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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

        Ukmergės Senamiesčio progimnazijos (toliau –progimnazija) metinis veiklos planas – tai dokumentas, numatantis mokyklos bendruomenės veiklą 

įgyvendinant tikslus ir uţdavinius.  

       Metinis progimnazijos veiklos planas parengtas atsiţvelgiant į: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (2011 m. kovo 17 d. 

Nr. XI-1281), apibrėţiantį formalaus švietimo esmę, pagalbą mokyklai, mokytojui, mokiniui, švietimo prieinamumą ir kokybės siekį, mokyklos veiklą, 

bendruomenės narių teises, pareigas bei atsakomybę, valdymą, savivaldą ir finansavimą.  Lietuvos paţangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 

2013–2022 metų strategiją, patvirtintą LR Seimo 2013 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. XII – 745, kuria siekiama sutelkti švietimo bendruomenės pastangas 

esminiams pokyčiams švietimo srityje, kurie būtini atsiţvelgiant į visuomenės lūkesčius, nuostatas, pasaulines švietimo filosofijos, politikos ir praktikos 

tendencijas, Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr.V-1308, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr.V-1309; 

        Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategiją 2014–2020 m., Ukmergės rajono savivaldybės švietimo strateginius tikslus ir 

prioritetus, Ukmergės  rajono savivaldybės strateginį 2019-2021 m. veiklos planą. 

        Metinis progimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018-2022 metų strateginiu planu, 

mokyklos veiklos įsivertinimo bei išorės vertinimo išvadomis ir yra nukreiptas į ugdymo procesą, sąmoningos asmenybės ugdymą.  

         Metiniame plane progimnazijos veikla yra grindţiama demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva bei 

kūrybiškumu, progimnazijos bendruomenės bendradarbiavimu.  

         Šiame veiklos plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių metų pasiekimai, problemos, apibrėţti veiklos tikslai ir uţdaviniai 2020-2021 mokslo 

metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.  

           Progimnazijos veiklos planą rengė 2020 m. balandţio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 63V1 sudaryta darbo grupė. 

 

II SKYRIUS 

 ANKSTESNIŲ METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

             Įgyvendinant 2019-2020 m. m. veiklos planą, buvo siekiama gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus, aktualizuoti 

ugdymo  turinį, atsiţvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes, kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi 

aplinką, stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių vadovų, švietimo  pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams, tobulinti mokinių/vaikų 

paţangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. Siekiama skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių iniciatyvas, 

novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant tradicijas,  telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją, palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas 

veiklas, ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų. įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų 

ir šeimos bendradarbiavimą bei tėvų švietimą, puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone.  

2019-2020 m. m. veiklos tikslai – uţtikrinti į kompetencijas, pagal savo polinkius ir poreikius  orientuotą mokinių ugdymą(si), keliant jų mokymosi 

tikslus, vertinant bei įsivertinant paţangą ir kurti emociškai saugią, tolerantišką, šiuolaikišką mokymosi aplinką. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 

5 uţdaviniai: efektyvinant pagalbą, teikti kokybišką ugdymą, orientuotą į mokinio asmenybės ūgtį ir nuolatinę individualią paţangą; gerinti pamokos kokybę ir 

veiksmingumą, stiprinant mokinių savarankiško, konstruktyvaus mokymosi gebėjimus ir atsakomybę uţ savo mokymosi pasiekimus; formuojant savitą 



progimnazijos kultūrą puoselėti vertybes vienijančias bendruomenę; stiprinti nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą, asmeninį tobulėjimą, tėvų, 

mokinių, mokytojų bendradarbiavimą; skatinti įgalinančią lyderystę ir vadybą stiprinant dialogo ir susitarimų kultūrą, gerinti ugdymo aplinkas 

           Mokyklai  nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos vadovauja direktorius Arūnas Kerza. Jo iniciatyvas palaiko ir padeda įgyvendinti du direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

            Mokykloje dirba 38 mokytojai. 2019-2020 m. m. buvo teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos 

prieţiūros specialistų paslaugos. 

         2019-2020 m. m. pabaigoje mokėsi 304 mokiniai: iš jų pradinio ugdymo pakopoje – 171, pagrindinio – 133. 1-4 klasių paţangumas 100 proc., 

5-8– 99,6 proc.  

