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I SKYRIUS 

2021-2023 METŲ STRATEGINIO PLANO IR 2021 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

 
 

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

 

Progimnazijos strateginiai dokumentai parengti, veiklos planuotos, vykdytos, atsižvelgiant į 

3 išsikeltus tikslus: 

 kokybišką bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo plėtojimą; 

 ugdymosi aplinkos išlaikymą ir modernizavimą; 

 formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus pradinio ugdymo programos 

vykdymo plėtrą. 

 

2021-09-01 mokykloje sukomplektuoti 35 klasių komplektai (vienu komplektu mažiau nei 

2020-09-01). Ugdymo plano įgyvendinimui skirti 57,15 (2020-09-01 – 57,39) mokytojų etatai. 

Mokyklai užtenka ugdymo plano ir aplinkos aprūpinimui skiriamų lėšų. 

Mokykloje sumažėjo mokinių, klasių komplektų skaičius, (2021-09-01 duomenimis) 

mokosi 828 mokiniai (21 mokiniu mažiau nei 2020-09-01), sukomplektuoti 35 klasių komplektai 

(1 komplektu mažiau nei 2020-09-01): 1-4 kl. – 18 klasių komplektų, 5-8 kl. – 17 klasių 

komplektų. Iš jų 1-4 kl. mokosi 394 ( 2020-09-01 – 416) mokiniai, 5-8 kl. - 436 mokiniai. Išlieka 

stabilus mokinių skaičiaus vidurkis klasėse: 2021-09-01 – 22 (1-4 kl.),  26 (5-8 kl.) mokiniai. 

Didėja mokinių (148 mok.), kuriems teikiama mokymosi ir švietimo pagalba, skaičius mokykloje 

(18 proc.). Mokymosi pagalba teikiama 10 mokinių, grįžusių iš užsienio. Mokymosi ir švietimo 

pagalbą visiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikia specialieji ir 

socialiniai pedagogai, logopedai, dalykų mokytojai, 5-8 kl. sudarytos lietuvių k., matematikos, 

anglų k. mobiliosios grupės (sudaryta 15 gr.), kuriose dirba mokytojai pagalbininkai. 1-8 klasėse 

vykdomos tęstinės lietuvių k. ir skaitymo, retorikos, žurnalistikos, matematikos, ekonomikos ir 

finansinio raštingumo, gamtamokslinio ir STEAM ugdymo, anglų k. ir vokiečių k. įgūdžių 

stiprinimo modulių programos (sudaryta 30 gr.). 

Mokykloje dirba 74 pedagoginiai darbuotojai, 17 techninių darbuotojų. Mokykloje dirba 2 

socialiniai ir 2 specialieji pedagogai, 2 logopedai, 1 mokytojo padėjėjas, 3 bibliotekininkai. Įkurta 
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visos dienos mokyklos I modelio grupė, joje dirba 3 pradinio ugdymo mokytojai. Pedagogai yra 

įgiję kvalifikacines kategorijas: mokytojo eksperto – 2 (3 proc.), mokytojo metodininko – 30 (42 

proc.), vyresniojo mokytojo - 33 (44 proc.), mokytojo - 8 mokytojai (11 proc.). 2021 m. 1 

pedagogas įgijo fizikos mokytojo metodininko, 2 – vyresniojo (anglų k., logopedo) kvalifikacines 

kategorijas. 

Mokyklos vadovai, pedagogai ir aplinkos darbuotojai tikslingai 100 proc. kelia profesinę 

kvalifikaciją. Visi pedagogai dalyvavo informacinių technologijų taikymo mokymuose dėl 

nuotolinio, hibridinio ir kontaktinio ugdymo organizavimo. Vienam pedagogui vidutiniškai tenka 

po 9 kvalifikacijos kėlimo renginius. Organizuotos 3 ilgalaikės (po 40 val.) programos 

pedagogams. Pedagogai skaitė 38 pranešimus tarptautinėse, šalies, miesto konferencijose. Vestos 

66 atviros pamokos (13 tarptautinių, 4 miesto, 49 mokyklos; iš jų — 30 pamokų nuotoliniu būdu 

(Zoom, Teams programos)), 145 integruotos pamokos (iš jų 1 šalies). Pedagogams įteiktos 10 

ambasadorių, 6 metų mokytojų (iš jų 1 miesto metų mokytojo), 8 metų spindulių nominacijos. 

Organizuota 1 tarptautinė visuminio ugdymo metodinė – praktinė konferencija, 1 apskritojo stalo 

diskusija Šiaulių krašto pedagogams, 4 mokymai „Kolega kolegoms“, 2 konferencijos šalies 

mokiniams. 

Ugdymo procese plėtojamas visuminis ugdymas, diegiamos kultūros bei humanistinės 

pedagogikos idėjos, ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos (mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės). 14-tą kartą 

organizuota tarptautinė visuminio ugdymo konferencija, pedagogai dalyvavo humanistinės 

pedagogikos seminaruose, mokymuose, vedė atviras bei integruoto ugdymo turinio pamokas, 

dalijosi patirtimi. 

