
      PRITARTA 

      Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

      2020 m.                       d. sprendimu Nr.  

 

TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

ELMYRA JURKŠAITIENĖ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01-12 Nr.  

 

Tauragė 

 

I SKYRIUS 
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(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

      Tauragės Tarailių progimnazijos Strateginis planas parengtas 2017-2019 metams, patvirtintas 2017 m. vasario 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-28. Strateginiam planui pritarta 2017 m. vasario 9 d. progimnazijos tarybos posėdyje (protokolo Nr. 1) bei Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 101-3. 

 

      Progimnazijos  vizija – Tauragės Tarailių progimnazija – šiuolaikiška, besimokanti ir  siekianti mokinių pažangos, saugi, atvira kaitai, 

mokyklos tradicijas puoselėjanti progimnazija. Progimnazijos misija – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo 

I dalies išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, plėtojant neformalųjį švietimą, ugdant dorą, atsakingą, laisvą asmenybę. Progimnazijos vertybės: 

Pagarba. Atsakomybė. Tobulėjimas. Saugumas. Bendradarbiavimas.  

       

           Strateginiame plane numatyti trys strateginiai prioritetai 2017-2019 metams: 

1. Ugdyti šiuolaikišką, pamatinėmis vertybėmis grįstą požiūrį į ugdymo procesą ir jo kaitą.  

2. Kurti darnią, saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

3. Plėtoti mokyklos kultūrą. 



 
 

 

      Kiekvienam prioritetui įgyvendinti buvo numatyti uždaviniai bei siekiami rezultatai. 2019 metai - paskutinieji strateginio plano įgyvendinimo 

metai. Strateginio plano įgyvendinimas glaudžiai susijęs su 2019 metų veiklos planu ir jo įgyvendinimu, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas: 

1. Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimui. 

2. Individualiai kiekvieno mokinio pažangai. 

3. Pamokų praleidinėjimo į pamokas mažinimui. 

4. Mokinių socialiniam ir emociniam ugdymui bei patyčių prevencijai. 

 

     Įgyvendinant 2016-2019 m. strateginio plano tikslus siekiant teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas švietimo paslaugas, įgyvendinti 2019 m. 

progimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai. Vykdant diferencijuotą mokymą, kurio tikslas sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai mokytis, 7 

klasėje lietuvių kalbai ir anglų kalbai buvo sudarytos laikinosios grupės pagal mokinių mokymosi pasiekimus. Be to, mokiniams buvo sudarytos sąlygos 

lankyti lietuvių kalbos, matematikos ir fizikos konsultacijas, kurių metu buvo teikiama papildoma pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 

arba skiriamas papildomas laikas gabiems mokiniams tobulėti. 7 klasėje pradėta įgyvendinti finansinio raštingumo kaip atskiro mokomojo dalyko 

programa. Siekiant patenkinti mokinių poreikį save realizuoti ar išbandyti įvairiose veiklose progimnazijoje sudarytos galimybės visiems (100 proc.) 

mokiniams lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus. Progimnazijos mokytojai skatino ir padėjo pasiruošti, o mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose, konferencijose. Švietimo pagalbą mokiniams teikė specialusis pedagogas, logopedas ir socialinis pedagogas. Vyko klasių 

valandėlės, buvo organizuojami tėvų susirinkimai, individualūs mokytojų, mokinių ir jų tėvelių pokalbiai, kviestinių lektorių paskaitos. Progimnazijos 

dalyvavimas LL3 savivaldybės pokyčio projekte progimnazijos mokytojams suteikė puikių galimybių tobulinti savo kvalifikaciją dalyvaujant 

mokymuose, bendradarbiaujant su kitų rajono mokyklų pedagogais bei vykdant integruotas, patyrimines ir kitokias edukacines veiklas savo pamokose 

progimnazijoje arba už jos ribų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalies mokytojai vis drąsiau ir dažniau 

organizavo pamokas kitose erdvėse. Buvo pasinaudota Kultūros paso siūlomomis programomis, kurios paįvairino ir praturtino ugdymo procesą 

kitokiomis veiklomis. Mokiniai pasiekė pakankamai gerus rezultatus nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 2019 m progimnazija pagrindinį 

dėmesį skyrė mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimams stiprinti, todėl žemiau pateikiami būtent šių mokomųjų dalykų procentiniai rodikliai, kurie 

daugeliu atvejų yra aukštesni už šalies ir Tauragės rajono savivaldybės procentinius rodiklius. 
 

