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Panevėžys   

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  

Panevėžio „Aušros“ progimnazija 2018 metais baigė įgyvendinti 2017-2018 metų strateginį planą, 

kuriame buvo numatyti į mokinių pasiekimų gerinimą 3 strateginiai tikslai ir pagrindinės 2 metų 

progimnazijos veiklos kryptys: didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, kurti saugią ir 

šiuolaikišką progimnazijos ugdymosi aplinką. Formuoti teigimą progimnazijos įvaizdį. 

Progimnazijos strategijų kūrimas, planavimas vykdomas kryptingai, veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadų, rekomendacijų pagrindu buvo nustatomos probleminės veiklos sritys, sudaromos veiklų 

planavimui darbo grupės. Darbo grupėms vadovauja direktorė ar direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Progimnazijos valdymas pagrįstas kolegialiais, demokratiškais sprendimų įgyvendinimo būdais. 

2018 m. progimnazijos metinė  veiklos  programa buvo parengta, atsižvelgiant į progimnazijos 

2017-2018 metų strateginį planą, veiklos kokybės įsivertinimo 2017 metais srities „Mokymosi 

aplinkos“ gautas išvadas ir siūlymus, 2017 metų įstaigos veiklos ataskaitą, dalykų metodinių grupių 

siūlymus dėl 2018 metų veiklos priemonių. Progimnazija, planuodama veiklas 2018 metams 

atsižvelgė ir į mokinių skaičių, socialinį kontekstą, skiriamus įstaigai finansinius asignavimus iš 

Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio miesto sprendimus dėl įstaigos reorganizavimo. 2018 

metais viena iš temų, pasirinktų progimnazijos veiklos tobulinimui, buvo „Mokymasis ne 

mokykloje“. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertinimo komandos sutarimu, 

progimnazijos veiklos aspektas „Edukacinės išvykos“ įvardintas kaip stiprusis mokyklos veiklos 

aspektas. Vertinimo metu stebėtos pamokos įvairiose Panevėžio vietose: vienuolyne, Kraštotyros 

muziejuje, Dailės galerijoje, Gamtos mokykloje, globos namuose, leidžia daryti išvadą, kad toks 

mokymasis suteikia įvairesnės ugdymosi patirties. Atliktas ir 2018 metais šios srities vertinimas 

parodė, kad 90 procentų mokytojų ilgalaikiuose planuose numato ir įgyvendina susitarimą 2-3 

ugdymo turinio pamokas vesti  ne mokykloje. Taip tobulinamas patiriminis ir praktinis mokymas.  

2017–2018 m. m. sėkmingai baigė visi 294  progimnazijos mokiniai. Kartoti kurso liko 2 mokiniai. 

Pradinio ugdymo išsilavinimą įgijo visi 26 ketvirtos klasės mokiniai (100%). Pagrindinio 

ugdymo I dalies programą baigė visi 29 aštuntos klasės mokiniai (100%). 2018 m. daugiau nei 

90 proc. pedagogų dalyvavo mokymuose ir tobulino profesines kompetencijas. Mokytojams 

sudarytos sąlygos tobulinti kvalifikaciją, mokinio krepšelio lėšų tam pakanka. Per mokslo metus, 

atsižvelgiant į 2018 m veiklos plane iškeltus tikslus, organizuoti  seminarai mokytojams. Mažiau 

nei 85 proc. mokytojų tobulino kompetencijas individualiai, jiems aktualiomis temomis, grįžę iš 

mokymų, gerąja patirtimi dažniausiai dalijasi metodinėse grupėse. Įstaigos vadovai, pagal poreikį, 

stebi mokytojų pamokas, teikia patarimų dėl pamokų organizavimo. Mokytojams bendradarbiaujant 
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vieniems su kitais, keičiasi požiūris į pamoką, į mokinių ugdymą(si). Mokytojų teigimu, metodinėse 

grupėse jie dalijasi informacija iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, drauge analizuoja švietimą 