Mokykloje sudarytos sąlygos asmeninei mokinio pažangos bei pasiekimų plėtrai. 

Naudojama ugdymo proceso stebėjimo bei mokinių asmenybės ūgties pamatavimo sistema: 

stebima mokinių adaptacija, signaliniai pusmečių rezultatai, mokymosi pasiekimai, matuojama 

individuali mokinio žinių pažanga (IŽP) bei individuali vertybių pažanga (IVP), stebima pažangos 

rezultatų kaita (pažangą padariusių mokinių dalis – 92 proc., pažangių mokinių dalis – 99 proc.).  

Šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl Covid-19 viruso plitimo, 5-8 kl. mokiniai 

mokėsi nuotoliniu ugdymo būdu (pamokos, dalykų moduliai, konsultacijos, NŠ veikla, tėvų 

susirinkimai, ugdymo dienos), 1-4 kl. mokiniai, Pradinio ugdymo dailės skyriaus veikla – mišriu 

(kontaktiniu, nuotoliniu), hibridiniu ugdymo organizavimo būdu. Mokiniai, turintys mokymosi 

sunkumų dėl socialiai pažeidžiamos aplinkos, mokėsi kontaktiniu būdu, mokykloje (50 mokinių). 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje teikiami mišrus (kontaktinis, nuotolinis) ir hibridinis 

ugdymo būdai, nuotolinis konsultavimas mokiniams, jų tėvams. 20 proc. išaugo konsultuojamų 

mokinių skaičius. Ugdymo procese sinchroniniam darbui visuotinai naudojamos Microsoft Office 

365 (Teams), Zoom platformos. 

Vykdytos 7 prevencinės programos („Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, „Obuolio 

draugai“, socialinio emocinio ugdymo (SEU), DofE, ,,Antras žingsnis“, Olweus). 1-8 kl. mokiniai 

(100 proc.) dalyvavo 115 edukacijų, 100 proc. tikslingai panaudotos Kultūros krepšelio, Kultūros 

paso, Geros savijautos programų lėšos. Efektyviai vykdoma mokinių edukacijų lankymo stebėsena. 

1-4 kl. mokiniai dalyvauja programose „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“, „Pienas 

vaikams“.  

2021 m. balandžio - gegužės mėn. įvyko 4 kl. (kontaktiniu būdu) ir 8 kl. (nuotoliniu būdu) 

nacionaliniai mokinių skaitymo ir matematikos pasiekimų tyrimai (NMPP), 2021 m. spalio mėn. 

5a, 5c kl. mokiniai dalyvavo PIRLS tyrime. Mokyklos iniciatyva organizuoti mokykliniai mokinių 

pasiekimų tyrimai (MMPP)  2-3 kl. (kontaktiniu būdu), 5-7 kl. (nuotoliniu būdu) mokiniams. 

Mokykla įsijungė į Europos mokyklų STEM tinklą, 2021 m. Gegužių progimnazijai 

suteiktas STEM mokyklos ženklelis „STEM School Label COMPETENT“, Mokykla registruota 

šalies STEAM mokyklų tinkle, į portalo svetainę keliami progimnazijos STEAM veiklų pavyzdžiai 

(patvirtinta 12 veiklų), atliktas mokyklos STEAM veiklos įsivertinimas. 

Mokyklos iniciatyva kontaktiniu būdu, Zoom, Teams konferencijų platformomis įvykdyti 

2021 m. atvirų pamokų, konferencijų, renginių, parodų, projektų, bendradarbiavimo planai. 

Organizuoti (kontaktiniu ar nuotoliniu būdu) bendruomenės renginiai: „Tėvai vaikams“, 
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„Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokose“ (vesta 30 pamokų), „Metų spinduliai“, „Kalėdinė šventė“, 

Kultūros diena, Mokyklos vardo diena, Šeimos šventė, mokslo metų uždarymo šventės, 4-okų 

dailės baigiamųjų darbų šventė, 8-okų dailės baigiamųjų darbų gynimas, išleistuvių šventė. 

Vykdyta mokinių ugdymo karjerai veikla: 5-8 kl. mokiniai (99 proc.) parengė karjeros 

planus, 1-8 kl. mokiniams vesti 32 grupiniai užsiėmimai, 15 individualių konsultacijų, 2 

patyriminiai vizitai, 190 virtualių pažintinių susitikimų su įvairių profesijų atstovais, iš jų 27 

susitikimai su verslo ir inžinerinės krypties įmonių atstovais, organizuotos 2 išvykos. Miesto 

interaktyviame SKU kalendoriuje fiksuotos 186 UK mokinių veiklos.  

