
 

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS  

RITOS GASPAREVIČIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

       1.Įstaigos pristatymas: 

 1.1.Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija yra savivaldybės biudžetinė bendrojo 

ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio I dalies ugdymo ) 

ir neformaliojo švietimo programas. Progimnazijos adresas: Mokyklos g. 24, 18220 Švenčionėliai, 

Švenčionių r.,  el. paštas - svencioneliu.progimnazija@gmail.com., tel. 8(387) 31 312 , interneto 

svetainė: www.progimnazija.svencioneliai.lm.lt 

 2017 m. rugsėjo 1 d.  progimnazijoje mokėsi 451 mokiniai, buvo 21 klasių komplektas, 

1 priešmokyklinio ugdymo grupė (12 ugdytinių). Ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. 

 Ugdymo organizavimo būdai (mokymosi formos): grupinio mokymosi (klasė,  grupė), 

pavienio mokymosi. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu būdu, pavienio mokymosi 

forma įgyvendinama savarankišku būdu. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: 

pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pažymėjimas 

(baigus pagrindinio ugdymo  programos I dalį). 

     1.2. Progimnazijos direktorė – Rita Gasparevičienė, atestuota II vadybinei 

kvalifikacinei kategorijai, vadybinis darbo stažas – 33 metai. 

   1.3. Progimnazijos darbuotojų etatų skaičius – 31,36 etato neviršijo Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos  patvirtinto didžiausio leistino etatų skaičiaus (31,5 etato). 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 

(aptarnaujantis personalas) 

4 etatai 

(1 – direktorius, 

2 – direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, 

1 – direktoriaus pavaduotojas ūkiui) 

                8,86 etato 

(4,61 – pedagoginiai 

darbuotojai, 

4,25 – nepedagoginiai 

darbuotojai) 

18,5 etato 

(4 – kūrikai sezonui, 

14,25 – aptarnaujančio 

personalo darbuotojai, 0,25- 

nenaudojamas et.) 

    1.4. naudojamos patalpos: 

Pastatai Plotas (kv.m.) 

Mokykla (Mokyklos g. 24, Švenčionėliai) 4237,62 

Bendrabutis (Mokyklos g. 24, Švenčionėliai) 1834,44 

Ūkiniai pastatai, sandėliai (Mokyklos g. 24, Švenčionėliai) 339,26 

 6382,32 

   1.5. biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 

 

Lėšos 2015 

(tūkst.Eur.) 

Lėšos 2016 

(tūkst.Eur.) 

Lėšos 2017 

(tūkst.Eur.) 

Mokinio krepšelio lėšos MK 615,8 633,6 646,3 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 182,2 186,7 192,1 

Valstybės lėšos (soc. Parama mo 37,0 29,3 20,3 

Kitos lėšos (pajamos už paslaugas) 2,8 12,6 26,1 

Labdara, parama (2% GPM) 2,5 1,0 2,4 

Ped.darbuotojų darbo apmokėjimo 

sąlygoms gerinti 

  17,4 

1. Progimnazijos veiklos rezultatai: 

1.1.Vizija: Švenčionėlių progimnazija – savarankiška, į kryptingą, efektyvų ir sėkmingą 

ugdymą orientuota mokykla, siekianti apibrėžtų tikslų įgyvendinimo, glaudaus bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir  mokyklą supančia aplinka, kurioje sudarytos vienodos 

galimybės visiems mokiniams įsigyti priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą, mokytis ir baigti    
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pagrindinio ugdymo programos I dalį bei įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam 

gyvenimui. 

      Misija: Progimnazija yra mokykla, kartu su bendruomene ugdanti sąmoningą bei 

turinčią tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę, išryškinanti mokinių individualumą, 

skatinanti įvairių gebėjimų mokinių bei visos bendruomenės nuolatinį norą tobulėti, kurianti sveiką 

ir saugią ugdymosi aplinką, plėtojanti mokinių ir mokytojų saviraišką. 

      Progimnazijos prioritetai strateginio planavimo laikotarpiu nesikeitė:  

        1. Ugdymo proceso planavimo ir įgyvendinimo  kokybės gerinimas. 

      2. Saugios ir motyvuojančios edukacinės aplinkos, padedančios užtikrinti ugdymo 

individualizavimą, aktyvų mokymąsi ir moderniųjų technologijų panaudojimą bei bendrųjų 

kompetencijų ugdymą kūrimas. 3. Pozityvaus progimnazijos įvaizdžio ir ryšių su mokinių tėvais 

formavimas. 

