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VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2020 m. veiklos planas 

(toliau – planas) nustato metinius Progimnazijos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia veiklas 

uždaviniams įgyvendinti. Veiklos plane laikomasi Progimnazijos strategijos krypčių bei vertybių, 

įgyvendinant Progimnazijos misiją ir viziją. Metų veiklos planas ir jo rengimo procesas telkia 

mokyklos bendruomenę bendro tikslo siekimui dėl mokinių pažangos, skatina bendruomenės narius 

prisiimti atsakomybę dėl veiklų įgyvendinimo. 

 

2020 metų veiklos planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 

21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Progimnazijos 

nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 

1-1549, Progimnazijos 2018–2022 m. strateginiu planu bei bendruomenės narių rekomendacijomis. 

 

Rengiant Progimnazijos metų veiklos planą, buvo laikomasi atvirumo, bendravimo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės principų, atsižvelgta į Progimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, 

bendruomenės narių patirtį. Planą rengė Progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu 

Nr. V-259 (1.3) sudaryta darbo grupė. 

 

II. PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Vizija. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija – kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius 

ugdant mokinius, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, saugi, atvira, inovatyvi, demokratiškais 

principais besivadovaujanti institucija. 

 

Misija. Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos misija – įgyvendinant švietimo politiką, 

teikti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį bei specialųjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. Kurti saugią aplinką. Telkti geranorišką ir iniciatyvią 

bendruomenę. 

 

Filosofija. DĖMESYS KIEKVIENAM. 

 

Vertybės. Bendruomeniškumas, asmeninė pažanga, pilietiškumas ir tautinio paveldo 

puoselėjimas.  

 

Prioritetai. Laisvos, kūrybingos, iniciatyvios asmenybės ugdymas. Kokybiškų švietimo 

paslaugų teikimas ugdant bendrąsias kompetencijas. Bendradarbiaujančios ir tolerantiškos 

progimnazijos bendruomenės kūrimas. IT panaudojimas kiekvieno dalyko ugdymo procese. 

 

              Savitumas. Progimnazija siekia užtikrinti bendruomenės narių saugumą, ugdymo kokybę ir 

yra atvira pokyčiams, bendradarbiavimui su socialiniais partneriais. Progimnazija užtikrina optimalią 
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vaiko raidą, atsižvelgdama į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padeda pasirengti sėkmingai 

mokytis. Progimnazija organizuoja ir specialųjį ugdymą. Nemažai specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčių mokinių yra integruoti į bendrojo ugdymo klases, tačiau yra ir specialiosios pradinio ugdymo 

klasės bei įsteigta viena pagrindinio ugdymo klasė, kuriose mokosi didelius specialiuosius poreikius 

turintys vaikai.  

Progimnazija bendradarbiauja su Lazdynų seniūnijos ir miesto bei kitų savivaldybių ugdymo 

įstaigomis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Mykolo Romerio bei Vilniaus 

universitetais, Vilniaus miesto psichologine-pedagogine tarnyba, VPK 5-uoju policijos komisariatu, 

Krašto apsaugos sistemos institucijomis, Šv. Jono Bosko parapijos bendruomene, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centru, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešąja biblioteka, VšĮ „Vaikų linija“, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vaiko raidos 

centru, Saugaus miesto centru, Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Švietimo mainų paramos fondu, Vokietijos Erfurto integruota 

mokykla. Progimnazija yra „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ narė. 

Progimnazijos bendruomenėje susiklosčiusios bendruomeniškumo, etninių bei socialinių 

pilietinių vertybių puoselėjimo tradicijos. Progimnazijoje akcentuojama bendruomeniškumo ir 

socialinės sąveikos svarba mokinio asmenybės vystymuisi, kokybiškam mokymuisi. Nuolat ieškoma 

ir atrandama naujų būdų, kaip telkti bendruomenę, kurti palankų mokymuisi ir bendravimui 

mikroklimatą, kaip bendruomenės santykius grįsti atsakingu elgesiu ir kūrybingu problemų 

sprendimu. 

Kadangi šalia Progimnazijos yra pušynas, dalis pamokų yra vedama lauke. Tai skatina 

mokinius tyrinėti ir pažinti savo aplinką. Dalis pamokų vyksta miesto muziejuose, bibliotekose, 

kitose kultūros ir meno įstaigose. Taip mokiniai skatinami sąmoningai mokytis, didinama mokymosi 

motyvacija, smalsumas. 

