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I. ĮSTAIGOS METINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos vizija: Auginanti ir auganti mokykla.
Misija: Pamatinėmis žmogaus vertybėmis grįstos mokinio ugdymosi sėkmės kūrimas. 
1. Įstaigos pristatymas. 
Vilkaviškio  „Ąžuolo“  progimnazijoje  2021–2022  m.  m.  mokėsi  229  mokiniai,  nuo  2022

rugsėjo 1  d.  –  247  mokiniai  (padaugėjo  8  proc.).  Per  paskutinius  4  metus  mokinių  skaičius
progimnazijoje išaugo 20 proc. 2022 m. rugsėjo mėnesį sukomplektuota 1 priešmokyklinio ugdymo
grupė (PUG, ) ir 10 1–8 klasių komplektų (dvi pirmos ir dvi ketvirtos klasės). Mokinių skaičiaus
vidurkis 1–8 klasėse – 23,3. 2021–2022 m. m. sukomplektuota 1 PUG ir 9 1–8 klasių komplektai.
Etatų ir darbuotojų skaičius pateikiamas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Etatų ir darbuotojų skaičius
2022 m. sausio 1 d. 2022 m. gruodžio 31 d.

Pareigybės Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Etatų
skaičius

Darbuotojų
skaičius

Vadovai (ugdymo procesui 
organizuoti ir valdyti)

2 2 2 2

Švietimo pagalbos specialistai 3,25 4 4,25 4
Mokytojo padėjėjai 1,5 2 3 5
Bibliotekininkas 1 1 0,75 1
Karjeros specialistas 0 0 0,56
Pedagogai 17,8 26 17,71 25
Viso ugdymo planui įgyvendinti 24,05 26,77
Nepedagoginiai darbuotojai 12,5 14 13,37 14
Viso SF 14,00 14,87
Mokytojo padėjėjai (KK projektas) 2 3 0 0
Iš viso 40,05 51 41,64 51
Laisvi etatai 0,68 0,03

2. Biudžetas.
Pateikiami  dviejų  pastarųjų  biudžetinių  metų  pabaigos  (2  lentelė)  ir  įstaigos  turto,  lėšų

administravimo ir valdymo duomenys (3 lentelė). 

2 lentelė. 2021m. ir 2022 m. biudžeto duomenys
Finansavimo

šaltiniai
2021 m. 2022 m.

Asignavimų
planas

Panaudoti 
asignavimai

Nepanaudo-
tos lėšos

Asignavimų
planas

Panaudoti
asignavimai

Nepanaudo-
tos lėšos

Spec. tikslinė
dotacija 
ugdymo 
reikmėms 
finan. (K)

395994,00 395976,36 17,64 481056,00 481055,09 0,91

Lėšos 159000,00 157701,98 1298,02 203500,00 199632,53 3867,47



savivaldybės 
savarankiško
ms 
funkcijoms 
vykdyti (Z)
Lėšos 
ugdymo 
reikmėms 
finan. (Z)

29000,00 29000,00 0,00 13200,00 13200,00 0,00

Kitos 
dotacijos ir 
lėšos (T)

11037,00 11037,00 0,00 6312,00 6312,00 0,00

Biudž. įstaigų
pajamos už 
teikiamas 
paslaugas (S)

1500,00 941,52 558,48 1300,00 614,76 685,24

Praėjusių 
metų 
savivaldybės 
funkcijų 
likučiai (LZ)

0,00 0,00 0,00 7900,00 7900,00 0,00

Iš viso 596531,00 594656,86 1874,14 713268,00 708714,38 4553,62

3 lentelė. Ilgalaikis turtas likutine verte
Straipsniai Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 
(2022-12-31)

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 
diena (2021-12-31)

1. Pastatai 292162,78 296952,10
2. Kiti statiniai 26904,42 28781,70
3. Mašinos ir įrenginiai 9217,91 0,00
4. Baldai ir biuro įranga 22042,40 16236,94
5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1718,63 620,60
Iš viso: 352046,14 342591,34

3. Veiklos rezultatai. 
Veikla vykdyta vadovaujantis 2021–2022 m. strateginio plano tikslais ir uždaviniais, 2022 m.

veiklos planu. 
Svarbiausi  2022 m. pasiekti  rezultatai  ir  rodikliai,  įgyvendinant  pirmąjį  strateginį  tikslą  –