                                                                                        Skaitymo ir rašymo procentinis rodiklis 

Klasė, dalykas Tarailių progimnazijos Tauragės rajono savivaldybės Visų NMPP 2019 dalyvavusių 

2 klasė, skaitymas 85,9 76,8 82,2 

4 klasė, skaitymas 63,0 64,9 51,3 

6 klasė, skaitymas 64,6 63,1 51,8 

2 klasė, rašymas (teksto kūrimas) 61,7 71,2 74,6 

2 klasė, rašymas (kalbos sandara) 83,0 73,5 79,2 

4 klasė, rašymas 71,0 70,5 55,4 

6 klasė, rašymas 38,4 54,6 42,3 

 



 
 

 

Siekiant pastebėti, fiksuoti ir skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą buvo sukurta Mokinio individualios pažangos sistema, kuri buvo 

išbandyta pasibaigus 2019-2020 m. m. pirmajam trimestrui. Apie sėkmes ar nesėkmes kalbėti ankstoka, tačiau ši sistema suteikia galimybę pačiam 

mokiniui ir visoms su jo mokymosi sėkme susijusioms suinteresuotoms pusėms kartu reflektuoti, planuoti ir koreguoti mokymo(si) procesą siekiant 

individualios mokinio pažangos. 

 

Siekiant geresnio mokinių pamokų lankomumo buvo aktyviai stebimas pamokų lankomumas, ieškoma pamokų praleidinėjimo priežasčių, vykdomi 

pokalbiai su pamokas praleidinėjančiais mokiniais ir jų tėvais, numatomos prevencinės priemonės. Pamokų praleidinėjimas 5-8 klasėse pastebimai 

sumažėjo. 2018-2019 m. m. pirmojo trimestro praleistų pamokų skaičius palyginus su 2019-2020 m. m. pirmojo trimestro praleistų pamokų skaičiumi 

sumažėjo 55 procentais. 

 

Siekiant užtikrinti kokybišką mokinių socialinį ir emocinį ugdymą progimnazijos 1-4 klasėse buvo vykdoma socialinių emocinių įgūdžių ir smurto 

prevencijos programa „Antras žingsnis“, 5-8 klasėse įgyvendinamos Lions Quest programos  „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“. Ikimokyklinio 

ugdymo programos mokytojai dalyvavo prevencinės programos „Zipio draugai“ mokymuose ir ruošiasi šios programos įgyvendinimui ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. Atliktas tyrimas, susijęs su pirmos ir penktos klasės mokinių adaptaciniu laikotarpiu, ištirtas mikroklimatas. Emociniam ir fiziniam 

mokinių saugumui užtikrinti koridoriuose ir valgykloje nuolatos budi mokytojai ir administracijos darbuotojai, aktyviai dirba VGK, įrengtos vidaus ir 

lauko vaizdo kameros. Progimnazijos mokiniams ugdymo proceso metu už mokyklos teritorijos išeiti neleidžiama, tačiau per ilgąją pertrauką pietauti 

namie ar greta esančioje kavinėje išleidžiami tie mokiniai, kurių tėveliai suteikė savo vaikams tokią teisę parašydami prašymus. 

 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti strateginius ir metinius veiklos tikslus ir uždavinius buvo skiriamas didelis dėmesys mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimui. 2019 m. progimnazijoje dirbo 33 pedagoginiai darbuotojai: 2 neatestuoti mokytojai (NŠ), 8 mokytojai, 8 vyresnieji mokytojai ir 15 

mokytojų metodininkų. Visi pedagoginiai darbuotojai skyrė 5 ar daugiau dienų kvalifikacijos tobulinimui dalyvaujant seminaruose ir mokymuose. 

2019 m. progimnazijoje vyko dveji trijų dienų mini mokymai finansuojami iš projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ lėšų. Šio projekto mokymų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Mokymasis bendradarbiaujant“ dalyvavo 13 mokyklos pedagogų, 

kitoje šio projekto mokymų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“ dalyvavo 10 mokyklos pedagogų. Siekiant 

emociškai saugesnio progimnazijos mikroklimato ir glaudesnio pedagoginio personalo bendradarbiavimo 2019 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje buvo 

suorganizuoti mokymai tema „Emocinė kultūra (EQ) komandoje“, kuriuose dalyvavo 23 mokyklos pedagogai. 