       2.1. Strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: įgyvendinimo apibūdinimas. 

     Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos strateginis veiklos planas parengtas 2013-2017 

metams. Jam pritarta Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (2013 

m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A-149). Planuojant progimnazijos strategiją vadovautasi mokslo ir 

švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, priežiūrą vykdančių institucijų 

rekomendacijomis, atsižvelgta į progimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, turimus išteklius, 

progimnazijos bendruomenės narių patirtį bei pasiūlymus. Vadovaujamasi viešumo, partnerystės ir 

dialogu grįsto bendradarbiavimo principais. 2017 m. gruodžio mėn. progimnazijos direktoriaus 

įsakymu sudaryta darbo grupė parengė Švenčionėlių progimnazijos strategiją 2018- 2020 metams. 

Parengtam strategijos projektui pritarta  Švenčionių rajono savivaldybės Kultūros, švietimo, sporto 

ir jaunimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.VO - 18. Jame atlikta išsami analizė 

veiklų, kurios buvo vykdomos anktesnio strateginio planavimo laikotaroiu. Strategijos kūrime ir 

įgyvendinime dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė: mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai). Strateginiai progimnazijos veiklos prioritetai, tikslai bei uždaviniai numatyti visam 

strateginio planavimo laikotarpiui ir lemia progimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius kiekvieniems 

metams. 

 2016- 2017 m. progimnazijos veiklos plano tikslai:  

 1. Vykdyti pedagoginį tėvų švietimą; 

 2. Tobulinti duomenimis grįstą progimnazijos veiklos planavimą 

Uždaviniai: 1. Organizuoti edukacinius užsiėmimus tėvams, siekiant suteikti pedagoginių ir kitų 

žinių bei įgūdžių įvairaus amžiaus tarpsnio vaikų ugdymo bei iškilusių problemų sprendimo 

klausimais. 2. Bendradarbiaujant su tėvais vykdyti mokinių formalaus ir neformalaus ugdymo 

veiklas, siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos, padedant vaikams mokytis. 3. 

Optimizuoti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo procesus bei tobulinti įsivertinimo 

veiksmingumą. 

                  2016 – 2017 metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatai: 

Tikslai, uždaviniai Pasiektas rezultatas 

1. Tikslas – vykdyti pedagoginį tėvų švietimą. 

1.1. Uždavinys – 

organizuoti 

edukacinius 

užsiėmimus tėvams, 

siekiant suteikti 

pedagoginių, 

psichologinių ir kitų 

žinių bei įgūdžių 

įvairaus amžiaus 

tarpsnio vaikų 

ugdymo bei 

iškilusių problemų 

Progimnazijos PUG-8 klasių mokinių tėvams buvo organizuoti bendri 

progimnazijos tėvų susirinkimai (2 per metus) apie ugdymo galimybes 

progimnazijoje, jos veiklą reglamentuojančius dokumentus, individualią 

mokinių pažangą, prevencinių programų vykdymą; būsimųjų pirmokų tėvų 

susirinkimas; kiekvienos klasės tėvų susirinkimai (3-5 per metus) apie OPPP 

vykdymą, tėvų įsitraukimą ir rezultatus, trimestrų ugdymosi rezultatus, 

amžiaus tarpsnių ypatumus; PUG, 4 klasių apie ugdymo programų baigimą, 

8 klasių mokinių tėvų susirinkimas apie mokymosi galimybes po 

progimnazijos baigimo, 5, 6 klasių mokinių tėvams edukacinis renginys prie 

apskrito stalo ,,Lietuvių kalbos mokymas – lemiamas socializacijos 

veiksnys“, 5-8 klasių tėvams psichologo Tėvystės įgūdžių mokymai. 

Bendruose progimnazijos tėvų susirinkimuose dalyvavo apie 40 procentų, 
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sprendimo 

klausimais. 

 

būsimų pirmokų – 85, klasių susirinkimuose – 75, kviečiant tikslinę grupę – 

95 procentai tėvų. Pagal poreikį parengti ir išdalinti lankstinukai įvairiomis 

ugdymo temomis. Organizuotos kultūrinės dienos su tėvais, kurias rengiant  

talkino 10 procentų, o dalyvavo 60 procentų tėvų. Kalendorinių, valstybinių, 

tradicinių švenčių renginius kiekvienoje klasėje padėjo rengti 40 procentų, 

dalyvavo 60 procentų tėvų. Išvykas, žygius, keliones  padėjo rengti  90 

procentų, dalyvavo 45 procentų tėvų. 

