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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS. MISIJA, VIZIJA  
 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos (toliau – progimnazija) 2020 metų veiklos plano 

(toliau – Planas) paskirtis – sutelkti progimnazijos bendruomenę 2020 metų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui. 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 

2013–2022 metų strategijos nuostatomis; Kėdainių rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu 

veiklos planu; Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2018–2022 metų strateginiu veiklos planu, 

progimnazijos 2019–2020 mokslo metų ugdymo planu, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

2019 m. išvadomis, progimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis. 

Planą rengė progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1/3 patvirtintos darbo 

grupės. Planas rengtas vadovaujantis tęstinumo, veiksmingumo, kontekstualumo, atsinaujinimo 

principais. Planą įgyvendins progimnazijos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (tėvų teisių turėtojai). 

Vizija. Šiuolaikiška ugdymo įstaiga – atvira kaitai, susitelkusi ir nuolat besimokanti 

bendruomenė. 

Misija. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos ir jos skyrių paskirtis – glaudžiai 

bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei, ugdyti dorą, išsilavinusią, 

kūrybišką, socialiai aktyvią bei atsakingą asmenybę, jos galias ir pasirengimą gyventi sparčiai 

besikeičiančioje ir modernėjančioje visuomenėje; užtikrinti progimnazijos bendruomenės narių 

emocinį, psichologinį, fizinį saugumą. 

Vertybės. 

▪ Bendrystė. Profesionalumas. Lankstumas. Tolerancija. 

▪ Bendrystė – visi svarbūs ir atsakingi, stiprus saugumo ir tapatumo jausmas. 

▪ Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių 

kompetencijų tobulinimas. 

▪ Lankstumas – naujovių priėmimas ir tobulėjimas išlaikant tradicijas.  

▪ Tolerancija – kiekvienas priimamas toks, koks jis yra. 

 

II SKYRIUS 

1. 2019 M. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

1 tikslas. Užtikrinti progimnazijos pažangą. 

1.1 uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, aktyvinant mokinių įtraukųjį ugdymą. 

Parengti visų mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrąsias programas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus ypatumus ir pasiekimų lygį. Mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytos ir individualizuotos Bendrosios programos, kai 

kuriems mokiniams sudaryti individualūs ugdymosi planai. 
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Vaiko gerovės komisijos aptartas ir užtikrintas švietimo pagalbos prieinamumas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams. Pagalba jiems teikta specialiųjų pratybų metu, kurias veda pagalbos 

mokiniui specialistai, arba integruota į ugdymosi procesą. 

Gerinant pamokos kokybę, aktyvintas individualus ir diferencijuotas darbas pamokoje, namų 

darbai skirti atsižvelgiant į mokinių ugdymosi stilių ir poreikius. Didesnis dėmesys buvo skirtas 

mokomųjų dalykų integracijai (kovo, lapkričio mėnesiais), dalis pamokų organizuotos netradicinėse 

edukacinėse ir kultūrinėse erdvėse. Vesta keturiolika integruotų pamokų: tikybos ir etikos pamoka 

„Velykų belaukiant“, etikos ir istorijos pamoka „Mano profesija muziejininkas: kelionė į praeitį“, 

istorijos ir biologijos pamoka „Augalų portretai“, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka 

apie atliekų rūšiavimą, anglų kalbos ir lietuvių kalbos pamoka „Būdvardis“, anglų kalbos ir 

matematikos pamoka „Perimetras ir plotas“, anglų kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

„Adjective“, istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka-protmūšis „Knygnešių pėdsakais“, 

istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Virtuali paroda“ Kėdainių krašto muziejuje, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamoka „Kas yra patyčios?“ dalyvaujant visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistei, Tarptautinei vaikų knygos dienai skirta lietuvių kalbos ir literatūros pamoka dalyvaujant 

bibliotekininkei, pamoka-konferencija „Žemė – mūsų namai“. Kolegų stebėtos devynios atviros 

pradinių klasių mokytojų pamokos ir šešios 5–8 klasių mokomųjų dalykų mokytojų pamokos, teiktas 

kolegialus grįžtamasis ryšys, kreipiant dėmesį į įtraukųjį ugdymą, IKT naudojimą pamokoje. Pradinių 

klasių mokytojų pamokos stebėtos Kauno Kovo 11-osios gimnazijos pedagogų, teiktas kolegialus 

grįžtamasis ryšys, dalytasi patirtimi apie įtraukiojo ugdymo galimybes.  

Tobulinant mokinių vertinimo ir įsivertinimo procesą, dalykų pamokose buvo panaudoti „IQES 

online“ instrumentai apie geros pamokos požymius bei sudarytas klausimynas mokinių apklausai. 

Apklausos rezultatai aptarti metodinių grupių pasitarimuose – mokytojai, gavę grįžtamąjį ryšį, 

koregavo savo mokomųjų dalykų vertinimo sistemą.  

Modernizuojant ugdymo(si) sąlygas, progimnazijoje skirtas didesnis dėmesys gabių vaikų 

ugdymui, įgyvendintas olimpiadų, konkursų ir kitų neformaliojo švietimo renginių planas. Pasiekta 

svarių rezultatų konkursuose (plačiau progimnazijos internetinėje svetainėje).  

1.2 uždavinys. Tobulinti mokinių individualios mokymosi pažangos fiksavimą ir pagalbos 

teikimą. 

Klasės vadovų 3 kartus per mėnesį analizuoti mokinių ugdymosi rezultatai, lankomumo 

ataskaitos, pagyrimai / pastabos, komentarai ar kiti mokinių elgesį fiksuojantys dokumentai. Su 

mokiniais kiekvieno mėnesio pirmą savaitę klasės valandėlių metu aptarta, kaip sekėsi siekti 

individualios pažangos. Mokiniams patyrus mokymosi, elgesio, lankomumo problemų, 

bendradarbiauta su dalykų mokytojais, reikalui esant, kviesti tėvai, kreiptasi į progimnazijos vaiko 

gerovės komisiją. 

Pagalbos mokiniui specialistų komandos teikta tikslinga pagalba ugdytiniams, turintiems 

ugdymosi sunkumų, elgesio problemų. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažanga 

aptarta metodiniuose pasitarimuose.  

Po signalinių pusmečių (balandžio, gruodžio mėn.) organizuoti klasėje dirbančių dalykų 

mokytojų pasitarimai, kuriuose aptartos mokinių mokymosi sėkmės, nesėkmės, elgesio, lankomumo 

problemos, ugdymosi pasiekimų vertinimo kriterijai, tikslintas pagalbos mokiniui teikimas. Tai turėjo 

įtakos mokinių individualiai mokymosi pažangai. 

Buvo sudarytos sąlygos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams dalyvauti Nacionaliniame mokinių 

pasiekimų patikrinime (NMPP). NMPP rezultatai buvo aptarti individuliai su mokiniais, tėvais, 

mokytojų tarybos posėdyje, metodinėje taryboje bei metodinėse grupėse, atlikta lyginamoji analizė ir 

numatytos priemonės ugdymosi pasiekimų rezultatams gerinti. 
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Gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų dėl mokyklos nelankymo ar 

kitų priežasčių, organizuotos mokomųjų dalykų konsultacijos pagal mokyklos direktorės 

pavaduotojos ugdymui sudarytą tvarkaraštį. Atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokomųjų dalykų 

konsultacijų skirta 30 valandų per savaitę. 

Derinti mokinių mokymosi krūviai dalykų pamokose, aptartos kontrolinių darbų datos, namų 

darbų apimtys, namų darbai diferencijuoti pagal ugdytinių poreikius ir galimybes (įrašai el. dienyne). 

1.3 uždavinys. Plėtoti projektinės veiklos įgyvendinimą.  

2019 metais buvo įgyvendintas VDM (visos dienos mokyklos) modelis, kurio paskirtis skatinti 

mokinių užimtumą ir individualių poreikių tenkinimą. Progimnazijoje VDM darbas organizuotas 

trijose grupėse. 

Pradinių klasių mokytojų ir mokinių dalyvauta respublikiniame projekte „Mokymosi pagalbos 

mokiniui ir šeimai modulio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis sukūrimas ir 

įdiegimas“, kurio metu progimnazijoje buvo sukurtas palankus visiems mokiniams (tiek patiriantiems 

sunkumų, tiek gabiems) psichologinis mikroklimatas, turėjęs teigiamos įtakos mokinių pasiekimams. 

Dalyvauta respublikiniame mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kūrybinių darbų projekte „Margučių kraitė“, tarptautiniame specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių kūrybinių darbų projekte „Draugystės pynė“. 

Sėkmingai dalyvaujama respublikiniame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologijų mokslų priemonėmis“, suteikiančiame galimybes mokytojams įvairiau ir moderniau 

organizuoti ugdymo(si) procesą ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.  

Fizikos, chemijos, pasaulio pažinimo, biologijos ir technologijų pamokose mokiniai skatinti 

dalyvauti tiriamojoje veikloje, patirti atradimo džiaugsmą. Dalyvauta respublikinėje 8–12 klasių 

mokinių tiriamųjų ir praktinių darbų konferencijoje „Pasaulis matematikoje ir informacinėse 

technologijose“, 6–12 klasių mokinių kūrybinių darbų konferencijoje „Skaičiai aplink mus“. 

Projektinė veikla sėkmingai integruota į ugdymo procesą. Progimnazijoje vykdytas daugelio 

mokomųjų dalykų patyriminis ugdymas (kūrybinės dirbtuvės, mokslinės laboratorijos, įvairūs 

tiriamieji darbai ir kitos veiklos). 

Kryptingai organizuoti bei vykdyti rajoniniai bei respublikiniai projektai: Lietuvos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos projektas „Mus vienija sportas“, Žemės ūkio ministerijos, programos 

„Leader“ ir Žemdirbių mokymo metodikos centro šviečiamoji žuvininkystės programa „Išauginta 

Europos sąjungoje“, Kėdainių miesto savivaldybės projektas „Sportas mus vienija“.  

Aktyviai dalyvauta tarptautiniuose projektuose: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

kūrybinių darbų projekte „Draugystės pynė“, „eTwinning“ projektuose. 

Progimnazijoje sėkmingai įgyvendinti gamtosauginės veiklos projektai. Jau ne vieneri metai 

tikslingai siekiama tapti STEAM mokykla, dalyvauta STEAM mokyklų projekto konkurse. Parengta 

rajoninė 5–8 klasių mokinių paroda „STEAM veiklos elementų diegimas ugdymo procese“, rajoninė 

5–8 klasių mokinių paroda „Vandens ženklai aplink mus“. Vykdytas respublikinis projektas „Mes 

rūšiuojam“. 

Dalyvauta respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje „Gamta ir mes“, konferencijos 

leidinyje publikuotos mokinių pranešimų „Šokoladas – ir maistas, ir vaistas“, „Gamtos apsuptyje“ 

santraukos.  