Įteikta Gegužių mokyklos vardo premija 8 kl. mokiniui, įteiktos ALUMNI vardo premijos 7 

mokiniams. Aukšti mokinių pasiekimai miesto, šalies dalykų olimpiadose, konkursuose (9 prizinės 

vietos, 7 mokiniai).  

Mokykloje teikiamas tradicijas, mokinių poreikius, polinkius atitinkantis neformalusis 

švietimas, įvairi užsiėmimų pasiūla, užtikrinamas mokinių užimtumas po pamokų. Mokykloje 

vykdoma 21 neformaliojo švietimo programa, į būrelių veiklas įsitraukė 370 mokinių. 

Plėtojamas bendradarbiavimas su miesto neformaliojo vaikų švietimo teikėjais, socialiniais 

partneriais, daugėja mokinių, dalyvaujančių edukacinėse veiklose (pasiektas 100 proc.). 

Įgyvendinamos Kryptingo meninio (dailės) ugdymo (sudarytos 28 gr.) ir vaikų švietimo 

„Meno sodas“ programos (sudaryta 11 grupių). Organizuoti dailės plenerai, parodos, mokiniai 

dalyvauja dailės olimpiadose, konkursuose, kūrybinių baigiamųjų darbų gynimuose. 

8 metus veiklą vykdo Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildantis Dailės 

ugdymo skyrius, jame vykdoma pradinio dailės ugdymo programa, programą lanko maksimalus 

leistinas mokinių skaičius (155 mokiniai), suformuotos 8 grupės. Organizuoti dailės plenerai, 

parodos, dalyvaujama konkursuose, vykdytas mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų gynimas, 

bendradarbiauta su miesto dailės bei Kuršėnų dailės mokyklomis. 

Mokykla aktyviai vykdo projektus: 9 tarptautinius, 4 šalies, 11 miesto, 14 mokyklos. 

Organizuotos 2 tarptautinės, 8 šalies, 14 miesto, 2 autorinės, 99 mokyklos mokinių bei 

mokytojų kūrybinių darbų parodų mieste, mokykloje, internetinėje erdvėje. 

2021 m. balandžio – birželio mėn. vykdytas mokyklos veiklos kokybės probleminis 

tyrimas: 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 2.2.2. Mokymosi organizavimas. 

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. 

Mokytojų kompetencija prevencijos srityje.  

Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: mokiniai pasitiki mokytojais, supranta, 

kad mokytojai juos nori kuo geriau išmokyti ir jei ko nors per pamoką nesupranta, gali paklausti 

savo mokytojų. Tėvai patenkinti Gegužių progimnazijoje organizuojamu mokinių ugdymu, pasitiki 

klasės auklėtojais, dalyko mokytojais. Mokytojai efektyviai išnaudoja pamokos laiką, skaidriai 

vertina mokinių pasiekimus, stengiasi, kad mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką, o santykiuose 

vyrautų abipusė pagarba ir supratingumas. 

Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: mokiniai pasigenda užduočių 

diferencijavimo, jų atlikimo palengvinimo, bijo daryti klaidas, neteisingai atsakyti. Tėvai norėtų, 

kad daugiau dėmesio būtų skiriama mokinių mokymui mokytis. Mokytojams sunkiau sekasi dirbti 

su psichologinių sunkumų turinčiais vaikais, bendrauti su jų tėvais, atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių mokymosi gebėjimus ir galimybes, formuluoti skirtingus mokymosi tikslus, diferencijuoti 

užduotis. 

2021 m. balandžio – birželio mėn. mokykloje buvo atliekami 1-4 kl. mokinių, nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. – 1-8 kl. mokinių testavimai savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-Co V-2 antigeno 

testais (profilaktiniai arba po kontakto su sergančiuoju Covid-19 liga asmeniu nustatymo). 2021 m. 

buvo vykdoma darbuotojų Covid-19 ligos fiksavimo ar prevencijos priemonių taikymo 

(vakcinacija, testavimas) priežiūra. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
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1. Pagrindiniai 2021 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. Gerinti 

mokymo ir 

švietimo pagalbos 

efektyvumą bei 

mokinių 

pasiekimų 

rezultatus. 

(Veiklos sritis -  

asmenybės ūgtis). 

 

1.1.1. Pagerėjęs 

mokymo ir 

švietimo pagalbos 

efektyvumas bei 

mokinių 

pasiekimų 

rezultatai. 

1.1.1.1. Mokinių, 

padariusių ugdymosi 

pažangą/ pažangių 

mokinių, dalis proc. –  

92/99. 

1.1.1.2. Mokymosi ir 

švietimo pagalbą gaunančių 

mokinių dalis proc. – 100. 

1.1.1.3. Mobiliųjų grupių, 

kuriose mokymosi pagalbą 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, teikia dalykų 

mokytojai, skaičius – 15. 

 

1.1.1.4. Modulių, skirtų 

gabių mokinių ugdymui, 

programų skaičius – 30. 