1.2.Uždavinys – 

bendradarbiaujant 

su tėvais vykdyti 

mokinių formalaus 

ir neformalaus 

ugdymo veiklas, 

siekiant 

individualios 

kiekvieno mokinio 

pažangos, padedant 

vaikams mokytis. 

Pravesta 12 atvirų pamokų ir neformaliojo užsiėmimų tradicinėse ir 

netradicinėse aplinkose (miesto bibliotekoje, prie memorialinių vietų, 

progimnazijos aktų salėje, progimnazijos kraštotyros muziejuje, Labanoro ir 

Sirvėtos regioniniuose parkuose, Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios 

Bažnyčioje, progimnazijos kraštotyros muziejuje), stebint ar dalyvaujant 

tėvams.  Tėvų dalyvavimas atvirose veiklose nebuvo efektyvus, nes 

dirbantys tėvai negalėjo lankytis veiklose, vykusiose darbo valandomis. 

Buvo organizuojamos mokytojų konsultacijos tėvams, kurios vyko 

susitinkant individualiai, bendraujant per Tamo, telefonu ir kt. priemonėmis. 

Individualias konsultacijas organizavo klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai dėl individualios pažangos, specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymo dalykų pamokose, adaptacijos, vertinimo kriterijų, 

mokymosi, bendravimo sunkumų,  amžiaus tarpsnio ypatumų, elgesio, 

psichologinių problemų, diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų, 

pradinio ugdymo programos aprašų aptarimo, programų pagal mokinio 

gebėjimus ( pritaikytų ir individualizuotų) aptarimas. Dalyvavo 90-100 proc. 

tėvų. Tai rezultatyviausia bendradarbiavimo forma. Progimnazijos mokiniai, 

atskleisdami individualius gebėjimus ir kompetencijas, talkinant tėvams, 

dalyvavo šiuose mokyklos, miesto, rajono, šalies renginiuose: tarptautinis 

matematikos konkursas ,,Kengūra“; respublikinis edukacinis konkursas 

,,Olympis“ (anglų kalba, lietuvių, matematika, informacinės technologijos, 

biologija); progimnazijos pradinių klasių matematikos, lietuvių kalbos, 

pasaulio pažinimo olimpiados; rajoninis pradinių klasių matematikos 

konkursas; rajoninis „Mažojo diktanto“ konkursas; respublikinis 4 kl. 

matematikos konkursas; rajoninis 1-4 kl. „Šviesoforo“ konkursas; zoninis 1-

4 kl. „Šviesoforo“ konkursas; tarpklasinės 3-4 kl. kvadrato varžybos; 

rajoninės  3-4 kl. kvadrato varžybos; zoninės 3-4 kl. kvadrato varžybos; 

tarpzoninės 3-4 kl. kvadrato rajoninis ,,Sveikuolių sveikuoliai“ konkursas; 

„Antaninių šventė“ Kaltanėnuose; rajoninė šventė „Rudens kermošius“; 

progimnazijos Kalėdinės eglutės šventė 5-8 kl.; Švenčionėlių miesto kultūros 

centro amatų mugė; progimnazijos dirbinių ir rankdarbių paroda „Tau, 

mamyte“; respublikinis kūrybinis kalėdinio atviruko konkursas - paroda; 

progimnazijos kūrybinis konkursas - paroda „Balta pasaka“; piešinių 

konkursas Europos sveikos mitybos dienai paminėti „Sukurk savo sveikų 

pusryčių lėkštę“; respublikinis piešinių konkursas „Laisvės angelas“; 

respublikinė VAKC 4 kl. viktorina „Esu katalikas“; draugiškos futbolo 

varžybos su Švenčionėlių Mindaugo gimnazija; tarpklasinės futbolo, 

krepšinio, kvadrato varžybos; LMOF, rajoninės kvadrato, krepšinio 

varžybos; draugiškos krepšinio  varžybos su policijos rinktine; Lietuvos 

gatvės vaikų futbolo federacijos futbolo turnyras; LMOF/ rajoninės 

lengvosios atletikos, atskirų rungčių varžybos;  LMOF/ rajoninės lengvosios 

atletikos, keturkovės varžybos; rajoninės futbolo varžybos ,,Ežio golas“; 