Dalyvauta nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai 2019“, 

respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“, respublikiniame konkurse 

„Lietuvos gamtininkas“. 
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Nuo 2017 m. – Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija gamtosauginė mokykla. Už nuopelnus 

gamtosauginėje veikloje progimnazijai įteikta jau antra Žalioji vėliava. Siekiant trečios Žaliosios 

vėliavos, šiais mokslo metais parengtas ir įgyvendintas gamtosauginių veiksmų planas.  

Progimnazijos mokytojų dalyvauta mokymuose „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų 

gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“. 

1.4 uždavinys. Kurti įgalinančią mokytis edukacinę aplinką. 

Progimnazijoje sukurta modernesnė mokymąsi skatinanti edukacinė aplinka: dalis mokinio 

krepšelio lėšų buvo skirta kabinetų modernizavimui, ugdomojo proceso aprūpinimui mokymo 

priemonėmis. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ padovanota 10 nešiojamųjų kompiuterių, kurie skirti 

informacinių technologijų žinių taikymui pradinėse klasėse. AB „Lifosa“ ir AB „Nordic Sugar 

Kėdainiai“ lėšomis, progimnazijai skirta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama suremontuoti 

keli kabinetai, atnaujinti koridoriai, dvi mokinių poilsiui skirtos erdvės, baigiamos įrengti 

progimnazijos muziejaus patalpos. Progimnazijos kieme įrengtos edukacinės ir poilsio erdvės. 

Padedant tėvams, suremontuoti du pradinių klasių kabinetai.  

Sistemingai organizuotos mokinių kūrybinių darbų parodos progimnazijos erdvėse, skaitykloje 

ir bibliotekoje, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje, Daugiakultūriame centre. Dalies mokytojų 

organizuota bent viena mokinių kūrybinių darbų paroda. Paruoštos parodos „Kūrybos ir gamtos 

dermė smėlio mandalose“, rašto ir dailės darbų paroda „Penktokai apie gyvenimą“, užaugintų gėlių 

ir dekupažuotų vazonėlių paroda „Žalioji palangė“, kalėdinių kompozicijų paroda, mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Knygos viršelis“. 

Atnaujinti stendiniai pranešimai įvairiose progimnazijos erdvėse. Progimnazijos valgykloje 

parengtas stendas „Būkime sveiki“ (mitybos rekomendacijos), stendinis 7–8 klasių mokinių 

pranešimas „Kaip mokomasi tolerancijos?“, skirtas Tolerancijos dienai. 

1.5 uždavinys. Užtikrinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę.  

Bendradarbiaujant su progimnazijos socialiniais partneriais sausio–gruodžio mėn. organizuotos 

edukacinės pamokos, užsiėmimai, renginiai, skirti mokinių kultūrinės sampratos plėtotei, kūrybinių 

gebėjimų saviraiškai, pilietinei-pažintinei veiklai, profesiniam informavimui. 5–8 klasių mokinių 

kartu su klasių vadovais sėkmingai įgyvendintas savanorysčių planas. Dalykų mokytojų, 

neformaliojo švietimo vadovų dalis pamokų ar kitokių ugdomųjų užsiėmimų organizuota 

netradicinėse erdvėse.  

1.6 uždavinys. Aktyvinti patirties sklaidą, siekiant progimnazijos bendruomenės nuolatinio 

mokymosi ir asmeninio tobulėjimo.  

Vadovaujantis metodinės veiklos planu, kryptingai skleista geroji pedagoginė patirtis. 

Suorganizuotos keturios metodinės dienos. Metodinėje dienoje „Švietimo pagalbos specialistai 

bendruomenėje“ skaityti pranešimai „VEIK“ programa ir pagalba SUP mokiniams“, „Kitokių vaikų 

ugdymas‘‘; metodinėje dienoje „Įtraukiojo ugdymo galimybės. Mokinių vertinimas ir įsivertinimas“ 

skaityti pranešimai „Medijos ir įtraukusis ugdymas“, „Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė“, 

„Įtraukusis ugdymas. Kas tai yra?“, „Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto 

inkliuzinio ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“; metodinėje dienoje „Mokyklos veikla – 

mokinių pažangai“ skaityti pranešimai „Reikalavimai šiuolaikinei pamokai“, „Sportinė veikla 

progimnazijoje, kūno kultūros pamokų vertinimas ir įsivertinimas“; metodinėje dienoje „Metų 

įžvalgos“ aptartos 2019 metų metodinės veiklos sėkmės ir numatytos veiklos gairės 2020 metams. 

Progimnazijoje dalintasi gerąja pedagogine patirtimi su rajono ir respublikos mokytojais. 

Respublikinėje konferencijoje „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“ respublikos mokyklų 

atstovai darbo grupėse dalinosi patirtimi, kaip visos dienos mokykla padeda užtikrinti kiekvieno 

mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus, teikti reikalingą pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems 
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mokiniams, mažinti socialinę atskirtį, stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę, 

skatinti mokyklų atvirumą ir socialinę partnerystę. 

Respublikinėje konferencijoje „Aukštesnės ugdymo kokybės link“ Klaipėdos Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijoje skaitytas pranešimas „Mokinio mokymosi motyvacijos skatinimo 

plakatas“, Šilutės r. Žibų pradinėje mokykloje organizuotame seminare – pranešimas „Pradinių klasių 

mokinių skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo ugdymas“. Skaitytas pranešimas respublikinėje 

konferencijoje ,,Įtraukiojo modelio mokykloje sukūrimas ir įdiegimas“, paskaita „Mokytojų vaidmuo 

plečiant profesines moksleivių pasirinkimo galimybes“. 

Skaitytos internetinės paskaitos „Tradicinės ir skaitmeninės mokymo priemonės, padedančios 

mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti“, „Literatūros pamoka 5–8 klasėse: būdai ir 

galimybės skatinti bendradarbiavimą ir gerinti mokinių pasiekimus“, „Kaip pagerinti literatūros 

mokymos(si) rezultatus („Literatūra 8“, serija „Atrask“)“. 

Rajoninėje žiniasklaidoje publikuoti straipsniai „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“, 

„Krašto moksleivius sukvietė į popietę ,,Susiburkim kartu abipus Nevėžio krantų“. 

Kėdainių savivaldybės svetainėje teikta informacija visuomenei apie progimnazijoje 

organizuotą rajono 5–6 klasių mokinių dailaus rašto konkursą „Rašau“ ir jo dalyvių darbų parodą. 

2 tikslas. Puoselėti humaniškus, geranoriškus bendruomenės narių tarpusavio santykius, 

stiprinant progimnazijos kultūrą.  

2.1 uždavinys. Ugdyti sąmoningą ir atsakingą mokinių elgesį, atitinkantį visuomenės normas. 

Siekiant pozityvaus mokinių elgesio kultūros pokyčio, mokinių ir tėvų atsakomybės stiprinimo, 

buvo sukurtas Pamokų lankomumo apskaitos, pateisinimo ir nelankymo prevencijos vykdymo 

tvarkos aprašas, nuosekliai laikytasi Mokinių skatinimo ir drausminimo, Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkų, siekta, kad mokiniai atsakingai laikytųsi mokinio 

elgesio taisyklių. Pavasarį buvo atliktas tyrimas „Mokinių mikroklimatas ir patyčių paplitimas“ 

(dalyvavo 61 proc. 5–8 kl. mokinių), kurio išvadomis remtasi bendruomenėje susitariant dėl mokinių 

saugumo, socialinio sąmoningumo, atsakingų sprendimų priėmimo. Rugsėjo–spalio mėn. buvo 

vykdyti pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimai, susitarta dėl švietimo, socialinės pagalbos 

poreikio, teikta tikslinga pagalba. Stebėta naujai atvykusių mokinių adaptacija. Stiprinant mokinių 

tapatumo jausmą, bendruomeniškai buvo skatinta dėvėti mokyklinę uniformą, segėti progimnazijos 

ženkliuką. Sulaukta tėvų komiteto pagalbos papildant mokyklinę uniformą nauja dalimi – džemperiu.  

Sausio–birželio mėn. diegta vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa, kurios tikslas 

– tėvų įtraukimas ugdant mokinių pozityvias vertybes, tinkamo elgesio normas. Įgyvendinant 

ugdymo turinį, progimnazijoje diegtos socialinio emocinio ugdymo, prevencijos, sveikatos stiprinimo 

programos „Laikas kartu“ (1–4 kl.), „Antrasis žingsnis“ (1–4 kl.), „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 kl.). 

Šios įrodymais grįstos programos padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti 

vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programose numatomas vaikų 

potencialo didinimas, pozityvių socialinių įgūdžių stiprinimas, kūrybinių galių plėtotė, sveikatos 

ugdymas, emocinės sveikatos stiprinimas. Skatinant mokinių sąmoningumą, plėtojant savanorystės 

idėjas, parengtas ir įgyvendintas 5–8 klasių mokinių socialinio emocinio ugdymo programos 

savanorysčių planas. Vykdytos prasmingos iniciatyvos tiek progimnazijoje, tiek rajone.  

Formuojant mokinių sąmoningą ir atsakingą elgesį, tėvai buvo aktyvinami įsitraukti į ugdymo 

procesą. Bendradarbiaujant progimnazijos administracijai, klasių vadovams, švietimo specialistams, 

sistemingai vykdytas tėvų švietimas. 

Siekiant ugdyti mokinių elgesio kultūrą, kūrybiškumą, socialines emocines kompetencijas, 

buvo organizuoti tiksliniai renginiai, iniciatyvos, akcijos: AČIŪ diena, Draugo diena, „Maistas + 
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kultūra = AŠ“, Sąžiningumo mokyklų tinklo kūrimo programos mokyklos vertybių žemėlapio kūrimo 

iniciatyva, projektas, skirtas Tolerancijos dienai, akcija „Savaitės be patyčių“, paskaitos „Visuomenės 

švietimas apie kurčiuosius: gestų kalba, kurčiųjų kultūra, mitai ir įdomybės“, „Elektroninių cigarečių 

žala jaunam organizmui“, interaktyvi edukacija „Problema – (ne)bėda“ ir kt. Į mokinių elgesio 

kultūros formavimą įtraukta ir mokinių taryba. 

2.2 uždavinys. Stiprinti bendruomeniškus santykius, skatinant kiekvieno progimnazijos 

bendruomenės nario asmenybinę ūgtį.  

Siekiant stiprinti progimnazijos narių bendruomeniškumą, organizuoti tradiciniai renginiai: 

Vasario 16-oji, Kaziuko mugė, Užgavėnės, Garbės diena, pažymėjimų įteikimo šventės 4-ose, 8-ose 

klasėse, Mokslo ir žinių diena, Mokytojų diena, šokių vakaras, Bendruomenės diena, sveiko maisto 

popietė, kalėdiniai renginiai. Taip pat organizuotos įvairios iniciatyvos, skirtos Europos kalbų, 

Tolerancijos, Vaikų gynimo, Pyragų, Valentino, Draugo dienoms paminėti. Už Pyragų dienos 

paminėjimo metu surinktas lėšas (282,52 Eur) mokinių pritarimu buvo įkurta laisvalaikio erdvė 

mokyklos II-ame aukšte. Ketvirtąkart įsitraukta į VšĮ „Gelbėkit vaikus“ organizuojamą Solidarumo 

bėgimą – mokinių ir jų šeimų surinktos lėšos (174,97 Eur) skirtos Lietuvoje veikiantiems vaikų 

Dienos centrams. Progimnazijoje didelis dėmesys skirtas gimtosios kalbos ugdymui: organizuotos 

edukacijos, skirtos rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms metinėms, edukacija „Kaip gimsta 

rašytojas?“, protų kovos „Knygnešių pėdsakais“. 

