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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. Vadovo žodis.  

Progimnazijos vizija – progimnazija - auginanti ir auganti mokykla. 

Progimnazijos misija –  pamatinėmis žmogaus vertybėmis grįstos mokinio ugdymosi 

sėkmės kūrimas. 

Veikimo nuostatos:  

Mokykloje sudarytos sąlygos ir galimybės mokytis ir bendrauti įvairių gebėjimų 

mokiniams.  

Besimokančioje mokyklos bendruomenėje santykiai kuriami saugioje, pozityvioje, 

šiuolaikiškoje aplinkoje. 

Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių patirtis, interesus, aplinką.  

Vertybės – bendravimas ir bendradarbiavimas; dėmesys kiekvienam vaikui; mokymo 

profesionalumas. 

Moto – Pasitikėk ir tikėk, kad viskas yra įmanoma. 

2020 metų veiklos planas parengtas tęsiant šių 2016–2019 metų Vilkaviškio „Ąžuolo“ 

progimnazijos strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimą:  

1.  Užtikrinti mokinių asmenybinę brandą, individualias galimybes atitinkančius mokymosi 

pasiekimus ir nuolatinę mokymosi pažangą.   

2. Puoselėti nuolat besimokančią ir savo veiklą reflektuojančią bendruomenę. 

3. Sukurti mokymąsi stimuliuojančią aplinką. 

Taip pat atsižvelgta į Vilkaviškio r. savivaldybės strateginį 2018–2020 m. veiklos planą.  

Įstaigos pozicionavimas. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija – vienintelė miesto 

mokykla, ugdanti mokinius 9-erius metus vienoje įstaigoje pagal trijų koncentrų ugdymo 

programas: priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (I pakopos). Tai leidžia geriau pažinti 

mokinius, atliepti jų poreikius, tikslingai teikti ugdymo pagalbą (fiksuojamas asmenybės brandos, 

pasiekimų ir pažangos augimas). Mokyklos lokacija unikalioje gamtinėje aplinkoje sudaro saugias 

ir išskirtines sąlygas ugdymosi erdves plėsti už klasės ir mokyklos teritorijos ribų. Dukart metuose 

organizuojamos Refleksijos dienos (koučingo pokalbio principu vedami trišaliai pokalbiai su 

kiekvienu progimnazijos mokiniu. Tai skatina mokinius įsivertinti, mokytis prisiimti atsakomybę 

veikti). Kasmet organizuojama „Ąžuolo“ diena sutelkia mokyklos bendruomenę mokslo metų 

aptarimui, apibendrinimui, pasidžiaugimui sėkmėmis.  

Ištekliai. Žmogiškieji ištekliai. 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje iš viso dirba 48 darbuotojai: 32 pedagoginiai (tarp jų 

bibliotekininkas) ir 16 – nepedagoginių darbuotojų. Šiems darbuotojams atitinkamai skirta 23,66 ir 

15,2 etatų. Be šių darbuotojų 2 mokytojo padėjėjai (po 0,5 etato dalis) dirba projekto „Kokybės 

krepšelis“ vykdymo laikotarpiu (2020–2022 m.).  

Pedagoginiai darbuotojai. Ugdymo proceso organizavimą ir valdymą atlieka 2 darbuotojai, 

kuriems skirta 2,0 pareigybės (etato) dalis (progimnazijos direktorė, 1 etatas, darbo stažas įstaigoje 

– 2,9 mėn.; direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 1 etatas, darbo stažas įstaigoje – 23 m.).  

Socialinį pedagoginį švietimą mokykloje atlieka 1 darbuotojas, kuriam skirta 1,0 

pareigybės (etato) dalis. Specialiajai pedagoginei ir psichologinei pagalbai teikti (specialiajam 

pedagogui, logopedui ir psichologui) skirta 2,25 pareigybės (etato) dalis, mokytojo padėjėjams – 2,5 

pareigybės (etato) dalis. 11-ai pedagoginių darbuotojų progimnazija nėra pagrindinė darbovietė. 

Mokykloje 32 pedagoginiai darbuotojai įgiję aukštąjį išsilavinimą, 27 įgiję kvalifikacinę kategoriją, 



tai sudaro 84,38 proc. Vidutiniškas pedagoginių darbuotojų amžius – 48 metai. Daugiau nei pusės 

pedagogų darbo stažas siekia daugiau kaip 25 metus.  

