgūdžius, tarpusavio santykius klasėse ir  elgesio 

kultūrą bendraamžių atžvilgiu. Mokinių saugumui užtikrinti pradinių klasių mokiniai ilgosios 

pertraukos metu užimami žaidimų kambaryje. Sudarytas 1-4 klasių mokinių ilgosios pertraukos 

metu užimtumo žaidimų kambaryje grafikas. Kas dieną bent vienos 1-4 klasės mokiniams ilgosios 

pertraukos metu vyksta edukacinės veiklos žaidimų kambaryje. Sustiprintas mokytojų budėjimas 

nesaugiose mokyklos vietose. Mokytojų tarybos posėdyje buvo susitarta dėl budinčiųjų ir visų 

mokytojų reakcijos į netinkamą mokinių elgesį. Pakoreguotas budėjimo grafikas. 100% budinčių 

mokytojų atsakingai budi ir stebi nesaugias mokyklos vietas. Siekiant sumažinti patyčias 

moksleivių tarpe, organizuota mokytojų diskusija „Patyčios: suaugusiojo atsakomybė“, kurioje 

dalyvavo 95% mokytojų. Mokykloje atlikti du tyrimai: mokinių apklausa saugumo, jausenos 

klausimais ir pakartotinis mokytojų jausenos, saugumo, bendruomeniškumo tyrimas. Apklausoje 

dalyvavo 90% mokinių ir 100% mokytojų. Atlikta lyginamoji 2015 m. ir 2016 m. apklausų 

rezultatų analizė, duomenys aptarti Mokytojų tarybos posėdyje. Organizuoti mažiausiai 2 metodinių 

grupių pasitarimai netradicinėje aplinkoje, kurių metu pristatyta ir aptarta mokytojų inicijuota 

projektinė veikla, integruotos pamokos ir praktinė mokinių veikla. Trečiajam uždaviniui įgyvendinti 

suplanuota 3 priemonės. Organizuoti tradiciniai progimnazijos renginiai „Vyturio diena“, Kaziuko 

mugė, Mokslo metų baigimo šventė, Rugsėjo pirmosios šventė, Mokytojo diena, Kalėdiniai 

renginiai, kuriuose dalyvavo 90% bendruomenės narių. Organizuojamas renginių ciklas, skirtas 

paminėti mokyklos 40-ies metų jubiliejų, kuriame dalyvauja mokytojai, mokiniai, bendruomenės 

atstovai, socialiniai partneriai, buvę darbuotojai ir mokiniai. Veikia mokyklos istorijai skirta paroda, 

internetinėje svetainėje tam skirta rubrika. Stiprinamas bendruomeniškumas, sutelktumas, 

pasididžiavimas savo mokykla. Organizuota kraštotyrinė veikla: Utenos miesto kultūrinio – 

religinio paveldo pažinimas. 90% 6–8 klasių mokinių susipažino su Utenos miesto kultūriniu, 

istoriniu paveldu. Utenos rajono švietimo įstaigų pedagogams organizuota pažintinė ekskursija po 

miesto istorinius objektus. Ketvirtojo uždavinio įgyvendinimui suplanuotos 3 priemonės. 



Kiekvienas mokytojas dalyvavo 1–2 dalykų kvalifikaciniuose mokymuose. Metodinėse grupėse 

pristatė įgytas naujas kompetencijas, kvalifikacijos tobulinimą aptarė su mokyklos vadovais 

savianalizei skirtų susitikimų metu. Pateiktos paraiškos dviem tarptautiniams ERASMUS+ 

mokykliniams strateginių partnerysčių projektams, gauta dotacija, įtraukta 10% mokytojų 5 

projektinių veiklų planavimą.  

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

uždavinys. Skatinti mokinių tėvų bendradarbiavimą, įtraukiant juos į mokyklos kultūros formavimą 

ir ugdymo procesą. 2 uždavinys. Plėsti bendradarbiavimą su Utenos rajono ir Vyturių mikrorajono 

bendruomenėmis). Buvo organizuotas tėvų forumas, kuriame buvo aptarta mokyklos veiklos 

tobulinimo kryptis, pasiskirstyta veiklomis, mažiausiai 2% tėvų įsitraukė į aktyvią mokyklos veiklą. 