 

1.1.1.5. Mokymosi pagalbą 

gaunančių mokinių, 

grįžusių iš užsienio, dalis 

proc. – 100. 

1.1.1.6. Mokinių, lankančių 

dalykų konsultacijas, dalis 

proc. – 51. 

 

1.1.1.7. Mokinių pateisintų 

praleistų pamokų dalis 

proc. – 99.  

1.1.1.8.  Mokinių, 

naudojančių ugdymo(si) 

procese bent vieną 

skaitmeninę aplinką, dalis 

proc. – 100. 

1.1.1.9. Mokinių, 

dalyvavusių bent viename 

NMPP,  dalis proc. – 98 

proc. 

1.1.1.10. Mokinių, 

pasiekusių patenkinamą 

lygį per matematikos 

NMPP, dalis sieks ne 

mažiau kaip 7,7 proc. 

1.1.1.11. Organizuotų 

STEAM renginių skaičius /  

į STEAM veiklas 

įsitraukusių 1–8  kl. 

1.1.1.1.1. Mokinių, 

padariusių ugdymosi 

pažangą/ pažangių 

mokinių, dalis proc. –  

92/99. 

1.1.1.2.1. Mokymosi ir 

švietimo pagalbą gavusių 

mokinių dalis proc. – 100. 

1.1.1.3.1. Sudarytų 

mobiliųjų grupių, kuriose 

mokymosi pagalbą 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, teikė dalykų 

mokytojai, skaičius – 15. 

1.1.1.4.1. Modulių, skirtų 

gabių mokinių ugdymui, 

įgyvendintų programų 

skaičius – 30. 

1.1.1.5.1. Mokymosi 

pagalbą gavusių mokinių, 

grįžusių iš užsienio, dalis 

proc. – 100. 

1.1.1.6.1. Mokinių, 

lankiusių dalykų 

konsultacijas, dalis proc. – 

70. 

1.1.1.7.1. Mokinių 

pateisintų praleistų pamokų 

dalis proc. – 99.  

1.1.1.8.1.  Mokinių, 

naudojusių ugdymo(si) 

procese bent vieną 

skaitmeninę aplinką, dalis 

proc. – 100. 

1.1.1.9.1. Mokinių, 

dalyvavusių bent viename 

NMPP,  dalis proc. – 99. 

1.1.1.10.1. Mokinių, 

pasiekusių matematikos 

NMPP patenkinamą, 

pagrindinį, aukštesnįjį 

lygius, dalis proc. – 99,5. 

 

1.1.1.11.1. Organizuotų 

STEAM renginių skaičius /  

į STEAM veiklas 

įsitraukusių 1–8  kl. 
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mokinių dalis proc. – 2/ 80. 

 

1.1.1.12. Mokyklos veiklų, 

patvirtintų šalies STEAM 

ženklo svetainėje, skaičius 

– 5. 

1.1.1.13.  Vestų atvirų 

pamokų skaičius – 55. 

1.1.1.14. Vestų integruotų 

pamokų skaičius – 140. 

1.1.1.15. Į tarptautinio 

Goethe’s instituto projekto 

„CLILiG (integruotas 

vokiečių kalbos ir gamtos 

mokslų mokymas) 

vykdymą įtraukta 6-8 kl. 

mokinių, dalis proc. – 90. 

1.1.1.16. Surengtų 

tarptautinių visuminio 

ugdymo konferencijų 

skaičius – 1. 

1.1.1.17. Suformuotų FŠP 

pradinio ugdymo Dailės 

skyriaus grupių skaičius/ 

mokinių skaičius – 8/155. 

1.1.1.18. Organizuotų 

plenerų (Dailės skyrius, 

KMDU, NF programa 

„Meno sodas“) skaičius/  

dalyvavusių 1–8  kl. 

mokinių dalis proc. – 3/ 90. 

1.1.1.19. Mokinių/ tėvų 

labai gerai ir gerai 

vertinusių mokyklos veiklą, 

dalis proc. – 70/80. 

mokinių dalis proc. – 10/ 

90. 

1.1.1.12.1. Mokyklos 

veiklų, patvirtintų šalies 

STEAM ženklo svetainėje, 

skaičius – 12. 

1.1.1.13.1.  Vestų atvirų 

pamokų skaičius – 66. 

1.1.1.14. Vestų integruotų 

pamokų skaičius – 150. 

1.1.1.15.1. Į tarptautinio 

Goethe’s instituto projekto 

„CLILiG (integruotas 

vokiečių kalbos ir gamtos 

mokslų mokymas) 

vykdymą įtraukta 6-8 kl. 

mokinių, dalis proc. – 90. 

1.1.1.16.1. Surengtų 

tarptautinių visuminio 

ugdymo konferencijų 

skaičius – 1. 