 

Siekiant gerinti ugdymo sąlygas ir skatinant ugdymo įvairovę 2019 m. progimnazija pateikė paraišką ir gavo finansavimą tarptautiniam Erasmus+ 

KA229 projektui „Būk drąsus kaip skaitmeninis pasaulis“. 2019 m. įvyko du projekte numatyti mobilumai, kurių metu mokytojai ir mokiniai turėjo 

galimybę vykti į kitas projekte dalyvaujančių užsienio šalių mokyklas, kuriose ne tik pasidalino savo patirtimi, susipažino su aplankytų šalių švietimo 

sistemomis, kultūra ir tradicijomis, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, bet ir dalyvavo įvairiose veiklose, kuriose išbandė daug 

papildomų pamokai organizuoti ar paįvairinti tinkančių įrankių mokytojams, kurie sėkmingai pradėti taikyti progimnazijos atskirų dalykų pamokose. 

 

 



 
 

 

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 

2.1. Tobulinti mokinio 

individualios 

pažangos stebėjimą. 

 

 

 

Vykdomas nuolatinis 

kiekvieno mokinio 

individualios 

pažangos stebėjimas, 

fiksavimas, 

analizavimas pagal 

savitą Mokinio 

individualios 

pažangos (MIP) 

stebėjimo sistemą. 

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

bus sukurta ir išbandyta 

Mokinio individualios 

pažangos (MIP) stebėjimo 

sistema. 

2019 m. vasario 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16 buvo sudaryta darbo 

grupė Mokinio individualios pažangos (MIP) stebėjimo sistemai sukurti.  

 

Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašas patvirtintas 2019 m. birželio 28 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-72.  

 

MIP sistema išbandyta 2019 m. gruodžio mėn. pasibaigus I trimestrui. 

Kaip sekasi mokiniams siekti savo užsibrėžtų tikslų pamatysime likus 

vienam mėnesiui iki antro trimestro pabaigos, kai mokytojų tarybos 

posėdyje aptarsime signalinius II trimestro vertinimus.  

2.2. Inicijuoti  

projektų rengimą 

siekiant gauti 

finansavimą. 

 

Vykdoma projektinė 

veikla, kuri didina 

ugdymo įvairovę, 

gerina ugdymo 

sąlygas. 

Parengtas bent 1 projektas. Parengti 4 projektai: 

- 2019 m. parengtas ir gautas 24 000 eurų finansavimas dvejų metų 

trukmės Erasmus + KA229 projektui „Būk drąsus kaip skaitmeninis 

pasaulis“ (2019-1-PO01-KA229-065718_3); 

- 2019 m. parengta programa vaikų socializacijos vasaros stovyklai ir 

gautas 800 eurų finansavimas; 

- 2019 m. birželio mėn. teikta paraiška dalyvauti projekte „Bendrojo 

ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ 

inovacijoms išbandyti ir  bendrojo ugdymo mokytojų dalykinėms ir 

bendrosioms kompetencijoms tobulinti (nepatekome į atrinktų mokyklų 

sąrašą); 

- 2019 m. lapkričio mėn. parengta paraiška pagal Tauragės rajono 

savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. 



 
 

 

2.3. Telkti mokyklos 

bendruomenę kuriant 

saugią emocinę 

aplinką, formuojant 

patrauklios ir sveikos 

mokyklos įvaizdį. 

1.Plėtojama 

progimnazijos 

kultūra ir gerinamas 

įvaizdis vertybinių 

nuostatų ir susitarimų 

pagrindais. 

 

2.Informuojama 

visuomenė apie 

progimnazijos veiklą 

ir rezultatus. 

1.70% progimnazijos 

bendruomenės narių teigia, 

kad progimnazijoje 

laikomasi vertybinių 

nuostatų ir susitarimų.  

 

2.70% bendruomenės narių 

teigia, kad plačioji 

visuomenė yra gerai 

informuota apie 

progimnazijos veiklą ir 

rezultatus. 

1. Pagal Tauragės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus ir PPT 

tarnybos atlikto emocinės aplinkos tyrimo rezultatus (nepriklausoma 

apklausa mokykloje buvo vykdoma 2019 m. rugsėjo-spalio mėn.) bendras 

emocinis saugumas įvertintas 75,67 proc. (bendras pedagogų emocinis 

saugumas  įvertintas 63 proc., bendras emocinis saugumas tėvų požiūriu 

įvertintas 95 proc., bendras mokinių  emocinis saugumas įvertintas 69 

proc.). 

