
            PATVIRTINTA 
            Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                   2018 m. birželio 28 d. 
            sprendimu Nr. 1 TS-137 

 
 

JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS  DIREKTORIAUS  
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 
1. Mokyklos pristatymas: 
1.1. Duomenys apie mokyklą: 
Chemikų g. 140, 55217 Jonava, tel./faks. (8 349) 65 099, el. p. rsamulevicius.jonava@gmail.com,    
internetinės svetainės adresas  http://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt . 
1.2. Mokyklos bendruomenės nariai: 

            1.2.1. Mokyklos vadovas: 

Vardas, pavardė Pedagoginio 
darbo stažas 

Bendras 
vadybinio 

darbo 
stažas 

Vadybinio darbo 
stažas šioje 
darbovietėje 

Turima kvalifikacinė 
kategorija 

(vadovo, mokytojo) 

 
 

Artūras Jagelavičius 

 
 

23 20 

 
 

14 

antroji vadybos 
kvalifikacinė 
kategorija, 
technologijų 
mokytojas 

 
1.2.2. Darbuotojai:    

Eil. 
Nr. Darbuotojai 

2017-01-01 2017-12-31 

Skaičius Etatai Skaičius Etatai 

 Iš viso: 99 35,1 92 36,1 

1. Darbuotojai, finansuojami iš Klasės krepšelio 
lėšų: 

13 11,35 
 13 12,35 

2. Mokytojai: 59 - 56 - 

 

su aukštuoju išsilavinimu 56 - 54 - 
su aukštesniuoju išsilavinimu 3 - 2 - 
dirba pagrindinėse pareigose 58 - 53 - 
dirba antraeilėse pareigose 1 - 3 - 
turi mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 0 - 0 - 
turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 19 - 19 - 
turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 36 - 31 - 
turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją 4 - 6 - 

3. Savivaldybės finansuojami: 27 23,75  23,75 
            *Pareigybių skaičius neviršija Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.1 TS-
284 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1 TS-0053 „Dėl didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo“ nustatyto didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus (36,1 etatai). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rsamulevicius.jonava@gmail.com�
http://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt/�
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1.2.3. Mokiniai:  

Mokinių 
skaičius 

Mokiniai 
2016-09-01 

Mokiniai 
2017-09-01  

Mokiniai 2017-09-01 

Iš viso 
ugdomi 
priešm. 
ugd. gr. 

mokosi 
1-4 kl. 

mokosi 
5-8 kl. 

mokosi 
9-12 kl. 

Klasių 
kompl. 

sk. 
sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. sk. proc. 

Iš viso: 847 x 799 x 799 100 16 2 300 37,5 483 60,5 0 0 33 
Gauna 
nemokamą 
maitinimą  

91 11 65 8,13 65 8,13 3 18,7 20 6,6 42 8,69 - - - 

Gyvena 
soc. rizikos 
šeimose 

8 0,9 14 1,7 14 1,7 2 12,5 6 2 6 1,3 - - - 

Pavežami į 
mokyklą ir 
atgal į 
namus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Spec. 
poreikių 
mokiniai 

85 10 74 9,3 74 9,3 4 0,5 50 6,3 20 2,5 - - - 

Lanko 
pailgintą 
dienos 
grupę 

70 8,3 65 8,1 65 8,1 12 1,5 53 6,6 - - - - - 

  
2. Mokymosi pasiekimai ir pažanga: 
2.1. mokymosi pasiekimų vertinimas, panaudojant standartizuotus testus: 
2.1.1. 4 kl. mokinių rezultatai: 
 

 
Metai 

 
Mokinių 

sk. 

 
Testų 

sk. 
 

Testavime 
dalyvavusių 
mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.)  

 
aukštesnysis 

 
pagrindinis 

 
patenkinamas 

 
nepatenki 

namas 
2017 71 4 272 23,9 52,2 19,9 4,0 
2016 72 4 279 13,7 60,2 25,1 1,1 

 
2.1.2. 6 kl. mokinių rezultatai: 

 
Metai 

 
Mokinių 

sk. 

 
Testų 

sk. 
 

Testavime 
dalyvavusių 
mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.)  

 
aukštesnysis 

 
pagrindinis 

 
patenkinamas 

 
nepatenki 

namas 
2017 119 3 336 13,0 57,0 27,0 3,0 
2016 153 3 440 19,0 57,0 21,0 3,0 

 
2.1.3. 8 kl. mokinių rezultatai: 

 
Metai 

 
Mokinių 

sk. 