 

Projektai, kuriuose dalyvauja: Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose prevenciniuose, 

socialinius įgūdžius lavinančiuose projektuose/programose: „Drąsinkime ateitį“ (nuo 2006 m.), 

„Lions Quest“: „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (nuo 2009 m.), tarptautinėse 

ankstyvosios prevencijos programose: „Obuolio draugai“ (nuo 2013 m.), „Zipio draugai“ (nuo 2014 

m.) ir „Įveikiame kartu“ (nuo 2016 m.), konfliktų prevencijos programoje „Taiki mokykla“ (nuo 2014 

m.). Nuo 2017-ųjų metų kartu su VšĮ „Vaikų linija“ pradėta diegti Švedijos organizacijos „Friends“ 

patyčių prevencijos programa. Progimnazija nuo 2011 m. dalyvauja ES „Vaisių vartojimo skatinimo 

ugdymo įstaigose“ programoje, nuo 2012 m. - ES pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo 

įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“, pagal kurias visi priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikai ir pradinių klasių mokiniai nemokamai gauna vaisius ir pieno produktus. Progimnazija nuo 

2018 m. rugsėjo mėn. dalyvauja Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

finansuojamame Kultūros paso projekte, kurio tikslas - ugdyti mokinių savarankiško kultūros 

pažinimo ir patyrimo įpročius, plėsti jų kultūros patirtį, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno 

paslaugas, o laukiamas rezultatas mokiniui - skatinamas kultūrinis mokinių sąmoningumas, ugdomos 

kūrybingos asmenybės, stiprinamos bendrosios meninės / kultūrinės kompetencijos, reikalingos 

savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime; 

formuojami mokinių kultūros vartojimo įpročiai bei stiprinamos mokinių nuostatos, kad kultūros 

vartojimas yra prasminga veikla;  mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ir (ar) 

kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, padeda jiems ugdymosi procesuose. Progimnazija aktyviai 

dalyvauja Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti inicijuojamuose renginiuose - pilietinėse iniciatyvose. Nuo 2019 m. Progimnazija dalyvauja 

ES ,,Erasmus+‘‘ programos 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų 

partnerystės (KA229) projekte ,,Click on e-CLIL“.  
 

 

III. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROGIMNAZIJĄ 

 

Vykdomos programos nuo 2019 m. rugsėjo: priešmokyklinis ugdymas, pradinio ugdymo 

programa, specialiojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, pagrindinio ugdymo 

programos pirmoji dalis. 
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Mokytojų kvalifikacija. 2019–2020 m. m. dirba 43 mokytojai: 
 

 2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m. 

Mokytojas (nesuteikta) 2 2 

Mokytojai 8 9 

Vyr. mokytojai 23 24 

Metodininkai 4 7 

ekspertai 1 1 

Iš viso 38 43 

 

Mokinių skaičius. Mokinių skaičiaus kaita 2016–2019 m. 
 

 2016 m. 

rugsėjis 

2017 m. rugsėjis 2018 m. 

rugsėjis 

2019 m. rugsėjis 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

2 kl., 42 mok. 2 kl., 26 mok. 2 kl., 46 mok. 2 kl., 43 mok. 

Pradinio ugdymo 

1–4 kl. 

8 kl., 168 mok. 9 kl., 217 mok. 10 kl., 232 

mok. 

11 kl., 239 mok. 

Spec. pradinio 

ugdymo 

1–4 spec. kl. 

2 kl., 17 mok. 3 kl., 26 mok. 4 kl., 30 mok. 4 kl., 31 mok. 

Pagrindinio ugdymo I 

dalies 

5–8 kl. 

6 kl., 119 mok. 6 kl., 114 mok. 6 kl., 134 mok. 9 kl., 188 mok. 

Spec. pagrindinio 

ugdymo 

5-8 spec. kl. 

   1 kl., 7 mok. 

Pagrindinio ugdymo II 

dalies 

9–10 kl. 

2 kl., 33 mok. 1 kl., 18 mok. nebevykdoma nebevykdoma 

Iš viso 379 401 442 508 

 

Progimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo mėn. ugdomi 68 mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 42 iš jų ugdymosi poreikiai yra dideli, 26 iš jų turi vidutinius specialiuosius 

ugdymosi poreikius. Logopedo pagalbą gauna 112 mokinių, turinčių fonetinius, fonologinius ir kt. 

kalbėjimo sutrikimus. Mokiniams pagalbą teikia pagalbos specialistų komanda: 2 logopedai, 1 

specialusis pedagogas, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas, 5 mokytojų padėjėjai. 

