
 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR UŽDUOČIŲ 2017 METAMS 

NUSTATYMO 

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. 1-101 

Tauragė 

                                     

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės 

ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Tauragės 

rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos 

ataskaitai (pridedama). 

2. Nustatyti Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriui Remigijui Masteikai 

užduotis 2017 metams (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras           Sigitas Mičiulis 
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PRITARTA 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.1-101 

                         
 

TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS  

 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Mokyklos pristatymas    

1.1 Tauragės Martyno Mažvydo  progimnazija yra savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo 

mokykla, kurioje  vykdomos šios programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio  ugdymo I dalies. Mokyklos adresas: Prezidento g. 27, LT- 72240 

Tauragė, el. paštas – mokykla@mazvydas.taurage.lm.lt, tel. (8 446) 61258, internetinė 

svetainė http://www.mazvydas.taurage.lm.lt . 

1.2  Mokyklos vadovas Remigijus Masteika (progimnazijai vadovauja nuo 2016 m. spalio 4 d.), 

istorijos mokytojas metodininkas, atestuotas II vadovo kvalifikacinei kategorijai. Vadybinio 

darbo stažas – 12  metų.  

1.3 Darbuotojų skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino skaičiaus: 

Administracijos darbuotojai  

(direktorius ir jo 

pavaduotojai  vyr. buhalteris) 

Specialistai (pedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti darbuotojai  

(darbininkai  valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

                   6 51                  14 

 

1.4 2016 m. rugsėjo 1d. duomenimis mokykloje mokėsi 37 priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikai, 1-4 klasėse 281 mokinys, 5-8 klasėse – 278 mokiniai. Iš viso 596 ugdytiniai.  

1.5 Mokykloje sėkmingai veikė savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, Direkcinė taryba, 

Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Mokinių taryba. Kiekviena savivaldos organizacija dirbo 

pagal atitinkamos savivaldos nuostatus ir veiklos planus. Organizavo posėdžius, svarstė 

mokyklai aktualius klausimus, teikė įvairius siūlymus. Per 2016 m. įvyko 2 progimnazijos 

tarybos posėdžiai, Direkcinės tarybos – 24, Mokytojų tarybos – 11, Metodinės tarybos – 7, 

Mokinių tarybos – 24  posėdžiai.  

1.6 Mokykla naudoja 9600 m2  pastatų plotą. 

1.7.  Asignavimų naudojimas 2016 metais: 

Mokinio krepšelio lėšos ir jų panaudojimas 

Išlaidų pavadinimas Panaudoti asignavimai ( Eur) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 610603,00 

Vadovėliai ir mokymo priemonės 11755,00 

Kvalifikacijos tobulinimas ir komandiruotės 1507,00 

Pažintinė veikla 700,00 

Ryšiai 1118,00 

Kitos paslaugos 282,00 

Iš viso 625965,00 

 

 

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšos ir jų panaudojimas 

Išlaidų pavadinimas Panaudoti asignavimai ( Eur ) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 127001,63 

mailto:mokykla@mazvydas.taurage.lm.lt
http://www.mazvydas.taurage.lm.lt/
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Prekės ir paslaugos: 

prekės 

ilgalaikio turto remontas 

komunalinių ir ryšių paslaugos 

kvalifikacijos kėlimas ir komandiruotės 

darbuotojų sveikatos tikrinimas 

mokinių pavėžėjimas 

apsauga, elektros priežiūra  

draudimas 

kopijavimo, spausdinimo paslauga 

kitos paslaugos (banko ,programos priežiūra, 

gesintuvų, spaudiniai ir kt .) 

Ilgalaikis turtas (krepšinio stovai 4 vnt.) 

 

7274,77 

5590,00 

41974,51 

518,42 

539,44 

97,98 

1656,12 

188,26 

998,70 

1457,89 

 

2400,00 

Iš viso 189697,72 
 

Spec. programos lėšos 

Išlaidų pavadinimas Panaudoti asignavimai ( Eur ) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 4725,10 

Transporto išlaidos 129,49 

Kitos prekės 4031,88 

Kitos paslaugos 119,79 

Iš viso 9006,26 
 

Deleguotos lėšos ir jų panaudojimas( sveikatos priežiūros specialistės išeitinei išmokai) 

Išlaidų pavadinimas Panaudoti asignavimai ( Eur ) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1383,00 

Iš viso 1383,00 
 

Kitos lėšos 

Išlaidų pavadinimas Panaudoti asignavimai ( Eur ) 

Savivaldybės projektų ir tikslinės lėšos 3378,66 

Kitos lėšos ( darbo birža, turto pardavimo, 

nuoma biudžetiniu įstaigų) 

3095,91 

Paramos lėšos ( 2 proc.)  2056,26 

„Erazmus +“ projekto lėšos  6161,76 

Iš viso 14692,59 
 

Perduotos lėšos iš VB (minimalaus darbo užmokesčio padidėjimui) 

Išlaidų pavadinimas Panaudoti asignavimai (Eur) 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 3277,00 

Iš viso 3277,00 
 

Skolos 

Išlaidų pavadinimas Suma ( Eur) 

Darbo užmokestis( Išeitinė išmoka) 141,78 

Ryšių paslaugos 31,55 

Komunaliniai (šildymas, vanduo) 214,72 

Kitos paslaugos 119,40 

Viso: 507,45 

 

 

Gautinos sumos 

Išlaidų pavadinimas Suma (Eur) 

Komunaliniai mokesčiai 12 mėn. 293,57 

Ryšiai( darbuotojai) 1,07 



4 

 

 

Elektra 23,43 

Patalpų nuoma už 12 mėn. 49,00 

Tėvų įnašai už pailgintos dienos grupę už 12 

mėn. 

614,27 

Viso: 981,34 

 

2. Išteklių administravimas ir valdymas 

  2016 metais mokykloje dirbo kompetentingi, reikiamą išsilavinimą ir kvalifikacija turintys 

darbuotojai: 1 mokytojas ekspertas, 28 mokytojai metodininkai, 18 vyr. mokytojų, 2 mokytojai, 4 

specialiąją pagalbą teikiantys specialistai (socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, 0,75 etato 

dirbanti logopedė, psichologė). Mokytojai ( išskyrus du) įgiję aukštąjį išsilavinimą. Įstaigos vadovai 

turi  antrąją vadybinę kategoriją. 2016 metais taikytas efektyvus planavimas ir mokytojų ir mokinių 

skatinimas. Vykdyta atsakomybės už rezultatus kontrolė. Materialiniai ir finansiniai ištekliai 

naudoti tikslingai, atsižvelgiant į ugdymo poreikius, kontroliuojančių institucijų reikalavimus. 

3. Mokyklos vadovo veikla, įgyvendinat mokyklos strategiją. 

 2013-2016 m. progimnazijos strategijoje numatytos veiklos žemiau išvardintų prioritetų 

įgyvendinimui: 

    Užtikrinti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymą ir mokymą (si). 

 Mokymosi motyvaciją skatinančio ugdymo proceso organizavimas. 

 Kurti  saugią ugdymo(si) aplinką progimnazijos bendruomenei. 

2015-2016 m. m. progimnazijoje veikė darbo grupės, rengusios mokyklos veiklos planą, 

ugdymo planą. Taip pat  įgyvendinant mokyklos strategiją pasitelkiamas mokytojų kolektyvas, 

mokinių tėvai, sudaromos įvairios darbo grupės aktualių darbų atlikimui progimnazijoje. Atlikta 

dalinė strateginio plano įgyvendinimo analizė, kuria remiantis pakoreguotas veiklos planas. 

