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                                               KAUNO MILIKONIŲ PROGIMNAZIJA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

JANAS RYZGELIS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

1. 2018-2019 m. m. visi mokiniai sėkmingai baigė priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio 

(1 dalies) ugdymo programas.  

2. Pradinio ugdymo programą (1-4 kl.) baigusių mokinių pasiekimų kokybė 63,1% (2018 m.  

– 63,4%). 

3. Pagrindinio ugdymo programos 1 dalį (8 kl.) pasiekimų kokybė:  lietuvių k. – 53,7%, 

matematikos – 55,72%. 

4. Pradinio ugdymo programos (4 kl.) mokinių NMPP aukštesniojo rašymo pasiekimų lygiai 

gerėjo 2,5% (nuo 33,3% 2018 metais iki 35,8% 2019 metais).  

5. 8-tų klasių mokinių NMPP matematikos ir gamtos mokslų rezultatai yra aukštesni už šalies 

vidurkį (matematikos – 528, gamtos mokslų – 527 MTT, kai šalies vidurkis yra 500 MTT). 

6.  NMPP 4-tų klasių mokinių rodikliai yra aukštesni negu šalies ir miesto vidurkis (išskyrus 

matematikos ir skaitymo). 

7. Padidėjo mokinių skaičius (+70 mokinių). 

8. Patyčių lygis per 2018-2019 m. m. sumažėjo nuo 13,5% iki 13,2%. 

9. Progimnazija dalyvauja šalies projektuose „Šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimas 

gerinant matematikos dalyko pasiekimus“, „Integruotas gamtos mokslų dėstymas 5-8 kl. 

“Gamtosauginė mokykla“, „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“.  

10. Progimnazija parengė pastato stogo kapitalinio remonto techninį projektą. 

11. Progimnazija gerai aprūpinta IKT priemonėmis. 

12. Progimnazija pritraukė nebiudžetinių lėšų (spec. programos, 2% GPM, projektai ir pan.) – 

140443 €. 

13. Progimnazijoje dirba tinkamą išsilavinimą ir aukštą kvalifikaciją turintys pedagogai. 
 

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1.Pagerinti 2019 

metų progimnazijos 

1.1.1. Pradinio 

ugdymo programą 

baigiančių mokinių 

1.1.1. 2019 metų mokymosi 

pasiekimų suvestinės ir NEC 

NMPP ataskaitos analizė. 

1.1.1. Pasiektas ir 

viršytas planuotas 

rezultatas. 
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mokinių mokymosi 

pasiekimus.  

pasiekimų kokybė 

bus ne mažesnė 

kaip 56%. 

 

 

 

1.1.2. NMPP 4-tų 

klasių mokinių 

skaitymo, rašymo 

ir pasaulio 

pažinimo rezultatai 

1% aukštesni nei 

2018 metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. NMPP 6-tų ir 

8-tų klasių 

matematikos 

rezultatai 1% 

aukštesni nei 2018 

metais. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. 2019 metų NMPP 

testų rezultatų ataskaita, 

parengta NEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. 2019 metų NMPP 

testų rezultatų ataskaita, 

parengta NEC. 

 

Pradinio ugdymo 

programą 

baigiančių 

mokinių 

pasiekimų kokybė 

63,1%. 

1.1.2. Tikslas 

pasiektas iš dalies 

4-tų klasių 

mokinių NMPP 

rašymo ir 

pasaulio pažinimo 

rezultatai 2,5% 

aukštesni nei 

2018 m., o 

skaitymo 

rezultatai 

prastesni.  

 

 

 

1.1.3 6-tų klasių 

mokinių 

matematikos 

rezultatai 

aukštesni nei 

2018 metais, 8-tų 

klasių rezultatų 

palyginti 

negalima, nes 

keitėsi vertinimo 

sistema. 

1.2. Pagerinti 

patyčių lygį 

progimnazijoje. 

1.2.1. Pasiekti, kad 

patyčių lygis 

progimnazijoje 

būtų ne didesnis 

nei 0,05.  

 

1.2.1. Patyčių lygis ne 

didesnis nei 0,05. 

1.2.1. Pasiektas ir 

viršytas planuotas 

rezultatas. Buvo 

planuota 0,05, o 

pasiektas 0,13.  

1.3. Pagerinti 

edukacines aplinkas. 

1.3.1. Įrengti 

gamtos mokslų 

kabinetą 1-4 

klasėms. 

 

 

 

 

1.3.2. Parengti 

progimnazijos stogo 

kapitalinio remonto  

techninį projektą.  

 

 

 

 

1.3.1. Įrengtas gamtos 

mokslų kabinetas. 

1.3.1. Tikslas 

pasiektas ir 

viršytas. Pilnai 

įrengtas 

(remontas, baldai, 

įranga) 1-4 klasių 

gamtos mokslų 

kabinetas. 

1.3.2. Tikslas 

įgyvendintas 

pilnai, parengtas 

pastato stogo 

kapitalinio 

remonto techninis 

projektas. 
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1.3.3. Suremontuoti 

du kabinetus ir 

koridorius prie 

sporto salės ir 

technologijų 

kabineto. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Užtikrinti 

internetinės 

svetainės struktūros 

ir jo teikiamos 

informacijos 

atitiktis 

nustatytiems teisės 

aktų 

reikalavimams. 

 

1.3.5. Dalyvauti ES 

fondų ar 

tarptautiniuose 

projektuose 

1.3.3. Tikslas 

įgyvendintas ir 

viršytas. 

Suremontuoti 3 

kabinetai, 

viename kabinete 

pakeista grindų 

danga, 

suremontuoti 

koridoriai prie 

sporto salės ir 

technologijų 

kabinetų.  

1.3.4. Tikslas 

įgyvendintas 

pilnai. Mokyklos 

internetinė 

svetainė atitinka 

teisės aktų 

reikalavimus. 

 

 

 

1.3.5. Tikslas 

pasiektas. Gautas 

finansavimas iš 

ES fondų 

projektams 

„Kokybės 

krepšelis“, 

„Saugios aplinkos 

mokykloje 

kūrimas II“, 

„Šiuolaikinės 

mokymo(si) 

aplinkos 

naudojimas 

gerinant 

matematikos 

dalyko 

pasiekimus“.    

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. NMPP 4-tų klasių mokinių skaitymo, 

rašymo ir pasaulio pažinimo rezultatai 1% 

aukštesni nei 2018 metais. 

 

2019 metais laidos ketvirtų klasių mokinių 

socialinis kontekstas ženkliai skiriasi nuo 

paskutinių trijų metų laidų (įtakos turėjo 

mokiniai iš globos namų), todėl ir nepavyko 

pagerinti skaitymo rezultatų. 
 

 

4. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 
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Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Progimnazija pateko į stiprią geros mokyklos 

požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą (kokybės 

krepšelio projektas). 

Buvo gautas papildomas finansavimas 

ugdymo kokybei gerinti (115443 € per 

metus). 
 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 
Nebuvo. 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Personalo valdymo, darbo teisės. 

6.2. Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymas bei planavimas.  
 

   Progimnazijos direktorius                                                                                Janas Ryzgelis                   2020-01- 

 (švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 
 Progimnazijos tarybos pirmininkė                                                                  Gitana Jodikienė                2020-01- 

(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                                                                 (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2020 metų užduotys 
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(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė       __________ 
                                                                                                                                                                               (data) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


