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ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

I. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

               Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą bei neformalųjį švietimą. Mokinių skaičiaus kaita per praėjusius metus 

stabilizavosi, mokinių skaičius didėja ir tam įtakos turėjo visa progimnazijos bendruomenė, kuri dirbo ta linkme. Progimnazijos mokinių 

skaičiaus didėjimą lėmė priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas. Mokinių kaitos duomenys pateikti lentelėje. 

Mokslo metai 

(09-01 duomenys) 

Priešmokyklinė ugdymo 

grupė 

1-4 klasių 

mokinių skaičius 

5-8 klasių 

mokinių skaičius 

1-8 klasių 

mokinių skaičius 

2013-2014 - 131 174 305 

2014-2015 7 121 146 274 

2015-2016 8 111 128 247 

2016-2017 - 114 138 252 

2017-2018 35 131 126 292 

2018-2019 37 162 128 327 

2019-2020 59 196 134 389 

 

2020 metais pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 40 mokinių.                                                                                                            

2020 metų rugsėjo 1 dienai mokykloje dirbo 36 mokytojas. Iš jų 16 mokytojų metodininkų, 15 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai. Švietimo 

pagalbą teikė socialinis pedagogas (1 etatas) ir vyresnysis specialusis pedagogas (1 etatas) – logopedas (1 etatas). 
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             2020 metais progimnazija savo veiklos programoje buvo numačiusi du tikslus: Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, plėtojant 

mokinių ir mokytojų kompetencijas. (uždaviniai: Gerųjų progimnazijos patirčių ieškojimas ir sklaida; Skirtingų mokinių poreikių tenkinimas, 

išnaudojant skaitmeninių technologijų galimybes, STEAM idėjas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose; Ugdymosi aplinkų išplėtimas ir 

pritaikymas, naujų, pažangių ugdymo metodų diegimas; Kryptingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas. Stiprinti bendruomenės narių asmeninę 

atsakomybę ir lyderystę skatinant dalyvavimą savivaldos veiklose. (uždaviniai: Pagrindinių progimnazijos dokumentų atnaujinimas ir 

įsipareigojimų susitarimams stiprinimas; Tapatumo jausmo stiprinimas, iniciatyvų ir idėjų bendruomenėje skatinimas, strateginių partnerysčių 

plėtojimas, Veiklių klasių savivaldų kūrimas, siekiant kiekvieno mokinio aktyvinimo ir saviraiškos; Mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ir 

elgesį stiprinimas. 
Pirmojo tikslo (Ugdymo proceso organizavimas siekiant kiekvieno mokymosi sėkmės)                                                                                                                           

1.1. uždavinį pavyko iš dalies įgyvendinti . 

              Įvairių netradicinių metodų taikymas skatina kokybiškesnį ugdymą, gerina ugdymo kokybę, ugdo mokinių kūrybiškumą, integruotos 

pamokos mažina mokymosi krūvius mokiniams. Mokytojai kėlė kvalifikaciją įvairiuose online mokymuose, seminaruose. Vyko suplanuotos 

metodinės dienos, pedagogai aptarė pirmo ir antro pusmečio rezultatus. Suplanuotos atviros, integruotos pamokos ir neformaliojo švietimo 

užsiėmimai įvyko. Pasidalinta gerąja patirtimi. Aptarti pamokų privalumai ir trūkumai. Pamokų analizė padeda tobulinti savo darbą pamokose, o 

tai atsiliepia mokinių ugdymui(si).  2020 m. vyko Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“. Kartu 

su Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pedagogais buvo aptartos įtraukiojo ugdymo galimybės bei iššūkiai.  Buvo surengtos suplanuotos 

mokinių kūrybinių darbų parodos miesto bibliotekose. Dėl šalyje paskelbto karantino neįvyko suplanuota miesto pradinių klasių mokinių 

konferencija „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“. 

1.2. uždavinį pavyko iš dalies įgyvendinti . 

              Buvo teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Vykdoma ankstyvoji prevencija. Pagerėjo mokinių 

mokymosi rezultatai,  lankomumas bei elgesys. Mokytojų tarybos nariai supažindinti su švietimo pagalbos specialistų vykdoma veikla, aptarti 

veiklų rezultatai. Progimnazijos 1-8 klasių mokiniai buvo įtraukti į tyrinėjimo STEAM užsiėmimus.  Buvo atliktas tyrimas, siekiant nustatyti 

gabiuosius progimnazijos vaikus. Gabiems ir  mokymosi sunkumų turintiems vaikams buvo organizuojamos mokymosi konsultacijos. Mokiniai 

ugdymo proceso metu naudojosi „EDUKA“, „EMA“, Kahoot, „OXFORD LEARN“ ir kt. virtualiąsias pamokas. 

              Mokytojų susirinkimuose pristatytos įvairios veiklos metų bėgyje, atliktos analizės, daryti pranešimai, pristatymai, kiti klausimai. 

Aptartos gairės kitiems metams. Įvairių problemų sprendimas ir jų gerinimo būdai bendrai padėjo mokinių mokymuisi, ugdant bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. 

Progimnazijos mokiniai dalyvavo olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose. Dalyvavimas padėjo pagilinti mokinių kalbinę 

komunikacinę kompetenciją,  gilesnius visų kalbinės veiklos rūšių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo – gebėjimus. 

 Vykdyta pedagogų savišvieta gerinant bendrų ir dalykinių kompetencijų ugdymą ir panaudojant bibliotekoje pateiktas metodines 

rekomendacijas.  

    Progimnazijoje vykdomos netradicinės pamokos išvykstant į kitas mokyklas, muziejus. Pamokos kitoje aplinkoje: lauke, parke ir 

pan. Mokiniai pakeitė aplinką, susipažino su kitais pamokos pravedimo būdais, metodais. 

               Numatyti mokykliniai projektai įgyvendinti iš dalies.. Mokiniai įgijo patirties bendraudami ir bendradarbiaudami, ugdė komunikavimo, 

socialumo ir pažinimo kompetencijas. Tęsiamas sveikatą stiprinančių mokyklų programos „Sveika mokykla“ vykdymas. 

1.3. uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies. 
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Dėl šalyje paskelbto karantino dauguma pamokų vyko virtualioje aplinkoje. Progimnazijos bendruomenė pasitelkusi Office Teams 

programą pamokas vykdė nuotoliniu būdu. Formaliojo ir neformaliojo švietimo užsiėmimai vyko panaudojant netradicines erdves ir aplinkas. 

Pasinaudojant Šiaulių m. ,,Kultūros krepšelio“ lėšas mokiniai dalyvavo nuotolinėse edukacijose, kur tobulino IT kompetencijas. 

Progimnazijos gamtos, tiksliųjų mokslų bei pradinių klasių pedagogai aktyviai dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, 

pvz. eTwining. Progimnazijoje vyko metodinė diena „eTwining platforma“, kurios metu pedagogai buvo supažindinti su eTwining platformos 

galimybėmis. .Pedagogai sėmėsi naujų žinių, bei dalijosi savo įgyta patirtimi. Progimnazijos mokiniai dalyvavo projekto eTwining vasaros 

stovykloje. 

Progimnazija pagal galimybes naudojo mokyklos bazės iš ES projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų 

priemonės“. 2020 m. buvo suplanuotos bei naujai steigti edukacinės erdvės, pvz. ,,Nusiraminimo kambarys“. Taip pat numatyta įvesti Wifi 

interneto ryšį visoje progimnazijoje. Bendradarbiaujant su progimnazijos socialiniais partneriais progimnazijos vyko ugdymo proceso diena 

,,Sveikatos diena“, kurios metu pradinių klasių mokiniai lankėsi Šiaulių m. Lengvosios atletikos manieže. Ten mokiniai ne tik susipažino su 

sveiko gyvenimo būdo idėjomis, bet ir patys išbandė naujas sporto šakas, kurios propaguoja sveiką gyvenimo būdą. 

