
Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo  

sistemos aprašo           

5 priedas 

 

VEIKLOS, SUSIJĘ SU PROFESINIU TOBULĖJIMU: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos Valandos Planuojamas rezultatas 

1.  Bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų 

gilinimas savišvietos būdu. 

 

4 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis, rodiklis „Profesinis 

tobulėjimas“ vertinamas  ne mažiau kaip 

3,6 įverčiu; 75 proc.  1-8 kl. mokinių 

tėvų apklausos duomenimis, ugdymo 

procesą vertina labai gerai ir gerai. 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis, rodikliai  „Mokinio 

pasiekimai ir pažanga“ ir „Mokyklos 

pasiekimai ir pažanga“ vertinami ne 

žemiau kaip 3,4 įverčiu; rodiklis 

„Profesinis tobulėjimas“ vertinamas 3,6 

įverčiu. 

 

2.  Mokytojų veiklą reglamentuojančių 

dokumentų analizė. 

 

4 

3.  Dalyvavimas įstaigos, kaip 

besimokančios bendruomenės, ir 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

veiklose: ugdomosios veiklos 

stebėjimas ir aptarimas, praktinės 

veiklos refleksija, dalijimasis 

patirtimi dalykinėse (metodinėse) 

grupėse, savo profesinės veiklos 

įsivertinimas,  kitų pedagoginių 

darbuotojų profesinės veiklos analizės 

atlikimas ir panašiai. 

10 

4.  Dalyvavimas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo veiklose: 

neformalaus švietimo programose, 

seminaruose, konferencijose, 

trumpalaikėse ar ilgalaikėse 

stažuotėse, projektuose ir panašiai. 

30 

Iš jų 24 val. 

mokinių 

atostogų 

metu, 6 val. 

po 

formaliojo ir 

neformaliojo 

veiklų. 

 

 

VEIKLOS, KURIAS MOKYTOJAS PRIVALO ATLIKTI MOKYKLOS 

BENDRUOMENEI: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos Valandos Planuojamas rezultatas 

1.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, 

konsultavimas ir  bendradarbiavimas su jais dėl 

mokinių ugdymo(si) ir mokymosi pažangos ir 

pasiekimų. 

10 Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis rodikliai 

„Perspektyva ir bendruomenės 

susitarimai“, „Lyderystė“ bus 



2.  Bendradarbiavimas su progimnazijos 

darbuotojais mokinių ugdymo, adaptacijos 

progimnazijoje klausimais. 

 4 vertinama ne žemiau kaip 3,5 

lygiu. Rodiklių „Veikimas 

kartu“ ir „Mokyklos 

tinklaveika“ įvertis bus ne 

žemiau kai 3,5 lygiu. 

Mokinių apklausos 

duomenimis, teiginio „Aš 

noriai dalyvauju mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje” 

vidurkis ne žemesnis kaip 3,5. 

 

3.  Mokyklos administracijos inicijuotos veiklos, 

skirtos progimnazijos veiklai planuoti, 

organizuoti. Patyčių prevencijos programos 

„Olweus“ įgyvendinimas. 

10 

4.  Dalyvavimas progimnazijoje mokinių 

mokymosi pasiekimų patikrinimuose 

(kasmetinė mokinių žinių patikra, bandomieji 

pasiekimų patikrinimai) užduočių rengimas, jų 

tikrinimas, patikrinimų vykdymas. 

 10  

5.  Dalyvavimas mokytojų tarybos posėdžiuose, 

informaciniuose susirinkimuose. 

10 

6.  Metodinės grupės posėdžiai. 10 

 

 

VEIKLOS MOKYKLOS BENDRUOMENEI (SULYGSTAMA INDIVIDUALIAI) 

Eil. 

Nr. 

Veiklos Valandos Sutartas rezultatas 

1.  Projektų, skirtų mokyklos ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti rengimas ir jų įgyvendinimas. 

VISOS DIENOS mokyklos modelio įgyvendinimas: 

Darbas 5-8 klasių mokinių mokinių 

saviruošoje. 

 

37- 74 Mokinių apklausos duomenimis, 

teiginio „Man patinka eiti į mokyklą“  

vidurkis ne žemesnis kaip 3. 

Suteiktos kokybiškos konsultacijos, 

atsižvelgiant į individualius mokinių 

poreikius. 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis rodiklių „Orientavimasis 

į mokinių poreikius”, „Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių skatinimas” 

įvertis ne žemesnis kaip 3.  

 

Darbas „Pagalbos pradinukui“ klube    iki 195 

2.  Bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam mokyklos 

mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje ugdomų mokinių 

saugumui užtikrinti: 

3.  Vadovavimas darbo grupėms ar 

komisijoms, jų veiklos administravimas 

ar koordinavimas (metodinė grupė, 

ugdymo karjerai, veiklos kokybės 

įsivertinimo ir kt.) 

