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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

2021 metų veiklos plano tikslai: 
 

1.Tikslas – Užtikrinti mokinių pasiekimų kokybę, siekiant kiekvieno mokinio individualios 

pažangos augimo. 

 1-8 kl. mokinių metinių pasiekimų kokybė pagerės iki 63%. 

 Pradinio ugdymo programą baigiančių mokinių pasiekimų kokybė pagerės iki 64%. 

 5-8 klasių mokinių metinių pasiekimų kokybė pagerės iki 64%. 

 6-tų klasių mokinių metinių pasiekimų kokybė pagerės – lietuvių kalbos iki 49% ir 

matematikos iki 73%. 

 8-tų klasių mokinių metinių pasiekimų kokybė pagerės – lietuvių kalbos iki  45% ir 

matematikos iki 45%. 

Tikslo įgyvendinimo laipsnis 100%. 

Siekiant užtikrinti mokinių mokymosi pažangą, dėmesys buvo sutelkiamas į  ugdymo veiklų 

įvairovę, savarankiškumo ir atsakomybės skatinimą, kuriant palankų mikroklimatą 

bendradarbiavimui su mokiniais bei jų tėvais. Daug dėmesio buvo skiriama mokytojų profesiniam 

tobulėjimui bei skaitmeninio ugdymo(si) turinio panaudojimui organizuojant ugdymo procesą.  

Mokytojai profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui skyrė 6232 val. Seminaruose „Šeimos 

ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“, „Bendravimo menas 

– sėkminga komunikacija“, „Microsoft Office 365 praktiniai mokymai“ tobulino komandinio 

darbo kompetencijas, kurios turi įtakos mokinių pasiekimams.  

Visų klasių mokytojai savo pamokose plačiai naudojo skaitmeninio turinio medžiagą. Apie 90% 

mokinių naudojosi skaitmeninio turinio mokymo medžiaga (EMA, EDUKA, Mokinukai.lt ir pan.). 

Panaudotos „Kokybės krepšelio“ projekto lėšos. Buvo vykdomas individualios mokinių pažangos 

matavimo tobulinimas 1-6 klasėse,  įvedant asmeninės ūgties matavimo knygeles. 

Siekiant pagerinti mokinių pasiekimų kokybę, plačiai ir efektyviai naudojamos grupinės ir 

individualios konsultacijos, kurios buvo finansuojamos ekonomikos DNR bei projekto „Kokybės 

krepšelis“ lėšomis.  

 

2.Tikslas –  Užtikrinti gerą mokyklos bendruomenės mikroklimatą. 

 Pasiekti, kad patyčių lygis progimnazijoje būtų ne didesnis negu 12,5% (pagal OPKUS 

apklausas). 

 Pasiekti, kad 4 kl. mokyklos klimato rodiklis didėtų iki 0,80 (NŠA duomenimis).  

 

 Rodiklio „Per paskutinius du mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo“ vertė bus ne 

žemesnė nei 3.5.  

Tikslą pavyko įgyvendinti iš dalies. 

OPPP 2021 m. mokinių apklausos duomenimis patyčios siekė 12,3%. 

Kitų tikslų nepavyko įgyvendinti, nes dėl karantino ir nuotolinio ugdymo ypatumų  neorganizuota 



NMPP 4-ose ir 6-ose klasėse, todėl nebuvo vykdomos ir mokinių bei jų tėvų apklausos. 

Siekiant įgyvendinti šį tikslą daug dėmesio buvo skiriama mokinių savarankiškumo ir 

atsakomybės jausmo ugdymui bei skatinimui ir kuriant palankų mikroklimatą bendradarbiavimui. 

Mokykloje buvo įdarbintos papildomai psichologė ir socialinė pedagogė (iš „Kokybės krepšelio“ 

projekto lėšų). 

Toliau buvo įgyvendinama  patyčių prevencijos Olweus programa 1-8 klasėse.  

21 pradinių klasių mokytojas dalyvavo programoje  „Step M“, kuri yra skirta bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiams tobulinti.  

Mokinių tėvams buvo organizuojamas projektas „Dalyvaujanti tėvystė“, kurio tikslas buvo įtraukti 

tėvus į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje. 

Buvo rengtos paskaitos, seminarai tėvams socialinių emocinių kompetencijų klausimais „Tėvų 

vaidmuo formuojant emocinę gerovę“ (Agnė Benikė), „Demotyvacijos iššūkiai ugdymo(si) 

procese“ (Nida Gruodienė), „Jaunimo prevencijos programų įgyvendinimo ypatumui“ (Pranas 

Benikas). 