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. progimnazijos neformaliojo švietimo būrelių sąrašą papildė STEAM užsiėmimai. Jų metu mokiniai turi 

galimybę atlikti bandymus pasinaudojant ES projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ priemones. 

Vykdytas pažangos ir pasiekimų gerinimas organizuojant individualios pažangos stebėjimą. Išanalizuota ir pristatyta pusmečių, metinė 

analizė, palyginta su praėjusiais metais. Aptartos gairės kitiems metams. Rezultatai po truputėlį gerėja, o tai parodo faktai, kai buvę mokiniai, 

nueina į gimnazijas ir pasiekia puikių rezultatų.  Yra kur tobulėti tiek mokiniams, tiek mokytojams. motyvacija labai svarbi. 

1.4. uždavinį pavyko įgyvendinti. 

2020 m. progimnazijos mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Mokytojai susipažino su  teorinėmis žiniomis ir 

praktinėmis metodikos taikymo galimybėmis IQES online bibliotekoje. Žinios buvo taikomos metodinėje grupėje, tariantis dėl ugdymosi 

diferencijavimo ir asmeninės mokinių pažangos fiksavimo būdų ir metodų. Taikant naujus metodus gerėjo pamokos kokybė ir tuo pačiu mokinių 

pasiekimai. Įvairina ugdymo procesą, skatina motyvaciją.  

Šiais metais mokytojai keldami profesinę kvalifikaciją daugiausia dalyvavo IT technologijų mokymuose, taip pat virtualių aplinkų 

EMA ir EDUKA organizuotuose mokymuose. Mokytojai ne tik susipažino su naujomis virtualiomis mokymo platformomis, bet sužinojo visas jų 

galimybes, bei pritaikymą ugdymo procese. 

Progimnazijos pedagogai aktyviai dalyvavo organizuojamose metodinėse dienose, dalijosi gerąja patirtimi. Progimnazijos pedagogų 

iniciatyva vyko mokymai, kurie supažindino mokytojus su Office Teams platforma bei jos galimybėmis. Pedagogai išanalizavo platformos 

galimybes bei naudojo šią programą vedant virtualias pamokas. 

Dėl šalyje paskelbto karantino dauguma mokymų, susirinkimų persikėlė į virtualią erdvę, tačiau didžioji dauguma suplanuotų 

susitikimų 2020 m. įvyko. 

1.5. uždavinį pavyko įgyvendinti. 

Progimnazijoje per mėnesį rengiamas grupės metodinis susirinkimas, kuriame mokytojai skleis seminaruose, kursuose įgytas žinias, 

dalinsis medžiaga su savo kolegomis, apibendrins gerąsias šalies mokytojų švietimo patirtis, bus taupomos kvalifikacijos lėšos. 

Švietimo pagalbos specialistai Kristina Petrauskė, Jurgita Pintulienė, Paulius Tamoliūnas dalyvavo mokytojų susirinkimuose, 

posėdžiuose, pristatė savo veiklų ataskaitas. 

Metodiniuose susirinkimuose buvo aptariamos integravimo galimybės. Vykdomas realus dalykų turinio integravimas. Mažėja 

mokymosi krūviai. Bendradarbiaudami mokytojai dalinasi įžvalgomis, sėkmėmis/nesėkmėmis. Rengiant ilgalaikius planus, buvo atsižvelgta į 
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klasių charakteristikas bei mokymosi stilius. Ugdymo turinys buvo diferencijuojamas ir individualizuojamas. Metodinės grupės mokytojai aptarė 

penktokų bei naujai atvykusių mokinių adaptaciją. Dėstantys penktose klasėse, mokytojai dalyvavo susirinkime Tema: „5 klasių mokinių 

ypatumai. Pasiekimai dėstomuose dalykuose 

1.6. uždavinį pavyko įgyvendinti. 

    Aptariama ugdomosios aplinkos įtaka ugdymosi kokybei, numatyti prioritetai, gerinami kabinetai ir edukacinės erdvės. 

Patobulintos ugdymosi patalpos (priešmokyklinio ugdymo grupės, kabinetai), edukacinės ir poilsio erdvės. Jos funkcionalios, lengvai 

pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: pamokoms ir neformaliai veiklai. Estetinis vaizdo sukūrimas. 

Naujų ugdymosi patalpų įrengimas ir esančių gerinimas daro ugdymo procesą patrauklesnį, turi įtakos ugdymosi kokybei, kompetencijų 

lavinimui. 

              Vyko virtualių aplinkų panaudojimas ugdymo procese. Internetinės svetainės: Ema elektroninės pratybos, Matematikos ekspertas, Eduka 

klasė, Google.  Naudojantis šiomis ugdymo aplinkomis skatinama mokymosi motyvacija, gerinami mokyklos viešieji ryšiai, virtualių aplinkų 

naudojimo efektyvinimas. 

               Pravesti mokymai „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ mokyklos mokytojams (Google docs naudojimas ugdymo procese, metodinėje 

veikloje). 

    Ugdymas organizuotas netradicinėse aplinkose,  vyko integruotos pamokos, edukaciniai užsiėmimai muziejuose, kas skatino 

mokinių motyvacijos didinimą. 

2.1. uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies. 

Palaikomas glaudus ryšys su tėvais nuotolinio ugdymo metu. Parengta ir suderinta mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų 

vertinimo, įsivertinimo tvarka, tėvų informavimas apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą. Laikomasi susitarimų. Aptarta mokinių 

žinių, mokėjimų ir įgūdžių vertinimo bei įsivertinimo 2020-2021 m. m tvarka. Aptartas tėvų informavimas apie mokinių pasiekimus ir daromą 

pažangą. Pradinių klasių mokiniai mokosi  stebėti,  apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, numatyti 

tobulintinus dalykus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė, logopedė Jurgita Pintulienė, socialinė pedagogė Kristina Petrauskė 

sudarė mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių individualių ugdymo ir pagalbos planų formas. Logopedė J. Pintulienė parengė 

mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašą. 

Atnaujinti progimnazijos vidaus dokumentai: aptartas progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas, 

2020/2021 m. m. Vinco Kudirkos progimnazijos ugdymo programos planas, elektroninio dienyno „TAMO“ pildymo susitarimai bei tėvų 

informavimas, progimnazijos priešmokyklinio ugdymo ir vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

              2.2. uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies.  

              Progimnazijoje vyko Respublikinis projektas skirtingų gebėjimų mokiniams ,,Rašau draugui laišką“ su Panevėžio r. Krekenavos Mykolo 

Antanaičio gimnazija. Patraukli, įvairi projektinė aplinka skatina skirtingų gebėjimų  mokinių kūrybiškumą, patenkina jų smalsumą, leido patirti 

sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą. 

              Vykdyti visi suplanuoti mokykliniai projektai, kurių metu mokiniai ugdo bendruosius ir dalykinius gebėjimus, kompetencijas. Didėja 

susidomėjimas įvairia veikla, akiračio praplėtimas, atsiranda motyvacija. Ugdomi meniniai, kūrybiniai mokinių gebėjimai, įvairinama ugdymo 

veikla. Mokiniai pagilino bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

              Vyko renginiai, „Gražiausio Helovyno moliūgo rinkimai“,   renginys „Ghost Party“, projektas ,,Sveikata visus metus“ ir kt. Meninė, 

kūrybinė, socialinė veikla. Ugdomi meniniai, kūrybiniai mokinių gebėjimai, įvairinama ugdymo veikla. Mokiniai pagilino bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 
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   Progimnazija ir toliau vykdo Valstybinių švenčių paminėjimą: Sausio13-oji (mokinių kūrybinių darbų paroda); Vasario 16-oji 

(projektas „Pasitinkant vasario 16-ąją- Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šimtmetį, mokinių kūrybinių darbų paroda); Kovo 11-oji ir kt. 

