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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_______________ Nr. ______________ 
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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos 2019-2021 metų strateginio plano prioritetai:  

1. Ugdymo kokybės gerinimas, taikant LEAN metodologiją, tobulinant įsivertinimo sistemą, 

organizuojant mokymosi veiklas netradicinėse aplinkose, ugdant mokinių bendrąsias 

kompetencijas, tikslingai taikant aktyviuosius, bendradarbiavimą skatinančius mokymosi metodus. 

2. Saugios, draugiškos, tolerantiškos aplinkos kūrimas, taikant prevencines programas. 

3. Laisvalaikio, sportinei veiklai skirtų erdvių kūrimas. 

2019 m. tikslai: 

 Taikant LEAN metodologiją, pagerinti mokinių mokymo(si) rezultatus. 

 Taikant prevencines programas, mažinti patyčias progimnazijoje. 

 Pagerinti mokiniams sąlygas kūno kultūros pamokoms vykti. 

Svariausi rezultatai bei rodikliai: 

 Ugdymo kokybės gerėjimas: 

1. pagerėjo 4-ų klasių NMPP rezultatai (vidutiniškai surinktų taškų dalis proc.): matematikos 

1,3 proc., skaitymo 2,8 proc. rašymo 3,6 proc., pasaulio pažinimas 0,5 proc.; 

2. pagerėjo 4-ų klasių mokinių standartizuotas patyčių situacijos rodiklis nuo 0,05 iki 0,37;  

mokyklos klimato rodiklis nuo 0,14 iki 0,36; 

3. pagerėjo 4-ų klasių mokinių standartizuoti matematikos taškai nuo 0,79 iki 0,93; rašymo 

testo- nuo 0,26 iki 0,30; skaitymo testo- nuo 0,98 iki 1,07; 

4. 4-ų klasių mokinių NMPP rezultatai yra aukštesni už šalies progimnazijų rezultatus: 

matematikos 7,7 proc., skaitymo 18,3 proc., rašymo 4,5 proc., pasaulio pažinimo 19,9 proc.; 

5. pagerėjo 6-ų klasių mokinių kokybiniai metiniai rodikliai: lietuvių kalbos nuo 64 proc. iki 

73,4 proc., matematikos nuo 45 proc. iki 70,9 proc.; gamtos ir žmogaus nuo 54 proc. iki 73,4 proc., 

istorijos nuo 60 proc. iki 74,4 proc.; anglų kalbos nuo 66 proc. iki 72,1 proc.; 

6. pagerėjo 6-ų klasių NMPP rezultatai (vidutiniškai surinktų taškų dalis proc.): matematikos 

0,6 proc., rašymo 3,2 proc.; 

7. pagerėjo 6-ų klasių mokinių standartizuoti matematikos taškai nuo 0,87 iki 0,99; rašymo 

testo – nuo 0,57 iki 0,90; 

8. 6-ų klasių mokinių NMPP rezultatai yra aukštesni už šalies progimnazijų rezultatus: 

matematikos 19,2 proc., skaitymo 15,4 proc., rašymo 21,5 proc.; 

9. pagerėjo 8-ų klasių mokinių kokybiniai metiniai rodikliai: lietuvių kalbos nuo 68,3 proc. 

iki 73,25 proc., fizikos nuo 63,3 proc. iki 69,8 proc., biologijos nuo 58,3 proc. iki 68,6 proc., 

istorijos nuo 60 proc. iki 74,4 proc.;  

10. 8-ų klasių mokinių elektroninio NMPP aukštesniųjų pasiekimų rezultatai yra didesni, nei 

respublikoje: matematikos 15,4 proc., gamtos mokslų 6,9 proc. 

 Pastatyta nauja sporto salė. 

 Suremontuotos valgyklos patalpos bei virtuvės zona. 



2 
 

 

 Įrengti 2 anglų kalbos kabinetai.  

 Įrengtos 4 naujos lauko vaizdo stebėjimo kameros. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

6. 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. Tobulinant 

mokymo(si) proceso 

organizavimą, 

pagerinti mokinių 

ugdymo(si) kokybę. 