 

Socialinis darbas. 
Nuolat aptariamos mokinių ir jų šeimų socialinės problemos, teikiama pagalba kryptingai 

bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vadovais, klasių auklėtojais ir išorės 

pagalbą teikiančiomis institucijomis: VPK 5-uoju policijos komisariatu, Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, VšĮ „Vaikų linija“, Vilniaus psichologine-pedagogine tarnyba, Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos centru, NVO Paramos vaikams centru, VšĮ „Vaiko labui“. 

 

Pagrindinio ugdymo programos I dalies mokinių mokymosi sėkmingumas (metinis). 

Rezultatas 2016–2017 m. 

m. 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

2019-2020 m. 

m. 

5–8 klasėse mokinių sk. 119 114 134 188 

Mokėsi gerai ir labai gerai (7–10) 28,8 

proc. 

(6–10) 44,4 

proc. 

(6-10) 47 

proc. 

 

Mokėsi įvertinimais tik 9–10  11 (9 proc.) 17 (15 proc.) 14 (10 proc.)  

Mokėsi pagal pritaikytas 

programas 

14 (12 proc.) 14 (12 proc.) 13 (10 proc.) 18 (10 proc.) 
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Plačiojo įsivertinimo (2019-01-29) išvados 

Privalumai – 5 aukščiausios vertės nuo 1 iki 4. 

Rodiklis  Vertė 

2.1.2. Tvarkaraščių patogumas mokiniams 3,8 

4.2.3. Atvirumas 3,6 

2.1.1. Planų naudingumas 3,5 

2.4.1. Vertinimo kriterijų aiškumas 3,5 

1.2.2. Atskaitomybė 3,5 

 

Trūkumai – 5 žemiausios vertės 

Rodiklis  Vertė 

3.1.1. Šiuolaikiškumas 2,9 

3.1.1. Įvairovė 3,0 

1.2.1. Pažangos pastovumas 3,1 

2.3.1. Mokymosi konstruktyvumas 3,1 

3.1.2. Ergonomiškumas 3,1 

 

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai: 

Pažangos pastovumas, mokymosi konstruktyvumas, mokymasis ne mokykloje (edukacinės išvykos). 

Siekiame kelti mokinių mokymosi motyvaciją, padėti mokiniams pažinti savo gabumus ir aplinką. 

Susitarti pagrindines strategijas, kaip ugdome mokėjimo mokytis kompetenciją. Didinti edukacinių 

išvykų skaičių. 

 

Giluminio įsivertinimo išvados (2019-06-14) 

Tyrimui pasirinkta pažangos pastovumas, mokymosi konstruktyvumas, mokymasis ne mokykloje 

(edukacinės išvykos). 

 

Mokinių apklausos išvados. 5 aukščiausios vertės: 

3,5 Pamokoje aptariame testų ir kontrolinių darbų rezultatus. 

3,5 Aš žinau, ką turiu išmokti, kad gaučiau tuos pažymius, kurių noriu. 

3,5 Man patinka pamokos kitose edukacinės erdvėse. 

3,4 Man svarbu išmokti naujų dalykų. 

3,2 Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti savo mokymąsi. 

 

Mokytojų apklausos išvados. 5 aukščiausios vertės: 

3,9 Skatinu mokinius nebijoti klysti ir pasakyti savo nuomonę. 

3,8 Testų ir kontrolinių darbų rezultatus aptariu su mokiniais. 

3,8 Skatinu mokinius naudotis įvairiais informacijos šaltiniais. 

3,7 Mokau mokinius išmoktus dalykus taikyti praktikoje. 

3,7 Gebu mokyklos aplinkos edukacines erdves panaudoti ugdymui (teritorijos 

pritaikymui praktikoje, tyrinėjimui ir kitokiam mokymuisi, sveikatos stiprinimui, 

žaidimams) 

 

2019 m. veiklos plano vykdymas buvo pamatuotas, organizuojant mokinių ir jų tėvų apklausą IQES 

online sistemoje 2019 m. gruodžio – sausio mėn. 

 

5–8 klasių mokinių atsakymų rezultatai: 

 

3,6 Man yra svarbu mokytis. 

3,3 Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. 

3,3 Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau. 

3,2 Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami 

pasiūlymai. 
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3,1 Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla. 

3,1 Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius. 

3,1 Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti. 

3,0 Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės. 

3,0 Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė. 

2,9 Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes. 

2,7 Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti. 

2,6 Į mokyklą einu su džiaugsmu. 

2,3 Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

 

Apklausoje dalyvavusių tėvų atsakymų rezultatai: 

3,4 Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam. 

3,4 Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų nesijuokė, nesišaipė. 

3,2 Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje. 

3,2 Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 

3,2 Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais. 

3,1 Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi 

ir prasminga. 

3,0 Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę. 