reglamentuojančius dokumentus (pavyzdžiui, „Geros mokyklos koncepciją“), aptaria standartizuotų 

testų rezultatus, planuoja renginius. Progimnazijos mokytojai dalijasi savo patirtimi su miesto 

pedagogais. Vaiko gerovės komisijos nariai dalijasi patirtimi apie specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių ugdymą. Pasibaigus mokslo metams, mokytojai pildo pedagoginės veiklos įsivertinimo 

anketas: įsivertina ugdomosios veiklos, bendravimo ir bendradarbiavimo veiklas, asmeninio 

profesinio tobulėjimo sritis, kas labiausiai pasisekė šias mokslo metais, nurodo, ką planuoja 

tobulinti kitais mokslo metais. Direktorės pavaduotoja ugdymui aptaria su mokytojais įsivertinimo 

anketose pateiktą informaciją, kurią naudoja kvalifikacijos tobulinimo programos rengimui. Visi 

mokytojai ilgalaikių teminių planų „Situacijos analizės“ dalyje numatė mokinių pasiekimų lygius 

procentais. Progimnazijos pedagoginė bendruomenė iš savo mokinių tikisi asmenybės ūgties: 

aktyvesnio dalyvavimo organizuojamose veiklose, socialinių ir asmeninių kompetencijų augimo, 

tolerancijos skirtybėms, bendruomeniškumo. Kolegų stebėtų pamokų veiklos, kuriose mokomoji 

medžiaga sieta su mokinių patirtimi, grįsta prasmingais ryšiais su gyvenimiška aplinka ir  išskirtos 

kaip stiprusis pamokos aspektas. Pamokose mokytojai mokymo metodus parinko taip, kad 

mokymasis padėjo mokiniams įgyti gyvenimiškos patirties. Išvada. Stebėtų duomenų koreliacine 

analize nustatytas stiprus 0,83 ryšys tarp vadovavimo kiekvieno mokinio ugdymui ir mokinių 

įgytos mokymosi patirties. Todėl darytina išvada, kad pasirinktų metodų tikslingumas ir 

tinkamumas daro didelį poveikį mokinių patiriamam mokymosi džiaugsmui bei ugdymo 

proceso įprasminimui. 

Ugdymo aplinkų įvairovė. Visi mokykloje dirbantys mokytojai turi kompiuterizuotas darbo vietas,  

pedagogai turi nešiojamus kompiuterius, kai kurių dalykų mokytojai naudoja mokomųjų dalykų 

kompiuterines programas. Mokomieji kabinetai aprūpinti reikiama įranga ir priemonėmis (visi 

kabinetai aprūpinti kompiuteriniais projektoriais, yra penkios interaktyvios lentos, kurios kaip ir 

mokytojų bei mokinių sukurtos mokymo priemonės, veiksmingai naudotos ugdymosi tikslams 

pasiekti. Mokymosi priemonės ir įranga vertinami, kaip stiprusis pamokos aspektas. Ypač 

veiksmingas įvairių priemonių panaudojimas ir jų šiuolaikiškumas, skatinantis mokinių motyvaciją, 

Įrangos ir priemonių progimnazijoje pakanka, jos yra įvairios, skirtingos paskirties, tinkamai 

naudojamos pamokos tikslams pasiekti – atitinka dalyko turinį, mokinių poreikius ir amžių, 

mokymo(si) situaciją. Tačiau mokymasis virtualioje aplinkoje vidutiniškas.  Dažniausiai IKT 

taikytos tradiciškai: mokymosi uždavinio bei klasės užduočių skelbimui, naujos medžiagos sąvokų 

išsiaiškinimui, namų darbų skyrimui.  

Progimnazijos pastato išorė atnaujinta iš dalies (pakeistas stogas, langai ir durys), 2018 m 

savivaldybės lėšomis atnaujinti 2 sanitariniai mazgai. Vidaus patalpoms reikalinga renovacija. 