1-8 kl. mokinių tėvai dalyvavo tėvų švietimo renginiuose, įgijo žinių ir kompetencijų vaikų 

ugdymo, atsparumo aplinkos rizikos veiksniams klausimais. Mokytojai ir mokinių tėvai 

bendradarbiavo mokinių pasiekimų gerinimo klausimais. Buvo atlikta mokinių tėvų dalyvavimo 

jiems skirtuose renginiuose analizė. Ji pristatyta Mokytojų tarybos posėdyje. Per mokslo metus 

įvyko 2-3 klasės tėvų susirinkimai, visuotinis susirinkimas ir 2 atvirų durų dienos. Tėvai buvo 

informuoti apie mokyklos veiklą, mokinių pasiekimus, laimėjimus ir diegiamas naujoves. Tėvai 

įsitraukė į ugdymo procesą ir prisidėjo prie mokinių ugdymo karjerai priemonių įgyvendinimo, 

dalyvaudami renginiuose ir išvykose kartu su mokiniais. Antrojo uždavinio įgyvendinimui 

suplanuotos 6 priemonės. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo miesto renginiuose ir šventėse. 

Sukurtomis dekoracijomis papuošė miesto erdves, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje 

aplinkoje. Socialinė pedagogė organizavo paskaitą klasės vadovams apie savanorystės esmę, 

prasmę ir galimybes. Mokiniai aktyviai rūšiavo atliekas, dalyvavo savanoriškose pagalbos 

gyvūnams akcijose, rinko maistą ir siuvo paklotus. Metų pabaigoje veikla pristatyta konferencijoje, 

o aktyviausi mokiniai aplankė gyvūnų globos namus. Mokykloje taip pat teikiama savanoriška 

pagalba kolegoms jiems susirgus ar išvykus, kad būtų užtikrinamas nenutrūkstamas ugdymo 

procesas. Parengtas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais priemonių planas, organizuotos 

veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. Gimnazijose apsilankė ir įvairiose veiklose 

dalyvavo apie 90% 8 klasių mokinių. Sukurtos sąlygos vaikų ugdymosi tęstinumui užtikrinti.  

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

Mokytojai, klasių vadovai jau įprato rinkti, apibendrinti, analizuoti su ugdymu susijusius duomenis. 

Numatant tolimesnes ugdomosios veiklos priemones, remiamasi analizės metu gautais duomenimis. 

Periodiškai mokytojų tarybos, direkcinės tarybos posėdžiuose, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose 

analizuojami ir aptariami mokinių mokymosi pasiekimai, mokinių daromos pažangos 

sėkmingumas, atliekamos standartizuotų ir diagnostinių testų analizės. Ieškoma naujų pagalbos 

mokiniui, patiriančiam mokymosi sunkumų, formų, lanksčiai taikomos pagalbos priemonės, 



atsižvelgiama, įsiklausoma į tėvų nuomonę, vaikų poreikius. Lanksčiai pritaikomi pagalbos 

mokiniui (ypač psichologo konsultacijos) specialistų darbo grafikai pagal mokinių ir jų tėvų 

poreikius. Inicijuojami pagalbos mokinių tėvams grupiniai užsiėmimai. Organizuojami klasių 

dalykų mokytojų apskritieji stalai, aptariamos problemos, koreguojamas ugdymo procesas, 