Progimnazijoje nuosekliai skatinta 5–8 klasių mokinių savanorystė. Organizuotos veiklos ir 

iniciatyvos: „Mano mamos uogienė vienišam seneliui“, „Pasakos sekimas“, „Linksmasis kiemas“, 

„Linksmosios pėdutės“, „Vasara mano mieste“, aplinkosauginė iniciatyva. Mokinių tarybos 

iniciatyva trečiąkart organizuotas 5–8 klasių mokinių forumas „Tikslo siekiame kartu!“ Savanorystės 

veiklomis ugdyti mokinių komunikavimo, pažinimo, socialiniai, iniciatyvumo, kūrybingumo 

gebėjimai. 

Telkiant bendruomenę aktyviai bendradarbiauta su mokinių tėvais. Organizuoti bendri 

renginiai: Abėcėlės šventė, Šeimos šventė, Močiučių šventė, protų kovos, žaidimų turnyras, 

Rudenėlio šventė, adventinė vakaronė. Klasių vadovams skatinant, tėvų savanoriauta mokinių 

ekskursijose. Tėvai įtraukti į progimnazijos tarybos, atestacijos komisijos, gamtosauginio komiteto 

veiklas. Aktyvaus būta progimnazijos tėvų komiteto: organizuoti 4 tėvų komiteto pasitarimai, spalio 

mėn. atnaujinta komiteto sudėtis, aptarta veikla. Mokinių tėvams teiktos tikslingos konsultacijos dėl 

pagalbos vaikui mokantis. Organizuoti aštuoni tėvų susirinkimai ir tėvų dienos, skirti mokinių 

individualios pažangos aptarimui, tėvų informavimui ir švietimui, dvi kviestinių lektorių paskaitos 

tėvams.  

Progimnazijoje vykdant Gamtosauginių mokyklų programą, gamtosauginio komiteto 

(administracijos, mokytojų, mokinių, tėvų atstovai) parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas, kurio 

tikslas stiprinti mokinių gamtamokslines kompetencijas, telkti bendruomenę. Už aktyvią 

gamtosauginę veiklą progimnazijos bendruomenei įteikta antra Žalioji vėliava. 

Skatinant mokinių asmenybinę ūgtį, mokiniai rengti dalyvauti olimpiadose ir kituose įvairaus 

lygmens neformaliojo švietimo renginiuose. Mokinių pasiekimai tarptautiniu lygmeniu: šiuolaikinio 

šokio grupė „MES“ šokių konkurse „SHoCK 2019“ užėmė 2 vietą. Respublikiniuose konkursuose 

užimtos prizinės vietos: 4 mokiniai užėmė 1 vietas – konkursuose „Lietuvos gamtininkas“, „Lietuvos 

kovų už laisvę ir netekčių istorija“, „Mokslo Lab“; 2 mokiniai užėmė 2 vietas – konkursuose 

„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, „Mokslo Lab“; šiuolaikinio šokio grupė „MES“ (29 

mokiniai) šokių konkurse „Ant stogo 2019“ užėmė 1 vietą; 4 mokiniai užėmė 3 vietas – 4 klasių 

mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau diktantą 2019“, 5–12 klasių mokinių meninio 

skaitymo konkurse, konkurse „Mokslo Lab“, 2-ojoje tarprajoninėje 5–12 klasių mokinių informacinių 
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technologijų olimpiadoje. 2 mokiniai užėmė 4 ir 5 vietą konkurse „Mokslo Lab“. 1 mokinys užėmė 

11 vietą šalyje informatinio mąstymo konkurse „Bebras 2019“. Dalyvauta respublikiniame 

internetiniame įvairių mokomųjų dalykų edukaciniame konkurse „Olympis 2019“ (pavasario ir 

rudens sesijose): 1 laipsnio diplomus ir medalius pelnė 43 mokiniai, 1 laipsnio diplomus – 168, 2 

laipsnio diplomus – 108, 3 laipsnio diplomus – 57 mokiniai. Konkursuose „Kalbų kengūra 2019“ 

(anglų, rusų kalbomis) mokiniai pelnė 19 auksinės kengūros diplomų, 19 sidabrinės kengūros 

diplomų, 7 oranžinės kengūros diplomus, 26 padėkos raštus. Respublikiniame konkurse „Istorijos 

kengūra 2019“ 1 mokinys pelnė auksinės kengūros diplomą, 1 – oranžinės kengūros diplomą, 20 

mokinių – padėkos raštus; „Gamtos kengūra 2019“ 2 mokiniai pelnė oranžinės kengūros diplomus, 

21 – padėkos raštus. 2 mokiniai pateko į „Matematikos kengūra 2019“ geriausiųjų Lietuvos 50-tuką 

(29 ir 39 vietos).  

Mokinių aktyviai dalyvauta rajoniniuose konkursuose. 12 mokinių užėmė 1 vietas – konkurse 

„Matematikos kengūra“, meninio skaitymo, dailaus rašto konkursuose, informatinio mąstymo 

konkurse „Bebras 2019“, rusų kalbos, fizikos, biologijos, chemijos, technologijų, dailės olimpiadose. 

10 mokinių užėmė 2 vietas – konkurse „Matematikos kengūra“, meninio skaitymo, dailaus rašto, 6, 

8 klasių diktanto konkursuose, biologijos, dailės olimpiadose. 9 mokiniai užėmė 3 vietas – 2 kl. 

diktanto, 1–4 kl. dailaus rašto, meninio skaitymo, 8 kl. diktanto, 6 kl. anglų kalbos, „Matematikos 

kengūros“ konkursuose, informacinių technologijų, chemijos, technologijų olimpiadose. Mokinių 

komandos (berniukai ir mergaitės) užėmė 3 vietas rajoninėse kvadrato varžybose. Berniukų komanda 

futbolo 5 x 5 varžybose – 2 vietą. 3–4 kl. mokinių komanda konkurse „Mažasis lyderis“ užėmė 3 

vietą. 4 mokiniai užėmė 4 vietas – 5 kl. „Matematikos kengūros“ konkurse, informatinio mąstymo 

konkurse „Bebras 2019“, fizikos olimpiadoje, o 1 mokinys – 5 vietą „Matematikos kengūros“ 

konkurse. Epistolinio rašinio konkurse 8a kl. mokinė tapo laureate. Konkurse „Pasveikink ugniagesį“ 

mokinys gavo specialųjį prizą. 5a ir 8a kl. mokinių darbai buvo įvertinti konkurse „Kėdainiai – 2030“. 

1 mokinys gavo padėką už kūrybinio darbo patriotiškumą. 8 kl. mokinių komanda mokinių, mokytojų 

ir visuomenės sveikatos specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ gavo taurę už puikų 

pasirodymą. 3 mokiniai už akademinius pasiekimus, o 1 mokinys – už sportinius pasiekimus pagerbti 

rajoninėse Gabių vaikų pagerbimo šventėse. 

Rugsėjo–spalio mėnesiais vykdytas 1 ir 5 klasių bei naujai atvykusių mokinių savijautos ir 

adaptacijos mokykloje, jų pažangos stebėjimas, aptarimas. Tyrimų išvadomis remtasi tikslingai 

planuojant švietimo pagalbą, individualiai koreguojant mokymosi krūvį. Siekiant sumažinti 

mokymosi krūvį, sukurta veiksminga pagalbos sistema specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, stebėta ir fiksuota jų individuali pažanga, sukurtos naujos pritaikytų ir individualizuotų 

programų bei individualiųjų planų formos.  

Bendruomeniškiems santykiams formuoti buvo parengtas Pedagogų etikos kodeksas, 

įtvirtinantis progimnazijos pedagogų bendražmogiškąsias bei profesinės etikos vertybines nuostatas.  

2.3 uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.  

Progimnazijoje diegiant socialinio emocinio ugdymo (SEU) programas, nuosekliai 

bendradarbiauta su VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ instruktoriais, Kėdainių LIONS moterų klubu, 

kuris jau trečius metus visiems 5 klasių mokiniams dovanoja SEU programos „Paauglystės 

kryžkelės“ pratybų sąsiuvinius. 

Siekiant užtikrinti mokinių iš socialines paslaugas gaunančių šeimų gerovę, švietimo pagalbos 

specialistų ir klasių vadovų betarpiškai bendradarbiauta su Pagalbos šeimai centro darbuotojais, 

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos Kėdainių rajone specialistais. Organizuojant prevencines 

veiklas į pagalbą kviesti Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, bendruomenės policijos 

pareigūnai. 
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Įgyvendinant Kultūros paso koncepciją, bendradarbiauta su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio 

dailės, Kauno Vytauto Didžiojo karo, Lietuvos jūrų, Kauno IX forto, Anykščių A. Baranausko ir A. 

Vienuolio-Žukausko memorialiniu, Lietuvos švietimo istorijos, Kėdainių krašto muziejais, Kėdainių 

Janinos Monkutės-Marks muziejumi-galerija, Klaipėdos jaunimo, Kauno miesto kameriniu teatrais, 

Raudondvario dvaro menų inkubatoriumi, „MB Audronės dizaino inovacijų studija“, viešosiomis 

įstaigomis „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, „Zoopark.lt“, „Garsi tyla“, „Vikingų kaimas“. 

Progimnazijos bendruomenės vykdytos kūrybinės, pilietinės, socialinės veiklos Kėdainių 

krašto muziejuje, Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje, Daugiakultūriame centre, 

Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Meno kolektyvų, mokinių grupių dalyvauta Kėdainių 

kultūros centro organizuojamuose renginiuose. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje mokinių 

dalyvauta edukacijose, susitikimuose su meno žmonėmis, įvairių profesijų žymiais žmonėmis. 

Bibliotekos patalpose progimnazijos specialistų organizuotos rajoninė popietė „Susiburkim kartu 

abipus Nevėžio krantų“, mokinių kūrybinių darbų parodos. 

Bendradarbiaujant su Kėdainių muzikos, dailės mokyklomis, įgyvendintos kūrybinės 

neformaliojo švietimo veiklos, dalyvauta koncertuose, konkursuose, edukacijose. 

Bendradarbiaujant su Kėdainių r. visuomenės sveikatos biuru, birželio 4–5 d. 1–4 kl. mokinių 

dalyvauta projekte „Įvertink riziką“ (ES lėšomis; mokykla – projekto partnerė). 

Bendradarbiaujant su Tarptautine istorinio teisingumo komisija, vykdytos pilietinės iniciatyvos 

„Atmintis gyva, nes liudija...“, „Tolerancijos savaitė“, akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.  