Patalpos įrengtos tvarkingai ir saugiai, tinkamai apšviestos, vėdinamos ir šildomos, tačiau daugumai 

kabinetų bei koridorių reikalingas remontas. Tai patvirtina vienas iš 2017–2018 metų strateginio 

plano tikslų – „kurti saugią ir šiuolaikišką progimnazijos ugdymo(si) aplinką“. Nors kabinetų 

aplinka tenkina mokinių mokymo(si) poreikius, tačiau I ir II korpuso mokomuosiuose kabinetuose 

trūksta erdvės dėl juose įrengtų mokinių rūbinių (mokykla neturi mokiniams skirtos rūbinės). Tai 

mažina erdvių funkcionalumą ir jų pritaikymą skirtingiems ugdymo(si) poreikiams. Pailgintos 

darbo dienos grupėje kuriamos įvairios paskirties erdvės (mokomoji patalpa, žaidimų kambarys), 
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tačiau jos labai ankštos. Pavieniuose kabinetuose (trijuose) atnaujinus mokyklinius baldus pagerėjo 

estetinis vaizdas ir ugdymosi sąlygos 5–8 klasių mokiniams. Progimnazijoje ribotas netradicinių 

patalpų (skirtų aktyviam ir pasyviam poilsiui) naudojimas, organizuojant grupinį darbą pamokose 

labai retai naudotasi patalpų ir jose esančių mokyklinių baldų funkcionalumu. Aplinkos jaukumas, 

estetiškumas, gera nuotaika kuriama pačios progimnazijos darbuotojų pastangomis – daugumos 

mokomųjų kabinetų ir koridorių sienos išnaudojamos mokinių darbų eksponavimui, žaismingi ir 

informatyvūs pradinių klasių kabinetai. Progimnazija įsirengė du stalo žaidimų kabinetus 

mokiniams – pradinukams ir 5–8 klasių mokiniams, perdažė ir atnaujino mokyklinius baldus, 

pakeitė krepšinio stovus aikštyne, papildomai pastatė suoliukų. 2018 metais  savivaldybės lėšomis 

atnaujintas įėjimas į progimnaziją, įrengtas pandusas neįgaliesiems asmenims. Išvada. Pastato ir 

vidinių erdvių ergonomiškumas yra tobulintinas veiklos aspektas. Progimnazijos 

bendruomenė inicijuoja mokyklos materialinės bazės atnaujinimą, savo jėgomis kuria 

patrauklias edukacines aplinkas mokiniams. Progimnazijoje siekiama pagarbaus mokinių ir 

mokytojų tarpusavio santykių, abipusio pasitikėjimo. Mokytojai ir kai kurie mokiniai savo elgesiu 

demonstruoja susitarimų laikymąsi. Progimnazijos koridoriuose, klasėse, laiptinėje eksponuojamos 

pozityvaus elgesio ir tvarkos taisyklės. Klasės valdymą kaip stiprusis pamokos aspektas išorinio 

vertinimo metu įvardintas 9 (11 proc.) stebėtose pamokose. Mokiniai klauso mokytojų nurodymų, 

vadovaujasi aiškiomis taisyklėmis. Pamokose mokymasis vadovaujant derinamas su savivaldžiu 

mokymusi sudarant galimybę mokiniams patiems atsakingai dalyvauti ugdymosi procese. 

Progimnazijoje stebimi šilti, betarpiški mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai. Mokytojai 

tinkamai sprendė pasitaikiusias destruktyvaus poelgio apraiškas. Mokiniai noriai kreipėsi į 

mokytojus pagalbos. Mokiniai bei jų tėvai NEC apklausose patvirtino, kad šilti mokinių ir mokytojų 

santykiai pamokose padeda siekti užsibrėžtų tikslų, kuria palankų mokymuisi mikroklimatą, 

motyvuoja mokinius veiklai. Mokinių elgesiu, pamokų lankymu, emociniais socialiniais klasių 

bendruomenių narių įgūdžiais progimnazijoje rūpinasi Vaiko gerovės komisija. Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 2018 metais parengti bei svarstyti  šių dokumentų projektai: Panevėžio 

