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Bendra informacija:  

       Mokykla  veikia nuo 1923 m. rugpjūčio 24 d.  Druskininkų savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 

28 d. sprendimu Nr. 907 Leipalingio vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę. Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-82 prijungtas Leipalingio vaikų 

lopšelis-darželis „Liepaitė“ ir savo veiklą tęsia kaip ikimokyklinio ugdymo skyrius. Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-39, 

Leipalingio pagrindinė mokykla tapo  Druskininkų savivaldybės progimnazija.  

     Progimnazija veikia pagal  nuostatus, patvirtintus Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. 

sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-29. 

      Leipalingio progimnazijos veiklos strategija, jos įgyvendinimo kryptys, tikslai ir uždaviniai 

numatyti Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos 2019-2021 metų strateginiame 

plane, patvirtintu Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktoriaus 2019 m. 

rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.  V1-TV-95.  

      Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos vizija – tai moderni institucija, nuolat 

besimokanti, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti bendrąsias vertybines nuostatas. 

      Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos misija - teikti kokybišką, atitinkantį 

individualius vaiko poreikius ugdymą, siekti išmokyti vaiką kelti tikslus, spręsti problemas, 

atskleisti jo kūrybines galias.  

Pagrindinė progimnazijos vertybė - žmogus. Progimnazijos pasiekimų sėkmė - visos 

bendruomenės sėkmė. 

Progimnazijos veiklos prioritetai: 

 Mokytojų ir mokinių lyderystė, siekiant mokymo(si) rezultatų; 

 Kūrybiškų, motyvuojančių, saugių ir modernių edukacinių aplinkų sukūrimas; 

 Nuolat besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė. 

2019 m. veiklos tikslai: 

 Ugdymą organizuoti, atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir pedagoginės 

pagalbos teikimą mokiniams pagal jų poreikius; 

 Kurti tvarią, lyderius ugdančią, pasirengusią priimti naujoves progimnazijos 

bendruomenę. 
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2019 m veiklos uždaviniai: 

 Tobulinti ugdymo (pamokos) kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio, atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio individualias galimybes ir poreikius; 

 Užtikrinti pagalbą mokiniui; 

 Skatintis mokinių ir mokytojų lyderystę; 

 Užtikrinti saugią mokymosi aplinką; 

 Tęsti mokyklos edukacines erdvių modernizavimą . 

Situacijos analizė 

      2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Leipalingio progimnazijoje mokėsi 158 mokinių (iš jų 20 

priešmokyklinio ugdymo klasėje); 

       2019 m. spalio mėn. duomenimis mokosi  17  vidutinius ir didelius specialiuosius  ugdymosi 

poreikius turinčių mokinių. Tai sudaro 10,8  proc. visų mokinių.   

        Tenkinant specialiųjų poreikių turinčius mokinius 2019 m.  papildomai skirta  2 mokytojo 

padėjėjo etatai. 

        Nemokamai pavežamų mokinių skaičius 2019 m. – 40 (spalio mėn. duomenimis), tai sudaro 

24 proc. visų mokinių. 

        Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius –  60 (spalio mėn. duomenimis), tai sudaro 

38,2 proc. visų besimokančių mokinių. 

        Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Liepaitė“ ugdomi 68 ugdytiniai (rugsėjo 1 d. duomenimis). 

 

2019 m. veiklos rezultatai. 

         Siekiant mokinio individualios pažangos, parengtas ir direktoriaus įsakymu  (2019 m. rugsėjo 

mėn. 4 d. Nr. V1-53) patvirtintas Vaiko individualios pažangos į(si)vertinimo tvarkos aprašas. 

Metodinėje taryboje susitarta dėl geros pamokos sampratos. 

         Progimnazijoje yra nuolat stebimas ugdymo procesas, patvirtintas 2019 m. sausio 11 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-TV-2.1 Leipalingio progimnazijos ugdymo turinio ir procesų 

stebėsenos tvarkos aprašas. Mokytojams teikiamas nuolatinis grįžtamasis ryšys, analizuojama, kaip 

pagerinti ugdymo kokybę, siekiant individualios mokinio pažangos, individualizuojant užduotis 

pagal mokinio gebėjimus. 