Progimnazijoje organizuoti rajoniniai 5–6 klasių mokinių dailaus rašto, 6-ų klasių mokinių 

lietuvių kalbos diktanto konkursai ir mokinių darbų vertinimo komisijų veiklos (socialinis partneris 

– Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba). 

Progimnazijoje daug dėmesio skirta mokinių profesiniam informavimui ir veiklinimui. 

Bendradarbiauta su šiais socialiniais partneriais: Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 

akademija, Kauno kolegija, Kauno technologijos universitetu, Jaunųjų gydytojų asociacija, Baltijos 

pažangių technologijų institutu, Karmėlavos oro uostu, Kėdainių ledų fabriku „Vikeda“, Kėdainių 

krašto muziejumi, Kėdainių profesinio rengimo centru, miesto gimnazijomis, įvairių profesijų 

atstovais. Vykdytos edukacijos „Šok į tėvų klumpes“, vaikų vasaros stovykla „Aš ir mano draugai“ 

socialiai remiamiems mokiniams. Organizuotos išvykos į tėvų darbo vietas, susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais, mokinių tėvai kviesti papasakoti apie savo profesijas (kiekvienoje pradinio 

ugdymo klasėje įvyko 3–4 susitikimai, o pagrindinio ugdymo – 1–2 susitikimai ar išvykos). 

Įgyvendinant gamtosauginių mokyklų veiksmų planą, bendradarbiauta su Kėdainių miesto 

miškų urėdija, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 

akademija, AB „Lifosa“, Gamtos tyrimų centru, UAB „Kėdainių vandenys“.  

Bendradarbiaujant su Kėdainių lopšeliais-darželiais „Aviliukas“, „Pasaka“, „Vyturėlis“, 

darželiu-mokykla „Obelėlė“ vykdytas projektas „Trys žingsneliai mokyklos link...“ Su Kėdainių 

rajono gimnazijomis, progimnazijomis, kitomis ugdymo įstaigomis organizuoti bendri renginiai 

informuojant mokinius apie tolimesnio mokymosi galimybes, plėtojant mokinių kūrybingumo, 

socialines kompetencijas. Dalykų mokytojų, neformaliojo švietimo vadovų dalytasi metodinės 

veiklos gerąja patirtimi.  

2.4 uždavinys. Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius.  

Įgyvendinant 2019–2020 m. m. ugdymo planą, daug dėmesio skirta mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžiams: integruota Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa, įgyvendinti sveikos gyvensenos ugdymo ir sveikatos priežiūros specialisto planai. Sveikos 

gyvensenos temos integruotos į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, spec. ugdymo pratybų turinį, 

neformaliojo švietimo turinį. Stiprinant pedagoginio personalo sveikos gyvensenos kompetencijas, 
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vyko mokymai „Progimnazijos darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje 

stiprinimas“, „Psichologinis ir fizinis atsinaujinimas“. Skaitytos paskaitos tėvams ir mokiniams 

„Elektroninių cigarečių žala jaunam organizmui“, kitomis aktualiomis sveikatinimo, saugumo 

temomis. Į sveikatinimo veiklas (mokinių ekskursijas, žygius) įtraukti tėvai. 

Organizuoti renginiai, akcijos, įvairios iniciatyvos, formuojančios mokinių sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Fizinio ugdymo mokytojų buvo organizuoti įvairūs sportiniai renginiai (per mėnesį 2–4 

renginiai). Dalis sveikatingumo renginių vyko Kėdainių mieste, įtraukti ir tėvai: „Judėjimo 

labirintas“, Solidarumo bėgimas, Rudenėlio šventė. Mokinių tarybos iniciatyva organizuotos 5 šokio 

dienos. Sveikos gyvensenos tema vyko protmūšis „AIDS – geriau žinoti“, „Sveikatos abėcėlė“, 

sveiko maisto popietė „Pavaišink draugą sveiku maistu“. Mokiniai skatinti aktyviai gyventi, stiprinti 

savo fizinę sveikatą, formuoti teigiamas sveikos gyvensenos nuostatas. Dalyvauta neformaliojo 

švietimo renginiuose: 3 respublikinio lygmens, 2 rajono lygmens. 

Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru dalyvauta sveikos gyvensenos iniciatyvose 

„Judumo savaitė“, „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, „Sveikatiada“, Tarptautinei judėjimo sveikatos 

labui dienai skirtame renginyje. 2–4 klasių mokiniams vestos plaukimo pratybos Kėdainių sporto 

centro Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso plaukimo baseine. Progimnazijoje 

dirbančios sveikatos priežiūros specialistės aktyviai lavinti sveikos gyvensenos įgūdžiai. Mokiniams 

organizuotos edukacijos „Asmens higiena“, „Saugokime regėjimą“, „Dantuko džiaugsmai ir vargai“, 

„Kaip apsisaugoti nuo peršalimo ligų?“, „Augu ir keičiuosi“, „Stebuklingas vanduo“, „Tarp mūsų, 

mergaičių“, ,,Tarp mūsų, berniukų“, praktiniai užsiėmimai „Pirma pagalba“, „Kaip gerinti akių 

judesių koordinaciją, aktyvinti smegenų darbą?“, akcija ,,Mes prieš rūkymą!“, skirta Tarptautinei 

dienai be tabako. Parengti 9 stendiniai pranešimai sveikatinimo temomis. Buvo įgyvendinti sporto 

projektai: gegužės mėn. – „Sportas mus vienija“, birželio mėn. – „Įvertink riziką“.  

Rugsėjo–spalio mėnesiais vyko pirmų, penktų klasių mokinių, naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimas, aptarimas. Rezultatai ir rekomendacijos bendruomenei pristatyti tėvų 

susirinkimų metu. Didelis dėmesys skirtas mokinių mokymosi krūvio reguliavimui, tėvų 

informavimui, bendradarbiavimui. 

2.5 uždavinys. Ugdyti mokinių tautinę savimonę, sudarant sąlygas įgyti ir plėtoti etninės 

kultūros pagrindus.  

2019–2020 m. m. parengta ir vykdyta etninės kultūros ugdymo bendroji programa. Laisvės 

kovų istorijos ir pilietiškumo pagrindų temos integruotos į 5–8 kl. ugdymo turinį. Bendradarbiaujant 

su įvairiomis asociacijomis, savanorių organizacijomis, savivaldos institucijomis, vykdytos 5–8 kl. 

mokinių socialinės pilietinės veiklos. 

Ugdant mokinių tautinę savimonę, stiprinant etninės kultūros pagrindus, organizuoti įvairūs 

renginiai, akcijos, iniciatyvos: iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija...“, edukacijos „Myliu savo 

kraštą“, „Aš myliu Lietuvą“, protų kovos „Skaitau knygą lietuviškai“, renginiai „Po vienu stogu“, 

„Užgavėnių šėlsmas“, Kaziuko mugė, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtos veiklos, 

Konstitucijos egzamino I ir II turas, iniciatyva „Tolerancijos savaitė“. Aktyviai dalyvauta 

rajoniniuose renginiuose: Europos paveldo dienose „Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“, 

iniciatyvoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“, pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių 100-mečio ir pirmojo 

Lietuvos savanorio P. Lukšio žūties 100-ųjų metinių minėjime, rajoniniame protų mūšyje, skirtame 

Lietuvos laisvės kovoms atminti. 

Dvidešimties klasių mokinių pasirinkta 11 tikslinių Kultūros paso edukacijų. Bendradarbiaujant 

su progimnazijos socialiniais partneriais kiekvienos klasės dalyvauta edukacinėje pamokoje, 

užsiėmime, skirtuose kultūrinės sampratos plėtotei, kūrybinių gebėjimų saviraiškai, pilietinei-
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pažintinei veiklai, profesiniam informavimui. Visi dalykų mokytojų, neformaliojo švietimo vadovų 

dalis pamokų ar kitokių ugdomųjų užsiėmimų vesta netradicinėse erdvėse. 

Mokinių tarybos įsitraukta į Kėdainių rajoninės mokinių tarybos inicijuotas veiklas: iššūkių 

„Lietuva – mano širdyje“ įgyvendinimą, filmo „Ką tau reiškia būti tolerantiškam?“ kūrimą. 

2.6 uždavinys. Tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo kultūrą, pristatant 

progimnazijos veiklą bei pasiekimus. 

Gerąja darbo patirtimi nuolat dalytasi progimnazijos svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyroje, šalies ir Kėdainių rajono žiniasklaidoje, progimnazijos metodinių pasitarimų metu. 

Publikuoti šie straipsniai: „Paskelbta, kur mokiniams mokytis geriausia“, „Mieste atrakcionų parkas 

ir „McDonald`s“, „Robotika: atsivėrę nauji horizontai“, „Metų mokytoja – iš Labūnavos mokyklos“, 

„Antrajame Konstitucijos egzamino etape – 11 krašto moksleivių“, „Šventė Bendruomenės dieną“, 

„Mokiniai vis drąsiau priešinasi patyčioms“, „Mokinukai dalijosi gerumu“. Publikacijos apie 

progimnaziją kauptos segtuve ,,Žiniasklaida apie mūsų bendruomenę“. Parengtas lankstinukas 

būsimiems pirmųjų klasių mokiniams ir tėvams. Nuolat atnaujinama informacija stende 

„Bendruomenės savanorysčių medis“. 

Progimnazijos komandos organizuota respublikinė konferencija „Visos dienos mokykla – 

ugdymo sėkmei“, bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

konferencijoje dalytasi gerąja darbo patirtimi. Progimnazija garsinta šokių grupės „MES“,  

dalyvaujančios konkursuose ir laiminčios juose prizines vietas. Kėdainių r. savivaldybei teikta 

informacija apie 2018–2019 m. m. gabius mokinius, o spalio mėn. – apie 2018–2019 m. m. 

ryškiausius mokinių sportinius pasiekimus. 

Pavasarį buvo parengta 2018–2019 m. m. mokinių dalyvavimo ir pasiekimų konkursuose, 

kituose neformaliojo švietimo renginiuose apskaita, ji viešinama progimnazijos internetinėje 

svetainėje. Progimnazijos I aukšte įrengta puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių nuotraukų 

galerija. Mokslo metų pabaigoje organizuotas 1–4 kl., 5–8 kl. tradicinis renginys „Garbės vakaras“. 

Progimnazijos mokinių tarybos aktyviai įsitraukta į Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT), 

Kėdainių mokinių lyderių klubo (KMLK) veiklas. Bendradarbiaujant su rajono mokinių lyderiais 

ugdytas mokinių kūrybiškumas, pilietiškumas, lyderio savybės.  

Tobulinant progimnazijos veiklą, buvo parengtos ar atnaujintos progimnazijos tvarkos ir 

aprašai. Jie paskelbti progimnazijos interneto svetainėje. 

 

2. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

Sritis, tema,      

veiklos rodiklis 
Privalumai. Trūkumai. Siūlymai. 