Lietuvos mokyklų Vilniaus apskrities žaidynės „Ežio golas“; atviras futbolo                                                                                                                                                                

turnyras; Danske bank Vilniaus maratono studentų ir moksleivių bėgimas; 

mokinių pagamintų  modeliukų konkursas „Ralis“; progimnazijos 8 klasių 
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gamtamokslinė konferencija; Utenos Aukštakalnio progimnazijos 

matematinės varžytuvės akademiko Vytauto Statulevičiaus taurei laimėti, 

regioninis ir šalies mokyklų muziejų apžiūra-konkursas, vertimų ir 

iliustracijų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“. 

Progimnazijos tėvai buvo skatinami dalyvauti trumpalaikių ir ilgalaikių 

projektų, programų įgyvendinime : trumpalaikis matematikos projektas 

,,Simetrija“ 8 klasių mokiniams, tėvams ir seneliams, ,,Pažink valstybę“, 

antrų klasių projektas ,,Mokykis plaukti“, ,,Skirtingų tautų kūryba: šokiai, 

dainos, tautosaka, literatūra ir menas“, Olweus PPP (OPKUS). Ši priemonė 

pateisino lūkesčius, nes tėvai pagal galimybes įsijungė į visų projektų 

veiklas. 

2. Tikslas - tobulinti duomenimis grįstą progimnazijos veiklos planavimą. 

2.1. Uždavinys: 

tobulinti pamokos 

vadybą atsižvelgiant 

į individualius 

mokinių gebėjimus 

ir siekiamą 

rezultatą. 

 

100 procentų mokytojų įsivertino savo veiklą, dalyvavo ne mažiau kaip 5 d. 

per metus kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Kiekvienas mokytojas pravedė 

1-2 atviras veiklas per metus.  Administracijos darbuotojai aplankė kiekvieno 

mokytojo 1-5 pamokas. Apie 70 procentų kolegų stebėjo kitų kolegų 1-5 

atviras veiklas. 

2.1. Uždavinys - 

optimizuoti 

progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

procesus bei 

tobulinti 

įsivertinimo 

veiksmingumą; 

Visi progimnazijos mokytojai reflektavo sukauptą patirtį vykdant mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimą ir gautų duomenų naudojimą veiklos 

tobulinimui. Įsivertinimo metu gauti duomenys analizuoti ir į juos atsižvelgta 

planuojant progimnazijos veiklą įvairiais lygmenimis. Išsiaiškinta, ką verta 

išlaikyti, puoselėti, kuriose srityse būtina imtis veiksmų, numatytos 

priemonės kokybei gerinti. Išanalizavus ugdymo (-si) rezultatus, priimti 

nutarimai kokybei gerinti, koreguojamas progimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas.  

5-6 klasių mokinių apklausos ,,Jei negali pasakyti-nežinai“ metu išsiaiškinta, 

kaip mokiniai patys vertina savo lietuvių kalbos mokėjimą, ko reiktų, kad 

pasiekimai būtų geresni, kaip dažnai skaito knygas, ar dalykų pamokose yra 

taikomas viešas kalbėjimas. Rezultatai pristatyti tėvams. 

 

 

           2.4. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

progimnazijos klasių komplektų ir joje besimokiusių mokinių skaičiaus pokytis per 2017 m.: 

 2017 m. sausio 1 d. 2017 m. gruodžio 31 d. 

Klasių komplektų skaičius 22 21 

Mokinių skaičius 459 443 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 1 1 

Ugdytinių skaičius 10 12 

Viso 469 455 

mokymosi pasiekimai ir jų pokyčiai per 2017 m.: 

 Mokosi 

aukštesniuoju 

lygiu (%) 

Mokosi 

pagrindiniu lygiu 

(%) 

Mokosi 

patenkinamu 

lygiu (%) 

Mokosi 

nepatenkinamai 

(%) 

2017-01-01 1-4 kl.- 10% 

5-8 kl. – 12% 

1-4 kl. – 59% 

5-8 kl. – 33% 

1-4 kl. – 31% 

5-8 kl. – 45% 

1-4 kl.- 0% 

5-8 kl. – 10% 

2017-12-31 1-4 kl. – 18% 

5-8 kl. – 12% 

1-4 kl. –51 % 

5-8 kl. – 34% 

1-4 kl. – 29% 

5-8 kl. – 36% 

1-4 kl. – 2% 

5-8 kl. - 18% 
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dalyvavimas neformaliojo švietimo užsiėmimuose ir pokyčiai per 2017 m.: 