Pagerėjęs visų 

klasių mokinių 

mokymosi 

kokybės rodiklis 

ir 8 klasių 

mokinių NMPP 

rezultatai. 

 

2019 m. taikant Lean 

metodologiją visų 

klasių mokymosi 

kokybės rodiklis 

pagerės nuo 1 iki 2 

procentų. 

 

8 klasių mokinių, 

pasiekusių rašymo 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygius, 

rezultatas pagerės 1 

procentu. 

 

Kiekvienoje klasėje 

bus organizuojamos 

trys 

bendradarbiavimo su 

tėvais veiklos, 

skatinančios 

mokymosi rezultatų 

gerėjimą. 

Pasiektas realus tikslo 

realizavimo rezultatas.  

Pritaikius Lean metodologiją 

visų klasių mokymosi 

kokybės rodiklis pagerėjo 2 

proc. 

Elektroninio 2019 m. 8 kl. 

mokinių NMPP aukštesniųjų 

pasiekimų rezultatai yra 

didesni, nei respublikoje: 

matematikos 15,4 proc., 

gamtos mokslų 6,9 proc. 

Lyginant 8-ų klasių mokinių 

2019 m. ir 2018 m. metinius 

lietuvių kalbos pasiekimus - 

2019 m. lietuvių kalbos 

metinių pasiekimų vidurkis 

pagerėjo 1,94 proc.  

2019 m. mokinių, iš lietuvių 

kalbos gavusių 7-10 balų 

metinį įvertinimą, yra 4,95 

proc. daugiau nei 2018 m.   

Mokiniai aktyviai dalyvavo 

įvairiuose projektuose, 

olimpiadose bei konkursuose. 

Miesto renginiuose dalyvavo 

122 mokiniai, iš jų – 43 

nugalėtojai. 

Respublikiniuose renginiuose 

dalyvavo 37  mokiniai, iš jų – 

11 nugalėtojų. 

Tarptautiniuose renginiuose 

dalyvavo 190 mokinių, iš jų –

185 nugalėtojai. 

Kiekvienoje klasėje buvo 

organizuotos trys ir daugiau 

bendradarbiavimo su tėvais 

veiklos, skatinančios 
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mokymo(si) rezultatų 

gerėjimą: kūrybinės dirbtuvės, 

popietės, tėvų vedamos 

pamokos, projektas „Skaitau 

drauge su šeima“, ugdymo 

karjerai programos 

įgyvendinimas. 

1.2. Gerinti mokinių 

saugumą Kauno 

Žaliakalnio 

progimnazijoje. 

Taikant 

prevencines 

programas, 

sumažės 

patyčios 

progimnazijoje 

ir pagerės 

progimnazijos 

patyčių 

situacijos tyrimo 

rodiklis. 

Progimnazijos visų 

klasių patyčių 

situacijos tyrimo 

rodiklis bus 0,01.  

Pedagoginiai 

darbuotojai 

patobulins 

kompetencijas 

mokinių socialinių – 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo srityje (90 

proc.) 

Įgyvendintos 

STRAPYJE planinės 

numatytų rodiklių 

reikšmės. 

 

Pasiektas realus tikslo 

realizavimo rezultatas. 

STRAPIO rodiklis ,,Patyčių 

6-ose klasėse pokytis”–  2018 

m. 6-ų klasių patyčių 

situacijos mokykloje rodiklis 

standartizuotais taškais buvo -

0,19, 2019 m. – 

-0,04. Patyčių situacijos 

rodiklis pagerėjo 0,15 

standartizuotų taškų, nors 

planuoto 0,01 rodiklio 

nepasiekė.  

4-ų klasių mokinių patyčių 

situacijos rodiklis- 0,37 

standartizuotų taškų. Patyčių 

situacijos rodiklis pagerėjo 

0,32 standartizuotais taškais, 

viršydamas planuotą 0,01 

rodiklį.  