         Organizuojant ugdomąją veiklą, siekta gerinti ugdymo bei ugdymosi sąlygas. 

            Skiriant namų darbus, buvo laikomasi higienos normų reikalavimų.  

            Vykdyta pedagoginės veiklos prieţiūra: stebėsena per įvairių dalykų, dalykų modulių pamokas, neformalaus švietimo uţsiėmimus. 

 Mokiniai aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose: respublikiniame geografijos „Adventur“ konkurse "Paţink Lietuvą ir pasaulį", 

respublikiniame projekte „Ţemė“, „Olympis“, „Matematikos Kengūra“, „Kalbų Kengūra“, „Gamtos Kengūra“, rajoniniame meninio skaitymo konkurse ir 

muzikos olimpiadoje. 

8b klasės mokinė Eva Blaţytė rajoninėje muzikos olimpiadoje laimėjo I vietą, 7 klasės mokinė Gabija Railaitė – III vietą. 5a klasės mokinė 

Viktorija Vaicekauskaitė matematikos olimpiadoje „Kengūra“ rajone laimėjo I vietą, 7 klasės mokinė Augustė Marcinkevičiūtė dalyvavo Vertimų ir iliustracijų 

vertimo iš rusų k. projekte „Tavo Ţvilgsnis 2020“ ir organizatorių buvo įvertinta padėkos raštu. 5a klasės mokinės Augustė Kirvelaitė ir Viktorija 

Vaicekauskaitė dalyvavo respublikinėje floristinių darbų parodoje-konkurse „Ţiemos puokštė 2019“ ir buvo apdovanotos organizatorių padėkos raštais. 

2019-2020 m. m. progimnazija didelį dėmesį skyrė mokinių projektinei veiklai. Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte „Veiksmingas 

gamtamokslinis ugdymas „be sienų“, „Atverk gerumui širdį“, „Mokantis istorijos“ ir kituose.  

Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsiţvelgė į mokinių asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą. 

Mokomąją medţiagą mokytojai siejo su kitais mokomaisiais dalykais, gyvenimo patirtimi. Tai, kad mokomoji medţiaga pamokose siejama su mokinių 

gyvenimo patirtimi, mokyklos išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje įvardinta kaip gerai vykdoma mokyklos veikla. 

2019-2020 m. m. neformaliojo švietimo būrelių programos papildė formalųjį ugdymą (muziką, dailę, fizinį ugdymą, anglų kalbą). Neformaliojo 

švietimo programose dalyvavo dauguma mokinių. Ypač aktyviai mokiniai dalyvavo sportinėje ir meninės saviveiklos veiklose. Tėvų apklausos duomenys 

parodė, kad teiginiui „Mokykloje yra daug įdomių būrelių, renginių ir kitų veiklų“ pritarė 73 proc. tėvų. Mokinių lūkesčius atliepianti popamokinė veikla 

mokyklos išorinio rizikos vertinimo ataskaitoje įvardinta kaip gerai vykdoma mokyklos veikla. 

  6 ir 8 klasių Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai sudarė sąlygas teikti jiems reikiamą pagalbą, atsiţvelgiant į duomenimis 

grįstus rezultatus, parodė mokinių daromą paţangą, nustatė, kaip tobulinti ugdymo procesą. 

  Atsiţvelgus į 2019-2020 m. m. mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų apklausos rezultatus, galima teigti, kad Senamiesčio progimnazijoje ir toliau 

sėkmingai plėtojamos socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) nuostatos. Organizuodami ugdymo procesą, mokytojai formuoja ir stiprina mokinių 

vertybines nuostatos, pasitikėjimą savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţius, atsakingų sprendimų priėmimus, mokiniai aktyviai dalyvauja klasės 

veikloje, renginiuose, akcijose. Progimnazijos bendruomenė skatino mokinius atsakingai mokytis, ieškoti būdų ugdymosi tikslų įgyvendinimui, apmąstyti savo 

veiklas, įvertinti klasės mikroklimatą, fiksuoti savo pasiekimų pokytį. Senamiesčio progimnazijos tarybos posėdţiuose buvo aptariamos ugdymo veiklos 

kryptys,  mokyklos veiklos tobulinimo aspektai: mokyklos veiklos kokybės tobulinimo gairės, Geros mokyklos idėjų įgyvendinimas. 

