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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA
Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas
Nr.
1.

2.

3.

4.

Rodiklio
pavadinimas
Strateginio veiklos
plano priemonių
vykdymas, %
Progimnazijos veiklos
plano priemonių
vykdymas, %
Mokytojo ugdymo
veiklos stebėjimo
plano vykdymas, %
Mokinių priėmimas,
%

5. Mokinių skaičiaus
klasėse vidurkis

6. Mokinių pažangumas,
%

7. Mokinių
lankomumas, %

Rodiklio skaičiavimas
Įvykdytų priemonių skaičiaus
santykis su numatytu
priemonių skaičiumi
Įvykdytų priemonių skaičiaus
santykis su numatytu
priemonių skaičiumi
Įvykdytų priemonių skaičiaus
santykis su numatytu
priemonių skaičiumi
Priimtų mokytis mokinių
skaičiaus rugsėjo 1 d., sausio 1
d. duomenimis palyginimas

Siektinas
rezultatas
ne mažiau 85%
ne mažiau 95%
ne mažiau 95%

Mokinių
skaičius
stabilus, galima
paklaida 5
mokiniai
Mokinių skaičiaus 1-4 ir 5-8 kl. Mokinių
santykis su atitinkamo
skaičius klasėse
koncentro klasių skaičiumi
nemažesnis 22
mok. (1-4 kl.),
27 mok. (5-8
kl.)
Mokinių, padariusių pažangą ir ne mažiau 95%
turinčius patenkinamus bei
aukštesnius pasiekimų lygius,
santykis su visų mokinių
skaičiumi
Be pateisinamos priežasties
ne daugiau 5%
praleistų pamokų skaičiaus
santykis su visų praleistų
pamokų skaičiumi

Stebėjimo
trukmė
1 kartą per
kalendorinius
metus
1 kartą per
kalendorinius
metus
1 kartą per
kalendorinius
metus
2 kartus per
kalendorinius
metus

Duomenų šaltinis
Ataskaitų suvestinės

Informacijos
pateikimas
PT posėdyje

Ataskaitų suvestinės

PT posėdyje

Ataskaitų suvestinės

PT posėdyje

Mokinių registro
duomenų suvestinės

PT posėdyje

2 kartus per
kalendorinius
metus

Mokinių registro
duomenų suvestinės

PT posėdyje

2 kartus per
mokslo metus

Mokymosi
pasiekimų suvestinės

PT posėdyje

2 kartus per
mokslo metus

Lankomumo
suvestinės

PT posėdyje, Vaiko
gerovės komisijos
posėdyje
PT posėdyje
PT posėdyje, Vaiko
gerovės komisijos
posėdyje

8. Formalųjį švietimą
papildantis pradinio
ugdymo dailės
skyriaus mokinių
skaičius, %
9. Neformaliojo
švietimo (NŠ)
programas lankančių
mokinių skaičius, %
10. Renginių plano
įgyvendinimas, %

Priimtų mokytis mokinių
skaičiaus santykis su ugdymo
programoje numatytu priimti
mokinių skaičiumi

98%

1 kartą per
mokslo metų
pusmetį

Mokinių registro
duomenų suvestinės

PT posėdyje

Lankančių NŠ programas
mokinių skaičiaus santykis su
visų mokinių skaičiumi

ne mažiau 40%

1 kartą per
mokslo metų
pusmetį

Mokinių registro
duomenų suvestinės

PT posėdyje

Organizuotų renginių santykis
su planuotų renginių skaičiumi

ne mažiau 95%

11. Parodų plano
įgyvendinimas, %

Organizuotų parodų santykis su ne mažiau 95%
planuotų parodų skaičiumi

12. Projektų plano
įgyvendinimas, %

Organizuotų projektų santykis
su planuotų projektų skaičiumi

13. Vidutinis pedagoginio
personalo
kvalifikacijos
tobulinimo valandų
per metus skaičius
14. Patirties pasidalijimas
atvirų pamokų metu,
%
15. Klasės auklėtojo
veiklos plano
įgyvendinimas, %

Bendras pedagoginių
Ne mažiau 20
darbuotojų kvalifikacijai
val.
tobulinti panaudotas valandų
skaičius per metus padalintas iš
darbuotojų skaičiaus
Vestų atvirų pamokų skaičiaus ne mažiau 40%
santykis su mokytojų skaičiumi

2 kartus per
kalendorinius
metus
2 kartus per
kalendorinius
metus
2 kartus per
kalendorinius
metus
1 kartą per
kalendorinius
metus

Metodinių grupių
veiklos ataskaitų
suvestinės
Metodinių grupių
veiklos ataskaitų
suvestinės
Metodinių grupių
veiklos ataskaitų
suvestinės
Kvalifikacijos
tobulinimo suvestinė

DT, PT posėdžiuose,
metodinių gr.
susirinkimuose
DT, PT posėdžiuose,
metodinių gr.
susirinkimuose
DT, PT posėdžiuose,
metodinių gr.
susirinkimuose
PT posėdyje

Įvykdytų priemonių skaičiaus
santykis su planuotų priemonių
skaičiumi

ne mažiau 95%

2 kartus per
kalendorinius
metus
1 kartą per
mokslo metų
pusmetį

Ugdymo veiklos
stebėjimo ataskaitų
suvestinės
Klasių auklėtojų
veiklos plano
ataskaitų pristatymas

16. Tėvų pritraukimas į
progimnaziją, %

Mokinio tėvų (šeimos),
dalyvaujančių progimnazijos
veikloje, santykis su mokinių
skaičiumi

ne mažiau 95%

1 kartą per
mokslo metus

Klasių auklėtojų
veiklos ataskaitų
suvestinės, tėvų
lankymosi
progimnazijoje
registracijos
suvestinės, aktai

DT, PT posėdžiuose,
metodinių gr.
susirinkimuose
DT, Metodinės
tarybos posėdžiuose,
per Kompetencijų
mainų dieną
Per Kompetencijų
mainų dieną
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ne mažiau 95%

