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METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023-01-20 Nr. ________
Kaišiadorys

I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

llentelė. 2022 m. strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo rezultatai.
Programos 
tikslo/uždavinio 
pavadinimas

Programos tikslo/uždavinio
vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato 
vnt.

Planuota 
reikšmė

Faktinė reikšmė

2022 m.
Užtikrinti ugdymosi kokybę įvairių gebėjimų mokiniams.

Ugdyti mokinių 
dalykines 
kompetencijas 
pagal kiekvieno 
poreikius ir
sugebėjimus.

Aukštesniuoju lygiu (metinis
įvertimas) besimokančiųjų procentas 
(stabilus ar augantis).

Proc. 20 proc. 17,42 
(9,28 5-8 kl.
25,55 1-4 kl.)

Nepatekinamus įvertinimus (metinis 
įvertimas) turinčių mokinių
procentas (stabilus ir mažėjantis).

Proc. 2 proc. 2,42
(2,325-8 kl.; 2,52
1-4 kl.)

Rajono, respublikos olimpiadose 
dalyvaujančių ir laiminčių
mokininių skaičius.

Sk. 50 1176/77

NMPP rezultatai aukštesni už
respublikos progimnazijų rezultatus

Sk. Visi 
testai

Nebuvo lyginama 
progimnazijos ir 
kitų mokyklų 
rezultatai

PUG mokinių skaičiaus stabilumas Sk. +/-0 +3
Nepatenkinamų pažymių SUP
turintiems mokiniams skaičius

Sk. 5 7

Užtikrinti sklandų atnaujintų programų diegimą ir įgyvendinimą.
Ugdyti mokinių 
dalykines 
kompetencijas 
pagal kiekvieno 
poreikius ir
sugebėjimus.

Mokytojų, dalyvaujančių projekte 
„Bendrojo ugdymo mokytojų
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 
tobulinimas“ (UTA) skaičius

Sk. 10 12 (dar 27 
mokytojai kėlė 
kvalifikaciją UTA 
temomis )

UTA įgyvendintų veiklų skaičius 
(proc.)

Proc. 90 90

Išbandytų vadovėlių skaičius Sk. 1 2
Plėtoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) bei 

kalbinio ugdymo veiklas
Ugdyti mokinių 
dalykines 
kompetencijas 
pagal kiekvieno 
poreikius ir

Projekte „STEAM“ dalyvavusių
mokytojų skaičius

Sk. 8 10

Pasiūlytos ir įgyvendintos 1-2
neformalaus švietimo programos, 
susijusios su STEAM veiklomis

Sk. 1-2 1
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sugebėjimus.

Įgyvendintos Gamtosauginės
programos veiklos

Proc. 90 100

Dalyvauta 5 projektuose,
konkursuose, varžytuvėse,
susijusiose su STEAM veiklomis.

Sk. 5 5

Ugdyti mokinių asmenines, pilietiškumo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas įgyvendinant 
prevencines, socialinio emocinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas bei skatinant mokinių 

savivaldos institucijų veiklą.
Ugdant 
bendrąsias 
kompetencijas, 
skatinant 
bendradarbiavimą 
bei lyderystę,
telkti 
bendruomenę 
pokyčiams ir
nuolatiniam 
veiklos 
tobulinimui bei
pozityvaus 
mikroklimato 
progimnazijoje 
kūrimui.

4, 6, ir 8 klasių mokinių patyčių 
situacijos progimnazijoje rodiklis 
aukštesnis nei šalies remiantis
NMPP ir klausimynų rezultatais.

Sk. 0,1 Nėra NŠA
duomenų

6 ir 8 klasių mokinių mokyklos 
kultūros rodiklis progimnazijoje 
rodiklis aukštesnis nei šalies
remiantis NMPP ir klausimynų 
rezultatais.

Sk. 0,1 Nėra NŠA
duomenų

Patyčias patiriančių mokinių
skaičiaus mažėjimas

Proc. 18 15,2

Sveikatą stiprinančios mokyklos 
programos įgyvendinimo procentas 
(nuo suplanuotų veiklų).

Proc. 90 100

Mokinių savivaldos įgyvendintų
iniciatyvų skaičius.

Sk. 5 5

Įgyvendintų pilietiškumo veiklų
skaičius

Sk. 3 4

Naujų sutarčių su socialiniais
partneriais skaičius

Sk. 2 3

Įgyvendintų veiklų su socialiniais 
partneriais skaičius

Sk. 3 2

Stiprinti saviraiškų bendruomenės dalyvavimą Progimnazijoje, siekiant pozityvaus mikroklimato
Ugdant 
bendrąsias 
kompetencijas, 
skatinant 
bendradarbiavimą 
bei lyderystę,
telkti 
bendruomenę 
pokyčiams ir
nuolatiniam 
veiklos 
tobulinimui bei
pozityvaus 
mikroklimato 
progimnazijoje 
kūrimui.

Naujų pasiūlymų/iniciatyvų pagal 
LEAN Kaizen metodiką virtusių 
sprendimais, skaičius per metus

Sk. 30 18

Renginių, įtraukiančių mokinių
šeimas skaičius bei vietos
bendruomenę skaičius

Sk. 2 2

Kasmet įvairioms veikloms
vadovauja ne mažiau kaip 20 proc. 
mokytojų, sulaukta ir palaikytos 
bent 2-3 iniciatyvos

Sk. 2 3

Atnaujinti Progimnazijos savivaldos 
institucijų darbo reglamentai

Sk. 1 1

Atnaujinti su prevencija ir mokinių 
saugumu susiję dokumentai

Sk. 2 1
Įgyvendinama 
nauja Patyčių
prevencijos 
programa 
„Friends“,
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sudaryta darbo
grupė poveikio
priemonių 
netinkamai 
besielgiantiems 
mokiniams 
taikymo tvarkos 
aprašo 
atnaujinimui.

Parengtas informacijos sklaidos
modelis

Sk. 1 1

Suorganizuoti 2-3 tėvų švietimo ir 
informaciniai renginiai

Sk. 2 3

Tėvų švietimo ir informaciniuose 
renginiuose dalyvavusių tėvų
skaičius

Proc. 30 22

Sistemingai ir tikslingai tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderystę ir asmeninį 
meistriškumą siekiant profesionalumo.

Ugdant 
bendrąsias 
kompetencijas, 
skatinant 
bendradarbiavimą 
bei lyderystę,
telkti 
bendruomenę 
pokyčiams ir
nuolatiniam 
veiklos 
tobulinimui bei
pozityvaus 
mikroklimato 
progimnazijoje 
kūrimui.

Mokytojų mokymasis drauge ir 
vieniems iš kitų, įvairiose
komandose ir aplinkose (proc.)

Proc. 30 45

Darbuotojų parengtų kvalifikacijos 
programų/metodinių priemonių
skaičius

Sk. 2 1

Mokytojų dalis (proc.) patobulinusių 
profesines kompetencijas
kvalifikacijos kėlimo renginiuose 
per metus

Proc. 100 80

Progimnazijoje dirba 1-3 projekto 
„Renkuosi mokyti“ mokytojai

Sk. 1 0

Progimnazijos pradinio ugdymo pastatai atitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 
reikalavimus ir turi higienos pasus.

Siekti sukurti ir 
atnaujinti 
mokinių ugdymo 
(-si) poreikius,
higienos normas 
ir kitų teisės aktų 
reikalavimus 
atitinkančią 
edukacinę 
aplinką 
progimnazijoje.

Naujai įrengtų edukacinių erdvių 
skaičius (Gedimino g. 38 ir Girelės 
g. 41).

Sk. 1 0

Gauti higienos pasai korpusuose Sk. 1 0
Sukurtų edukacinių erdvių lauke 
skaičius (Gedimino g. 38 ir Girelės 
g. 41).

Sk. 1 2

Pertvarkytų specializuotų erdvių 
skaičius (Gedimino g. 38 ir Girelės 
g. 41).