Pasirengti diegti atnaujintas Bendrąsias programas (toliau – BP).
Visi  pedagogai  nagrinėjo  ugdymo turinio  atnaujinimo  (toliau  –  UTA) dokumentus:  UTA

kompetencijas, Vaiko raidos aprašą, BP projektus, pamokų planų pagal atnaujintas BP pavyzdžius
(Metodikos  dienų  protokolai).  Visi  pedagogai  dalyvavo  kompetencijų  tobulinimo  renginiuose,
skirtuose UTA (Pedagogų veiklos įsivertinimo anketų duomenys. Planuota 80 proc.).  Susitarti ir
Metodikos tarybos patvirtinti (2022-12-29) pamokos, kurioje mokomųjų dalykų turiniu ugdomos
kompetencijos,  kokybės požymiai.  Vyko dvi Metodikos dienos, kuriose dalyvavę  pedagogai (87
proc.) dalijosi UTA dokumentų įžvalgomis (planuota 85 proc.). Nuo 2022 m.  rugsėjo 1 d. PUG
mokiniai ugdomi pagal atnaujintą ugdymo planą. 

Svarbiausi  2021  m.  pasiekti  rezultatai  ir  rodikliai,  įgyvendinant  antrąjį  strateginį  tikslą  –
Plėtoti įtraukųjį ugdymą.  

Visi PUG ir 1–8 klasių mokiniai stebėjo, analizavo, reflektavo savo asmeninę pažangą (klasės
valandėlių, Refleksijų dienų metu). 70 proc. mokinių (planuota 70 proc.) įtraukiami į konkursus,
olimpiadas, varžybas, konferencijas ir kt. renginius. Rodiklis „Mokiniai turi galimybę per pamokas



pasirinkti  įvairaus  sudėtingumo  užduotis“  įsivertinimo  duomenimis  yra  3,05  (planuota  2,9).
Kiekvieno mokinio pažanga 2022 m. išliko stabili (100 proc.) Pamokų, kuriose vyrauja mokymosi
(šiuolaikinė)  paradigma  dalis  –  31,2  proc.  (planuota  37).   Diferencijavimo,  individualizavimo,
suasmeninimo rodiklis veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis mažesnis 0,17 įverčių dalies nei
planuota  (planuota  2,89,  įsivertinta  –  2,7).  Rodiklio  „Teikiama  individualizuota  pagalba
konsultuojant atskirus, įvairių poreikių turinčius mokinius bei jų grupes“ vertinimas pagerėjo 0,1
įverčio  dalimi  (planuota  2,8,  įsivertinta  2,9).  Komunikavimo,  pažinimo  ir  mokėjimo  mokytis
kompetencijų  vertinimo  rodiklis  pasiektas  (16  proc.).  Mokiniai  įsitraukia  į  mokyklos  siūlomas
neformaliąsias veiklas (planuota 45 proc., įvykdyta 85 proc.). Į neformaliąsias veiklas įsitraukė 77,8
proc. mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Pedagogų mokymasis kryptingas: parengtas
pedagogų  kvalifikacijos  tobulinimo(si)  planas   atsižvelgiant  į  strateginius  tikslus,  ugdymo
prioritetus:  skaitmeninio  raštingumo  tobulinimas,  skaitymo  gebėjimų  ugdymas  visų  dalykų
pamokose, įtraukties principo švietime įgyvendinimas, pasirengimas diegti atnaujintas BP. 2022 m.
birželio mėn. vyko individualūs pokalbiai su visais pedagogais. Kvalifikacijos tobulinimo planas
įgyvendintas 91 proc. Mentorystė poroje įgyvendinta iš dalies (57,15 proc., planuota 85 proc.). 4–8
kl.  mokinių  apklausos  duomenimis  rodiklio  „Santykiai  ir  savijauta”  įvertinimo  vidurkis  –  3,2
(padidėjo 0,7 dalimis, planuota ne žemiau 2,5 (iš 4)). 86,5 proc. 4–8 kl. mokinių patvirtino, kad
„Man gerai sekasi bendrauti su bendraamžiais.”

Svarbiausi  2022 m.  pasiekti  rezultatai  ir  rodikliai,  įgyvendinant  trečiąjį  strateginį  tikslą  –
Kurti saugią, šiuolaikišką, technologiškai turtingą mokymosi aplinką.