,,Aušros“ progimnazijos pagalbos mokiniui tvarkos aprašas (2018-08-29), Panevėžio  ,,Aušros” 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos kaita (2018-09-03). Vaiko gerovės komisijos  

posėdžiuose priimtų nutarimų įgyvendinimas: stebėta ir aptarta 16 mokinių elgesio pokyčiai  

(pagalbos plano įgyvendinimas). Priimti jų atžvilgiu tinkami sprendimai. 5 mokinių ugdymosi 

gebėjimai ir sunkumai vertinti mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, o dėl 13 mokinių ugdymosi 

sunkumų vertinimo kreiptasi į Panevėžio miesto pedagoginę psichologinę tarnybą. Esant reikalui, 

dalyvauta Panevėžio socialinių paslaugų posėdžiuose, šeimos ir vaiko problemos atvejų 

aptarimuose. 2018 m. parengtos ir patvirtintos (2018 - 11-12) progimnazijos vidaus darbo tvarkos 

taisyklės. Progimnazijos vykdytos programos ir projektai: 2018 metais progimnazijos bendruomenė  

dalyvavo respublikiniuose bei miesto projektuose :programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai“ 

pradinukams (nemokami pieno ir vaisių produktai pradinukams visus mokslo metus), Panevėžio 

miesto teritorinės darbo biržos ir Panevėžio miesto savivaldybės „Aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonių įgyvendinimas“, Lietuvos kino centro prie kultūros ministerijos edukacijos projekte 

“Kino klubas“. Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos progimnazijoje įgyvendinamos socialinės 

emocinės bei prevencinės programos 1-8 klasių bendruomenėms: 1-3 klasėse „Veikiame kartu“, 4, 

7, 8 klasėse „Olweus“, 5,6 klasėse „Savu keliu“, Nacionaliniame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis 

žemė 2018“ dalyvavo 4,5 klasių mokiniai, sporto klubo projekte „Sveikas vanduo“ plaukti buvo 

mokomi 2 klasių mokiniai (44 mokiniai), ES ir Panevėžio miesto savivaldybės projekto“ Sveikos 
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gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ veiklose dalyvavo 2-5 klasių mokiniai (96 mokiniai). 

Išvada. Progimnazijos bendruomenė 2018m daugiau dalyvavo partneriais respublikiniuose 

bei miesto projektuose, programose ir mažiau rengė tarpdalykinius projektus klasių 

bendruomenėms.  

II SKYRIUS  

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS IR REZULTATAI 

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.Pasirengti ir 

įgyvendinti  
mokytojų etatinio 

apmokėjimo 

modelio, 
įsigaliosiančio 

nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 
nuostatas 

Įgyvendintos 

mokytojų etatinio 
apmokėjimo modelio 

nuostatos, susijusios 

su lokalių teisės aktų 
patvirtinimu.  

1.Parengti lokalūs teisės aktai, 

kuriais vadovaujantys įdiegtas 
etatinis mokytojų darbo 

apmokėjimo modelis  

(2018, III ketvirtis). 
2. Patvirtintas pedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašas 

(2018, III ketvirtis). 
3. Patvirtinti pedagoginių 

darbuotojų pareigybių 

aprašymai, darbuotojai 

supažindinti raštu 
(2018, III ketvirtis). 

4. Atnaujinta ir patvirtinta darbo 

apmokėjimo sistema, suderinta 
su darbuotojų profesine 

organizacija  

(2018, III ketvirtis). 

5. Papildytos ir pasirašytos 
darbuotojų darbo sutartys  

(2018, III ketvirtis). 

6. Parengtos ir patvirtintos  
naujos progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės, derintos su 

darbuotojų profesine 
organizacija 

(2018, III ir IV ketvirčiai) 

 

 
 

 

 

1.Parengti ir patvirtinti 

dokumentai su nauju DAS susiję 
dokumentai:  

1.1.Suderinti su Panevėžio 

miesto savivaldybe mokyklai 
skirtų pareigybių skaičiai  

(2018-08-30  įsk. Nr. – 162). 