Mokiniai skatinami objektyviai ir kritiškai vertinti praeities įvykius. Ugdomos pilietines ir tautines vertybes, teigiamo įvaizdžio formavimas. 

              Vyko interaktyvus anglų kalbos konkursas miesto mokyklų 4 klasių mokiniams, bendradarbiaujant su Oxford leidyklos atstove Baltijos 

šalims. Mokiniai pagilino savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, patobulino komandinio darbo, informacinių ir komunikacinių technologijų 

taikymo gebėjimus. 

              Vykdytos 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų parodos. Šiaulių Vaikų bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale organizuotos 2 miesto kūrybinių 

darbų parodos. Ugdomas  mokinių kūrybiškumas; bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai.  

              Dėl šalyje paskelbto karantino neįvyko suplanuotas projektas ,,Iš darželio į mokyklą“, renginys ,,Šeimos šventė“. 

2.3. uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies. 

              2020 m. vyko savivaldos kūrimo žingsnių aptarimas klasėse, klasių seniūnų susirinkimuose. Klasėse renkami klasių seniūnai. 3a klasės 

mokiniai vedė pamokas kitaip. 7 mokiniai vedė lietuvių, pasaulio, dailės ir muzikos pamokas. Taip ugdomas mokinių atsakingumas, skatinama 

lyderystė. Ugdomi organizaciniai,  kūrybiniai mokinių gebėjimai, įvairinama ugdymo veikla. 

              Vyko renginiai: „Šimtas dienų, kai mokinys esu“, Ketvirtokų, aštuntokų  išleistuvės.. Renginių metu stiprinamas bendradarbiavimas tarp 

pirmoko mokytojos, mokinio ir tėvų. Pravesti konkursai stiprina bendruomenės ryšius su mokykla, bendradarbiavimą su Šiaulių regiono ir miesto 

mokyklomis, Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla. 

               Mokinių tarybos mokiniai dalyvavo virtualiuose susitikimuose, sprendė su nuotoliniu mokymu susijusias problemas, teikė pasiūlymus 

mokyklos administracijai. Mokiniai tobulina pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, skatinamas įvairaus 

amžiaus mokinių bendradarbiavimas, saviraiška Išrinkti nauji progimnazijos tarybos nariai ėmėsi naujų iniciatyvų. Mokyklos tarybos narai siekia 

sujungti visus bendruomenės narius siekti bendro tikslo. 

2.4. uždavinį pavyko įgyvendinti. 

              Du kartus metuose tėvai kartu su mokiniais buvo kviečiami į individualių pokalbių dienas – savaites. Susitikimų metu tėvai (globėjai) 

informuojami apie mokinių pažangą ir pasiekimus, aptariant aktualius klausimus ir problemas. Konsultuotų tėvelių vaikų rezultatai gerėja, nes 

problemos sprendžiamos.  Organizuotas mokinių tėvų švietimas ir informavimas per tėvų susirinkimus, Vaiko gerovės posėdžius, renginius, 

paskaitas, susitikimus, elektroninį dienyną TAMO, mokyklos internetinį puslapį www.vkudirka.lt., 5-tų klasių mokinių tėvai supažindinti su 

mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo tvarka.  Organizuotos mokinių kūrybinių darbų parodos mokykloje, mieste, vaikų bibliotekose. 

Pravesta viktorina „Augu laisvas“, projektas „Mes prieš žalingus įpročius“. Vyko renginiai: ,,Tolerancijos diena“, skatino ugdyti meilę 

seneliams, sceninei kultūrai, kūrybiškumui, atidumui, muzikai. 

   Mokinių tėvams suteikiama galimybė dalyvauti ugdymo procese, padėti jį organizuoti. Tėvai dalyvauja organizuojamuose 

renginiuose, patys įsitraukia į veiklų organizavimą, stebi vedamas pamokas. 

              Progimnazijoje ugdomi tinkami mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai, netinkamo elgesio mažinimas. Vykdomos prevencinės 

programos „Antras žingsnis” 1-4 klasių mokiniams, LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės 5-8 klasių mokiniams. Organizuoti mokinių tėvų 

susirinkimai (2-3 per metus pagal poreikį, individualūs pokalbiai su 1-8 klasių mokinių tėvais, aptariant mokinių mokymosi pasiekimus 

(pokalbiuose dalyvaujant mokiniams). Bendradarbiaujant su tėvais mokytojai individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo procesą, gerėja mokinių 

pasiekimai. Vyko tėvų (globėjų) susirinkimas 

http://www.vkudirka.lt/
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              Progimnazijoje teikiama specialioji pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems mokiniams.  Vyko bendradarbiavimas su pradinių klasių 

mokytojais, dalykų mokytojais dėl mokinių, turinčių  specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų vertinimo, naujų dokumentų ir metodikos 

naujovių pristatymas. Rizikos grupės mokinių signalinių vertinimų apskaita ir analizė.  

              Elgesio ir lankomumo problemų turinčių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(-si ) sėkmingumo ir 

individualių mokinių pasiekimų aptarimas pradinių klasių mokytojų metodinėje grupėje, kas lėmė mokinių ugdymo rezultatų, lankomumo bei 

elgesio pagerėjimą. Siūlymų teikimas VGK, pokalbiuose su tėvais (globėjais) ir administracija. Mokytojų tarybos nariai supažindinti su švietimo 

pagalbos specialistų vykdoma veikla, aptarti veiklų rezultatai.  

              Progimnazija bendradarbiauja su mokinių tėvais, jų vaikų pasiekimų, vyko pažangos ir darbo būdų aptarimas. Pasirašytos rizikos grupės 

mokinių signalinių vertinimų su tėvais sutartys; tėvai raštu informuoti apie mokinių lankomumo problemas; Vesti grupiniai ir individualūs 

pokalbiai, pasirašomi susitarimai; Lankytasi namuose; Pasirašytos sutartys, priimti sprendimai, teikti siūlymai. Šiuolaikiškas ir patogus 

sistemingas mokyklos ir mokinių tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo būdų bei formų taikymas leidžia tėvus visapusiškai ir įvairiais 

lygmenimis informuoti visais ugdomaisiais klausimais. Aptariamos individualios mokymosi strategijos turi įtakos mokinių pažangumui. 

 

        Atsižvelgdami į progimnazijos strateginį 2021-2023 metų veiklos planą, išorės vertintojų pateiktas išvadas, priemonių planą išorės 

vertinimo išvadoms įgyvendinti, numatome 2021 metų veiklos programos tikslus, uždavinius, priemones 
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2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS  

 

Tikslai ir uždaviniai:  

  

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimas, ugdymo proceso kokybės tobulinimas.  

1.1.  Gerinti ugdymo ir ugdymo(si) kokybę, siekiant mokinių asmenybės ūgties ir pažangos.  

1.2. Tenkinti skirtingų mokinių poreikius, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(si).  

1.3.  Modernizuoti ir pritaikyti ugdymosi aplinkas mokinių pasiekimų ir motyvacijos gerinimui.  

1.4. Kryptingai kelti  dalykines ir bendrąsias mokytojų kompetencijas.  

 

2.    Bendruomenės narių asmeninės atsakomybės ir lyderystės stiprinimas.   

   2.1. Ugdyti tapatumo jausmą, skatinti  iniciatyvas bei idėjas bendruomenėje, plėtoti socialines partnerystes.  

        2.2. Tobulinti mokyklos savivaldos veiklas, siekiant bendruomenės narių aktyvinimo ir saviraiškos.   

        2.3. Stiprinti mokinių ir tėvų atsakomybę už mokinių mokymąsi ir elgesį.  

        2.4. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas.   