Sk. 2 0

Sutvarkytos pastatų lietaus nuotekų , 
drenažo sistemos, žalios vejos
zonos, mašinų stovėjimo aikštelės

Sk. 2 1

Tęsiama Progimnazijos pagrindinio ugdymo (Paukštininkų g. 5) pastato renovacija
Siekti sukurti ir Suremontuotų erdvių skaičius Sk. 5 5



4

atnaujinti 
mokinių ugdymo 
(-si) poreikius,
higienos normas 
ir kitų teisės aktų 
reikalavimus 
atitinkančią 
edukacinę 
aplinką 
progimnazij oje.

Įsigytų baldų komplektų skaičius Sk. 10 96

Įgyvendintų automobilių srautų
valdymo sistemos sprendimų
skaičius

Sk. 1 0

Užtikrinamas mokinių saugumas ir edukacijos galimybės, racionaliai naudojant žmogiškuosius ir 
materialiuosius išteklius

Siekti sukurti ir 
atnaujinti 
mokinių ugdymo 
(-si) poreikius,
higienos normas 
ir kitų teisės aktų 
reikalavimus 
atitinkančią 
edukacinę 
aplinką 
progimnazijoje.

Naujų įrenginių (apsauga,
skambučiai, tvora) skaičius

Sk. 3 0

Įsigyto ilgalaikio turto vertė Tūkst.
Eur.

10 Tūkst. 
Eur

119 814,96 Eur

Parengtų finansuojamų projektų
skaičius

Sk. 1 2

2 lentelė.2022 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė.
Uždavinys Priemonė, veikla 2022 m. pasiektas realus įstaigos 

rezultatas - pokytis

1. Gerinti 
ugdymo 
kokybę 
diegiant 
įtraukioj o 
ugdymo 
nuostatas.

1.1. Atlikti veiklos kokybės teminį 
įsivertinimą. 1. Srities Rodiklio 1.1.1. 
Asmenybės tapsmas (savivoka, savivertė, 
socialumas, gyvenimo planavimas - 
mokinių asmenybės ir socialinė branda, 
mokymasis bendradarbiaujant).

Atliktas veiklos kokybės teminis 
įsivertinimas. 1. Srities Rodiklio 1.1.1. 
Asmenybės tapsmas (savivoka, 
savivertė, socialumas, gyvenimo 
planavimas - mokinių asmenybės ir 
socialinė branda, mokymasis 
bendradarbiaujant). Rezultatai, išvados 
ir rekomendacijos pristatyta 
progimnazijos bendruomenei.
2019 m. - 1. Srities Rodiklio 1.1.1. 
įvertis 2,76;
2022 m. - 1. Srities Rodiklio 1.1.1. 
įvertis 3,00.
Reikšmingas pokytis + 0,24 
(reikšmingai daugiau negu 0,1 
pagerėjo).

1.2. Rodiklių 2.2.2. Ugdymo(si) 
organizavimas (Diferencijavimas, 
individualizavimas, suasmeninimas) ir 
2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius 
stebėsena.

Vykdyta naujai atvykusių mokytojų 
veiklos stebėsena. Stebėta - 12 pamokų 
(4 mokytojai), 2 val. PUG veiklos (1 
mokytojas).
Vykdyta pirmokų ir penktokų 
adaptacijos stebėsena. Stebėta -12 
pamokų 1 klasėse, 20 pamokų - 5
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klasėse.
Stebėtos veiklos individualiai aptartos 
su mokytojomis, išskirtos 3 stipriosios ir 
2 tobulintinos veiklos pusės.
2023 m. plane numatyti mokymus 
mokymosi stiliai ir strategijos, streso 
valdymo temomis.

1.3. Mokymosi , pasiekimų ir , pažangos 
stebėsena.
1.3.1. Organizuoti tyrimą „Individuali 
mokinio pažanga“

Tyrimas „Individuali mokinio pažanga“ 
atliktas. Rezultatai, išvados ir 
rekomendacijos sausio mėn. bus 
aptartos metodinių grupių, Mokytojų 
tarybos lygmenyje.

1.3.2. Organizuoti pusmečių ir signalinių 
pusmečių rezultatų aptarimą, siekiant 
asmeninio mokinio įsipareigojimo ir 
atsakomybės, tariantis dėl pagalbos 
teikimo.

Aukštesniuoju lygiu (metinis įvertimas) 
besimokančiųjų procentas 1-4 klasėse 
25,55% mažėjantis (buvo28,34%) 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis- 
ugdymas/2022/06/progimnazija- 
didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4- 
klasiu-mokiniais
5-8 klasėse aukštesniuoju lygiu (9-10) 
mokslo metus baigė 48 mokinai, 9,28 
proc. mažėjantis (buvo 10,44) nuo 
mokinių skaičiaus 
https://v.girzado-
progimnazij a.lt/lt/nauji enos/pagrindinis- 
ugdymas/2022/06/geriausiai-mokslo- 
metus-baige-5-8-klasiu-mokiniai
1-4 klasėse su nepatenkinamais 
metiniais įvertinimais - 11 mokinių, 
2,52 proc. didėjantis (buvo 1,38%) nuo 
mokinių skaičiaus (paliktas kartoti kursą 
- 1 mokinys);
5-8 klasėse su nepatenkinamais 
metiniais įvertinimais - 12 mokinių, 
2,32 proc. didėjantis (buvo 1,61) nuo 
mokinių skaičiaus (palikti kartoti kursą 
- 2 mokiniai).
Siekiant kompensuoti mokymosi 
praradimus dėl Covid-19 pandemijos, 
dėl ligos praleidusiems pamokas ar 
patinantiems mokymosi sunkumų 
mokiniai konsultuoti:
1-4 klasėse - 1079 konsultuojamų 
mokinių skaičius per metus;
5-8 klasėse - 2150 konsultuojamų 
mokinių skaičius per metus.
Parengtų individualių ugdymo planų 
mokiniams turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių skaičius - 88.

https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/geriausiai-mokslo-metus-baige-5-8-klasiu-mokiniai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/geriausiai-mokslo-metus-baige-5-8-klasiu-mokiniai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/geriausiai-mokslo-metus-baige-5-8-klasiu-mokiniai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/geriausiai-mokslo-metus-baige-5-8-klasiu-mokiniai
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SUP mokinių skaičius, kuriems KPPT 
rekomenduota švietimo pagalba - 90. Iš 
jų rekomenduota teikti pagalbą: 
socialinio pedagogo - 24 mokiniui; 
specialiojo pedagogo - 83 mokinių; 
psichologo - 83 mokiniams;
logopedo - 76 mokiniams.
Nepatenkinamų pažymių SUP turinčių 
mokinių skaičius - 5

1.3.3. Analizuoti, matuoti mokinio 
asmeninę pažangą remiantis NMPP 
duomenimis metodinių grupių, Mokytojų 
tarybos lygmenyse.

NMPP rezultatai aptarti metodinių 
grupių, Mokytojų tarybos lygmenyje. 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir- 
rezultatai/nmpp-rezultatai/ rezultatai

1.4. Organizuoti veiklas, kuriose gabūs 
mokiniai išnaudotų savo intelektualinį ir 
kūrybinį potencialą.

Gabiems 
mokiniams ugdyti 
Metodinės Tarybos 
plane buvo 
numatytos 41 
veiklos.
Įgyvendinta 90% (buvo numatyta 
ne mažiau 90%) numatytų veiklų. 
Metodinės tarybos planas metų 
bėgyje buvo papildytas dar 10 
papildomomis veiklomis gabių 
mokinių ugdymui.
Ugdant gabius 
mokinius 
bendradarbiaujama 
su Kaišiadorių 
rajono, respublikos 
ugdymo įstaigomis, 
socialiniais 
partneriais. Gabiųjų 
mokinių ugdymui 
buvo organizuota 13 
renginių mokykloje 
(olimpiadų, 
viktorinų, konkursų, 
protmūšių).
Mokiniai dalyvavo 
ir pelnė 
apdovanojimus 11 
Kaišiadorių rajone 
organizuotų veiklų ir 
22 Respublikiniuose 
konkursuose ir 
olimpiadose.

https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir-rezultatai/nmpp-rezultatai/rezultatai
progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir-rezultatai/nmpp-rezultatai/
https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir-rezultatai/nmpp-rezultatai/rezultatai
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2. Organizuoti į 
bendrąsias 
kompetencijas 
orientuotą 
ugdymą 
siekiant 
asmenybės 
brandos

2.1. Įgyvendinti Sveikatą stiprinančios 
mokyklos programą.