 
Testų 

sk. 

Testavime 
dalyvavusių 
mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.)  

 
aukštesnysis 

 
pagrindinis 

 
patenkinamas 

 
nepatenki 

namas 
2017 118 5 559 16,0 50,0 26,0 8,0 
2016 132 5 609 18,0 58,0 23,0 1,0 

 
2.4. Mokinių, kartojančių ugdymo programą, dalis: 

Metai Mokinių sk. (proc.) 
2017 0 
2016 0 
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3. Mokinių poreikių tenkinimas*: 
Valandų skirta pagal 

BUP 
Panaudota 

75,75 64,5 
*Valandų, skirtų pagal BUP mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas 
 
4. Mokinių neformalusis švietimas 2017 m. :  
4.1.  mokykloje:  

Klasės 
 

Leidžiamas panaudoti 
neformaliojo švietimo 

valandų skaičius  
pagal BUP* 

 

Panaudota 
neformaliojo švietimo 

valandų 

Mokiniai, dalyvaujantys 
neformaliajame švietime 

sk.  proc. sk.  proc. 
1 – 4 30 29,5 98,3 264 88,0 
5 – 8 34 34 100 196 41,0 
9 -10 - - - - - 

Iš viso: 64 63,5 99,2 460 57,6 
    *BUP – Švietimo ir mokslo ministro patvirtinti Bendrieji ugdymo planai 
 
4.2. mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo veiklas už mokyklos ribų:  

Mokinių 
skaičius 

mokykloje 

Mokinių, lankančių 
Jonavos J. 

Miščiukaitės meno 
mokyklą, skaičius 

Mokinių, lankančių 
Jonavos kūno 

kultūros ir sporto 
centrą, 

skaičius 

Mokinių, lankančių 
kitas miesto 
neformaliojo 

švietimo įstaigas, 
skaičius 

Mokinių, 
lankančių 

neform. švietimo 
įstaigas mieste, 

dalis (proc.) 
799 132 128 68 41,0 

 
 
5.  Mokyklos biudžetas 2016 m., 2017 m.:    

Eil.  
Nr. Finansavimo šaltiniai Lėšos (Eur) 

2016 m. 2017 m. 
1. Klasės krepšelio lėšos:   
1.1. Išlaidos 889 180 921 480 
1.1.1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas: 858 784 892 363 
1.1.1.1. Darbo užmokestis 656 133 682 925 
1.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 202 651 209 438 
1.1.2. Ryšių paslaugos 3 915 2 384 
1.1.3. Spaudiniai 8 782 9 971 
1.1.4. Kvalifikacijos kėlimas 2 892 3 960 
1.1.5. Kitos paslaugos 1 634 1 678 
1.1.6. Kitos prekės 7 660 9 692 
1.1.7. Komandiruotės 335 722 
1.1.8. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 5 178 710 
2. Aplinkos lėšos:   
2.1. Išlaidos: 209 525 232 140 
2.1.1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas: 142 065 154 851 
2.1.1.1. Darbo užmokestis 108 540 118 558 
2.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 33 525 36 293 
2.1.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 67 460 90 289 
2.1.2.1. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 536 790 
2.1.2.2. Ryšių paslaugos 1 461 1 458 
2.1.2.3. Transporto išlaikymas 90 178 
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2.1.2.4. Spaudiniai 614 582 
2.1.2.5. Kitos prekės 9 198 15 107 
2.1.2.6. Komandiruotės 158 354 
2.1.2.7. Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas 4 185 2 100 
2.1.2.8. Kvalifikacijos kėlimas 100 305 
2.1.2.9. Komunalinės paslaugos 44 986 50 258 
2.1.2.10. Kitos paslaugos 4 294 3 935 
2.1.2.11. Socialinė parama pinigais 1 438 2 222 
2.1.2.12. Darbdavių socialinė parama pinigais 400 0 
2.1.2.13. Patalpų remontas (aktų salės) - 1 300 
3. Kitos lėšos:   
3.1. 2% gyventojų pajamų mokesčio 2 267 3 859 
3.2. Spec. lėšos 363 1 737 
3.3. Kitas finansavimas (Jonavos rajono savivaldybės 

administracija, egzaminams) 
549 568 

3.4. Lietuvos edukologijos universitetas už praktiką - 96 
3.5. Vaikų socializacijos programa (vasaros) „Vasaros istorija“ - 500 
3.6. UAB „Euromatai“ 461 711 
3.7. Dotacija tarptautiniam projektui „Giffted And Talented 