Mokiniai. 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis progimnazijoje mokosi 209 mokiniai, yra 10 

klasių komplektų (2020 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotos dvi antros klasės), 

mokinių skaičiaus vidurkis klasėje – 20,9.  

 

 

1 diagrama. Mokinių skaičiaus kaita.   

 
 

Pateikti duomenys rodo, kad paskutiniais metais nedaug išaugo mokinių skaičius. 

Įvertinant aplinkybę, kad visuotinai yra stebimas mokinių skaičiaus mažėjimas, progimnazijoje 

mokinių skaičiaus stabilumą būtų galima vertinti kaip teigiamą mokyklos veiklos rodiklį.  

Finansiniai ištekliai. Duomenys apie įstaigos paskutinių trijų metų finansavimą pateikti 1 

lentelėje.  

 

1 lentelė. Įstaigos finansavimo pokytis.  

Asignavimų šaltinis 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Valstybės lėšos 278 208,00 315 077,00 356 836,00 

Savivaldybės lėšos 128 989,00 168 667,00 186 378,00 

Biudžetinių įstaigų pajamų, 

paramos lėšos  

1812,00 3473,00 13 348,00 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad per trejus metus progimnazijos finansavimas augo. Tai 

susiję su pedagogų pareiginės algos koeficientų didinimu bei ilgalaikio turto planavimu. 

Paskutiniais metais ypač padidėjo įstaigos pajamos, gaunamos vykdant projektinę veiklą, gaunant 

1,2 proc. GPM (papildomai gauta 9875). Lyginant su praėjusiais metais, įstaiga papildomai gavo 69 

345 Eur lėšų.  

Energetiniai ištekliai. Paskutinių trejų metų vandens, dujų ir elektros energijos suvartojimo 

lyginamoji analizė pateikta 2 diagramoje.  

 

2 diagrama. Energetinių išteklių suvartojimas 2018-2020 m.    
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Pateikti duomenys rodo, kad paskutiniais metais sumažėjo energetinių išteklių 

suvartojimas. Tai siejama su šiltesne temperatūra 2020 m. žiemos laikotarpiu, mokymosi nuotoliniu 

būdu organizavimu pandemijos laikotarpiu bei išteklių taupymo politika. 2021 metais planuojama 

Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos specialiosiomis programos 

lėšomis  įdiegti  progimnazijoje saulės elektrinę, todėl turėtų pastebimai mažėti elektros suvartojimo 

sąnaudos.  

Pagrindiniai 2020 m. pasiekti ugdymo(si) rezultatai. 
Mokymosi pažanga ir pažangumas. 1–8 klasių pažangumas – 100 proc.; mokymosi 

kokybė: 1–4 klasės – 78 proc. (padidėjo 3 proc., lyginant su praėjusiais metais); 5–8 klasės – 56,7 

(padidėjo 10,76 proc., lyginant su praėjusiais metais). Asmeninę pažangą padarė 61,86 proc. 

mokinių (13,41 proc. daugiau, lyginant su 2019–2020 m. m. I pusmečiu). Visi mokiniai pasiruošė 

mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą. 

Rodiklis „Mokymosi džiaugsmas“. NŠA apklausos duomenimis, vertė „Man patinka eiti į 

mokyklą“ mokinių nuomone padidėjo 0,4 taško; tėvų nuomone – 0,6 taško. 2020 m. vidaus kokybės 

visuminio vertinimo duomenimis, rodiklis „Mokymosi džiaugsmas“, lyginant su 2018 m., mokytojų 

apklausos duomenimis padidėjo 0,18 punkto dalimi (nuo 2,45 iki 2,63), mokinių apklausos 

duomenimis – 0,25 punkto dalimis (nuo 2,26 iki 2,51).  

Savijauta mokykloje ir mikroklimatas. NŠA apklausos duomenimis, mokinių nuomone 

vertės „Per paskutinius 2 mėn. aš iš kitų mokinių nesityčiojau“ bei „Per paskutinius 2 mėn. iš manęs 

niekas nesityčiojo“, tėvų nuomone vertė „Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 

nesityčiojo“ patenka tarp 5 geriausiai vertinamų verčių. 2020 m. nėra fiksuotų patyčių ir smurto 

atvejų (2019 m. fiksuoti 4 atvejai.) 2020 m. įdiegta elektroninė „Patyčių dėžutė“. Ataskaitiniu 

laikotarpiu pranešimų nepateikta. 