1.2.Patvirtintas pedagoginių 
darbuotojų pareigybių sąrašas 

(2018-09-03 dir. įsk. P-59.1). 

1.3.Patvirtinti pedagoginių 

darbuotojų pareigybių 
aprašymai, darbuotojai 

supažindinti raštu 

(2018-09-28 dir. įsk. V-99)  
1.4. Papildytos darbuotojų darbo 

sutartys ir pasirašytos 

(2018, rugsėjis). 

1.5.Atnaujinta ir patvirtinta 
darbo apmokėjimo sistema, 

suderinta su darbuotojų 

profesine organizacija  
(2018-09-03 dir. įsk. Nr. V-90). 

1.6.Su visais pedagogais (100 

procentu)  individualiai suderinti 
Darbo apmokėjimo sistemos  „3 

kišenės“ darbai ir valandos, 

aptarti darbo krūviai ir 

užmokestis  
1.7.Parengtos ir patvirtintos  

naujos progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės, suderintos su 
darbuotojų profesine 

organizacija 

(2018-11-12. dir. įsk. Nr. V- 
114).  

2. Dalyvauta diskusijose su 

darbuotojų profesine 

organizacija, pedagogais  vyr. 
finansininke dėl naujojo 
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mokytojų darbo užmokesčio 

tobulinimo, buvo teikiami 

siūlymai raštu modelio 
rengėjams (2018 spalis- 

gruodis). 

1.2. Panevėžio 
Senvagės ir 

Panevėžio 

„Aušros“ 

progimnazijų 
reorganizavimo 

sąlygų aprašo 

savalaikis 
sudarymas ir jo 

įgyvendinimas. 

Panevėžio Senvagės 
ir Panevėžio 

„Aušros“ 

progimnazijų 

reorganizavimo 
sąlygų aprašo teisės 

aktų nustatyta tvarka 

teisingas parengimas 
ir pateikimas miesto 

Švietimo ir jaunimo 

reikalų skyriui, jo 

įgyvendinimas. 

Rezultatas laikomas pasiektu, 

jeigu laiku bus įgyvendintos    

Panevėžio Senvagės ir 

Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijų reorganizavimo 

sąlygos: 

1.2018-03-23 viešai paskelbta 

informaciją apie Panevėžio 

Senvagės ir Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijų reorganizavimo 

sąlygų parengimą. 

2. Ne vėliau kaip pirmą viešo 

paskelbimo apie Aprašo 

parengimą dieną pateikti 

Juridinių asmenų registrui 

dokumentus ir įgyti 

reorganizacijoje dalyvaujančios 

mokyklos statusą. 

3. Tuo pačiu metu pranešti 

(raštu)  visiems įstaigos 

kreditoriams apie aprašo 

parengimą. 

4. 2018-04-03 pranešti apie  

mokyklos reorganizaciją 

internetiniame puslapyje ir e- 

dienyne kiekvienam mokyklos 

mokiniui. 

5.Parengti iki 2018 – 04 - 03 

pakeistų Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijos nuostatų projektą 

ir kartu su aprašu teikti tvirtinti 

Panevėžio savivaldybės tarybai. 

6.  Iki 2018-04-12 patikslinti 

lėšų, skirtų išeitinėms išmokoms 

darbuotojų atleidimui šalių 

susitarimu, dydžius miesto 

savivaldybės finansų skyriui. 

7. Iki 2018 – 04-18 sudaryti, 

vadovaujantis DK 57 str. 3 ir 4 

d. darbuotojų preliminarius 

sąrašus ir juos suderinti su 

Panevėžio Senvagės 

progimnazija. 