 

Tikslai:  

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimas, ugdymo proceso kokybės tobulinimas.  

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdy

mo data 

Siekiamas rezultatas 

1.1. Gerinti ugdymo ir 

ugdymo(si) kokybę, 

siekiant mokinių 

asmenybės ūgties ir 

pažangos. 

1.1.1. Metodinė diena „Ugdymo 

proceso stebėsenos rezultatai”.  

Kuruojantys 

vadovai; mokytojai, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų vadovai, 

klasių vadovai  

 Gruodis

  

Aptariama progimnazijos mokytojų geroji 

patirtis per įvairių dalykų pamokas, 

siekiant geresnių mokinių ugdymo 

rezultatų.  

Pamokose taikomi aktyvieji mokymo 

metodai, padedantys mokiniams patirti 

sėkmę.  

 1.1.2. Mokytojų pedagoginės 

veiklos stebėjimas ir vertinimas. 

Rezultatų aptarimas, pagalba 

Kuruojantys vadovai; 

dalykų mokytojai  

 Sausis- 

gruodis 

Aptariami stebėto mokytojo stiprieji ir 

silpnieji pamokos aspektai, sisteminama ir 

skatinama progimnazijos mokytojų geroji 

patirtis, teikiama pagalba ir pasiūlymai dėl 

ugdymo efektyvumo.  

 1.1.3. Pirmokų (bendradarbiaujant 

su mikrorajono l/d pedagogais) bei 

penktokų adaptacijos analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja  ugdymui 

A. Plaušinaitienė, 1 ir 4 

Lopšelių 

darželių 

pedagogai 

Spalis Išsiaiškinti, koks mokinių pasirengimas 

mokyklai lygis, koks penktų klasių 

mokinių  pasirengimas mokytis 
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klasių mokytojai,   

5 klasėse dirbantys 

mokytojai. 

pagrindinio ugdymo programos 1-oje 

pakopoje, numatyti tolimesnes veiklos 

kryptis. 

 1.1.4. Integruotų, atvirų pamokų, 

veiklų  tėvams bei kolegoms 

organizavimas, gerosios patirties 

sklaida,  siekiant ugdyti atitinkančią 

ateities lūkesčius asmenybę.  

(Priedas Nr.2).  

 

Mokytojai, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

vadovai; kuruojantys 

vadovai  

 Visus 

mokslo 

metus 

pagal 

atskirą 

planą  

Mokytojai tobulins profesines 

kompetencijas analizuodami stipriuosius ir 

tobulintinus pamokų (užsiėmimų) 

aspektus. Pasidalinti gerąja patirtimi, 

mokymo(si) metodais. Geresnė pamokų 

kokybė, glaudus mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas, tėvų įtraukimas į 

kilusių ugdymo problemų sprendimą.  

 1.1.5. Miesto pradinių klasių 

mokinių konferencija „Tegul vaikai 

ir paukščiai skraido“. 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė; 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui A. 

Plaušinaitienė 

Miesto 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

Kovas  

 

Tobulinamas mokinių supratimas apie 

artimiausią gamtinę aplinką, sudaromos 

sąlygos geriau pažinti paukščius, rūpintis 

jų išsaugojimu vystant mokinių 

gebėjimus, taikant patrauklius, įdomius 

mokiniui veiklos metodus. 

 1.1.6. Mokinių kūrybinių darbų 

parodų organizavimas mieste, 

vaikų bibliotekose. 

Pradinių klasių 

metodinė grupė; menų, 

dorinio ugdymo ir kūno 

kultūros metodinė grupė 

Viešoji 

biblioteka, 

filialai, įvairios 

įstaigos 

Sausis – 

gruodis 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, 

teigiamo įvaizdžio formavimas. 

 1.1.7. Miesto pradinių klasių 

mokinių parodos – konkursai 

 „Sniego išdaigos“, „Velykų 

belaukiant“.  

Pradinių klasių 

mokytojų  

metodinė grupė; 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

A. Plaušinaitienė  

Miesto 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos  

Sausis –

balandis

  

Skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, teigiamo įvaizdžio 

formavimas.  

 1.1.8. Mokyklinių olimpiadų bei 

konkursų organizavimas ir 

vykdymas (Priedas Nr. 1). 

Dalykų mokytojai; 

kuruojantys vadovai  

 Visus 

mokslo 

metus 

pagal 

atskirą 

planą  

Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus 

mokinius. Sudarytos galimybės 

mokiniams pasitikrinti asmeninius 

pasiekimus, į(si)vertinama, ko pasiekiama 

ugdant kiekvieną mokinį.  

 1.1.9. Interaktyvus anglų kalbos 

konkursas miesto mokyklų 4 klasių 

mokiniams, bendradarbiaujant 

Užsienio kalbų 

mokytojų metodinė 

grupė, direktoriaus 

Miesto 

bendrojo 

ugdymo 

Gruodis Mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius 

gebėjimus.   

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai su miesto 
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su Oxford leidykolos atstove 

Baltijos šalims.  

pavaduotoja ugdymui 

A. Plaušinaitienė  

mokyklų 4 

klasių 

mokiniai,  

Oxford  

leidykla  

progimnazijomis ir Oxford leidykla.  

 1.1.10. Mokinio individualios 

pažangos įsivertinimo ir fiksavimo 

sistemos tobulinimas.  

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė; direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A. Plaušinaitienė  

 Sausis - 

gruodis 

Ketverių metų sisteminga mokinio 

savianalizė skatins teigiamus individualios 

pažangos pokyčius.  

 1.1.11. Ugdymo turinio 

planavimas, derinimas ir 

integruojamųjų programų 

pritaikymas.  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 Sausis -
rugpjūtis 

Metodiniuose susirinkimuose aptariamos 

integravimo galimybės (atsispindi 

teminiuose planuose).  Vykdomas realus 

dalykų turinio integravimas. Mažėja 

mokymosi krūviai. Bendradarbiaudami 

mokytojai dalinsis įžvalgomis, 

sėkmėmis/nesėkmėmis.  

1.1.12. Mokinių įtraukimas į 

aktyvią sportinę veiklą, olimpiadas, 

konkursus, viktorinas mokykloje ir 

už jos ribų. 

Dalykų mokytojai;  

kuruojantys vadovai 

Miesto 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

Sausis-  

gruodis 

Ugdomi sportiški ir sveiki mokiniai, 

siūlomos prasmingos , aktyvumą 

skatinančios, fizinę sveikatą užtikrinančios 

laisvalaikio praleidimo formos. Darbas su 

gabiais ir talentingais mokiniais. 

Skatinama mokymosi motyvacija, 

siekiama aukštesnių rezultatų. 

1.2. Tenkinti skirtingų 

mokinių poreikius, 

diferencijuojant ir 

individualizuojant 

mokymą(si). 

1.2.1. Metodinė diena “Kokybės 

krepšelio veiklų aptarimas ir 

konsultacijų analizė”.  

Kokybės krepšelio 

darbo grupė, dalykų 

mokytojai.  

 Sausis Kokybės krepšelis- mokinių pasiekimams 

gerinti. Lėšos skiriamos mokinių 

konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, 

ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei 

mokinių veiklai organizuoti, mokytojų 

kvalifikacijai tobulinti ir kt. 

1.2.2. Nuolatinis mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasiekimų ir pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, 

tėvais/globėjais. Individualus darbo 

krypčių derinimas.  

Švietimo pagalbos 

specialistai, mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokiniai, 

tėvai/globėjai.  