Buvo organizuojami mokyklos bendruomenę telkiantys renginiai (4 tradiciniai renginiai – MTM, 

„Žiniukų klubas“, Turizmo diena, „Dovanojame savo gerumą“). 

     

3. Tikslas – Tęsti progimnazijos edukacinių erdvių atnaujinimą ir turtinimą, leisiantį mokytojams 

ir mokiniams efektyvinti ugdymo(si) procesą. 

 Pagerės mokinių ugdymo sąlygos lauke. 

 Pagerės ugdymo aplinka, estetinis vaizdas. 

 Pagerės ugdymo aplinka, bus užtikrinti higienos normų reikalavimai.  

 Pagerės 1-4 klasių SUP turinčių mokinių ugdymo sąlygos. 

 Leis moderniai perteikti ugdymo turinį. 

 Bus užtikrintas efektyvus finansinių išteklių valdymas. 

Tikslo įgyvendinimo laipsnis 100%. 

Buvo įrengta lauko klasė, suremontuoti 3 kabinetai, 2 kabinetai aprūpinti naujais baldais, 4 

kabinetuose suremontuotos grindys, įsigyta 5 interaktyvios lentos, 16 nešiojamųjų kompiuterių 

mokytojams, 5 multimedija projektai. 

Papildomai pritrauktomis nebiudžetinėmis ir projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis pagerintos 

edukacinės aplinkos. Tiek MK, tiek SB lėšų pakako užbaigti finansinius metus be įsiskolinimų.    

 

 

II SKYRIUS 

2021 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. Užtikrinti 

mokinių pasiekimų 

kokybę, siekiant 

kiekvieno mokinio 

individualios 

pažangos augimo. 

1.1.1. 1-8 kl. 

mokinių gerės 

metinių pasiekimų 

kokybė. 

 

 

1.1.2. Gerės 

pradinio ugdymo 

programą 

baigiančių mokinių 

pasiekimų kokybė. 

 

1.1.3. Gerės 5-8 

klasių mokinių 

metinių pasiekimų 

1.1.1. 1-8 kl. mokinių 

metinių pasiekimų kokybė 

pagerės iki 63%. 

 

 

 

1.1.2. Pradinio ugdymo 

programą baigiančių 

mokinių pasiekimų kokybė 

pagerės iki 64% (Tamo 

dienyno pateikiamos 

ataskaitos). 

 

1.1.3. 5-8 klasių mokinių 

metinių pasiekimų kokybė 

1.1.1. Pasiektas ir 

viršytas. 1-8 

klasių mokinių 

pasiekimų kokybė 

pagerėjo iki 

64,0%. 

1.1.2.Pasiektas ir 

viršytas. 4 kl. 

mokinių 

pasiekimų kokybė 

pagerėjo iki 

64,5%. 

 

1.1.3. Pasiektas ir 

viršytas. 5-8 kl. 



kokybė.  

 

 

1.1.4. Gerės 6-tų 

klasių mokinių 

metinių 

lietuvių ir 

matematikos 

pasiekimų kokybė. 

 

 

1.1.5. Gerės 8-tų 

klasių mokinių 

metinių  

lietuvių kalbos ir 

matematikos 

pasiekimų kokybė. 

pagerės iki 64% (Tamo 

dienyno pateikiamos 

ataskaitos). 

 

1.1.4. 6-tų klasių mokinių 

metinių pasiekimų kokybė 

pagerės – lietuvių kalbos iki 

53% ir matematikos iki 53% 

(Tamo dienyno pateikiamos 

ataskaitos). 

 

 

1.1.5. 8-tų klasių mokinių 

metinių pasiekimų kokybė 

pagerės – lietuvių kalbos iki 

45% ir matematikos iki 51% 

(Tamo dienyno pateikiamos 

ataskaitos). 

mokinių 

pasiekimų kokybė 

pagerėjo iki 65%. 

 

1.1.4. Pasiektas ir 

viršytas. 6-tų 

klasių mokinių 

lietuvių kalbos  – 

50,2% ir 

matematikos –

61,1%. 

 

1.1.5. Pasiektas ir 

viršytas.  8-tų 

klasių mokinių 

lietuvių kalbos – 

46,5% ir 

matematikos – 

55,4%. 

1.2. Užtikrinti gerą 

mokyklos 

bendruomenės 

mikroklimatą. 

1.2.1. Pasiekti, kad 

patyčių lygis 

progimnazijoje 

būtų ne didesnis 

negu 12,5%. 

(pagal OPPP 

apklausas). 

