
 

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS EDITOS KADŪNIENĖS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA IR MOKYKLOS IŠSKIRTINUMAS 

Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

Savininkas – Utenos rajono savivaldybės taryba; 

Mokyklos tipas – progimnazija; 

Mokyklos interneto svetainės adresas – https://vyturiai.utena.lm.lt 

 

1.1. Mokyklos 5-8 kl. mokinių nuomonė apie mokyklą (iš pažangos ataskaitos 2017 m.) 

Man yra svarbu mokytis 3,5 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,4 

Mūsų mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami 

pasiūlymai 

3,0 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,0 

Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros galimybes  

3,0 

1.2. Mokyklos 1-8 kl. mokinių tėvų nuomonė apie mokyklą (iš pažangos ataskaitos 2017 m.) 

Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,6 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje 3,5 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,5 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant 

ir mokant 

3,5 

Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,4 

1.3. Mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimo pagrindinės išvados    

Mokyklos veiklos stiprybės Problemos Ką mokykla tobulino 2017 m.  

Kas planuojama tobulinti 2018 m. 

Mokykla suteikia mokiniams 

pakankamai žinių ir įgūdžių 

Nepakankamai ugdoma 

nuostata prisiimti atsakomybę 

už savo veiksmus 

Individualios mokinio pažangos 

matavimą (2017 m.) 

Mokykla tinkamai parengia 

mokinius tolesniam 

mokymuisi 

Dalis mokinių patiria patyčias 

iš bendraamžių ar kitų 

mokyklos mokinių 

Prevencinės patyčių ir smurto 

programos nuoseklus 

įgyvendinimas, paveikios 

sistemos kūrimas (2018 m.) 

1.4. Mokyklos išskirtinumas, įdiegtos naujovės 2017 m.  

1. Mokykloje veikia įėjimo/išėjimo vartų, elektroninio atsiskaitymo valgykloje, mokyklos 

bibliotekoje sistema, susieta su e-dienynu TAMO; 

2. Mokykloje kasmet įgyvendinami tarptautiniai dvišaliai/daugiašaliai projektai, užmezgami 

partneriški ryšiai su šalies ir užsienio šalių mokyklomis; 

3. Nuo 2017 m. mokykla organizuoja šeštadienines mokyklėles ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams; 

4. Organizuojami „Tėvystės įgūdžių“ užsiėmimai mokinių tėvams (veda mokyklos psichologė ir 

soc. pedagogė); 

5. Praplėsta neformaliojo švietimo pasiūla mokykloje – robotikos būrelis, taip pat 1-okams siūloma 

anglų kalbos ir informacinių technologijų krypties neformalusis ugdymas; 

6. Pradėta diegti patyčių ir smurto prevencijos programa „Olweus“; 

7. Pradinių klasių mokiniams pradėta periodiškai organizuoti integruoto ugdymo dienas; 

8. Socialinė ugdomoji veikla – vyresnieji mokiniai kuruoja pasirinktos pradinės klasės mokinius. 

https://vyturiai.utena.lm.lt/


2. DARBUOTOJAI 

2.1. Mokyklos vadovai 2017 m. 

Vardai, pavardės Vadybinio 

darbo 

stažas 

mokykloje 

Vadybinės 

kategorijos 

Atestacijos metu 

rekomenduota 

tobulinti veikla 

Kvalifikacijos tobulinimas 

per 2017 metus 

Edita Kadūnienė 10 trečioji Darbo grupių 

įtraukimas į 

darbuotojų veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų rengimą, 

koregavimą 

„Vadovo vaidmuo 

individualios mokinio 

pažangos stebėjimui 

siekiant geresnio mokinių 

mokymosi“; 

„Biudžetinių įstaigų darbo 

apmokėjimo reforma“, 

„Naujasis Darbo 

kodeksas: esminiai 

pokyčiai ir praktiniai 

patarimai kaip juos 

įgyvendinti“, 

„Saugios ir 

stimuliuojančios aplinkos 

kūrimas: kas įkvepia 

mokytis ir mokyti?“, 

„Mokyklos vadovo 

vaidmuo įvairiapusiam 

mokinių ugdymui“, 

Civilinės saugos mokymo 

kursai pagal gyventojų 

evakavimo ir priėmimo 

komisijos narių įvadinio 

mokymo programą 

Jolanta Dudlauskienė 9 trečioji Ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

veiksmingumo 

analizė 

„Vadovo vaidmuo 

individualios mokinio 

pažangos stebėjimui 

siekiant geresnio mokinių 

mokymosi“; 

„Viešųjų pirkimų reforma: 

naujo įstatymo taikymas, 

naujovės ir praktika“; 

„Kaip dirbti, bendrauti ir 

bendradarbiauti su naujos 

kartos vaikais ir jų tėvais“. 