Sritis 

4. Lyderystė ir vadyba 

Tema 

4.1. Veiklos 

planavimas ir 

organizavimas 

Veiklos rodiklis 

4.1.1. Perspektyva ir 

bendruomenės 

susitarimai 

 

Privalumai 

Progimnazijos: 

 vizija, misija gerai atspindi ugdymo įstaigos savitumą, orientuota į 

ateities iššūkius švietimui, paremta šiuolaikinių švietimo tyrimų 

rezultatais, atitinka nacionalinę, regiono strategiją, 

 vizija, misija ir tikslai tinkamai viešinami mokyklos bendruomenei, 

fiksuoti ugdymo įstaigos strateginiame plane, skelbiami interneto 

svetainėje, progimnazijos stende, 

 bendruomenės nariai gerai žino strateginės veiklos kryptis,  

 planavimo procedūros nuoseklios, rengiant planus naudojamasi 

progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis, 
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 strateginio plano rengime dalyvauja visi mokyklos bendruomenės 

atstovai (administracija, mokytojai, tėvai), 

 pasiekimai, kryptingas ugdymo proceso organizavimas, bendruomenės 

sutelktumas rodo, kad vizijos siekiai gerai įgyvendinami, 

 finansiniai ištekliai skirstomi skaidriai, prireikus randami papildomi, 

 bendruomenė kūrybinga, besimokanti ir nuolat siekianti pažangos 

įvairiose veiklos srityse: ugdymo rezultatų, ugdymo proceso, ugdymo 

aplinkų kūrimo ir kt.  

Trūkumai 

 Trūksta psichologinę pagalbą teikiančio specialisto. 

 Menka dalies bendruomenės narių (tėvų) atsakomybė už efektyvų 

progimnazijos tikslų įgyvendinimą. 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Ieškoti galimybių efektyviai psichologinei pagalbai mokykloje 

užtikrinti. 

 Aktyvinti dalies tėvų įsitraukimą į aktyvią mokyklos veiklą. 

Sritis 

4. Lyderystė ir vadyba 

Tema 

4.1. Veiklos 

planavimas ir 

organizavimas 

Veiklos rodiklis 

4.1.2. Lyderystė 

Privalumai 

Progimnazijoje sudarytos galimybės lyderystės raiškai:  

 susitarta dėl veiklos prioritetų, vykdoma stebėsena, tyrimai, veiklos 

įsivertinimas, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija, 

mokymosi pasiekimų vertinimas, keliama kvalifikacija, 

 dėl progimnazijos tobulinimo sričių yra diskutuojama ir tariamasi, 

diskusijos yra dalykiškos, įgalinančios priimti sprendimus, sutarti 

progimnazijos tikslai yra aiškūs, skatinantys veikti. 
 

Progimnazijos savivalda sudaro sąlygas lyderystės raiškai reiškiant 

nuomonę ir priimant sprendimus. 
 

Progimnazijos vadovai: 

 skatina, palaiko ir remia bendruomenės narių iniciatyvas,  

 pastebi ir vertina gerąją darbuotojų patirtį ir gebėjimus,  

 pripažįsta ir pasitiki mokytojų profesiniais gebėjimais – pedagoginiai 

darbuotojai vadovauja darbo grupėms, dalyvauja rengiant, koreguojant 

veiklą reglamentuojančius dokumentus, formas, nuostatus ir kt.,  

 stebi mokytojų pamokas, 

 skatina pildyti Metinės veiklos ataskaitas, pasidalyti sėkmėmis, 

problemomis metodinių grupių pasitarimuose ir taip padėti vienas 

kitam tobulėti. 
 

Pedagoginės bendruomenės daugumą sudaro apmąstantys, nuolat 

tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, kurie: 

 kelia ugdymo kokybę atliepiančius tikslus, įgyvendina naujoves, stebi 

jų poveikį, 

 ieško veiklos tobulinimo sprendimų,  

 teikia pasiūlymus, diskutuoja, generuoja idėjas, 

 skiria nuolatinį dėmesį mokymui ir mokymuisi, 



13 
 

 
 

 kuria ir palaiko bendradarbiavimo kultūrą, skatinančią kolegų profesinį 

augimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, 

 palaiko ir skatina progimnazijos bendruomenės narių lyderystę, 

 skatina mokinius stebėti ir įsivertinti individualią pažangą. 
 

Kiekvienam bendruomenės nariui suteikiama laisvė siūlyti, prisiimti 

atsakomybę ir įgyvendinti savo idėjas. Idėjos, pasiūlymai, pokyčiai: 

 pateikiami žodžiu per posėdžius ar pasitarimus, 

 išsiunčiami elektroniniu paštu ar Mano dienynas pranešimu, 

 aptariami su grupių lyderiais. 
 

Dauguma apklaustų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų sutinka, 

kad: 

 progimnazijoje skatinamos mokytojų iniciatyvios (83 proc.), 

 sulaukiama pagalbos ir patarimų iš mokyklos vadovų, skatinimas 

įtakoja didesnį aktyvumą (87 proc.), 

 lyderiai įgalina progimnazijos bendruomenę diskutuoti, mąstyti, veikti 

kūrybiškai (85 proc.). 

Dauguma apklaustų mokinių sutinka, kad: 

 jie imasi iniciatyvos organizuojant progimnazijos renginius, šventes (60 

proc.), 

 jie teikia siūlymus dėl progimnazijos veiklos gerinimo (74 proc.), 

 jų nuomonė, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami (69 

proc.). 

Trūkumai 

 Dalis mokytojų stokoja lyderystei palankios kultūros: apsiriboja darbu 

klasėje, labiau pasyviai nei aktyviai dalyvauja bendruose 

progimnazijos, kaip organizacijos, reikaluose, kalbasi, bet nediskutuoja, 

nesiūlo, menkai buria kitus iniciatyvoms įgyvendinti, apsiriboja 

kasdienos rūpesčiais, ne itin daug veiklos kreipia į perspektyvą. 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Sistemingai atvirai ir konstruktyviai diskutuoti apie mokymosi sėkmes 

ir problemas metodinėse grupėse, padėti vieni kitiems. 

 

Sritis 

4. Lyderystė ir vadyba 

Tema 

4.1. Veiklos 

planavimas ir 

organizavimas 

Veiklos rodiklis 

4.1.3. Mokyklos 

savivalda 

Privalumai 

 Progimnazijos valdyme atstovaujami visų bendruomenės narių 

interesai. Progimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka veikia šios 

savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių 

taryba, tėvų komitetas, administracijos pasitarimas, metodinė taryba. 

 Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymo principai ir 

kompetencijos atitinka progimnazijos nuostatuose numatytus 

reikalavimus. 

 Savivaldos institucijų veikla teigiamai keičia progimnazijos gyvenimą, 

kuria pasitikėjimo visais bendruomenės nariais kultūrą, padeda 

įgyvendinti demokratinį progimnazijos valdymą. 
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Trūkumai 

 Tėvų komiteto dalyvavimas progimnazijos bendruomenės gyvenime 

nėra aktyvus. 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Skatinti realiai veikiančią aktyvią ir efektyvią tėvų komiteto veiklą – 

siekti, kad tėvų komitetas padėtų mokytojams spręsti vaikų ugdymo 

problemas (lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo klausimus), 

rūpintųsi kultūriniu tėvų ir vaikų bendruomenės gyvenimu, pedagoginiu 

tėvų švietimu. 

 Parengti tėvų komiteto veiklos planą. 

Sritis 

4. Lyderystė ir vadyba 

Tema 

4.3. Asmeninis 

meistriškumas 

Veiklos rodiklis 

4.3.1. Kompetencija 

Privalumai 

Dauguma apklaustų mokytojų:  

 teigia, kad jiems patinka mokytojo darbas (95 proc.), 

 su mokiniais elgiasi pagarbiai (100 proc.),  

 jiems rūpi mokinių savijauta (100 proc.),  

 yra susipažinę su Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pedagogų 

etikos kodeksu (100 proc.) ir laikosi jo nuostatų: palaiko progimnazijos 

siekius, garbingai atstovauja progimnazijai vidaus ir išorės gyvenime 

(100 proc.), puoselėja pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu 

bendruomenės nariu (100 proc.), kolegas vertina pagal jų profesinę 

veiklą, pedagogo profesines savybes, o ne remdamiesi asmeniniu ar 

politiniu santykiu (97 proc.), jiems nepriimtina nesąžininga profesinė 

konkurencija, jie neeskaluoja smulkmeniškų konfliktų ir intrigų (100 

proc.), 

 sistemingai tobulina savo socialinius emocinius gebėjimus, mokinių 

emocijų atpažinimo ir konfliktinių situacijų sprendimo kompetencijas 

(100 proc.), 

 šiuolaikiškai, įdomiai, veiksmingai organizuoja mokymą: rūpinasi, kad 

pamokos laikas būtų išnaudotas aktyviam mokymuisi (97 proc.), 

skatina savarankišką mokinių mokymąsi (100 proc.), mokomąją 

medžiagą mokiniams pristato kiek įmanoma įvairesniais požiūriais (100 

proc.), taiko įvairius mokymo metodus (100 proc.), pamokas 

organizuoja taip, kad visi mokiniai būtų atitinkamai skatinami ir iš jų 

būtų reikalaujama pagal jų gabumus (100 proc.), tikslingai veda 

mokinius link savęs vertinimo ir savęs analizavimo (100 proc.).  

Dauguma apklaustų mokinių sutinka, kad 

 mokytojai su mokiniais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai (85 proc.),  

 mokytojams rūpi mokinių savijauta (85 proc.), 

 mokytojų pamokos yra įdomios ir įvairios (84 proc.), 

 mokytojai rūpinasi, kad visas pamokos laikas būtų išnaudotas aktyviam 

mokymuisi (97 proc.), 

 mokytojai pamokose skatina mokinius savarankiškai mokytis, 

savarankiškai atlikti užduotis (96 proc.). 

Trūkumai 

Dalis apklaustų mokytojų: 
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 reguliariai nesidomi mokinių atsiliepimais apie jų pedagoginį elgesį, 

profesinę veiklą (46 proc.),  

 nepakankamai diferencijuoja namų darbus (36 proc.). 

Dalis apklaustų mokinių teigia, kad 

 mokytojai nediferencijuoja namų darbų (45 proc.), 

 iš mokytojų mokiniai nesulaukia daug pagyrimų (31 proc.). 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Panaudojant „IQES online“ instrumentus mokytojams kartą per 

pusmetį / metus surinkti mokinių atsiliepimus apie jų pedagoginį elgesį, 

profesinę veiklą. 

 Pagal galimybes skatinti individualius mokymosi procesus: 

diferencijuoti užduotis pamokose ir namų darbams, skatinti mokinius 

planuoti savo mokymąsi, vystyti savo mokymosi strategijas.  

 Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją pasakant pagyrimą už 

individualią pažangą, įrašant pagyrimą el. dienyne. 