 

4.  Veiklos plano įgyvendinimo analizė 

Praėjusių mokslo metų progimnazijos veiklos planas įgyvendintas 90℅. 

1. Tikslas. Užtikrinti šiuolaikišką ir kokybišką bendradarbiavimu grįstą ugdymą (si). 

1.1. Uždavinys. Gerinant mokymo kokybę, veiksmingai taikyti bendradarbiavimą skatinančius 

ugdymo ir veiklos metodus. 

1.2. Uždavinys.  Kuriant aktyvią mokymosi aplinką, stebėti ir vertinti mokinių mokymosi 

procesą teikiant visapusišką pagalbą. 

1.3. Uždavinys. Gerinant  pasirenkamųjų programų bei neformaliojo vaikų švietimo kokybę, 

tenkinti įvairių polinkių, gebėjimų mokinių poreikius.   

Rezultatai  

1.1. Uždavinys. Gerinant 

mokymo kokybę, veiksmingai 

taikyti bendradarbiavimą 

skatinančius ugdymo ir veiklos 

metodus. 

 

1. Metodinėje taryboje įvyko bendradarbiavimo metodų 

taikymo galimybių pristatymas. Praktiškai išbandyti metodai.  

2. Šešiose MG pristatyti, aptarti bendravimo ir 

bendradarbiavimo metodai. Jie taikomi pamokose. Tai 

atsispindi stebėtų pamokų aprašuose.  

3. Įvyko kolegialus grįžtamasis ryšys tik tarp kelių kolegių.  

4. Įvyko  3 direkciniai posėdžiai dėl priešmokyklinių grupių 

ugdytinių, 1-ų klasių, 5-tų klasių mokinių ugdymo(si) ypatumų. 

5. Mokykloje aktyviai organizuota projektinė veikla.  

Įgyvendinti 29 dalykiniai ir 5 meninės pakraipos projektai. 

Inovatyvūs projektai: ,,Ot, kokie mes linksmi“, ,,Laiškas 

Adventui“, ,,Vakaro pasakaitė“, ,,Ir kelmas gali būti gražus“.  

1.2. Uždavinys.  Kuriant aktyvią 

mokymosi aplinką, stebėti ir 

vertinti mokinių mokymosi 

1. Atlikti diagnostiniai tyrimai dėl mokinių mokymosi 

motyvacijos. Jie pristatyti MTP, 2015-11-12 

2. Metodinių grupių pasitarimuose aptariant mokinių 
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procesą teikiant visapusišką 

pagalbą. 

 

mokymosi motyvaciją  numatytos pagalbos priemonės.  

3. Mokiniai mokomi ir lavinami pagal mokymosi stilius. 

4. Optimizuojant mokymosi krūvį suderintas savarankiškų ir 

kontrolinių darbų grafikas.  

5. Siekiant užtikrinti tarpdalykinę integraciją  mokykloje 

pravestos 32 integruotos pamokos.  

6. 5-8 klasėse skirti lietuvių kalbos ir matematikos moduliai.  

 Neparengtas priemonių planas ,,Į pagalbą mokiniui, 

klasei“. 

 Neskirtos tikslinės konsultacinės valandos.  

1.3. Uždavinys. Gerinant  

pasirenkamųjų programų bei 

neformaliojo vaikų švietimo 

kokybę, tenkinti įvairių polinkių, 

gebėjimų mokinių poreikius.   

 1. Atlikti mokinių poreikių tyrimai dėl pasirenkamųjų dalykų 

ir neformaliojo ugdymo programų. 

2. Pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programos 

skirtos atsižvelgus į mokinių ir mokytojų pasiūlą bei paklausą.  

3. Atsižvelgus į  mokyklos ugdymo kryptį, stiprinančią 

tiksliuosius mokslus ir kalbas, 5-8 klasėse skirti lietuvių kalbos 

ir matematikos moduliai.  

4. Neformaliojo ugdymo veikla pristatyta mokyklos 

bendruomenei. 

 Nenumatyti materialiniai ištekliai pasirenkamųjų 

dalykų ir neformaliojo ugdymo programų 

įgyvendinimui. 

 Netirta neformaliojo ugdymo veiklos kokybė, 

nepristatyta pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo 

ugdymo  veiklos kokybė.  
 

2. Tikslas. Kurti patrauklų mokiniams, tėvams, bendruomenei mokyklos įvaizdį.  

2.1. Uždavinys. Tobulinti mokyklos įvaizdžio kūrimo sistemą. 

2.2. Uždavinys. Taikyti naujas, įvairesnes ryšių tarp mokinių-tėvų-mokytojų formas. 

2.3. Uždavinys. Stiprinti viešuosius mokyklos ryšius. 

Rezultatai  

2.1. Uždavinys. Tobulinti 

mokyklos įvaizdžio kūrimo 

sistemą. 

 Mokinių tarybos nariai dalyvavo rajoninėse diskusijoje ir TVK 

televizijos laidoje apie mokinių veiklumą, aktyvumą 

mokyklose. Vykdyta nuolatinė mokyklos veiklos, ugdymo 

proceso sklaida, progimnazijos prizininkai, laureatai, 

nugalėtojai viešinami rajoninėje spaudoje, internetiniame 

puslapyje, vestibiulio televizoriaus ekrane. Organizuotas 

mokyklos 95-erių metų jubiliejaus minėjimas. 

 Neparengtas mokyklos įvaizdžio kūrimo aprašas. 

 Neparengta laida ,,Ar matei, girdėjai?”. 

2.2.  Uždavinys.  Taikyti naujas, 

įvairesnes ryšių tarp mokinių-

tėvų-mokytojų formas. 

 

1. Vyko atnaujintos tėvų iniciatyvinės grupės (TIG) 

susirinkimai.   

2. Organizuotas visuotinis 5-8 klasių mokinių tėvų 

susirinkimas.  

3. Organizuota  1-8 klasių mokinių Tėvų diena.  

4. ,,Garbės Mažvydietis“-  mokiniai, kurie garsina mokyklą,  

apdovanoti padėkos raštais. 

5. Klasėse vyko šventiniai tėvų susirinkimai. 

 Nepravesta viktorina ,,Aš Mažvydietis”, skirta mokyklos 

jubiliejui (tėvai – mokytojai – mokiniai). 

 Neparengtas netradicinių dienų organizavimo aprašas. 
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2.3. Uždavinys. Stiprinti 

viešuosius mokyklos ryšius.  

 Parengti tarptautiniai projektai ir gautas finansavimas. 

Vykdomos ERAZMUS+ programos. Pravesta karjeros diena, 

mokytojai ir klasių vadovės vedė profesinio ugdymo 

užsiėmimus Tauragės įmonėse, AB, UAB, valstybinėse ir 

privačiose įstaigose. 

 Neparengtas bendradarbiavimo planas su verslo 

partneriais ir socialiniais partneriais. 

 

      3. Tikslas. Kurti socialiai saugią mokyklą efektyvinant pagalbą mokiniams. 

3.1.  Uždavinys. Efektyvinti  mokytojo - klasės vadovo - specialistų, teikiančių pagalbą 

mokiniui, tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

3.2. Uždavinys.  Palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas. Veiksminga Vaiko gerovės 

komisijos pagalba mokiniui.  