Rasa Drungienė 9 trečioji Savivaldos 

institucijų įtraukimas 

į valdymo procesus 

„Nauji įsivertinimo 

rodikliai pagal Geros 

mokyklos koncepciją“; 

Erasmus+ „LELETO- 

Leading to Learn 

Together“; 

„Vadovo vaidmuo 

individualios mokinio 

pažangos stebėjimui 

siekiant geresnio mokinių 

mokymosi“. 



2.2. Direktoriaus papildomas darbo krūvis, kai padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas (neviršinat darbo laiko trukmės) 2017 m.  

Papildomas darbo krūvis, kai padidėjęs darbų mastas, buvo vykdant šias funkcijas: 

1. Vadovauja rekomendacijų dėl smurto ir patyčių prevencijos mokykloje priemonių 

įgyvendinimui, vykdymui; užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius: tvarkų 

parengimas, visos bendruomenės supažindinimas, mokymų organizavimas, emocijų ir 

elgesio problemų turinčių vaikų ugdymo organizavimas, jo koregavimas, vaikų ir jų šeimų 

socialinių, psichologinių, pedagoginių  problemų sprendimas (esant patyčių ir smurto 

atvejams bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos tarnyba). 

  

2. Analizuoja mokyklos veiklos būklę ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus; prižiūri 

strateginio veiklos plano priemonių vykdymą: Tarptautinio ERASMUS+ projekto ataskaitų 

rengimas su projekto koordinatore, pildymas elektroniniu adresu, pasirašymas el. parašu, 

kad atitiktų reikalavimus dotacijos sutarties pildymui ir pasirašymui, dotacijai gauti. 

Paraiškų kitiems iš ES lėšų finansuojamų projektų rengimas (projekte „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ mokykla atrinkta dalyvauti projekte). 

 

2.3. Direktoriaus atlikta vienkartinė, ypač svarbi įstaigos veiklai, užduotis 2017 m.  

 

2.4. Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016-2017 m. m.  

1. Individualios mokinių pažangos matavimas ir skatinimas 

2. Socialinio-emocinio ugdymo organizavimas, smurto ir patyčių prevencija 

3. Interaktyvių mokymo priemonių ir aplinkų kūrimas 

3. MOKYKLOS APLINKA 

3.1. Mokyklos kontekstinės aplinkos aprašymas 

Nuo 2012 metų mokykla yra progimnazija. 2016 m. mokėsi 375 mokiniai, 2017 m. - 361. Dirbo 

mokytojų: 2016 m. – 43, 2017 m. - 42 (1 išleista į pensiją).  

Mokykloje mokosi mokiniai iš Vyturių mikrorajono, dalis ateina iš Krašuonos, Smėlio, Dauniškio 

mikrorajonų. Atvyksta mokykliniais autobusais iš kaimo vietovių: Sudeikių, Sirutėnų, sodų 

bendrijų, Radeikių, Jotaučių, Vaikutėnų, Biliakiemio, Leliūnų. 

  3.2. Mokyklos ugdymui(si) naudojamos aplinkos, priemonės 

       Mokykla sudarė sąlygas ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, jos įrengtose kitokiose 

erdvėse (relaksacinis kabinetas, robotikos laboratorija, roko grupės studija, skaitykloje, 

edukaciniuose centruose ir kt.)  bet ir kitose aplinkose: Laisvės kovų muziejuje, Miškinių 

bibliotekoje, knygyne, RL GYM sporto klube, „Utenio“ futbolo stadione, Utenos regioniniame 

profesinio mokymo centre, įv. kaimo sodybose, kitose edukacijas organizuojančiose vietose. 