Sritis 

4. Lyderystė ir vadyba 

Tema 

4.3. Asmeninis 

meistriškumas 

Veiklos rodiklis 

4.3.2. Nuolatinis 

profesinis tobulėjimas 

Privalumai 

Progimnazijoje:  

 dirba kompetentingi darbuotojai, turintys reikiamą išsilavinimą ir 

kvalifikaciją, galintys įgyvendinti progimnazijos uždavinius ir 

patenkinti moksleivių ugdymosi poreikius, 

 skiriamas pakankamas dėmesys mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimui, 

skatinama ir vykdoma mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacija, 

 susitarta dėl kvalifikacijos kėlimo būdų ir formų, apmokėjimo tvarkos. 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai profesines kompetencijas 

tobulina: 

 stebėdami ir aptardami ugdomąsias veiklas, 

 vykdydami gerosios patirties sklaidą, 

 dalindamiesi patirtimi metodinėse grupėse,  

 įsivertindami savo profesinę veiklą, jos rezultatus,  

 dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose:  

neformalaus švietimo programose, seminaruose, konferencijose, 

projektuose, nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir kt. 

 su mokiniais dalyvaudami rajoniniuose, respublikiniuose bei 

tarptautiniuose konkursuose, 

 gilindami bendrąsias specialiąsias kompetencijas savišvietos būdu (100 

proc.), 

 analizuodami mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus (100 

proc.). 

Trūkumai 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos ataskaitose 

aprašomos atliktos veiklos, bet jose neatsispindi mokytojo užsibrėžtų 

siekių įgyvendinimas bei atliktų veiklų poveikis mokinių pasiekimams. 
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 Ne visi mokytojai stebi ir aptaria pamokas, vykdo gerosios patirties 

sklaidą. 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Vykdyti metinius pokalbius su progimnazijos vadovu ar mokytojo 

veiklą kuruojančiu vadovu – aptarti stipriąsias ir tobulintinas pedagogų 

veiklos puses, asmeninius lūkesčius, profesinio tobulėjimo kryptis. 

 Skatinti gerosios patirties sklaidą, vesti atviras pamokas, teikti 

kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

 Tobulinti metinės metodinių grupių veiklos ataskaitos formą. 

 

3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

Progimnazijos, kaip organizacijos, pažangos 

siekis. 

Efektyvus progimnazijos veiklos sričių 

įsivertinimas ir rezultatų panaudojimas veiklos 

tobulinimui. 

Nuolatinis profesinis tobulėjimas. 

Svetinga ir jauki progimnazijos aplinka. 

Savitos tradicijos, skatinančios 

bendruomeniškumą. 

Komandinio darbo principai. 

Tikslingi ryšiai, partnerystė su kitomis 

institucijomis ir vietos bendruomene. 

Dalyvavimas ir pasiekimai projektuose, 

neformaliojo švietimo ugdymo veiklose. 

Aktyvi mokinių savanoriška veikla. 

Tinkama bendroji rūpinimosi mokiniais 

politika.  

Orientavimasis į mokinių poreikius. 

Mokinių skatinimas būti aktyviais mokyklos 

gyvenimo kūrėjais. 

Programų bei projektų teikiamų galimybių 

panaudojimas. 

Visos dienos mokyklos grupių veiklos 

organizavimas. 

Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo pamokose 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

Nepakankamas pagalbos mokiniui teikimas. 

Kiekvieno mokinio skatinimas siekti 

individualios mokymosi pažangos. 

Tobulintina dalies mokinių elgesio kultūra. 

Nepakankamas dalies mokinių mokymosi 

motyvacijos lygis. 

Tėvų (ypač socialines paslaugas gaunančių) 

į(si)traukimas į mokinių ugdymo procesą. 

Galimybės Grėsmės  

Atsižvelgti į Geros mokyklos koncepcijos 

nuostatas tobulinant progimnazijos veiklą.  

Aktyvinti lyderystės raišką bendruomenėje. 

Panaudoti „IQES online“ instrumentus 

(mokymasis bendradarbiaujant, kolegialus 

grįžtamasis ryšys) progimnazijos veiklos 

kokybei gerinti. 

Nestabili švietimo politika. 

Stiprėjanti mokyklų konkurencija. 

Mokinių skaičiaus rajone mažėjimas. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių 

skaičiaus didėjimas. 

Švietimo sistemos nepasirengimas SUP 

mokinių integracijai. 
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Vykdyti gerosios patirties sklaidą, vesti atviras 

pamokas, teikti kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

Taikyti mokinius aktyvinančius ir 

kompetencijas ugdančius metodus pamokose.  

Tobulinti ugdymo aplinkas.  

Pritraukti papildomų finansavimo šaltinių (ES 

lėšos, projektų finansavimas, 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio skyrimas, socialinių partnerių 

parama). 

Stiprinti progimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimą. 

Neigiama socialinės aplinkos įtaka. 

Atsakomybės už ugdymo rezultatus 

paskirstymo (tėvai–vaikai–mokykla) 

netolygumas.  

 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 2020 M. 

 

 Veiksmingas, kokybiškas ir modernus ugdymas. 
 Bendruomeniškų santykių plėtojimas, kuriant jaukią, saugią, pozityviai motyvuojančią 

aplinką.  
 

IV SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 tikslas. Užtikrinti progimnazijos ugdymo proceso kokybę. 

Uždaviniai. 

1.1. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas (mokytojų kvalifikacija; mokytojų gerosios 

patirties sklaida; projektinė veikla; metodinių grupių veikla; bendradarbiavimas su kitomis 

įstaigomis). 

1.2. Gerinti pamokos kokybę siekiant mokinių mokymosi pažangos (įtraukusis ugdymas; mokinių 

kompetencijų ugdymas; individuali pažanga; mokinių vertinimas ir įsivertinimas; švietimo pagalba 

mokiniams; grįžtamasis ryšys). 

1.3. Ugdyti esmines mokinių kompetencijas per neformalųjį vaikų švietimą ir popamokinę veiklą 

(mokinių savivalda; VDM grupių veikla; neformalusis mokinių švietimas; gabių vaikų ugdymas; 

projektinė veikla; ugdymas karjerai).  

1.4. Kurti ir plėtoti įgalinančias mokytis edukacines aplinkas (mokymasis be sienų; IKT 

naudojimas ugdymo procese; fizinė aplinka (įranga, priemonės, pastatas ir jo aplinka, aplinkų 

bendrakūra). 

 

2 tikslas. Stiprinti progimnazijos bendruomeniškus santykius, skatinant asmenybinę ūgtį. 

Uždaviniai. 

2.1. Puoselėti progimnazijos kultūrą (tradiciniai ir nauji renginiai; veiklos, susijusios su 2020 metų 

aktualijomis; 5–8 klasių mokinių savanorystės).  

2.2. Kurti saugią, sveiką, palankią ugdymuisi aplinką (tyrimai; VGK veikla; sveikatos priežiūros 

programa; socialinio emocinio ugdymo programos). 

2.3. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniai partneriais. 

2.4. Stiprinti progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą.  
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V SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas. Užtikrinti progimnazijos ugdymo proceso kokybę. 

1.1 uždavinys. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas. 

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiamas rezultatas 

1.1.1. Dalyvauti kvalifikacijos 

plėtojimo ir profesinių 

kompetencijų tobulinimo 

renginiuose (ŠMSM 2019 

m. lapkričio 25 d. 

įsakymas Nr. V-1367) 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

 

Bus sudarytos sąlygos 

dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

dauguma mokytojų 

patobulins savo 

kompetencijas. 

1.1.2. Aprūpinti mokytojus 

reikalinga metodine ir 

dalykine literatūra, 

kompiuterinėmis 

programomis. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija Gerės pamokos kokybė, 

mokytojai taikys 

inovatyvius mokymo 

metodus. 

1.1.3. Efektyvinti darbą 

pamokose, taikant 

aktyviuosius ugdymo 

metodus, įtraukiant 

mokinius į naujos 

medžiagos perteikimo 

būdų ir formų paiešką, 

modernizuojant ugdymo 

procesą, taikant IKT. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Gerės pamokos vadyba, 

bus efektyviau 

išnaudojamas pamokos 

laikas. 

1.1.4. Vesti, stebėti, aptarti 

atviras, netradicines, 

integruotas pamokas. 

Kovo 

mėn. 

Dir. 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Mokantis iš kolegų 

gerosios patirties, tobulės 

mokytojų profesinės 

kompetencijos, vyks 

aktyvesnė metodinių 

grupių veikla. 

1.1.5. Plėtoti kolegialius ryšius 

siekiant tobulinti pamokos 

vadybą  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Taikant kolegialųjį ryšį 

(pasitarimai, pokalbiai 

metodinėse grupėse, 

tikslinėse mokytojų 

grupelėse ir kt.) tobulės 

mokytojų kompetencijos. 

1.1.6. Stiprinti dalykų mokytojų, 

klasės vadovų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

bendradarbiavimą siekiant 

mokinių individualios 

pažangos. 

Kartą per 

du 

mėnesius  

Dalykų 

mokytojai 

Bus organizuoti tiksliniai 

klasių vadovų, mokytojų 

ir švietimo pagalbos 

specialistų pasitarimai 

dėl mokinių 

individualios mokymosi 

pažangos.  

1.1.7. Organizuoti metodines 

dienas. 

Vasario, 

balandžio, 

lapkričio 

mėn. 

Metodinė taryba Bus suorganizuotos trys 

metodinės dienos: 

„Geroji patirtis 

STEAM“, „Pamokos ir 

namų darbų užduočių 

diferencijavimas“, 
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„Projektai – kas tai?“, 

pasidalyta gerąja 

patirtimi. 

1.1.8. Sistemingas mokytojų 

veiklos įsivertinimas, 

numatant tobulinimo(si) 

kryptis. 

Birželio, 

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai bus skatinami 

tobulinti savo 

kompetencijas, siekti 

asmeninės pažangos 

(mokinių apklausa, 

mokytojų metodinės 

veiklos ataskaitos 

birželio ir gruodžio 

mėn.). 

1.2 uždavinys. Gerinti pamokos kokybę siekiant mokinių mokymosi pažangos. 

1.2.1. Mokyti mokinius išsikelti 

mokymosi tikslus, 

planuoti, įsivertinti savo 

individualią pažangą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Pagerės mokinių 

mokymosi motyvacija, 

rezultatai, įgūdžiai, 

aktyvumas pamokose. 

Mokiniai įgis mokėjimo 

mokytis kompetenciją 

(klasių valandėlėse, 

pamokose, 

individualiuose 

pokalbiuose). 

1.2.2. Padėti mokiniams 

mokytis, nuolat teikiant 

konstruktyvų atsaką, 

įtraukiant juos į vienas kito 

vertinimo ir įsivertinimo 

veiklas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai geriau supras 

gero darbo ar tinkamo jo 

atlikimo reikalavimus, 

mokės įžvelgti savo ir 

kitų veiklos, atlikčių 

stiprybes bei tobulintinas 

sritis, numatys 

tobulinimo(si) būdus 

(pamokose, 

konsultacijose). 

1.2.3. Analizuoti akademinius 

rezultatus, aptariant ir 

numatant priemones, 

kurios skatintų mokinių 

mokymosi pažangą ir 

socialinę raidą. 