Šiaulių 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Sausis - 

gruodis 

Stiprinti mokinių motyvaciją, sukurti ir 

išlaikyti teigiamus santykius, pabrėžiant 

mokinių laimėjimus ugdomosios veiklos 

metu.  
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 1.2.3. Metodinė 

diena „Įtraukusis ugdymas. 

Mokykla – visiems.“  

Logopedė J. Pintulienė   Rugsėjis Išsiaiškinti prielaidas sėkmingam 

įtraukiojo ugdymo vyksmui progimnazijos 

mokytojų požiūriu.  

 1.2.4. 1-8 klasių įtraukimas į 

„EDUKA“, „EMA“, „OXFORD 

LEARN“ ir kt. virtualias pamokas.  

Dalykų mokytojai  Šiaulių 

miesto 

savivaldybė  

Sausis - 

gruodis 

Naudojamos šiuolaikinės informacinės ir 

komunikacinės technologijos, mokiniai 

pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, 

ugdo asmenines kompetencijas. EDUKA 

klasė, „OXFORD LEARN“ naudojama 

pamokų įvairinimui, namų 

darbų skirimui.  

 

 

1.2.5. Konsultavimo pagal mokinių 

poreikius organizavimas 

(turintiems spragų, gabiems).  

Dalykų mokytojai, 

kokybės krepšelio 

grupė  

Nacionalinė 

švietimo 

agentūra,  

Šiaulių miesto 

savivaldybė  

Sausis - 

gruodis 

Konsultuojamų mokinių pasiekimai pakils 

ne mažiau 1 proc. lyginant su 2020 m.  

 1.2.6. Pagalba mokytojams rengiant 

mokinių, kuriems skirta specialioji 

pedagoginė pagalba, ugdymo 

programas; jų pritaikymas ir 

konsultavimas. 

Švietimo pagalbos 

specialistai, dalykų 

mokytojai 

 Sausis - 

gruodis 

Nuoseklus ir sistemingas ugdymo turinio 

planavimas, bendras švietimo pagalbos 

specialistų ir mokytojų ugdymo tikslų ir 

uždavinių derinimas bei informacijos 

pateikimas. 

 1.2.7. Individualios mokinio 

pažangos stebėjimo sistemos 

taikymas. 

Klasių vadovai, karjeros 

specialistė, mokytojai, 

kuruojantys vadovai, 

mokiniai 

 Sausis - 

gruodis 

Padės ugdyti mokinių mokėjimo mokytis 

kompetenciją, lygins, analizuos. Vyks 

mokymosi savivaldumas, 

konstruktyvumas, socialumas.  

 1.2.8. 5-8 klasių mikroklimato 

tyrimas.  

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė, karjeros 

ugdymo specialistė 

D. Paneckienė , 

mokytojai. 

 Sausis Ištyrus mokymosi stilius,  mėgstamas 

mokymosi aplinkas, informacijos 

priėmimo ir apdorojimo būdus, mokytojai 

mokinius skirstys ir teiks informaciją 

atsižvelgdami į jų savybes.  

 1.2.9. Pirmokų adaptacijos 

 tyrimas ir aptarimas.  

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė, 1 kl. 

mokytojai ir mokiniai. 

 Sausis - 

vasaris  

Rinkti duomenis ir juos apdoroti. Gautus 

rezultatus pristatyti mokinių 

tėvams/globėjams, pateikti įžvalgas. 

 

 

 

1.2.10. Virtualių aplinkų 

panaudojimas ugdymo procese. 

Internetinės svetainės: Ema 

Dalykų mokytojai 

 

Šiaulių miesto 

savivaldybė 

Sausis - 

gruodis 

Ugdomos bendrosios  ir dalykinės 

mokinių kompetencijos bei gebėjimai, 

siekiant geresnių mokymosi rezultatų.  
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elektroninės pratybos, Matematikos 

ekspertas, Eduka klasė, Google. 

1.2.11. Dalyvavimas respublikos, 

miesto meninių kūrybinių darbų, 

„Kengūra‘, „Olympis“ bei kt. 

konkursuose, viktorinose, 

varžybose, olimpiadose.    

Dalykų mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

 

Respublikos, 

miesto 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos. 

Sausis - 

gruodis 

Darbas su gabiais ir talentingais 

mokiniais. Skatinama mokymosi 

motyvacija, siekiama aukštesnių rezultatų. 

1.3. Modernizuoti ir 

pritaikyti ugdymosi 

aplinkas mokinių 

pasiekimų ir 

motyvacijos 

gerinimui. 

1.3.1. Metodinė 

diena: „Šiuolaikinių gamtamokslini

ų priemonių panaudojimo 

galimybės”.  

Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinė grupė, 

dalykų mokytojai  

 Gegužė Dalykų mokytojai išmoksta dirbti su 

naujomis mokymo priemonėmis, naudoja 

jas pamokose, mokymas(is) 

tampa patrauklesnis, gerėja ugdymo 

rezultatai.  

 1.3.2. Viešinimas internetinėse 

erdvėse: mokyklos tinklapyje , 

„Facebook“. 

Neformaliojo ugdymo 

organizatorė   

R.Čekanauskienė  

anglų kalbos mokytoja   

J. Vaišienė; mokytojai  

 Sausis - 

gruodis 

Pasinaudojimas teikiamomis galimybėmis, 

informacijos viešinimas.  

 1.3.3. Mokinių kūrybinių darbų 

parodų organizavimas mokykloje. 

Pradinių klasių; menų, 

dorinio ugdymo ir kūno 

kultūros metodinės 

grupės; kuruojantys 

vadovai 

 Sausis – 

gruodis 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas.  

 1.3.4. Dalyvavimas tarptautiniuose 

eTwinning projektuose. 

Mokytojai A. 

Karpiuvienė,  

R. Kaikaris; direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui A. 

Plaušinaitienė 

Europos šalių 

mokyklų 

mokytojai 

Sausis – 

gruodis 

Ugdomos bendrosios mokinių 

kompetencijos bei gebėjimai. 

 1.3.5. Dalyvavimas valstybinių 

institucijų, socialiai atsakingų 

verslo įmonių ir nevyriausybinių 

organizacijų  bendrame  projekte 

„Sveikatiada“. 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė; direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A. Plaušinaitienė 

Lietuvos 

mokyklų 

mokytojai 

Sausis – 

gruodis 

Ugdomos bendrosios mokinių 

kompetencijos bei gebėjimai.  

 1.3.6. Edukacinių erdvių gerinimas. Direktorius  

J. Varkulevičius 

 Sausis – 

gruodis 

Aptariama ugdomosios aplinkos įtaka 

ugdymosi kokybei, numatyti prioritetai, 
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gerinami kabinetai ir edukacinės 

erdvės. Kuriama saugi ir palanki vaikui 

ugdymosi aplinka.  

 1.3.7. Ugdymo organizavimas 

netradicinėse aplinkose, 

edukaciniai užsiėmimai 

muziejuose. 

Mokytojai, klasių 

vadovai, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

vadovai 

 

Šiaulių miesto 

savivaldybė, 

miesto įstaigos 

ir 

organizacijos, 

muziejai 

Sausis - 

gruodis 

Ugdomos bendrosios  ir dalykinės 

mokinių kompetencijos bei gebėjimai. 

Sukuriamos prielaidos mokinių mokymosi 

motyvacijai didinti, ieškoma naujų 

mokymo(si) formų.  

 1.3.8. Gerų darbų akcijų, renginių ir 

iniciatyvų planavimas ir 

įgyvendinimas („Laimės keksiukai“ 

ir kt.). 

Mokytojai, klasių 

vadovai, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

vadovai. 

Savivaldybė, 

miesto įstaigos 

ir organizacijos 

Sausis− 

gruodis 

 

Ugdomas ir skatinamas mokinių ir 

mokytojų iniciatyvumas, atsakomybė, 

bendradarbiavimas.  