1.1.1.17.1. Suformuotų FŠP 

pradinio ugdymo Dailės 

skyriaus grupių skaičius/ 

mokinių skaičius – 8/155. 

1.1.1.18.1. Organizuotų 

plenerų (Dailės skyrius, 

KMDU, NF programa 

„Meno sodas“) skaičius/  

dalyvavusių 1–8  kl. 

mokinių dalis proc. – 7/ 90. 

1.1.1.19.1. Mokinių/ tėvų 

labai gerai ir gerai 

vertinusių mokyklos veiklą, 

dalis proc. – 75/85. 

1.2. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais dėl 

sėkmingo 

neformaliojo 

vaikų švietimo, 

ugdymo(si) 

perimamumo,  

tęstinumo bei 

sveikatos 

stiprinimo. 

(Veiklos sritis -  

ugdymas(is), 

lyderystė ir 

vadyba). 

1.2.1. Išplėtotas 

bendradarbiavima

s dėl sėkmingo 

neformaliojo 

vaikų švietimo, 

ugdymo(si) 

perimamumo,  

tęstinumo bei 

sveikatos 

stiprinimo. 

 

1.2.1.1. Ugdymo 

perimamumui užtikrinti 

progimnazijos patyriminio 

ugdymo veiklose 

dalyvaujančių Lieporių 

mikrorajono 5 darželių 

PUG ugdytinių dalis proc. 

– 90. 

1.2.1.2. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti 

Lieporių, „Saulėtekio“, 

„Romuvos“ gimnazijų 

patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvaujančių 7–8  

kl. mokinių dalis proc. – 

90.  

1.2.1.3. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti miesto 

1.2.1.1.1. Ugdymo 

perimamumui užtikrinti 

progimnazijos patyriminio 

ugdymo veiklose 

dalyvavusių Lieporių 

mikrorajono 5 darželių 

PUG ugdytinių dalis proc. 

– 90. 

1.2.1.2.1. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti 

Lieporių, „Saulėtekio“, 

„Romuvos“ gimnazijų 

patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvavusių 8  kl. 

mokinių dalis proc. – 90.  

 

1.2.1.3.1. Ugdymo 

tęstinumui užtikrinti miesto 
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Dailės mokykloje 

patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvaujančių 4 

kl. mokinių dalis proc. – 

90. 

1.2.1.4. UK plėtojimui 

ŠPRC patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvaujančių 7–8  

kl. mokinių dalis proc. – 

90. 

1.2.1.5. Vykdomų STEAM 

programų skaičius – 6. 

1.2.1.6. Mokinių, 

dalyvaujančių UK veiklose 

ne mokykloje, dalis proc. – 

80. 

1.2.1.7. Mokinių UK 

pažintinių/ patyriminių 

vizitų skaičius – 80/ 25. 

1.2.1.8. Mokinių veiklų, 

fiksuotų miesto 

interaktyviame SKU 

kalendoriuje, skaičius – 

145. 

1.2.1.9. 

Bendradarbiaujančių sporto 

įstaigų skaičius – 5. 

1.2.1.10. Organizuotų 

parodų pas socialinius 

partnerius skaičius – 15. 

1.2.1.11. Bendradarbiavimo 

su NVŠ teikėjais, 

dalyvaujančiais projekte 

„Neformaliojo vaikų 

švietimo plėtra“ („Menoja“ 

(dailė/ technologijos), 

Išmanioji mokykla 

(robotika), „Ames“ (anglų 

k.)) skaičius – 3. 

 

1.2.1.12. Vykdomas 

ERASMUS+ strateginės 

partnerystės projektas 

„Socialinių įgūdžių 

stokojančių mokinių 

įtraukimas į Europos 

kultūrinės struktūros 

veiklas“ (dalykinės patirtys 

partnerių susitikimuose 

Bulgarijoje, Ispanijoje). 

Dailės mokykloje 

patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvavusių 4 kl. 

mokinių dalis proc. – 90. 

 

1.2.1.4.1. UK plėtojimui 

ŠPRC patyriminio ugdymo 

veiklose dalyvavusių 7–8  

kl. mokinių dalis proc. – 

90. 

1.2.1.5.1. Vykdytų STEAM 

programų skaičius – 7. 

1.2.1.6.1. Mokinių, 

dalyvavusių UK veiklose 

ne mokykloje, dalis proc. – 

80. 

1.2.1.7.1. Mokinių UK 

pažintinių/ patyriminių 

vizitų skaičius – 190/ 2. 

1.2.1.8.1. Mokinių veiklų, 

fiksuotų miesto 

interaktyviame SKU 

kalendoriuje, skaičius – 

186. 

1.2.1.9.1. 

Bendradarbiaujančių sporto 

įstaigų skaičius – 6. 

1.2.1.10.1. Organizuotų 

parodų pas socialinius 

partnerius skaičius – 19. 

1.2.1.11.1. 