            2019-2020 m. m. progimnazijos mokytojai dirbo su „Eduka klasė“ platforma, organizuodami mokinių mokymą nuotoliniu būdu, aktyviai naudojo 

„Zoom“ bei kitas programas. 



            2019-2020 m. m. mokytojų apklausos rezultatai atskleidė, kad stiprioji mokyklos pusė yra orientavimasis į mokinių poreikius, bet tobulintinas 

kriterijus – mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas. Mokinių pasiekimai ir paţanga analizuojama mokyklos vaiko gerovės, mokytojų tarybos posėdţiuose, 

tačiau dalies mokinių mokymosi pasiekimai ţemi. Apibendrindami trimestrų, mokslo metų mokinių pasiekimų rezultatus, mokytojai koreguoja mokomųjų 

dalykų ugdymo programas, skiria mokiniams papildomas konsultacijas, diferencijuoja ir individualizuoja mokymo(si) uţduotis pamokose, bendradarbiauja su 

pagalbos mokiniui specialistų komanda.    

Atsiţvelgdama į 2018-2019 m. m. atlikto Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos išorinio rizikos vertinimo rekomendacijas, 2019-2020 m. 

m. mokyklos administracija, metodinė taryba, mokytojai:  

             1.1. siekdami uţtikrinti kiekvieno mokinio optimalią paţangą, parengė ir pradėjo įgyvendinti individualios mokinio pasiekimų ir paţangos 

stebėjimo ir pamatavimo pamokoje sistemą kaip pasiekimų ir paţangos pamokoje gerinimo įrankį;  

             1.2. įgyvendindama progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos uţdavinį ,,Individualios mokinio paţangos vertinimo sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas“, vienu pamokos kokybės stebėsenos prioritetu nustatė mokinių pasiekimų ir paţangos pamatavimą, lyginant su išsikeltu pamokos uţdaviniu;  

             1.3. dalyvaudama projekte pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

ţmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 pagal priemonę „Kokybės krepšelis“, parengė progimnazijos veiklos tobulinimo planą 2020-

2022 m. m.,  numatė lėšas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programai įgyvendinti;  

             1.4. inicijavo mokytojų susitarimus dėl individualios mokinio paţangos pamatavimo veiksmingų būdų ir formų, kuriuos taikant yra 

identifikuojami kiekvieno mokinio pasiekimai ir paţanga pamokoje, galima apibendrinti išmoktą medţiagą ir mokymosi rezultatus bei nusimatyti tolesnio 

ugdymosi uţdavinius, o mokytojams ‒ planuoti mokinių ugdymą(si), siekiant uţtikrinti optimalią kiekvieno mokinio paţangą;  

             1.5. stiprino mokytojų gebėjimus pamokos uţdaviniuose numatyti uţdavinio įgyvendinimo kiekybinius ir kokybinius kriterijus, kuriais remiantis 

būtų matuojami kiekvieno mokinio pasiekimai ir paţanga pamokoje, lyginant su išsikeltu uţdaviniu ir bendrųjų programų reikalavimais;  

             1.6. metodinėje taryboje aptarė ir analizavo savo veiklos sėkmes ir sunkumus – kokie pamokos veiksniai padeda mokiniams mokytis sėkmingiau; 

             1.7. planuodami ugdymą(si) pamokoje, taikė aktyviuosius mokymosi metodus, numatė veiklas ir uţduotis skatinančias bendradarbiauti įvairios 

sudėties ir dydţio grupėse bei sukuriančias aplinkybes mokiniams aktyviai veikti, patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairias veiklas;  

            1.8. planuodami pamoką, numatė konkretų, pamatuojamą, orientuotą į rezultatą (ką mokiniai išmoks) ir atliepiantį mokinių gebėjimus pagal 

bendrąsias programas, uţdavinį. Atsiţvelgs į mokinių skirtybes, numatys skirtingas uţduotis (turinį, veiklas), orientuotas į mokinių pasiekimų lygius pagal 

Bendrąsias programas įvairių poreikių mokiniams. Kiekvienai pamokai numatė aiškius vertinimo kriterijus (iš ko suţinosiu, kad uţdavinys pasiektas), aptarė su 

mokiniais ir pagal juos organizavo vertinimą ir įsivertinimą. Formuojamąjį vertinimą siejo su mokinių gebėjimais. 