         Akademiniai pasiekimai:  

         Lyginant 2018 ir 2019 metus, 5-8 klasių mokinių pažymių vidurkis padidėjo 2,24 proc. 

         2019 m. nacionalinio pasiekimų patikrinimo rezultatai:  

         4 klasė, matematika – 36,4 proc. patenkinamas lygis, 63,6 proc. pagrindinis lygis, 

aukščiausiojo ir nepasiekto patenkinamo lygio mokinių nebuvo. 

         4 klasė, skaitymas – 33,3 proc. patenkinamas lygis, 44,4 proc. pagrindinis lygis, 22,2 proc. 

aukštesniojo lygio, nepasiekto patenkinamojo lygio mokinių nebuvo. 

         4 klasė, rašymas – 45,5 proc. patenkinamas lygis, 27,3 proc. pagrindinis lygis, 27,0 proc. 

aukštesniojo lygio, nepasiekto patenkinamo lygio mokinių nebuvo. 

         4 klasė, gamtos pažinimas – 63,6 proc. pagrindinio lygio, 36,49 proc. aukštesniojo lygio. 

Nepasiekto patenkinamo ir patenkinamo lygio mokinių nebuvo. 

         8 klasė, matematika – 31, 6 proc. žemesniųjų pasiekimų, 36,8 proc. žemesniųjų vidutinių 

pasiekimų, 21,1 proc. aukštesniųjų vidutinių, 10,5 proc. aukštesniųjų pasiekimų mokinių.  

         8 klasė, gamtos mokslai – 31,6 proc. žemesniųjų pasiekimų, 31,6 proc. žemesniųjų vidutinių 

pasiekimų, 21,1 proc. aukštesniųjų vidutinių pasiekimų, 15,8 proc. aukštesniųjų pasiekimų 

mokinių. 

        Mokiniams vedamos integruotos pamokos, taip pat pamokos kitose erdvėse ( Progimnazijos 

A. Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejuje). 

        Mokytojai pamokose naudoja IT priemones, EMA pratybas (5, 6 kl.), interaktyvias lentas. 

        Kiti pasiekimai:  

        Progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas ir etninės kultūros ugdymui. Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gurinukai“ Druskininkų savivaldybę atstovavo respublikiniame etnokultūros projekte 

„Tarmių lobynai“,  dalyvavo Lazdijų krašto muziejuje respublikinėje mokinių konferencijoje 

„Senolių skrynią atvėrus 2019“ ir pristatė Dzūkijos krašto  kulinarinį tradicinį paveldą. „Gurinukai“ 
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taip pat tapo respublikinio etninės kultūros konkurso „Tautosakos malūnas 2019“ pagrindinio prizo 

laimėtojais.   

    Etninės kultūros integravimo gerosios patirties metodiniame leidinyje „Etnografinis palikimas 

– kiekvieno mūsų savasties dalis“, kuris  parengtas pagal įgyvendinamas 2019–2020, 2020–2021 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, rekomendacijas, 

patalpintos Leipalingio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos L. Mockevičienės 6 

metodinės priemonės (integruotų pamokų, veiklų planai). 

(https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/metodinis-leidinys-etnografinis-palikimas-kiekvieno-

musu-savasties-dalis/). 

        Kaip ir kasmet 2019 m. antrokams vyko plaukimo pamokos (projektas „Mokomės plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje“),  o šeštokams  slidinėjimo pamokos. 

        Progimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose ir pasiekė gerų rezultatų:  

Alytaus apskrities „MrGolas“ varžybose 2-oji vieta, tarpmokyklinėse savivaldybės futbolo 5x5 

varžybose 1-oji vieta (mergaičių komanda); apskrities finalinėse futbolo „Golas 2019“ U-15 

varžybose 1-ji vieta; tarpmokyklinėse keturkovės varžybose dvi 2-osios vietos  (berniukų ir 

mergaičių komandos); tarpmokyklinėse pradinių klasių trikovės varžybose 2-oji vieta; 

tarpmokyklinėse kroso varžybose 2-oji vieta; pradinių klasių Lietuvos mokyklų mažojo golfo 

atrankinėse varžybose 2-oji vieta; estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose 2-oji vieta. Fizinio 

ugdymo mokytojas kartu su mokiniais, tėvelių atstovais dalyvavo bėgime „Ateik ir įveik“ Kaune 