8. 2018 -05 -02 parengti 

progimnazijos 2018-2019 m. 

m. BUP variantus, numatant, 

Panevėžio Senvagės ir 
Panevėžio „Aušros“ 
progimnazijų reorganizavimo 

sąlygų įgyvendinimui atliktos 

veiklos: 

1.2018-03-23 viešai paskelbta 

informacija apie Panevėžio 

Senvagės ir Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijų reorganizavimo 

sąlygų parengimą. 

2.Juridinių asmenų registrui 

perduoti dokumentai  ir įgytas 
reorganizacijoje dalyvaujančios 

mokyklos statusas (2018-03-29). 
3. Pranešta (raštu)  visiems 

įstaigos kreditoriams apie aprašo 

parengimą (2018, balandis). 

4. Paskelbta apie  mokyklos 

reorganizaciją internetiniame 

puslapyje ir e- dienyne 

kiekvienam mokyklos mokiniui 

(2018, balandis). 

5.Parengtas  pakeistų Panevėžio 

„Aušros“ progimnazijos 

nuostatų projektas  ir kartu su 

aprašu teikti tvirtinti Panevėžio 

savivaldybės tarybai  

(2018-04-26 sprendimas Nr. 1-

139). 

6. Patikslinti lėšų, skirtų 

išeitinėms išmokoms darbuotojų 

atleidimui šalių susitarimu, 

dydžiai miesto savivaldybės 

finansų skyriui (2018, balandis). 

7. Sudaryti, vadovaujantis DK 

57 str. 3 ir 4 d. darbuotojų 

preliminarūs sąrašai ir suderinti 

su Panevėžio Senvagės 

progimnazija (2018, balandis). 

8. Parengti progimnazijos 2018-

2019 m. m. BUP projektas, 

numatant, kiek valandų susidaro 

atskirų mokomųjų dalykų 

mokytojams, išanalizuoti ir 

paskirstyti pamokų krūvius  

(2018, balandis). 

9.Vadovaujantis DK 57 str. 3 d., 



6 
 

kiek valandų susidaro atskirų 

mokomųjų dalykų 

mokytojams, išanalizuoti ir 

paskirstyti pamokų krūvius 

(projektas). 

9. 2018-05-09 vadovaujantis 

DK 57 str. 3 d., sudaryti 

atleidžiamų darbuotojų atrankos 

komisiją ir įsakymu patvirtinti 

atrankos kriterijus ( suderinti su 

profesine organizacija). 

10. 2018-05-18 pateikti miesto 

Švietimo ir jaunimo reikalų 

skyriui visų „Aušros“ 

progimnazijos darbuotojų 

atostogų grafikus. 

11. Nuo 2018-05-18 kviesti 

Senvagės progimnazijos 

mokinių, kurie tęs mokymąsi 

„Aušros“ progimnazijoje, tėvus 

(globėjus) atvykti į „Aušros“ 

progimnaziją  prašymų teikimui, 

BUP 2018-2019 m. m. dalykų 

pasirinkimui. 
11.2018-06-22 vykdyti  

Senvagės progimnazijos 4-7 

klasių mokinių, perkeltų į 

aukštesnę klasę ar paliktų kartoti 

ugdymo programos, mokymosi 

sutarčių priėmimą – perdavimą. 

12. Iki 2018-06-29 suderinti dėl 

reorganizacijos aplinkybių 

klasių komplektų skaičių su 

miesto Švietimo ir jaunimo 

reiklų skyriumi ir tikslinti BUP 

2018-2019 m. m. pamokų 

krūvius pedagoginiams 

darbuotojams. 

13.2018- 08- 24 užregistruoti 

Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijos nuostatus miesto 

juridinių asmenų skyriuje. 

14.2018-08-28 vykdyti 

Senvagės progimnazijos 4-7 

klasių mokinių, perkeltų į 

aukštesnę klasę po papildomų 

darbų, mokymosi sutarčių 

priėmimą prašymų rašymą. 

15. Senvagės progimnazijos 

archyvo priėmimas. 

 

sudaryta atleidžiamų darbuotojų 

atrankos komisija ir įsakymu 

patvirtinti atrankos kriterijai 

(suderinti su profesine 

organizacija). 