1.4. Kryptingai kelti  

dalykines ir 

bendrąsias mokytojų 

kompetencijas. 

1.4.1. Metodinė diena „Geros 

patirties sklaida. IKT įrankiai 

naudojami nuotoliniame mokyme“.  

Visos metodinės grupės   Kovas Sukurtos mokymo priemonės paįvairins 

mokymosi procesą, sustiprins mokinių 

motyvaciją ir padės diferencijuoti 

užduotis. Interaktyvi veikla pamokoje 

duoda efektyvių rezultatų. 

 1.4.2. Metodinė diena „Naujovės. 

Planavimas“.  

Direktorius,   

direktoriaus 

pavaduotojai,  

neformaliojo švietimo 

organizatorė  

 Rugpjūtis Bus numatytos veiklos tobulinimo 

kryptys,  įgyvendinant naujoves ugdymo 

procese.  

 1.4.3. Pagalbos mokytojams, 

turintiems nedidelę pedagoginę 

patirtį, naujai atvykusiems, 

teikimas.  

Administracija   Pagal 

poreikį 

Teikiama savalaikė ir sisteminga pagalba 

naujai atvykusiems ir nedidelę patirtį 

turintiems mokytojams, padedama 

mokytojams įsilieti į kolektyvą.  

 1.4.4. Mokytojų dalijimosi su 

kolegomis seminarų medžiaga ir 

įgytomis žiniomis skatinimas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 Sausis – 

gruodis 

Kartą per mėnesį rengiamas grupės 

metodinis susirinkimas, kuriame 

mokytojai skleis seminaruose, kursuose 

įgytas žinias, dalinsis medžiaga su savo 

kolegomis, apibendrins gerąsias šalies 

mokytojų švietimo patirtis, bus taupomos 

kvalifikacijos lėšos. 

 1.4.5. Informacijos apie Administracija, Švietimo Sausis – Mokytojai informuojami el. paštu apie 
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kvalifikacijos tobulinimo renginius 

mieste, respublikoje, užsienyje 

skelbimas. Kvalifikacijos 

tobulinimas. 

pedagoginiai 

darbuotojai 

centras gruodis vykdomus kvalifikacijos tobulinimo 

renginius. Kryptingas ir sistemingas 

kvalifikacijos kėlimas.    

 1.4.6. Mokytojų susirinkimai, 

posėdžiai, sklaida, analizė, 

perspektyvos.  

Direktorius, 

administracija 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai  

 Sausis – 

gruodis 

Gerės ugdymo ir ugdymosi kokybė. Padės 

tobulėti, įgyti naujų žinių, kompetencijų, 

dalysis patirtimi ir spręs aktualijas, 

susijusias su ugdymo(si) procesu.  

 1.4.7. Pagrindinių progimnazijos 

dokumentų peržiūrėjimas ir 

atnaujinimas.  

Administracija 

Metodinės grupės  

 Pagal 

poreikį 

Peržvelgiami ir atnaujinami progimnazijos 

dokumentai. Naujomis tvarkomis 

vadovaujamasi kasdienėje veikloje.  

 1.4.8. Pedagogų savišvieta gerinant 

bendrų ir dalykinių kompetencijų 

ugdymą ir panaudojant bibliotekoje 

pateiktas metodines 

rekomendacijas.  

Metodinės grupės, 

bibliotekos vedėja   

R. Jasmontienė  

 

 Sausis – 

gruodis 

Mokytojai susipažins su  teorinės ir 

praktinės veiklos metodika, taikymo 

galimybėmis. Žinias taikys 

diferencijuojant ir fiksuojant mokinių 

asmeninę pažangą.  

 

2.  Bendruomenės narių asmeninės atsakomybės ir lyderystės stiprinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo 

data 

Siekiamas rezultatas 

2.1. Ugdyti tapatumo 

jausmą, skatinti  

iniciatyvas bei  

idėjas  

bendruomenėje, 

plėtoti socialines 

partnerystes. 

 

2.1.1. Metodinė diena: „Socialinis 

emocinis ugdymas“.  

Karjeros specialistė 

D. Paneckienė; švietimo 

pagalbos specialistų   m

etodinė grupė.  

Švietimo 

centras 

(lektorius) 

Balandis Sudaromos sąlygos daugumai mokytojų 

vienu metu dalyvauti seminaruose ir kelti 

savo kvalifikaciją. 

2.1.2. Metodinė diena „Sveikatos 

ugdymas progimnazijoje“. 

Metodinės grupės, 

kuruojantys vadovai  

 Spalis Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, 

laiduojančius jų kokybę. Bus skiriama 

pakankamai dėmesio fizinei, protinei, 

dvasinei, emocinei sveikatai.  

 2.1.3. Pasaulinės Žemės dienos 

renginiai. 

Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinė grupė  

 Kovas 5-8 klasių mokiniai dalyvaudami 

kūrybinėje, praktinėje veikloje stiprins 

pažinimo, asmenines, 

pilietiškumo kompetencijas.  

 2.1.4. Mokyklinių projektų 

vykdymas (Priedas Nr. 3).  

Mokytojai; kuruojantys 

vadovai  

 Visus 

mokslo 

Vykdant projektus,  mokiniai ugdys 

bendruosius ir dalykinius gebėjimus, 
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metus 

pagal 

atskirą 

planą  

kompetencijas. Ugdymo proceso 

įvairinimas, saviraiškos galimybių 

paieška.  

 2.1.5. Renginys „Senelių šventė“. Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

 Vasaris 

 

Sudaromos galimybės mokinių 

saviraiškai. 

Stiprinamas mokytojo, 

mokinio ir senelio bendravimas. 

 2.1.6. Renginys „Šimtas dienų, kai 

mokinys esu“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A.Plaušinaitienė; 1-2 kl. 

mokytojos 

  Kovas Stiprinamas bendradarbiavimas tarp 

pirmoko mokytojos, mokinio ir tėvų. 

 2.1.7. Sąmoningumo didinimo 

mėnuo „Be patyčių“.  

Švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai, mokyklos 

bendruomenė 

 Kovas Aptarti patyčių sąvoką, išmokti atskirti 

patyčias nuo konflikto, ginčo. Gerinti 

mokyklos bendrą mikroklimatą, skatinti 

draugiškumą, bendrystę.  

 2.1.8. Skirtingų gebėjimų mokinių 

virtuali fotografijų paroda-

konkursas „Šv. Velykos mūsų 

namuose“.  

Švietimo pagalbos 

specialistai, Šiaulių 

miesto bendrojo 

ugdymo mokyklos  

 Kovas - 

balandis 

Sutelkti skirtingų gebėjimų vaikus 

vienam tikslui, pasidalinti savo šeimos 

Šv. Velykų tradicijomis, padrąsinti ir 

paskatinti dalintis savo patirtimi.  

 2.1.9. Šeimos šventė. Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė, neformaliojo 

švietimo organizatorė   

R.Čekanauskienė   

 Gegužė Sudaromos galimybės mokinių 

saviraiškai reprezentuojant mokyklą. 

Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

 2.1.10. Ketvirtokų išleistuvės 

„Sudie, pradine“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A.Plaušinaitienė; 3-4 kl. 

mokytojos 

  Birželis Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

 2.1.11. Mokyklos veiklos ir 

pasiekimų viešinimas, įvaizdžio 

kūrimas ir plėtra.  

Mokyklos įvaizdžio 

kūrimo grupė  

 Sausis - 

gruodis 

Viešinama informacija apie mokykloje 

organizuojamus renginius, mokinių 

ugdomąsias veiklas ir pasiekimus 

mokyklos tinklapyje, facebook aplinkoje 

ir kt.. Formuojamas palankus 

progimnazijos įvaizdis, glaudesnis ryšys 
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tarp mokytojų, mokinių, tėvų. 