Kiekvieno 

mėnesio   

I sav. 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Siekiant vaiko 

individualios pažangos, 

gerės klasės, mokyklos 

ugdymo(si) rezultatai 

(klasės valandėlėse, 

pokalbiuose su tėvais, 

mokytojais, 

individualiai). 

1.2.4. Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

turinį, jį pritaikyti 

gabiems, mokymosi 

motyvacijos 

stokojantiems, specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai geriau pažins 

mokinius, galės suteikti 

efektyvesnę individualią 

pagalbą (metodinė diena, 

analizė metodinėse 

grupėse). 

1.2.5. Atkreipti dėmesį į namų 

darbų skyrimo 

veiksmingumą: apimtį, 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Tikslingas namų darbų 

skyrimas padidins 

mokinių mokymosi 
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užduočių diferencijavimą, 

atlikimo kontrolę ir 

vertinimą. 

motyvaciją, sudarys 

sąlygas siekti 

individualios mokymosi 

pažangos (bus atliktas 

tyrimas el. dienyne ir 

mokinių apklausa, aptarta 

pasitarimuose). 

1.2.6. Populiarinti STEAM 

dalykų mokymąsi ir 

skatinti mokinių 

kūrybiškumą ieškant 

inovatyvių sprendimų. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai dalyvaus ŠMM 

STEAM konkurse 

,,Mūsų eksperimentas“, 

LNMSC konkursuose 

„Lietuvos gamtininkas“, 

„Mano žalioji palangė“, 

„Tyrėjų nakties“ 

renginiuose ir kt. 

1.2.7. Sudaryti individualius 

ugdymo planus 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Bus suplanuota ir 

organizuota specialioji 

pedagoginė pagalba SUP 

mokiniams. Mokiniai bus 

ugdomi pagal jų 

gebėjimus, sieks 

individualios pažangos. 

1.2.8. Stebėti SUP mokinių 

individualią pažangą, 

aptarti, teikti veiksmingą 

pagalbą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

SUP mokiniai gaus 

konkrečią, veiksmingą 

pagalbą. 

1.2.9. Organizuoti Nacionalinį 

mokinių pasiekimų 

patikrinimą (NMPP) 2, 4, 

6, 8 klasėse. 

Balandžio

–gegužės 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Vyks NMPP testų 

vykdymas, vertinimas, 

perspektyvų numatymas. 

1.2.10. Aptarti 2, 4, 6, 8 klasių 

NMPP testų rezultatus, 

atlikti lyginamąją analizę 

Gegužės–

birželio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Progimnazijos mokinių 

mokymosi rezultatai bus 

palyginti su rajono, 

respublikos vidurkiu, 

numatyta pagalba. 

(metodinėje taryboje, 

pedagogų posėdyje, 

metodinėse grupėse, tėvų 

susirinkimuose). 

1.2.11. Pritaikyti ir efektyviai 

išnaudoti mokyklos ir 

miesto erdves, 

organizuojant ugdymą(si). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai išsiugdys 

problemų sprendimo, 

kūrybinės veiklos, 

tyrinėjimo įgūdžių, įgis 

bendradarbiavimo 

įgūdžių. 

1.3 uždavinys. Ugdyti esmines mokinių kompetencijas per neformalųjį vaikų švietimą ir 

popamokinę veiklą. 

1.3.1. Organizuoti mokinių 

tarybos narių ir klasių 

seniūnų aktyvų 

dalyvavimą mokyklos 

bendruomenės gyvenime. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui  

J. Gaučienė 

Mokiniai ugdysis 

esmines kompetencijas 

spręsdami aktualius 

mokyklos bendruomenei 

klausimus. 
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1.3.2. Vykdyti projektus, 

susijusius su mokymosi 

turiniu, įtraukiant įvairių 

gebėjimų mokinius. 

Sausio–

gruodžio 

mėn.  

Projektų 

vadovai  

Bus plečiamas mokinių 

akiratis, jie įgis naujų 

įgūdžių ir žinių 

(kūrybiniai darbai, 

pamokų užduotys). 

1.3.3. Skirti mokiniams 

trumpalaikius projektus 

integruojant mokomuosius 

dalykus.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai tobulins 

mokėjimo mokytis, 

komunikavimo ir kt. 

kompetencijas.  

1.3.4. Sudaryti sąlygas 

didesniam mokinių 

skaičiui dalyvauti 

konkursuose, 

konferencijose, 

olimpiadose. 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

Dalykų 

mokytojai 

Bus suteikta galimybė 

mokytojams ir 

mokiniams įsivertinti 

žinias ir gebėjimus, 

praktinę dalykų 

konsultacijų naudą.  

1.3.5. Tobulinti visos dienos 

mokyklos modelio (VDM) 

įgyvendinimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Sudaryta darbo 

grupė  

Vyks įvairiapusiška 

VDM veikla įtraukiant 

dalykų mokytojus, 

neformaliojo švietimo 

vadovus, švietimo 

pagalbos specialistus, 

socialinius partnerius. 

1. 4 uždavinys. Kurti ir plėtoti įgalinančias mokytis edukacines aplinkas. 

1.4.1. Įgyvendinti ūkinės veiklos 

planą.  

Per 

mokslo 

metus 

Administracija, 

tėvų komitetas, 

progimnazijos 

bendruomenė 

Progimnazijos lėšomis 

bus suremontuoti bent 5 

kabinetai, koridoriai, 

įrengtas mokyklos 

muziejus.  

1.4.2. Sistemingai atnaujinti 

mokymo(si) priemones, 

įrangą. 

Per 

mokslo 

metus 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Pagal galimybes 

kabinetai bus aprūpinti 

kompiuterine technika, 

mokymo(si) 

priemonėmis.  

1.4.3. Įrengti mokinių poilsiui 

skirtą erdvę. 

Lapkričio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija  Bus sukurta bent viena 

poilsio erdvė (su 

multisensorine įranga), 

paskirtas atsakingas už 

mokinių priežiūrą asmuo. 

1.4.4. Eksponuoti mokinių 

kūrybinių darbų parodas 

mokyklos erdvėse. 

Per 

mokslo 

metus  

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Koridoriuose bus 

paruoštos šiuolaikiškos 

eksponavimo vietos, 

periodiškai eksponuojami 

mokinių darbai. 

1.4.5. Atnaujinti informacinių 

stendų medžiagą. 

Per 

mokslo 

metus 

Progimnazijos 

pedagoginiai 

darbuotojai  

Progimnazijos erdvėse 

bus atnaujinta 

informacinė medžiaga.  

1.4.6. Įtraukti mokinių tėvus į 

edukacinių erdvių 

tobulinimą, pervedant 2 

proc. GPM. 

Sausio–

balandžio 

mėn.  

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Tėvai prisidės prie 

edukacinių erdvių 

kūrimo. 
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1.4.7. Įrengti darbo ir poilsio 

erdvę mokytojams. 

Sausio–

vasario 

mėn. 

Administracija Bus sukurta edukacinė 

erdvė mokytojams.  

1.4.8 Įrengti taros rūšiavimui 

skirtą vietą. 

Sausio–

vasario 

mėn. 

Mokinių taryba, 

technologijų 

mokytojai 

Bus numatytos vietos 

taros rūšiavimui. Ugdomi 

mokinių įgūdžiai tausoti 

aplinką.  

2 tikslas. Stiprinti progimnazijos bendruomeniškus santykius, skatinant asmenybinę ūgtį. 

2.1 uždavinys. Puoselėti progimnazijos kultūrą. 

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiamas rezultatas 

2.1.1. Stiprinti mokinių tapatumo 

jausmą, skatinant gerbti 

mokyklinę atributiką 

(mokyklinė uniforma, 

mokyklinis ženklelis, 

himnas, vėliava). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

klasių vadovai, 

VGK nariai, 

mokinių taryba 

Sistemingai bus 

vykdoma mokinių 

uniformos dėvėjimo, 

ženklelio segėjimo 

prevencija. Per metus 

įvyks 2–3 mokinių 

savivaldos iniciatyvos. 

2.1.2. Organizuoti progimnazijos 

renginius, skirtus telkti 

progimnazijos 

bendruomenę, ugdyti 

tapatumo jausmą, kultūrą 

(Mokyklų bendruomenių 

metams paminėti). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

bibliotekininkai 

Bus įgyvendintos 

suplanuotos veiklos 

(neformaliojo švietimo 

planas, integruoti 

pradinių klasių mokytojų 

planai, 5–8 klasių vadovų 

planai), pasinaudota 

Kultūros paso 

koncepcijoje 

numatytomis 

paslaugomis. Per mėnesį 

bus organizuoti 1–3 

tradiciniai kultūriniai 

renginiai, telkiantys 

bendruomenę. 

2.1.3. Organizuoti įvairius 

renginius, projektus, 

konkursus, ugdant 

bendruomenės narių 

pilietinę, tautinę savimonę, 

skatinant puoselėti tautinį 

paveldą. Organizuoti 

rajoninę skirtingų 

gebėjimų mokinių 

konferenciją (Mokyklų 

bendruomenių, 

Tautodailės metams 

paminėti). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

bibliotekininkai 

Bus organizuota Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui 

skirta kultūrinė-pažintinė 

diena (kovo 10 d.), 

Gimtosios kalbos 

mėnesiui (vasario–kovo 

mėn.) skirti renginiai (19 

veiklų), parodos. 

Kiekvieną mėnesį vyks 

1–3 neformaliojo 

švietimo veiklos. Bus 

organizuotas 

respublikinis pradinių 

klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkursas 

(balandžio mėn.). 
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2.1.4. Plėtoti bendruomenės 

narių gamtamokslines, 

aplinkosaugines 

kompetencijas per tikslines 

veiklas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dir. 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintų darbo 

grupių nariai, 

dalykų 

mokytojai 

Bus įgyvendinti 

Gamtosauginių mokyklų 

veiksmų, STEAM 

projekto veiksmų planai, 

teiktos ataskaitos, veiklos 

įsivertinimas. 

2.1.5. Skatinti mokinių 

savanorystę. Organizuoti 

mokinių savanoriškos 

veiklos, bendrųjų 

kompetencijų ugdymo 

renginius. 

Sausio–

birželio 

mėn. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

klasių vadovai 

Sudarytas mokinių 

savanorysčių veiklų 

planas. Bus organizuoti 

du 5–8 klasių mokinių 

renginiai – mokyklinė 

konferencija ir dieninis 

forumas. 

2.1.6. Įkurti šiuolaikišką 

muziejų. 

Sausio–

kovo mėn. 

D. Ribikaus-

kienė, J. Issa,  

R. Grunskis,  

E. Zabutkienė,  

J. Mickienė 

Šiuolaikiškai 

atnaujintame muziejuje 

vyks edukacijos, 

kaupiama informacija 

apie mokyklos istoriją. 

2.1.7. Aktyvinti gerosios patirties 

sklaidą progimnazijoje. 

Vasario–

balandžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

metodinė taryba, 

dalykų 

mokytojai 

Progimnazijoje bus 

atnaujinti stendai 

(metodinių grupių veiklų 

gerosios patirties 

sklaida).  