            Mūsų tikslas – kurti emociškai saugią, tolerantišką, šiuolaikišką mokymosi aplinką. Šiais mokslo metais progimnazija per karantiną papildomai 

gavo 50 naujų planšečių. 

              Įsigyta naujų vadovėlių ir plakatų uţ 1549 eurus.  

              Perdaţyti ir įrengti specialiojo pedagogo, psichologo, istorijos ir fizinio ugdymo kabinetai. Atnaujinta ir įrengta mokyklos observatorija.  

              Mokyklos bendruomenė nuolat informuojama apie mokyklos finansinę padėtį. Tinkamai valdomi materialiniai ištekliai.  

          Apibendrinus 2019–2020 m. m. veiklą galima daryti išvadą, kad  gerinant ugdymo kokybę, plėtojant mokyklos kultūrą, kuriant ir stiprinant atviros 

ir patrauklios mokyklos įvaizdį, įvairinant visuomeninę veiklą atlikta daug. Tačiau reikėtų aktyvinti ugdymo(si) veiklas, kuriose stiprėtų tarpdalykinė 

integracija, tobulinti įsivertinimo sistemą ir jos efektyvumą, stiprinti mokyklos savivaldą, mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, tęsti ugdymo 

aplinkos modernizavimą.  

 

 



Pranašumai (Stiprybės) 

1. Aukšta mokytojų  kvalifikacija. 

2. Geri mokymosi rezultatai, mokinių, tęsiančių mokymąsi kitose  

mokyklose. 

3. Teikiama socialinė, psichologinė, specialioji ir logopedo pagalba. 

4. Gerai vertinamas mokyklos etosas, puoselėjamos tradicijos. 

 

Trūkumai (Silpnybės) 

1. Lėšų stygius mokyklos aplinkai gerinti. 

2. Tobulintina individualios mokinio pasiekimų, paţangos  

stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje tvarka. 

3. Dalies tėvų nepakankamas dėmesys vaikų ugdymosi 

rezultatams. 

4. Augantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 

Galimybės 

1. Mokinių paţinimo ir jų mokymo mokytis kompetencijų 

tobulinimas. 

2. Komandinio darbo stiprinimas.       

3. Inovatyvių mokymo priemonių ir būdų taikymas mokymo procese. 

4. Bendradarbiavimas ir lyderystės skatinimas. 

Grėsmės 

1. Mokinių motyvacijos mokytis stygius. 

2. Augantis socialinės rizikos šeimų skaičius. 

3. Augantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 

4. Mokinių maţėjimas progimnazijos mikrorajone. 

 

 

III SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
2020 metų progimnazijos metiniai veiklos tikslai ir uţdaviniai: 

 
I. Tikslas: Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsiţvelgiant į mokinių lūkesčius, kuriant saugią aplinką ir teikiant pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams.  

         Uţdaviniai: 
1. Pagerinti ugdymosi sąlygas pamokoje, atsiţvelgiant į mokinių ugdymosi individualius gebėjimus ir poreikius. 

2. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, gerinti pamokos kokybę. 

       II.  Tikslas: Kurti saugią, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Uţdaviniai: 

1. Formuojant savitą progimnazijos kultūrą puoselėti vertybes vienijančias bendruomenę; 
2. Gerinti bendradarbiavimą su tėvais, siekiant didesnės tėvų atsakomybės uţ vaikų elgesį ir mokymąsi.  

3. Aktyvinti progimnazijos narių pilietinį sąmoningumą puoselėjant savivaldos veiklą ir lyderystę. 

 

1. Tikslas. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsiţvelgiant į mokinių lūkesčius, kuriant saugią aplinką ir teikiant pagalbą įvairių poreikių mokiniams. 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Lėšos 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai, 

laukiamas rezultatas 



1.1. Pagerinti ugdymosi 

sąlygas pamokoje, 

atsiţvelgiant į mokinių 

ugdymosi individualius 

gebėjimus ir poreikius. 

1.1.1. 1-8 klasių paţangumas, 

nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų 

analizė ir jų panaudojimas 

mokinių pasiekimams gerinti. 

Administracija, klasių 

vadovai, metodinių 

grupių pirmininkai, 

pradinių klasių, lietuvių, 

matematikos, gamtos ir 

socialinių mokslų 

mokytojai 

2020 m. rugsėjo- 2021 

kovo mėn. 