Socialinių  mokslų,  1  klasės  kabinete įdiegti  2  interaktyvūs  ekranai,  visuose  su  ekranais
susietuose  kompiuteriuose  įdiegta  „Mozabook“  programinė  įranga  (planuota  bent  viename).
Atnaujintos ir papildytos priemonėmis biblioteka, PUG klasė, įsigyti akustiniai baldai, valgyklos
inventorius (maisto išdavimo linija, baldai, indų plovimo įranga).  

Kasmetinėje veiklos įsivertinimo analizėje kiekvieno mokytojo per metus įvardintas pamokų,
organizuotų už mokyklos ribų, netradicinėse erdvėse skaičius – ne mažiau 4. Tai atitinka planuotą
rezultatą. Plano rodikliai „Visose klasėse vedamos SEU pamokos“, „Visi mokiniai dalyvauja bent
vienoje akcijoje“, „Organizuota mokinių vasaros stovykla“, „Kasmet organizuojamų akcijų, kuriant
ir  gražinant  progimnazijos  erdves,  skaičius“  pasiekti  100  proc.  Mokytojų,  švietimo  pagalbos
specialistų komandinio darbo rezultatas – mažėjantis patyčių skaičius: 2019 m. ir 2022 m. fiksuoti 5
atvejai  (vienam  mokiniui  tenka  atitinkamai  0,024  ir  0,02  atvejo).  Visi  mokiniai  naudojasi
personalizuotomis  skaitmeninėmis  užduotimis,  elektroninėmis  pratybomis.  „Ugdymosi  aplinkų”
pamokos kokybės lygio vidurkis (ugdymo procese naudojamos priemonės įvairios, šiuolaikiškos,
prasmingai naudojamos,  jų pakanka visiems mokiniams) viršytas 0,43 įverčio dalimis (planuota
2,6, pasiekta 3,03). 

Atlikus  2021–2023  m.  strateginio  plano  2022  metų  monitoringą,  nustatyta,  kad  veiklos
rezultatai siekia 86 proc. planuotų reikšmių, iš jų 8 proc. viršija numatytas.

Atsižvelgiant  į  monitoringo  duomenis,  įsivertinimo,  pasiekimų  ir  pažangos  rezultatus,
konstatuota,  kad  veikla  vykdoma  tinkama  linkme.  Trečiais  strateginio  laikotarpio  metais  bus
stiprinamas pagalbos mokiniui  priemonių,  vadovaujantis  įtraukiojo ugdymo principais,  teikimas,
gerinama pamokos kokybė, atsižvelgiant į atnaujintą ugdymo turinį, įtraukiant STEAM veiklas. 

Su  mokyklos  pažanga  detaliau  susipažinti  galima  el.  svetainėje
https://azuolopro.lt/index.php/mokyklos-pazanga/.

4. Teikiamos paslaugos.  
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija – bendrojo ugdymo mokykla, organizuojanti mokymąsi

kasdieniu  ir  nuotoliniu  būdu.  Progimnazijoje  vykdomos  priešmokyklinio,  pradinio,  pagrindinio
ugdymo I pakopos, neformaliojo švietimo programos. 

Priešmokyklinis  ugdymas.  2022 m.  priešmokyklinio  ugdymo programą baigė  14  mokinių
(100 proc.). Visi mokiniai padarė pažangą ir pradėjo mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

Pradinis ugdymas. Pradinio ugdymo programą baigė 26 mokiniai.  2022–2023 m. m. pagal
pradinio ugdymo programą pradėjo mokytis 41 mokinys. 



Pasiekti  rezultatai.  Pažangumas  – 100 proc.  Mokymosi kokybė –79,28 proc. Lyginant su
2020–2021 m. m., mokymosi kokybė  padidėjo 1,28 proc. – nuo 78 (2019–2020 m. m.) iki 79,28
(2021–2022 m. m.) proc. 7,13 proc. padidėjo mokinių, besimokančių tik aukštesniuoju lygiu – nuo
19 proc.  2019–2020 m. m iki 26,13 proc. 2021–2022 m. m.). Lyginant tų pačių mokinių (4 ir 6 kl.)
2020 m.  ir  2022 m.  NMPP lietuvių  kalbos  (skaitymo)  rezultatus,  rezultato  procentais  vidurkis
pagerėjo 8,6 proc., nuo 58 iki 66,6 proc. (savivaldybės vidurkis – 64,4, šalies – 66,6). 