 

2. Pagal 2020 m. sausio 6-9 d. atliktos apklausos rezultatus 92,16 proc. 

apklausoje dalyvavusių mokytojų, mokinių ir jų tėvų teigia, kad 

bendruomenė ir plačioji visuomenė yra gerai informuota apie 

progimnazijos veiklą ir rezultatus. Visa informacija apie mokykloje 

vykdomas veiklas ir pasiekimus skelbiama: 

-  progimnazijos tinklapyje www.tarailiai.lm.lt;  

-  progimnazijos Facebook paskyroje Tauragės Tarailių progimnazija;  

-  www.svietimonaujienos.lt: 

 „Nepaprastai paprasta inovacija“ 

http://www.svietimonaujienos.lt/nepaprastai-paprasta-inovacija/;  

 „Būk drąsus kaip skaitmeninis pasaulis“ dalyvių vizitas 

Stambule“  
http://www.svietimonaujienos.lt/programos-erasmus-projekto-

buk-drasus-kaip-skaitmeninis-pasaulis-dalyviu-vizitas-

stambule/); 

- vietinėje spaudoje (Tauragės kurjeris):  

 „Nacionaliniame konkurse Lietuvos istorijos žinovas 2019 - ir 

tauragiškiai“ (2019-03-19, Nr. 22); 

 „Tarailių progimnazija minėjo Lietuvių kalbos dienas“ (2019-03-

26, Nr. 24). 

2.4. Stiprinti 5 klasės 

mokinių motyvaciją 

mokytis įgyvendinant 

nacionalinį projektą 

“Lyderių laikas 3“ 

Tauragės rajono 

Sustiprės  5 klasės 

mokinių motyvacija 

mokytis. 

 

 

 

1. Suburta pokyčio 

projekto komanda Tarailių 

progimnazijoje. 

1. Penkių dalykų (lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, gamtos ir 

žmogaus, istorijos) 6  mokytojai buvo mokyklos pokyčio komandos 

nariais. 

 

2. Pokyčio projekto koordinatorius - progimnazijos direktorius (jis yra ir 

savivaldybės kūrybinės komandos narys). 

http://www.tarailiai.lm.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/nepaprastai-paprasta-inovacija/
http://www.svietimonaujienos.lt/programos-erasmus-projekto-buk-drasus-kaip-skaitmeninis-pasaulis-dalyviu-vizitas-stambule/
http://www.svietimonaujienos.lt/programos-erasmus-projekto-buk-drasus-kaip-skaitmeninis-pasaulis-dalyviu-vizitas-stambule/
http://www.svietimonaujienos.lt/programos-erasmus-projekto-buk-drasus-kaip-skaitmeninis-pasaulis-dalyviu-vizitas-stambule/


 
 

 

savivaldybėje ir 

Tarailių 

progimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Paskirtas pokyčio 

projekto koordinatorius 

progimnazijoje. 

3. 2019 m. kovo - 

balandžio mėnesiais 

dalyvauta LL3 pokyčių 

projekto pilotiniame etape 

(5 klasės penkių dalykų 

pamokose). 

4. Pokyčių komandai bus 

suorganizuoti bent vieni 

mokymai. 

5. Atlikta pilotinio etapo 

refleksija iki 2019 m. 

gegužės 1 d. 

6. 2019 m.  rugsėjo-

gruodžio mėn. pokyčio 

projekto įgyvendinimas 5 

klasėje.  

3. 2019 m. kovo - balandžio mėnesiais dalyvauta LL3 pokyčių projekto 

pilotiniame etape DUBLIS-1 (jame dalyvavo 5 klasės mokiniai ir joje 

dirbantys lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, gamtos ir žmogaus, 

istorijos mokytojai). 

 

4. Pokyčių komandos nariams buvo suorganizuoti mokymai, metodiniai 

susirinkimai ir lyderystės renginiai: 

4.1. Pokyčių komandai buvo suorganizuoti mokymai: 

- „Įtraukus ir motyvuojantis ugdymas“ (2019-03-06); 

- „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ (2019-09-12); 

- „Mokyklos bendruomenės įgalinimas“ (2019-01-03); 

- „Apverstas klasės modelis: kaip vaikai gali pamėgti namų darbus“ 

(2019-11-11); 

- „Simuliaciniai žaidimai ugdomojoje veikloje“ (2019-12-11); 

- „Pamokos studija ir mokytojų grįžtamasis ryšys vienas kitam“  

(2019-12-19). 

4.2. Pokyčių komandai buvo suorganizuoti metodiniai susitikimai su kitų 

mokyklų pokyčių komandų nariais (2019-05-23, 2019-11-06). 