2020 m. didesnė ugdymo proceso laiko dalis dėl Covid-19 epidemijos buvo organizuota 

nuotoliniu mokymo būdu, todėl įvykdyti kai kurias numatytas veiklas pavyko iš dalies, nes didelis 

dėmesys buvo skirtas perorganizavimo, mokymosi ir prisitaikymo dirbti pagal naujas darbo sąlygas 

veikloms, ugdymo proceso kokybei, dirbant nuotoliniu būdu, užtikrinimui. Dalies veiklų atsisakyta 

dėl bendruomenės narių saugumo (pvz., kolegos pamokų stebėjimo, mentoriaus veiklos, kai kurių 

renginių organizavimo).  

Projektinė veikla. Pateikta paraiška ir gauta parama (17 140 Eur) iš EU fondų 

finansuojamam projektui „8 klasių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią aplinką“ 

vykdyti (plačiau apie tikslus ir poveikį ugdymui: https://azuolopro.lt/index.php/8-klases-mokiniu-

matematikos-pasiekimu-gerinimas-naudojant-virtualia-mokymosi-aplinka-projekto-kodas-nr-09-2-

1-esfa-k-728-03-0019/). Projekto lėšomis įsigytos IT priemonėmis mokiniai naudojasi nuotolinio 

mokymo metu. 

Parengtas, suderintas su NŠA ir patvirtintas (2020-09-30, Įsak. Nr. V-110) Vilkaviškio 

„Ąžuolo“ progimnazijos veiklos tobulinimo planas. Plano įgyvendinimas finansuojamas EU 

projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis (vieniems metams skirta 35 000 Eur). 

Bendradarbiaujant su Vilkaviškio „Lions“ klubu, 2020 m. įgyvendintas projektas „Mobilūs 

kelmai“ ir gautas finansavimas lauko klasės atnaujinimui (280 Eur). 

Įgyvendinta Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programa „Šaunieji 

stovyklautojai“ (parama – 247 Eur) ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Tavo 

pasirinkimas“ (parama 450 Eur). 
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Tęsiamas dalyvavimas projekte „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–

8 klasėse išbandymas“.   

Progimnazija per du metus projektinės veiklos dėka įsisavins apie 90 000 Eur.   

Spręstini klausimai. Didesnė ugdymo proceso dalis 2020 m. vyko nuotoliniu būdu. 

Progimnazijoje mokosi mokiniai, kurių amžiuje iškyla sunkumų mokantis savarankiškai, prie 

ekranų praleidžiama kelis kartus daugiau laiko (ne tik mokymuisi, bet ir žaidimams), tai daro 

neigiamą įtaką mokinių savijautai, sveikatai. Duomenys rodo, nors ir nedidelį, ugdymosi  kokybės, 

pažangos ir pasiekimų žemėjimą (lyginant 201–2020 ir 2020–2021 m. m. I pusmečio pasiekimus), 

todėl ateityje kils papildomų iššūkių siekiant aukštesnių mokinių mokymosi rezultatų bei 

projektinėje veikloje įsipareigotų rezultatų.  

Didelė dalis įstaigos pedagogų dirba ne vienoje įstaigoje, todėl nukenčia 

bendruomeniškumas, veiklos kokybė. Stokojama kartų kaitos balanso (vidutinis pedagogų amžius –

48 metai).Tai susiję su laukiančiais iššūkiais pasiruošiant diegti atnaujintą ugdymo turinį ir dirbti 

pagal atnaujintas bendrąsias programas.  

Įstaigoje reikia atnaujinti vaizdo stebėjimo kameras, I a. ir II a. grindis, duris. 

II. Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai, svarbiausi su veiklos tikslų 

įgyvendinimu susiję atlikti darbai, pasiekti rezultatai ir ataskaitinio laikotarpio rezultatų 

vertinimo kriterijų palyginimas.  

Svarbiausi 2020 m. pasiekti rezultatai ir rodikliai, įgyvendinant tikslą – užtikrinti 

mokinių asmenybinę brandą, individualias galimybes atitinkančius mokymosi pasiekimus ir 

nuolatinę mokymosi pažangą.  

Siekiant kryptingai įgyvendinti tikslą, pedagogai dalyvavo 40 val. kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Skaitymo ir rašymo strategijų taikymas kiekvieno dalyko pamokose“. 

Įvyko du patirties dalijimosi su kolegomis renginiai, naujos patirtys taikomos praktikoje.  