3,0 Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius), jį ugdant 

ir mokant. 

3,0 Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu. 

3,0 Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę. 

2,8 Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes. 

2,8 Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė. 

2,6 Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi. 

2,5 Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. 

 
 

IV. 2020 M. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I. Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pažangai  
1. Gerinti pamokos kokybę, skatinti kiekvieno mokinio mokymosi pažangą ir vidinę motyvaciją 

mokytis.  

2. Kurti vaikams patrauklias išorines ir vidines edukacines erdves.  

3. Skatinti mokinių saviraišką, norą mokytis, sutartos tvarkos laikymąsi.  

4. Gerinti specialiųjų poreikių ir gabių mokinių ugdymo kokybę pamokose, atsižvelgiant į jų 

reikmes.  

 

II. Stiprinti mokyklos bendruomenės kultūrą 
1. Nuosekliai įgyvendinti socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas.  

2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių veikimą kartu, puoselėti gimnazijos tradicijas. 
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V. 2020 M. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pažangai 

1. Uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, skatinti kiekvieno mokinio mokymosi pažangą ir vidinę motyvaciją mokytis. 
 

Veiklos Įgyvendina/ 

dalyvauja 

Koordinuoja Laukiamas rezultatas Terminas Apžvelgia ir įvertina 

Mokytojai dalinasi gerąja 

patirtimi kolegialaus 

grįžtamojo ryšio projekte 

„Besimokantys mokytojai- 

besimokantys mokiniai“.  

Taiko ir aptaria 

mokymo(si) metodus. 

Dalykų 

mokytojai 

L. Stepanauskienė, 

Metodinė taryba 

 

 

90 proc. mokytojų dalyvauja KGR 

projekte „Besimokantys mokytojai- 

besimokantys mokiniai“.  

Kiekvienas stebi ir aptaria bent po 2 

kolegų pamokas per m. m.  

 

Visus 

mokslo 

metus 

Aptarimas mokytojų 

taryboje. 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Dalykinių, bendrųjų 

kompetencijų, emocinio 

ugdymo, darbo su IT. 

 

Mokytojai R. Šainer Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Vidutiniškai vienam mokytojui tenka 5 

d. kvalifikacijos renginių. 

Visus 

mokslo 

metus 

R. Šainer 

1c-5c mokinių projektiniai 

darbai, ugdomos 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos. 

Mokytojai A. Vainoriūtė Mokinių darbų pristatymai klasėje ir 

mokykloje. 

Balandžio 

mėn. 

 

Įvykusi 

konferencija. 

3-4 kl. mokinių 

projektiniai darbai, 

ugdomos mokėjimo 

mokytis kompetencijos. 

Mokytojai E. Bylinska Mokinių darbų pristatymai klasėje ir 

mokykloje. 

Balandžio 

mėn. 

Įvykusi 

konferencija. 

 

7 kl. mokinių projektiniai/ 

tiriamieji/ kūrybiniai 

darbai, ugdomos 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos per 

praktinę veiklą. 

Mokytojai J. Bartaševičienė 

J. Mockevičiūtė 

 

Mokinių darbų pristatymai klasėje ir 

mokykloje. 

Balandžio – 

gegužės 

mėn. 

 

Įvykusi 

konferencija/ 

pristatymas/ 

renginys 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas ugdo 

bendrąsias kompetencijas. 

Ž. Šunina 

I. Kildušytė 

Ž. Šunina Anglų k. įgūdžių tobulinimas. 

Įtraukti 37 4-8 kl. mokiniai. 

Visus 

mokslo 

metus 

Anglų k. mokėjimo 

lygių nustatymo 

testas, kurį mokiniai 



7 
 

Erasmus+projekto „Click 

on e-CLIL“ 

A. 

Jokubauskienė 
 atliks 3 kartus 

projekto metu 

(projekto pradžioje, 

projekto eigoje ir 

projekto pabaigoje). 

1-4 kl. mokytojai ugdo 

mokinių tiriamąsias 

kompetencijas naudojantis 

gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis 

1-4 kl. 

mokytojai ir 

biologijos 

mokytoja 

R. Šainer Per m. m.  

1-4 kl. mokytojas organizuoja  

mažiausiai 2 pamokas su tyrinėjimo 

priemonėmis 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinės grupės ir 

metodinė taryba 

Teikiama ataskaita 

Ugdomosios veiklos 

organizavimas kitose 

edukacinėse mokyklos ir 

miesto erdvėse. 

 

Dalykų 

mokytojai 

R. Šainer, 

L. Stepanauskienė, 

mokytojai 

1-4 kl. mažiausiai 2 pamokos per m.m. 