(komandinė 7-oji vieta), Naktiniame bėgime Druskininkuose, Birštono pusmaratonyje,  Lietuvos 

Triatlono taurės varžybose (mokytojas užėmė 1-ąją vietą savo amžiaus grupėje, mokinė – 2-ąją 

savo amžiaus grupėje). Taip pat dalyvavome solidarumo bėgimuose  „Gelbėkit vaikus“ ir  Unicef, 

organizuota Judumo savaitė progimnazijoje. 

        Sporto ir sveikatingumo veiklose aktyviai dalyvavo ir ikimokyklinio skyriaus ugdytiniai. 2019 

m. kovo mėnesį Olimpinio kongreso metu ikimokykliniams skyriui „Liepaitė“ įteiktas  

pažymėjimas, liudijantis, jog skyrius tapo vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programos  

,,Olimpinė karta“ nariu 

         Prevencinė veikla: 

         Progimnazijos mikroklimatui gerinti, mokinių psichologiniam saugumui užtikrinti 

Leipalingio progimnazija jau nuo 2011 metų vykdo Olweus patyčių prevencijos programą. 

Suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2018-2020 metams (SPPC direktoriaus 2018-08-08 įsak. Nr. 

(1.3) V-27).  Kiekvienais metais yra atliekama mokinių apklausa. Mokinių apklausos duomenys 

parodė, kad nuo 2011 metų (nuo šių metų mokykla dalyvauja programoje) patyčių sumažėjo apie 

37,6 %. Olweus programos įgyvendinimas vykdomas pagal Kokybės užtikrinimo planą. 

         Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui 2019 metais buvo  

įgyvendinama prevencinė programa „Kimochis“. 

         Vykdant prevencines veiklas bendraujama ir bendradarbiaujama su Druskininkų policijos 

komisariato pareigūnais, Vaiko teisių apsaugos Druskininkų skyriaus darbuotojais, Druskininkų 

švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos, Druskininkų visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojais, Leipalingio pirminės sveikatos priežiūros centro medikais. 

         Progimnazijoje dėmesys skiriamas ir darbuotojų gebėjimų psichinės sveikatos stiprinimui. 

Gebėjimų stiprinimą organizuoja Druskininkų savivaldybės visuomenės  sveikatos biuras kartu su 

VŠĮ „Domus solis“ pagal Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio  30 d. įsakymu 

Nr.V-523 patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos 

sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašą. 

         Psichologinė, socialinė pagalba: 

         Progimnazijoje  mokinimas teikiama logopedinė, specialioji pagalba. Psichologinių 

konsultacijų skaičius 180, konsultuotų asmenų – 75, konsultaciniai atvejai 40. Socialinės 

pedagogės konsultacijos: 125 (90 konsultacijų mokiniams, 30 tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Vaiko gerovės komisijos darbas: 

         2019 m. organizuoti 9 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

         Progimnazijos kraštotyros muziejaus veikla:  
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         2019 metais lankytojų skaičius: suaugusiųjų – 474, mokinių – 166. Pravesta 11 integruotų 

pamokų, 24 ekskursijos.  

         Pateikta paraiška Interreg Latvija-Lietuva-Baltarusija pasienio bendradarbiavimo programos 

projekto „Mobilieji menai kaip sąveikos pagrindas plėtojant ir saugant pasienio regionų kultūros 

paveldą“. 

         Profesinis kapitalas: 

         2019 metais Leipalingio progimnazijos mokytojai aktyviai dalyvavo Lyderių laiko 3 

įvairiuose lyderystės mokymuose: „Demokratinio mokyklos valdymo pavyzdžiai ir bendruomenės 

įtraukimas siekiant vaikų pažangos“, „Bendradarbiavimas versus konkurencija švietime“ 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas savivaldybėje: susitarimai, duodantys rezultatus“. Taip pat 

dėmesys skirtas mokymuisi, kaip siekti individualios mokinio pažangos: „Asmeninė kiekvieno 

vaiko pažanga: dėl ko turime susitarti?“ Direktorė studijavo Švietimo lyderystės magistrantūroje 

ISM, parengė ir apgynė magistro darbą. 