 Vykdytų programų 

skaičius 

Dalyvavusių mokinių proc. 

dalis (%) 

2014-2015 m. m. pradžioje 24 52 % 

2015-2016 m. m. pradžioje 29 63% 

2016-2017 m. m. pradžioje 29 61% 

2017 m. pabaigoje 34 74% 

        2017 m. progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime. Standartizuoti pridėtinės vertės rodikliai (šalies vidurkis -0):  

Šalies vidurkis - nulis, o standartinis nuokrypis–vienetas 

 

Klasė Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis -0,41 

8 Savijautos mokykloje rodiklis   -0,19 

Mokyklos kultūros rodiklis -0,30 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis    0,23 

Mokėjimo mokytis rodiklis    0,30 

Standartizuoti rašymo testo taškai    0,61 

Standartizuoti skaitymo testo taškai  0,34 

Standartizuoti matematikos testo taškai   -0,26 

Socialiniai mokslai  0,07 

Gamtos mokslai  0,44 

 

Šalies vidurkis - nulis, o standartinis nuokrypis–vienetas 

 

Klasė Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis -0,24 

6 Savijautos mokykloje rodiklis   -0,02 

Mokyklos kultūros rodiklis -0,15 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis    0,01 

Mokėjimo mokytis rodiklis    0,02 

Standartizuoti rašymo testo taškai    0,27 

Standartizuoti skaitymo testo taškai -0,15 

Standartizuoti matematikos testo taškai   -0,12 

 

Šalies vidurkis - nulis, o standartinis nuokrypis–vienetas 

 

Klasė Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis  0,16 

4 Mokyklos klimato rodiklis  0,35 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis   -0,11 

Mokėjimo mokytis rodiklis    0,04 

Standartizuoti rašymo testo taškai    0,59 

Standartizuoti skaitymo testo taškai  0,70 

Standartizuoti matematikos testo taškai    0,82 

Standartizuoti pasaulio pažinimo taškai  0,86 

 

2017 m. Testų rezultatai 8-ose klasėse. Palyginimas su rajono mokyklomis (%) 

 Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos 

mokslai 

Socialiniai 

mokslai 

Aukštesnysis lygmuo      

Progimnazija 5,5 22,6 16,1 22,6 5,4 

Rajono mokyklos 9,7 10,4 10,4 31,8 11,0 

Pagrindinis lygmuo      
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Progimnazija 25,5 39,6 55,4 60,4 58,9 

Rajono mokyklos 46,9 39,3 41,8 57,0 54,7 

Patenkinamas 

lygmuo 

     

Progimnazija 54,5 35,8 28,6 15,1 21,4 

Rajono mokyklos 34,3 37,6 41,2 8,6 23,3 

Nepatenkinamas 

lygmuo 

     

Progimnazija 14,5 1,9 0,0 1,9 14,3 

Rajono mokyklos 9,1 12,7 6,6 2,6 11,0 

 

2017 m. Testų rezultatai 6-ose klasėse. Palyginimas su rajono mokyklomis(%) 

 Matematika Skaitymas Rašymas 

Aukštesnysis lygmuo    

Progimnazija 12,3 8,5 7,5 

Rajono mokyklos 17,6 14,8 10,8 

Pagrindinis lygmuo    

Progimnazija 40,4 61,0 49,1 

Rajono mokyklos 48,9 54,9 36,8 

Patenkinamas 

lygmuo 

   

Progimnazija 38,6 16,9 41,5 

Rajono mokyklos 27,1 21,4 47,0 

Nepatenkinamas 

lygmuo 

   

Progimnazija 8,8 13,6 1,9 

Rajono mokyklos 6,4 8,8 5,4 

 

 

2017 m. Testų rezultatai 4-ose klasėse. Palyginimas su rajono mokyklomis(%) 

 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio 

pažinimas 

Aukštesnysis lygmuo     

Progimnazija 38,6 30,2 41,5 41,9 

Rajono mokyklos 40,1 31,7 28,8 50,0 

Pagrindinis lygmuo     

Progimnazija 61,4 30,2 36,6 53,5 

Rajono mokyklos 51,5 28,7 49,1 44,6 

Patenkinamas 

lygmuo 

    