5-8 kl. mokytojai mažiausiai 1 pamoką 

per m. m. organizuoja kitose 

edukacinėse erdvėse. 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinės grupės ir 

metodinė taryba 

Teikiama ataskaita 

Dažniau panaudoti IKT 

priemones ugdymo 

procese. 

Dalykų 

mokytojai 

R. Šainer, 

L. Stepanauskienė 

 

 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų per 

m. m. organizuoja bent po 1 pamoką IT 

kabinete. 

Pagal galimybes organizuotos IT 

pamokos 4 klasėje. 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinės grupės ir 

metodinė taryba 

Teikiama ataskaita 

Mokytojai organizuoja 

integruotas pamokas: 

 programų: ugdymo 

karjerai, etninės 

kultūros, SLURS, ATP; 

 tarp dalykų. 

Dalykų 

mokytojai 

R. Šainer, 

L. Stepanauskienė, 

Metodinė taryba 

Puoselėjamos tautinės tradicijos per 

renginius ir netradicines ugdymo dienas. 

Programų pamokos integruojamos pagal 

patvirtintas programas. 

70 proc. mokytojų praveda bent 1 

pamoką per m.m. integruotą tarp dalykų. 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinės grupės ir 

metodinė taryba 

Teikiama ataskaita 

Standartizuotų testų 

rezultatų analizė ir 

pristatymas, individualių 

ataskaitų aptarimas su 

tėvais. 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

L. Stepanauskienė, 

Klasių auklėtojai 

Pavaduotoja pristato rezultatų analizę. 

Dalykų mokytojai pateikia testų 

rezultatų analizę ir veiklos tobulinimo 

idėjas. 

Klasių auklėtojai aptaria individualias 

ataskaitas su tėvais. 

Kai gaunami 

duomenys 

Metodinės grupės, 

Metodinė taryba 

Mokytojų taryba 

1-8 kl. mokymosi 

rezultatų analizė ir 

pristatymas 

Mokytojai L. Stepanauskienė Rezultatų aptarimas mokytojų taryboje. Po I ir II 

pusmečio 

Mokytojų taryba 
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1. Tikslas. Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pažangai 

2. Kurti vaikams patrauklias išorines ir vidines edukacines erdves. 
 

Veiklos Įgyvendina/ 

dalyvauja 

Koordinuoja Laukiamas rezultatas Terminas 

1. Apsauginio tinklo už futbolo vartų 

pakabinimas. 

M. Matusevičius, 

B. Buivydavičius 

V. Lesickienė Pakabintas apsauginis tinklas. 2020m. gegužės 

mėn. 

2. Stadiono dangos ir vartų renovavimas.  V. Lesickienė Renovuota stadiono danga ir vartai. 2020 m. 

3. Išmaniosios lentos įrengimas. A. Litvinaitis V. Lesickienė Įrengta išmanioji lenta. 2020 m. sausis 

4. Sporto salės grindų renovavimas.  V. Lesickienė Renovuotos sporto salės grindys. 2020 m. 

5. Technologijų kabineto baldų 

atnaujinimas ir remontas. 

M. Matusevičius, 

B. Buivydavičius 

V. Lesickienė Suremontuotas technologijų 

kabinetas. 

2020 m. rugpjūtis 

6. Progimnazijos centrinės ir kiemo 

aikščių  trinkelių pakeitimas. 

 V. Lesickienė Pakeistos progimnazijos lauko 

aikštės trinkelės. 

2020 m. 

7. Istorijos kabineto suremontavimas. M. Matusevičius, 

B. Buivydavičius 

V. Lesickienė Suremontuotas istorijos kabinetas. 2020 m. rugpjūtis 

8. Keramikos degimo krosnies įsigijimas.  V. Lesickienė Įsigyta keramikos krosnis. 2020 m. vasaris 

9. Nupirkti naują pianiną groti per 

muzikos pamokas ir akompanuoti 

koncertu metu. 

I. Baltušnikienė V. Lesickienė Nupirktas naujas pianinas. 2020 m.sausis 

10. Muzikos kabineto remontas ir baldų 

keitimas. 

 V. Lesickienė Suremontuotas muzikos kabinetas. 2020 m. rugpjūtis 

11. Muzikos instrumentų įsigijimas. A. Vainoriūtė  V. Lesickienė Įsigyti muzikos instrumentai. 2020 m. vasaris 

12. Lietuvių kalbos kabineto remontas 

(Nr.275)  

 V. Lesickienė Suremontuotas lietuvių k. 

kabinetas. 