Educational Support“, pagal „ERAZMUS +“ programą, 2 
pagrindinį veiksmą - Strateginės partnerystės 

- 15 000 

3.8. Asignavimai nemokamam maitinimui administruoti 436 290 
3.9. Asignavimai nemokamam maitinimui 21 904 14 942 

3.10. G. Kanovičiaus premijos skyrimo konkurso vertinimo 
komisijos nariams (Jonavos rajono savivaldybės 
administracija) 

- 80 

 
6. Mokyklos pasiekimai ir laimėjimai (rajone, šalyje, tarptautiniai): 
6.1. Dalyvauta projektuose, programose: 
Eil. 
Nr. 

Projektai, programos 

1. „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ 
2. eTwining projektas „Four Seasons“  

3. Tarptautinis projektas „Giffted And Talented Educational Support“, pagal „ERAZMUS +“ 
programą, 2 pagrindinį veiksmą - Strateginės partnerystės. 

4. Tarptautinis „GLOBE“ programos projektas  
5. Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ 
6. Globalusis švietimas mokyklos gyvenime 
7. Sveikatos stiprinimo projektas „Auk, mokykis ir tobulėk sveikoje mokykloje“ 

8. Projektas „Vaikų ir jaunimo olimpinis judėjimas šalies mokyklose“ 

9. UNESCO asocijuotų mokyklų projektai 

10. Programa „Skaitanti mokykla“ 

11. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) ilgalaikis projektas „Gera mokykla: 
nuo geros prie geresnės“, skirtas Kokybės siekiančių mokyklų klubo nariams 

12. Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“  
13. SPPC vykdomas projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ 

 
 
 

6.2. Dalyvauta olimpiadose, konkursuose: 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Vieta, pasiekimas 

1. Jonavos  rajono 5 – 8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiada 

11 prizinių vietų 

2. Respublikinis vieno kūrinio konkursas ,,Labas‘‘ 2 prizinės vietos 
3. Jonavos rajono 5 – 10 klasių mokinių literatūrinis skaitymo 

konkursas ,,Ak knyga, geroji bičiule‘‘, skirtas P. Vaičiūnui 
atminti.  

2 prizinės vietos 

4. Jonavos rajono 5 – 8 klasių mokinių meninio skaitymo 
konkursas. 

III vieta 

5. Respublikinis Vlado Dautarto prozininkų konkursas 1 prizinė vieta 
6. Jonavos rajono 5-8 klasių  matematikos olimpiada 4 prizinės vietos 
7. Jonavos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių 

mokinių istorijos olimpiada 
3 prizinės vietos 

8. Jonavos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių 
mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 

3 prizinės vietos 

9. Jonavos rajono mokinių viktorina- protų mūšis, skirtas 
Europos dienai paminėti  

I vieta 

10. Rajono anglų kalbos olimpiada 3 prizinės vietos 
11. Kauno Arkivyskupijos 4 klasių tikybos viktorina „Irkis į 

gilumą“ 
II vieta 

12. Kauno Arkivyskupijos 8 klasių tikybos olimpiada 
„Garstyčios grūdas“ 

III vieta 

13. Rajoninė 5-8 klasių mokinių gamtos – biologijos olimpiada 4 prizinės vietos 
14. Tarptautinė matematikos olimpiada ,,Kings“ I laipsnio diplomas 
15. Respublikinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkursas ,,Rašau diktantą 2017“ 
III vieta 

16. Rajoninė viktorina ,,Rudens gėrybėse – sveikatos lašas“ I vieta 
17. Rajoninė šventė -  viktorina ,,Gudručių šalyje“ II vieta 
18. Informacinio raštingumo konkursas „Bebras“ II vieta 
19. Rajoninis rusų (užsienio) kalbos dailiojo rašymo konkursas 2 prizinės vietos 
20. Respublikinis mažųjų rašytojų konkursas ,,Lietuvos vaikai 

kuria pasakas“ 
Pasaka pateko į X- ąją 
knygą ,,Lietuvos vaikų 

pasakos“ 
21. Jonavos rajono 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada II 
22. Rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas ,,Skambėk, gimtasis 