       Didės mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį 

pasiekimų lygmenį 1-4 kl. – 

5 proc., 5-8 kl. –  5 proc. 

Maţės nepatenkinamo lygio 

įvertinimo nacionaliniuose 

pasiekimų patikrinimuose iš 

matematikos 

      Veiks 11 konsultacinių 

centrų.  3 proc. didės labai 

gerai ir gerai besimokančių 

mokinių skaičius 5-8 

klasėse; 3 proc. sumaţės 

nepatenkinamai 

besimokančių mokinių 

skaičius.  

      Bus įkurtas kabinetas su 

sensorine įranga ugdymo 

personalizavimui išėmus 

mokinį iš pamokos dėl 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių ar netinkamo 

elgesio. Bendruomenės 

narių geros savijautos 

pojūtis (emocinė būsena) 

pagerės bent 3 proc. 

    Pagerės spec. ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

įtrauktis: pamokos aspekto 

„Mokytojai tinkamai ugdo 

kiekvieno gabumus, padeda 

silpnesniems...“ vertinamų 

pamokų vidurkis padidės iki 

2,33 balo.  

1.1.2. Konsultavimas pagal 

mokinių poreikius: gabių ir 

turinčių mokymosi sunkumų 

mokinių ugdymas. 

Administracija, dalykų 

mokytojai  

2020 -2021 m. m. 

1.1.3. Suasmeninto ugdymo 

organizavimas netradicinėje 

edukacinėje aplinkoje. 

 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, mokytojų 

padėjėjai 

2020-2021 m.  m.  

1.1.4.  Individualios ir 

grupėmis pagalbos teikimas 

5-8 kl. mokiniams pamokų 

metu. 

Administracija, mokytojų 

padėjėjai 

2020-2021 m. m. 

1. 2.Taikyti inovatyvius 

ugdymo metodus, gerinti 

pamokos kokybę. 

1.2.1. Mokykla be sienų. 

Aktyvių, patrauklių pamokų 

organizavimas netradicinėse 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

mokytojai 

2020-2021 m. m. 

metodinių grupių 

planai, kasmėnesiniai 

     100 proc. mokytojų 

organizuos pamokas/dienas 

netradicinėse erdvėse, 



erdvėse. planai kuriose dalyvaus 100 proc. 

mokinių.  

   Apie 50 proc. mokytojų 

skleis gerąją patirtį 

dalindamiesi naujovėmis 

taikomomis savo darbe. 

     Organizuos Kolega – 

kolegai – kolegialų pamokų 

stebėjimą ir aptarimą. 

     35 proc. 1-4 kl. mokinių, 

60 proc. 5-8 kl. mokinių 

gebės išsikelti mokymosi 

tikslus, savarankiškai 

pasirinks uţduočių atlikimo 

būdą, susiras reikiamą 

informaciją, gebės planuoti 

ir valdyti laiką.  

   Kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Šiuolaikinė 

pamoka“ dalyvaus 94 proc. 

mokytojų. Bus susitarta dėl 

šiuolaikinės pamokos 

kokybės rodiklių, 80 proc. 

mokytojų planuos ir 

organizuos pamokas 

laikydamiesi susitarimų, 

naudos Microsoft Office 365 

„Teams“ programą. 

1.2.2. Kolegialios pedagogų 

grįţtamojo ryšio kultūros 

palaikymas dalinantis gerąja 

patirtimi, stebint ir 

analizuojant pamokas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

metodinė taryba 

 

2020 m. spalio, 2021m. 

vasario, balandţio mėn. 

1.2.3. Mokinių mokymosi 

savivaldumo gerinimas. 

Mokytojai, 

klasių auklėtojai 

2020-2021 m. m.  

1.2.4. Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

šiuolaikinės pamokos 

planavimo ir organizavimo 

tema. 

Administracija 2020-2021 m. m.  

2. Tikslas. Kurti saugią, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data Lėšos 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai, 

laukiamas rezultatas 

2.1. Formuojant savitą 

progimnazijos kultūrą 

puoselėti vertybes 

vienijančias bendruomenę. 

2.1.1. Pagarbaus ir atsakingo 

elgesio susitarimų 

laikymasis. 

