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1. Einamųjų metų užduotys 
 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1. Susitarti dėl mokinių 

individualios pažangos 

sistemos tobulinimo. 

Bendrose mokytojų refleksijų 

sesijose susitariama dėl 

mokinių individualios 

pažangos stebėsenos ir 

pagalbos teikimo modelių, jų  

išbandymo. 

 

85 proc. mokytojų dalyvauja 

individualios pažangos stebėsenos ir 

pagalbos teikimo sistemos aprašo 

svarstyme ir pateikia pasiūlymus 

dėl dokumento tobulinimo ir 

įgyvendinimo. 

100 proc. mokytojų nuosekliai taiko 

individualios pažangos stebėsenos ir 

pagalbos teikimo modelius siekiant 

ugdytinių ugdymosi sėkmės ir 

pažangos. 

2. Kurti saugią 

mokymosi aplinką.  

 

Įsitraukiama į socialinio ir 

emocinio ugdymo programos 

vykdymą. 

 

Sudaromos sąlygos 

darbuotojams dalyvauti 

mokymuose.  

Progimnazijos bendruomenė 

įsitraukia į bent vieną pasirinktos 

socialinio ir emocinio ugdymo 

programos vykdymą.  

Progimnazijos darbuotojai 

dalyvauja bent dviejuose 

mokymuose. 

Organizuojamos dvi refleksijų 

sesijos apie mokymų metu įgytų 

kompetencijų taikymo patirtį. Jose 

dalyvauja 80 proc. darbuotojų. 

3. Stiprinti 

besimokančios 

organizacijos kultūrą. 

Kryptinguose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose įgytos 

kompetencijos plėtojamos ir 

gilinamos jas taikant 

praktikoje, aptariamos kartu 

su kitais refleksijos sesijose, 

pokalbiuose. 

Progimnazijoje organizuojami bent 

du mokymai mokytojams. 85 proc 

mokymuose dalyvavusių mokytojų 

dalyvauja bent dviejuose tęstiniuose 

refleksijos pokalbiuose apie 

mokymų metu įgytų kompetencijų 

patirtį. 



Progimnazijos mokytojų 

savanorių komanda įsitraukia 

į kolegialaus grįžtamojo ryšio 

(KGR) metodikos diegimo 

procesą.   

10 proc. šiuo metu dirbančių 

mokytojų dalyvauja kolegialaus 

grįžtamojo ryšio (KGR) metodikos 

procese: aptaria ir pasirengia šio 

ryšio teikimo ir stebėjimo formas, 

lankosi bent vienoje kolegos 

pamokoje, pasirenka ir išbando bent 

du tris grįžtamojo ryšio pamokoje 

metodus, stebi ir aptaria vienas kito 

pamokas, dalyvauja bendrame 

refleksijos pokalbyje ir pasidalija 

patirtimi su kolegomis. 

Progimnazijos vadovai dalyvauja ne 

mažiau kaip trijuose mokytojų 

savanorių komandų susitikimuose ir 

teikia kolegialų grįžtamąjį ryšį.  

4. Kryptingai plėtoti 

tvarius progimnazijos 

bendruomenės 

santykius, 

bendruomeniškumą ir 

savivaldą. 

Bendrose mokinių, tėvų ir 

mokytojų veiklose keliamos, 

svarstomos progimnazijos 

veiklos tobulinimo 

iniciatyvos, planuojamas ir 

realizuojamas jų 

įgyvendinimas. 

 

Iškeltos ir įgyvendintos dvi 

iniciatyvos.  

Organizuoti du renginiai 

bendruomenei.  

Sukurti ir taikomi nauji 

progimnazijos bendruomenės 

bendradarbiavimo mechanizmai, 

partnerystės modeliai. 

5. Kurti visų mokymąsi 

įgalinančias edukacines 

aplinkas. 

Atnaujinamas progimnazijos 

sporto aikštynas. 

Įrengiama lauko klasė. 

Mokyklos sporto aikštyne pakeista 

danga, įrengtos bent trys žaidimų 

aikštelės. 

Įrengta viena erdvė mokymuisi 

lauke. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėju) 
 

3.1. Nepakankamas finansavimas ugdymo(si) erdvėms įkurti. 

3.2. Žmogiškieji faktoriai (ilgalaikis nedarbingumas, darbuotojų trūkumas). 

3.3. Laiko faktoriai (nepakankamas laikas teisės aktų įgyvendinimui, naujų neplanuotų darbų gausa) 

 

 

_________________                 __________                    _________________         __________ 
(Darbuotojų atstovavimą                                 (parašas)         (vardas ir pavardė)                       (data) 

įgyvendinančio asmens pareigos) 

 

 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

l.e.p. direktorė                                                                         Daiva Briedienė         2020-01-20 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