Įgyvendinta 100% (buvo planuota ne 
mažiau 90%) numatytų veiklų 
sveikatą stiprinančios mokyklos 
programoje. 2021 m - 90% 2022 m. 
- 100 %
Organizuoj ant renginius 
bendradarbiauta su socialiniais 
partneriais:
Su Kaišiadorių VSB - 4 veiklos.
8-tų klasių mokiniai dalyvavo 
rajoniniame protų mūšio etape 
„ Sveikatos superherojai“ ir protų 
mūšio „Sveikatos superherojai“ 
respublikiniame finaliniame 
konkurse Litexpo rūmuose Vilniuje.
Su Jaunimo centru “Mazgas” - 
2 veiklos
7-8 klasių mokinių diskusijoje su 
Narkotikų tabako ir alkoholio 
kontrolės departamento 
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
prevencijos koordinavimo skyriaus 
koordinatore Emilija Gaidyte ir 
Pilietinių Iniciatyvų Centro vadovu 
Girvydu Duobliu „Narkotikai - 
nūdiena ir perspektyvos “ 
Europos sveikos mitybos dienos 
minėjime.

2.2. Įgyvendina Mokinių komitetas Įgyvendinta 87 proc. (buvo planuota 
ne mažiau 90% ) planuotų veiklų. 
Dvi veiklos įgyvendintos iš dalies. 
Planas papildytas dviem naujomis 
įgyvendintomis veiklomis.
Įgyvendintų veiklų skaičius su 
mokinių tėvų savivalda -2; 
Mokinių tėvų atstovai budėjo 
diskotekose (vasario ir birželio 
mėnesiais).

2.3.Organizuoti ir vykdyti informacinio 
centro bibliotekos kryptingą veiklą

Atnaujinti ir patvirtinti informacinio 
centro veiklą reglamentuojantys 
dokumentai:
Naudojimosi informacijos centro - 
bibliotekos paslaugomis bendrosios 
taisyklės“, patvirtintos progimnazijos 
direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. 
įsakymu Nr. V1-208.
„Kaišiadorių Vaclovo Giržado 
progimnazijos vadovėlių ir mokymo 
priemonių įsigijimo, priėmimo, 
apskaitos, saugojimo ir išdavimo 
tvarkos aprašas“, patvirtintas 
progimnazijos direktoriaus 2022 m.



8

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-209.

Įgyvendinta 100% (buvo planuota ne 
mažiau 90%) Informacinio centro 
plano veiklų.

2.4. Diegti naujas neformalaus švietimo 
programas atitinkančias mokinių 
poreikius.

Parengtas ir patvirtintas neformaliojo 
švietimo tvarkos aprašas.
„KaišiadoriųVaclovo Giržado 
progimnazijos neformaliojo vaikų 
švietimo organizavimo tvarkos 
aprašas“, patvirtintas progimnazijos 
direktoriaus 2022 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. V1 -169/1.
Atlikta mokinių apklausa „Mokinių 
neformaliojo švietimo poreikiui 
nustatyti“
Inicijuotos 4 (buvo planuota 2-3) 
naujos neformalaus švietimo 
programos.
Šachmatų būrelis; „Labas“- ūpuBim“ 
/lietuvių kalba ukrainiečiams/; 
Baletas mažiesiems; Meno vartai.

2.5. Inicijuoti, vykdyti respublikinius, 
tarptautinius projektus

„Geriausias Lietuvos „eTwinning“ 
projektas 2022“. https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinnin 
g/2022/08/nacionaliniai-etwinning- 
apdovanojimai-2022-2022-08-26-08- 
44
Skaitymo, rašymoįgūdžiųtobulinimas 
eTwinning projekte 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinnin 
g/2022/06/dziaugiames-2022-06-09- 
12-12;
Šiuo metu vykdomi tarptautiniai 
„eTwinning“ projektai pradinėse 
klasėse: „Ourcolorcalendar“ su 
Turkijos, Graikijos, Rumunijos, 
Lenkijos ir Lietuvos mokyklomis ir 
„GreenRevolution" projektas su 
Gruzijos, Italijos, Graikijos, Lietuvos 
ir Bulgarijos mokyklomis. Projekto 
tikslas aptarti su mokiniais klimato 
kaitą, numatyti, kuo mes galime 
prisidėti prie Žemės išteklių 
saugojimo, suprasti rūšiavimo 
reikšmę.
Parengtas „Erasmus+“ projektas
„ WecreateourFuturewithgreencoding 
insmartclassrooms“, finansavimas 
negautas.

https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/08/nacionaliniai-etwinning-apdovanojimai-2022-2022-08-26-08-44
progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinnin
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/08/nacionaliniai-etwinning-apdovanojimai-2022-2022-08-26-08-44
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/08/nacionaliniai-etwinning-apdovanojimai-2022-2022-08-26-08-44
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/08/nacionaliniai-etwinning-apdovanojimai-2022-2022-08-26-08-44
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/06/dziaugiames-2022-06-09-12-12
progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinnin
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/06/dziaugiames-2022-06-09-12-12
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/etwinning/2022/06/dziaugiames-2022-06-09-12-12
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2.6. Plėtoti kryptingą projektinę veiklą 
priešmokyklinėse ir ikimokyklinėse 
ugdymo grupėse.

PUG mokinių skaičius stabilus - 59 
ugdytiniai.
Įgyvendintas tęstinis projektas 
„Mažojo gamtininko kelionė“ 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmok 
yklinis-ugdymas/2022/02/projektas- 
mazojo-gamtininko-kelione
Įgyvendintas projektas „Svajonių 
profesija“.

3. Plėtoti 
STEAM 
(gamtos 
mokslų, 
technologijų, 
inžinerijos, 
meno ir 
matematikos 
taikymas) ir 
kalbinio 
ugdymo 
veiklas.

3.1. Organizuoti ir aktyviai dalyvauti 
Gamtosauginės mokyklos veiklose (5 
priedas).

Buvo suplanuota 26 renginiai, iš jų 
neįvyko - 4; Įvyko 14 papildomų 
renginių, iš viso-35.
Gauta dešimta Žalioji
vėliava.https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosa 
ugine-
mokykla/2022/10/progimnazij a- 
gamtosaugine-mokykla

3.2. Organizuoti 1-4 klasių mokinių 
nuotolinę respublikinę konferenciją 
„Atrask, pažink, mąstyk, kurk“.

Parengti ir patvirtinti konferencijos 
nuostatai.
Konferencijoje pranešimus skaitė 9 
progimnazijos mokiniai, juos rengė 3 
mokytojai.
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis- 
ugdymas/2022/12/konferencij a- 
atrask-pazink-mastyk-kurk-2022-12- 
19-11-05

3.3. Dalyvauti projektuose, konkursuose, 
varžytuvėse, susijusiose su STEAM 
veiklomis.

STEM veiklų maratonas 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosa 
ugine-mokykla/2022/06/steam- 
veiklu-maratonas
Lietuvos mokinių STEM olimpiada 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindi 
nis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8- 
klasiu-mokiniu-steam-gamtos- 
mokslu-biologijos-olimpiada-2022- 
04-22-09-27
Pažinimo džiaugsmas 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindi 
nis-ugdymas/2022/12/pazink- 
lietuvos-tiltus-su-steam-veiklomis-
2022-12-19-06-19

