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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos (toliau – progimnazija) 2022 metų veiklos plano 

(toliau – planas) paskirtis – sutelkti progimnazijos bendruomenę 2022 metų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui. 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 

2013–2022 metų strategijos nuostatomis, Kėdainių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu 

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

progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planu, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

2021 m. išvadomis, progimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis. 

Planą rengė progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V1/1  patvirtintos 

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

atsinaujinimo principais. Planą įgyvendins progimnazijos administracija, mokytojai 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. Atsakomybė. 

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

▪ Profesionalumas – profesinių, asmeninių, tarpasmeninių kompetencijų tobulinimas. 

▪ Lankstumas – naujovių priėmimas ir tobulėjimas išlaikant tradicijas.  

▪ Tolerancija – kiekvienas priimamas toks, koks jis yra. 

▪ Atsakomybė – atsakingas požiūris į darbą. 
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II SKYRIUS 

1. 2021 M. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1 tikslas. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius ir teikiant 

pagalbą įvairių poreikių mokiniams. 

1.1 uždavinys. Plėtoti administracijos, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingą 

kompetencijų tobulinimą. 

Vyko kryptingas ir nuoseklus profesinis tobulėjimas. Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai buvo 

derinami su progimnazijos tikslais ir uždaviniais, kvalifikacijos tobulinimo prioritetais: pamokos 

kokybės gerinimu, mokinio pažangos pamokoje matavimu, bendruomenės mikroklimato gerinimu. 

Pedagogai tobulino bendrąsias kompetencijas lektoriaus Evaldo Karmazos mokymuose – organizuoti 

seminarai „Įstaigos mikroklimatas ir jo formavimas“, „Klasės bendruomenė ir jos vadovas“, 

„Mokykla ir tėvai“. Įgytos žinios padėjo kurti atvirą ir veiksmingą sąveiką su kolegomis, ugdytiniais, 

mokinių tėvais. Bendras mokytojų išklausytų seminarų, paskaitų valandų skaičius – 3196,5 val., iš jų 

2381,5 val. skirtos kvalifikacijos tobulinimui atsižvelgiant į progimnazijos prioritetus. Vyko 

kvalifikacijos tobulinimo renginių aptarimai – kartą per mėnesį metodinių grupių pasitarimuose 

mokytojai dalijosi su kolegomis įgyta patirtimi.  

Siekiant kurti atvirą ir veiksmingą sąveiką su ugdytiniais, stiprinti pozityvius profesinius ryšius 

su progimnazijos bendruomene, nuolat mokytis ir tobulėti, reflektuoti savo profesinę veiklą, 

organizuotos dvi metodinės dienos, dalytasi gerąja pedagogine bei dalykine patirtimi. Metodinėje 

dienoje „Mokytojų veikla – sėkmingai mokinių pažangai, pamokos kokybės gerinimui“ skaityti 

pranešimai: „Kompetencijų ugdymas pamokose“, „Mokinių motyvacijos kėlimas pamokoje, siekiant 

individualios mokinio pažangos“, „Asmeninės pažangos įsivertinimas – raktas į sėkmę“, „ClassDojo“ 

mokinių elgesio, veiklos ir pasiekimų fiksavimui“, „Mokymosi motyvacijos skatinimo plakatas“, 

„Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka – misija įmanoma“, „Individualios mokinio pažangos stebėjimas, 

pokyčių fiksavimas pamokoje ir rezultatų analizė“. Metodinėje dienoje „Progimnazijos įgyvendintų 

veiklų analizė, gerosios patirties sklaida ir tolimesnių veiklų planavimas“ buvo pristatyta metodinės 

veiklos ataskaita, numatytos veiklos tobulinimo kryptys. Progimnazijoje parengta ir įgyvendinta 40 

val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programa:  „Pamokos kokybė ir mokinių pažangos dermė: 

iššūkiai ir sprendimai“. Siekiant aukštesnių ugdymo rezultatų, stebėta, fiksuota individuali mokinių 

ugdymosi pažanga.  

Vyko darbo patirties, progimnazijos veiklos sklaida respublikoje ir rajone.  Įgyvendintas 

pedagoginio darbo patirties sklaidos planas. Buvo skaitomi pranešimai, vedami seminarai rajono ir 

šalies pedagogams, rengiamos ir įgyvendinamos kvalifikacijos tobulinimo programos, publikuojami 

straipsniai apie progimnazijos veiklą rajono ir respublikos spaudoje. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose progimnazijos pedagogai dalykine patirtimi dalijosi su 

respublikos švietimo bendruomene: parengta ir įgyvendinta ilgalaikė 20 val. trukmės kvalifikacijos 

tobulinimo programa: „Literatūra 5–8 klasėse: skaitome kurdami ir bendradarbiaudami“, Lietuvos 

sveikatos universitete skaitytas pranešimas „Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka – misija įmanoma“. 

Apie progimnazijos veiklą „Švietimo naujienose“ publikuoti straipsniai: „Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazijos atstovai Turkijoje susitiko su „Erasmus+“ projekto partneriais“, „Projektas „C karta: 

kelionė į praeitį!“: judame, mokomės, bendraujame“, „Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje – 

dėmesys rašto kultūrai“, „Tarptautiniam konkursui „Mano augintinis“ pasibaigus“, „Respublikinis 

kūrybinių darbų konkursas „Žydintis medis“. 
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Vykdyta profesinės patirties sklaida rajone. Nuotoliniu būdu organizuota rajoninė konferencija 

„Mokinių pažanga – kas, kaip, kodėl?“, kurioje progimnazijos mokytojai skaitė pranešimus 

„Mokymosi motyvacijos skatinimas ir fiksavimas“, „ClassDojo“ mokinių elgesio, veiklos ir 

pasiekimų fiksavimui“, „Mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir analizė 

pradiniame ugdyme“, „Mokinio individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir analizė 

pagrindiniame ugdyme“, „Mokytojo individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir analizė klasės 

vadovo veikloje“, „Mokinių motyvacijos kėlimas, pažanga pamokoje“. Pedagoginio darbo patirtimi 

dalytasi ir kituose metodiniuose rengininiuose – rajono švietimo bendruomenei skaityti pranešimai 

„Mokomės programuoti su „Scratch“, „Programų individualizavimas progimnazijoje“, „Mokinių 

motyvacijos kėlimas, pažanga pamokoje“. Apie progimnazijos veiklą rajono žiniasklaidoje 

publikuoti straipsniai: „Kėdainių rajono pedagogų dėmesys mokinių mokymosi pažangai“, 

„Progimnazijoje – projekto partnerių iš užsienio viešnagė“, „Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazijoje dėmesys gimtojo krašto tautodailei“, „Mokosi ne tik vaikai“, „Mokymai 

mokytojams“, „Erdvė ir poilsiui, ir mokymuisi“, „Netradicinės pamokos su Metų knygos autore“, 

„Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos metodiniame renginyje aptarta, kaip skatinti individualią 

mokinio pažangą“, „Sportas mus vienija“. 

1.2 uždavinys. Gerinti šiuolaikinės pamokos kokybę. 

Rengiant mokomųjų dalykų ilgalaikius planus pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias 

programas atsižvelgta į mokinių amžiaus ypatumus ir ugdymosi pasiekimų lygius. Specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams parašytos individualizuotos ir pritaikytos programos, atitinkančios 

mokinių ugdymosi poreikius. Aktyvintas individualus ir diferencijuotas darbas pamokoje, skiriant 

namų darbus atsižvelgta į mokinių mokymosi stilių ir poreikius. Stebėta specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių individuali pažanga, laiku teikta švietimo pagalba.  

Siekiant šiuolaikinės pamokos kokybės, dėmesys skirtas kiekvieno mokinio ugdymosi 

pasiekimams. Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę klasių valandėlių metu buvo atliekama  mokinių 

pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos analizė. Metodinėse grupėse diskutuota dėl 

individualios mokinių ugdymosi pažangos fiksavimo. Atsižvelgiant į metodinių grupių siūlymus, 

metodinėje taryboje susitarta dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo 

pamokoje ir rezultatų analizės.  

Progimnazijos organizuotoje rajoninėje konferencijoje „Mokinių mokymosi pažanga – kas, 

kaip, kodėl?“ mokytojai aptarė mokinių individualios pažangos stebėjimą pradinio ir pagrindinio 

ugdymo mokomųjų dalykų pamokose, dalijosi patirtimi, kaip pamokose panaudoti šiuolaikinius 

ugdymo įrankius – internetines programėlės „Reflectus“, „ClassDojo“, „SeeSaw“, „Edmodo“, 

„Quizlet“, „Socrative”, „Kahoot“, „Plickers” ir kt. 

Buvo stebimos ugdomosios veiklos (pamokos), teiktas kolegialus grįžtamasis ryšys.  

Vadovaudamiesi pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašu, mokytojai stebėjo kolegų vedamas 

pamokas, teikė kolegialų grįžtamąjį ryšį. Vykdytas pamokos kokybės įsivertinimas. Kiekvienas 

mokytojas atliko mokinių apklausas naudodamas „IQES online“ grįžtamojo ryšio ir refleksijos 

instrumentus pamokos kokybės požymiams įsivertinti, analizavo apklausų rezultatus. 

Karantino laikotarpiu mokytojai tobulino gebėjimus organizuoti bei vesti nuotolines pamokas, 

sėkmingai naudojosi „Microsoft Office 365“ programomis „Outlook“, „Teams“, „Word“, „Excel“, 

„PowerPoint“, „OneNote“ ir kt. Pamokos kokybei gerinti naudotasi mokinių testavimo sistema 

„eTest“, skaitmenine edukacijos laboratorija „Eduka“, elektronine mokymosi aplinka EMA.  

https://www.classdojo.com/lt-lt/?redirect=true
https://www.classdojo.com/lt-lt/?redirect=true
https://www.iklase.lt/seesaw-erdve-klases-bendruomenei-el-aplankas-ir-dar-daugiau/
https://www.iklase.lt/edmodo-cia-vyksta-mokymosi-procesas/
https://quizlet.com/
http://www.socrative.com/
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Gerindami šiuolaikinės pamokos kokybę, pedagogai tobulino bendrąsias, didaktines ir 

dalykines kompetencijas savišvietos būdu – domėjosi švietimo naujovėmis, skaitė pedagoginę, 

metodinę literatūrą, analizavo mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus ir kt. Įgytas žinias 

kartą per mėnesį aptarė metodinių grupių pasitarimuose, taikė profesinėje veikloje. 

1.3 uždavinys. Teikti mokiniams jų poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą. 

Mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose. Buvo atliktas 

neformaliojo švietimo poreikių tyrimas, sudarytas neformaliojo vaikų švietimo būrelių sąrašas, 

parengtos ir įgyvendintos mokinių poreikius atitinkančios neformaliojo švietimo programos. 

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo kryptys orientuotos į mokinių saviraiškos poreikius – šokių, 

dailės, teatro, taikomojo meno, amatų, dizaino ir kitų technologijų ugdymo, gamtos pažinimo, 

sportinio, ekologinio, informacinių technologijų bei kalbinio ugdymo. Neformaliajam vaikų 

švietimui 2021 m. sausio–birželio mėn. buvo skirtos 42 val. per savaitę (panaudotos 23 val.), rugsėjo–

gruodžio mėn. – 45 val. per savaitę (panaudotos 29 val.). Neformaliojo vaikų švietimo programose 

dalyvavo 353 progimnazijos mokiniai.  

Didelis dėmesys skirtas gabių vaikų ugdymui – mokiniai dalyvavo įvairaus lygmens dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, neformaliojo švietimo renginiuose, pasiekė puikių laimėjimų. 

Informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras 2021“ vienas mokinys užėmė 40 vietą šalyje, 

vienas mokinys 1 vietą ir du mokiniai 3 vietą rajone. Konkurse „Tavo žvilgsnis 2021“ mokiniai pelnė 

8 diplomus ir 5 padėkas už vertimą iš anglų kalbos, 2 diplomus ir 3 padėkas už teksto iliustravimą, 1 

diplomą už teksto vertimą iš rusų kalbos. Sėkmingas buvo mokinių dalyvavimas kūrybinių darbų 

konkursuose: konkurse „Žaisdami pažinkime Lietuvą su SCRATCH“ pelnytos dvi 1 vietos (1–2 

klasių ir 5–8 klasių grupėse), piešinių ir dailyraščio konkurse „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ 

vienas mokinys tapo laureatu, piešimo konkurse „Spalvotas kalėdinis miestas“ viena mokinė užėmė 

1 vietą, piešinių konkurse „Kalėdinis sapnas“ pelnytos 1 ir 3 vietos, mokinių darbelių iš antrinių 

žaliavų konkurse „Naujai gimęs kalėdiniu žaisliuku“ – dvi 2 vietos, konkurse „Knygos skirtukas“ – 

2 vieta,  konkurse „Žydintis medis“ – 2 vieta bei dvi padėkos už menines idėjas, piešinių konkurse 

„Velykos“ vienas mokinys tapo nugalėtoju, piešinių parodoje-konkurse „Pirmasis pavasario žiedas“ 

užimta 2 vieta. Dalyvauta internetiniame įvairių mokomųjų dalykų edukaciniame konkurse „Olympis 

2021“ (pavasario ir rudens sesijose): I laipsnio diplomus ir medalius pelnė 32 mokiniai, I laipsnio 

diplomus – 158 mokiniai, II laipsnio diplomus – 65 mokiniai, III laipsnio diplomus – 19 mokinių, 

padėkas – 18 mokinių. Pasiekta laimėjimų ir konkurse „Kengūra 2021“: matematikos konkurse – 2 

ir 3 vietos, gamtos konkurse – Auksinis ir Sidabrinis diplomai. Technologijų olimpiados rajoniniame 

ture užimta 2 vieta. Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių rėmimo fondas du progimnazijos 

mokinius apdovanojo už akademinius pasiekimus. 

Padėta mokiniams pažinti ir įsivertinti asmenines kompetencijas, teikta pagalba renkantis 

mokymosi ir veiklos galimybes, planuojant karjerą. Buvo įgyvendintas mokinių profesinio 

orientavimo ir konsultavimo veiklos planas – veiklos padėjo mokiniams pažinti ir įsivertinti 

asmenines kompetencijas, skatino tiriamojo pobūdžio elgseną, socialinį bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Ugdymo karjerai temos integruotos į mokomųjų dalykų programų turinį, klasių 

vadovų veiklą, neformalųjį švietimą. Naudodamiesi informaciniais šaltiniais mokiniai mokėsi 

susirasti, analizuoti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes – atliko profesinio kryptingumo, 

savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo, karjeros testus. Vyko savanorystės veiklos, pažintiniai vizitai, 

kurių metu mokiniai susipažino su profesijomis ir jų ypatumais. Organizuoti susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais. 
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Buvo tenkinami individualūs mokinio ir jo šeimos poreikiai, teikiama tikslinga pagalba. Teiktos 

formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo paslaugos, švietimo pagalba mokiniui, mokinių grupėms 

ir mokinių šeimoms, vykdyta popamokinė mokinių priežiūra, maitinimas ir pavėžėjimas. Organizuota 

visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla penkias darbo dienas per savaitę, veiklą pradedant po 

pamokų. Tėvų prašymų pagrindu progimnazijoje buvo suformuotos 3 VDM grupės. Mokinius ugdė 

3 VDM grupių auklėtojai ir 1 mokytojo padėjėjas. VDM vykdyta tikslinga popamokinė veikla 

siekiant mokinių asmeninės mokymosi pažangos, asmeninių (pažinimo, komunikavimo ir mokėjimo 

mokytis) kompetencijų ugdymo, sveikatos stiprinimo. 

1.4 uždavinys. Kurti palankias ugdymo(si) aplinkas įvairių poreikių mokiniams. 

Sutvarkytas progimnazijos vidinis kiemas, renovuotos ir atnaujintos bendro naudojimo 

patalpos, kabinetai, nupirkta naujų mokyklinių baldų, persirengimo spintelių, įrengtas belaidis 

interneto ryšys, papildomos 4 stebėjimo kameros. 1–8 klasių mokinių tėvai įsitraukė į ugdymo(si) 

aplinkų tobulinimą. Progimnazijos paramai pervesta 3400,01 Eur (1,2 proc. 2020 m. GPM).  

Parengti ir įgyvendinti projektai „Lauko klasė“, „Žaliasis kvadratas“. Visos progimnazijos 

bendruomenės pastangomis prie mokyklos įrengta poilsio ir edukacinė erdvė „Basakojų trikampis“.  

Buvo plečiamos ugdymo galimybės. Edukacinės pamokos „Žmogus, turintis rankose vertingą 

knygą, negali būti vienišas“, „Kūrybiškumo paieškos (kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai 

tai žino)“, ,,Kaip tapti lyderiu?“, „Baltija – mūsų namai“, „Kelionė po Lietuvą“, „Mokonomika“, 

„Lego“ ir virtuali aplinka“, „Sveikų santykių ABC“, „Saugus elgesys gamtoje“, „Saugus elgesys su 

šunimi“, „Linksmosios pamokėlės su Pepe ir Karlsonu“ ir kt. organizuotos įvairiose netradicinėse 

erdvėse. Vyko edukacinės pamokos-susitikimai su rašytojais V. V. Landsbergiu, B. Bėrantu, K. 

Kasparavičiumi, V. Račicku, E. Daciūte, I. Zarambaite, S. Ach, M. Vaitkute, dailininkėmis M. 

Burneikiene, A. Kiudulaite, gamtininku S. Paltanavičiumi, ornitologe R. Draugėlyte. Organizuotos 

pamokos-susitikimai su Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokytoja, Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6 rinktinės 601 pėstininkų kopos  specialiste eiline Ž. 

Bagūnaite, Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. inspektore E. Dumčiene. Organizuotos 

klasių edukacinės išvykos, dalyvauta įvairiose edukacinėse programose – vyko realaus pasaulio 

pažinimu pagrįstas ugdymas už mokyklos ribų esančiose aplinkose. Organizuotos edukacinės išvykos 

į Žemaičių Naumiestį, Krekenavos regioninį parką, Radviliškių kaimo kepyklą, Šiaulių saldainių 

fabriką „Rūta“, Kėdainių rajono Akademijos žirgyną, Panevėžio alpakų ūkį, Šilutės žuvininkystės 

praktinio mokymo centrą, „Vinetu kaimą“ Klaipėdos rajone, ekologinius ūkius ir kt. Aplankytas 

Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vytauto Didžiojo karo 

muziejus, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos instituto muziejus, Kauno IX forto 

muziejus. Vykdytos edukacijos Kėdainių senamiestyje, dalyvauta Kėdainių krašto muziejaus ir 

Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos edukacinėse programose. 

Pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus buvo naudojamos informacinės ir 

komunikacinės technologijos, skaitmeninis turinys. Progimnazija įsigijo ir sėkmingai ugdymo 

procese naudojo 4 interaktyvius ekranus.  

Progimnazijos erdvėse eksponuoti mokinių kūrybiniai darbai, paminėtos jubiliejinės datos, 

2021 m. aktualijos. Nuotolinio mokymo(si) metu mokinių kūrybinių darbų parodos buvo perkeltos į 

virtualią erdvę – socialinio tinklo „Facebook“ progimnazijos paskyrą. Metų pabaigoje progimnazijos 

erdves antrame aukšte papuošė prasminga mokinių, lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekininkės 

rengta ilgalaikė paroda „Lietuviško žodžio kelias“, mokinių kūrybinių darbų paroda „…ir klausiu vis 

savęs: kas tu, kas tu?“, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.  
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2 tikslas. Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir atviros aplinkos kūrimui, 

kiekvieno bendruomenės nario asmenybinei ūgčiai. 

2.1 uždavinys. Stiprinti bendruomeniškus santykius, skatinant kiekvieno progimnazijos 

bendruomenės nario asmenybinę ūgtį.  

Puoselėjant progimnazijos kultūrą bei stiprinant progimnazijos narių bendruomeniškumą, 

organizuoti tradiciniai renginiai: Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventės, Garbės diena, kurioje 

mokiniai apdovanoti už akademinius ir sportinius pasiekimus, pradinio ugdymo pasiekimų ir 

pagrindinio ugdymo I pakopos baigimo pažymėjimų įteikimo šventės, kultūrinė, sportinė, socialinė 

diena „Valio, atostogos“ (1–4 kl.), mokslo metų pradžios šventė, Rudenėlio šventė, Mokytojų diena, 

Bendruomenės diena, kūrybinė diena „Kalėdos“ (1–4 kl.), kultūrinė, pramoginė diena „Ant slenksčio 

Kalėdos“ (5–8 kl.). Taip pat įgyvendintos iniciatyvos, skirtos Europos kalbų, Žemės, Kultūrų 

puoselėjimo, Žydų genocido, Šeimos, Valentino dienoms paminėti. Vykdytos pilietiškumą ugdančios 

iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, „Lietuva – tai mes“, bendruomeniškumą skatinančios 

iniciatyvos „Valentino dienos grojaraštis“, „Dalijamės knygos skirtukais“, „Sena knyga pasakoja“, 

,,Mano šeimos relikvijos“, „Šiurpnakčio klasė“, „Kalėdinė sveikinimo lenta“, gamtosauginės 

iniciatyvos „Pirmasis gamtos pabudimas“, „Inkilėliai, inkilai“, „Mano žalioji palangė“, „Dalijamės 

inkilais ir puošiame parką“. Vasario mėn. dalyvauta nacionalinėje akcijoje „Saugesnio interneto 

savaitė 2021“.  

Įgyvendinant Kultūros paso koncepciją dėl epidemiologinės situacijos dalyvauta 14-oje 

edukacinių programų: „Komandos formavimas: kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas“ 

(3 klasės), susitikimai su rašytoja I. Zarembaite: „Laiškai pasauliui“, „Aš herojus“, „Juodavandeniai“ 

(5 klasės), interaktyvus spektaklis „Pasaulio bamba“ (1 klasė), „Tapyba ant vandens Monkutės-Marks 

muziejuje“ (1 klasė), edukaciniai užsiėmimai „Tarpukario šifrai: kalėjimo paslaptys“,  „(Iš)gyventi 

tremtyje“ (2 klasės), „Vilnos vėlimas“, „Ką vytelės pina“ (2 klasės), „Linksmosios pamokėlės su 

Pepe ir Karlsonu“ (5 klasės), „Lego“ ir virtuali realybė kosmose“ (1 klasė), „Žaislai iš skiaučių“ (1 

klasė), interaktyvus edukacinis spektaklis „Sesutė Gerutė ir broliukas Nevaliukas“ (12 klasių).  

Didelis dėmesys skirtas sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui. Organizuotos 7 tarpklasinės 

sporto varžybos (stalo teniso, badmintono, krepšinio, kvadrato, futbolo, orientacinės ir kt.). Aštuntus 

metus progimnazijos bendruomenė dalyvavo VšĮ „Gelbėkit vaikus“ organizuojamame Solidarumo 

bėgime. Vykdyti respublikiniai sporto skatinimo projektai „Sportas mus vienija“ ir ,,Sportas mus 

vienija 2“  (finansuoja Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas), įgyvendinti 2 rajoniniai projektai – mažas pajamas 

gaunančių šeimų vaikų dieninės stovyklos projektas „Mano vasara“, vaikų vasaros poilsio ir 

užimtumo  projektas „Draugystė mus jungia 2“.   