Bendradarbiavimo su NVŠ 

teikėjais, dalyvaujančiais 

projekte „Neformaliojo 

vaikų švietimo plėtra“ 

(Išmanioji mokykla 

(robotika), Robotikos 

akademija, Šachmatų 

mokykla, „Ames“ (anglų 

k.)) skaičius – 5. 

1.2.1.12.1. Vykdomi 

tarptautiniai projektai 

(ERASMUS+ K2 

tarptautinės strateginės 

tarpmokyklinės 

partnerystės projektas; 

ERASMUS+ „Ugdymo 

karjerai sistemos 

tobulinimas Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose“; 

eTwinning projektas „Do 

everybody in the world 
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have save woter?“; 

eTwinning projektas „EU 

POSCARDS 

EXCHANGE“; 

eTwinning projektas  

„LEO.CARLO PROJECT 

A Robot-Storytelling 

experience  for primary and 

secondary school I.C. 

DONNA LELIA 

CAETANI“; 

eTwinning projektas „I’m 

Learning the Children’s 

Right Convention“; 

„CLILiG – integruotas 

vokiečių kalbos ir dalyko 

mokymas Lietuvoje“). 

1.3. Tobulinti 

mokytojų 

kompetencijas bei  

mokymosi 

aplinką 

mokykloje. 

(Veiklos sritis -  

ugdymo(si) 

aplinka). 

1.3.1. 

Patobulintos 

mokytojų 

kompetencijos bei  

mokymosi 

aplinka 

mokykloje. 

 

1.3.1.1. Mokytojų, 

keliančių kvalifikaciją 5 ir 

daugiau dienų, dalis proc. – 

100. 

1.3.1.2. Mokytojų, 

tikslingai naudojančių 

ugdymo procese IKT 

priemones, skaitmenines 

programas, dalis proc. – 

100. 

1.3.1.3. Organizuotų 

kvalifikacijos kėlimo 

renginių skaičius – 5. 

1.3.1.4. Pedagogų 

organizuotų mokymų 

„Kolegos kolegoms“ 

progimnazijos 

bendruomenei  skaičius – 2. 

1.3.1.5. Pedagogų skaitytų 

pranešimų skaičius – 25. 

 

1.3.1.6. Vykdomų 

tarptautinių/ šalies/ Šiaulių 

miesto/ mokyklos 

organizuojamų projektų 

skaičius – 4/3/6/13. 

1.3.1.7. Organizuotų 

bendruomenės renginių 

skaičius – 9. 

1.3.1.8. Įrengtų, atnaujintų 

edukacinių aplinkų skaičius 

– 2. 

 

 

1.3.1.9. Mokytojų sukurtų 

ir įkeltų į virtualią aplinką 

1.3.1.1.1. Mokytojų, 

keliančių kvalifikaciją 5 ir 

daugiau dienų, dalis proc. – 

100. 

1.3.1.2.1. Mokytojų, 

tikslingai naudojančių 

ugdymo procese IKT 

priemones, skaitmenines 

programas, dalis proc. – 

100. 

1.3.1.3.1. Organizuotų 

kvalifikacijos kėlimo 

renginių skaičius – 6. 

1.3.1.4.1. Pedagogų 

organizuotų mokymų 

„Kolegos kolegoms“ 

progimnazijos 

bendruomenei  skaičius – 4. 

1.3.1.5.1. Pedagogų 

skaitytų pranešimų skaičius 

– 38. 

1.3.1.6.1. Vykdomų 

tarptautinių/ šalies/ Šiaulių 

miesto/ mokyklos 

organizuojamų projektų 

skaičius – 9/4/11/14. 

1.3.1.7.1. Organizuotų 

bendruomenės renginių 

skaičius – 10. 

1.3.1.8.1. Įrengtų, 

atnaujintų edukacinių 

aplinkų (informacinis 

centras, Mažoji dailės 

galerija) skaičius – 2. 

1.3.1.9.1. Mokytojų sukurtų 

ir įkeltų į virtualią aplinką 
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užduočių skaičius – 35. 

1.3.1.10. Pedagogų 

aprūpinimo IKT 

priemonėmis ugdymo 

procesui organizuoti dalis 

proc. – 100. 

1.3.1.11. Mokinių IKT 

priemonių poreikio 

ugdymui(si) tenkinimo 

dalis proc. – 100. 

1.3.1.12. Mokyklos 

internetinės svetainės 

dizaino atnaujinimas. 

užduočių skaičius – 35. 

1.3.1.10.1. Pedagogų 

aprūpinimo IKT 

priemonėmis ugdymo 

procesui organizuoti dalis 

proc. – 100. 

1.3.1.11.1. Mokinių IKT 

priemonių poreikio 

ugdymui(si) tenkinimo 

dalis proc. – 100. 

1.3.1.12.1. Atnaujintas 

mokyklos internetinės 

svetainės dizainas. 