4. Stiprinti 
saviraiškų

4.1. Vykdyti prevencines, intervencines 
priemones, mokinių elgesio aptarimus 
VGK posėdžiuose.

Pradėta diegti Patyčių prevencijos 
programa „Friends“, kurios 
koordinatorių rekomendacijų

https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/projektas-mazojo-gamtininko-kelione
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/projektas-mazojo-gamtininko-kelione
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/projektas-mazojo-gamtininko-kelione
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/projektas-mazojo-gamtininko-kelione
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/10/progimnazija-gamtosaugine-mokykla
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/10/progimnazija-gamtosaugine-mokykla
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/10/progimnazija-gamtosaugine-mokykla
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/10/progimnazija-gamtosaugine-mokykla
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/10/progimnazija-gamtosaugine-mokykla
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/konferencija-atrask-pazink-mastyk-kurk-2022-12-19-11-05
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/konferencija-atrask-pazink-mastyk-kurk-2022-12-19-11-05
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/konferencija-atrask-pazink-mastyk-kurk-2022-12-19-11-05
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/konferencija-atrask-pazink-mastyk-kurk-2022-12-19-11-05
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/konferencija-atrask-pazink-mastyk-kurk-2022-12-19-11-05
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/06/steam-veiklu-maratonas
progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosa
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/06/steam-veiklu-maratonas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/06/steam-veiklu-maratonas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8-klasiu-mokiniu-steam-gamtos-mokslu-biologijos-olimpiada-2022-04-22-09-27
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8-klasiu-mokiniu-steam-gamtos-mokslu-biologijos-olimpiada-2022-04-22-09-27
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8-klasiu-mokiniu-steam-gamtos-mokslu-biologijos-olimpiada-2022-04-22-09-27
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8-klasiu-mokiniu-steam-gamtos-mokslu-biologijos-olimpiada-2022-04-22-09-27
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8-klasiu-mokiniu-steam-gamtos-mokslu-biologijos-olimpiada-2022-04-22-09-27
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/04/lietuvos-5-8-klasiu-mokiniu-steam-gamtos-mokslu-biologijos-olimpiada-2022-04-22-09-27
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/12/pazink-lietuvos-tiltus-su-steam-veiklomis-2022-12-19-06-19
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/12/pazink-lietuvos-tiltus-su-steam-veiklomis-2022-12-19-06-19
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/12/pazink-lietuvos-tiltus-su-steam-veiklomis-2022-12-19-06-19
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/12/pazink-lietuvos-tiltus-su-steam-veiklomis-2022-12-19-06-19
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/12/pazink-lietuvos-tiltus-su-steam-veiklomis-2022-12-19-06-19
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bendruomenės 
dalyvavimą 
progimnazijoje 
siekiant 
saugios 
aplinkos, 
pozityvaus 
mikroklimato.

pagrindu yra atnaujinama poveikio 
priemonių netinkamai 
besielgiantiems mokiniams taikymo 
tvarkos aprašas.
Sudaryta Prevencinės programos 
diegimo darbo grupė, kurios sudėtyje 
yra progimnazijos administracijos, 
mokytojų ir mokinių tėvų atstovų.
Įgyvendinant VGK 2022 metų planą 
įgyvendinta 11 veiklų, susijusių su 
SUP mokinių ugdymu.
Įgyvendinant VGK 2022 metų planą 
įgyvendinta 17 veiklų, susijusių su 
prevencija ir intervencija.
Mokinių, kurių elgesio klausimai 
aptarti vaiko gerovės komisijoje 
skaičius ir temos.2022 metais vyko 
15 VGK posėdžių. Jų metu 
daugiausia svarstyti klausimai susiję 
su SUP mokinių ugdymu, vertinimu. 
Dėl netinkamo elgesio, lankomumo 
problemų svarstyti 22 mokiniai (kai 
kurie iš jų ne po vieną kartą).
Iš Kultūros paso ir bendradarbiaujant 
su socialiniais partneriais 
įgyvendintos 3 veiklos skirtos 
prevencijai.
Įgyvendintas projektas „Kurkime 
gerovę kartu“ su vietos 
bendruomene.
Progimnazija dalyvauja 4K modelio 
diegime 
https://v.girzado-
progimnazij a.lt/lt/nauji enos/4k- 
modelis/2022/04/4k-modelio- 
koordinatoriu-mokymai-2022-04-07- 
03-31

4.2. Parengti ir taikyti informacijos 
sklaidos algoritmus vidinei ir išorinei 
komunikacijai gerinti.

Informacijos sklaidos modelis 
parengtas iš dalies.
Atnaujinta progimnazijos el. 
svetainė.

4.4. Organizuoti ir dalyvauti 
progimnazijos bendruomenę 
vienijančiuose renginiuose.

Paukščių festivalis 2022 
Kaišiadoryse.
https://v.girzado-

progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/06/progimnazija-dalyvavo- 
pauksciu-festivalyje-2022-06-08- 
04-11
Mokytojų dienos renginys.
Pėsčiųjų žygyje „Laisvė, Žemė,

https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/4k-modelis/2022/04/4k-modelio-koordinatoriu-mokymai-2022-04-07-03-31
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/4k-modelis/2022/04/4k-modelio-koordinatoriu-mokymai-2022-04-07-03-31
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/4k-modelis/2022/04/4k-modelio-koordinatoriu-mokymai-2022-04-07-03-31
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/4k-modelis/2022/04/4k-modelio-koordinatoriu-mokymai-2022-04-07-03-31
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/4k-modelis/2022/04/4k-modelio-koordinatoriu-mokymai-2022-04-07-03-31
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/06/progimnazija-dalyvavo-pauksciu-festivalyje-2022-06-08-04-11
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/06/progimnazija-dalyvavo-pauksciu-festivalyje-2022-06-08-04-11
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/06/progimnazija-dalyvavo-pauksciu-festivalyje-2022-06-08-04-11
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/06/progimnazija-dalyvavo-pauksciu-festivalyje-2022-06-08-04-11
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/06/progimnazija-dalyvavo-pauksciu-festivalyje-2022-06-08-04-11
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Taika“ 
https://v.girzado- 
progimnazij a.lt/lt/naujienos/gamtos 
augine-mokykla/2022/03/laisve- 
zeme-taika
Sveiko maisto renginiai 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/sveikat 
a-stiprinanti-
mokykla/2022/10/sveikos-mitybos- 
renginiai-2022-10-28-09-00
Dienos už mokyklos garbę 
renginiai 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu- 
meninio-skaitymo-konkursas- 
dienai-uz-mokyklos-garbe-2022- 
11-11-02-18
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/11/visi-puikiai-mokame- 
progimnazij os-daina
Verslumo pamoka - Kaziuko mugė 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradini 
s-ugdymas/2022/03/verslumo- 
pamoka-kaziuko-muge-2022-03 - 
08-10-26
Advento vakaronė 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/12/advento-ramybe-ir- 
ryztas-ginti-savo-laisve
Pilietiškumo renginiai 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/priesm 
okyklinis-ugdymas/2022/03/su- 
kovo-11-aja 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradini 
s-ugdymas/2022/03/kovo-11-oji- 
musu-sirdyse-2022-03 -10-01-47 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/priesm 
okyklinis-
ugdymas/2022/02/mazieji-sveikina- 
su-vasario-16-aja
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/02/sausio-13 -osios- 
minejimas