Rezultatai 

3.1 Uždavinys.  

Efektyvinti  mokytojo - klasės 

vadovo - specialistų, teikiančių 

pagalbą mokiniui, tėvų 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

  

1. Tiriamosios veiklos vykdymas tėvų nuomonės ir lūkesčių 

išsiaiškinimo, mokymosi pagalbos teikimo vaikui klausimais: 

 TAMO dienyne atlikta 5-tų klasių mokinių ir jų tėvelių 

apklausa, kaip sekasi penktokams dalykinėje sistemoje. Tyrimas 

buvo pristatytas ir aptartas direkciniame posėdyje. 

 Progimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė 

atliko tyrimą- apklausė mokytojus, mokinių tėvus  dėl veiklos 

rodiklio  4.5.2. Tėvų švietimo politika. Iš apklausos nustatytos 

stipriosios pusės. 

    2.    Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant mokiniui 

mokytis: 

 suorganizuota Tėvų diena, 

 organizuoti mokinių tėvų susirinkimai. 

     3. VGK koordinavo pagalbos mokiniui specialistų, klasių 

vadovių ir mokytojų  veiklą organizuojant efektyvią pagalbą 

problemiškiems mokiniams. Sprendžiant mokinių ugdymo, 

psichologines problemas bei vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidimus, bendradarbiauta su klasių vadovais, mokiniais, jų 

tėvais, mokyklos specialistais, administracija, socialiniais 

partneriais.  

    4.   Šiemet labai daug dėmesio skirta karjeros ugdymui.  

Profesinis veiklinimas vyko klasių valandėlėse, renginiuose, 

išvykose, mokiniai dalyvavo edukacinėse pamokose. 

Organizuota  netradicinio ugdymo karjerai diena. 5-8 klasių 

mokiniai su klasių vadovėmis lankėsi tėvelių darbovietėse. 

3.2 Uždavinys.  

Palankios vaiko ugdymui 

aplinkos kūrimas. Veiksminga 

Vaiko gerovės komisijos 

pagalba mokiniui.  

 

1. VGK posėdžiuose 2015-2016 m. m. buvo svarstoma: 

 Probleminio mokinių elgesio aptarimai ir svarstymai (24 

mokiniai). 

 Išplėstiniai Vaiko gerovės komisijos susirinkimai su 

tėvais ir vaikais, turinčiais mokymosi, lankomumo ir elgesio 

problemų (su 9 mokinių tėvais). 

 Mokinių socializacijos problemų aptarimai (5 mokiniai). 

 Ugdymosi motyvacijos pokyčių  klasėse priežasčių 

aptarimas (2). 

 Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, aptarimas dėl 

specialiųjų poreikių įvertinimo/ pakartotinio įvertinimo, dėl 
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siuntimo į PPT  (16 mokinių). 

 Mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais stebėsenos  aptarimas. Tyrimui į PPT nukreipėme 16 

mokinių (2). 

2. Progimnazijos VGK  4 kartus kreipėsi į Tauragės rajono 

savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl atskirų mokinių 

netinkamo elgesio prevencijos.  

3. Progimnazijos psichologė Eglė Ramanauskaitė VGK 

rekomendacija 2015 - 2016 mokslo metais atliko: 

 Teiktos 128 konsultacijos. 

 Atlikti 5 situacijų sprendimai. 

 Vykdytas 3 šeimų sisteminis konsultavimas. 

 Pravesta 16 bendradarbiavimo grupės užsiėmimų (2 - 3 

pradinių klasių moksleiviai). 

4. Progimnazijos VGK sprendimu logopedinė pagalba 

skirta 51 mokiniui. Taip pat logopedinė pagalba teikta   11 

mokinių, kuriems spec. ugdymą skyrė PPT. 

5. VGK kartu su klasių vadovėmis organizavo netradicinio 

ugdymo dieną 1-8 klasių mokiniams ,,Tolerantiškai mokyklai- 

95‘‘, ,,Savaitę be patyčių“. 

9. Apie saugų kelią į mokyklą pradinių klasių mokiniams 

pasakojo policijos pareigūnė Renalda Pažereckienė.   

     10.  2015 m. gruodžio 10- 17 dienomis M. Mažvydo 

progimnazijoje, 7a, 7b, 7c, 6b, 8a klasių mokiniams vyko  klasės 

valandėlės ,,Proto mūšis“, kurias vedė Tauragės komisariato 

Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnė Reinalda Pažereckienė.       

      11. 2016 m. kovo 16- 17 dienomis M. Mažvydo 

progimnazijoje 7b, 6b,7c klasių mokiniams vyko paskaitos – 

diskusijos ,,Patyčios“. Paskaitas vedė Tauragės policijos 

komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio 

apylinkės inspektorių veiklos grupės vyresniosios tyrėjos Judita 

Sadauskytė ir Raimonda Žvynakienė.  

6. 2015 m. gruodžio mėnesį atliktas tyrimas ,,Mokinių 

nuomonės tyrimas dėl mitybos ir maisto pasirinkimo 

progimnazijos valgykloje. 

 

 

 

5. Mokyklos ugdymo turinio vadyba. 

5.1. Pradinių klasių ugdymo plano įgyvendinimo analizė.  

Tikslas -  Tikslingai organizuojant darbą metodinėje grupėje tobulinti ugdymo bei 

ugdymosi proceso kokybę.  

Uždaviniai: 
1) vedant metodinius užsiėmimus, dalyvaujant seminaruose, metodinėse dienose,     skatinti 

domėjimąsi naujausia ugdymo metodika;  

2) užtikrinti mokytojų, klasės vadovų, tėvų bendradarbiavimą siekiant kiekvieno vaiko            

gerovės; 

3) dalijantis gerąja patirtimi, skatinti aktyvių mokymosi metodų taikymą ugdymo procese; 

4) dalyvaujant įvairiuose mokyklos ir rajono renginiuose sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui ir 

saviraiškai plėtoti. 
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Per metus įgyvendinant pradinių klasių ugdymo planą įvyko 9 metodiniai užsiėmimai. 

Eil. 

Nr. 

Tema Data 

1. Vadovėlių užsakymas 2015-2016m.m. pradinėms klasėms. 2015-06- 18 

2. Ugdymo planas 2015-2016 m.m. Ilgalaikiai planai, klasės vadovo planai, 

neformalus ugdymas, kultūrinės- pažintinės dienos, metodinė veikla. 

2015-08-31 

3. Kultūrinės – pažintinės dienos, metodinė veikla 2015-2016  m. m. 2015-09-03 

4. Tėvų susirinkimai, integruojamosios programos, instruktažai 2015-16 m. m 2015-09-28 

5. Metodinės veiklos planas, tikslai ir uždaviniai, pamokų stebėjimas, 

 integruotų pamokos. 

2015-10-22 

6. Netradicinė diena ,,Šv. Kalėdų belaukiant“, tėvų informavimas ir sutikimas 

apie mokinių saugumą pamokų metu. 

2015-12-09 

7. Vertinimo įrašo atitiktis elektroniniame dienyne įgyvendinant pradinių 

klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą. 

2016-01-12 

8. UNICEF vaikų bėgimas ,,Už kiekvieną vaiką“. Pranešimas“ „Mokymasis 

bendradarbiaujant“. 

2016-04-15 

9.  Priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių MG metodinės veiklos  ataskaita. 

Naujų vadovėlių užsakymas 2016/17 m. m. Pranešimas “ Lietuvių kalbos 

naujovės  pradinėse klasėse”. 