2.1.12. Valstybinių švenčių 

paminėjimas:   

*Sausio 13-oji 

*Vasario 16-oji 

*Kovo 11-oji 

*Mokyklos gimtadienis 

Lietuvių kalbos ir 

socialinių 

mokslų metodinė grupė, 

neformaliojo švietimo 

organizatorė 

 Sausis – 

kovas; 

spalis; 

gruodis 

  

 

Skatinti objektyviai ir kritiškai vertinti 

praeities įvykius. Ugdyti pilietines ir 

tautines vertybes. Teigimo įvaizdžio 

formavimas.  

 2.1.13. Tolerancijos dienos 

minėjimas.  

Švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai  

 Lapkritis Skatinti mokinius suprasti tolerancijos 

reikšmę, būti tolerantiškiems, priimti 

kitokią nuomonę, požiūrį.  

2.1.14. Gerumo akcija „Kartu 

galime daugiau“.  

  

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė, mokyklos 

bendruomenė  

Gyvūnų 

globos namai 

Gruodis Skatinti mokinių pilietiškumą, pagalbą 

kitam, socialinę atsakomybę.  

2.1.15.Klasių sociometrinis tyrimas.

  

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė , 

 4-8 kl. mokiniai, klasių 

vadovai  

 Pagal 

poreikį 

Išsiaiškinti priežastis dėl klasėje kylančių 

nesutarimų, atstumtų vaikų.  

2.1.16. Akcija „Padedu 

mažesniam“  

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė, pradinių 

klasių mokytojai, 

pailgintos grupės 

mokytojai, 1-8 klasių 

mokiniai 

 Sausis - 

gruodis 

Skatinti mokinius padėti mažesniam 

ruošiant namų darbus, leidžiant laiką 

pailgintoje grupėje, organizuojant jiems 

veiklas.  

2.2. Tobulinti 

mokyklos savivaldos 

veiklas, siekiant 

bendruomenės narių 

aktyvinimo ir 

saviraiškos. 

2.2.1. Klasių kolektyvų įtraukimas į 

tradicinius mokyklos renginius, 

skiriant konkrečias veiklas. 

Klasių vadovai, 

neformaliojo ugdymo 

organizatorė R. 

Čekanauskienė, 

administracija 

 Sausis- 

gruodis 

Ugdoma mokinių atsakomybė, 

organizaciniai gebėjimai, pilietiškumas, 

atsiskleidžia mokinių lyderių savybės. 

2.2.2. Savivaldos kūrimo žingsnių 

aptarimas klasėse, klasių seniūnų 

susirinkimuose. 

Klasių vadovai, 

neformalaus ugdymo 

organizatorė, karjeros 

specialistė 

 Kovas- 

balandis 

Ugdomas mokinių atsakingumas, 

skatinama lyderystė. 
 

 2.2.3. Metodinė diena „Mokyklos 

savivalda“.  

R. Čekanauskienė  

A. Karpiuvienė  

J. Varkulevičius  

 Lapkritis Skatinamas pilietinis aktyvumas, 

ugdoma kolektyvinė ir socialinė 

atsakomybė, lyderystė, gerinamas 
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 mikroklimatas, dedami pagrindai 

karjerai, kitos kompetencijos.  

 2.2.4. Mokyklos tarybos 

susirinkimai su tėvų aktyvo nariais. 

Mokyklos tarybos 

nariai, direktorius  

J. Varkulevičius  

 Vasaris, 

lapkritis  

Plėtojamas bendradarbiavimas, 

numatomi tikslai tobulinant 

mokymą(si).  

 2.2.5. Savanorystės, socialinių-

pilietinių veiklų organizavimas. 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, neformalaus 

ugdymo organizatorė, 

karjeros specialistė 

 Sausis - 

gruodis 

Mokiniai tobulina pažinimo, 

komunikavimo, iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo kompetencijas, skatinamas 

įvairaus amžiaus mokinių 

bendradarbiavimas, saviraiška. 

2.3. Stiprinti mokinių 

ir tėvų atsakomybę už 

mokinių mokymąsi ir 

elgesį. 

2.3.1. Metodinė diena „Pirmo 

pusmečio rezultatų aptarimas, 

pokyčių planavimas“.  

Kuruojantys vadovai   Vasaris Aptariami pirmo pusmečio mokinių 

rezultatai ir pasiekimai, suplanuotos 

priemonės teigiamiems pokyčiams 

 2.3.2. Metodinė diena  

„Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo (NMPP) bei 

diagnostinių testų lyginamoji 

analizė, perspektyvos“.  

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui; 

užsienio kalbų metodinė 

grupė  

 Birželis Vertinimo informacija panaudojama 

analizuojant mokinių pažangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo ir 

mokymosi tikslus.  

 2.3.3. Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo (NMPP)  

vykdymas ir aptarimas 4; 8 klasėse.  

Pradinių klasių, lietuvių 

kalbos, socialinių, 

gamtos mokslų, 

matematikos mokytojai; 

kuruojantys vadovai  

 Gegužė-

birželis  

Atskirų mokinių pažanga ir pasiekimai 

suteiks informacijos planuojant mokinių 

ugdymą pagal jų gebėjimus bei 

poreikius. Siekiama nustatyti mokinių 

pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo 

1-ąją dalį, gauti grįžtamąjį ryšį 

mokiniams, tėvams ir mokytojams. 

 2.3.4. Mokinių pasiekimų ir 

pažangos lyginamoji analizė 

(signaliniai, pusmečių vertinimai).  

  

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui:   

A.Plaušinaitienė (PUG; 

1-4 kl.),  

G. Briedis (5-8 kl.); 

mokytojai, klasių 

vadovai, VGK  

 Gruodis– 

vasaris; 

Balandis

– birželis  

Individualių mokymosi strategijų 

taikymas turės įtakos mokinių 

pažangumui. (1-4 klasėse siektinas 98 

proc. o 5-8 klasėse- 90 proc. 

pažangumas).  
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 2.3.5. Dalyvavimas respublikos, 

miesto konkursuose, viktorinose, 

varžybose, olimpiadose. 

Dalykų mokytojai,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

A. Plaušinaitienė. G. 

Briedis 

Respublikos, 

miesto 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

Sausis-  

gruodis 

Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus 

mokinius, ugdomi jų gebėjimai. 

Skatinama mokymosi motyvacija, 

siekiama aukštesnių rezultatų. 

 2.3.6. Tėvų įtraukimas į 

progimnazijos veiklas, siekiant 

didesnės atsakomybės už vaikų 

mokymąsi ir elgesį. 

Administracija; klasių 

vadovai; mokytojai 

 Sausis-  

gruodis 

Tėvai ir mokytojai žino vaikų lūkesčius 

ir užtikrina tinkamą ir savalaikę pagalbą 

ugdytis, laiku reaguoja į pokyčius. 

Vykdomas tėvų švietimas. 

 2.3.7. Pranešimas pirmų klasių 

mokinių tėvams/globėjams 

„Logopedo teikiama pagalba 

mokykloje“ . 

Logopedė J. Pintulienė   Rugsėjis Tėvų švietimas apie mokinių kalbėjimo 

ir kalbos sutrikimus skatins efektyvesnį 

pagalbos teikimą mokiniams.  

 2.3.8. Atvirų durų diena tėvams. 

Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė; direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui A. 

Plaušinaitienė 

 Lapkritis Suteikiama galimybė tėvams lankytis 

pamokose, dalyvauti ugdymo procese, 

padėti jį organizuoti. 

 2.3.9. Virtualus (online) konkursas  

“Gražiausias Helovino moliūgas”. 