2020 m. kovas 

 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pažangai 

3. Uždavinys. Skatinti mokinių saviraišką, norą mokytis, sutartos tvarkos laikymąsi. 
 

Veiklos Įgyvendina/ 

dalyvauja 

Koordinuoja Laukiamas rezultatas Terminas Apžvelgia ir įvertina 

1-4 kl. mokinių individualios  

pažangos fiksavimas ir 

reflektavimas, aptarimas su 

tėvais. 

Klasių 

mokytojai 

R. Šainer 
 

95 proc. mokinių nuosekliai pildo 

asmeninės pažangos stebėjimo 

aplankus, įvardina savo stipriąsias 

puses. 

Kas du mėn., 

signalinis, 

pusmečio pab. 

1-4 kl. mokytojų 

posėdis 
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Kartą per mėnesį vyksta klasės 

valandėlės, kuriose aptariami mokinių 

individualios pažangos pasiekimai. 

Mokytojų aptarimai po signalinio, po 

pusmečio. 

5-8 kl. mokinių individualios  

pažangos fiksavimas ir 

reflektavimas, aptarimas su 

tėvais. 

Klasių 

auklėtojai 

L. 

Stepanauskienė 

 

95 proc. mokinių nuosekliai pildo 

asmeninės pažangos stebėjimo 

aplankus, įvardina savo stipriąsias 

puses. 

Kas du mėnesius vyksta klasės 

valandėlės, kuriose aptariami mokinių 

individualios pažangos pasiekimai. 

Mokytojų aptarimai po signalinio, po 

pusmečio. 

Kas du mėn., 

signalinis, 

pusmečio pab. 

5-8 kl. auklėtojų 

posėdis 

Aiškių mokinio elgesio 

taisyklių akcentavimas 

pamokose, pertraukose, 

renginiuose. 

 

Klasių 

auklėtojai ir 

dalykų 

mokytojai 

Rasa 

Grigaliūnienė, 

Klasių auklėtojai 

Kiekvienoje klasėje pakabinti plakatai 

su taisyklėmis. 

Reguliariai vyksta susitikimai ir 

mokinių elgesio aptarimai. 

Rugsėjis 

Vasaris 

Klasių auklėtojų 

posėdis 

Stiprinti santykius su tėvais. 

 

Klasių 

auklėtojai 

R. Grigaliūnienė Tėvų susirinkimai. Trišaliai pokalbiai 

su tėvais ir mokiniais.  

Pagal galimybes bendros išvykos ir 

renginiai, veiklos ir dirbtuvėlės su 

tėvais. Tėvų paskatinimas vaikams 

teikti pozityvų grįžtamąjį ryšį apie jų 

pažangą.  

Rugsėjis, 

lapkritis, 

vasaris, gegužė 

ir pagal 

susitarimą. 

Klasių auklėtojų 

posėdis 

 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pažangai 

4. Uždavinys. Gerinti specialiųjų poreikių ir gabių mokinių ugdymo kokybę pamokose. 
 

Veiklos Įgyvendina/ 

dalyvauja 

Koordinuoja Laukiamas rezultatas Terminas Apžvelgia ir įvertina 

Laiku rengti ir tobulinti 

pritaikytas ir individualizuotas 

ugdymo programas SUP 

turintiems mokiniams.  

Dalykų 

mokytojai 

A. Jaskūnienė 100 proc. SUP mokinių programos 

parengtos ir koreguojamos laiku.  

 

2020 m. 

rugsėjis 

VGK 
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Teikti savalaikę pagalbos 

mokiniui specialistų pagalbą. 

Pagalbos 

specialistai 

VGK Visi spec. poreikių turintys vaikai 

gauna pakankamą ir efektyvią 

pagalbą. 

Visus metus VGK 

Įtraukiojo ugdymo gerinimas 

Ugdymo diferencijavimas. 

Spec. poreikių mokiniai 

dalyvauja nepamokinėje 

veikloje (renginiuose) kartu su 

kitais vaikais.  

Dalykų 

mokytojai 

VGK Visi spec. poreikių vaikai patiria 

mokymosi sėkmę. Didesnis vaikų 

įsitraukimas. Spec. klasių mokiniai 

įtraukiami į bendruomenei 

naudingą darbą (budėjimas, 

teritorijos tvarkymas, mokyklos 

puošimas). Visi vaikai jaučiasi 

pilnaverčiais bendruomenės 

nariais. 

SUP mokinių ugdymo analizė ir 

įvardintas pagalbos mokiniui 

efektyviausias būdas: konsultacijos 

ar didesnis pamokų sk., ar kt. 