2016-06-08 

 

Atviros pamokos 

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Data Klasė Tema 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3.  

 

 

4. 

 

5. 

 

L. Tamašauskienė  

 

L.Tamašauskienė 

G.Martinavičienė 

 

 

 

R.Urbutienė 

 

 

G.Martinavičienė 

L.Bredelienė 

L.Tamašauskienė 

2016-02-11 

 

 

2016-03-08 

 

 

 

 

2016-04-20 

 

 

2016-05-18 

2016-05-26 

1-4 kl. 

mokiniai 

 

3- 4 kl.  

komandos 

(5 mok. ir 

1 tėtis) 

1c kl. 

mokiniai 

 

3a,3b kl. 

mokiniai 

4a kl. 

mokiniai 

Integruota lietuvių kalbos – pasaulio 

pažinimo pamoka ,,Visi kartu... mes esam 

Lietuva“ . 

Integruota lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimas, muzikos pamoka „ Lietuva – 

mūsų pasididžiavimas“ 

 

Integruota  lietuvių kalbos, dailės pamoka 

– konkursas „ Mes išmokom abėcėlę“.  

 

Renginys- pramoga (pagal K. Čiukovskio 

pasaką „Daktaras Aiskauda“. 

Integruota matematikos – pasaulio 

pažinimo pamoka ,,Šuo – užgaida, 

pramoga ar atsakomybė“. 

2016 m. pravesta 11 integruotų pamokų.  

 

Pranešimai 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Tema 

1. 

2.  

G .Martinavičienė 

L.Tamašauskienė  

 „Mokymasis bendradarbiaujant“. 

 ,,Lietuvių kalbos naujovės  pradinėse klasėse ”. 

 

Parengtos ir įgyvendintos netradicinių dienų, švenčių, konkursų, olimpiadų, pramogų 

programos 
Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Pobūdis Tema 
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1. V. Statkienė 

R. Ambrolaitienė  

E. Baranauskienė 

I. Urbanavičienė 

R.Urbutienė 

R. Skrodenienė 

R. Gavėnienė 

R. Krapavickienė 

L. Bredelienė 

G. Martinavičienė 

A.Žilienė 

L. Tamašauskienė 

R. Paulauskienė 

G. Žilienė 

Netradicinės dienos 

 

 

 

 

 

 

 

Pažintinės ekskursijos  

 

Konkursas 

 

Proginės darbų parodos 

 

,, Pasiruošiau stropiai 

mokytis“, 

 „Šv. Kalėdų belaukiant“, 

Šeimos diena, 

 „Tolerantiška mokykla -

2015”, 

„ Mokyklai – 95“ 

 

 

 

„ Raštingiausias mažvydietis“ 

  

2. L.Tamašauskienė 

L. Bredelienė 

G. Martinavičienė 

A.Žilienė 

R. Urbutienė  

Netradicinė diena ,, Mes kartu esam Lietuva“ 

3. G. Žilienė Netradicinė diena „Tolerantiška mokykla -2015” 

4. A.Žilienė 

G. Žilienė 

Netradicinė diena „ Mokyklai – 95“ 

 

5. 

 

L. Bredelienė, 

 G. Martinavičienė 

 A. Žilienė 

IV kl. mokinių mokyklinė 

matematikos olimpiada  

IV kl. mokinių mokyklinė 

matematikos olimpiada 

6. R.Urbutienė, 

I.Urbanavičienė, 

E.Baranauskienė 

IV kl. mokinių mokyklinė 

matematikos olimpiada 

mokyklinės matematikos 

olimpiados užduočių 

paruošimas 

7. V.Statkienė 

 R.Ambrolaitienė 

Mažųjų skaitovų konkursas „Vaikystės taku“ 

8. I. Urbanavičienė 

A. Žilienė 

L. Tamašauskienė 

R.Skrodenienė 

Konkursas 

 

„ Raštingiausias mažvydietis“ 

 

9. R. Urbutienė 

I. Urbanavičienė,  

E. Baranauskienė 

Šventė būsimiesiems 

pirmokėliams  

„ Vaikystės šventė“ 

10. L.Bredelienė, 

G.Martinavičienė 

 A. Žilienė) 

Šventė ketvirtokams ,,Lik sveika, pradine mokykla“  

11. R.Gavėnienė 

R.Skrodenienė 

Spektakliai „Grybų karas“ , „Meilės 

sodas“. 

12. L. Tamašauskienė Šaškių varžybos Šaškių varžybos ketvirtokams 

13. L. Tamašauskienė 

 

Rajoninė sporto diena „ Sportuokime ir 

draugaukime“. 

14. E. Baranauskienė 

R. Urbutienė 

I. Urbanavičienė 

Rajoninis skaitovų 

(pirmokų) konkursas 

„ Ir knyga mane augina“. 

15. G. Martinavičienė 

A. Žilienė 

R. Urbutienė 

Rajoninis konkursas „Šviesoforas“ 
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R. Skrodenienė 

R Ambrolaitienė 

16. L.Tamašauskienė 

R.Gavėnienė 

Rajoninis konkursas 

 ( komandos paruošimas) 

„Šviesoforas“ 

17. R.Gavėnienė 

R.Skrodenienė 

rajoninė mokinių darbų 

paroda 

 ,,Šermukšnėlė“ 

 

18. V. Statkienė 

R. Ambrolaitienė  

E. Baranauskienė 

I. Urbanavičienė 

R.Urbutienė 

R. Skrodenienė 

R. Gavėnienė 

R. Krapavickienė 

L. Bredelienė 

G. Martinavičienė 

A.Žilienė 

L. Tamašauskienė 

R. Paulauskienė 

G. Žilienė 

 UNICEF vaikų bėgimas  ,,Už kiekvieną vaiką“ 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Rajoninė ketvirtokų matematikos olimpiada – II vieta-Vakarė Šimelytė 4a kl. (mokyt. 

L.Tamašauskienė). 

2. Rajoninis raštingiausio ketvirtoko konkursas – I vieta-Vakarė Šimelytė 4a kl. (mokyt. 

L.Tamašauskienė). 

3. Rajoninis skaitovų konkursas“ Ir knyga mane augina" II vieta - Grigas Kumpys 1a kl. 

(mokyt. E.Baranauskienė). 

4. UNICEF vaikų bėgimas ,,Už kiekvieną vaiką“ III vieta -  (8-9 metų amžiaus grupėje)  

P.Bambalas- 2a kl. .  (mokyt. R. Gavėnienė). 

5. UNICEF vaikų bėgimas ,,Už kiekvieną vaiką“ II vieta -  (7-8 metų amžiaus grupėje) 

N.Viliušis 1c kl. (mokyt. R.Urbutienė). 

6. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas-paroda ,,Keliu Velykė veža ratus margų 

margučių...“ I vieta L. Meižytė 2 a kl.  (mokyt. R. Gavėnienė). 

7. Tarptautinis konkursas „MATMINTINIS“-  respublikos finalininkas V vieta -3b kl. V. 

Zaicas (mokyt. G. Martinavičienė). 

8. Tarptautinis konkursas  Slovėnijoje „MATMINTINIS“  – apdovanotas diplomu -3b kl. V. 

Zaicas (mokyt. G. Martinavičienė). 

9. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“ rajone V vieta- 3b kl.Vilius Zaicas 

(mokyt. G. Martinavičienė). 

10. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“-  rajone I vieta – V.Šimelytė 4a kl. 

(mokyt. L.Tamašauskienė). 

11. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“-  rajono dešimtuke – K.Mockutė 4a kl. 

(mokyt. L.Tamašauskienė). 

12. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“-  rajone I vieta – M.Grytė 2b kl. (mokyt. 

R.Krapavickienė). 

13. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“-  rajono dešimtuke – M.Veisas 2b kl. 

(mokyt. R.Krapavickienė). 



11 

 

 

14. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“-  rajone III vieta –I.Racevičiūtė 2c kl. 

(mokyt. R.Skrodenienė). 

15. Tarptautinis matematikos konkursas ,,KENGŪRA“-  rajone II vieta – N.Viliušis 1c kl. 

(mokyt. R.Urbutienė). 

16. LMOF Tauragės miesto mokyklų pradinių klasių mokinių paprastųjų šachmatų varžybos- II 

vieta V.Šimelytė, A.Alimovas 4a kl. ( mokyt. L.Tamašauskienė). 

17. Rajoninės sporto varžybos ,,KVADRATAS“ – I vieta (komandą ruošė: mokyt. . 

L.Tamašauskienė, R. Paulauskienė, G. Žilienė). 

18. Zoninės sporto varžybos ,,KVADRATAS“ – II vieta (komandą ruošė: mokyt. 

L.Tamašauskienė, R. Paulauskienė, G. Žilienė). 

19.  Rajoninės sporto varžybos ,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ –  I vieta (komandą ruošė: 

mokyt. L.Tamašauskienė, R. Paulauskienė, G. Žilienė).  

20. Zoninės sporto varžybos ,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“  –  II vieta (komandą ruošė: 

mokyt. L.Tamašauskienė, R. Paulauskienė, G. Žilienė) 

 

Įgyvendinti projektai 

Mokytojų: L Tamašauskienės, G. Martinavičienės, L. Bredelienės  projektas „ Ot, kokie mes 

linksmi“.   

Mokytojų: L Tamašauskienės, D.Poškienės projektas „ Laiškas Adventui“. 

Mokytojų: R. Skrodenienės,  ir R. Gavėnienės  projektas  ,,Augu su knyga“. 

Mokytojos  A. Žilienės socialinių įgūdžių projektas ,,Antras žingsnis“. 

Mokytojų: R. Krapavickienės R. Paulauskienės  projektas ,,Ir kelmas gali būti gražus“. 

Mokytojų: L. Bredelienės, V.Milkintienės projektas „ V.Žilinskaitės gyvenimo ir kūrybos 

takais“. 

 

5.2. 5 – 8 klasių ugdymo plano įgyvendinimo analizė 

      M. Mažvydo progimnazijos 2015–2016 m. m. ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais  2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais,  

progimnazijos strateginiu planu, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų siūlymais. 2015–2016 m. m. visa ugdomoji veikla buvo grindžiama 

prisiimtomis vertybėmis: psichologinis ir fizinis saugumas, tolerancija, pagarba ir atsakomybė 

bendraujant ir bendradarbiaujant. 

     Ugdymo planu buvo siekiama: numatyti gaires ugdymo procesui progimnazijoje įgyvendinti ir 

ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius; individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo 

turinį, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo (si) rezultatų ir  įgytų mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; kurti ir tobulinti mokymo ir mokymosi 

modelius, kurie užtikrintų kokybišką išsilavinimą; tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą 

optimizuojant mokymosi krūvius. 

     Valstybės reglamentuojamas ugdymo turinys 5–8 klasėse buvo įgyvendinamas pagal Bendrųjų 

ugdymo planų lentelėse mokiniams nustatytą savaitinių pamokų skaičių bei panaudojant valandas, 

skiriamas mokinių ugdymo (si)  poreikiams tenkinti. Pamokos buvo pavaduojamos ir skirtumai, 

įgyti dėl mokinių ar mokytojų ligos, likviduojami. Programos skirtumų likvidavimui panaudotos 

mokytojų numatytos rezervinės pamokos, integravus panašias temas, skiriant papildomas 

diferencijuotas užduotis ir individualiai (grupėmis) konsultuojant mokinius. 

      Pasiūlyta mokytojams daugiau dėmesio skirti tikslinei turinio atrankai ir pritaikymui atskiroms 

mokinių grupėms, veiksmingiau naudoti aktyvų mokinių mokymąsi skatinančius būdus ir metodus, 

bendradarbiauti toje pačioje klasėje dirbantiems mokytojams, tarpusavyje tartis ir derinti integruotas 

užduotis dirbant su skirtingų gebėjimų, poreikių mokiniais, individualizuoti ir diferencijuoti 

ugdymą pamokose.  
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     Siekiant diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į mokinių poreikius 5- 8 klasių mokiniams buvo 

sudarytos sąlygos pasirinkti lietuvių k., matematikos modulius. Mokiniai pasirinko modulius ir 

sėkmingai baigė jų programas. 

     Mokytojai metodinėse grupėse analizavo veiksmingų mokymo ir refleksijos metodų 

panaudojimą atskirų dalykų pamokose, dalinosi patirtimi atvirų pamokų metu, svarstė įgytos 

patirties panaudojimą. Atvirų pamokų ir ugdymo proceso stebėjimas bei analizė atskleidė, kad 

vykdyta metodinė veikla buvo prasminga. Stebint mokytojų pamokas, didelis dėmesys buvo 

kreipiamas į pamokos uždavinių formulavimą. Pastebėta, kad dauguma mokytojų gali tikslingiau 

suplanuoti ir įgyvendinti žingsnius, vedančius į apčiuopiamą mokymosi rezultatą. 

     2015–2016 m. m. bendras progimnazijos pažangumas – 96,6% (5-8 klasių- 94.97%),  mokymosi 

pasiekimų vidurkis – 7,81.  

      Progimnazijos mokiniai savo žinias ir gebėjimus pasitikrino atlikdami standartizuotus testus. 

Standartizuotus testus atliko 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai. 2015─2016 m. m. stipriosios ugdymo 

pusės: pagal vidutiniškai surinktų taškų skaičių (proc.) 2, 6, 8 klasių mokinių matematikos, 

skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, socialinių mokslų  rezultatai ženkliai viršijo įvairių tipų 

(didmiesčių, progimnazijų, miestų ir  kt.)  respublikos mokyklų rezultatus. Grįžtamojo ryšio 

informacija išanalizuota mokytojų tarybos posėdyje; su rezultatais supažindinti mokiniai ir jų tėvai 

(progimnazijos interneto svetainėje). Standartizuotų testų rezultatai buvo aptariami metodinėje 

taryboje, metodinėse grupėse, analizuojami, daromos išvados, dirbama su mokiniais. Daugiau 

dėmesio skirsime sistemingam mokinių atskirų kompetencijų ugdymui. 

                 Pasitvirtino įvairių  mokymo (si) strategijų taikymas ugdant gabiuosius mokinius. 

Progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo ir dalyvauja projektuose, konkursuose, olimpiadose, 

varžybose ir akcijose. Mokiniai dalyvavo rajono anglų kalbos, technologijų, rusų kalbos, vokiečių 

kalbos, matematikos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos olimpiadose, istorijos konkurse. 