https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/03/laisve-zeme-taika
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/03/laisve-zeme-taika
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/03/laisve-zeme-taika
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/03/laisve-zeme-taika
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/sveikata-stiprinanti-mokykla/2022/10/sveikos-mitybos-renginiai-2022-10-28-09-00
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/sveikata-stiprinanti-mokykla/2022/10/sveikos-mitybos-renginiai-2022-10-28-09-00
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/sveikata-stiprinanti-mokykla/2022/10/sveikos-mitybos-renginiai-2022-10-28-09-00
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/sveikata-stiprinanti-mokykla/2022/10/sveikos-mitybos-renginiai-2022-10-28-09-00
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/sveikata-stiprinanti-mokykla/2022/10/sveikos-mitybos-renginiai-2022-10-28-09-00
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu-meninio-skaitymo-konkursas-dienai-uz-mokyklos-garbe-2022-11-11-02-18
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu-meninio-skaitymo-konkursas-dienai-uz-mokyklos-garbe-2022-11-11-02-18
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu-meninio-skaitymo-konkursas-dienai-uz-mokyklos-garbe-2022-11-11-02-18
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu-meninio-skaitymo-konkursas-dienai-uz-mokyklos-garbe-2022-11-11-02-18
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu-meninio-skaitymo-konkursas-dienai-uz-mokyklos-garbe-2022-11-11-02-18
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/1-4-klasiu-mokiniu-meninio-skaitymo-konkursas-dienai-uz-mokyklos-garbe-2022-11-11-02-18
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/visi-puikiai-mokame-progimnazijos-daina
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/visi-puikiai-mokame-progimnazijos-daina
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/visi-puikiai-mokame-progimnazijos-daina
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/verslumo-pamoka-kaziuko-muge-2022-03-08-10-26
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/verslumo-pamoka-kaziuko-muge-2022-03-08-10-26
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/verslumo-pamoka-kaziuko-muge-2022-03-08-10-26
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/verslumo-pamoka-kaziuko-muge-2022-03-08-10-26
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/verslumo-pamoka-kaziuko-muge-2022-03-08-10-26
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/12/advento-ramybe-ir-ryztas-ginti-savo-laisve
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/12/advento-ramybe-ir-ryztas-ginti-savo-laisve
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/12/advento-ramybe-ir-ryztas-ginti-savo-laisve
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/03/su-kovo-11-aja
progimnazija.lt/lt/naujienos/priesm
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/03/su-kovo-11-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/03/su-kovo-11-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/kovo-11-oji-musu-sirdyse-2022-03-10-01-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/kovo-11-oji-musu-sirdyse-2022-03-10-01-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/kovo-11-oji-musu-sirdyse-2022-03-10-01-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/03/kovo-11-oji-musu-sirdyse-2022-03-10-01-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/mazieji-sveikina-su-vasario-16-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/mazieji-sveikina-su-vasario-16-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/mazieji-sveikina-su-vasario-16-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/mazieji-sveikina-su-vasario-16-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/priesmokyklinis-ugdymas/2022/02/mazieji-sveikina-su-vasario-16-aja
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/02/sausio-13-osios-minejimas
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/02/sausio-13-osios-minejimas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/02/sausio-13-osios-minejimas
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Kalėdiniai renginiai 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/12/kaledomis-kvepianti- 
klase-2022-2022-12-20-01 -44 
Laukiame Šv. Kalėdų tvariai ir 
ekologiškai 
https://v.girzado-
progimnazij a.lt/lt/naujienos/ gamtos 
augine-mokykla/2022/12/laukiame- 
sv-kaledu-tvariai-ir-ekologiskai 
Mokslo metų pabaigos renginiai 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrind 
inis-ugdymas/2022/06/mokslo- 
metai-baigiasi
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradini 
s-ugdymas/2022/06/progimnazija-
didziuojasi-puikiai-besimokanciais- 
1-4-klasiu-mokiniais
Rugsėjo 1 renginiai

5. Sistemingai 
ir tikslingai 
tobulinti 
mokytojų, 
švietimo 
pagalbos 
specialistų 
lyderystę ir 
asmeninį 
meistriškumą 
siekiant 
profesionalumo.

5.1. Rengtis atnaujintų bendrųjų ugdymo 
programų įgyvendinimui: mokytojai 
susipažįsta su atnaujinta dalyko programa, 
dalyvauja atnaujintų programų sklaidos 
seminaruose.

12 mokytojų dalyvaujančių 
projekte „Bendrojo ugdymo 
mokytojų bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų tobulinimas“ vykdo 
sklaidą rajone ir progimnazijos 
metodinėse grupėse.
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrind 
inis-ugdymas/2022/10/uta- 
ambasadoriai
Tyrimas „Progimnazijos 
pasiruošimas diegti UTA“
Dauguma mokytojų dalyvauja UTA 
seminaruose, mokymuose.
Metodinės tarybos ir metodinių 
grupių lygmenyje nagrinėja 
pateiktą medžiagą NŠA, Mokykla 
2030 svetainėse.

5.2. Mokytojai dalyvauja vadovėlių pagal 
atnaujintas programas išbandyme.

Lietuvių kalbos mokytoja dalyvavo 
bandomajame lietuvių kalbos ir 
literatūros mokomosios medžiagos 
projekte, parengtame pagal 
atnaujinamą lietuvių kalbos ir 
literatūros pagrindinio ugdymo 
bendrąją programą.
Svečiuose „Maži milžinai“ 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini 
ai/2022/11/sveciuose-mazi- 
milzinai-2022-11-16-03 -40

https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/12/kaledomis-kvepianti-klase-2022-2022-12-20-01-44
progimnazija.lt/lt/naujienos/rengini
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/12/kaledomis-kvepianti-klase-2022-2022-12-20-01-44
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/12/kaledomis-kvepianti-klase-2022-2022-12-20-01-44
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/12/laukiame-sv-kaledu-tvariai-ir-ekologiskai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/12/laukiame-sv-kaledu-tvariai-ir-ekologiskai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/12/laukiame-sv-kaledu-tvariai-ir-ekologiskai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/gamtosaugine-mokykla/2022/12/laukiame-sv-kaledu-tvariai-ir-ekologiskai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/mokslo-metai-baigiasi
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/mokslo-metai-baigiasi
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/mokslo-metai-baigiasi
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/06/mokslo-metai-baigiasi
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradini
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/06/progimnazija-didziuojasi-puikiai-besimokanciais-1-4-klasiu-mokiniais
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/10/uta-ambasadoriai
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrind
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/10/uta-ambasadoriai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/10/uta-ambasadoriai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/sveciuose-mazi-milzinai-2022-11-16-03-40
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/sveciuose-mazi-milzinai-2022-11-16-03-40
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/sveciuose-mazi-milzinai-2022-11-16-03-40
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/11/sveciuose-mazi-milzinai-2022-11-16-03-40
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5.3. Darbas Kaišiadorių rajono 
savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo 
(UTA) komandoje

Atsižvelgiant į rajono UTA 
komandos rekomendacijas, 
parengtas planas ir vykdomos 
veiklos.
https://v.girzado- 
progimnazij a.lt/ugdymas/uta 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrind 
inis-ugdymas/2022/10/uta- 
ambasadoriai
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrind 
inis-ugdymas/2022/03/ugdymo- 
turinio-atnaujinimas

5.4. Dalyvavimas projekte „Renkuosi 
mokyti“

Atnaujinta paraiška 3 mokytojų 
poreikiui.

5.5. Tikslingai tobulinti darbuotojų 
kvalifikaciją pagal strateginius mokyklos 
tikslus.
(Įtraukusis ugdymas, kompetencijų 
ugdymas, diferencijavimas 
individualizavimas pamokoje).

45 % mokytojų mokosi drauge ir 
vieni iš kitų, įvairiose komandose ir 
aplinkose.
Mokymai „SMART panaudojimas 
pamokoje“
Svečiuose mokykloje - darželyje 
„Drevinukas" 
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradini 
s-ugdymas/2022/12/sveciuose- 
mokykloje-darzelyj e-drevinukas- 
2022-12-04-04-33
Kompetencijų ugdymas teatro 
dalyku
https://v.girzado-
progimnazija.lt/lt/naujienos/pradini 
s-ugdymas/2022/05/kompetenciju- 
ugdymas-teatro-dalyku-2022-05- 
17-09-47
Parengta kvalifikacijos tobulinimo 
programų - 4; metodinių priemonių 
skaičius 3.
Per metus 83% mokytojų 
patobulino profesines 
kompetencijas kvalifikacijos 
kėlimo renginiuose.