2020–2022 m. įgyvendinamas tarptautinio bendradarbiavimo programos „Erasmus+“ 2 

pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektas 

„Generation C: JOURNEY TO THE PAST!“, skirtas 2–4 klasių mokiniams ir mokytojams. Šio 

projekto tikslas – pažinti ir gerbti skirtingų kultūrų bendraamžius, didinti šeimų ir vaikų bendravimą 

žaidžiant tradicinius žaidimus, atitraukti vaikus nuo skaitmeninės aplinkos, skirti dėmesį nutukimo 

prevencijai užtikrinant psichosocialinį ir fizinį vystymąsi ir kt. Lietuvoje „Erasmus+“ švietimo ir 

mokymo sritį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Rugsėjo mėn. vyko pirmoji mokinių ir 

mokytojų mobilumo išvyka į Turkijos Kadri Suyabakan mokyklą, o gruodžio mėn. progimnazijoje 

lankėsi 29 projekto partneriai iš Turkijos Kadri Suyabakan, Kroatijos Osnovna Skola Turnic, 

Ispanijos Escola La Muntanya, Slovakijos Sukromna zakladna skola United Nation Elementary 
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School mokyklų. Svečiams buvo organizuota intensyvi sportinė, edukacinė, pažintinė, kultūrinė 

programa. Taip pat progimnazijoje įgyvendintas „eTwinning“ projektas „Skaitmeninių ir kalbinių 

kompetencijų tobulinimas“, kurio lėšomis visi progimnazijos mokytojai penkis mėnesius galėjo 

tobulinti anglų kalbos žinias bei stiprinti kalbinius įgūdžius. Tarptautinis bendradarbiavimas suteikia 

bendruomenei naujas galimybes asmenybinei ūgčiai. 

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. 2021–2022 m. m. 

mokinių ugdymo turinys papildytas gamtamokslines kompetencijas ugdančia, patyrimine veikla 

(suplanuotos gamtamokslinio ugdymo dienos, susitarta dėl integracijos).  Už aktyvią gamtosauginę 

veiklą ir Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą spalio mėn. progimnazijos bendruomenei 

įteikta ketvirta Žalioji vėliava ir tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.  

Mokantis įprastu būdu, vyko sisteminga mokinių vėlavimo, lankomumo, progimnazijos 

uniformos dėvėjimo priežiūra. Mokiniai laikėsi progimnazijos tvarkų ir susitarimų. 1–8 klasėse įvyko 

po 2 tėvų susirinkimus įprastu ar nuotoliniu būdu (priklausomai nuo pandeminės situacijos), 2 tėvų 

komiteto susirinkimai bei vienas susitikimas (birželio 18 d.) su būsimų pirmų klasių mokinių tėvais. 

Šiuose susirinkimuose supažindinta su progimnazijos kultūra, ugdymo proceso organizavimu.  

Pavasarį parengta progimnazijos vidaus politikos tvarka, kurioje aprašytos progimnazijos 

tvarkos ir aprašai, esant poreikiui, jie gali būti atnaujinami. Dėl COVID-19 pandemijos valdymo 

kintant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (OV) sprendimams, 

laiku buvo koreguojamos progimnazijos tvarkos, susitarimai, lapkričio mėn. papildyta mokinių 

drausminimo ir skatinimo tvarka.  

Šiuolaikiškai atnaujinamas progimnazijos muziejus (tvarkoma archyvinė medžiaga,  rengiama 

ekspozicija, ruošiamos edukacijos). Bibliotekoje parengta 18 informacinių stendų ir knygų parodų. 

Dalis jų – integruotų lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamokų rezultatas („Lietuviško žodžio 

kelias Kėdainių krašte“, „Mokinių STEAM ugdymas“, paroda, skirta poeto V. Mačernio 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti, kūrybinių darbų parodos „Nykštukas“, „Knygų skirtukas“). Gruodžio 

mėn. lietuvių kalbos mokytojos organizavo renginį, skirtą poeto V. Mačernio 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. Sausio mėn. vyko akcija „Knygų Kalėdos“. 

Toliau tobulinamas progimnazijos interneto svetainės dizainas. Gerąja darbo patirtimi nuolat 

dalytasi joje ir socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ paskyrose, Kėdainių rajono ir šalies 

žiniasklaidoje, progimnazijos metodinių pasitarimų metu, Kėdainių švietimo įstaigose. Į informacijos 

dalijimosi socialiniuose tinkluose veiklą įsitraukė ir tėvai. Nuotolinio mokymo metu mokiniai ir jų 

tėvai buvo skatinami bendrauti, bendradarbiauti virtualioje aplinkoje, pasidalyti progimnazijoje įgyta 

gerąja patirtimi.  

Apie progimnazijos veiklą gerąja patirtimi dalytasi su visuomene. Šalies ir rajono žiniasklaidoje 

publikuota 16 straipsnių apie mokyklą, parengtas publikacijų segtuvas ,,Žiniasklaida apie mūsų 

bendruomenę“. Parengtas lankstinukas būsimiems pirmų klasių mokiniams ir tėvams.  

Progimnazijos švietimo darbuotojų komandos organizavo jau tradiciniu tapusį respublikinį 

pradinių klasių mokinių kūrybos konkursą „Žydintis medis“ (sulaukta 1507 mokinių darbų iš 209 

ugdymo įstaigų) ir tarptautinį  3–4 klasių mokinių integruotą anglų kalbos bei dailės ir technologijų 

kūrybinių darbų virtualų konkursą  „Mano augintinis“ (sulaukta 920 mokinių darbų). Pristatant 

konkurso rezultatus, dalytasi gerąja patirtimi, parengti virtualūs mokinių kūrybinių darbų albumai, 

kuriami informaciniai stendai apie konkursą. Vaiko gerovės komisijos komanda rajone organizavo 
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nuotolinę konferenciją „Kėdainių krašto tautodailė. Dabartis ir praeitis“, skirtą 4–6 klasių mokiniams. 

Konferencijos tikslas – skatinti skirtingų gebėjimų mokinių asmenybinę ūgtį. 

Kėdainių r. savivaldybės administracijai teikta informacija apie gabius mokinius 2020–2021 m. 

m. Pavasarį buvo parengta mokinių dalyvavimo ir pasiekimų konkursuose, kituose neformaliojo 

švietimo renginiuose 2020–2021 m. m. apskaita. Progimnazijos I aukšte įrengta puikiai ir labai gerai 

besimokančių mokinių nuotraukų galerija. Atsižvelgiant į saugumo reikalavimus mokslo metų 

pabaigoje organizuoti net šeši tradicinės Garbės dienos renginiai (1–3 kl., 5–7 kl.). Renginiuose 

mokiniams įteiktos progimnazijos direktoriaus padėkos už akademinius ir sportinius pasiekimus, 

atminimo dovanėlės, taip pat progimnazijos tėvų komiteto iniciatyva apdovanoti didžiausią pažangą 

pasiekę mokiniai. 4 kl. ir 8 kl. mokiniai pagerbti pradinio ugdymo pasiekimų ir pagrindinio ugdymo 

I pakopos baigimo pažymėjimų įteikimo šventėse.  

Ugdant mokinių tarybos narių lyderystę lapkričio mėn. organizuota išvyka į LR Seimą. 

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

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

buvo organizuoti tiksliniai renginiai, iniciatyvos, akcijos: „Įveikime karantiną kartu“ (sausio mėn.), 

„Laikas sau“ (vasario–kovo mėn.), „Nenurašyk, o palaikyk“ Dauno dienai paminėti, „Savaitė be 

patyčių“ (kovo mėn.), „Tolerancijos miestas“ (lapkričio mėn.), „Padovanok draugui šypseną“ Draugo 

dienai paminėti (lapkričio mėn.). Sausio mėn. progimnazijos interneto svetainėje buvo įdiegta 

„Patyčių dėžutė“, apie ją informacija mokiniams teikta nuotoliniu būdu klasės valandėlėse kovo–

gegužės mėn. (pravesta 12 klasės valandėlių). Rugsėjo–spalio mėn. įvyko 1–8 klasių tėvų 

susirinkimai, kuriuose aptartos progimnazijos tvarkos, taisyklės, susitarimai. Formuojant sąmoningą 

ir atsakingą mokinių elgesį, mokinių tėvai buvo aktyvinami įsitraukti į ugdymo procesą. Vykdyta 

progimnazijoje galiojančių mokinio taisyklių laikymosi socialinė pedagoginė priežiūra. Įgyvendinant 

smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos apraše numatytas priemones, buvo užtikrinamas 

mokinių saugumas progimnazijoje. Esant poreikiui sudaromos darbo su šeima sutartys (nuo rugsėjo 

1 d. pasirašytos 6 sutartys). Mokantis nuotoliniu būdu, didelis dėmesys skirtas komunikavimo 

virtualioje aplinkoje įgūdžių formavimui: parengtos taisyklės, teiktos rekomendacijos, stebėta, kaip 

laikomasi susitarimų. Rekomendacijos mokiniams, tėvams, mokytojams buvo pateiktos 

progimnazijos interneto svetainėje.  

Vasario–kovo mėn. atliktas 5–8 klasių mokinių mikroklimato tyrimas, rezultatai aptarti su 

administracija, klasių vadovais, mokytojais, teiktos rekomendacijos. Rugsėjo–spalio mėn. atliktas 

pirmų ir penktų klasių, naujai atvykusių, iš užsienio grįžusių mokinių adaptacijos tyrimas. Atliktos 

apklausos: 1 kl. mokiniai ir pradinio ugdymo mokytojai dalyvavo projekciniame tyrime „Gyvūnų 

mokykla“; 1–4 kl. naujai atvykę, iš užsienio grįžę mokiniai, jų tėvai (globėjai), klasių vadovai 

dalyvavo žodinėje apklausa; 5 kl. mokiniai dalyvavo internetinėje apklausoje, jų tėvai (globėjai),  

klasių vadovai, dalykų mokytojai – žodinėje apklausoje; 5–8 kl. naujai atvykę mokiniai, jų tėvai 

(globėjai), klasių vadovai dalyvavo žodinėje apklausoje. Spalio mėn. buvo organizuota pirmų klasių 

mokytojų, švietimo pagalbos specialistų apskritojo stalo diskusija „Kaip padėti pirmokams?“.  

Diskusijoje aptarti individualūs mokinių brandumo požymiai (socialinio, intelektinio, pasirengimo 

tapti mokiniu, pasitenkinimo mokymosi procesu, savarankiškumo, bendravimo su bendruomenės 

nariais), mokinių ugdymo galimybės, švietimo pagalbos teikimas. Spalio mėn. vaiko gerovės 

komisija organizavo tris susitikimus „Kaip padėti penktokams?“, kuriuose aptarta mokinių adaptacija 

penktoje klasėje. Spalio pabaigoje adaptacijos tyrimų rezultatai pristatyti bendruomenei. Tyrimų 

išvadomis remtasi tikslingai planuojant švietimo pagalbą, individualiai koreguojant mokymosi krūvį. 
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Atsižvelgta į mokinių,  grįžusių iš užsienio, ugdymosi poreikius – jiems skirtos papildomos 

konsultacinės valandos gimtosios kalbos spragoms šalinti, esant poreikiui, teikta tikslinė švietimo 

pagalba. 

Siekiant sumažinti mokymosi krūvį, sukurta veiksminga pagalbos sistema specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, stebėta ir fiksuota jų individuali pažanga, teiktos 

rekomendacijos dalykų mokytojams rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas, 

bendradarbiauta su tėvais (globėjais, rūpintojais) rengiant individualius ugdymo planus. 2021–2022 

m. m. yra 35 mokiniai – švietimo pagalbos gavėjai, 57 mokiniams taikytas programų pritaikymas, 12 

mokinių – programų individualizavimas. Vaiko gerovės komisija, suderinusi su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais, parengė individualius ugdymo planus pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintas naujas individualių planų formas:  švietimo pagalbos gavėjams – 1–4 kl. 28 mokiniams, 

5–8 kl. 44 mokiniams; logopedinės pagalbos gavėjams – 1–4 kl. 28 mokiniams; mokiniams, 

turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų – 1–4 kl. 2 mokiniams, 5–8 kl. 1 mokiniui.  2021–2022 m. m. 