1.4. Stiprinti 

psichinę ir fizinę 

vaikų sveikatą. 

(Veiklos sritis -  

gyvenimas 

mokykloje). 

1.4.1. Sustiprinta 

psichinė ir fizinė 

vaikų sveikata. 

1.4.1.1. Vykdytų 

integruotų, socialinių 

emocinių kompetencijų, 

sveikatą stiprinančių 

ugdymo programų (DofE, 

„Laikas kartu“, 

„Paauglystės kryžkelės“, 

Socialinių, emocinių 

kompetencijų ugdymas 

(SEU), „Obuolio draugai“, 

„Antras žingsnis“ ir kt.) 

skaičius – 10. 

1.4.1.2. Mokinių, 

padariusių individualią 

vertybių pažangą (IVP), 

mokinių, klasių vadovų, 

tėvų/globėjų vertinimu  

dalis proc. – 95.  

1.4.1.3. Organizuotų 

sveikatą stiprinančių 

projektų/ renginių 

mokykloje skaičius – 4/ 2. 

1.4.1.4. Organizuotų 

mokinių konferencijų 

mokykloje skaičius – 2. 

1.4.1.5. Pilietinėje – 

savanoriškoje veikloje ne 

mokykloje dalyvaujančių 

mokinių dalis proc. – 30.  

1.4.1.6. Edukacinių 

užsiėmimų skaičius/ 

dalyvaujančių 

edukaciniuose 

užsiėmimuose mokinių 

skaičiaus dalis proc. – 35/ 

99. 

1.4.1.7. Klasių, 

dalyvaujančių mokinių 

mokymo plaukti 

programoje, skaičius – 4. 

1.4.1.1.1. Vykdytų 

integruotų, socialinių 

emocinių kompetencijų, 

sveikatą stiprinančių 

ugdymo programų (DofE, 

„Laikas kartu“, 

„Paauglystės kryžkelės“, 

Socialinių, emocinių 

kompetencijų ugdymas 

(SEU), „Obuolio draugai“, 

„Antras žingsnis“ ir kt.) 

skaičius – 10. 

1.4.1.2.1. Mokinių, 

padariusių individualią 

vertybių pažangą (IVP), 

mokinių, klasių vadovų, 

tėvų/globėjų vertinimu  

dalis proc. – 95.  

1.4.1.3.1. Organizuotų 

sveikatą stiprinančių 

projektų/ renginių 

mokykloje skaičius – 5/ 2. 

1.4.1.4.1. Organizuotų 

mokinių konferencijų 

mokykloje skaičius – 2. 

1.4.1.5.1. Pilietinėje – 

savanoriškoje veikloje ne 

mokykloje dalyvaujančių 

mokinių dalis proc. – 30.  

1.4.1.6.1. Edukacinių 

užsiėmimų skaičius/ 

dalyvaujančių 

edukaciniuose 

užsiėmimuose mokinių 

skaičiaus dalis proc. – 115/ 

100. 

1.4.1.7.1. Klasių, 

dalyvaujančių mokinių 

mokymo plaukti 

programoje, skaičius – 6. 
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1.4.1.8. Klasės 

susirinkimuose 

dalyvaujančių mokinių 

tėvų/globėjų dalis proc. – 

70. 

1.4.1.9. Mokinių 

pasirengusių karjeros 

planus dalis proc. – 99. 

1.4.1.10. Mokinių aktyvo 

iniciatyvų skaičius – 10. 

1.4.1.11. Įsteigtų 

psichologo etatų skaičius – 

1. 

1.4.1.12. Mokinių, 

nepatyrusių patyčių 

mokykloje (mokinių 

apklausos duomenimis), 

dalis proc.  – 80. 

1.4.1.13.  Mokyklą noriai 

lankančių mokinių 

(mokinių, mokinių tėvų 

apklausos duomenimis) 

dalis proc.  – 80. 

1.4.1.14. Bendruomenės 

vakaruose („Džiaugsmo 

dirbtuvėlės pamokoje“,  

„Kalėdos kartu“ , „Tėvai – 

vaikams“ )  į veiklas 

įsitraukusių mokinių 

tėvų/globėjų dalis proc. – 

70. 

1.4.1.15. Bendruomenės 

renginyje „2021 metų 

Spinduliai. ALUMNI 

premija“  įteiktų 

nominacijų/premijų 

skaičius – 6/10.  

8.4.1.16. Turimų poilsio 

zonų, sporto priemonių 

panaudojimo ugdymo 

procese dalis proc. – 100. 

8.4.1.17. Rekonstruoto 

stadiono erdvėse 

sportuojančių mokinių dalis 

proc. — 100. 

1.4.1.18. Suformuotų NŠ 

būrelių skaičius/lankančių 

mokinių skaičius – 18/365. 

1.4.1.19. Suformuotų NVŠ 

programos „Meno sodas“ 

būrelių skaičius/lankančių 

mokinių skaičius – 11/150. 