žodi!” 
II vieta 

23. Rajoninė viktorina ,,Žemė – mano namai“ I vieta 
24. Tarptautinė olimpiada „Olimpis“ 

 
5 medaliai; 28 pirmo 

laipsnio diplomai 
25. Rajoninis dailaus rašto konkursas ,,Rašysena 2017“ I vieta 
26. Rajoninė akcija ,,Būk saugus ir fiziškai aktyvus“ I vieta 
 
6.3. Mokyklos inicijuoti projektai, programos, konkursai: 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vykdymo data 

1. Rajoniniai  
1.1 Rajoninis talentų konkursas „Savo talentą dovanoju 

Lietuvai“ 
Kovas 

1.2. Projekto „Žmogus ir laikas“ pristatymas rajono 
mokykloms 

Gegužė 

1.3. Jonavos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių 
mokinių konkursas „Knygos reklama: paskaityk ir Tu“ 

Spalis 
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1.4. Rajoninė piešinių paroda - kūrybinė veikla „Pasaka vaiko 
delne“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
mokiniams 

Balandis 

1.5. Netradicinio ugdymo diena „Aitvarų diena“ Gegužė 
1.6. Rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, 

gimtasis žodi!“ 
 

1.7. Rajoninis edukacinis žaidimas „Pasaulio paveldas – 
jaunimo rankose“ 

Kovas 

1.8. Rajoninis renginys pradinių mokyklų mokiniams 
„Kūrybinga Samulevičių šeima“ 

Rugsėjis 

1.9. Kalėdinė teatralizuota šventė m-d „Bitutė“, l-d „Žilvitis“, 
l-d „Dobilas“  vaikams „Stebuklo belaukiant“ 

Gruodis 

1.10. Raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis žodi“ 
rajono 1-4 klasių mokiniams 

Balandis 

1.11. R. Samulevičiaus ir J. Vareikio progimnazijų 5-tų klasių 
mokinių matematikos popietė „Matematikos labirintai“ 

Balandis 

1.12. Kalėdinis krepšinio šou Gruodis 
 
6.4. Veiklos sritys, kuriose mokykla kaip organizacija turi jai svarbiausių apdovanojimų 2015-2017 
m.:  
6.4.1. Maltos Ordino pagalbos tarnybos padėka už aktyvų dalyvavimą projekte „Jaunieji mokyklos 
paramedikai“; 
6.4.2. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro Diplomas už Jonavos rajono mokyklų žaidynių I 
grupės antrą vietą; 
6.4.3. Jonavos Senamiesčio gimnazijos padėka už nuoširdų bendradarbiavimą vykdant projektą 
„Pabūk gimnazistu“; 
6.4.4. Samsung mokykla ateičiai projekto diplomas „Mokinių simpatijų prizas“; 
6.4.5. Geri mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Kasmet progimnazijoje 
vyksta šventė „Mes jais didžiuojamės“. Šventės metu įteikiamos padėkos mokiniams ir jų 
tėveliams.  Už progimnazijos vardo garsinimą respublikoje apdovanoti 47 mokiniai, už 
progimnazijos vardo garsinimą rajone – 78 mokiniai. 106 progimnazijos sportininkai užėmė 
prizines vietas respublikinėse ir rajoninėse varžybose. 
 
6.5. Mokyklos išskirtinumas. 
 Esame unikalūs savo požiūriu: saugome laiko patikrintas vertybes, o mąstymą bei veiklas 
pasirenkame pagal šiandienos švietimo aktualijas ir ateities edukacines tendencijas. Mes siekiame 
visų ugdytinių kokybinės pažangos, laviname vaiko kūrybiškumą, vaizduotę, iniciatyvą, lyderystę. 
Rengiame vaikus atsakingai gyventi naujame technologijų pasaulyje, ugdymo procesą grįsdami 
efektyviais partnerystės ryšiais su visuomene, bendrų veiklų su tėvais principu.  
 Priimame ir skatiname visas pozityvias ir bendradarbiavimą bei ugdymą skatinančias 
iniciatyvas, atsižvelgdami į bendruomenės (mokinių ir jų tėvų) nuomonę, aktyviai su jais tardamiesi 
ir bendradarbiaudami bei įtraukdami į veiklas. 
 Esame Kokybės siekiančių mokyklų klubo (KSMK) nariai. Priklausome UNESCO asocijuotų 
mokyklų tinklui. Aktyviai dalyvaujame respublikiniame projekte „Renkuosi mokyti - mokyklų 
kaitai“ bei tarptautiniame projekte „Erasmus+“. 