Lyginant tų pačių mokinių (4 ir 6 kl.) 2020 m. ir 2022 m. NMPP lietuvių kalbos (skaitymo)
rezultatus, mokinių rezultatų procentais atskirtis tarp berniukų ir mergaičių sumažėjo 11,13 proc.
(2020 m. skirtumas – 17,12 proc., 2022 m. – 6,5 proc.). Lyginant 2020–2021 m. m. (2–3 klasių) ir
2021–2022 m. m. (3–4 klasių) tų pačių mokinių dalykinės pažangos pokytį, lietuvių kalbos pažangą
padarė 5,4 proc., anglų kalbos – 5,6 proc., pasaulio pažinimo 29,3 proc. mokinių daugiau.

Pagrindinis  ugdymas  (I  dalis).  Pasiekti  rezultatai. Pažangumas   –  100  proc.   Mokymosi
kokybė – 58,65 proc. 5–8 klasių mokymosi kokybė padidėjo 1,95 proc. – nuo 56,7 (2019–2020 m.
m.) iki 58, 65 (2021–2022 m. m.). Lyginant 2019–2020 m. m. ir 2021–2022 m. m. 5 proc. padidėjo
mokinių dalyvavimas projektinėse veiklose, akcijose ir netradicinio ugdymo dienose (nuo 90 proc.
iki 95 proc.). Lyginant 2020–2021 m. m. (5, 6, 7 klasių) ir 2021–2022 m. m. (6, 7, 8 klasių) tų pačių
mokinių dalykinės  pažangos pokytį,  lietuvių kalbos pažangą padarė 4,8 proc.,  anglų kalbos 0,3
proc., matematikos 13,6 proc., informacinių technologijų 17 proc., gamtos mokslų 4 proc., istorijos
5,8 proc., fizinio ugdymo 15,9 proc., dailės 6, muzikos 28,8 proc. mokinių daugiau. Lyginant SUP
turinčių  mokinių  metinį  pažangos pokytį,  asmeninę pažangą padarė 8,3 proc.  daugiau mokinių:
2019–2020 m. m. pažangą padarė 75 proc., 2021–2022 m. m. – 83,3 proc.). 

Neformalusis  švietimas.  Progimnazijoje  siūlomos  13  neformaliojo  ugdymo  veiklos,
apimančios meninę, sporto, gamtos mokslų, IT sritis. Veikia šachmatų, Robotikos būreliai (paslaugą
teikia kiti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai). Į veiklas įsitraukė 85 proc. mokinių ir 77,8 proc.
visų mokinių su SUP. 

Teikiama mokama paslauga – patalpų nuoma. Paslauga teikiama pagal 2018 m. balandžio 27
d.  Vilkaviškio  r.  sav.  tarybos  patvirtintu  sprendimu  Nr.  B-TS-1070  „Vilkaviškio  rajono
savivaldybių švietimo įstaigų teikiamų paslaugų (patalpų nuomos) sąrašas“.