2020 m. vidaus kokybės visuminio vertinimo duomenimis rodiklis „Mokymosi 

džiaugsmas“, lyginant su 2018 m., mokytojų apklausos duomenimis padidėjo 0,18 punkto dalimi 

(nuo 2,45 iki 2,63), mokinių apklausos duomenimis padidėjo 0,25 punkto dalimis (nuo 2,26 iki 

2,51). NŠA mokinių ir tėvų anketos duomenimis rodiklis „Man yra svarbu mokytis“ šiemet patenka 

tarp 5 aukščiausių verčių (3,5) ir, lyginant su pernai metų apklausos duomenimis, padidėjo 0,2 ir 0,5 

punkto dalimis.  

Vykdytos tikslingos veiklos (gausinamos gamtos ir technologijų mokslų priemonės, 

dalyvaujama integruoto gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms išbandymo projekte, 

skiriamos valandos ugdymosi poreikiams tenkinti ir neformaliajam ugdymui, ugdymo(si) dienų 

tematika orientuota į praktinę, patyriminę veiklą), orientuojantis į matematikos, informacinių 

technologijų, gamtos mokslų pasiekimų stiprinimą. Palyginus 2, 3 ir 4 klasių tų pačių mokinių 

2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. matematikos ir pasaulio pažinimo metinius pasiekimų lygius, 

šių mokomųjų dalykų mokymosi kokybė pagerėjo: pasaulio pažinimo – 29 proc., matematikos – 2,3 

proc. Respublikiniame matematikos konkurse „KINGS“, rudens ir pavasario sesijose, 4 mokiniai 

apdovanoti I laipsnio, 4 – II laipsnio, 3 – III laipsnio diplomais, 5 klasės mokinių komanda 

tarptautiniame IT konkurse „Ventspils IT challenge 2020“ laimėjo I vietą.  

Pradinio ugdymo mokinių pasiekimai: A lygiu baigė – 19 proc. – 0,79 proc. mažiau nei 

2018–2019 m. m. (19,79 proc.). 

A lygiu – 59 proc. +3,79 proc. daugiau nei 2018–2019 m. m. (55,21 proc.). PT lygiu 

atskirų dalykų – 22 proc. – 3 proc. mažiau nei 2018–2019 m. m. (25 proc.).Mokslo metus pradinių 

klasių mokiniai baigė 100 proc. pažangumu. Mokymosi kokybė – 78 proc.  

Pagrindinio ugdymo (I dalies) mokinių pasiekimai: metinis pažangumas – 100 proc., +7,22 

proc. didesnis nei I pusmečio; 2018–2019 m. m. – 100 proc. A lygiu baigė – 6,18 proc., +2,06 proc. 

daugiau nei I pusmetį, +2,1 proc. daugiau nei 2018–2019 m. m. PG lygiu – 50,52 proc., +6,19 proc. 

daugiau nei I pusmetį, +4,61 proc. daugiau nei 2018–2019 m. m. PT lygiu – 43,30 proc. –1,03 

mažiau nei I pusmetį, –6,7 proc. mažiau nei 2018–2019 m. m. Mokinių mokymosi kokybės pokytis 

per tris metus pateiktas 2 lentelėje.  

 



2 lentelė. Mokinių mokymosi kokybės 

pokytis 

Mokinių mokymosi kokybė, proc. 1–4 klasės 5–8 klasės 

2017–2018 m. m. 67,36 35,78 

2018–2019 m. m. 75,00 45,94 

2019–2020 m. m. 78,00 56,70 

 

Pateikti duomenys rodo, kad per paskutinius tris metus abiejų koncentrų mokinių 

mokymosi kokybė augo.  

Mokykloje matuojamas lūkesčių adekvatumas: adekvačius pasiekimų lūkesčius kėlė 68 

mokiniai (70,10 proc.), t. y. +3,10 proc. daugiau, lyginat su praėjusiais metais.  

2020 m. penktos klasės mokiniai dalyvavo nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime 

(NMPP). 

Progimnazijoje kuriamas savitas, kontekstualus ugdymo turinys: organizuojamos ugdymo 

dienos, atsižvelgiant į valstybinius švietimo dokumentus, pasiektus rezultatus, nusimatytas ugdymo 

kryptis (Savanorystės, Refleksijų diena, Mokymasis projektiniu metodu, Mokymasis matematikos 

virtualiai, Talentų diena ir kt.).  