Sėkmingai pasirodėme tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“, respublikiniame 

konkurse „Olympis 2016“. Miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose 2015–2016 m.m. 

progimnazijos mokiniai pelnė – 23 prizines vietas. Respublikiniame konkursas ,,Istorijos Kengūra 

2016‘‘ mūsų mokiniams teko Auksinės Kengūros ir Sidabrinės Kengūros diplomai. 

Respublikiniame 7-8 klasių mokinių jaunųjų oratorių konkurse anglų kalba (2016-01-21) du 

mokinai apdovanoti už puikią kalbą. Tarptautinio konkurso „Matmintinis“ respublikiniame etape 

(2016-04-02)  I vieta. Gausiausiai atrankoje internetu dalyvavusi mokykla – Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazija – 215 dalyvių!!! Viso tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, 

varžybose laimėtos 32 prizinės vietos. 

       Atsižvelgus į 2015–2016 m. m. vykusių pokalbių su progimnazijos mokiniais, mokytojais, 

tėvais duomenis, galima tvirtinti, kad dauguma mokinių sėkmingai ugdosi vertybines nuostatas, 

pasitikėjimą savimi, tenkina savirealizacijos reikmes aktyviai dalyvaudami progimnazijos 

tradiciniuose renginiuose ir miesto organizuojamose akcijose, projektinėje veikloje. Neformaliojo 

ugdymo valandos panaudojamos tenkinant mokinių poreikius, atsižvelgiant į mokyklos tikslus, 

bendruomenės neformaliojo ugdymo organizavimo tradicijas. Progimnazijoje minimos ir Lietuvos 

valstybinės šventės, Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Tolerancijos diena, vyksta savaitės ,,Be 

patyčių‘‘ renginiai. Buvo organizuotos netradicinės dienos, nuolat vykdoma profesinio 

informavimo programa, prevencinių programų integravimas į mokomuosius dalykus ir auklėjamąją 

veiklą. Integruojant ugdymą karjerai į bendrąjį ugdymą, sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui 

rinktis tolesnę mokymosi  kryptį, atitinkančią jo siekius. Progimnazija, bendradarbiaudama su 

miesto, šalies mokyklomis, miesto organizacijomis, pamokas ar kitą ugdomąją veiklą vykdė kitose 

edukacinėse aplinkose, dalyvavo vykdomose edukacinėse pamokose planetariume, muziejuose, 

tėvų darbovietėse. 

         Įvairių poreikių mokiniams teikta veiksminga socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba. 

Mokiniai dalyvavo įvairiuose sveikatinimo projektuose. Užtikrinant mokinių saugumą 

progimnazijoje naudotos stebėjimo kameros, bendradarbiaujant su policija (esant reikalui) 

sustiprintas teritorijos patruliavimas. Siekiant geriau informuoti mokinių tėvus (globėjus) apie 

mokinių veiklą progimnazijoje, naudotas elektroninis dienynas, internetinis puslapis. 



13 

 

 

       2015-2016 m. m. pradėtas kryptingai ir tikslingai taikyti socialinių kompetencijų ugdymo 

modelis. Mokiniai savanoriškai dalyvavo socialinėje veikloje, rinko valandas, plėtojo savanorystės 

idėjas. Iš mokinių, mokytojų apklausų matyti, kad daugelis mokinių ėmė suvokti socialinių 

kompetencijų ugdymo esmę, mokiniai tapo aktyvesni, patys ieško veiklų, atsirado daugiau 

galimybių mokiniams atlikti socialinę veiklą. 

     Atlikus mokinių, tėvų, mokytojų apklausą apie informavimą mokykloje išaiškėjo, kad   

dažniausiai tėvai nori gauti informaciją apie vaiko mokymosi pasiekimus, pažangą, elgesį pamokų, 

pertraukų metu, santykius, bendravimą su kitais (draugais, mokytojais), mokymosi motyvaciją, 

renginius. Visi tyrimo dalyviai (mokiniai, tėvai ir mokytojai) panašiai išskyrė pagrindinius būdus 

(šaltinius), kaip gauna reikiamą informaciją (MANO dienynas, Tėvų diena, progimnazijos 

tinklalapis, vaikų sąsiuviniai, klasės socialinis tinklas ,,Facebook“, elektroniniu paštu siunčiami 

laiškai, mokyklos stendai  ir bendri renginiai). Siūlyta atsisakyti visuotinių 5-8 klasių  mokinių tėvų 

susirinkimų; rengti atskirų klasių tėvų susirinkimus. 

      Mokytojams buvo sudarytos galimybė kelti savo kvalifikaciją.  2015-2016 m.m. daug dėmesio 

skirta mokytojų asmeniniam profesiniam tobulėjimui. Mokytojai, išsikėlę individualų asmeninio 

tobulėjimo tikslą, sistemingai planavo, stebėjo ir reflektavo savo veiklas, analizavo pokyčius, 

rezultatus, vedė integruotas pamokas. Didelis dėmesys skirtas pamokos kokybės gerinimui. 

Mokytojai turėjo galimybę grupėse dalintis savo patirtimi pagal išsikeltų tikslų panašumą. Dalykų 

pamokose naudotos IKT. 

        Pasiekti pažangumo rodikliai rodo, kad 2015-2016 mokslo metų progimnazijos 5-8 klasių 

ugdymo planas įgyvendintas gerai. Pagrindinė problema įgyvendinant ugdymo planą –  mokinio 

krepšelio lėšų trūkumas neleido optimaliai naudoti ugdymo plane numatytas valandas ( neskirtos 

konsultacinės valandos).   

   Tobulintinos 2016 m. ugdymo proceso veiklos: progimnazija 2016-2017 m. m. sieks kelti 

mokymo (si) kokybę tobulinant pamokos vadybą, formuluoti mokymosi uždavinį, orientuotą į 

pamatuojamą rezultatą pamokoje, taikyti tinkamas  ugdomosios veiklos formas (strategijas, būdus, 

metodus) mokymosi motyvacijai palaikyti, gerinti mokymo (si) aplinką siekiant aukštos ugdymo 

(si) kokybės, gerinti progimnazijos mokytojų bendruomenės santykius, gerinti fizinę mokymo (si) 

aplinką. 

 

 

6. Mokyklos edukacinės aplinkos gerinimas 

 Siekiant suteikti mokiniams įvairiapusišką pagalbą mokantis ir lavinantis, gerinama edukacinė 

aplinka. Sunku to siekti, nes mokyklos aplinkos pakeitimas reikalauja didelių investicijų.  

 Per 2016 m. buvo pakeisti 4 lauko krepšinio stovai, įrengtas elektroninis skambutis, nupirktas 

vienviečių mokyklinių suolų 1 klasės komplektas, baldai bibliotekai, 5 mokytojų stalai, 5 

projektorių komplektai, 4 stacionarūs kompiuteriai, 6 muzikiniai centrai, 3 grotuvai ir įvairių 

mokymo priemonių (sporto prekės, mokomieji plakatai ir kt.).  Mokiniai labai džiaugiasi nupirktais 

naujais baldais koridoriuose. 

 Pagal gautas lėšas atliktas kosmetinis pastato išorės (fasadinės pusės stogelio, sienų 

perdažymas) ir vidaus remontas. Išdažytos priestato ir rūbinės grindys, lauko stogeliai, sporto salės 

rūbinė, mokyklinės lentos klasėse, pakeistos grindys 308 kabinete, bibliotekoje. Įrengtas mokyklos 

elektroninis skambutis. Atliktas inventoriaus laikymo, tualeto, kompresorinės patalpos kapitalinis 

remontas. Nuolatos vykdoma teritorijos priežiūra. 