5. Vadovo indėlis. 
Komandinis  darbas,  sutelktumas,  pasidalinta  lyderystė,  veiklos  vystymas  vadovaujantis

Demingo  ratu,  ypač  akcentuojant  grįžtamojo  ryšio  teikimą  įvairiais  lygmenimis,  kryptingas
orientavimas į mokyklos vizijos įgyvendinimą yra vieni iš veiksnių, padedančių patirti  sėkmę ir
spręsti iškylančias problemas. Vadovaujamasi Geros mokyklos koncepcija – vienodai sutelkiamas
dėmesys tiek į mokinių patirtis, procesą, tiek į rezultatus. Kaip sėkmės pavyzdžius 2022 m. galima
išskirti  šias  veiklas: Kokybės  krepšelio  projekto  vykdymo  koordinavimą,  pasiektą  mokyklos
pažangą per  dvejų metų projekto vykdymo laikotarpį  (2022 m. spalio  mėn.  atlikto  pakartotinio
išorės vertinimo metu mokyklos pažanga nustatyta visose 10 vertintų sričių (detaliau su vertinimo
išvadomis  galima  susipažinti  el.  svetainėje:  https://azuolopro.lt/index.php/mokyklos-pazanga/),
mokinio ūgties dienoraščio (MŪD) patobulinimą, formalizuojant bendrųjų kompetencijų vertinimą,
ilgalaikio projektinio darbo įvedimą 8 kl. mokiniams, mokytojų padėjėjų įdarbinimą ir darbo krūvio
perskirstymą, nuo rugsėjo 1 d. pradėjus mokytis 5-iems mokiniams su dideliais ir labai dideliais
specialiaisiais  poreikiais  (toliau-SUP),  karjeros  specialisto  įveiklinimą  dviejose  mokyklose,
švietimo  pagalbos  SUP  mokiniams  teikimo  užtikrinimą,  mentoriaus  veiklos  koordinavimą,
pasirengimą fotovoltinės elektrinės įrengimui. 2022 m. kartu su partneriais baigtas vykdyti 2 metų
trukmės iš EU SF finansuojamas  projektas „8 klasių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant
virtualią aplinką“.  Rezultatas: padidėjusi asmeninė mokinių matematikos pažanga: lyginant 2020–
2021 m. m. (5, 6, 7 klasių) ir 2021–2022 m. m. (6, 7, 8 klasių) tų pačių mokinių dalykinės pažangos
pokytį, matematikos asmeninę pažangą padarė 13,6 proc. mokinių daugiau. Siekiant gerinti vaikų
maitinimąsi,  pasirašytos  programų  „Pienas  vaikams“  ir  „Vaisių  ir  daržovių  bei  pieno  ir  pieno
produktų  vartojimo  skatinimo  vaikų  ugdymo  įstaigose“  vykdymo  sutartys,  užtikrinta  mokinių
maitinimo  paslauga  (2022  m.  rugpjūčio  30  d.  Mokinių  maitinimo  sutartis  Nr.  4.27-00-93  su
Vilkaviškio  „Aušros“  gimnazija).  Siekiant  plėsti  neformaliojo  ugdymo  veiklų  pasirinkimą



mokiniams,  pasirašytos  dvi  bendradarbiavimo  sutartys  su  Robotikos  mokyklomis.  Sprendžiant
pedagogų  trūkumą  progimnazijoje,  pasirašytos  sutartys  su  Vytauto  didžiojo  universitetu  (dėl
matematikos mokytojo įdarbinimo) ir su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (dėl specialiojo
pedagogo  įdarbinimo).  Pasirašyta  bendradarbiavimo  sutartis  su  Lietuvos  mokinių  neformaliojo
švietimo  centru  (2022 m.  liepos  29 d.  Nr.  R8-573)  įgyvendinant  projektą  „Kokybiškų karjeros
paslaugų  teikimas  realioje  ir  virtualioje  aplinkoje“  (mokinei,  ketinančiai  studijuoti  pedagogiką,
sudaryta galimybė „šešėliuoti“ profesiją). 

6. Veiklos kokybės įsivertinimas.
Įsivertindama veiklos kokybę, progimnazija vadovaujasi 2016 m. patvirtinta metodika, Geros

mokyklos  koncepcijos nuostatomis.  Įsivertinime  kasmet  kviečiami  dalyvauti  mokiniai,  jų  tėvai,
pedagogai  ir  kiti  mokyklos  darbuotojai.  Apie  tobulinimo  poreikį  sprendžiama  analizuojant
įsivertinimo duomenis, juos pristatant progimnazijos bendruomenei (Mokytojų tarybos, Mokyklos
tarybos, Mokinių tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose).  Socialiniams partneriams ir kitiems
bendruomenės  nariams  sudaroma galimybė  su  apibendrintais  įsivertinimo  rezultatais  susipažinti
mokyklos  internetinėje  svetainėje,  stende.  Atsižvelgiant  į  bendruomenės,  į  Metodikos  tarybos
pasiūlymus,  remiantis  gautais  įsivertinimo  rezultatais,  planuojama  progimnazijos  veikla,
nustatomos  prioritetinės  kryptys,  įsivertinama,  ar  pasiekti  laikotarpio  rezultatai.  Įsivertinimo
rezultatai naudojami tobulinant kasdienę ugdomąją veiklą, reflektuojant veiklą savianalizės anketoje
ir  pokalbyje.  2022  m.  plačiojo  veiklos  kokybės  įsivertinimo  duomenys  pateikti  el.  svetainėje:
https://azuolopro.lt/index.php/veikla/veiklos-kokybes-isivertinimas/ 