5.6. Organizuoti tėvų švietimo ir 
informacinius renginius.

Būsimų pirmokų tėvų susirinkimai. 
Informacija - aplinkraščiai 
Aplinkraštis būsimų penktokų 
tėvams
Informacija 5-8 klasių mokinių 
tėvams apie 2022 -2023 m. m. 
Klasių tėvų susirinkimai

https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/uta
https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/uta
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/10/uta-ambasadoriai
progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrind
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/10/uta-ambasadoriai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/10/uta-ambasadoriai
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/03/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/03/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/03/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pagrindinis-ugdymas/2022/03/ugdymo-turinio-atnaujinimas
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/sveciuose-mokykloje-darzelyje-drevinukas-2022-12-04-04-33
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/sveciuose-mokykloje-darzelyje-drevinukas-2022-12-04-04-33
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/sveciuose-mokykloje-darzelyje-drevinukas-2022-12-04-04-33
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/sveciuose-mokykloje-darzelyje-drevinukas-2022-12-04-04-33
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/12/sveciuose-mokykloje-darzelyje-drevinukas-2022-12-04-04-33
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/05/kompetenciju-ugdymas-teatro-dalyku-2022-05-17-09-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/05/kompetenciju-ugdymas-teatro-dalyku-2022-05-17-09-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/05/kompetenciju-ugdymas-teatro-dalyku-2022-05-17-09-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/05/kompetenciju-ugdymas-teatro-dalyku-2022-05-17-09-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/lt/naujienos/pradinis-ugdymas/2022/05/kompetenciju-ugdymas-teatro-dalyku-2022-05-17-09-47
https://v.girzado-progimnazija.lt/dokumentubankas/download/1155
https://v.girzado-progimnazija.lt/dokumentubankas/download/1155
https://v.girzado-progimnazija.lt/dokumentubankas/download/1239
https://v.girzado-progimnazija.lt/dokumentubankas/download/1239
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6. Kurti 
saugią ir 
modernią 
aplinką 
progimnazij 
oje

6.1. Įrengti sportinių žaidimų aikštelę. (Gedimino g.
38). Švietimo,
moksloirsportoministerijossportoaikštynųatnaujinimopr 
ograma

Sporto aikštyno įrengimo 
darbai nebaigti, 
planuojama baigti 2023 
pavasarį.

6.2. Įrengti mokinių persirengimo kambarius.
(Gedimino g. 38)
6.3. Įsigyti modulinius mokyklinius baldus.
6.4. Įrengti mokinių rūbines (arba daiktų saugojimo 
spintelės) (Gedimino g. 38)
6.5. Pertvarkyti pagalbos mokiniui specialistų 
kabinetus. (Girelės g. 41)
6.6. Atlikti mokytojų kambario renovaciją.
(Paukštininkų g. 5)
6.7. Įrengti STEAM veikloms pritaikytas lauko erdves.

Suremontuotų erdvių 
skaičius -5, išjų 4 
edukacinės erdvės. 
Įsigytų baldų komplektų 
skaičius - 14.
Įrengta lietaus nuotekų ir 
drenažo sistema 
(Gedimino g. 38 );
Įsigytas keleivinis 
mikroautobusas.
Parengtas „Tūkstantmečio 
mokyklos“ Kaišiadorių 
rajono savivaldyės 
švietimo pažangos planas 
ir joje dalyvaujame.
Atnaujintas mokytojų 
kambarys (Paukštininkų g. 
5).
Perkelti į 2023 metų 
veiklos planą: 
Įrengti mokinių 
persirengimo kambarius. 
(Gedimino g. 38).
Įrengti mokinių rūbines 
(arba daiktų saugojimo 
spintelės) (Gedimino g. 
38).
Pertvarkyti pagalbos 
mokiniui specialistų 
kabinetus. (Girelės g. 41)

6.8. Įsigyti skaitmenines priemones
6.9. Atnaujinti IT įrangą.

Nupirkta „EDUKA klasė“ 
licencijų: 35 mokytojams 
ir 300 mokiniams.
Nupirkta nuotolinio 
mokymo(si) platformos, 
skirtos pedagogų 
kvalifikacijai tobulinti 
Pedagogas.lt Platininės 
VIP narystės 50 licencijų. 
Įsigyta IT įrangos: 
nešiojamų kompiuterių: 14 
vnt;
stacionarių kompiuterių: 1 
vnt;
viskas viename kompiuteri 
ai:
31vnt, 
projektoriai: 9 vnt;

Pedagogas.lt
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išmaniosios lentos: 1 vnt 
išmanūs ekranai; 9 vnt 
konferenciniai ekranai: 1 v 
nt

6.10. Įrengti fizines perimetro apsaugos priemones, 
ribojančias patekimą į progimnazijos teritoriją 
(aptvėrimų/tvorų) Paukštininkų g. 5 ir Gedimino g.38

Progimnazijos direktorius 
kreipėsi į steigėją raštu dėl 
reikalingo finansavimo 
skyrimo apsauginei tvorai 
įrengti Paukštininkų g. 5 
ir dėl vaizdo stebėjimo 
sistemos įrengimo 
progimnazijoje.

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

8.1. Pasirengti 
ugdymo 
turinio 
atnaujinimui 
(toliau - UTA) 
mokykloje

8.1.1.
Mokyklos 
bendruomenė 
dalyvauja 
UTA diegimo 
procesuose

8.1.1.1, Sudaryta UTA 
komanda ne vėliau kaip iki 
kovo 1 d.
8.1.1.2. Organizuotos 
dalykų mokytojų diskusijos 
dėl atnaujintų bendrųjų 
ugdymo programų ir 
kompetencijų ugdymo 
dalykų ne vėliau kaip iki 
gegužės 1 d. Diskusijose 
dalyvauja ne mažiau kaip 
80 proc. mokytojų.
8.1.1.3. Atlikta situacij os 
analizė dėl UTA diegimo 
iki birželio 1 d.
8.1.1.4. Parengtas UTA 
diegimo veiksmų planas 
2022-2023 m. ne vėliau 
kaip iki rugsėjo 1 d. UTA 
veiksmų plano 2022 m. 
suplanuotos veiklos 
įgyvendintos ne mažiau 
kaip 80 proc.
8.1.1.5. Informacijos sklaida 
mokyklos bendruomenei apie 
UTA diegimą. Susirinkimų, 
straipsnių mokyklos 
internetinėje svetainėje ir kt. 
skaičius

Įvykdyta.
8.1.1.1. UTA komanda 
sudaryta direktoriaus 
įsakymu 2022-02-24 Nr.
V1-50 „Dėl ugdymo 
turinio atnaujinimo darbo 
grupės sudėties ir veiksmų 
plano patvirtinimo“;
8.1.1.2. Organizuotos 
diskusij os mokytoj ų 
metodinėse grupėse, 
dalyvavo 80 proc. 
mokytojų;
8.1.1.3. Atlikta situacij os 
analizė dėl UTA diegimo. 
Mokytojai dalyvavo 
apklausoje;
8.1.1.4. Direktoriaus 
įsakymu 2022-02-24 Nr.
V1-50„Dėl ugdymo turinio 
atnaujinimo darbo grupės 
sudėties ir veiksmų plano 
patvirtinimo“, įgyvendinta 
80 proc. veiklų;
8.1.1.5. Informacija 
nuolatos yra atnaujinama 
progimnazijos internetinėje 
svetainėje 
https://v.girzado-

https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/uta
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progimnazij a.lt/ugdymas/ut 
a
Straipsnių skaičius 4
Susirinkimų skaičius 5

8.2. Užtikrinti 
saugią aplinką 
progimnazijos 
mokiniams

8.2.1.Progimna 
zijos 
bendruomenė 
yra susitarusi 
dėl saugios 
aplinkos 
kūrimo 
principų ir 
normų, jas 
taiko 
praktinėje 
veikloje.

8.2.1.1, Susitarta dėl 
prevencinės, socialinio 
emocinio ugdymo 
programos diegimo visose 
ugdymo pakopose.
Susitarimai fiksuoti 
protokoluose ir 
įsakymuose.
8.2.1.2. Atnaujinti mokinių 
elgesio normas, prevenciją 
reglamentuoj antys 
dokumentai. Dokumentai 
skelbiami progimnazijos el. 
svetainėje.
8.2.1.3. Sistemingai vykdyta 
tiriamoji veikla patyčių ir kito 
netinkamo elgesio 
progimnazijoje mastui 
įsivertinti.