 

1.4.1.8.1 Klasės 

susirinkimuose 

dalyvaujančių mokinių 

tėvų/globėjų dalis proc. – 

75. 

1.4.1.9.1. Mokinių 

pasirengusių karjeros 

planus dalis proc. – 99. 

1.4.1.10.1. Mokinių aktyvo 

iniciatyvų skaičius – 18. 

1.4.1.11.1. Įsteigtų 

psichologo etatų skaičius – 

0. 

1.4.1.12.1. Mokinių, 

nepatyrusių patyčių 

mokykloje (mokinių 

apklausos duomenimis), 

dalis proc.  – 87. 

1.4.1.13.1.  Mokyklą noriai 

lankančių mokinių 

(mokinių, mokinių tėvų 

apklausos duomenimis) 

dalis proc.  – 80. 

1.4.1.14.1. Bendruomenės 

vakaruose („Džiaugsmo 

dirbtuvėlės pamokoje“,  

„Kalėdos kartu“ , „Tėvai – 

vaikams“)  į veiklas 

įsitraukusių mokinių 

tėvų/globėjų dalis proc. – 

75. 

1.4.1.15.1. Bendruomenės 

renginyje „2021 metų 

Spinduliai. ALUMNI 

premija“  įteiktų 

nominacijų/premijų 

skaičius – 7/10.  

8.4.1.16.1. Turimų poilsio 

zonų, sporto priemonių 

panaudojimo ugdymo 

procese dalis proc. – 100. 

8.4.1.17.1. Rekonstruoto 

stadiono erdvėse 

sportuojančių mokinių dalis 

proc. – 100. 

1.4.1.18.1. Suformuotų NŠ 

būrelių skaičius/ lankančių 

mokinių skaičius – 21/370. 

1.4.1.19.1. Suformuotų 

NVŠ programos „Meno 

sodas“ būrelių 

skaičius/lankančių mokinių 

skaičius – 11/171. 
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1.4.1.20. Suformuotų 

Kryptingo meninio (dailės) 

ugdymo (KMDU) grupių 

skaičius/lankančių mokinių 

skaičius – 27/650. 

1.4.1.20. Suformuotų 

Kryptingo meninio (dailės) 

ugdymo (KMDU) grupių 

skaičius/lankančių mokinių 

skaičius – 28/615. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  — — 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

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. Gegužių progimnazijai suteiktas STEAM 

mokyklos ženklelis „STEM School Label 

COMPETENT“. 
 

Progimnazija įtraukta į Lietuvos STEAM 

mokyklų tinklą, parengtas STEAM veiklos 

planas, sukurtas STEAM mokyklos profilis, 

sukurta Gegužių progimnazijos kaip 

STEAM mokyklos strategija. STEM 

mokyklos ženklo portale bei „STEM 

School Label“ platformoje paviešinti 

progimnazijos 12 patirčių įrodymai ir atvejų 

analizės. Į STEAM veiklas įtraukta 80 proc. 

progimnazijos mokinių. Mokiniai 

refleksijose STEAM veiklas vertina 

teigiamai. 
3.2. Mišraus ugdymo modelio tobulinimas. Mišrus ugdymo modelis sudarė sąlygas 

kokybiškai ugdyti mokinius kontaktiniu, 

nuotoliniu, hibridiniu būdais, pagal atskirus 

tvarkaraščius teikti individualias ar 

grupines kontaktines ar nuotolines 

konsultacijas. Mokytojai įvaldė inovatyvias 

IKT technologijas, dirba įvairiose 

skaitmeninėse erdvėse, operatyviai 

prisiderina prie naujų reikalavimų, derinant 

ugdymą su pandemijos valdymu. 

3.3. Vykdytas projektas „Dovana gimtajam miestui 785“. Projekto vykdymas suderintas su    Šiaulių 

miesto meru bei administracija, Šiaulių 

miesto administracijos Architektūros, 

urbanistikos bei paveldosaugos skyriumi. 

Projekto metu progimnazija atnaujino 4 

Šiaulių miesto riboženklius. 

3.4. Mokinių testavimas, duomenų rinkimas, 

informavimas. 
 

Balandžio – birželio mėn. mokykloje buvo 

atliekami 1-4 kl., nuo rugsėjo 1 d. – 1-8 kl. 

mokinių savikontrolei skirti greitieji SARS-

Co V-2 antigeno testai, nuolat renkami 

mokinių bei darbuotojų duomenys apie 

apsaugą nuo Covid-19, operatyviai 

informuojama bendruomenė, imamasi 

atitinkamų saugos priemonių. Efektyviam 

saugumo užtikrinimui sukurta testavimo, 

duomenų rinkimo bei informavimo sistema. 
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1. — — — — 

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1.  

7.2. 

 

V SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 2022 metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1.  

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

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