         Pradinių klasių mokytoja metodininkė parengė 18 valandų kvalifikacijos kėlimo programą: 

„Aktyvinantys mokymo(si) metodai“. Seminare dalyvavo Druskininkų savivaldybės mokytojai. 

Didžiausią pridėtinę vertę turi kolegialus mokymasis: mokytojai bendrauja, bendradarbiauja, 

mokydamiesi vieni iš kitų. 

         Išorės vertinimas: 

         2019 m. gegužės 21-22 d. progimnazijoje buvo atliktas išorinis rizikos vertinimas, 

suformuluoti rizikos veiksniai, turintys įtakos mokinių pažangai ir pasiekimams. Pateiktos 

rekomendacijos mokytojams: atsižvelgti į mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, mokinių 

poreikius ir gebėjimus; planuojant veiksmingai taikyti įvairias integracijos formas; skatinti gerosios 

patirties sklaidą tarp mokytojų; susitarti dėl mokinių pasiekimų pažangos vertinimo sistemos, kuri 

padėtų įgyvendinti inovatyvius pokyčius ir pažangą; skatinti visos pedagogų bendruomenės 

kolegialų mokymąsi.  

        Atsižvelgiant į išorės rizikos vertinimo rekomendacijas parengtas Progimnazijos  veiklos 

tobulinimo planas 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams. 

      
 

II SKYRIUS 

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 

kokybišką 

mokinio 

ugdymą (si) , 

siekiant 

individualios 

pažangos, 

gerinant 

pasiekimus 

 

Dalyvavimas 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

Kokybės krepšelio 

projekte. Parengtas 

progimnazijos 

veiklos tobulinimo 

planas. 

Taikomi 

kūrybiškumą 

ugdantys, 

motyvuojantys 

bendradarbiavimą 

skatinantys 

Veiklos tobulinimo 

plane numatytų 

veiklų 

įgyvendinimas: 

papildomos 

individualios ir 

grupinės 

konsultacijos 

mokymosi sunkumų 

turintiems 

mokiniams (ne 

mažiau 8),  

papildomos 

neformaliojo 

2019 m. gegužės 22-23 d. 

atliktas išorinis rizikos 

vertinimas, parengtos 

rekomendacijos.  

Parengtas progimnazijos 

veiklos tobulinimo planas 

2019-2020 ir 2020-2021 m. 

m.   

Parengtas ir direktoriaus 

įsakymu  (2019 m. rugsėjo 

mėn. 4 d. Nr. V1-53) 

patvirtintas Vaiko 

individualios pažangos 

į(si)vertinimo tvarkos 
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ugdymo valandos 

(ne mažiau 10), 

papildomai numatyta 

0,5 psichologo 

asistento etato, 

socialinių įgūdžių 

mokymai 

paaugliams (ne 

mažiau 40 val.) 

Planas gali būti 

pakoreguotas, 

atsižvelgiant į 

paskirtas lėšas. 

Didesnis 5-8 klasių 

mokinių pažangumo 

rodiklis (0,1) proc.) 

Integruotos pamokos 

(20), projektinės 

veiklos (10), taikomi 

skaitmeniniai 

mokymosi metodai. 

aprašas, kuriuo 

vadovaujantis siekiama 

individualios mokinių 

mokymosi pažangos. 

Mokinių ugdymo 

poreikiams (sunkumų 

turintiems mokiniams) yra 

skirta 272 val. per mokslo 

metus ( 74 val. – lietuvių k. 

5-8 kl.; 93 val. – 

matematikos 5-8 kl.; 105 

val. – lietuvių k. ir 

matematikos 1-4 kl. 

mokiniams); 

Išnaudojamos visos 

neformaliojo ugdymo 

valandos pagal ugdymo 

planą (122 mokiniai); 

mokiniai dalyvauja ir 

kituose neformaliojo 

ugdymo užsiėmimuose 

(NVŠ), kurie vyksta 

progimnazijoje: dziudo 

klubas (vaikų), lengvoji 

atletika; 

Socialinių įgūdžių 

mokymai, konsultacijos 

paaugliams: 45 val.  