 
7. Mokyklos gerosios patirties sklaida: 
7.1.mokykloje: 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatoriai 

1. Pravestos ir aptartos 23 atviros pamokos Metodinė taryba 
2. Mokytojų klubo veikla Mokytojų klubas 
 
7.2. rajone, šalyje: 
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Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatoriai 

1. Atviros integruotos pamokos respublikinėje parodoje 
„Mokykla 2017“ 

UPC 

2. 

Progimnazijos patirties pristatymas Nacionalinės mokyklų 
vertinimo agentūros (NMVA) projekto leidinyje „Gera 
mokykla: nuo geros prie geresnės“. Metodinės 
rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos 
įsivertinimą. 

NMVA 

3. 
Respublikinėje konferencijoje „Padėkime užaugti vaikui 
kurdami saugią ir pritaikytą aplinką“ stendinis pranešimas 
„Autistiškų vaikų ugdymas. Praktiniai aspektai“  .  

Jonavos suaugusiųjų 
švietimo centras 

4. 
Seminare ,,Praktiniai pagrindinio ugdymo vykdymo 
aspektai“ pranešimas ,,Pagalba mokytojui atliekant 
pedagoginį vertinimą“ 

Jonavos suaugusiųjų 
švietimo centras 

5. 

Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos konferencijoje  
„Mokymosi pagalbos organizavimas siekiant gerinti 
mokinių pasiekimus“ pranešimas „Įvairiapusį raidos 
sutrikimą turinčio vaiko ugdymas“ 

Jonavos suaugusiųjų 
švietimo centras 

6. 

Pranešimas rajono pradinių ugdymo mokytojams ‚,Skaitymo 
mokymo(si) strategijos. Jų taikymo galimybės ugdymo(si) 
procese“.         
 

Jonavos suaugusiųjų 
švietimo centras 

7. 
Pranešimas rajono pradinių ugdymo mokytojams ‚,Kaip 
suvaldyti vaiko energiją ir emocijas? Elgesio ugdymo 
sistemos, jų taikymo galimybės“. 

Jonavos suaugusiųjų 
švietimo centras 

8. 

Rajono mokyklų pavaduotojų pasitarimas: „Išorės 
vertinimas ir mokyklos veiklos tobulinimas. Kokia pamoka 
yra gera“, 
„Ugdymo plano sudarymo patirtys“ 

Jonavos „Neries“ pagrindinė 
mokykla 

 
8. Mokyklos ryšiai su bendruomene.       
Eil. 
Nr. Partneriai Renginys/veikla 

1. Jonavos vaikų l-d „Žilvitis“ Bendri renginiai 
2. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija Bendri projektai 
3. Jonavos pradinė mokykla, Panerio pradinė 

mokykla, Jonavos mokykla - darželis 
„Bitutė“ 

Kalėdinė teatralizuota šventė 

4. Jonavos šv. Jono parapija Bendri renginiai 
5. Kauno Kazio Griniaus progimnazija Partnerystė projektuose 
6. Jonavos rajono neįgaliųjų dienos veiklos 

centras 
Bendri renginiai prieš šv. Kalėdas, 
Užgavėnes 

7. Jonavos krašto muziejus R. Samulevičiaus gimtadienio paminėjimas 
8. Jonavos rajono apylinkės teismas Teisės pagrindų pamokos teisme 

 
9. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 
9.1. Įsivertinimo metu 2016-2017 m. m. surasti stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 
Rodiklis „Mokymosi organizavimas. Klasės valdymas“, rodiklis „Vertinimas ugdymui. Vertinimo 
įvairovė“.  
9.2. Įsivertinimo metu 2016-2017 m. m. surasti silpnieji  mokyklos veiklos aspektai: 
Rodiklis „Mokymosi organizavimas. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“. 
  
9.3. Informacija apie tobulintas veiklas 2016-2017 m. m.: 
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Eil. 
Nr. 