7. Ugdymo proceso valdymas, vadyba. 
Ugdymo proceso  valdymui  yra  skirti  2  etatai,  2  pareigybės  –  direktoriaus  ir  direktoriaus

pavaduotojo  ugdymui,  dirba  2  darbuotojai.  Pasiskirstymas  pareigomis  pateiktas  el.  svetainėje:
https://azuolopro.lt/wp-content/uploads/2016/01/pasiskirstymas_pareig.pdf.  Veiklas,  susijusias  su
ugdymo  turinio  vadyba,  pagal  kompetenciją,  atsakomybių  lauką  atlieka  savivaldos  institucijų
vadovai, direktorius įsakymu sudaromos darbo grupės. 2022 m. direktoriaus patvirtintos 13 naujų ar
atnaujintos redakcijos tvarkų. Mokinių saugumas, lygios galimybės, bendruomenės informavimas
užtikrinami vadovaujantis lokaliais dokumentais. 

8. Atliktos patikros. 
2022  m.  birželio  2  d.  Vilkaviškio  rajono  savivaldybės  administracija  atliko  kompleksinį

tikslinį civilinės saugos būklės patikrinimą. Išvada: Civilinės saugos būklės įvertinimas „gerai“. 
Nacionalinis  visuomenės  sveikatos  centras  prie  SAM Marijampolės  departamento   Vilkaviškio
skyrius atliko du patikrinimus: 

2022 m. birželio 13 d. – periodinę valstybinę visuomenės sveikatos kontrolę. Išvada: Ugdymo
veikla Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN
21:2017  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos
reikalavimai“. 

2022 m.  lapkričio  14  d.  –  operatyviąją  valstybinę  visuomenės  sveikatos  saugos  kontrolę.
Išvada: Ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN21:2017 „Mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

9. Socialiniai partneriai. 
Mokyklos ryšiai su socialiniai partneriais turi įtakos mokinių asmenybės raidai, bendrųjų ir

dalykinių kompetencijų augimui, ugdymuisi karjera, gerėja mokinių motyvacija, socializacija – tai
daro teigiamą įtaką mokinių pažangai (žr. 2, 3 punktus).  Vykdomos veiklos su šiais socialiniais
partneriais:  Vilkaviškio r. visuomenės sveikatos biuru,  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriumi, Vilkaviškio r. PK, Vilkaviškio švietimo pagalbos
tarnyba, Vilkaviškio r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriumi, Vilkaviškio socialinės pagalbos centru, Marijampolės apskrities
VTA skyriumi, Vilkaviškio, Šeimenos seniūnijomis. 

10. Kvalifikacijos tobulinimas. 
2022 m. vadovas kvalifikaciją  tobulino 120 val. (15 d.). Visos kvalifikacijos tobulinimo(si)

valandos pagrįstos pažymėjimais. Tobulintos šios kompetencijos: lyderystė mokymui ir mokymuisi,



strateginio  švietimo  įstaigos  valdymo,  reflektavimo  ir  mokymosi  mokytis,  komunikavimo,
bendravimo ir bendradarbiavimo, komandos formavimo ir įgalinimo. 

11. Spręstini klausimai. 
Mokinių matematikos, socialinių mokslų pasiekimų gerinimas. Rūbinės, sensorikos kabineto

įrengimas,  mokyklos  kiemo  dangos  ir  įvažiavimo  atnaujinimas,  teritorijoje  esančių  medžių,
keliančių pavojų, šalinimas. 

II. 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.  Gerinti
ugdymo(si)
kokybę,
įgyvendinant
projekto
„Kokybės
krepšelis“
veiklas
(tęstinė
užduotis). 

Gerinama
ugdymo proceso
organizavimo
kokybė,
orientuojantis  į
mokinių,
mokytojų,  tėvų
bendradarbiavi-
mą.

Ne mažiau kaip 
90 proc. 
įvykdytos 
mokyklos veiklos 
tobulinimo plane 
numatytos 
projekto ,,Kokybe
s krepšelis“ (KK) 
finansuojamos 
veiklos.
Pasiekti mokyklos
veiklos 
tobulinimo plane 
numatyti 
kiekybiniai ir 
kokybiniai 
rodikliai. Laiku 
parengtos plano 
įgyvendinimo 
ataskaitos NŠA. 