2018-04-30  dir. įsk. Nr. V- 46. 

10. Pateikti miesto Švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriui visų 

„Aušros“ progimnazijos 

darbuotojų atostogų grafikus  
(2018-05-04 dir. įsk. Nr. A-9). 

11. Kviesti Senvagės 

progimnazijos mokinių, kurie 

tęs mokymąsi „Aušros“ 

progimnazijoje, tėvai (globėjai) 

atvykti į „Aušros“ progimnaziją  

prašymų teikimui, BUP 2018-

2019 m. m. dalykų pasirinkimui 

(nuo 2018-05 iki 2018-08-31). 

12. Vyko  Senvagės 

progimnazijos 4-7 klasių 

mokinių, perkeltų į aukštesnę 

klasę ar paliktų kartoti ugdymo 

programos, mokymosi sutarčių 

priėmimas – perdavimas 

(2018-08-25). 

13. Suderinti dėl reorganizacijos 

aplinkybių klasių komplektų 

skaičiai su miesto Švietimo ir 

jaunimo reiklų skyriumi  bei 

patikslinti BUP 2018-2019 m. 

m. pamokų krūviai 

pedagoginiams darbuotojams. 

14. Užregistruoti Panevėžio 

„Aušros“ progimnazijos 

nuostatai  miesto juridinių 

asmenų skyriuje.2018- 08- 24  

15.Vykdytas Senvagės 

progimnazijos 4-7 klasių 

mokinių, perkeltų į aukštesnę 

klasę po papildomų darbų, 

mokymosi sutarčių priėmimas, 

prašymų rašymas. Atvyko 

mokytis 34 mokiniai. Atidaryta 

papildoma 6- toji klasė. 

16. Senvagės progimnazijos 

turto ir archyvo priėmimas  

(perdavimo priėmimo aktas 

2018-08-31, 2018-08-29  

Nr. SD-212). 

17. Iš Senvagės progimnazijos 
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atvykus pilnai 6 klasei, priimta 

ir klasės vadove paskirta viena 

Senvagės progimnazijos kūno 

kultūros mokytoja.  

18. Abiejų mokyklų 

reorganizacijos sąlygos 

įgyvendintos sklandžiai ir be 

konfliktų. 

1.3. Panevėžio 

„Aušros“  

progimnazijos 

„Pagalbos teikimo 

mokiniams“ 

modelio   

Atnaujinimas  

Atnaujintas 

Panevėžio „Aušros“ 
progimnazijos  

„Pagalbos teikimo 

mokiniui“ modelis.   

1.„Pagalbos teikimo 

mokiniams“ modelio 

atnaujinimas  (bendruomenės 

narių apklausos IQES onlaine 

sistemoje),  rezultatai teikiami  

progimnazijos mokytojų 

taryboje. 

2. Progimnazijos „Pagalbos 

teikimo mokiniams“ modelio  

atnaujinimo veiklose dalyvaus 

progimnazijos vadovas, visi 

švietimo pagalbos specialistai, 

progimnazijos metodinės 

tarybos koordinatorius ir 

metodinės tarybos nariai. 

3. 2018 m gruodžio mėn. 

progimnazijos taryboje bus 

aptariami progimnazijos 

„Pagalbos teikimo mokiniams“ 

modelio  atnaujinimo rezultatai 

ir siūlymai. 

4. Atnaujintas „Pagalbos 

teikimo mokiniams“ modelis  

bus įtrauktas į 2019-2020 

mokslo metų  progimnazijos 

ugdymo planą. 

1. Atliktas tyrimas patyčių 5-8 

klasių mokinių mąstui įvertinti. 
Rezultatai aptarti  mokytojų 

tarybos posėdyje 

(2018-06-14Nr. MP-7).   

2.Vaiko gerovės komisijoje 
įvertintas poreikis keisti 

pagalbos mokiniams tvarką ir 

modeliuoti pagalbą pagal 
naujausius  į Vaiko gerovę 

orientuotus teisės aktus ir 

parengtas naujas „Pagalbos 
mokiniui tvarkos aprašo“ 

projektas su galimybę tobulinti 

ir teikti siūlymus. 

