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2021 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. Užtikrinti projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

progimnazijos veiklos 

tobulinimo plane numatytų  

priemonių įgyvendinimą 

Įgyvendintos mokyklos 

veiklos tobulinimo 

plane, finansuojame 

„Kokybės krepšelio“ 

lėšomis, priemonės ir 

veiklos, pateiktos 

ataskaitos 

1. Įvykdytos 100 proc. mokyklos 

tobulinimo plane numatytos projekto 

„Kokybės krepšelis“  finansuojamos 

veiklos 2021 m. (I, II, III, IV 

ketvirčiai). 

2. Pasiekti mokyklos veiklos 

tobulinimo plane numatyti 

kiekybiniai rodikliai (I- IV 

ketvirčiai). 

3. Mokyklos veiklos tobulinimo 

plane numatytų kokybinių rodiklių 

rezultatų augimas (II ketvirtis). 

4. Laiku pateiktos plane numatytų 

projekto „Kokybės krepšelis“  

finansuojamų veiklų įgyvendinimo 

ataskaitos savivaldybei ir NŠA. 

 8.2. Stiprinti mokytojų 

profesinį bendradarbiavimą, 

komandinio darbo gebėjimus 

mokinių mokymosi pažangos 

labui 

 

 

Organizuotas kryptingas 

mokytojų mokymasis 

bei mokytojų 

bendradarbiavimo 

veiklos. Patobulintos 

mokytojų bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos, 

komandinio darbo 

gebėjimai, tobulinama  

pamokos 

vadyba,  orientuojantis į  

1. Suburtos ne mažiau kaip 6 

mokytojų komandos 

bendradarbiavimui ir profesiniam 

augimui pagal jų asmeninio 

profesinio tobulėjimo poreikius, 

kiekvienoje komandoje  išbandyti, 

taikomi  kolegialaus tobulėjimo 

metodai.  Mokytojų, sistemingai 

reflektuojančių ir tobulinančių savo 

veiklą, dalis – ne mažiau kaip  60 

proc. 

2. Stebėtų pamokų duomenimis,  



kiekvieno mokinio 

asmeninę pažangą. 

 

Gerėja pamokų kokybė: 

pamokose taikomos 

skaitmeninės ir kitos 

inovatyvios  priemonės, 

efektyvūs metodai, 

vyrauja mokymosi 

paradigma. 

Mokytojai kuria 

mokymuisi palankų 

socialinį emocinį 

klimatą. 

visi mokytojai pagal mokykloje 

priimtus susitarimus ugdymo 

procese organizuoja 

bendradarbiavimu gristas mokinių 

veiklas, skatinančias kiekvieno 

mokinio įsitraukimą, 100 proc. 

mokytojų organizuoja pamokas, 

kuriose naudojamos virtualios 

aplinkos. 

3. 5-8 klasių mokinių ir 1-4 klasių 

mokinių tėvų apklausų duomenys 

rodo, kad mokytojai kuria 

mokymuisi palankų socialinį-

emocinį klimatą,  pamokose 

taikomos inovatyvios  priemonės, 

efektyvūs metodai (ne mažiau kaip 3 

balai, kai 4 – maksimali vertė). 

4. Ne mažiau kaip 70 proc. stebėtų 

pamokų vyrauja mokymosi 

paradigma.  

8.3. Užtikrinti mokymosi 

pagalbos teikimą mokiniams, 

patiriantiems mokymosi 

sunkumų  

Mokinių mokymosi 

praradimų dėl Covid-19 

pandemijos 

kompensavimo 

priemonių plano 2021 

metams parengimas ir 

įgyvendinimas. 

 

 

.   

Progimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos  parengtas  mokinių 

mokymosi praradimų planas ir 

numatytų priemonių įgyvendinimas 

padės mokiniams sumažinti turimas 

nuotolinio mokymosi spragas, 

kompensuos per pandemiją patirtus 

mokymosi praradimus.  

Organizuotas sistemingas mokymosi 

pagalbos teikimas, nuolat stebėtas 

mokinių, patiriančių mokymosi 

sunkumų,  mokymosi procesas, 

rezultatai ir laiku priimti sprendimai. 

Numatytos konkrečios priemonės, 

sudaryti ir koreguoti individualūs 

ugdymo planai. 

Į pagalbos teikimą įtraukti bent du 

savanoriai, kiti darbuotojai, 

studentai.  

Suteikta pagalba 100 proc. 

mokymosi sunkumų turėjusiems 

mokiniams.  

Atlikta mokslo metų pusmečių 

individualios mokymosi pažangos 

analizė: ne mažiau kaip 95 proc. 

mokinių, turėjusių mokymosi 

sunkumų, padarys pažangą.  

 

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. Aplinkybės, susijusios su ekstremalia situacija šalyje dėl COVID-19 paplitimo 

9.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas dėl ligos ir kt.) 

 

________________________ 