I pusmetyje parengti individualūs planai mokiniams, grįžusiems iš užsienio: 1–4 kl. 8 mokiniams, 5–

8 kl. 3 mokiniams. 2021 m. rengti mokinio savirūpos planai. Balandžio–gegužės mėn. buvo atliktas 

tyrimas „Skirtingų gebėjimų mokinių savijauta ir lūkesčiai progimnazijoje“.  

Įgyvendinant ugdymo turinį, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti nuoseklioje 

socialinio emocinio ugdymo programoje. Progimnazijoje diegtos socialinio emocinio ugdymo, 

prevencijos, sveikatos stiprinimo programos: „Antras žingsnis“ – 2a, 2b, 3a, 3c, 4b, 1b kl., „Laikas 

kartu“ – 2c, 3b, 4a, 4c, 1a, 1c kl., „Paauglystės kryžkelės“ – 5–8 kl. Šios programos suteikia galimybę 

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. 

Mokinių sąmoningumas skatintas plėtojant savanorystės idėjas: vykdytos iniciatyvos „Aplinkos 

tvarkymas“, „Šiltos Kalėdos“, „Gerumo maišelis“, „Padovanok knygą“, „Pagalba beglobiams 

gyvūnams“, „Iš mūsų rankų – į Jūsų širdis“. Visa bendruomenė įsitraukė į edukacinės erdvės 

„Basakojų trikampis“ įrengimą progimnazijos kieme. Savanorystės veiklomis ugdyti mokinių 

komunikavimo, pažinimo, socialiniai, iniciatyvumo, kūrybingumo gebėjimai.  

Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuotos paskaitos nuotoliniu būdu: kovo–

balandžio mėn. – „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“, spalio–gruodžio mėn. – „Pozityvios 

tėvystės kursai“. Tėvų susirinkimų metu klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai vykdė tėvų 

švietimą vaikų sveikatinimo, saugios aplinkos kūrimo, saugumo užtikrinimo virtualioje aplinkoje 

temomis. Mokinių tėvai įtraukti į organizuotas sveikatinimo veiklas (mokinių ekskursijas, žygius).  

Įgyvendinant 2021–2022 m. m. ugdymo planą, nemažai dėmesio skirta mokinių sveikos 

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

programa, įgyvendinti sveikos gyvensenos ugdymo ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 

planai. Sveikos gyvensenos temos integruotos į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, spec. ugdymo 

pratybų turinį, neformaliojo švietimo turinį. Stiprinant pedagoginio personalo bendradarbiavimo 

kompetencijas, vyko mokymai „Įstaigos mikroklimatas ir jo formavimas“, „Mokykla ir tėvai“, 

„Klasės bendruomenė ir jos vadovas“, „Komandos stiprinimo mokymai“. Bendradarbiaujant su 

Švietimo mainų ir paramos fondu vyko mokymai „Tarptautinių projektų įgyvendinimo galimybės“. 

Organizuoti renginiai, akcijos, iniciatyvos, formuojančios mokinių sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Fizinio ugdymo mokytojai organizavo 1–2 sporto renginius per mėnesį. Progimnazija 

įsitraukė į Europos judumo savaitei skirtą iniciatyvą „Judėk tvariai. Išlik sveikas“. Dalyvauta 
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respublikinėje iniciatyvoje „Judanti klasė“. Mokinių taryba kartu su fizinio ugdymo mokytojais 

birželio mėn. organizavo išvyką „Kartu su dviračiais keliaujam“. Progimnazijos I aukšto hole 

esančiame ekrane nuolat teikiama informacija sveikatinimo temomis. Didelis dėmesys skirtas 

mokinių mokymosi krūvio reguliavimui, tėvų informavimui, bendradarbiavimui.  

Sausio–gruodžio mėn. vaiko gerovės komisijos komanda daug dėmesio skyrė COVID-19 ligos 

rizikų valdymui progimnazijoje: analizavo ir laiku įgyvendino valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo (OV) sprendimus. Ugdymo procesas organizuotas pagal OV 

sprendimus (klasių izoliacija, mokinių srautų valdymas). Buvo suburta testavimo komanda, kuri 

pagal reikalavimus vykdė mokinių testavimą, esant poreikiui mokytojų testavimą, organizavo 

mokinių saviizoliaciją, informavo tėvus (globėjus) apie testavimo eigą ir veiksmus pasitvirtinus 

teigiamam greitajam antigeno testui. Pagal nustatytas tvarkas vykdytos tėvų apklausos, rinkti raštiški 

tėvų sutikimai dėl testavimo. Buvo parengtas ir nuolat atnaujinamas darbuotojų privalomųjų 

profilaktinių patikrinimų planas, vykdyta šviečiamoji veikla bendruomenėje, laiku teikti duomenys 

Kėdainių r. savivaldybei dėl COVID-19 ligos sergamumo valdymo, testų poreikio. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje,  

organizuoti 29 renginiai 1–8 klasėse: pokalbiai-diskusijos „Man šaltis nebaisus“, „Mikrobų ataka“, 

„Vandens lašo nauda“, „Pusryčių nauda mūsų organizmui“, „Rūkymo žala jaunam organizmui“, 

protų mūšis „Viskas apie užkrečiamas ligas“, traumų ir sužalojimų prevencija „Mokausi padėti“, 

burnos higienos praktiniai užsiėmimai, užsiėmimai „Vasaros džiaugsmai“, „Mankšta – geros 

nuotaikos pradžia“ ir kt.  

Mokiniai skatinti stiprinti savo fizinę sveikatą, formuotis teigiamas sveikos gyvensenos 

nuostatas įgyvendinant projektus „Sportas mus vienija“, ,,Sportas mus vienija 2“, tarptautinio 

bendradarbiavimo programos „Erasmus+“ projektą „Generation C: JOURNEY TO THE PAST!“. 

Aktyviu mokinių poilsiu pasirūpinta parengus vaikų vasaros poilsio ir užimtumo projektus 

„Draugystė mus jungia 2“, ,,Mano vasara“.  

Organizuotos mokinių ugdymo karjerai veiklos įtraukiant tėvus, buvusius mokyklos 

auklėtinius. Birželio mėnesį vyko profesinio orientavimo diena „Šok į tėvų klumpes“. Rugsėjo mėn. 

organizuotas profesinio orientavimo renginys „LINPRA infomobilio pristatymas. STEAM veiklos“. 

Pavasarį 7–8 kl. mokiniai atliko karjeros ir asmenybės pažinimo testus, o rudenį 8 kl. mokiniams 

buvo organizuotos išvykos į Kėdainių profesinio rengimo centrą.  

         2.3. uždavinys. Stiprinti progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą. 

Užtikrindamos progimnazijos gerovę, savivaldos institucijos – progimnazijos, mokytojų, 

metodinės, mokinių tarybos, tėvų komitetas, 5–8 kl. seniūnų grupė – tarpusavyje komunikavo, o visų 

savivaldos institucijų veiklas koordinavo administracijos taryba. Sėkmingas savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas teigiamai keitė progimnazijos gyvenimą, kūrė pasitikėjimo visais bendruomenės 

nariais kultūrą.  

Progimnazijos taryba aprobavo svarbiausius įstaigos dokumentus, patvirtinimo spintelių 

nuomos, neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkas, VšĮ „Bruneros“ bufeto prekių 

asortimentą, inicijavo 1,2 proc. GPM paramos rinkimą, teikė siūlymus dėl gautos paramos 

panaudojimo, progimnazijos veiklos kokybės gerinimo. Progimnazijos tarybos ir kitų savivaldos 

institucijų pritarimu už 2020 m. progimnazijai pervesta 3400,01 Eur parama (1,2 proc. GMP) skirta 

progimnazijos erdvių naujinimui, sporto projektų rėmimui. Tėvai savanoriška veikla, finansine 

parama prisidėjo prie progimnazijos erdvių puoselėjimo (atlikti nedideli klasių remontai, nupirktos 

žaliuzės, interjero detalės ir kt.).  
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Metodinės tarybos organizuotos dvi metodinės dienos: „Mokytojų veikla – sėkmingai mokinių 

pažangai“, „Progimnazijos įgyvendintų veiklų analizė, gerosios patirties sklaida ir tolimesnių 

progimnazijos veiklų planavimas“, rajoninė konferencija „Mokinių mokymosi pažanga – kas, kodėl, 

kaip?“. 

Mokinių taryba nuotolinio ugdymo metu organizavo virtualias pilietines ir socialines 

iniciatyvas, susitikimus, apklausas. Nuo rugsėjo mėn. mokinių taryba įsitraukė į veiklų, iniciatyvų 

organizavimą bendruomenėje bei dalyvavimą Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) renginiuose, 

pasitarimuose, apklausose. 

Progimnazijos valdyme buvo atsižvelgiama į visų bendruomenės narių interesus. Nemaža dalis 

mokytojų, švietimo pagalbos specialistų dalyvavo įvairiose progimnazijos laikinai suburtose ar nuolat 

veikiančiose komisijose. Tėvai įtraukti į progimnazijos tarybos, atestacijos komisijos, vaiko gerovės 

komisijos, gamtosauginio komiteto veiklas. Vyko 2 tėvų komiteto pasitarimai, kuriuose planuotos 

veiklos, lapkričio mėn. vykdyti naujo tėvų komiteto pirmininko rinkimai. Tėvų komitetas prisidėjo 

prie Garbės dienos organizavimo skirdamas prizus didžiausią pažangą padariusiems mokiniams. Dėl 

susiklosčiusios sudėtingos pandeminės situacijos tėvų komiteto planuota bendruomenės sporto šventė 

Vilainių sporto ir rekreacijos centre neįvyko. Bendradarbiaujant progimnazijos administracijai, klasių 

vadovams, švietimo specialistams, sistemingai vykdytas tėvų švietimas. Dėl COVID-19 perėjus prie 

savivaldos institucijų bendradarbiavimo nuotoliniu būdu, tėvai aktyviau įsitraukė į progimnazijos 

gyvenimą.  

Sistemingai ir nuosekliai organizuoti progimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiai 

(įvyko 28 posėdžiai). Esant poreikiui, į posėdžius buvo kviečiami kitų institucijų, socialinių partnerių, 

progimnazijos savivaldos institucijų atstovai. VGK posėdžiuose aptarti pagalbos būdai mokymosi 

sunkumų patiriantiems mokiniams siekiant padėti vaikams stebėti ir vertinti savo individualią 

pažangą. Švietimo pagalbos specialistai vedė 23 klasės valandėles, skirtas klasių bendruomenių 

stiprinimui.  

           Įtraukiant progimnazijos bendruomenės narius į bendrakūrą, buvo įrengta edukacinė erdvė 

„Basakojų trikampis“, pradėta kurti edukacinė erdvė „Lauko klasė“. 

2.4. uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Modeliuojant pagalbos vaikui, šeimoms planus švietimo pagalbos specialistų ir klasių vadovų 

betarpiškai ir sklandžiai bendradarbiauta su Kauno apskr. vaiko teisių apsaugos Kėdainių skyriaus 

specialistais, Pagalbos šeimai centru, Kėdainių r. savivaldybės administracijos tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo specialistais, atvejo vadybininkais. Organizuojant prevencines veiklas pasitelkti 

Kėdainių r. policijos pareigūnai. Organizuojant švietimo pagalbos gavėjų ugdymą, bendradarbiauta 

su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba – mokinių tėvams teiktos tikslingos konsultacijos dėl pagalbos 

vaikui mokantis.  

Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos valdymo prevencines priemones, bendradarbiauta su 

Kėdainių r. savivaldybės administracijos darbuotojais, atsakingais už visuomenės sveikatos priežiūrą, 

Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

SAM Kauno departamento darbuotojais, itin glaudžiai – su progimnazijoje dirbančiu visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistu.  