įvertinami individualūs mokinių gebėjimai ir poreikiai. Kiekvienos klasės pasiekimų ir pažangos 

analizę, pasibaigus pusmečiams, atlieka klasės vadovas ir pristato Mokytojų tarybai. Mokytojai 

skatinami bendradarbiauti tarpusavyje, organizuoti pamokas netradicinėse erdvėse. Džiugina visų 

dalykų mokinių pasiekimai ne tik rajono, bet ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose. Už 

pasiekimus, pažangą mokiniai, jų mokytojai visada skatinami, įsteigta metinė nominacija 

mokiniams, padariusiems didžiausią pažangą – garbės ženklas „Už pažangą“. Tikslingai planuojami 

ir organizuojami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ne tik teoriniai, bet ir praktiniai užsiėmimai, 

mokytojai skatinami mokytis vieni iš kitų, pritaikyti įgytas žinias pamokose, dalintis patirtimi, 

aptarti ir analizuoti mokinių pasiekimus, pažangą. Klasių vadovai mokinių pasiekimus ir pažangą 

aptaria su jų tėvais. Tėvai skatinami dalyvauti ne tik popamokinėse veiklose, bet ir pamokose. 

1.4. Įstaigos vadovo indėlis gerinant įstaigos ugdomąją aplinką 

Kasmet planuojami ir atliekami ugdomosios aplinkos atnaujinimo, remonto darbai. Mokykla 

nerenovuota, todėl aplinkos gerinimas, tvarkymas labai aktualus. Ugdomosios aplinkos gerinimo, 

aprūpinimo klausimai nagrinėjami direkcinėje taryboje, Mokinių ir Mokytojų tarybose, teikiami 

pasiūlymai, idėjos. Per mokinių atostogas atliekami suplanuoti darbai: perdažyti koridoriai, kelios 

klasės, pakeista grindų danga, remontuojamas psichologo kabinetas, perdažytos aktų salės sienos. 

Atsakingai perkamos ir paskirstomos naujos priemonės. Žodžiu ir raštu daug kartų kreiptasi į 

savivaldybės administraciją, merą dėl remonto darbų,  ugdymo aplinkos aprūpinimo būtinomis 

priemonėmis (pvz., apšvietimo lempos sporto salėje, klasėse). Nuolat atnaujinami stendai, 

ekspozicijos su mokinių kūrybiniais ir projektiniais darbais, I aukšto fojė veikia paroda, skirta 

mokyklos 40 metų jubiliejui, internetinėje svetainėje tam skirta rubrika. Suburta iniciatyvinė grupė 

– įrengtas mokytojų poilsio kambarys, atnaujinti susidėvėję baldai ir kt. Vykdoma nuolatinė 

kabinetų priežiūra, organizuojami aptarimai, siekiama ugdyti kiekvieno bendruomenės nario 

atsakomybę už ugdymo aplinką, jos priežiūrą, gerinimą. 

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

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

ilgalaikes savivaldybės programas 

Sutelkta ir nuolat skatinama mokyklos bendruomenė, paskirstytos ir deleguotos funkcijos 

mokytojams, sudarytos darbo grupės, kurioms pavesta ne tik dalyvauti savivaldybės, šalies 

renginiuose, konkursuose, olimpiadose, bet ir juos organizuoti (pvz., edukacinė pažintinė  

ekskursija rajono pedagogams „Utena- įdomybių (staig-menų) vieta! (Ne)įtikėtina?“, pilietinė 



mokinių akcija  „Kadagių slėnis“, edukacinė veikla „Auginkime vieni kitus“ rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikams, Vilniaus jaunųjų turistų centro dalyviams (dalyvavo 7 Vilniaus mokyklų 

mokiniai) organizuotas edukacinis-pažintinis renginys „A. M. Miškiniai – Utenai ir pasauliui“, 

šalies vaikų kūrybinis konkursas „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, dailės varžytuvės pradinių klasių 

mokiniams, gamtamokslinė konferencija „Globok mane“ ir daug kitų - žr. mokyklos internetinėje 

svetainėje www.vyturiai.utena.lm.lt).  

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

pritraukimas (gaunama parama) įstaigos veiklai gerinti ir patalpoms atnaujinti 

Tikslingas tarptautinių projektų planavimas, paraiškų teikimas, veiklų organizavimas ir vykdymas 

įtraukiant bendruomenę. Teiktos paraiškos dalyvauti keliuose tarptautiniuose ir šalies projektuose. 

Du laimėti projektai, pasirašytos sutartys. Projektų veiklos viešinamos spaudoje ir el. erdvėje. 