Mokykla įsigijo ir naudoja EMA pratybas, 4 robotikos konstruktorių komplektus, elektronines 

interaktyvias mokymo priemones 1-8 klasių gamtos pažinimo, skaitymo užsiėmimams. Ugdymo 

procese aktyviai naudojamos 5 SMART lentos, efektyviai panaudojamos 2 kompiuterinės klasės įv. 

pamokose. Atnaujinama pagal galimybes kompiuterių klasė,  papildomai įrengta 4 multimedijos. 

Pagalbos vaikui specialistų kabinetai papildyti manipuliacinėmis, relaksacinėmis, edukacinėmis 

priemonėmis. Mokinių fiziniam aktyvumui įrengtas vidinis kiemelis. 

3.3. Mokyklos finansavimas. Ūkinė veikla 

Finansavimo šaltiniai 2017 m. (tūkst. Eur) 2016 m. (tūkst. Eur)   

Mokinio krepšelis 439,4 432,6   

Savivaldybės biudžetas 246,6 224,2   

Spec.lėšos 21,9 22,0   



   3.4. Informacija apie remonto darbus, kitą materialinės bazės turtinimą (kas įsigyta, remontuota ir 

pan. 2017 m.) 

Atnaujintas sporto salės apšvietimas, langų apsaugos, perdažytos sienos, grindys. Remontuota 

valgyklos virtuvė, įrengti karšto vandens boileriai. Pakeisti dalimis lietaus nuotekų vamzdžiai. 

Suremontuotos ir perdažytos 4 klasės, didžioji dalis mokyklos koridorių, suremontuoti išorės laiptai.  

Suremontuotas ir įrengtas naujai mokytojų kambarys. Pakeista susidėvėjusi grindų danga 

kabinetuose ir įsigyta naujų langų žaliuzių. Prie mokyklos suremontuoti arba naujai pagaminti 

suoliukai, sutvarkytas stadiono bėgimo takas, šuolių sektorius. 

Įrengta reprezentacinė siena, nupirkti stendai ekspozicijoms. Įrengta mokinių roko grupės studija, 

sutaisyti sugedę muzikos instrumentai. Įrengta robotikos laboratorija. 

4. MOKINIAI. MOKINIŲ PASIEKIMAI 

4.1.Mokinių socialinis kontekstas 2016-2017 m.  

Mokiniai, likę be tėvų globos 7 

Rizikos grupės mokinių skaičius 30 

Užfiksuota smurtinių atvejų mokykloje 25 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 72 

Pastabos: grafoje „užfiksuota smurtinių atvejų“ nurodoma raštu fiksuotų pranešimų apie patyčias ir 

fizinį smurtą nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 

4.2.Mokinių lankomumas 2016-2017 m. m. 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido 

iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus 

praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

Vidutiniškai 1-8 

kl. 

1-4 kl. 5-8 kl. pastabos Vidutiniškai 

1-8 kl. 

1-4 kl. 5-8 kl. pastabos 

63,8 57,1 70,4  7 1,7 12,2  

Pastabos: 

     4.3.Ketvirtokų, šeštokų ir aštuntokų vertinimas pasinaudojant standartizuotais testais 2017 m., 

pagrindinės įžvalgos 

Dalykų mokytojai išanalizavę NMPP dalyvavusių klasių mokinių pasiekimų duomenis planuoja 

ugdymo turinį, koreguoja, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, problemines sritis ir rengia bent trijų 

lygių užduotis atsiskaitomiesiems darbams. Aštuntų klasių mokinių pasiekimų profiliai pateikiami 

gimnazijoms. Su ketvirtų klasių mokinių pasiekimais supažindinami dalykų mokytojai, atkreipiant 

dėmesį į kiekvieno mokinio gebėjimus. Šeštų klasių mokinių pasiekimų analizės išvados 

naudojamos tolimesnio ugdymo turinio atrinkimui ir pritaikymui. 

Vertinant NMPP testus dalyvavo ir kitų mokyklų mokytojai – šis modelis tikrai pasiteisina. 

4.4. Į aukštesnę klasę su nepatenkintais pažymiais perkeltų/paliktų bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių skaičius 

Mokinių skaičius 2016-2017 m. 

m. pabaigoje 

Mokinių, perkeltų su 

nepatenkinamais pažymiais, 

skaičius 

Mokinių,  paliktų kurso kartoti 

skaičius 

374 - 4 

      4.5. Mokyklos projektinė veikla 2017 m. 

I. Tarptautiniai: Erasmus+ KA2 „Jūsų istorija yra mūsų istorija“ (R. Paukštienė, R. Sabaliauskienė); 

                        e-twining „Origami: Folding our ideas“ (L. Kaulinienė, J. Bimbienė). 