90 proc. pedagoginių 

darbuotojų patobulino 

kompetencijas mokinių 

socialinių – emocinių 

kompetencijų ugdymo 

programoje LIONS QEST 

,,Laikas kartu“ ir 

,,Paauglystės kryžkelės“.  

1.3. Užtikrinti 

progimnazijos 

patalpų atitikimą 

higienos 

normoms, kurti naujas 

sportinei, laisvalaikio 

veiklai 

skirtas erdves. 

Racionaliai 

naudojant 

biudžetines ir 

nebiudžetines 

lėšas įrengti 

naujas saugias 

edukacines, 

mokymosi ir 

bendrojo 

naudojimo 

Naujos sporto salės 

statybos darbai 

užbaigti iki 2019-08-

31. 

 

Senoji sporto salė 

atnaujinta ir 

pritaikyta  mokinių 

saviugdos, 

kūrybiškumo, 

neformalių veiklų 

vystymui iki 2019-

12-31. 

Atnaujintos, 

suremontuotos 

valgyklos patalpos 

iki 2019 -08-31 d. 

Pasiektas realus tikslo 

realizavimo rezultatas: 

naujosios sporto salės 

statybos darbai užbaigti iki 

2019-08-31. 

Senoji sporto salė pritaikyta 

mokinių saviugdos, 

kūrybiškumo, neformalių 

veiklų vystymui. 

 

 

 

 

Valgyklos patalpos bei 

virtuvės zona pilnai 

suremontuotos ir įrengtos iki 

2019-10-15. 
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Įstaigos vidaus 

kontrolė vertinama 

gerai. 

Progimnazijos 

internetinė svetainė 

atitinka teisės aktų 

keliamus 

reikalavimus. 

Pakoreguota darbo 

apmokėjimo sistema, 

pagal poreikį 

pakoreguotos darbo 

tvarkos taisyklės. 

Darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

apmokėjimo 

sistemos 

pakeitimais. 

Įstaigos vidaus kontrolė  

vertinama gerai. 

 

Atnaujinta internetinė 

svetainė atitinka teisės aktų 

keliamus reikalavimus. 

 

 

Pakoreguota darbo 

apmokėjimo sistema, 

pakoreguotos darbo tvarkos 

taisyklės. 

 

Darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su darbo 

apmokėjimo sistemos 

pakeitimais. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas,  

progimnazijos patalpų atitikimo higienos normoms 

pritaikymas, inventoriaus atnaujinimas, užtikrinant 

efektyvų finansų valdymą. 

Įrengti du nauji anglų kalbos kabinetai. 

Įsigyta ir sumontuota nauja virtuvės 

zonos įranga. 

Įsigyta nauja buitinė technika 

(viryklė/kaitlentė, siuvimo mašina) bei 

nauji indai technologijų kabinetui. 

Ugdymo procesas vykdomas taikant 

kabinetinę sistemą. 

Gerinant mokinių saugumo aplinką, 

įrengtos 4 naujos lauko vaizdo 

stebėjimo kameros. 

Įsigyta ir sumontuota 60 vnt. spintelių 

naujos sporto salės moksleivių 

persirengimo patalpose. 

 

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

Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo. 
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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 ☐ 

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 vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Pedagogų kasmetinio vertinimo, metinių užduočių ir siektinų rezultatų nustatymas. 

6.2. Išmaniųjų technologijų taikymo galimybės mokykloje.  
 

 

Direktorė                                       __________             Jurgita Bugenienė                  __________ 
 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos 

tarybos pirmininkė  Birutė Dindaitė            __________  
                                                                                          

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  __________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas           Ona Gucevičienė  ______________ 
 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1.      

9.2.    

9.3.    
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

10.1. Ilgalaikis vadovo nedarbingumas. 

10.2. Teisės aktų pasikeitimai. 

10.3. Rangovų nesilaikymas darbo grafikų. 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                       Ona Gucevičienė           ___________ 

 

 

 

Susipažinau 

 

 

Direktorė                                       __________             Jurgita Bugenienė                  __________ 

 
 

 

 

 