Pažangumo rodiklis: 2,24 

proc. didesnis. 

Integruotos pamokos, 

projektinės veiklos -75; 

1-4 klasių, mokytojos  5-8 

klasių mokytoja pamokose 

nuolat dirba naudojant 

interaktyvias lentas,  kiti 

mokytojai dirba  naudodami 

IT, atsižvelgia į įvairias 

mokinių mokymosi 

strategijas. 

Parengtas ir progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 

11 d. įsakymu Nr. V1-TV-

2.1 patvirtintas 

Progimnazijos ugdymo 

turinio ir procesų stebėsenos 

tvarkos aprašas. Ištisus 

mokslo metus vykdytas 

ugdomasis stebėjimas 

(stebėta 87 pamokos), 

teiktas grįžtamasis ryšys. 
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1.2.Užtikrinti 

saugią 

emocinę 

aplinką 

Tęsiama  „Olweus“ 

programos 

įgyvendinimas;  

Tęsti  ES projekto 

Nr. 09.21-ESFA-

K-728-01-0039 

Druskininkų 

savivaldybės 

pradinio ugdymo 

pasiekimų 

gerinimas, lavinant 

socialinį-emocinį 

intelektą; 

Tęsiama  

prevencinė 

programa 

„Kimochis“ 

ikimokykinio 

amžiaus vaikų 

socialiniam- 

emociniam 

intelektui lavinti. 

Psichologinės, 

socialinės pagalbos 

teikimas. 

„Olweus“ programos 

vykdomos mokinių 

apklausos rodiklis. 

Klasių valandėles 

pradinių klasių 

mokiniams ( 52), 

mini projektai, 

lavinantys socialinį 

emocinį intelektą 

(11); 

„Kimochis“ 

užsiėmimai (ne 

mažiau 30); 

Psichologo 

konsultacijos(ne 

mažiau 90); 

Socialinio 

psichologo 

konsultacijos (ne 

mažiau 60). 

 „Olweus mokyklos“ vardas 

2018-2020 (SPPC 

direktoriaus 2018-08-08 

įsak. Nr. (1.3) V-27); 

Bendras pagerėjimas per 

programos vykdymo (2011-

2019 m. m.) laikotarpį apie 

37 proc.  

Vestos 104 Olweus  klasės 

valandėlės. Kitos veiklos, 

renginiai pagal programos 

kokybės užtikrinimo planą 

(5 supervizijų susirinkimai, 

3 programos koordinacinio 

komiteto susirinkimai, 2 

progimnazijos darbuotojų 

susirinkimai, 2 mokinių tėvų 

susirinkimai, mokinių 

apklausa); 

1-4 klasių mokinimas, 

vykdant projektą „Pradinio 

ugdymo pasiekimų 

gerinimas, lavinant socialinį 

– emocinį intelektą“ vestos 

88 valandėlės, 13 

mini projektų.  

Psichologinis švietimas 

organizuotos 3 paskaitos – 

diskusijos mokinių tėvams, 

globėjams. 

Užsiėmimai  128  

ikimokyklinio ugdymo 

vaikams, įgyvendinant  

prevencinę programą 

„Kimochis“. 

12 mokytojų (40 val.) 

dalyvavo VŠĮ „Domus 

solis“ mokymuose pagal 

2019 m. balandžio 30 d. 

sveikatos ministro įsakymu 

Nr. V-523  patvirtintą 

Bendrojo ugdymo  mokyklų 

darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos 

sveikatos srityje stiprinimo 

veiklos tvarkos aprašą. 

1.3. Stiprinti 

progimnazijos 

bendruomenės 

ir mokinių 

tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

Glaudesnis 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su progimnazijos 

Aktyvių tėvų 

bendruomene. 