Progimnazijos mokinių taryba bendradarbiavo su  Kėdainių rajono mokinių taryba (KRMT) – 

dalyvauta KRMT renginiuose „Žmogaus teisės ir jų ribos“, „Prekybos žmonėmis muziejus“, KRMT 

23–iojo gimtadienio šventėje, pasitarimuose, vykdytos apklausos apie nemotorines transporto 

priemones, psichinės sveikatos teikimo mokiniams paslaugas (sausio mėn.), Kultūros paso teikiamas 
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paslaugas (kovo mėn.), mokyklos mikroklimatą (spalio mėn.). Progimnazijos mokinių taryba 

dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos asamblėjoje.  

Progimnazijos bendruomenės kūrybinės, pilietinės, socialinės veiklos organizuotos Kėdainių 

krašto muziejuje, Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje, Kėdainių r. savivaldybės 

Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Bendradarbiaujant su Tarptautine istorinio teisingumo 

komisija, vykdytos pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, „Tolerancijos savaitė“. 

Plėtojant mokinių savanorišką veiklą, gruodžio mėn. bendradarbiauta su Kėdainių r. Dotnuvos 

slaugos namais, Šėtos socialiniu ir globos centru, Josvainių socialinės paramos centru. 

Plėtotos ugdymo galimybės naudojantis kitų organizacijų (Lietuvos žaliųjų judėjimo, Lietuvos 

inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA, Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios 

bibliotekos) ištekliais. Įgyvendinant Kultūros paso koncepciją, bendradarbiauta su Nacionaliniu 

Kauno dramos teatru, dramos teatru „Nesuk galvos“, Kauno IX forto muziejumi, VšĮ „Išmanioji 

mokykla“, VšĮ Saviraiškos studija „Ak‘menukai“, Kėdainių Janinos Monkutės-Marks muziejumi-

galerija, Kėdainių Arnetų namais, nevyriausybinėmis organizacijomis, pavieniais rašytojais. 

Bendradarbiaujant su Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, organizuoti dveji 

mokymai 5–8 kl. mokiniams. 

Progimnazijai organizuojant tarptautinį 3–4 klasių mokinių integruotą anglų kalbos bei dailės 

ir technologijų kūrybinių darbų virtualų konkursą „Mano augintinis“, respublikinį pradinių klasių 

mokinių kūrybos konkursą „Žydintis medis“, Kėdainių šviesiosios, Kėdainių Šėtos, „Atžalyno“ 

gimnazijų, Kėdainių kalbų mokyklos mokytojai, Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos darbuotojas įtraukti į mokinių darbų vertinimo komisijas. Taip pat 

progimnazijoje organizuota rajoninio 5–6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso darbų vertinimo 

komisijos veikla (socialinis partneris – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba). 

2020 m. su Švietimo mainų paramos fondu pasirašius tarptautinio bendradarbiavimo programos 

„Erasmus+“ (KA229) projekto „Generation C: JOURNEY TO THE PAST!“ sutartį, vykdytos 

įvairios veiklos: įvyko 2 mobilumo vizitai Turkijoje ir Lietuvoje, sukurti 4 vaizdo įrašai apie projekto 

metu vykusias mokinių veiklas, parengti 2 stendai, dalyvauta 6 tarptautiniuose pasitarimuose. Apie 

visas įgyvendintas veiklas dalytasi gerąja patirtimi respublikos, rajono žiniasklaidoje.   

Progimnazijoje vykdant mokinių profesinį informavimą ir veiklinimą bendradarbiauta su šiais 

socialiniais partneriais: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“), Šilutės žuvininkystės 

praktinio mokymo centru, gyvulininkystės ūkiais Kryžkalnyje (Raseinių r.), Tiskūnuose (Kėdainių 

r.), Panevėžio alpakų ūkiu, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kėdainių profesinio 

rengimo centru. Bendradarbiaujant su Kėdainių lopšeliais-darželiais „Aviliukas“, „Pasaka“, 

„Vyturėlis“, „Puriena‘, „Vaikystė“, Kėdainių rajono gimnazijomis, progimnazijomis, kitomis 

ugdymo įstaigomis, vyko mokinių, tėvų informavimas apie tolimesnio mokymosi galimybes. 

Bendradarbiauta su Nacionaliniu egzaminų centru dėl nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo. Dėl nuotolinio ugdymo galimybių plėtimo bendradarbiauta su mokomųjų platformų 

„Microsoft Teams“, „Eduka“, EMA administratoriais. Mokytojai aktyviai naudojosi skaitmeninių 

priemonių ištekliais virtualioje aplinkoje, patys kūrė skaitmenines mokymo priemones. Nuotolinio 

mokymo metu progimnazijos pedagogai turėjo galimybę tobulinti savo kvalifikaciją LR švietimo, 

sporto ir kultūros ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, įvairių miestų švietimo pagalbos 

tarnybų ir kt. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Siekiant skatinti jaunų žmonių fizinį aktyvumą, projektinę veiklą, metodinės veiklos sklaidą, 

2021 m. sausio 1 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių sporto centru.   
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Dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dalijosi metodinės veiklos patirtimi su 

Kėdainių krašto, kai kuriomis respublikos ugdymo įstaigomis. 

 

2. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

Sritis, tema, veiklos 

rodiklis 

Privalumai. Trūkumai. Siūlymai 

 

Sritis 

1. Rezultatai 

Tema 

1.1. Asmenybės 

branda 

Veiklos rodiklis 

1.1.1. Asmenybės 

tapsmas 

(Ž. Čivilienė,  

A. Gailiūnienė) 

Privalumai 

Pradinių klasių mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo 

gabumus ir polinkius, moka įsivertinti asmeninę kompetenciją, geba 

spręsti iškilusias problemas. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 patinka sau tokie, kokie yra (96 proc.), 

 žino savo gerąsias (84 proc.) ir blogąsias (90 proc.) savybes,  

 užtektinai laiko skiria savo pomėgiams (93 proc.), 

 užsiima kūryba (68 proc.), 

 užsiima sportu (75 proc.), 

 nenuleidžia rankų susidūrę su nesėkmėmis ir sunkumais (88 

proc.), 

 laikosi dienos režimo (74 proc.). 

Pradinių klasių mokiniai turi bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijų, geba prisiimti atsakomybę už darbą mokykloje, yra 

socialiai brandūs, t. y. jie pripažįsta kitų teisę būti kitokiems, nei yra jie, 

gerbia kitą asmenį, yra geranoriški, geba teikti pagalbą, moka valdyti 

emocijas. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad:  

 moka gerai bendradarbiauti su kitais mokiniais (94 proc.), 

laikytis pokalbio taisyklių (88 proc.), klausytis kitų jų 

nepertraukdami (84 proc.), gerai pagrįsti savo teiginius bei 

požiūrį (87 proc.), priimti kitų kritiką (78 proc.), pripažinti 

kitiems, jeigu yra neteisūs (78 proc.), moka valdyti savo emocijas 

(78 proc.), 

 moka prisiimti atsakomybę už savo darbus ir žodžius, jei ką nors 

pažada, visada ištesi (82 proc.),  

 moka padėti tiems, kuriems reikia pagalbos (96 proc.), 

 gerai sutaria su visais bendraklasiais (79 proc.), priima žmones 

tokius, kokie jie yra, gerbia jų nuomonę ir tai, kas jiems yra 

svarbu (88 proc.),  

 jaučiasi savi mokyklos bendruomenėje (88 proc.), 

 noriai įsitraukia į bendras klasės, mokyklos veiklas (90 proc.), 

 per paskutinius du mėnesius nesityčiojo iš kitų vaikų (88 proc.),  

 pagarbiai elgiasi su suaugusiais žmonėmis (99 proc.). 

Pradinių klasių mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi 

tolesnio mokymosi ir karjeros siekių ir planų, domisi pasaulio 

naujovėmis, siekia užsibrėžtų tikslų. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 supranta mokymosi ir išsilavinimo vertę (91 proc.), 

 turi tolesnio mokymosi siekių ir planų (81 proc.),  
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 galvoja apie tai, kuo norėtų būti užaugę (97 proc.), 

 mokinius domina naujovės, pasaulio atradimai (93 proc.), 

 ne tik dirba, mokosi, bet ir pasiekia gerų rezultatų (72 proc.), 

 netrūksta ryžto siekti savo tikslų (90 proc.). 

Planuojant progimnazijos veiklas, pradinių klasių mokiniams sudaromos 

sąlygos susipažinti su įvairių profesijų atstovais, jų darbo specifika ir 

ypatumais.  

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad: 

 veiklos, susijusios su mokinių karjeros planavimu, įtrauktos į 

progimnazijos 2018–2022 m. strateginį planą, 2021 m. veiklos 

planą, 2021–2022 m. m. pradinio ugdymo programos bendrąjį 

ugdymo planą,  

 ugdymo karjerai programa integruota į ilgalaikius mokomųjų 

dalykų, klasės vadovų planus, neformaliojo švietimo programas. 

Mokiniai, dalyvaudami SEU programose „Antras žingsnis“, „Laikas 

kartu“, mokosi pažinti ir valdyti emocijas, būti rūpestingi ir atsižvelgti į 

kitus, mokosi kurti ir palaikyti santykius remdamiesi socialiniu 

sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais, mokosi priimti 

atsakingus sprendimus ir efektyviai įveikti sudėtingas situacijas. 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) nariai, pagalbos mokiniui specialistai, 

klasių vadovai, mokytojai padeda spręsti konfliktus, moko kontroliuoti 

savo elgesį. Poveikis vertinamas kiekvieną mėnesį analizuojant mokinių 

pažangumo ir lankomumo rezultatus.  

Stebimos pastabos elektroniniame dienyne, vykdomi pokalbiai su 

mokytojais, klasių vadovais, tėvais. Mokymosi, elgesio problemos 

nuosekliai sprendžiamos VGK pasitarimuose, posėdžiuose. 

 

Trūkumai 

Dalis pradinių klasių mokinių nepasitiki savo jėgomis, todėl vengia 

veiklos bei nemoka vadovauti grupei. Ne visi mokiniai dalyvauja 

aplinkos tvarkymo / puošimo, savanorystės veiklose, atstovauja 

mokyklai renginiuose rajone ar šalyje.  

Dalis apklaustųjų mokinių teigia, kad:  

 neteikia siūlymų dėl renginių klasėje, progimnazijoje (34 proc.), 

 nedalyvauja aplinkos tvarkymo / puošimo akcijose (32 proc.), 

 nedalyvauja savanorystės veiklose (50 proc.),  

 nedalyvauja veiklose, kai reikia atstovauti mokyklai rajone ar 

šalyje (36 proc.). 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad: 

 trūksta renginių, išvykų, kuriose mokiniai turėtų galimybę 

susitikti / pabendrauti su įvairių profesijų atstovais jų darbo 

vietose (dėl nuotolinio ugdymo bei galimybės užsikrėsti COVID-

19 liga buvo apribotos išvykos, tiesioginis kontaktas su ne 

progimnazijos bendruomenės nariais). 

 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Ugdyti mokinių savivertę skatinant dalyvauti veiklose ir 

pastebint kiekvieno mokinio indėlį, pažangą. 
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 Skatinti visus mokinius dalyvauti mokyklinėse (I turo) 

olimpiadose, konkursuose. 

 Užtikrinti, kad kiekvienas mokinys bent kartą per metus 

dalyvautų savanorystės veiklose (paramos, akcijų organizavimas 

bei dalyvavimas jose, pvz.: „Padovanok kalėdinę nuotaiką“, 

parama beglobiams gyvūnams, neatlyginama pagalba, pozityvios 

nuotaikos skleidimas progimnazijos ir miesto bendruomenės 

nariams). 

 Užtikrinti, kad kiekvienas mokinys bent du kartus per metus 

dalyvautų aplinkos, kabineto tvarkymo, progimnazijos puošimo 

akcijose ir veiklose. 