10-20 Parengta ir pristatyta progimnazijos 

bendruomenei darbo 

grupės/metodinės grupės/ metodinės 

tarybos metinė veiklos ataskaita. 

Vykdyti bei pristatyti 1 – 2 

kiekybiniai/kokybiniai tyrimai. 

Parengta ir pristatyta metodinės 

grupės veiklų poveikio analizė 

mokinių mokymosi pasiekimams. 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis rodiklių „Lyderystė“ ir 



„Veikimas kartu” įvertis ne žemesnis 

kaip  3,5. 

 

4.  Mokyklos renginių ar tikslinių 

edukacinių meno, technologijų  veiklų 

organizavimas  ir dalyvavimas jose 

 

20-74 Dalyvauta 2 – 5 darbo grupių 

veikloje, skirtoje organizuoti bei 

įgyvendinti progimnazijos tradicinius 

renginius. 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis rodiklis  „Veikimas 

kartu“ – 3,5 įvertis. 

5.  Tikslinių edukacinių sporto veiklų 

organizavimas (už sporto renginių, 

varžybų  organizavimą ir dalyvavimą 

miesto ir šalies bei tarptautiniuose 

sporto renginiuose) 

20-50 Sudalyvauta 2 – 4 Kauno miesto 

sporto varžybose. 

Suorganizuotos 2 – 4 sporto 

varžybos progimnazijos 

bendruomenės nariams. 

6.  Socialinių tinklų grupių veiklos 

koordinavimas (mokyklos internetinė 

svetainė, Facebook)  

10-74 Laiku (ne vėliau kaip per 1 darbo 

dieną) sukelta bei tinkamai 

apipavidalinta informacija apie 

progimnazijos veiklą internetinėje 

svetainėje bei socialiniame tinkle 

Facebook. 

7.  Mokyklos informacinių technologijų 

diegimo ir taikymo ugdymo procese 

koordinavimas 

30-74 1-2 konsultacijos per savaitę, esant 

poreikiui ir daugiau, suteikta 

informacinių technologijų naudojimo 

ir diegimo ugdymo procese pagalba. 

8.  Dalyvavimas tarptautiniuose, 

nacionaliniuose ir / ar regioniniuose 

projektuose ir (ar) jų įgyvendinimas 

20-74 Dalyvauta 1 – 2 tarptautinių 

strateginių partnerysčių projektų 

susitikimuose. 

9.  Edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, 

ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra.  

37-74 Parengta bei pristatyta 1 – 2 ugdymo 

priemonė. 

5 – 8 kartus organizuota mokinių 

darbų paroda, skirta atnaujinti 

progimnazijos ugdymosi aplinkas bei 

erdves. 

10.  Konsultavimo ir patirties sklaidos 

veiklos-pedagoginių darbuotojų 

didaktinis dalykinis konsultavimas 

(mentorystė) 

20-60 Suteiktos 5 – 10 dalykinės 

konsultacijos. 

Suteikta galimybė, kuruojamiems 

pedagogams, dalyvauti 1 – 2 atvirose 

pamokose. 

Suorganizuoti 1 – 2 sėkmingos 

pedagoginės praktikos pristatymai. 

11.  Bendradarbiavimo su mokyklos 

partneriais veiklos, apimančios bendrų 

projektų, renginių organizavimą ir jų 

įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų 

30-50 Dalyvauta 1 – 3 bendrose 

socialinėse, projektinėse, 

pedagoginėse veiklose kartu su 

esamais ir naujais progimnazijos 

socialiniais parneriais. 

12.  Mokinių konsultavimas, rengiant 

olimpiadoms, konkursams, varžyboms 

ir pan. 

35-74 Sudalyvauta 2 – 4 mokinių 

konkursuose, olimpiadose. 



Parengti 2 – 4 mokiniai, mokinių 

komandos Kauno miesto ir šalies 

konkursams bei olimpiadoms. 

13.  Dalyvavimas mokyklos savivaldos 

veikloje ir/ar savivaldos veiklos 

administravimas 

35-74 Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis rodiklių „Lyderystė“ ir 

„Veikimas kartu“ įvertis ne žemesnis 

kaip  3,5. 

14.  Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti 

skirtų programų rengimas.  

„Atidaus skaitymo dirbtuvės“ 1-4 kl. 

 

15-50 Veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis rodiklių „Mokinio 

mpadikimai ir pažanga“, 

„Orientavimasis į mokinių 

poreikius”, „Mokymosi lūkesčiai ir 

mokinių skatinimas” įvertis ne 

žemesnis kaip 3. 

 

 

Suderinta:  

Darbo tarybos pirmininkė     _______________              Rasa Rūta Pranckaitienė 

(pareigos)                            (parašas)     (vardas, pavardė)  