Veikla 

1. Bendradarbiavimas su tėvais.   Į(si)traukimas 
 
10. Išorės vertinimo išvados: 2017 m. progimnazijoje vertinimas nevyko. 
 
11. Kitų kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai: 
11.1. Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  vyr. specialistė 2017-08-31 
tikrino progimnazijos 2017-2018 mokslo metų ugdymo plano projekto parengimą.  

 11.2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Civilinės mobilizacijos tarnybos vedėjas atliko 
kompleksinį planinį civilinės saugos būklės patikrinimą. Patikrinimo išvada – patenkinamai. 
 
12. Vadovo indėlis, tobulinant mokyklos veiklą (pagal Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 
ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką): 
12.1. Rezultatai: 
 Gera pradinio ugdymo kokybė: 71 (100 proc.) ketvirtokai sėkmingai baigė pradinio ugdymo 
programą.  
 Visi 117 aštuntokų baigė programą ir sėkmingai tęsia mokymąsi kitose ugdymo įstaigose, iš 
jų 98,5 proc. mokosi gimnazijose. Tęsiamas tolesnis ugdytinių stebėjimas ir analizuojami jų 
pasiekimai. Mokytojų tarybos posėdyje išanalizuotos veiklos rodiklio „Tolesnio mokymosi sėkmė” 
išvados. Dauguma aštuntokų (93,2 proc.), perėjusių į rajono gimnazijas, sėkmingai mokosi, yra 
pažangūs.  
 Pagerėjo mokymosi kokybė (2016 m. - 53,82 proc., 2017 m. - 54,53 proc.). Geri mokinių 
pasiekimai dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoniniuose, 
respublikiniuose  konkursuose ir  olimpiadose. Juose laureatais tapo 86 mokiniai, 110 sportininkų 
garsino mokyklos vardą. 
12.2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys: 
 Siekiant organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių 
ugdymo(si) rezultatų, buvo tikslingai panaudotos pamokos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 
Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius, 1-4 klasėse panaudota 17 savaitinių valandų (pagal 
BUP skirta 18,5 val.), 5-8 klasėse panaudota 47,5 savaitinės valandos (pagal BUP skirta 57 val.). 
 Siekiant įvertinti progimnazijoje teikiamo ugdymo kokybę, 2-tų, 4-tų, 6-tų ir 8-tų klasių 
mokiniai ir 2017 m. dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Gauti mūsų 
mokinių pasiekimų vertinimai išanalizuoti metodinėse grupėse, aptarti metodinėje taryboje, 
mokytojų taryboje. 2-ų klasių mokinių diagnostinių testų pasiekimai yra aukštesni už NMPP 
dalyvavusių mokinių rezultatus. 4-tų klasių mokinių matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio 
pažinimo pasiekimai aukštesni už šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų 
vidurkį. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, žymiai pagerėjo matematikos ir pasaulio pažinimo 
testų rezultatai. Pagrindinį ir aukštesnįjį lygius pasiekė: matematikos – 85,7 proc., skaitymo – 58,8 
proc., rašymo - 70,6 proc., pasaulio pažinimo – 89,4 proc. ketvirtokų, matematikos, rašymo ir 
pasaulio pažinimo pasiekimai aukštesni už rajono ir respublikos mokinių pasiekimus. 6-tų ir 8-tų 
klasių mokinių visų dalykų profilio rezultatai aukštesni už šalies įvairių tipų mokyklų rezultatus. 
 Progimnazijoje susitarta dėl mokinių asmeninės pažangos fiksavimo formų. Mokiniai, 
turintys mokymosi ar elgesio sunkumų, kartu su klasės vadovu pildo „Mano sėkmės planą“,  jų 
pažangą stebi progimnazijos vadovai, tėvai. Kiekvieno dalyko pamokose mokiniai pildo 
„Įsivertinimo lapus“. 
 Gabūs mokiniai skatinami dalyvauti konkursuose, projektuose. 2016-2017 m. m. 
progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose „Labas“, Vlado Dautarto 
prozininkų, mažųjų rašytojų „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, „Rašau diktantą 2017“, olimpiadose 
„Kings“ ir „Olympis“, kuriuose tapo laureatais, laimėjo prizines vietas. 