4.3. Pokyčių komandai buvo organizuoti mokyklų lyderystės renginiai: 

- „VAIKUI - pavyko!?“ (2019-05-23); 

- „Be tradicinių namų darbų! Tęsiame?“ (2019-11-26). 

 

5. Atlikta pilotinio etapo refleksija (mokytojų, mokinių, mokinių tėvų 

nuomonės). 

 

6. 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. buvo įgyvendinamas pokyčio projekto 

DUBLIS-2 5 klasėje. 

2.5. Remiantis 

progimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

ir  išorinio vertinimo 

išvadomis, parengti 

dviejų metų 

Progimnazijos 

pažanga gerėja. 

Parengtas progimnazijos 

pažangos tobulinimo 

planas, numatytos kaitos 

priemonės. 

Buvo parengtas progimnazijos pažangos tobulinimo planas ir numatytos 

kaitos priemonės 2020-2021 m.  



 
 

 

progimnazijos veiklos 

tobulinimo planą. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 
 

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 

Įdiegti patobulintą etatinio mokytojų darbo 

užmokesčio modelį 2019-2020 m. m. 

sudarant mokytojo darbo krūvį ir 

skaičiuojant mokytojo darbo užmokestį. 

Progimnazija, sudarydama mokytojų darbo krūvį ir skaičiuodama mokytojų darbo užmokestį, 

vadovavosi valstybės teisės aktais („Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio  ir priešmokyklinio  ugdymo programas), 

darbo krūvio  sandaros nustatymo tvarkos aprašu“ (patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186),  LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygių už darbą įstatymu (priimtu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir jo 

pakeitimais, darbo kodeksu (priimtu 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603) ir jo pakeitimais). 

 

Progimnazijos mokytojų darbo krūvis sudarytas ir darbo užmokestis 2019-2020 m. m. paskaičiuotas 

pagal patobulintą etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelį ir kitus aukščiau nurodytus teisės aktus: 

- darbo krūvis ir veiklos bendruomenei  suderinti su kiekvienu progimnazijos mokytoju; 

- parengta mokytojų tarifikacija; 

- sudaryti ir su mokytoju suderinti mokytojų darbo grafikai; 

- atlikti visi būtini teisiniai veiksmai keičiant mokytojų darbo sąlygas ir darbo sutartis; 

- darbo apmokėjimo sistema koreguota konsultuojantis su progimnazijos darbo taryba. 

Pagerinti mokytis įgalinančią 

progimnazijos aplinką. 

Progimnazijoje atliktas vienos patalpos kapitalinis remontas ją paverčiant šiuolaikiška, funkcionalia, 

lengvai pertvarkoma ir didelei mokinių grupei mokytis pritaikyta patalpa. Kabineto interjeras, 

apšvietimas, įranga ir nauji mokykliniai baldai padeda kurti gerą nuotaiką bei mokinių amžiui derantį 

jaukumą. 

 

Pagerintos sąlygos darbui fizinio ugdymo pamokose sporto salėje įrengus higienos normas atitinkantį 

apšvietimą.  

 



 
 

 

Progimnazijos mokyklos pastato teritorijoje pasodinta vaismedžių, krūmų, medžių ir kitokių augalų, 

suteiksiančių mokiniams galimybę ugdymo proceso metu geriau susipažinti su augalų įvairove ir stebėti 

augalų gyvenimo kaitą keičiantis sezonams. 

Užtikrinti saugią aplinką ikimokyklinio 

ugdymo pastate ir lauko žaidimų aikštelėje. 

Visų ikimokyklinio ugdymo grupių patalpose įdiegta langų apsauga kiekvienam atidaromam langui 

įrengus langų ribotuvus. Gavus papildomų lėšų buvo sutvarkyta: 1) koridoriuje esanti pasenusi elektros 

instaliacija, kuri kėlė grėsmę vaikų ir darbuotojų saugumui bei 2) apsauginės lauko žaidimo aikštelės 

įrenginių zonos, pripildant jas smėliu ar žvirgždu, kad atitiktų saugios aikštelės reikalavimus. 
 

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 

- - - - 
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
                                                                                                Labai gerai V 

Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

Tobulinti vadovavimo žmonėms kompetenciją kuriant emociškai saugią aplinką, motyvuojant ir ugdant progimnazijos darbuotojus. 

 
 

 

                Direktorė        Elmyra Jurkšaitienė          2020-01-12 

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