Diskusijos, 

Bendrų veiklų 

(renginių) 

organizavimas  ne 

mažiau 2); 

Diskusijos mokinių 

mokymosi, elgesio, 

saugumo ir sveikatos 

Aktyvių tėvų bendruomenė 

susirinkimai-diskusijos - 3. 

Iniciatyvos – renginiai: 

Sporto šventė 1-4 klasių 

mokiniai ir jų tėvai, 

globėjai; Pyragų diena 

progimnazijoje (surinktos 
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bendravimą ir 

bendradarbiav

imą, siekiant 

gerinti 

mokinių 

pasiekimus. 

iniciatyvos siekiant 

gerinti 

progimnazijos 

veiklą, ugdymo 

procesą. 

temomis (ne mažiau 

3); 

Individualūs 

pokalbiai (ne mažiau 

80). 

Bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais) padės 

siekti geresnių 

mokymo(si) 

rezultatų. 

lėšos, 354,21 eur. bus 

panaudotos mokinių 

edukacinei-laisvalaikio 

erdvei atnaujinti). 

Individualūs pokalbiai, 

konsultacijos su mokinių 

tėvais, globėjais dėl 

mokymosi, elgesio: 

direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

klasės auklėtojų  - 105). 

Progimnazijos tarybos 

(mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai), mokytojai) 6 

susirinkimai.    

Bendri renginiai mokinių ir 

mokinių tėvų (globėjų) - 5 

1.4.Skatinti 

progimnazijos 

mokytojų 

bendradarbiav

imą su 

Druskininkų 

savivaldybės 

ir kitų 

savivaldybių 

mokyklų 

mokytojais. 

Mokytojų 

dalijimasis gerąja 

patirtimi; 

Bendros veiklos, 

ugdančios 

bendradarbiavimo 

kultūrą. 

Atviros pamokos ir 

kitos veiklos (ne 

mažiau 20); 

Inicijuoti bendri 

renginiai (ne mažiau 

2).  

Bendradarbiaujantys 

mokytojai kurs 

pasitikėjimo kultūrą 

tobulins savo 

pedagoginę veiklą, 

taikys naujoves, 

metodus, 

motyvuojančius 

mokinius mokytis. 

Atviros pamokos, kitos 

veiklos progimnazijos 

mokytojų: kolega – kolegai. 

Gerosios patirties sklaida 

(praktiniai mokymai 

Savivaldybės mokytojams 

„Aktyvinantys metodai“. 

Dalyvavimas savivaldybės 

mokytojų klubo veikloje, 

iniciatyvose (3). 

Druskininkų savivaldybės 

švietimo įstaigų vadovų 

susirinkime pristatyta  

magistro darbo  tema 

„Veiksnių, turinčių 

neigiamą įtaką mokytojų 

bendradarbiavimui 

metodinėje veikloje, raiška“ 

kokybinio tyrimo,  atlikto 

savivaldybės mokyklose, 

rezultatus, įžvalgas. 

1.5.    
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Metinės 1.1 užduoties  rodiklis:  

Kokybės krepšelio projekto veiklų 

igyvendinimas. 

Dėl objektyvių priežasčių trišalė sutartis pagal 

Kokybės krepšelio projektą nebuvo patvirtinta. 

Todėl progimnazijos veiklos planas parengtas ir 

įgyvendintas tik atsižvelgiant į išorės rizikos 

vertinimo rekomendacijas, nesiremiant 

papildomo finansavimo kokybės gerinimo 

veikloms. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  
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3. Užduotys ar 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.   

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

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 

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 X 

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. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitomis švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais 

6.2. Situacinio vadovavimo kompetenciją: darbuotojų įgalinimas ir savarankiškumo ugdymas 

(coaching). 
 

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

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 
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8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

2020  METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų 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) 

9.1. Užtikrinti 

pasiekimų gerinimą, 

siekiant individualios 

mokinio pažangos. 

Dalyvavimas Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos Kokybės 

krepšelio projekte. Parengtas 

progimnazijos veiklos tobulinimo 

planas 2019-2021 metams; 

Sėkminga dalykinė integracija; 

kokybiškas ugdomasis 

konsultavimas, kolegiškas 

metodinis bendradarbiavimas bei 

projektų, gerinančių mokinių 

pasiekimus, vykdymas 

(dalyvavimas) 

 

Progimnazijos veiklos 

tobulinimo veiklų 

įgyvendinimas. 