Koordinavau projekto „Kokybės 
krepšelis“ (KK) įgyvendinimą. 
Mokyklos veiklos tobulinimo plane 
(MVTP) numatytos projekto KK  
finansuojamos veiklos įvykdytos 98 
proc. Iš 35 kiekybinių rodiklių: viršyta 
13 rodiklių,
pasiekta 11 rodiklių, pasiekta ne visa 
apimtimi 10 rodiklių. Nepasiekta 1 
rodiklis. 
Iš 20 kokybinių rodiklių: viršyta 12 
rodiklių, pasiekta 7 rodikliai, pasiekta 
ne visa apimtimi 1 rodiklis. MVTP 
įgyvendinimo ataskaitos pateiktos laiku 
(Veiklos tobulinimo galutinė ataskaita 
patvirtinta direktoriaus įsakymu 2022 
m. liepos 7 d.).
Pagrindinė projekto įgyvendinimo 
sėkmė yra pagerėjusi lietuvių kalbos ir 
literatūros ir kitų dalykų asmeninė 
mokinių pažanga, pasiektas ir išlikęs 
stabilus (100 proc.) mokinių 
pažangumas, padidėjusi mokymo(si) 
kokybė. Projekto vykdymo laikotarpiu 
stiprinau kokybės vadybos kultūrą, tai  
sudarė sąlygas užtikrinti veiklos 
tvarumą ir tęstinumą. 2022 m. spalio 4 
d. vykusio išorės rizikos vertinimo 
ataskaitos išvados duomenimis, 
Vilkaviškio Ąžuolo progimnazijoje KK 
projekto įgyvendinimo metu pažanga 
padaryta visose vertinimo srityse: 1. 
Rezultatai, 2. Pagalba mokiniui, 3. 
Ugdymo(si) procesas. Dešimties veiklos



kokybės rizikos vertinimo rodiklių 
įvertinimas pagerėjo iš 2 į 3 lygį (iš 4 
galimų). 

1.3. Telkti 
progimnazijo
s pedagogus 
ugdymo 
turinio 
atnaujinimo 
(UTA) 
procesui: 
inicijuoti ir 
organizuoti 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimąsi, 
gerosios 
patirties 
sklaidą 
ruošiantis 
diegti 
atnaujintas 
bendrąsias 
programas 
(BP) (tęstinė 
užduotis).

Atliepiamas 
GMK aspektai 
Mokyklos 
bendruomenė: 
besimokanti 
organizacija; 
Lyderystė ir 
vadyba. 
Pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimas 
kreipiamas 
pagal UTA 
gaires. 

Visi pedagogai 
gilinosi ir 
analizavo 7 UTA 
kompetencijas, 
Vaiko raidos 
aprašą, BP 
projektus, 
pamokų planų 
pagal atnaujintas 
BP pavyzdžius.
Ne mažiau kaip 
80 proc. 
pedagogų 
dalyvavo 
kompetencijų 
tobulinimo 
renginiuose, 
skirtuose UTA.
Įvyko viena 
metodinė diena, 
skirta UTA 
diegimo 
klausimams 
spręsti.  

Telkiau pedagogus UTA procesui. Visi 
pedagogai nagrinėjo UTA dokumentus: 
UTA kompetencijas, Vaiko raidos 
aprašą, BP projektus, pamokų planų 
pagal atnaujintas BP pavyzdžius 
(Metodikos dienų protokolai). 100 proc.
pedagogų dalyvavo kompetencijų 
tobulinimo renginiuose, skirtuose UTA 
(Pedagogų veiklos įsivertinimo anketų 
duomenys). 
Konsultavau organizuojant dvi 
metodikos dienas UTA klausimais, 
kuriose dalyvavę pedagogai (87 proc.) 
dalijosi įžvalgomis. Inicijavau 
kvalifikacijos tobulinimo(si) programos 
„Pažangių metodų taikymas pamokoje 
skatinant motyvaciją, siekiant pažangos 
bei pokyčių“ pedagogams 
įgyvendinimą, esu programos 
bendraautorė. 
Esu įtraukta į Vilkaviškio rajono 
savivaldybės atnaujinamo ugdymo 
turinio įgyvendinimo koordinavimo 
komandą, dalyvavau visuose komandos 
susirinkimuose, mokymuose, teikiau 
pasiūlymus planuojant veiklas. 2022 m. 
spalio 18 d. rajono švietimo įstaigų 
vadovų susirinkime parengiau ir 
pristačiau pranešimą „Veiksniai, 
darantys įtaką sėkmingam pasirengimui 
UTA Vilkaviškio „Ąžuolo“ 
progimnazijoje“.