Siekiant užtikrinti kryptingą, kokybišką mokinių mokymąsi, pasiektų rezultatų ir indėlio 

aptarimą, birželio mėn. su kiekvienu pedagogu pravesti individualūs pokalbiai.  

Tobulinant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos pamatavimą ir skatinimą, rugsėjo mėn. 

su visais 5–8 klasių dalykų mokytojais įvyko individualūs pokalbiai (aptartos priemonės, mokinių 

skatinimo tvarka).  

Svarbiausi 2020 m. pasiekti rezultatai ir rodikliai, įgyvendinant tikslą – Puoselėti 

nuolat besimokančią ir savo veiklą reflektuojančią bendruomenę. 

Visi pedagogai tobulino kompetencijas (1437 val.). Vienam asmeniui vidutiniškai tenka 

6,5 d. / m. Pasirinktos tobulintinos kompetencijos atliepia metų veiklos plano prioritetus: renkamasi 

tobulinti asmeninio tobulinimosi ir mokėjimo mokytis kompetenciją, mokinių / ugdytinių skirtybių 

ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir 

mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją. Reaguojant į ugdymo(si) perėjimą iš kasdienio į 

nuotolinį, daugiausiai pedagogai tobulino IKT kompetenciją (404 val.). Tai sudaro beveik trečdalį 

visų kvalifikacijai tobulinti skirtų valandų.  

Stiprinant įsivertinančios, reflektuojančios, grįžtamąjį ryšį teikiančios bendruomenės 

kultūrą, per metus Mokyklos interneto svetainėje publikuoti 88 straipsniai, stebėtos / vestos 48 

atviros pamokos, mokytojo parengti ir skaityti 25 pranešimai, vesti 2 mokymai, atlikta 13 

anketinių apklausų / tyrimų. Asmeninė mokinio pažanga, pasiekimai aptariami klasių valandėlių 

metu, Refleksijos dienoje (trišalių pokalbių metu), individualių pokalbių metu, klasės mokinių 

tėvų, metodinių grupių, pedagogų tarybos susirinkimuose. Pasiekti rezultatai vertinami kaip 

darantys teigiamą įtaką mokinių mokymosi rezultatų augimui.  

Priemonės „Kolega – kolegai“ įgyvendinimas, mokinių bendrųjų kompetencijų 

tobulinimo įsivertinimas (iš dalies) sustabdytas dėl Covid-19 situacijos.  

Svarbiausi 2020 m. pasiekti rezultatai ir rodikliai, įgyvendinant tikslą – Sukurti 

mokymąsi stimuliuojančią aplinką. 

2020 m. plačiojo veiklos įsivertinimo duomenimis, per dvejus metus santykiai ir mokinių 

savijauta pagerėjo 14,5 proc. mokinių, ir 20 proc. – mokytojų nuomone. NŠA anketos duomenimis, 

teiginiai, vertinantys situaciją dėl patyčių masto mažinimo, tėvų ir mokinių nuomone yra tarp 5 

aukščiausių verčių ( 3,6 ir 3,5). Lyginant su praėjusių metų duomenimis, vertės padidėjo 0,8 ir 0,6 

punkto dalimis.  

Itin pagerinta IT bazė turėjo teigiamos įtakos ugdymo(si) nuotoliniu būdu kokybės 

gerinimui: įsigyti 2 išmanieji ekranai, 6 nešiojamieji kompiuteriai, 50 planšetinių kompiuterių, 

mokykloje veikia WIFI ryšys, įdiegta virtuali mokymo platforma „Microsoft Office 365“.   

Atnaujintas II aukšto koridorius, priemonėmis praturtinta lauko klasė: 2020 m. gegužės 

mėn. mokyklos tarybos iniciatyva įrengtas Kneipo takas (plačiau: https://azuolopro.lt/wp-



content/uploads/2016/03/Susitikimo-vieta-%C4%84%C5%BEuolas.pdf), mobilios sėdimosios 

vietos. 2020 m. plačiojo veiklos įsivertinimo duomenimis, mokinių nuomone, per dvejus metus 

ugdymo(si) aplinkų vertinimas gerėjo 0,04–0,3 punkto dalimi, tačiau vis tiek išlieka tarp žemiau 

vertinamų rodiklių. 

Veiklos įgyvendinimas. Visi 2019–2020 m. m. baigę mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. 

2020 m. įgyvendinta 87 proc. suplanuotų veiklų.  

________________ 

 