 

7. Mokyklos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas. 

  Mokykloje yra sudaryta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, patvirtinta direktoriaus 

įsakymu. Planuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius, atsižvelgiama į mokytojų pageidavimus, 

mokyklos veiklos ir ugdymo prioritetus, progimnazijos įsivertinimo rezultatus bei rezultatus po 

stebėtos ugdomosios veiklos. Mokykloje 2016 m. vyko 2 seminarai, skirti visiems mokytojams. 

Šiais metais kiekvienas mokytojas kvalifikaciją vidutiniškai kėlė 5 dienas. Mokytojų kvalifikacijos 
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tobulinimą 60℅ įtakoja mokyklos administracija ir Metodinė taryba, 40℅ - mokytojai. Aktualios 

pasirinktos kvalifikacijos renginių temos 2016 m. buvo skirtos IKT naudojimui ugdomajame 

procese, klasės valdymui, Z vaikų kartos pažinimui. Dalis mokytojų rengia įvairias paraiškas dėl 

galimybės dalyvauti ugdomuosiuose projektuose. 2016 m. laimėtas tarptautinis projektas ,,TMMP 

Europoje". Projektui įgyvendinti atrinkti 9 mokytojai, vykdantys mobilumus, parinktos  ir smulkiai 

išdiskutuotos kursų temos, atitinkančios mokyklos strategiją ir veiklos planą, stebėjimo vizitai 

suderinti su partnerinėmis mokyklomis. Įgyvendinant šį projektą numatyti 5 darbo stebėjimo vizitai 

Italijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje bei 4 kvalifikacijos kėlimo kursai Maltoje, Norvegijoje ir 

Italijoje(2). Darbo stebėjimo vizitų ir kursų tematika aktuali parengtam mokyklos europinio plėtros 

tikslo įgyvendinimui. Dalyvauta seminaruose, kursuose tiek mokykloje, rajone, respublikoje.  

8.  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir vertinimas  

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė: 

Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdytas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 

 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607. 

Įsivertinimo tikslai ir uždaviniai: 

TIKSLAS – įsivertinti  progimnazijos  veiklą ir nustatyti  jos stipriąsias  ir  silpnąsias  sritis. 

• Numatyti progimnazijos tobulinimo perspektyvą. 

• Stiprinti progimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už  

visos mokyklos veiklos kokybę. 

• Teikti progimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją  

apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę. 

• Išanalizuoti ir apibendrinti įsivertinimo proceso metu gautus  duomenis  ir 

rekomenduoti  veiklai tobulinti, kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui 

gerinti. 

          2016 m. progimnazija veiklos kokybę įsivertino taikydama plačiojo įsivertinimo būdus. 

Įsivertinime dalyvavo progimnazijos bendruomenės nariai (mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai)), 

kurie vertino mokyklos veiklą pagal Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių 

skalę. Atliktos apklausos internetinėje platformoje IQES (instrumentai progimnazijos veiklos 

kokybei įsivertinti ir tobulinti). 

         Kasmet atliekamas mokyklos įsivertinimas leidžia tobulinti progimnazijos veiklą, 

bendruomenė supažindinama su įsivertinimo išvadomis. Pateiktos išvados ir rekomendacijos, į 

kurias atsižvelgiama rengiant progimnazijos veiklos planą.  

         Progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė ( pirmininkė- direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Gražina Mėlinauskienė), įgyvendindama progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės 

veiklos planą, atsižvelgdama į iškilusias problemas, progimnazijos veiklos uždavinius ir tikslus, 

ankstesnių progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės lūkesčius, 2016 

m.  sausio – gegužės mėnesiais atliko platųjį įsivertinimą ir  giluminį srities ,,MOKYKLOS 

KULTŪRA‘‘“  vertinimą;  veiklos rodiklis  1.3.3. Aplinkos jaukumas. Remiantis mokytojų ir 

mokinių apklausos rezultatais galima daryti išvadą, kad nagrinėta tema atitinka III lygį. 

Stiprybės 

• Visiems mokiniams ir mokytojams  pakanka mokymosi  vietų.  

• Mokytojai ir mokiniai rūpinasi inventoriaus ir mokymo priemonių tausojimu.  

• Mūsų progimnazija turi savo taisykles, dėl kurių visi susitarėme  

• Progimnazijos erdvės išnaudojamos socialiniams ir kultūriniams renginiams, 

bendruomenės darbų ekspozicijoms rengti. 

• Yra įrengti  keli netradiciniai  kabinetai. 

• Pamokose naudojama daug ir įvairių mokymo priemonių, mokytojai ir mokiniai 

pabrėžia  IT panaudojimo svarbą. 

Silpnybės 

• Teritorija neaptverta.     

• Progimnazijoje nėra patalpų, skirtų  mokinių ir mokytojų poilsiui. 
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• Tualetai, prausyklos nepilnai atitinka higienos reikalavimus.    

• Nepakankamai saugi ir patogi mokinių rūbinė.   

• Aktų salė nėra graži, patraukli, joje pasenę baldai.  

• Nepatrauklus estetinis mokyklos išorės vaizdas .    

Galimybės 
• Progimnazija turi visas galimybes priimti daugiau mokinių. 

• Tausojamos mokymo priemonės ir kabinetų modernizavimas leidžia gerinti pamokų 

kokybę. 

• Visa progimnazijos bendruomenė rūpinasi aplinkos jaukumu ir tinkamumu mokiniui 

mokytis ir ilsėtis. 

• Panaudojant šiuolaikines mokymo priemones skatinama mokinių mokymosi motyvacija 

ir gerinamos išmokimo galimybės. 

Grėsmės 

• Estetikos, higienos priemonių trūkumas, pasenę baldai bei nepatogios rūbinės sukelia 

nepatogumus ir nepritraukia šiuolaikinių mokinių bei jų  tėvų dėmesio mokyklai, 

silpnina mokyklos įvaizdį. 

• Tinkamų poilsio vietų trūkumas mokiniams ir mokytojams nesudaro sąlygų pailsėti 

pertraukų metu ir aktyviai bei motyvuotai dirbti pamokose. 

Atliktas giluminis srities ,, PAGALBA MOKINIUI ‘‘ vertinimas. Veiklos rodiklis 4.5.2. Tėvų 

švietimo politika. Remiantis tėvų, mokytojų ir mokinių apklausos rezultatais galima daryti 

išvadą, kad nagrinėta tema atitinka III lygį. 

Stipriosios pusės: 

• Tėvai ir pedagogai labai gerai vertina progimnazijos teikiamą informaciją apie vaiko 

ugdymą. 

• Vienas esminių tėvų pedagoginio švietimo principų yra pasitikėjimas ir pagarba vienas 

kitam. 

• Efektyvus ugdymo įstaigos bendradarbiavimas su šeima lemia ugdymo tikslų įgyvendinimo 

kokybę. 

• Priimtiniausios tėvų švietimo formos tėvų ir pedagogų nuomone yra atvirų durų dienos, 

susirinkimai, individualūs pokalbiai. 

Silpnosios pusės: 

• Tėvų ir pedagogų nuomone, viena svarbiausių priežasčių, trukdančių sėkmingai organizuoti 

tėvų švietimą yra tėvų užimtumas, abejingumas, nenoras dalyvauti ugdymo įstaigos 

veikloje. 