 

 

 

1.2.2. Pasiekti, kad 

4 kl. mokyklos 

klimato rodiklis 

didėtų (NŠA 

duomenimis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagerės 

pagal NŠA 

apklausą teiginio 

,,Per paskutinius du 

mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas 

nesityčiojo” vertė. 

1.2.1. OPPP 2021 metų 

mokinių apklausos 

duomenimis patyčios sieks 

12,5%.  

 

 

 

 

 

 

1.2.2. 4 kl. mokyklos 

klimato rodiklis didės iki 

0,80 (NŠA duomenimis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal NŠA apklausą 

teiginio ,,Per paskutinius du 

mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas 

nesityčiojo” vertė bus ne 

žemesnė nei 3,5. 

 

1.2.1. Įvykdyta iš 

dalies, nes pagal 

Olweus 

programos 

apklausą 

pasiektas 11,9%, 

o NMPP apklausa 

dėl pandemijos 

nebuvo vykdoma. 

 

1.2.2. Dėl 

pandemijos NŠA 

1-4 kl. mokinių 

apklausa nebuvo 

vykdoma. 

Mokinių tėvų 

apklausą mokykla 

organizavimo 

Microsoft 365 

Office 

platformoje. 

Pagal ją mokinių 

tėvai vertina labai 

gerai – 50%, gerai 

– 30%. 

 

1.2.3. Dėl 

pandemijos NŠA 

mokinių apklausa 

nebuvo vykdoma. 

 

3.1.  Tęsti 

progimnazijos 

edukacinių erdvių 

3.3.1. Sukurti 1 

mokinių ugdymui 

lauko aplinkose 

3.3.1. Pagerės mokinių 

ugdymo sąlygos lauke. 

 

3.3.1. Pasiektas. 

Naujai įrengta 

lauko klasė.  



atnaujinimą ir 

turtinimą, leisiantį 

mokytojams ir 

mokiniams 

efektyvinti 

ugdymo(si) 

procesą. 

  

tinkamą erdvę 

mokyklos kieme. 

3.3.2. Suremontuoti 

2 kabinetus (sienos, 

lubos, pakeisti 

grindų dangą). 

 

3.3.3. 1 kabinetui 

atnaujinti baldus. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Specialia 

įranga ir 

priemonėmis 

aprūpintas 

kabinetas 1-4 kl. 

SUP turinčių 

mokinių ugdymui. 

 

 

 

 

3.3.5. Įsigyti 1-2 

interaktyvius 

ekranus. 

 

 

 

 

 

3.3.6. Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

pakanka finansinių 

išteklių. 

 

 

3.3.2. Pagerės ugdymo 

aplinka, estetinis vaizdas. 

 

 

 

3.3.3. Pagerės estetinis 

vaizdas, bus užtikrinti 

higienos normų 

reikalavimai.  

 

 

 

 

 

3.3.4. Pagerės 1-4 klasių 

SUP turinčių mokinių 

ugdymo sąlygos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Leis moderniai 

perteikti ugdymo turinį. 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Užtikrintas efektyvus 

finansinių išteklių valdymas. 

 

 

3.3.2. 

Įgyvendintas ir 

viršytas. 

Suremontuoti 3 

kabinetai. 

3.3.3. 

Įgyvendintas ir 

viršytas. 

Dviejuose 

kabinetuose 

atnaujinti baldai. 

 

 

  

3.3.4. Tikslas 

visiškai 

įgyvendintas. 

SUP turintiems 

mokiniams 

įrengtas 

sensorinės erdvės 

kabinetas. 

 

 

 

3.3.5. 

Įgyvendintas ir 

viršytas. Mokykla 

įsigijo 5 

interaktyvius 

ekranus. 

 

 

3.3.6. 

Įgyvendintas. 

2021 metus 

progimnazija 

baigė be 

įsiskolinimų.   

 

 

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

Nebuvo 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu, 

hibridiniu būdais.  

3.1. Organizuojant ugdymo procesą, 

buvo užtikrinti OV reikalavimai 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimui. Gerai buvo 

organizuotas komunikavimas su 

mokinių tėvais, sprendžiant ugdymo 



proceso organizavimą nuotoliniu būdu.   

3.2. Mokinių testavimo greitaisiais savikontrolės 

testais organizavimas ir vykdymas. 

3.2. Pavyko išvengti COVID-19 

susirgimo židinių susidarymo. Išlaikyti 

mokinius kontaktiniame ugdyme.  

 

 

4. Pakoreguotų 2021 metų veiklos užduočių nebuvo 

 