Progimnazija 0,0 25,6 14,6 4,7 

Rajono mokyklos 7,8 25,7 18,4 4,8 

Nepatenkinamas 

lygmuo 

    

Progimnazija 0,0 14,0 7,3 0,0 

Rajono mokyklos 0,6 13,8 3,7 0,6 

 

2017 m. Testų rezultatai 2-ose klasėse. Palyginimas su rajono mokyklomis(%) 

 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio 

pažinimas 

5-10 (deciliai)     
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Progimnazija 64,4 74,0 44,9 59,2 

Rajono mokyklos 62,3 55,6 49,4 49,3 

4-2 (deciliai)     

Progimnazija 28,9 26,0 46,9 28,6 

Rajono mokyklos 25,3 30,6 35,2 27,4 

1 decilis     

Progimnazija 6,7 0,0 8,2 12,2 

Rajono mokyklos 12,3 13,8 15,4 23,3 

       Rūpinamasi mokinių socialinėmis reikmėmis: nemokamas maitinimas skirtas 140 

mokiniams; mokinių pavėžėjimui į mokyklą ir iš jos važiavimo išlaidos kompensuotos 77 

mokiniams, mokykliniu autobusu pavežama 14 progimnazijos mokinių.  

 3.Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą: 

       3.1.vadovo indėlis tobulinant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

  Rūpinamasi progimnazijos vizijos, misijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, edukacinių 

erdvių modernizavimu, vykdomų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio I dalies ugdymo 

programų įgyvendinimu, neformaliojo švietimo pasiūlos plėtojimu. Puoselėjamos tradicijos, 

organizuojami Lietuvos reikšmingų datų paminėjimui skirti renginiai, šventės, gerų darbų akcijos, 

patyčių ir smurto prevencijai skirtos veiklos. Į progimnazijos veiklą aktyviai įtraukiami mokinių 

tėvai: dalyvauja šventėse, išvykose, lankosi mokytojų pamokose, kitose klasių vadovų 

organizuotose veiklose, dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje, diegiant Olweus patyčių 

kontrolės užtikrinimo sistemą (OPKUS). 

 Progimnazija palaiko partneriškus ryšius su  progimnazijos socialiniais partneriais, 

kultūros ir švietimo įstaigomis rajone bei už jo ribų, Kaltanėnų UTC, Sirvėtos regioniniu parku, l/d 

,,Vyturėlis“, Švenčionėlių socialinių paslaugų centru. Vykdoma kontrolė sudarytų sutarčių 

progimnazijos funkcijoms atlikti ir veiklai vykdyti. Pagal patvirtintus nuostatus inicijuota 

savivaldos institucijų: progimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, mokinių tarybos veikla. Aptariami 

su ugdymu ir sąlygomis jam vykdyti susiję klausimai. Bendradarbiaujama su ŠPT, policija, 

socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos srityje. Pagal patvirtintą reglamentą 

veiklą vykdo Vaiko gerovės komisija. Teisės aktų nustatyta tvarka valdomas progimnazijos turtas, 

atliekama kasmetinė inventorizacija, Centralizuotos buhalterijos skyriui teikiami dokumentai dėl 

lėšų skyrimo ir panaudojimo. Inicijuojamas progimnazijos veiklą reglamentuojančių, 

konkretinančių tvarkų, programų, aprašų rengimas, vykdoma jų  laikymosi kontrolė. 2017 m. daug 

laiko buvo skirta darbuotojų darbo teisę atliepiančių aprašų bei dokumentų rengimui ir svarstymui: 

parengtas darbuotojų darbo apmokėjimo aprašas, parengti nauji darbuotojų pareigybių aprašymai, 

numatytos kasmetinės veiklos užduotys atliekant jų kasmetinį vertinimą, rengti projektai vidaus 

erdvių modernizavimui skirtiems projektams. 2017 m. apšiltintas progimnazijos pastatas, 

progimnazijos šildymo sistema prijungta prie centralizuotų miesto šilumos tinklų. 

 3.2. progimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas 

veiklai tobulinti, savivaldos institucijų plėtojimas, ir jų įtraukimas į įstaigos valdymą. 

      Veiklos kokybės įsivertinimą vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, 

įsivertinimo procesuose dalyvauja visi mokytojai, mokiniai, įtraukiama kuo daugiau mokinių tėvų. 