• Tėvams ir pedagogams nepriimtinos tėvų pedagoginio švietimo formos yra lankymasis 

šeimose, bendri tėvų susirinkimai. 
Galimybės 

• Skatinti tėvus kuo aktyviau dalyvauti ugdymo įstaigos veikloje. 

• Tėvai ir pedagogai turi kuo daugiau bendradarbiauti.  

• Progimnazija turi inicijuoti tėvus reikšti savo poreikius, interesus, kartu kuriant 

bendradarbiavimu grįstos partnerystės planus. 

• Organizuoti bendrus kultūrinius, sportinius renginius mokyklos bendruomenei. 

Grėsmės 

• Jei pedagoginis tėvų švietimas nebus paremtas bendradarbiavimo principu, nukentės 

ugdymo tikslų įgyvendinimo kokybė. 

• Jei pedagogai neieškos galimybių, kaip panaikinti didžiausią trukdį – tėvų užimtumą, 

nederins su tėvais laiko, jie  retai dalyvaus ugdymo įstaigos veikloje. 

Rekomendacijos (Aplinkos jaukumas) 
Mokiniai ir mokytojai norėtų matyti aptvertą mokyklos teritoriją. 

Tualetai, prausyklos turėtų atitikti higienos reikalavimus, būti estetiškesni, patogesni. 

Mokiniai pageidautų saugesnės ir patogesnės rūbinės. 

Mokytojai ir mokiniai norėtų patalpos, skirtos mokinių poilsiui.  
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Bibliotekoje mokiniai pageidauja naujų kompiuterių. 

Rekomendacijos (Tėvų švietimo politika) 
    Tėvai mano, nėra ką tobulinti. Reikia tėvams rasti savo vaikui laiko. Mokytojų indėlis ir taip 

didžiulis. Skatinti tėvus domėtis vaiko ugdymo pasiekimais, dažniau bendrauti su pedagogais. 

Tėvams  priimtinos tėvų pedagoginio švietimo (ir bendradarbiavimo su tėvais) formos: individualus 

pokalbis su mokytoja, klasės tėvų susirinkimas, informacija į elektroninį dienyną, individualūs 

pokalbiai, susirašinėjimas elektroniniu paštu, Tėvų atvirų durų dienos. 

       Įvertintos  išvados ir rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos posėdyje. Pagal atlikto 

tyrimo duomenis matėme, kad mokytojų ir mokinių nuomonė tik iš dalies  sutampa; kai kuriais  

pateiktais klausimais mokiniai, tėvai ir mokytojai teikė pasiūlymus. Priimti nutarimai dėl 

progimnazijos veiklos tobulinimo. Progimnazijos metodinėms grupėms planuojant ugdomąją 

veiklą, rekomenduota atsižvelgti į progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės pateiktas 

išvadas ir rekomendacijas. 

 

9. Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai.  

 Mokykloje buvo atlikti 5 Tauragės r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 

patikrinimai. Išsakytos pastabos, pasiūlymai. Į pastabas atsižvelgta.  

 Vyko Tauragės VSC planinis patikrinimas. Nustatyta, kad mokykla atitinka higieninius 

reikalavimus. 

 

 

10.  Problemos. 

 Progimnazijos pastatui reikalinga renovacija. Kita aktuali problema klasių grindų danga, kuri 

nebeatitinka higienos reikalavimų. Reikalingas mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas, teritorijos 

aptvėrimas.    

 

 

Direktorius                                                                                                              Remigijus Masteika  
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PATVIRTINTA 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio 27  d. sprendimu Nr.1-101 

                         

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus Remigijaus Masteikos 2017 metų 

užduotys 

 
 

Eil.

Nr. 
Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai  

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko 

ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

 

1. 

 

Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 

tinkamas įgyvendinimas.  

 

Įstaigoje sukurta darbo 

apmokėjimo sistema, parengti 

visų darbuotojų pareigių 

aprašymai, nustatytos einamųjų 

metų užduotys, parengta 

darbuotojų vertinimo tvarka.   

 

Iki 2017 m. birželio 30 d. 

darbuotojams  nustatytos 

einamųjų metų veiklos 

užduotys,  parengti 

pareigybių aprašymai, 

sukurta darbo apmokėjimo 

sistema, 

parengta darbuotojų 

vertinimo tvarka.  

2. 

 

Tinkamas mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas.  

Mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai 

kvalifikaciją tobulina 

tarptautiniu, nacionaliniu ir 

regiono lygmeniu.  

 

2017 metais ne mažiau 

kaip 10 proc. dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose užsienio 

šalyse, 30 proc. 

nacionalinėse programose, 

60 proc. regiono 

programose.  

3. 

Projekto „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas: 

Tauragės Martyno 

Mažvydo progimnazijos 

modernizavimas“ 

įgyvendinimas.  

Modernių ir saugių ugdymo ir 

mokymosi erdvių sukūrimas 

mokyklos vidaus erdvėse.  

Laiku, pagal projekto 

sąlygų apraše nurodytus 

terminus ir kompetenciją, 

atliktos projekto 

įgyvendinimo priemonės – 

modernizuoti technologijų 

ir gamtos mokslų 

kabinetai.  

4. 

Projekto „Tauragės 

Martyno Mažvydo 

progimnazijos pastato 

energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimas.  

Šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistemų 

modernizavimas, vėdinimo 

sistemos įrengimas, fasado 

sienų šiltinimas. Pasiekta ne 

žemesnė kaip C pastato 

energetinio efektyvumo klasė.  

Laiku, pagal projekto 

vykdymo terminus ir 

kompetenciją, 

įgyvendintos projekte 

numatytos priemonės 

atliktas energetinis ir 

investicinis auditas.  

5. 

 

Užtikrinti sklandų ir 

efektyvų įstaigos 

valdymą.      

Inicijuotos ir įgyvendintos 

priemonės, užtikrinančios 

sklandų ir efektyvų įstaigos 

funkcionavimą.  

Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. 30 

proc. sumažintas „tuščių 

mokymosi vietų“ skaičius.  

Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. 10 
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proc. optimizuotos  

išlaidos perkant valymo ir 

teritorijos priežiūros 

paslaugas. 

Iki 2017 m. liepos  1 d. 

parengtas ugdymo planas.  

Iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 

parengtas mokslo metų 

veiklos planas.  

Iki 2017 m.  rugpjūčio 1 d. 

pagal parengtą tvarką 

organizuoti 

apibendrinamieji pokalbiai 

su visais darbuotojais, 

įvertinta veikla. 

Numatytos visų veiklos 

mokytojų tobulinimo 

kryptys.     

Laiku įvykdytos 2017 m. 

įstaigos strateginiame 

plane numatytos 

priemones.   

6. 

 

Palankaus mikroklimato, 

užtikrinančio mokinių ir 

darbuotojų saugumą, 

užtikrinimas.  

Įgyvendinta sertifikuota 

smurto, patyčių ir gyvenimo 

ugdymo programa. 

Pasiekti apibendrinti 

standartizuoti rodikliai:  

- savijautos mokykloje ne 

mažesnis nei 0,3; 

 - patyčių situacijos ne 

mažesnis nei 0,3; 

 - mokyklos kultūros 

rodiklis ne mažesnis – 0,3.  
 

 

Rizika, kuriai esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos:  

1. Finansinių  ir žmoniškųjų išteklių trūkumas.  

2. Įstaigos ar vadovo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimas.  

3. Žmogiškieji faktoriai (pvz. laikinasis nedarbingumas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