 Bendradarbiauti su mokiniais rengiant klasės vadovo veiklos 

planą,  aktyvinant mokinių savivaldos veiklą. 

 Skirti daugiau grupinio darbo užduočių skatinant mokinius 

lavinti vadovavimo grupei įgūdžius. 

 Organizuoti susitikimus su įvairių profesijų atstovais (mokinių 

tėveliais, buvusiais progimnazijos mokiniais, progimnazijos 

socialiniais partneriais) progimnazijoje ir jų darbo vietose.  

Sritis 

1. Rezultatai 

Tema 

1.2. Pasiekimai ir 

pažanga 

Veiklos rodiklis 

1.2.1. Mokinio 

pasiekimai ir pažanga 

(D. Volkevičienė,  

J. Mickienė) 

Privalumai 

Mokiniai turi būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą ir geba 

pagrįsti savo nuostatas, sprendimus, pasirinkimus.   

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 jaučia atsakomybę už savo mokymąsi (93 proc.),  

 yra savarankiški (92 proc.),  

 prisiima atsakomybę už savo veiksmus (95 proc.), 

 supranta savo teises ir pareigas (96 proc.),  

 gerbia kitų žmonių įsitikinimus (92 proc.),  

 mokykla suteikia jiems pakankamai mokomųjų dalykų žinių ir 

įgūdžių (90 proc.),  

 mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi  (86 proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad mokykloje pakankamai 

dėmesio skiriama: 

 mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui (96 proc.), 

 mokymui pasirinkti siektiną rezultatą (94 proc.), 

 komandinio darbo gebėjimų ugdymui (94 proc.), 

 bendravimo tarpusavyje ir su suaugusiais normų įtvirtinimui (92 

proc.),  

 mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui (92 proc.), 

 nuostatos užbaigti tai, kas pradėta ugdymui (92 proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą (100 

proc.), 

 tinkamai parengia tolesniam mokymuisi (94 proc.). 

Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos 

lygis optimalus, t. y. atitinkantis jo amžių, individualias galias bei 

ugdymosi patirtį. Tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų pažangos 

planavimas grindžiami informacija apie mokinio kompetencijų lygį.  

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 
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 mokomoji medžiaga yra jiems visiškai tinkama pagal sunkumą – 

nei per lengva, nei per sunki (80 proc.), 

 supranta esminius dalykus, teorijas, pagrindinius principus (86 

proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 mokykloje yra tinkama informacijos apie mokinių mokymosi 

rezultatus kaupimo sistema (92 proc.), 

 informacija apie mokinių mokymosi rezultatus tinkamai 

panaudojama ugdymo tobulinimui (94 proc.).  

Mokiniai nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų 

gebėjimų. Mokinių pažanga atpažįstama, parodoma, skatinama.  

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 tai, ką sužino naujo, stengiasi apmąstyti, susieti su tuo, ką jau 

žino   (84 proc.), 

 žino, ką turi išmokti, kad gautų tuos pažymius, kurių nori  (86 

proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų pažanga yra pastebima ir 

įvertinama (96 proc.), 

 kiekvieno mokinio bendrųjų gebėjimų pažanga yra pastebima ir 

įvertinama (94 proc. ), 

 mokykloje yra veiksminga mokinių skatinimo sistema (87 proc.).  

 

Trūkumai 

Nemaža dalis mokinių nesidomi politiniais, kultūriniais, sportiniais 

įvykiais. 

Dalis apklaustųjų mokinių nepritaria teiginiams, kad domisi: 

 politiniais įvykiais (54 proc.), 

 kultūriniais įvykiais (koncertais, teatro premjeromis ir pan.) (42 

proc.),  

 sportiniais įvykiais (31 proc.).  

Dalis apklaustųjų mokytojų nepritaria teiginiui, kad mokykloje 

pakankamai dėmesio skiriama domėjimosi politiniais ir / arba 

kultūriniais įvykiais skatinimui (23 proc.).   

Ne visiems mokiniams mokymosi pasiekimai ir pažanga atrodo 

prasmingi.  

 Dalis apklaustųjų mokinių nepritaria teiginiui, kad jei mokslas 

būtų neprivalomas, jie vis tiek mokytųsi (43 proc.). 

Mokiniai nepakankamai aktyvūs mokyklos renginių dalyviai. 

 Dalis apklaustųjų mokinių nepritaria teiginiui, kad noriai 

dalyvauja mokyklos renginiuose (41 proc.). 

Mokinio ugdymosi pasiekimai ir pažanga, ugdymosi planavimas ne 

visada aptariami su mokiniu. 

 Dalis apklaustųjų mokinių nepritaria teiginiui, kad mokytojai su 

jais aptaria, ką mokiniai moka gerai, kur padarė pažangą ir kur 

turėtų pasistengti (34 proc.). 

Ugdymosi procese nepakankamai dėmesio skiriama mokymosi mokytis, 

metakognityvinių gebėjimų plėtojimui, taip pat gebėjimo veikti naujose, 

nestandartinėse situacijose ugdymui.  
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Dalis apklaustųjų mokytojų nepritaria teiginiams, kad mokykloje 

pakankamai dėmesio skiriama: 

 mokinių mokymosi mokytis gebėjimų plėtojimui (23 proc.), 

 metakognityvinių strategijų (įsiminimo, informacijos atrankos, 

mąstymo būdų) mokymui (25 proc.), 

 gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose mokymui 

(26 proc). 

 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Pagal galimybes ugdymosi procese (pamokose, klasių 

valandėlėse, renginiuose, savanorystėse) skatinti vaikus domėtis 

kultūriniais, politiniais, sportiniais įvykiais.  

 Mokymosi motyvaciją skatinti per profesinio informavimo ir 

orientavimo veiklas, taip pat ugdymosi procese atskleidžiant 

įgytų žinių ir gebėjimų vertę gyvenime. 

 Siekiant, kad mokiniai noriai dalyvautų renginiuose, įtraukti 

mokinius į mokyklos renginių planavimo procesą.  

 Metodiniuose renginiuose dalytis gerąja darbo patirtimi, kaip 

efektyviai aptarti individualius mokinių pasiekimus, pažangą ir 

kartu su mokiniu planuoti ugdymosi veiklą, kokiais metodais ir 

būdais plėtoti mokinių mokymosi mokytis gebėjimus, kaip 

mokyti metakognityvinių strategijų.   

Sritis  

2. Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys 

Tema 

2.4. Vertimas ugdant 

Veiklos rodiklis 

2.4.2. Mokinių 

įsivertinimas  

(E. Kirsienė,  

R. Mikštienė) 

Privalumai 

Mokiniai suvokia, kad nuo jų mokymosi rezultatų priklausys ateitis, 

jiems svarbu gerai mokytis. Tėvų padedami mokiniai išsikelia mokymosi 

tikslus ir savo pastangomis jų siekia. Dauguma mokinių mano esantys 

drausmingi, turintys pakankamai gebėjimų mokytis. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 susimąsto, kad nuo mokymosi rezultatų priklausys jų ateitis (80 

proc.), 

 turi pakankamai gebėjimų mokytis (85 proc.), 

 tėvų padedami mokosi išsikelti mokymosi tikslus ir savo 

pastangomis jų siekia (86 proc.), 

 pasimoko iš savo klaidų (82 proc.), 

 žino savo sėkmių ir nesėkmių priežastis (84 proc.), 

 žino įvairių būdų, kaip geriau suprasti, įsiminti ir susikaupti (74 

proc.),  

 netrukdo dirbti klasės draugams, atidžiai klausosi mokytojo (89 

proc.), 

 yra drausmingi, draugiški, laikosi klasės elgesio taisyklių (84 

proc.).  

Mokytojo ir mokinio dialogas apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, 

procesą moko mokinius savistabos, savivaldos, įsivertinti savo bei 

vertinti kitų darbą.  

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad kartu su mokytojais: 

 mokosi vertinti ir  įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą (83 

proc.), 

 mokosi įsivertinti savo bei vertinti kitų darbus (75 proc.), 

 aptaria sėkmes ir nesėkmes (76 proc.), 
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 planuoja savo mokymosi tikslus ir galimybes jiems pasiekti (86 

proc.). 

Mokymosi pasiekimų į(si)vertinimas, pažangos stebėjimas, pasiektų 

rezultatų apmąstymas skatina poslinkį nuo išorinės link vidinės 

mokymosi motyvacijos. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad nuolat stebi savo mokymąsi, 

nes: 

 svarsto, kaip sieks geresnių mokymosi rezultatų (86 proc.), 

 savarankiškai apmąsto, kur reikėtų patobulėti (88 proc.), 

 atsižvelgdami į mokymosi rezultatus, išsikelia naujus mokymosi 

tikslus (68 proc.). 

Mokiniai naudoja įvairius mokymosi būdus, kurie padeda apmąstyti ir 

įsivertinti, kaip sekasi mokytis, kokius rezultatus ir kaip pavyksta 

pasiekti.  

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 stebi, kaip mokymosi rezultatai padeda siekti išsikelto mokymosi 

tikslo (78 proc.), 

 lygina savo darbus su kitais panašiais gerai įvertintais darbais (81 

proc.), 

 atidžiai peržiūri mokytojo pažymėtas klaidas, komentarus ir 

aptaria, kaip ir ką galėtų patobulinti (82 proc.), 

 nagrinėja klaidas, nori suprasti, kodėl jas padarė (79 proc.), 

 dažnai pagalvoja, ką naudingo išmoko (76 proc.), 

 klausia mokytojo, ką reikėtų išmokti, kad nedarytų klaidų (73 

proc.), 

 atsižvelgia į mokytojo ar draugų išsakytą nuomonę (76 proc.), 

 įsiklauso į patarimus, kaip geriau ir greičiau išmokti (82 proc.), 

 gilinasi į dalykus savarankiškai (88 proc.). 

 

Trūkumai  

Dalis mokinių nestebi, kaip keičiasi jų ugdymosi pasiekimai, nesiekia 

aukštesnių ugdymosi rezultatų. Daliai mokinių stinga atsakingumo, 

pareigingumo, gebėjimo planuoti savo veiklą.  

 Mažiau nei pusė apklaustų mokinių lanko konsultacijas (44 

proc.), 

 tik šiek tiek daugiau nei pusė mokinių seka, kaip keičiasi 

mokymosi pasiekimai (57 proc.), 

 daugiau nei pusė mokinių atidėlioja darbus, negeba susiplanuoti 

svarbiausių darbų ir laiko (59 proc.). 

 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Analizuoti informaciją (teorinę medžiagą, pedagoginės patirties 

pavyzdžius) apie įsivertinimo metodų, būdų, įrankių taikymo 

ugdyme galimybes. 

 Pamokoje aktyviai naudoti parengtas priemones, padedančias 

mokiniams mokytis įvertinti savo mokymąsi. 

 Dalykų mokytojams pildyti mokinių pažangos fiksavimo 

lenteles, rezultatus aptarti klasėje numatytu dažnumu. 
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 Pamokose mokinius mokyti į(si)vertinti ugdymosi pasiekimus: su 

mokiniais aptarti, ką jie išmoko ir ką reikia daryti (mokymosi 

strategijos), kad pažanga būtų didesnė, skatinti adekvačiai 

vertinti savo galimybes ir išsikelti įvykdomus tikslus, mokyti 

vertinti savo ir kitų darbus sąžiningai, teisingai, konstruktyviai.  

 Mokyti mokinius prisiimti vis didesnę atsakomybę už savo 

mokymąsi ir pažangą bei sieti ją su savo mokymosi tikslais, 

mokyti laiko planavimo, ugdant įprotį nuolat sekti informaciją 

dienyne (ir žodinę informaciją pamokoje), atsiskaitymo terminus. 

                                                  

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. 