II. Šalies: „Suteik naują gyvenimą“ (E. Ramelienė); 



                „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“ (V. Bikutė); 

                „Būk detektyvas“ (R. Jančauskienė) 

                „Mes rūšiuojam“ (J. Dudlauskienė, V. Bikutė) 

III. Rajono: „Tavo ir mano tapatybė“ (E. Ramelienė); 

                  „Vabzdžių viešbučiai ekosistemos palaikymui“ (L. Januškevičienė, A. Erslovas); 

                  „(Ne)pažinta Utena“ (R. Jančauskienė); 

                  „Globok mane“ (L. Januškevičienė, R. Rimkienė). 

IV. Mokyklos: „Vaikų rašytojai Astridai Lindgren – 110“ (R. Bernotienė, D. Slavinskienė); 

                       „Sportuokime kitaip“ (J. Dudlauskienė). 

Pastaba: pateikta paraiška ES projektui „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“. 

     4.6. Neformaliojo švietimo pasiūla/ valandų panaudojimas 2016-2017 m. m. 

Veikusių būrelių 

skaičius 

Panaudota valandų Nepanaudota 

valandų 

Mokinių, užimtų mokyklos 

būreliuose proc. nuo bendro 

mokinių skaičiaus 

14 26 8 62,7 proc. 

5. MOKYKLOS RYŠIAI 

      5.1. 2017 m. mokykla užmezgė/ palaiko ryšius 

Užmezgė ir palaiko kultūrinius, edukacinius ryšius su Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimnazija, 

Zarasų P.Širvio progimnazija. Užmezgė ir palaiko ryšius su tarptautiniame projekte Erasmus+ 

dalyvaujančiomis mokyklomis (Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos ir Vengrijos). Taip pat su 

RL GYM sporto klubu, „Utenio“ futbolo klubu. Palaiko ryšius su Utenos rajono ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo įstaigomis, Utenos kolegija, Utenos regioniniu profesinio mokymo ir Visagino 

technologijos ir verslo profesinio mokymo centrais ir įv. kitais socialiniais partneriais. 

           5.2. Mokinių tėvų (globėjų) įtraukimas į mokyklos veiklą 2016-2017 m. m. 

Mokinių tėvai noriai prisidėjo ir dalyvavo įvairiuose renginiuose, skirtuose mokyklos jubiliejui 

paminėti (visus metus: susitikimai, pažintinės-kultūrinės veiklos, parodos, edukacijos); tėvų grupės 

aktyviai dalyvavo „Tėvystės įgūdžių“ užsiėmimuose; tėvų komiteto ir mokyklos tarybos tėvai 

domėjosi mokyklos veiklomis, teikė siūlymus, bendradarbiavo, dalyvavo mokyklos veiklos 

įsivertinime. 

     5.3. 2017 m. mokyklos veiklos, pasiekimų viešinimas (kokios žinios, kur, kada, kokiu 

tikslu...) 

Mokyklos internetinėje svetainėje nuolat teikiama informacija apie mokykloje vykstančias veiklas, 

mokinių NMPP pasiekimus, mokinių laimėjimus. Atsižvelgus į bendruomenės pageidavimą sukurta 

mokyklos facebook paskyra ir joje operatyviai įkeliamos visos naujienos. 

Edukacinė, projektinė veikla ir mokinių laimėjimai skelbiami laikraščiuose „Utenos apskrities 

žinios“, „Utenos diena“, skelbimuose, lankstinukuose, progimnazijos informacinėse sistemose. 

       5.4. Prašoma mokyklos savininko pareigas ir teises įgyvendinančių institucijų pagalba 2018 m. 

Mokyklai būtinas išorės sienų siūlių remontas, sandarinimas, senų medinių  rėmų langų pakeitimas, 

nuotekų vamzdyno atnaujinimas bei nesaugios sporto salės grindų dangos pakeitimas. 

 

Direktorė                                                                                                         Edita Kadūnienė                                             

 