(VGK posėdžio 2018-08-28 
nutarimu NR. VGK-8). 

3. Progimnazijoje parengti ir 

patvirtinti namų ruošos centro 5-
8 klasių mokiniams nuostatai. 

Veikla vykdoma nuo 2018 -09 -

03 d. ir yra viena iš pagalbos 
mokiniui formų. (Patvirtinti 

2018-09- dir. įsk. Nr. V-87.1.).  

4. Progimnazijos metodinės 

tarybos koordinatorė 5-8 klasių 
mokytojų apklausą apie namų 

ruošos centro lankomumą, 

duomenys apibendrinti ir teikti 
klasių vadovams. Rezultatai 

apibendrinti klasių tėvų 

(globėjų) ir mokytojų 

susitikimuose (2018m, 
lapkritis). 

5.Iš  IQES onlaine sistemoje 

vykdytos tėvų ir mokinių  2018 
MK14 ir 2018 TO7apklausos 

rezultatų išsiaiškintas pagalbos 

mokiniams progimnazijoje 
poreikis ir  aptartas mokytojų 

tarybos posėdyje  

(2018-12-27 Nr. MP-10).  

6. Iš surinktų duomenų 
tobulintas „Pagalbos mokiniui 

tvarkos aprašo“ projektas ir 

teiktas svarstymui mokytojų 



8 
 

tarybai ir mokyklos tarybai 

(2019 -01-02 Nr. MP-1). 

7.Numatoma  „Pagalbos  
mokiniams teikimo tvarkos 

aprašo“ nuostatas   įtraukti į 

2019-2020 mokslo metų  
progimnazijos ugdymo planą 

(2019, birželis) 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl nenumatytų rizikų. Nebuvo. 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos. 

Užduotys/veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai  

3.1 Vadovaujantis naujais Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijos nuostatais ( po reorganizacijos), 

patvirtintais  miesto juridinių asmenų skyriuje 2018- 

08- 24, parengti ir tvirtinti  nauji  lokaliniai 

dokumentai: 

3.1.1. direktorės  pavaduotojos ugdymui pareigybės 

nuostatai 2018-10-01 Nr. V-102. 

3.1.2. metodinių grupių ir metodinės tarybos 

nuostatai 2018-09- 03 Nr. V- 88.1. 

3.2. Rengtos ir  teiktos papildomos paraiškos  

Panevėžio miesto teritorinės darbo biržos ir 

Panevėžio miesto savivaldybės „Aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonių įgyvendinimo“ 

programoje. 

3.1.1.Apibrėžtas tikslingesnis  pareigybių 

paskirstymas orientuotas į mokinių ugdymo 

kokybės stebėseną.  

3.1.2. įteisintos metodinės tarybos veiklos sritys, 

orientuotos į ugdymo turinio kaitą, susijusią su 

ugdymo kokybės gerinimu, mokinių pasiekimais. 

3.2. Progimnazijoje nuo 2018 -09-03 4 mėnesiams 

įdarbinti  5 mokytojų padėjėjai,  kurie  dirbo 1- 4,6 

klasėse su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Jiems būtina nuolatinė padėjėjo 

pamokoje pagalba (progimnazija turi tik viena 

mokytojo padėjėjo etatą).  Pagerėjo mokymo 

pamokoje individualizavimas, diferencijavimas, 

suasmeninimas ir mokinių pasiekimai.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys ir rezultatai. Nekoreguotos. 

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  X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai   

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal 

sutartus vertinimo rodiklius 
Patenkinamai  

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus 

rodiklius 
Nepatenkinamai  
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6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti  

 6.1. Mokymosi ir veikimo komandomis tobulinimo kompetencija.                                     

 

„Aušros“ progimnazijos direktorė                                        Giedrė Gruzdienė                                                                                        

 