Tikslingi ryšiai, partnerystė su kitomis 

institucijomis. 

Dalyvavimas ir pasiekimai olimpiadose, 

konkursuose, projektuose. 

Tinkama bendroji rūpinimosi mokiniais 

politika.  

Orientavimasis į mokinių poreikius. 

Programų bei projektų teikiamų galimybių 

panaudojimas. 

Sklandus mokinių testavimo organizavimas 

esant COVID-19 pandemijai. 

Tobulintinas kiekvieno mokinio individualios 

mokymosi pažangos matavimas pamokoje. 

Nepakankama dalies mokinių atsakomybė už 

savo mokymosi rezultatus. 

Nepakankamai nuoseklus mokinių  profesinis 

orientavimas ir konsultavimas. 

Šiuolaikinių mokymo(si) įrangos ir priemonių 

stoka. 

Galimybės Grėsmės  

Progimnazijos veiklos tobulinimas atsižvelgiant 

į Geros mokyklos koncepcijos nuostatas. 

Nacionalinės švietimo agentūros interneto 

svetainėje rekomenduojamų instrumentų 

progimnazijos veiklos kokybei gerinti 

naudojimas. 

Ugdymo aplinkų tobulinimas. 

Papildomų finansavimo šaltinių (ES lėšos, 

projektai, 1,2 proc. GPM, socialinių partnerių 

parama) pritraukimas. 

Progimnazijos ir tėvų bendradarbiavimo 

stiprinimas. 

Mokymo proceso organizavimo būdų 

(nuotolinis, hibridinis, ugdymasis šeimoje) 

taikymas. 

Švietimo pagalbos įvairių poreikių mokiniams 

teikimas. 

Dokumentų, turinčių įtakos ugdymo 

organizavimui, mokinių testavimui, mokinių / 

mokytojų saviizoliacijai, kaita valdant COVID-

19 pandemiją. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

skaičiaus didėjimas. 

Atsakomybės už ugdymo rezultatus 

paskirstymo (tėvai–vaikai–mokykla) 

netolygumas.  

Pavaduojančių mokytojų / specialistų stoka. 
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Lyderystės raiškos bendruomenėje skatinimas. 

Mokinių individualios pažangos (VIP) 

stebėjimas, fiksavimas ir analizė. 

Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas.  

 

III SYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 2022 M. 

 

 Veiksmingas, kokybiškas ir modernus ugdymas. 

 Bendruomeniškų santykių plėtojimas, kuriant jaukią, saugią, pozityviai motyvuojančią 

aplinką. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys įsisavinant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas: 

 mokinio ūgties skatinimas ir stebėsena; 

 ugdymo proceso modernizavimas; 

 darbas su tėvais, jų įtraukimas ir atsakomybė už vaiko ugdymosi rezultatus; 

 patirties sklaida ir viešinimas. 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 tikslas. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius ir teikiant 

pagalbą įvairių poreikių mokiniams. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti administracijos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kryptingą kompetencijų 

tobulinimą. 

2. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant mokinių skaitymo ir matematikos gebėjimus.  

3. Teikti mokiniams jų poreikius atitinkantį ugdymą ir švietimo pagalbą. 

4. Kurti palankias ugdymo(si) aplinkas įvairių poreikių mokiniams. 

 

2 tikslas. Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir atviros aplinkos kūrimui, kiekvieno 

bendruomenės nario asmenybinei ūgčiai. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti bendruomeniškus santykius skatinant kiekvieno progimnazijos bendruomenės nario 

asmenybinę ūgtį. 

2. Užtikrinti saugią, sveiką, mokinių ugdymuisi palankią aplinką progimnazijoje.  

3. Stiprinti progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą. 

4. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 
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V SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius ir teikiant 

pagalbą įvairių poreikių mokiniams. 

1.1 uždavinys. Plėtoti administracijos, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kryptingą 

kompetencijų tobulinimą. 

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiamas rezultatas 

1.1.1. Vykdyti kryptingą ir 

nuoseklų profesinį 

tobulėjimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, visos 

dienos mokyklos 

(VDM) grupių 

auklėtojai 

 

100 proc. pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius derins su 

progimnazijos tikslais ir 

uždaviniais, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetais: pamokos 

kokybės gerinimu, 

individualios mokinio 

pažangos pamokoje 

matavimu, skaitymo 

gebėjimų ugdymu per 

visų dalykų pamokas.   

1.1.2. Tobulinti mokytojų 

didaktines ir dalykines 

kompetencijas. 

Vasario–

rugsėjo 

mėn.  

Administracija Ne mažiau kaip 90 proc. 

pedagogų dalyvaus 72 

akademinių valandų 

programoje. Bus 

organizuoti seminarai: 

„Skaitymo skatinimas. 

Kalbos gebėjimų 

ugdymas“, „Skaitymo 

skatinimas įvairių dalykų 

pamokose“, „Mąstančių 

skaitytojų ugdymas“, 

„Darbas su tekstu“,  

„Skaitymo 

kompetencijos ir 

mąstymo gebėjimų 

ugdymas“.  

Ne mažiau kaip 44 proc. 

pedagogų dalyvaus 12 

akademinių valandų 

seminare „Skaitymo 

gebėjimų ugdymas per 

matematikos ir gamtos 

mokslų pamokas“. 

1.1.3. Vykdyti dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose aptarimą. 

Kartą per 

mėn. 

Administracija 

(pagal 

kuruojamus 

dalykus), dalykų 

mokytojai, 

Kartą per mėnesį bus 

organizuojami metodinių 

grupių pasitarimai. 

Mokytojai 

bendradarbiaus, dalysis 
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švietimo pagalbos 

specialistai, VDM 

grupių auklėtojai 

grupių auklėtojai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

su kolegomis 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgyta 

patirtimi.  

1.1.4. Organizuoti metodinę 

dieną „Individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimas, pokyčių 

fiksavimas pamokoje ir 

rezultatų analizė“. 

Balandžio 

mėn. 

J. Kavaliaus- 

kienė,  

D. Volkevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus aptarta individualios 

mokinio pažangos 

fiksavimo ir duomenų 

panaudojimo tvarka. 

Kiekviena metodinė 

grupė parengs ne mažiau 

kaip 2 pranešimus.  

 

1.1.5. Įsivertinti profesinę 

veiklą ir jos rezultatus. 

Birželio, 

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, VDM 

grupių auklėtojai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Metodinės grupės 

pasitarime kiekvienas 

pedagogas įsivertins ir 

aptars su kuruojančiu 

vadovu savo veiklą ir jos 

rezultatus, asmeninės 

kompetencijos ribas ir 

būtinas profesinio 

tobulėjimo sritis.  

1.1.6. Organizuoti metodinę 

dieną ,,Skaitymo 

gebėjimų ugdymas. 

Metodinių grupių 

įgyvendintų veiklų 

analizė, gerosios patirties 

sklaida ir tolimesnių 

veiklų planavimas“. 

Gruodžio 

mėn. 

J. Kavaliaus- 

kienė,  

D. Volkevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 proc. pedagogų. Bus 

aptarti tarpiniai projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklos tobulinimo plano 

vykdymo rezultatai, 

dalijamasi gerąja 

patirtimi. 

Bus pristatytos metodinių 

grupių metinės veiklos 

ataskaitos, numatytos 

veiklos tobulinimo 

kryptys. 

1.1.7. Organizuoti rajoninį 

seminarą „Skaitymo 

gebėjimų ugdymas“. 

Gruodžio 

mėn. 

Administracija Bus vykdoma gerosios 

patirties sklaida 

įgyvendinant projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklos tobulinimo planą. 

Bendradarbiaujant su 

Nacionaline švietimo 

agentūra bus 

organizuotas rajoninis 

seminaras. 
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1.1.8. Vykdyti darbo patirties, 

progimnazijos veiklos 

sklaidą rajone ir 

respublikoje. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

D. Volkevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus parengtas (sausio 

mėn.) ir įgyvendintas 

pedagoginio darbo 

patirties sklaidos planas. 

Bus skaitomi pranešimai, 

vedami seminarai rajono 

ir šalies pedagogams, 

žiniasklaidoje 

publikuojami straipsniai 

apie progimnazijos 

veiklą. 

Įgyvendinant projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklos tobulinimo planą 

bus vykdoma gerosios 

patirties sklaida – 

parengti ne mažiau kaip 

2 straipsniai rajono ir 

respublikos spaudai. 

1.2 uždavinys. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant mokinių skaitymo ir matematikos gebėjimus. 

1.2.1. Gerinti mokinių skaitymo 

pasiekimus.  

 

Vasario–

gruodžio 

mėn.  

Administracija  Bus įgyvendintos 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plano 1.1, 

1.2, 1.5, 1.8 veiklos: bus 

vedamos konsultacijos 4 

klasių mokiniams, skirtos 

skaitymo ir rašysenos 

gebėjimų gerinimui; 

organizuojamos skaitymo 

pratybos  1–4 klasių 

mokiniams, turintiems 

silpnus skaitymo 

įgūdžius; įvestas modulis 

„Skaitymo valanda“ 5–8 

klasių mokiniams;  

parengtas 1–4 ir 5–8 

klasių mokinių skaitymo 

skatinimo planas.  

1.2.2. Gerinti mokinių 

matematikos pasiekimus.  

 

Vasario–

gruodžio 

mėn.  

Administracija Bus įgyvendintos 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plano 2.1, 2.2 

veiklos: bus vedamos 

konsultacijos 4 klasių 

mokiniams, skirtos 

matematikos gebėjimų 

gerinimui; vykdomas 1–8 

klasių mokinių 
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matematikos gebėjimų 

ugdymo projektas. 

1.2.3. Stebėti, fiksuoti ir 

analizuoti mokinio 

pažangą pamokoje. 

Sausio– 

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

Vadovaudamiesi 

individualios mokinio 

pažangos fiksavimo 

tvarka, 1–4 klasių 

mokytojai stebės, fiksuos 

ir analizuos mokinių 

testų vertinimo 

rezultatus, 5–8 klasių 

mokytojai stebės, fiksuos 

ir analizuos mokinių 

įvertinimų vidurkius. 

Pokyčiai bus aptariami su 

mokiniais, jų tėvais, bus 

numatytos priemonės 

pasiekimams gerinti.  

1.2.4. Vykdyti mokinių 

individualios pažangos 

(VIP) stebėjimą, 

fiksavimą ir analizę. 

Sausio– 

gruodžio 

mėn. 

Klasių vadovai Kiekvieno mėnesio 

pirmą savaitę klasės 

valandėlės metu bus 

atlikta mokinių 

pasiekimų vertinimo ir 

individualios pažangos 

analizė. Bus numatyti 

pagalbos teikimo būdai ir 

formos gerinant ugdymo 

pasiekimus. Klasės 

vadovas betarpiškai 

bendradarbiaus su dalyko 

mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais, 

mokinių tėvais. 

1.2.5. Stebėti ugdomąsias 

veiklas (pamokas), teikti 

kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

Kovo–

lapkričio 

mėn. 

Administracija, 

D. Volkevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Bus sudaryti du pamokų 

stebėjimo tvarkaraščiai 

(vasario, spalio mėn.). 

Vadovaudamiesi pamokų 

stebėjimo ir vertinimo 

tvarkos aprašu visi 

mokytojai stebės ne 

mažiau kaip dvi kolegų 

vedamas pamokas, keisis 

tarpusavyje grįžtamąja 

informacija. 

Bus įgyvendinta projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklos tobulinimo plano 

2.6 veikla: 

orientuodamiesi į 

skaitymo gebėjimų 

ugdymą, pradinių klasių, 
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matematikos, 

informacinių 

technologijų, gamtos 

mokslų, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

stebės ne mažiau kaip 3 

kolegų vedamas 

pamokas, keisis 

tarpusavyje grįžtamąja 

informacija, metodinėse 

grupėse analizuos 

skaitymo gebėjimų 

ugdymo minėtų dalykų 

pamokose poveikį 

mokymosi rezultatams. 