Vestos integruotos pamokos, 

kitos veiklos, numatytos 

mokytojų metinėse užduotyse 

(ne mažiau 80); vykdomas 

ugdomasis konsultavimas ( 

administracijos stebėtos 

pamokos, veiklos: ne mažiau 

150); mokytojų metodinis 

bendradarbiavimas (kolega – 

kolegai): nuolatiniam procesui 

apibendrinti 2 kartus per metus, 

organizuotos grupinės 

refleksijos, gerosios patirties 

kūrybinės dirbtuvės);  dalyvauti 

ne mažiau kaip 1 projekte 

bendrojo ugdymo veiklos 

tobulinimo, pasiekimų 

gerinimo. 

9.2. kurti emocinę   

gerovę, užtikrinant 

saugias, pozityvias 

mokymosi ir kūrybines 

aplinkas 

 

Vykdoma patyčių ir smurto 

prevencija (Olweus programa, 

projekto Pradinio ugdymo 

pasiekimų gerinimas, ugdant 

socialinį emocinį intelektą; 

„Kimochis“ programos 

įgyvendinimas ikimokyklinio 

amžiaus vaikams; mokytojų 

savipagalbos grupės užsiėmimai).  

Vykdomas psichologinis 

švietimas; 

Olweus“ programos vykdomos 

mokinių apklausos rodiklis. 

Konferencija dalijantis gerąją 

patirtimi vykdant Olweus 

patyčių prevencijos progrąmą; 

Klasių valandėles pradinių 

klasių mokiniams ( 36) 

„Kimochis“ užsiėmimai (ne 

mažiau 90); 

Psichologo konsultacijos(ne 

mažiau 80); 
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sukurta laisvalaikio – edukacinė 

erdvė mokiniams;  

vykdoma kultūrinė – kūrybinė 

veikla, skatinanti saviraišką. 

Psichologo paskaitos – 

diskusijos tėvams (ne mažiau 3 

per metus); 

Savipagalbos grupės 

užsiėmimai ( ne mažiau 5); 

Mokinių lūkesčius atliepianti 

laisvalaiko – edukacinė erdvė ( 

3 aukšto fojė: trys 

kompiuterinės vietos, mobilūs 

šiuolaikiški baldai , sėdmaišiai  

ir pan.; 

Dalyvavimas kraštotyros, 

kultūros projektuose, 

konkursuose ( ne mažiau 3 – 

juose). 

9.3 Tęsti progimnazijos 

bendruomenės ir 

mokinių tėvų 

 (globėjų) bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

siekiant gerinti mokinių 

pasiekimus. 

 

Mokinių tėvų (globėjų) 

dalyvavimas planuojant ugdymo 

procesą, progimnazijos veiklą; 

Bendros progimnazijos ir Aktyvių 

tėvų iniciatyvos, diskusijos, 

susitarimai dėl mokinių 

pasiekimo gerinimo. 

Mokinių tėvų apklausos ( ne 

mažiau 2) dėl ugdymo proceso 

ir progimnazijos veiklos 

gerinimo; 

Mokyklos tarybos susirinkimai 

( ne mažiau 3); 

Bendros iniciatyvos, renginiai, 

akcijos ( ne mažiau 3); 

Individualūs pokalbiai dėl 

mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimo (susitarimai) ( ne 

mažiau 50). 

9.4. Skatinti mokytojų 

lyderystę metodinėje 

veikloje 

bendradarbiaujant  su 

kitomis švietimo 

įstaigomis. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi, 

siekiant mokinių pasiekimų 

gerinimo. 

Organizuoti kūrybines-

praktines dirbtuves ( ne mažiau 

2);  

Atviros pamokos, veiklos 

savivaldybės mokytojams ( ne 

mažiau 10). 

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. Rizika (1.1.) Progimnazijos kokybės veiklos planas gali būti pakoreguotas, neskyrus ( 

vėluojant) Kokybės krepšelio finansavimo. 

10.2. 

10.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

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