Sėkmingai įgyvendinamos ES pieno produktų vartojimo „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo 

skatinimo programos. Išorės lėšos per 2016 metus – 1,4 tūkst. Eur, iš jų: 1,1 tūkst. Eur - 2% lėšos. 

Švietimo mainų paramos fondo dotacija – 20790,00 EUR.  

Projekto pavadinimas Lėšos, priemonės, įgyvendinimo ištekliai, 

įrodymai 

Tarptautinis daugiašalis programos 

„ERASMUS+“ mokyklinių strateginių 

partnerysčių projektas „Jūsų istorija yra mūsų 

istorija“ 

Skirta Švietimo mainų paramos fondo dotacija 

20790,00 EUR, pasirašyta sutartis 

Projektas vykdomas 24 mėn. nuo 2016-09-01 

iki 2018-08-31 

ES lėšų finansuojamas projektas „Neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugų plėtra“  

Mokykla atrinkta dalyvauti edukacinių 

programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose 

(mokiniai nemokamai dalyvaus 6 edukacinėse 

programose), pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Lietuvos  mokinių  neformaliojo  

švietimo  centru 2016 -11 -25  

eTwinning projektas "Let's celebrate Easter 

together!" 

Mokykla ir projektą vykdžiusi mokytoja L.  

Kaulinienė apdovanoti 2016-11-13 eTwinning 

Kokybės ženkleliais (patvirtinantys sertifikatai). 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo, smurto 

prevencijos programa „Antras žingsnis“ 

Metodinė medžiaga, sutartis. Integruojama į1-4 

klasių valandėles. 

Socialinių, emocinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“ 

Metodinė medžiaga, sutartis. Integruojama į 

popamokinę veiklą. 

Socialinių-emocinių įgūdžių 5-8 klasėse 

ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 

Metodinė medžiaga klasių vadovams, 

direktoriui. Vykdomi kiekvieną savaitę 

http://www.vyturiai.utena.lm.lt/


nuoseklūs 5-8 klasių užsiėmimai, kurie įtraukti 

į klasių vadovų veiklos planus. 

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

konferencija. 

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

pažymėjimas) ir skleidžiama įgyta vadybinė patirtis. 

 Skleidžiama vadybinė patirtis - skaitytas pranešimas, dalyvauta viešojoje diskusijoje 

Lietuvos banke „Elektroninio atsiskaitymo sistema mokykloje – kokie mokėjimų įpročiai 

formuojasi“, Vilnius, Lietuvos banko kvietimas 2016-09-02 Nr. S2016/(22.9-2202)-12-3793 

ir programa 2016-09-15 

 „Mokymosi paradigmos valdymas“, 2016-04-21, Nr. UŠC-538 

 „Gera mokykla-dėmesys mokymui(si)“, 2016-03-23, Nr. UŠC-287 

 Seminaras-diskusija „Klausk eksperto. Nuo statistikos, teisinio reglamentavimo iki 

detalizavimo“ pagal programą „Korupcijos prevencija“, 2016-05-11, Nr. PZ-362 

 Konferencija „Šiuolaikinė lyderiaujanti mokykla: kaip sudominti Z kartą?“, Vilnius, 

Jungtinis gyvybės mokslų centras, 2016-05-19 

 Konferencija „Šiuolaikinė lyderiaujanti mokykla: besikeičiantis mokytojo vaidmuo“, ISM 

universitetas, Vilnius, 2016-09-22 

 Konferencija „Mokytojo ir mokinio sėkmės keliu“, Utena, 2016-11-03 Nr. UŠC-986 

 „Molėtų krašto unikalumo pažinimas ir jo pritaikymas verslumo plėtojimui“, 2016-06-14 

Nr. UŠC-727 

 ,,Komunikacijos su Z kartos vaikų tėvais socialiniuose tinkluose privalumai ir problemos”, 

2016-12-02 

 Po penkerių metų pakartotinai įvertinta turima III vadybinė kvalifikacinė kategorija, 

pažymėjimas A Nr. 003050 

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

darbo grupės pateikta analizė, direktoriaus pavaduotojų ataskaitos ir informacija. 
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