 

Anglų kalbos 

mokytojos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A.Plaušinaitienė  

 

Šiaulių regiono 

ir 

miesto mokyklos,  

Šiaulių Povilo 

Višinskio 

bibliotekos 

Amerikos 

skaitykla  

Lapkritis Į veiklą bus įtraukti mokiniai ir jų tėvai. 

Stiprės bendradarbiavimas su Šiaulių P. 

Višinskio bibliotekos Amerikos 

skaitykla.  

Ugdomos mokinių vertybinės nuostatos, 

skatinama mokinius domėtis pasaulio 

kultūromis, ugdomas kūrybiškumas.  

 2.3.10. 1-8 klasių mokinių tėvų 

susirinkimai (2-3 per metus). 

Klasių vadovai; 

neformaliojo švietimo 

organizatorė; 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui; 

mokytojai  

 Sausis - 

gruodis 

Tėvai (globėjai) bus informuoti apie 

esamą padėtį (mokinių pasiekimų ir 

pažangos fiksavimo tvarka, pažangumo 

ir lankomumo rezultatai), vyks efektyvus 

ir veiksmingas bendradarbiavimas.  

  2.3.11. Individualūs pokalbiai su  1-

8 klasių mokinių tėvais, aptariant 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, neformaliojo 

 Balandis, 

lapkritis 

Individualiuose pokalbiuose siekiama, 

kad dalyvautų ne mažiau 70 proc. 
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mokinių mokymosi pasiekimus 

(pokalbiuose dalyvaujant 

mokiniams). 

švietimo 

organizatorė    R. Čekan

auskienė  

 

mokinių tėvų. Tėvai bus informuoti apie 

sėmes ir nesėkmes. Mokytojai sužinos 

tėvų lūkesčius, aptariamos individualios 

situacijos.  

 2.3.12. Prevencinės programos 

„Antras žingsnis” 1-4 klasių 

mokiniams vykdymas. 

1-4 klasių vadovai; 

mokiniai 

Paramos 

vaikams 

centras 

Sausis- 

gruodis 

Ugdomi tinkami mokinių socialiniai 

emociniai įgūdžiai, netinkamo elgesio 

mažinimas.  

 2.3.13.  Prevencinės programos 5-8 

klasių „Paauglystės kryžkelės“ 

vykdymas.  

 

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė, R. Čekana

uskienė, klasių vadovai  

 Sausis - 

gruodis 

Mokyti mokinius taikių konflikto 

sprendimų būdų, pozityvaus 

elgesio, tikslų siekimo.  

 2.3.14. Individualių ugdymo ir 

pagalbos planų rengimas, 

dalyvaujant šveitimo pagalbos 

specialistams, mokytojams, 

mokiniams ir tėvams/globėjams. 

VGK nariai, mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai/globėjai  

 Sausis - 

gruodis 

Kartu su mokiniu ir jo tėvais/globėjais 

rengiami IUP ir IPP, padedantys pasiekti 

aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, 

prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti 

reikiamas kompetencijas, išsikelti 

įgyvendinamus tikslus ir jų siekti.  

 2.3.15. Konsultuoti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

tėvus/globėjus ir kitus asmenis, 

tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo 

procese specialiosios pedagoginės 

pagalbos mokiniams teikimo 

klausimais.  

VGK nariai, mokytojai, 

mokiniai, tėvai/globėjai  

  Padėti tėvams geriau suprasti vaikų 

specialiuosius ugdymosi poreikius; 

analizuoti jų mokymosi pasiekimus, 

iškylančius sunkumus.  

  

 2.3.16. Paskaitos tėvams.  Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė  

 Pagal 

poreikį 

Padėti tėvams/globėjams ugdyti savo 

vaiką, perprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo 

svarbą.  

 2.3.17. 5-8 kl. mokinių namų darbų 

ruošos grupė.  

Socialinė pedagogė 

K. Petrauskė  

 Sausis - 

gruodis 

Sudaryti sąlygas 5-8 kl. mokiniams 

namų darbus ruošti mokykloje. 

Namų darbų ruošos grupę mokiniai gali 

lankyti savo noru arba susitarimo 

pagrindu.  

 2.3.18. Skatinamoji priemonė 

„Dėkoju ir dovanoju“. 

Švietimo pagalbos 

specialistai, mokytojų 

padėjėjai, mokytojai 

 Sausis - 

gruodis 

Skatinti mokinius siekti asmeninės 

pažangos.  
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 2.3.19. Tėvų (globėjų) susirinkimo 

1 klasių mokinių tėvams „IKT 

panaudojimo galimybės anglų 

kalbos pamokose“ organizavimas ir 

pravedimas. 

Anglų kalbos 

mokytojos; 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

A. Plaušinaitienė 

 Gegužė Bus siekiama supažindinti 1 klasių 

mokinių tėvus su užsienio kalbos 

mokymosi galimybėmis. 

 2.3.20. Tėvams (globėjams) teikti 

šiuolaikišką ir efektyvią 

informaciją, atspindinčią 

progimnazijos veiklą.  

Mokytojai, kuruojantys 

vadovai 

 Sausis - 

gruodis 

Teikiama šiuolaikiška ir efektyvi 

informacija, atspindinti mokyklos veiklą 

ir plėtojamos bendradarbiavimo formos 

elektroninėje erdvėje (TAMO, 

www.vkudirka.lt, facebook paskyra). 

 

 

 

 

2.4. Sudaryti sąlygas 

mokiniams ugdyti(s) 

karjeros 

kompetencijas.  

2.4.1. Ugdymo karjerai paslaugų 

teikimas.  

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai,   

karjeros  

specialistė  

  

  Sausis - 

gruodis  

  

Per mokslo metus 1-8 klasėse ne mažiau 

kaip 10 proc. pamokų ir neformalaus 

švietimo veiklų integruojama 

su Ugdymo karjerai 

programa. (fiksuojama mokamųjų 

dalykų ilgalaikiuose planuose)  

  Klasių vadovai,  

karjeros  

specialistė  

  Sausis - 

gruodis  

  

1-8 klasėse suorganizuota ne mažiau 

kaip 1 veikla su karjeros specialistu.  

 2.4.2. Profesinis informavimas.  

  

Klasių vadovai,  

karjeros  

specialistė  

Šiaulių  

miesto  

Švietimo  

centras  

Sausis–  

gruodis  

Suorganizuotas ne mažiau kaip 1 

pažintinis  

vizitas į įmones ar įstaigas vienai 1-

8 klasei.  

  Klasių vadovai,  

karjeros  

specialistė  

    Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 karjeros 

renginiai vienai 1-8 klasei.  

 2.4.3. Profesinis konsultavimas.  Karjeros  

specialistė  

  

  Sausis–  

gruodis  

Kiekvienas 5-8 klasės mokinys rengia  

karjeros planą ir nuo 7 klasės ne mažiau 

kaip  

kartą per pusmetį jį aptaria su karjeros  

specialistu.  

  Karjeros  

specialistė  

  

  Sausis–  

gruodis  

  

Kiekvienas 5-8 klasės mokinys pagal 

poreikį ir galimybes dalyvauja bent 1 

individualioje arba grupinėje 

http://www.vkudirka.lt/
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konsultacijoje.  

 2.4.4. 1-4 klasių mokinių įtraukimas 

į mokymąsi tyrinėjant per STEAM 

užsiėmimus. 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė 

 

Karjeros specialistė 

 

Šiaulių miesto 

savivaldybė 

Pagal 

programą 

Vykdoma mokinių atranka dalyvauti 

STEAM veiklose. Skatinama domėtis 

STE(A)M sritimis, plečiamas mokinių 

akiratis, ugdomas savarankiškumas, 

skatinama saviraiška 

 