 Skiriamas pakankamas dėmesys sveikai gyvensenai. Vykdoma sveikatos stiprinimo programa 
„Auk, mokykis ir tobulėk sveikoje aplinkoje“, Sveikatos ugdymo bendroji programa yra 
integruojama į ugdomuosius dalykus, klasių valandėles, projektus, neformaliojo švietimo renginius. 
Progimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Olimpinė karta“. 
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 Organizuotas visapusiškos pagalbos mokiniams progimnazijoje teikimas. Pagalbos mokiniui 
specialistai (socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė, logopedė) dirbo pagal 
patvirtintus planus, dalyvavo įvairioje prevencinėje, projektinėje veikloje. Padėjo mokiniams, 
turintiems problemų, konsultavo mokytojus, mokinių tėvus. Rengė dokumentus pedagoginei 
psichologinei tarnybai. Vyko Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Komisijos nariai rinkosi į 
posėdžius kartą per mėnesį, operatyviai reagavo į iškilusias problemas, priėmė sprendimus dėl 
kvalifikuotos specialistų pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, ir jų tėvams. 
12.3. Ugdymo(si) aplinkos: 
 Progimnazija turi galiojantį Higienos pasą. Atliktas mokyklos einamasis remontas. Atnaujinta 
universali sporto aikštelė su dirbtine danga. Visuose kabinetuose veikia internetas. Pirmo aukšto 
fojė veikia belaidis internetas (Wi-Fi), mokiniai pertraukų metų ar netradicinio ugdymo metu 
išmaniaisiais telefonais gali surasti jiems reikalingą informaciją. Progimnazijoje įdiegta apsauga, 
neleidžianti interneto vartotojams prisijungti prie draudžiamo turinio interneto svetainių. 
Mokomieji kabinetai aprūpinti ugdymui reikalingomis priemonėmis ir įranga. Mokiniai aprūpinti 
reikiamais vadovėliais. Tęsiamas projektas „Kūrybiškumą skatinanti erdvė“.  Mokiniai kūrė 
mokymosi erdvę mokyklos trečio aukšto fojė. Ugdymas vyko mokyklos aplinkoje, muziejuose, 
kitose netradicinėse ugdymo aplinkose. Ugdymo procese taikomi aktyvūs mokymo metodai, 
veiksmingai naudojamos IKT ir informacijos šaltiniai įgalina organizuoti aktyvų ir sąmoningą 
ugdymą(sį).  
12.4. Lyderystė ir vadyba: 
 2017 m. progimnazija dirbo pagal patvirtintą Progimnazijos strateginį planą 2017-2019 m., 
vadovavomės patvirtintais ugdymo planais 2016/2017 ir 2017/2018 mokslo metams ir 2017 m. 
progimnazijos veiklos planu.  
  Suburtos darbo grupės ugdymo planams ir ugdymo proceso organizavimo tvarkoms parengti. 
Inicijavau ugdymo planų projektų pristatymą progimnazijos savivaldos institucijose. Progimnazijos 
ugdymo planai parengti vadovaujantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programų Bendraisiais 
ugdymo planais, suderinti su Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus specialistu. 
 Veikla planuojama remiantis progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis. 
Priimti bendri susitarimai ir parengtos tvarkos dėl ugdymo proceso organizavimo. 
 Aktyviai veikė progimnazijos mokinių tėvų klubas. Aptarė ugdymo problemas, teikė siūlymus 
progimnazijos veiklos gerinimui, padėjo organizuoti renginius, puošė mokyklą. 
 Progimnazijos valdyme dalyvavo Seniūnų taryba. Teikė siūlymus dėl ugdymo aplinkos ir 
poilsio zonų mokykloje tobulinimo. Organizavo įvairias akcijas, renginius. 
 
13.  Mokyklos problemos (pagal prioritetą).  
13.1.  Progimnazijos vidaus patalpoms reikia remonto. Kasmet, ruošdamiesi mokslo metų pradžiai, 
savo darbuotojų pagalba atliekame kosmetinį patalpų remontą (dažome grindis, sienas). Reikia, kad 
patalpas suremontuotų specialistai.  
Problemos sprendimas: reikalinga atlikti patalpų remontą, pirkti remonto darbų atlikimo paslaugą. 
Dėl reikalingų lėšų teikėme paraišką Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 
įgyvendinimo programai 2018-2020 metams. 
  

______________________ 