Administracija, 

klasių vadovai 

2020-2021 m. m.       75 proc. mokinių gerai 

vertins klasės mikroklimatą, 

tvarką klasėje pamokų, 

išvykų metu. Mokiniai 

drausmingai elgsis 
2.1.2. Prevencinių, programų, 

akcijų organizavimas ir 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

2020-2021 m. m.   



vykdymas. mokinių parlamentas, 

klasės vadovai 

mokykloje ir uţ jos ribų, 

pertraukų metu  ir t. t. 80 

proc. bendruomenės narių 

laikysis susitarimų, prisiims 

atsakomybę uţ savo 

atliekamą darbą. 

     Įgyvendins ir vykdys 

prevencinę programą Lions 

Quest nuo priešmokyklinio 

ugdymo grupės iki 8 klasės. 

Aktyvės mokinių 

parlamento veikla. 

     Progimnazijos 

bendruomenė aktyviai 

dalyvaus mokyklos 

gyvenime. Nuolat apie  

vykstančius renginius 

mokykloje bus skelbiama el. 

dienyne, svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

Mokinių įsitrauks -  90 

proc., tėvų - 65 proc. 

2.1.3.   Tradicinių renginių 

puoselėjimas, naujų paieška, 

siekiant stiprinti 

draugiškumą, toleranciją ir 

pagarbą vieni kitiems. 

Administracija, 

mokytojai  

 

2020-2021 m. m.   

2.2. Gerinti 

bendradarbiavimą su tėvais, 

siekiant didesnės tėvų 

atsakomybės uţ vaikų elgesį 

ir mokymąsi. 

2.2.1. Mokinių tėvų 

įtraukimas į klasės renginių 

(išvykų, ţygių, švenčių) 

organizavimą. 

Administracija, klasių 

vadovai 

2020 -2021 m. m.     Per 2020-2021 m. m.  

kiekvienoje klasėje vyks 1–2 

renginiai su tėvais. 

   Bus sudarytos sąlygos 

visiems mokinių tėvams 

aptarti mokymosi paţangą 

su dėstančiais mokytojais.  

    Bus organizuoti 

susitikimai, kuriuose 

dalyvaus apie 90 proc. 

mokytojų, 65 proc, mokinių 

tėvų.       

  80 proc. tėvų kartu su 

vaiku planuos asmeninę 

paţangą ir stebės plano 

2.2.2.  Bendras visų 5–8 

klasėse dėstančių mokytojų, 

pagalbos specialistų ir 

administracijos susirinkimas, 

skirtas individualiems 

susitikimams su mokinių 

tėvais. 

Administracija, dalykų 

mokytojai, pagalbos 

specialistai 

2020 -2021 m. m.  

2.2.3. Pedagoginis 

psichologinis tėvų švietimas.  

 

Psichologė, kviestiniai 

lektoriai 

2020-2021 m. m.  Laiko ir 

ţmogiškieji 

ištekliai 



įgyvendinimą. 

2.3. Aktyvinti 

progimnazijos narių 

pilietinį sąmoningumą 

puoselėjant savivaldos 

veiklą ir lyderystę. 

2.3.1. Progimnazijos 

bendruomenės narių 

iniciatyvų skatinimas. 

Mokinių parlamentas, 

aktyvių tėvų forumas 

2020-2021 m. m.    Bus įgyvendintos 1–2 

progimnazijos 

bendruomenės narių 

iniciatyvos.       

Progimnazijos stadione bus 

įrengti nauji treniruokliai. 

      25 proc. maţės 

probleminio elgesio atvejų 

mokykloje. 

    Bent vieną tėvų 

susirinkimą klasėje ves 

mokinių tėvai.  

     Bent vieną renginį klasei 

inicijuos ir organizuos 

mokinių tėvai. 

     Vykdant projektą 

„Dalyvaujamasis biudţetas“ 

bus įgyvendintos 2–3 

mokinių iniciatyvos, vyks  

savanorystės ir paramos 

iniciatyvos. 

2.3.2. Ugdymo aplinkų 

gerinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2020-2021 m. m.  

2.3.3. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

stiprinimas. 

Administracija 2020-2021 m. m.  

2.3.4. Mokinių savivaldos ir 

asmeninių iniciatyvų 

puoselėjimas.  

 

Mokinių parlamentas, 

administracija 

2020-2021 m. m.  

 

______________________ 