Įvykdyta.
8.2.1.1. Direktoriaus 
įsakymu 2022-03-24 Nr.
V1-66 „Dėl darbo grupės 
prevencinės programos 
diegimo progimnazijoje 
sudarymo“ buvo sudaryta 
darbo grupė, kurioje 
dalyvavo mokytojai, 
švietimo pagalbos 
specialistai ir 
progimnazijos mokinių 
tėvai. Nutarimai fiksuoti 
protokoluose.
Pasirinkta patyčių 
prevencinė programa 
„Friends“. 2022-09-15 
direktoriaus įsakymu „Dėl 
Friends patyčių 
prevencinės programos 
įgyvendinimo“ programa 
yra įgyvendinama.
8.2.1.2. Direktoriaus 
įsakymu 2023-01-13 „Dėl 
darbo grupės Kaišiadorių 
Vaclovo Giržado 
progimnazijos poveikių 
priemonių, netinkamai 
besielgiantiems mokiniams 
taikymo tvarkos aprašo 
atnaujinimo“ šiuo metu 
tvarkos aprašas yra 
rengiamas.
8.2.1.3. Progimnazij oje yra 
sistemingai atliekamos 
mokinių ir darbuotojų 
apklausos.
https://v.girzado- 
progimnazij a.lt/ugdymas/ty 
rimai-ir-rezultatai

8.3. Kurti 
komunikavimo 
su 
progimnazijos 
ir vietos 
bendruomene 
modelį

8.3.1. 
Progimnazijos 
vidinis ir 
išorinis 
komunikavima 
s sistemingas, 
atliepiantis 
bendruomenės

8.3.1.1. Atnaujinta 
progimnazijos el. svetainė. 
Svetainė atitinka 
įstatymuose numatytas 
normas.
8.3.1.2. Suderintas 
komunikavimo su savivaldos 
grupėmis grafikas, jame

Įvykdyta.
8.3.1.1. Atnaujinta 
progimnazijos el. svetainė 
pagal įstatymuose 
numatytus reikalavimus. 
https://v.girzado- 
progimnazija.lt/;
8.3.1.2. Savivaldos atstovai

https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/uta
https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/uta
https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir-rezultatai
https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir-rezultatai
https://v.girzado-progimnazija.lt/ugdymas/tyrimai-ir-rezultatai
https://v.girzado-progimnazija.lt/
progimnazija.lt/
https://v.girzado-progimnazija.lt/
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lūkesčius. numatomos susitikimų temos.
8.3.I.3. Darbuotojams 
paskirtos apibrėžtos 
funkcijos vykdant 
informacijos sklaidą.
8.3.1.4. Vykdomi tyrimai 
komunikavimo kokybei 
įsivertinti. Tyrimų rezultatai 
rodo teigiamas tendencijas.

yra įtraukiami į sprendimų 
priėmimą, dalyvauja tvarkų 
rengimo darbo grupėse. 
Suderintas su mokinių 
savivalda susitikimų 
grafikas, reguliariai 
kiekvieną ketvirtadienį 
susitinkama su atstovais 
aptarti mokiniams aktualių 
klausimų;
8.3.1.3. Direktoriaus 
įsakymu 2023-01-16 Nr.
V1-18 „ Dėl progimnazijos 
el. svetainės 
administravimo, 
informacijos skelbimo ir 
atnaujinimo organizavimo“ 
yra paskirti asmenys 
atsakingi už informacijos 
sklaidą pagal kuruojamas 
sritis.
8.3.1.4. Atlikus vidinį 
tyrimą komunikavimo 
kokybei gerinti šiuo metu 
el. svetainėje veikia aktyvi 
nuoroda
https://formjotform.com/2 
30192876874064, kuri 
registruoja pokalbiui su 
administracijos atstovu 
pagal kuruojamas sritis;

8.4. Užtikrinti 
kokybišką 
ugdymą ir 
kiekvieno 
mokinio 
asmeninę ūgtį.

8.4.1. Įvairių 
poreikių 
progimnazij os 
mokiniai daro 
pažangą pagal 
savo 
gebėjimus ir 
galias.

8.4.1.1, Atliktas teminis 
rodiklio „Asmenybės 
tapsmas įsivertinimas“. 
Rodiklis vertinamas 3 lygiu.
8.4.1.2. Mokinių NMPP 
rezultatai geresni nei 
respublikos vidurkis.
8.4.1.3. Neformaliojo 
švietimo pasiūla tenkina 
daugiau kaip 75 proc.
mokinių poreikius 
(apklausos rezultatai).
8.4.1.4. Mokytojai sistemingai 
kelia kvalifikaciją pamokos 
kokybės temomis (ne mažiau 
75 proc. mokytojų) bei įgyja 
aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją (2-3 mokytojai).

Įvykdyta.
8.4.1.1. Asmenybės tapsmo 
rezultatai
file:///C:/Users/User/Down 
loads/asmenybes%20tapsm 
as%20(1).pdf
Rodiklis vertinimas 3 
lygiu.
8.4.1.2. 2022 metų NMPP 
rezultatai nebuvo lyginami 
respublikiniu mastu.
8.4.1.3. Buvo atlikta 
mokinių apklausa. Iš 
apklausoje dalyvavusių 
326 mokinių daugiau kaip 
75 proc. atsakė, kad 
neformaliojo švietimo 
pasiūla tenkina. Taip pat 
teikė savo pasiūlymus dėl 
neformalaus šveitimo 
programų įvairovės;

https://formjotform.com/2
file:///C:/Users/User/Downloads/asmenybes%20tapsmas%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/asmenybes%20tapsmas%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/asmenybes%20tapsmas%20(1).pdf
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8.4.1.4. Mokytojai 
sistemingai kelia 
kvalifikaciją
https://docs.google.com/sp 
readsheets/d/1Wg7a6bvlD 
kYYXZptStYFsJyB06dFN 
MCS92-
m4CdaXMc/edit#gid=654 
804151
2022 m. aukštesnę 
kvalifikacinę kategoriją 
įgijo 4 mokytojai.
1 metodininkas mokytojas
1 ikimokyklinio ugdymo 
metodininkas mokytojas 
2 vyr. mokytojai;

8.5. Dalyvauti 
savivaldybės 
projektuose.

8.5.1. 
Užtikrinta 
tinkama 
lyderystė ir 
vadyba 
diegiant 
savivaldybės 
ir/ar šalies 
lygmens 
iniciatyvas.

8.5.1.1, Aktyvus 
dalyvavimas Tūkstantmečio 
mokyklų projekte: pateikti 
1-2 pasiūlymai vadovų ar 
projekto grupių 
pasitarimuose; laiku ir 
kokybiškai parengti 
reikiami dokumentai.
8.5.1.2. Dalyvaujama 
rengiant susitarimus dėl IT 
ūkio centralizacijos.

Įvykdyta.
8.5.1.1. Progimnazij os 
bendruomenėje 
išanalizuotas TŪM 
programos sritys.
Parengtas TŪM programos 
savivaldybės švietimo 
pažangos planas;
Vertinimo rodikliai 
aukštesni už vertinimo 
rodiklių vidurkius.
Pristatytas TŪM 
programos savivaldybės 
švietimo pažangos planas 
progimnazijos 
bendruomenei 
(mokytojams ir vaikų 
tėvams);
Parengtas TŪM programos 
investicinis planas;
Pasirašyta TŪM 
programos įgyvendinimo 
jungtinės veiklos sutartis. 
8.5.1.2. Dalyvauta rengiant 
susitarimus dėl IT ūkio 
centralizacijos. Derinta 
paslaugų sutartis ir jos 
priedai.