I ir II 

pusmečio 

pabaigoje 

VGK 

Konkursų ir olimpiadų 

gabiems organizavimas 

Dalykų 

mokytojai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kiekvienas 5-8 kl. mokytojas 

organizuoja bent 1 dalyko 

konkursą, olimpiadą. Kiekvienas 1-

4 kl. mokytojas organizuoja bent 1 

konkursą, olimpiadą. 

Visus metus Metodinė taryba 

 

2. Tikslas. Stiprinti mokyklos bendruomenės kultūrą 

1. Uždavinys. Nuosekliai įgyvendinti socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas. 
 

Veiklos Įgyvendina/ 

dalyvauja 

Koordinuoja Laukiamas rezultatas Terminas Apžvelgia ir įvertina 

Prevencijos programos: „Zipio 

draugai“ (Smalsučiai, 

Gudručiai), 

„Zipio draugai sup“ (1c, 2c), 

„Obuolio draugai“ (2a, 2b, 2d, 

3c, 4c), „Įveikiame kartu“ (4a, 

4b),  

Klasių 

auklėtojai 

Socialinis pedagogas Visi mokiniai dalyvauja SEU 

programoje. 90 proc. ir daugiau 

programos (veiklų) ivykdymas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Socialinis pedagogas 

Patyčių prevencijos programa 

„Friends“ (0-8 kl.) 

Klasių 

auklėtojai 

Socialinis pedagogas Visi mokiniai dalyvauja SEU 

programoje. 90 proc. ir daugiau 

programos (veiklų) ivykdymas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Socialinis pedagogas 
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Mokiniai labiau pasitiki mokytojais 

(Friends mokinių apklausa) 

2k. per metus programos refleksijos: 

aptariamos problemų, konfliktinių 

situacijų sprendimo galimybės 

(lapkritis, kovas). 

 

Individualios, trišalės 

konsultacijos  

mokiniams ir mokytojams.  

 

Mokiniai 

Mokinių tėvai 

Specialistai 

Pedagogai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Socialinis pedagogas Pagerės bendruomenės tarpusavio 

santykiai. 

Padėti geriau suprasti kaip vaiko 

socialinės problemos veikia jų elgesį, 

pažangumą, lankomumą.  

 

Visus 

mokslo 

metus 

Socialinis pedagogas 

Aptarimai apie rizikos grupės 

vaikus, turinčius spec. poreikių, 

rekomendacijos kaip dirbti su 

tokiais vaikais.  

 

Spec. poreikių 

turinčių vaikų 

mokytojai 

Socialinis pedagogas 2 k. per metus aptariami kiekvieno 

spec. klasėje ugdomo rizikos grupės 

vaiko poreikiai. Pagerės pedagogų 

darbas su rizikos grupės vaikais, 

turinčiais spec. poreikių. 

Visus 

mokslo 

metus 

Socialinis pedagogas 

Teisinis švietimas. 

 

Soc. pedagogas 

/ pedagogai 

Socialinis pedagogas Ne mažiau kaip 90 proc. pedagogų 

supažindinama su naujausiais 

įstatymais, įsakymais. 

Visus 

mokslo 

metus 

Socialinis pedagogas 

VGK posėdžiai konfliktinių 

situacijų sprendimui. 

Mokiniai 

Mokinių tėvai 

Mokyklos 

personalas 

Kitų įstaigų 

specialistai 

(VTAS, PPT) 

Rasa Grigaliūnienė Susitarimai dėl kompleksinės 

pagalbos. 6 susitikimai per metus. 

Visus 

mokslo 

metus 

Rasa Grigaliūnienė 

Prevenciniai renginiai: 

„Tolerancijos diena“ 

„Draugystės savaitė“ 

„Saugus internetas“ 

”Savaitė be patyčių“ 

„Saugaus eismo savaitė“ 

„AIDS diena“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

Sveikatos priežiūros 

ir pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokiniai dalyvaus bent 3 renginiuose Visus metus Pagalbos mokiniui 

specialistui 
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„Košės diena“ 

Sveikatinimo renginiai 

atskiroms klasėms pagal 

sveikatos priežiūros specialisto 

planą. 

 

2. Tikslas. Stiprinti mokyklos bendruomenės kultūrą. 

2. Uždavinys. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių veikimą kartu, puoselėti progimnazijos tradicijas. 
 

Veiklos Įgyvendina/ 

dalyvauja 

Koordinuoja Laukiamas rezultatas Terminas Apžvelgia ir 

įvertina 

Mokymai pedagogams 

1.„Keturios grįžtamojo ryšio 

formos. Kurią pasirinksime?“ 

2.“Įkvėpkit gyvybės į savo 

vertybes!” 