2.1.8. Formuoti progimnazijos 

įvaizdį (internetinė 

svetainė, socialinio tinklo 

„Facebook“ progimnazijos 

profilis, žiniasklaida ir kt.). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

savivaldos 

institucijos, 

pedagogai 

Visuomenė bus 

informuojama apie 

progimnazijos gyvenimą, 

vykstančias veiklas. 

2.2 uždavinys. Kurti saugią, sveiką, palankią ugdymuisi aplinką. 

2.2.1 Laikytis progimnazijos 

tvarkų, taisyklių, tobulinti 

mokinių sąmoningą ir 

atsakingą elgesį 

skatinančių priemonių 

taikymą.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

klasių vadovai 

VGK nariai 

Rugsėjo mėn. visose 

klasėse bus aptartos 

progimnazijos tvarkos, 

taisyklės, susitarimai. 

Vykdoma socialinė 

pedagoginė priežiūra, 

aptartas jos 

veiksmingumas. 

2.2.2. Gerinti bendruomenės 

mikroklimatą, didinant 

tapatumo progimnazijai 

jausmą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

VGK nariai, 

klasių vadovai 

Bus atlikti pirmų ir 

penktų klasių mokinių 

adaptacijos tyrimai, 

mikroklimato tyrimas, 

teikiamos 

rekomendacijos tėvams ir 

mokytojams. Bus 

sudarytas 2020–2021 m. 

m. progimnazijos 

socialinis pasas. Stebimi 
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naujai atvykę mokiniai, 

iš užsienio grįžę 

mokiniai, jiems teikiama 

pagalba.  

2.2.3. Įgyvendinti socialinio 

emocinio ugdymo 

programas „Laikas kartu“, 

„Antras žingsnis“ (1–4 

kl.), „Paauglystės 

kryžkelės“ (5–8 kl.). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

VGK nariai, 

klasių vadovai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

dalykų 

mokytojai 

Sistemingai ir nuosekliai 

bus ugdomos mokinių 

socialinės, emocinės 

kompetencijos. 

2.2.4. Organizuoti susitikimus, 

akcijas, iniciatyvas, 

skatinančias mokinių 

kultūringą ir atsakingą 

elgesį, gebėjimą priimti 

tinkamus sprendimus. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

socialiniai 

pedagogai, 

klasių vadovai, 

tėvų komitetas  

Bus organizuoti 1–2 (per 

mėnesį) tėvų susitikimai 

su 5–8 kl. mokiniais, 

iniciatyvos, prevencinės 

savaitės, akcijos.  

2.2.5. Stiprinti mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

organizuojant sportinius 

renginius, įgyvendinant 

projektus ir iniciatyvas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

pradinio 

ugdymo, fizinio 

ugdymo 

mokytojai,  

klasių vadovai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Bus suorganizuoti 1–3 

renginiai (per mėn.), 

konkursai, 1–2 paskaitos 

(per pusm.), integruotos 

pamokos (pagal dalykų 

mokytojų ilgalaikius 

planus), 1–2 parodos (per 

3 mėn.). 

2.2.6 Įgyvendinti mokinių 

sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai integruotą 

programą.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas, 

dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Bus organizuoti 

pokalbiai, akcijos, 

pamokos, paskaitos 

mokiniams ir tėvams 

(pagal visuomenės 

sveikatos specialisto, 

dalykų mokytojų 

ilgalaikius planus, klasių 

vadovų veiklos planus).  

2.3 uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniai partneriais. 

2.3.1. Bendradarbiauti su 

pagalbą vaikui ir šeimai 

teikiančiomis Kėdainių r. 

institucijomis. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

VGK nariai, 

administracija, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

klasių vadovai 

Bus teikiama pagalba 

vaikui ir šeimai 

bendradarbiaujant su 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Pagalbos šeimai centru ir 

kitomis institucijomis. 
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2.3.2. Dalyvauti Kėdainių rajono 

mokinių savivaldos 

renginiuose, iniciatyvose, 

pasitarimuose, 

bendradarbiaujant su 

įvairiomis jaunimo 

organizacijomis. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokinių taryba 

Mokinių tarybos atstovai 

dalyvaus Kėdainių RMT, 

Vadovų klubo, Lietuvos 

moksleivių sąjungos 

veiklose.  

2.3.3. Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, 

organizuojant bendrus 

renginius, mokinių 

savanorystes, socialines 

veiklas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Bus įgyvendintas 5–8 

klasių mokinių 

savanorysčių planas. Per 

metus vyks 11–22 

renginių, iniciatyvų, 

akcijų. 

2.3.4. Bendradarbiauti su 

Kėdainių rajono, šalies ir 

užsienio ugdymo 

įstaigomis, siekiant 

pasidalyti gerąja patirtimi, 

įgyvendinti projektus ir 

kitas iniciatyvas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Mokiniai ir mokytojai 

dalyvaus rajoninėse, 

respublikinėse 

konferencijose, 

renginiuose, 

konkursuose, varžybose 

(pagal atskirą planą). Bus 

teikiamos paraiškos 

dalyvauti „eTwinning“ ir 

„Erasmus“ projektuose.  

2.3.5. Organizuoti su socialiniais 

partneriais profesiniam 

informavimui skirtas 

veiklas, ugdant mokinių 

socialines kompetencijas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

ugdymo karjerai 

specialistas, 

klasių vadovai 

Bus įgyvendintas 

mokinių profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo veiklos 

planas. 

2.3.6. Bendradarbiauti su knygų, 

vadovėlių leidyklomis, 

švietimo paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis 

dėl metodinės veiklos 

tobulinimo, plėtojimo. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

dalykų 

mokytojai 

Dalis mokytojų išbandys 

naujus vadovėlius, 

skaitmenines mokymo 

priemones, teiks analizes, 

rekomendacijas 

leidykloms. Bus 

įgyvendintas metodinės 

veiklos planas. 

2.3.7 Bendradarbiauti su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, ugdant 

mokinių pilietiškumą ir 

skatinant mokinių 

savanorystę. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Mokinių taryba, 

bibliotekininkai 

Bus dalyvaujama 

nevyriausybinių 

organizacijų 

organizuotose veiklose. 

2.4 uždavinys. Stiprinti progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą.  

2.4.1. Aktyvinti progimnazijos 

narių savivaldos grupių 

indėlį į bendruomenės 

gyvenimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Progimnazijos 

taryba, 

mokytojų 

taryba, mokinių 

taryba, 5–8 

klasių seniūnų 

grupė 

Bus įgyvendintos bent 

dvi kiekvienos 

savivaldos institucijos 

iniciatyvos, aktyvinamas 

2 proc. GPM skyrimas 

progimnazijai. Bus 

veiksmingai 

komunikuojama 

planuojant veiklas. 
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2.4.2. Įtraukti tėvų komitetą į 

ugdymo karjerai veiklas 

(susitikimų organizavimas). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

mokinių taryba, 

tėvų komitetas 

Bus stiprinamas 2 

savivaldų institucijų 

bendradarbiavimas, 

organizuoti 2–3 tėvų 

susitikimai su 5–8 

klasių mokiniais. 

2.4.3. Organizuoti 

bendruomeniškumą 

skatinantį sportinį renginį, 

įtraukiant visas savivaldos 

institucijas.  

Gegužės 

15 d. 

Tėvų komitetas, 

administracija, 

klasių vadovai, 

fizinio ugdymo 

mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Vilainių rekreacijos ir 

sporto centre vyks 1–8 

klasių bendruomenių 

sporto šventė, skirta 

Mokyklų bendruomenių 

metams. 

2.4.4. Bendradarbiauti su mokinių 

tėvais (tėvų teisių 

turėtojais), aktyviau 

įtraukiant juos į 

progimnazijos gyvenimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

klasių vadovai, 

tėvų komitetas 

Bus parengtas ir 

įgyvendintas tėvų 

pedagoginio švietimo, 

informavimo ir 

kultūrinės raiškos 

planas. 

2.4.5. Savivaldos institucijų 

įtraukimas į VGK veiklą 

(esant poreikiui). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

VGK nariai, 

dalykų mokytojai, 

mokiniai, tėvai, 

tėvų komitetas, 

mokytojų taryba 

Nuosekliai ir 

sistemingai bus 

organizuojami 

progimnazijos VGK 

posėdžiai. Esant 

poreikiui kviečiami 

dalyvauti savivaldų 

institucijų atstovai. 

 

VI SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVERTINIMO IR ATSKAITOMYBĖS FORMOS 

  

Planas pristatomas mokytojų tarybai, suderinamas su progimnazijos taryba ir teikiamas tvirtinti 

progimnazijos direktoriui. 

2020 metų veiklos planui įgyvendinti progimnazija rengia mėnesinius planus, pagal jų 

įgyvendinimo lygį koreguoja metinį planą. Metinio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso 

proceso metu. Plano įgyvendinime dalyvauja progimnazijos savivaldos institucijos (progimnazijos 

taryba, administracijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba), metodinės veiklos struktūros 

(metodinė taryba, metodinės grupės), aptarnaujantis personalas. 

Plano įgyvendinimo analizė, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių išryškinimas, pokyčių 

nustatymas, vertinimas vyks savivaldos institucijose: progimnazijos tarybos, administracijos tarybos, 

metodinės tarybos, mokinių tarybos posėdžiuose, metodinių grupių, vaiko gerovės komisijos 

pasitarimuose. 

Progimnazijos veiklos plano vykdymo priežiūrą vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams, vyr. buhalteris, progimnazijos 

tarybos pirmininkas, skyriaus mokytoja, atsakinga už skyriaus veiklą. Veiklos ataskaita pateikiama 

progimnazijos bendruomenei. 
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Vertinimo kriterijai: mokyklos strateginio plano įgyvendinimas, 2020 metų veiklos plano tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimas, įsivertinimo išvados, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatai ir kt. 

Ataskaitos, kaip vykdoma progimnazijos veiklos plano priežiūra, bus teikiamos: 

 

Eil. 

Nr. 
Kas atsiskaito Kam atsiskaito Atsiskaitymo forma Data 

1. Direktorius Savivaldybės 

tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos rajono 

savivaldybės Tarybos, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. sausio mėn. 

2. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. kiekvieną 

mėnesį 

3. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems 

reikalams 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

4. Vyr. buhalteris Direktoriui, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

5. Socialiniai 

pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

direktoriui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

6. Specialieji 

pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

7. Psichologas Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

8. Logopedas Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

pusmetį 

9. Bibliotekininkai Direktoriui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

pusmetį 
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10. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkui, 

kuruojančiam 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui, 

direktoriui 

Ataskaitos metodinės 

tarybos posėdžiuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

pusmetį 

11. Kiekvienas 

mokytojas, klasių 

vadovai 

Metodinės grupės 

pirmininkui, 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos metodinės 

grupės pirmininkui, 

metodinės tarybos 

posėdžiuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

individualiuose 

pokalbiuose 

2020 m. 1 kartą per 

pusmetį, pagal 

poreikį 

12. Mokytojo padėjėjai Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

13. Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

 

 

 

  

  

______________________ 