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 

V-267  patvirtinta ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika“.  2017 m. progimnazijoje buvo tobulinamas veiklos rodiklis: ,,Pedagoginis 

tėvų švietimas“. Įsivertinus metų pabaigoje nustatyta, kad pasiektas 3 lygis. Vykdant progimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimą nustatytos aukščiausias ir žemiausias vertes turintys progimnazijos 

veiklos rodikliai:  

Aukščiausios vertės Žemiausios vertės Tobulinti pasirinktas veiklos 

rodiklis 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir 

pažanga 

1.2.1. Mokinio pasiekimai 

ir pažanga 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir 

pažanga 
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2.1.1. Ugdymo(si) tikslai 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių 

poreikius 

2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas 

4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 

2.4. Vertinimas ugdant 

3.2.2. Mokymasis 

virtualioje aplinkoje 

4.1.2. Lyderystė 

3.2.2. Mokymasis virtualioje 

aplinkoje 

        3.3. progimnazijos savivaldos institucijos, jų veikla: 

 1) Progimnazijos taryboje 2017 m. vyko 6 posėdžiai, kuriuose buvo aptariami: mokinių 

pasiekimų rezultatai, pagrindinių progimnazijos veiklos dokumentų: ugdymo plano, veiklos plano, 

strateginio plano  projektai, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymas, standartizuotų 

testų vykdymas ir rezultatai, VGK ataskaitos, progimnazijos lėšų panaudojimo klausimai, tvarkos ir 

aprašai reglamentuojantys konkrečias progimnazijos veiklos sritis: mokinių maitinimo 

organizavimas, mokinių pavėžėjimo organizavimas,  mokyklinės uniformos dėvėjimas, Olweus 

patyčių prevencijos programos (OPKUS) vykdymo rezultatai, vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų projektai. 

 2) Mokytojų taryboje 2017 m. vyko 5  posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėti su ugdymo 

kokybe susiję klausimai:  mokinių pasiekimų rezultatai, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

ir jo veiksmingumo klausimai, pagrindinių progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų: 

planų, programų, tvarkų, aprašų aptarimai ir tvirtinimai, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, jų veiklos 

įsivertinimo, analizuoti vykdytų tyrimų rezultatai, diagnostinių standartizuotų testų lyginamosios 

analizės, Olweus (OPKUS) patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo sistemos vykdymo rezultatai. 

 3) Mokinių taryba inicijavo ir vykdė apklausas, padėjo organizuoti renginius, akcijas.  

      3.4. žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymas 2017 m.: 

       Progimnazijos mokinius ugdo ir teikia pedagoginę bei psichologinę pagalbą 50 

pedagoginių darbuotojų: 4 administracijos darbuotojai, 41 mokytojas, 2 neformaliojo ugdymo 

pedagogai,1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 4 pagalbos mokiniui specialistai, 2 mokytojo 

padėjėjai,1 inžinierius kompiuterininkas, 1 skaityklos vedėjas, 1 bibliotekos vedėjas. 37 

pedagoginiai darbuotojai yra įgiję mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 10 – vyresniojo mokytojo  ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę 

kategoriją, 2 - mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 17. 

       2017 m. mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų skatinimui buvo naudojamos padėkos ir 

premijos. Materialiniai ir finansiniai ištekliai naudoti tikslingai, atsižvelgiant į ugdymo(si) 

poreikius. 

 4. Problemos sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. Kontroliuojančių institucijų ar Vidaus 

audito tarnybos atlikti patikrinimai: IKT bazės nuolatinis atnaujinimas, įsigijimas interaktyviųjų 

lentų, mokinių sveikatos indeksas, žalingų įpročių plitimas, mokinių tėvų emigracija, ugdymo 

aplinkų gerinimas, vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimas. 

        Atlikti patikrinimai 2017 m.: 

Standartizuotų testų vykdymas 8 klasėje, matematika. 2017-04-24; 

Standartizuotų testų vykdymas 2 ir 4 klasėse, rašymas. 2017-04-25; 

Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimas, 2017-11-14; 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 

departamento Švenčionių skyriaus patikrinimas, 2017-03-28; 

Švenčionių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas, 2017-04-05. 

 

 

 Direktorė                                                                                                               Rita Gasparevičienė 

 