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

2.1.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wg7a6bvlDkYYXZptStYFsJyB06dFNMCS92-m4CdaXMc/edit%2523gid=654804151
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wg7a6bvlDkYYXZptStYFsJyB06dFNMCS92-m4CdaXMc/edit%2523gid=654804151
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wg7a6bvlDkYYXZptStYFsJyB06dFNMCS92-m4CdaXMc/edit%2523gid=654804151
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wg7a6bvlDkYYXZptStYFsJyB06dFNMCS92-m4CdaXMc/edit%2523gid=654804151
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wg7a6bvlDkYYXZptStYFsJyB06dFNMCS92-m4CdaXMc/edit%2523gid=654804151
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wg7a6bvlDkYYXZptStYFsJyB06dFNMCS92-m4CdaXMc/edit%2523gid=654804151
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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.Progimnazija dalyvauja Karjeros specialistų 
tinklo vystymas (Nr. 10-008-P-0001) projekte.

3.2. Karjeros ugdymo specialistas 
organizuoja mokinių ugdymą karjerai, 
kuris yra orientuotas į gebėjimus atlikti 
tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, 
mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių 
nuostatų visuma.

3.2. Parengtas Gedimino g. 38 korpuso lietaus 
sistemų ir drenažo sistemų projektai ir įrengtos 
vandens surinkimo sistemos

3.3. Pastato korpuso prieigos yra 
sutvarkytos. Užtikrinti HN keliami 
reikalavimai.

3.3. Pagal tikslinę finansinę dotaciją įsigytas naujas 
keleivinis mikroautobusas 1 vnt.

3.4. Gerina ugdymo prieinamumą 
Kaišiadorių rajone. Tikslinė mokinių grupė 
yra pavežama į varžybas, ekskursijas ir kt 
edukacines išvykas.

3.4. Pagal tikslinę dotaciją skirtų įsigyti nešiojamus 
kompiuterius 30 vnt. progimnazija įsigijo 42 vnt. 
kompiuterių

3.5. Įsigijus kompiuterius yra atnaujinta 30 
vietų kompiuterinė klasė. Taip užtikrinamas 
kokybiškas NMPP testavimas. Taip pat 
ruošiama įrengti pradiniam ugdymui 
skaitmeniniui turiniui gerinti IT kabinetas.

3.5. Iš progimnazijos gautų pajamų atnaujintos 
Paukštininkų g. 5 korpuso 5 kabinetai/edukacinės 
erdvės.

3.6. Naujai suremontuoti ir atnaujinti 5 
kabinetai ir erdvės atitinkantys HN 
keliamus reikalavimus. Viso 183 m2. Taip 
gerinant mokinių įtrauktį į ugdymą taikant 
universalaus dizaino principus.

3.6. Užsieniečių mokinių integravimas. 3.7. Nuo 2022-03-01 progimnazija priėmė 
mokintis 30 ukrainiečių vaikų. Buvo 
organizuojamas ukrainiečių ugdymas. 
Suteikta psichologinė pagalba, teiktos 
konsultacijos, papildomai mokomi lietuvių 
kalbos. Siekiant vaikų greitesnės 
adaptacijos naujoje mokymosi aplinkoje 
buvo įdarbinta mokytojo padėjėja 
ukrainietė.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezu tatai

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo 
rodikliai(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys 
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai

4.1.

III SKYRIUS
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;
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4- labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1 [ 2a 3d 4js
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1d 2a 3d 4&
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas !□ 2a 3d
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų

1 □ 2a 3d 4^.

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1d 2a 3d 4>u

IV SKYRIUS
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 B
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.______________________
7.2.

V SKYRIUS
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
8.1.Tęsti pasiregimą ugdymo 
turinio atnaujinimui 
progimnazijoje (tęstinė).

8.1.1. Progimnazijos
mokytojai yra pasirengę 
diegti atnaujintą ugdymo 
turinį nuo 2023 m. rugsėjo 1 
d.
8.1.2. UTA kvalifikacijoje 
dalyvavusių pedagogų
skaičiaus ne mažiau 80 proc.

8.1.1. 2023 m. UTA
veiksmų plano suplanuotos 
veiklos įgyvendintos ne 
mažiau kaip 90 proc.
8.1.2. UTA
kvalifikacijoje dalyvavusių 
pedagogų skaičiaus ne 
mažiau 80 proc.

8.2. Socialinio
emocinio ugdymo 
tobulinimas (tęstinė).

8.2.1. Sėkmingai
įdiegta ir vykdoma „Friends“ 
patyčių programa.

8.2.1. Patiriančių patyčias 
vaikų skaičius mažesnis arba 
toks pats(nedidėjantis) 
apklausos rezultatai.
8.2.2. Gerėjantis mokyklos 
mikroklimatas.

8.3. Pasirengimas
diegti įtraukųjį ugdymą 
mokykloje.

8.3.1. Mokyklos
bendruomenės narių 
dalyvavimas įtraukiojo 
ugdymo diegimo procesuose

8.3.1. Mokyklos 
bendruomenės narių 
švietimas įtraukiojo ugdymo 
klausimais (paskaitų, 
diskusijų ir / ar susirinkimų 
skaičius ir dalyvavusių 
mokyklos bendruomenės
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narių dalis (proc.);
8.3.2. Susitarta dėl visiems 
mokyklos bendruomenės 
nariams priimtinos 
„mokyklos kiekvienam“ 
nuostatos ir bendros 
įtraukiojo ugdymo (įtraukties 
principo) sampratos ne vėliau 
kaip iki lapkričio 1 d. ;
8.3.3. Mokyklos pedagogų ir 
švietimo pagalbos specialistų 
kompetencijų tobulinimas, 
ruošiantis įgyvendinti 
įtraukųjį ugdymą.
Mokymuose dalyvauja ne 
mažiau kaip 80 proc. 
pedagogų ir švietimo 
pagalbos specialistų.
8.3.4. Atnaujintų ir/ar naujų 
aplinkų, pritaikytų 
įtrauki ajam ugdymui, 
skaičius.

8.4. TŪM programos
savivaldybės švietimo 
pažangos plano 
įgyvendinimas

8.4.1. Parengtas 2023 metų 
TŪM įgyvendinimo planas.
8.4.2. Įtraukiojo ugdymo 
progimnazijos 
bendruomenėje ir už jos ribų 
plėtra.
8.4.3. Infrastruktūros 
gerinimas.

8.4.1.1, Ne mažiau kaip 90 proc. 
progimnazijos bendruomenės
narių susipažinę su TŪM
programa ir savivaldybės
švietimo pažangos planu;
8.4.1.2. parengtas, suderintas
įtraukiojo ugdymui
koordinatoriaus pareigybės
aprašymas su Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriumi ir priimtas 
darbuotojas;
8.4.1.3. suburta ir patvirtinta 
progimnazijos TŪM
įgyvendinimo darbo grupė;
8.4.2.1. suorganizuoti bent vieni 

įtraukiojo ugdymo srities
mokymai. Mokymuose
dalyvauja ne mažiau kaip 80 
proc. gimnazijos ir ne mažiau 
kaip 20 proc. Kaišiadorių rajono 
mokytojų;
8.4.2.2. į įtraukiojo ugdymui 
veiklas įgyvendinimas tinkle 
įtrauktos ne mažiau kaip 3 
rajono mokyklos
8.4.3.1. Suremontuota/atnaujinta 
ne mažiau kaip viena
progimnazijos erdvė.

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, TŪM projekto įgyvendinimas. Nėra aiškus projekto finansavimo etapai.
9.2.
9.3. : .~ ' .....

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Nors 8.2 užduotis įvykdyta lik iš dalies pagal 
sutartus vertinimo rodiklius, t. y. neatnaujintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 
poveikių priemonių, netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas, tačiau 
progimnazijos Taryba, atsižvelgdama į papildomai atliktas užduotis (3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5, 3.6), 
priėmė sprendimą progimnazijos vadovo pasiektus rezųįtžftus vykdant užduotis vertinti labai gerai.

G iedrė Genev ičiūtė-J anonė
—'{vardas ir pavardė)

2023 02 02
(data)

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

Progimnazijos Tarybos pirmininįįė 
(mokykloje - mokyklos tarybos ( 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įsbtįgoji 
sav ivaldos institucijos įgaliotas asmuo /N,— 
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

(valstybinės švietimo Įstaigos savininko 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju - meras)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

Susipaišau.

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (data)