8.3. Dalyvauti
įgyvendinant 
„Tūkstantme-
čio mokyklų“
programos I 
etapo veiklas.

Suplanuojamas 
ir pradedamas 
įgyvendinti 
pokytis 
progimnazijoje, 
gerinantis 
įtraukaus 
ugdymo(si) 
sąlygas, ugdymo
proceso 
organizavimą, 
mokinių 
pasiekimų 
gerinimą, 
pažangą, 
tinklaveiką, 
mokyklos 

Pagal numatytą 
tvarkaraštį 
dalyvaujama 
savivaldybės 
Pažangos plano 
kūrimo veiklose.
Pažangos planui 
pateikiami 
pagrįsti duomenys
apie 
infrastruktūros 
atnaujinimą, 
atitinkantį 
universalaus 
dizaino mokymesi
principus. 
Progimnazijos 

Dalyvavau 90 proc. organizuojamų 
savivaldybės Pažangos plano kūrimo 
veiklų. Inicijavau diskusijas mokyklos 
komandoje, laiku pateikiau duomenis 
dėl poreikio atnaujinti  infrastruktūrą, 
įsigyti priemonių. Pateikta vizija 
atitinka 4 Pažangos plano sritis: 
lyderystę, įtraukųjį, kultūrinį, STEAM 
ugdymą (plano duomenys). Esu TŪM 
programos įgyvendinimo grupės narė 
(Savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2022-05-16 įsakymas Nr. 
B-ĮV-572). Progimnazijos bendruomenę
informavau apie planuojamas veiklas, 
esu įtraukta į Pažangos plano veiklų 
vykdymą. Kai kurių veiklų vykdymas 
įtraukiant bendruomenę nukeltas 2023 



kultūros kaitą. bendruomenė 
(mokytojai, 
mokiniai, tėvai) 
informuoti ir 
įtraukti į 
Pažangos plano 
veiklų vykdymą.

m.

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

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. Kartu su pavaduotoja ugdymui parengiau 
pranešimą „Dovana Lietuvai“ ir dalinausi 
mokyklos patirtimi respublikos švietimo 
įstaigų atstovų pasitarime, įgyvendinant 
„Kokybės krepšelio“ projektą. (2022-03-17)

Išgrynintos projekto sėkmės įtrauktos į  2022–
2023 m. Ugdymo planą kaip tęstinės  veiklos.
Sustiprėjo kokybės vadybos kultūra.  

3.2.  Inicijavau  ir  koordinavau  metų
projektinio  darbo  8  klasės  mokiniams
įtraukimą į Ugdymo planą.

Padidėjusi  mokinių  asmeninė  matematikos
pažanga:  lyginant  2020–2021  m.  m.  (5,  6,  7
klasių) ir 2021–2022 m. m. (6, 7, 8 klasių) tų
pačių  mokinių  dalykinės  pažangos  pokytį,
matematikos  asmeninę  pažangą  padarė  13,6
proc. daugiau mokinių.

3.3.  Progimnazijoje  inicijavau  „Direktoriaus
valandą mokiniams“.

Mokiniams sudarytos sąlygos tiesiogiai išsakyti
idėjas,  rūpesčius  dėl  mokyklos  veiklos,
skatinama atsakomybė ir lyderystė, motyvacija.

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.

III. 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. 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. Vadovavimo ugdymuisi ir mokymo.
7.2. Švietimo įstaigos ateities kūrimo. 

V. KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. 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)

8.1.  

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. Karantinas, ekstremalios sąlygos, ir kitos nuo Progimnazijos nepriklausančios aplinkybės.

9.2. Nedarbingumas.

VI. VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 
Mokyklos tarybos pirmininkė            __________            Jolanta Ribačionkienė     
                                                                             (parašas)                    (vardas ir pavardė)                      (data)

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)