K. Vilkauskienės 

patirties sklaida 

mokytojų taryboje. 

L. Stepanauskienė Mokyklos vertybių supratimas 

integruojamas į ugdymo 

procesą. 

Mokinių 

atostogų metu. 

Metodinė 

taryba. 

Mokytojų bendradarbiavimas 

organizuojant mokinių 

ugdymą pereinant iš 4 kl. į 5 

kl. 

4 ir 5 kl. mokytojai, 

pagalbos specialistai 

L. Stepanauskienė Birželis – būsimų 5 kl. 

mokytojai su 4 kl. mokytojais 

aptaria mokinių standartizuotų 

testų rezultatus. 

Spalis – 5 kl. mokytojai, buvę 4 

kl. mokytojai ir pagalbos spec. 

aptaria mokinių adaptaciją 5 kl. 

Birželis 

Rugsėjis 

4 ir 5 kl. 

mokytojų 

posėdis 

5 kl. adaptacijos tyrimas 

 

4 ir 5 kl. mokytojai, 

pagalbos specialistai 

Psichologas Tyrimas pristatytas mokytojų 

taryboje 

Gruodis Mokytojų taryba 

Klasių bendruomenių 

telkimas: 

- Organizuojami klasių 

bendruomenių renginiai; 

- Bendri klasių mokyklos 

puošybos projektai 

 

Klasių auklėtojai R. Grigaliūnienė 

R. Šainer 

L. Stepanauskienė 

 

Įvyks bent 1 klasės 

bendruomenės renginys. 

Klasės puošmena mokyklai šv. 

Kalėdų proga, šv. Velykų proga, 

dalyvauja visos klasės. 

Atvirų durų diena, netradicinio 

ugdymo dienos. 

Klasių indėlis puošiant mokyklą 

Sausio 13-osios minėjimui. 

Šventiniai 

laikotarpiai 

 

Klasių auklėtojų 

susirinkimas 

Bendruomenės diena ir 

tautinių tradicijų 

puoselėjimas 

Mokytojai, mokiniai ir 

tėvai 

R. Zaleckaitė 

L. Stepanauskienė 

R. Šainer 

Klasėse aptariamos mokyklos 

vertybės 

2020 m. gegužės 

13 d. 

Darbo grupė 
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  Paroda ir renginys 

bendruomenei 

Apdovanojami mokiniai 

Sveikatinimo ir sporto diena 

 

Mokytojai ir mokiniai R. Grigaliūnienė Sporto užsiėmimai 

bendruomenei 

Birželis (pagal 

orų prognozę) 

Darbo grupė 

Profesijų diena 1-8 kl. 

mokiniams, kai tėvai veda 

pamokas, mokiniai eina į tėvų 

darbovietes 

Klasių auklėtojai L. Stepanauskienė Dauguma mokinių susipažįsta su 

įvairiomis profesijomis. 

2020 

Spalio 5 d., 

Balandis - 

birželis 

1-4 metodinė 

grupė 

5-8 klasių 

auklėtojų grupė 

Vilniaus 697 – ojo 

gimtadienio šventė 

 

1-4 klasių mokytojai, 

istorijos mokytoja 

R. Zaleckaitė, 

istorijos mokytoja 

Kalbama apie Vilniaus m. 

istoriją ir kuriama bendra 

gimtadienio nuotaika 

Sausio 25 d. Mokytojai 

Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, 

Kovo 11 – oji, Lapkričio 23-

oji  

Mokytojai ir mokiniai R. Zaleckaitė 

 

Suburta mokyklos bendruomenė 

organizuojant įvairias veiklas, 

ugdomas mokinių pilietiškumas, 

tautiškumas, patriotizmas. 

Svarbios datos Mokytojų 

tarybos posėdyje 

Knygų diena – balandžio 2 d. 

 

Visa bendruomenė Bibliotekos vedėja 

L. Stepanauskienė 

Netradicinės veiklos: 

knygų skirtukų gaminimas. 

Knygos viršelio iliustracija. 

Skaitymas netradicinėje 

aplinkoje. Išvyka į biblioteką. 

Akcija „Padovanok mokyklos 

bibliotekai knygą“. 

Balandžio 2 d. Mokytojų taryba 

Vystyti mokinių savivaldos 

veiklą.  

 

Mokinių taryba ir B. 

Mažeika 

R. Šainer Mokinių tarybos iniciatyvos 

stiprina mokinių lyderystę ir kitų 

mokinių įsitraukimą. 

Visus mokslo 

metus 

Mokinių tarybos 

posėdžiai 

 