Bus vykdoma 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų (toliau – 

IKT) naudojimo 

pamokose stebėsena. IKT 

ugdymo procese naudos 

ne mažiau kaip 90 proc. 

pedagogų.  

1.2.6. Vesti integruotas lietuvių 

kalbos ir matematikos 

pamokas „Matematikos 

pamoka: skaitymo 

gebėjimų ugdymas“. 

Rugsėjo–

gruodžio 

mėn.  

Administracija, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos 

mokytojai 

Bus įgyvendinta projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklos tobulinimo plano 

2.6 veikla: bus pravesta 

po 3 integruotas lietuvių 

kalbos ir matematikos 

pamokas 5–6 klasėse.   

1.2.7. Vykdyti pamokos 

kokybės įsivertinimą. 

Gegužės, 

lapkričio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

Kiekvienas mokytojas 

pasinaudos „IQES 

online“ grįžtamojo ryšio 

ir refleksijos 

instrumentais pamokos 

kokybės požymiams 

įsivertinti, atliks mokinių 

apklausas, tobulins 

pamokos kokybę. 

1.2.8. Organizuoti atvirų 

pamokų savaitę. 

Gegužės 

mėn. 

Administracija,  

D. Volkevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus sudarytas atvirų 

pamokų tvarkaraštis 

(balandžio mėn.). 

Stebėtos ir aptartos ne 

mažiau kaip dviejų 

kiekvienos metodinės 

grupės mokytojų 

pamokos. 
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1.2.9. Tobulinti mokytojų 

bendrąsias, didaktines ir 

dalykines kompetencijas 

savišvietos būdu. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Mokytojai domėsis 

švietimo naujovėmis, 

skaitys pedagoginę, 

metodinę literatūrą, 

analizuos mokytojų 

veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus ir kt.  

Įgytas žinias kartą per 

mėnesį aptars metodinės 

grupės pasitarime, taikys 

praktinėje veikloje 

siekdami gerinti ugdymo 

kokybę. 

1.3 uždavinys. Teikti mokiniams jų poreikius atitinkantį ugdymą ir švietimo pagalbą. 

1.3.1. Sudaryti galimybes 

dalyvauti neformaliojo 

vaikų švietimo veiklose. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

neformaliojo  

švietimo vadovai 

Bus sudarytas 2022–

2023 m. m. neformaliojo 

vaikų švietimo būrelių 

sąrašas, parengtos ir 

įgyvendintos mokinių 

poreikius atitinkančios 

neformaliojo švietimo 

programos. Informacija 

apie neformaliojo vaikų 

švietimo veiklas bus 

skelbiama progimnazijos 

interneto svetainėje, 

„Facebook“ paskyroje. 

1.3.2. Stiprinti gabių mokinių 

ugdymą ir plėtoti 

mokymo(si) veiklų 

individualizavimą ir 

diferencijavimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

I etapo olimpiadų ir 

konkursų atrankose 

dalyvaus ne mažiau kaip 

30 proc. visų 

progimnazijos mokinių; 

mokiniai turės ypatingų 

asmeninių mokymosi bei 

kitų veiklų pasiekimų. 

1.3.3. Padėti mokiniams pažinti 

ir įsivertinti asmenines 

kompetencijas, teikti 

pagalbą renkantis 

mokymosi ir veiklos 

galimybes, planuojant 

karjerą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

E. Kalčinskienė Bus įgyvendintas 

mokinių profesinio 

orientavimo ir 

konsultavimo veiklos 

planas bei mokinių 

savanorystės planas. 

1.3.4. Užtikrinti sisteminę 

mokymosi pagalbą.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

J. Gaučienė, 

švietimo pagalbos 

specialistai, VDM 

grupių auklėtojai 

Bus teikiama sisteminė 

mokymosi pagalba, 

apimanti žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją ir 

žemų pasiekimų 

kompensacines 

priemones. Bus sudarytos 
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sąlygos kiekvienam 

mokiniui mokytis pagal 

jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

Bus įgyvendinta projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklos tobulinimo plano 

1.3 veikla: bus teikiama 

intensyvesnė švietimo 

pagalba 5–8 klasių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams, 

turintiems skaitymo ir 

teksto suvokimo 

sunkumų. 

1.3.5. Tenkinti individualius 

mokinio ir jo šeimos 

poreikius, laiku teikti 

tikslingą pagalbą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

J. Gaučienė, 

VDM grupių 

auklėtojai 

Bus organizuota visos 

dienos mokyklos (VDM) 

grupių veikla, teikiamos 

formaliojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo 

paslaugos, švietimo 

pagalba mokiniams, 

mokinių grupėms ir 

mokinių šeimoms, 

vykdoma popamokinė 

mokinių priežiūra, 

maitinimas ir 

pavėžėjimas. 

1.4 uždavinys. Kurti palankias ugdymo(si) aplinkas įvairių poreikių mokiniams. 

1.4.1. Plėsti ugdymo 

galimybes. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Kiekviena metodinė 

grupė organizuos ne 

mažiau kaip 4 

pamokines, projektines ir 

/ ar neformaliojo vaikų 

švietimo veiklas įvairiose 

netradicinėse erdvėse 

(vidinės ir išorinės 

progimnazijos erdvės, 

muziejai, įmonės, atviros 

prieigos centrai, 

virtualios mokymosi 

aplinkos ir kt.).  

1.4.2. Kurti skaitymą 

skatinančias aplinkas. 

 

Vasario–

spalio 

mėn. mėn. 

Administracija  42 kabinete bus sukurta 

skaitymui skirta erdvė 

„Tylioji skaitykla“, kuria 

galės naudotis visi 1–8 

klasių mokiniai. 

Mokiniams bus įrengta 

16 darbo vietų, 1 

kompiuterizuota darbo 
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vieta, minkštasuoliai (25 

vietos) ir 1 pertvara.  

1.4.3. Pagerinti įgalinančią 

mokytis fizinę aplinką. 

 

 Administracija  Bus įgyvendintos 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plano 1.7, 2.5 

veiklos: pradinių klasių 

mokytojai,  5–8 klasių 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos 

įsigis priemonių 

skaitymo gebėjimams 

ugdyti; pradinio ugdymo 

kabinetuose bus įrengtos 

mažosios ekspozicinės 

bibliotekėlės; bus 

nupirktos 3 pertvaros 

mokiniams, turintiems 

įvairiapusį raidos 

sutrikimą; bus įsigyta 20 

interaktyvių lentų; 

atnaujinta 20 stacionarių 

kompiuterių pradinių 

klasių ir dalykiniuose 

kabinetuose; pradinių 

klasių, 5–8 klasių 

matematikos mokytojai 

įsigis matematinius 

gebėjimus ugdančių 

priemonių, bus atnaujinta 

18 darbo vietų 

informacinių 

technologijų kabinete – 

pakeista 18 stacionarių 

kompiuterių; švietimo 

pagalbos specialistams 

bus nupirkti 2 

interaktyvūs ekranai; bus 

įsigyta mokymosi 

priemonių, skirtų 

švietimo pagalbos 

specialistų pratyboms; 

bibliotekos vaikų ir 

jaunimo literatūros 

knygų fondas bus 

papildytas atsižvelgiant į 
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skirtingus mokinių 

skaitymo gebėjimus.  

Bus įsisavintos 

skaitmeninio ugdymo 

plėtrai skirtos lėšos. 

1.4.4. Organizuoti edukacines 

išvykas. 

Vasario–

gruodžio  

mėn.  

Klasių vadovai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus organizuojamas 

realaus pasaulio 

pažinimu pagrįstas 

ugdymas už mokyklos 

ribų esančiose aplinkose. 

Bus įgyvendinama 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plano 1.4 

veikla: bus organizuotos 

edukacinės išvykos arba 

nuotoliniai susitikimai su 

lietuvių rašytojais 

(literatūros pažinimo 

programa vaikams ir 

paaugliams „Vaikų 

žemė“), kuriuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 

45 proc. 1–8 klasių 

mokinių. 

Metodinėse grupėse 

mokytojai analizuos 

edukacinių išvykų 

poveikį mokinių 

pasiekimams, tobulins 

šios veiklos būdus. 

1.4.5. Organizuoti mokymąsi 

virtualioje aplinkoje. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Dalykų mokytojai Ne mažiau kaip 90 proc. 

pedagogų ugdymo 

procese naudos IKT, 

skaitmeninį turinį. 

Metodinėse grupėse 

analizuos, kaip / kiek / ar 

IKT panaudojimas gerina 

mokymosi rezultatus, ir 

tobulins IKT taikymo 

mokymui ir mokymuisi 

būdus. 

2 tikslas. Telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir atviros aplinkos kūrimui, kiekvieno 

bendruomenės nario asmenybinei ūgčiai. 

2.1 uždavinys. Stiprinti bendruomeniškus santykius skatinant kiekvieno progimnazijos 

bendruomenės nario asmenybinę ūgtį. 

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 
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2.1.1. Organizuoti 

progimnazijos tradicinius 

ir netradicinius renginius.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

neformaliojo 

švietimo vadovai, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

bibliotekininkai, 

mokinių taryba, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas 

renginių planas. Įvyks 21 

tradicinis ir 13 

netradicinių renginių, 11 

minėjimų,  

3 akcijos: „Metų knyga“, 

„Pasidalyk gerumu“, 

„Spalio mėnuo – 

mokyklų bibliotekų 

mėnuo“, 4 iniciatyvos, 

vienijančios mokyklos 

bendruomenę. 

Bus parengtos 24 

parodos bei parodiniai 

stendai bibliotekoje. 

 

2.1.2. Organizuoti 

respublikinius, rajoninius 

konkursus, konferencijas 

(bendrųjų ir asmeninių 

kompetencijų ugdymas). 

 

 

Gegužės 

mėn. 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Spalio 

mėn. 

 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

R. Mikšienė,  

I. Orlė 

 

Ž. Čivilienė, 

darbo grupė 

 

 

R. Mikšienė,  

I. Orlė 
 

 

 

 

 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai  

Bus organizuoti 

renginiai: 

  rajoninis 4 klasių 

mokinių meninio 

skaitymo (anglų kalba) 

konkursas „Mano šeima 

ir draugai“; 

 respublikinis pradinių 

klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkursas 

„Žydintis medis“; 

 respublikinis 2–4 

klasių mokinių 

integruotas anglų kalbos 

bei dailės ir technologijų 

kūrybinių darbų 

virtualus konkursas 

„Mano augintinis“; 

 respublikinė skirtingų 

gebėjimų mokinių 

konferencija „Gimtojo 

krašto tautodailė. 

Dabartis ir praeitis“. 

2.1.3. Organizuoti  

kultūrines (taip pat 

etnines), menines, 

pažintines, kūrybines, 

sportines, praktines, 

socialines, prevencines 

mokinių veiklas 1–4 

klasėse, pažintines, 

kultūrines, menines ir 

kūrybines mokinių 

veiklas 5–8 klasėse.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

1–4 ir 5–8 kl. mokiniams 

bus organizuota po 10 

ugdymo dienų, skirtų 

įvairioms veikloms. 

Mokiniai dalyvaus 

Kultūros paso teikiamose 

edukacijose. Tikimasi 

įsisavinti 70 proc. 

Kultūros paso lėšų (esant 

pandeminei situacijai – 

bent 20 proc.). 
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2.1.4. Plėtoti bendruomenės 

narių gamtamokslines, 

aplinkosaugines 

kompetencijas per 

tikslines veiklas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  

direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintų darbo 

grupių nariai, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokinių taryba, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas 

gamtosauginės mokyklos 

veiksmų planas, 

progimnazijai bus įteikta 

penkta Žalioji vėliava. 

Dalyvauta EKO mokyklų 

tinklo veikloje.   

2.1.5. Plėtoti, organizuoti 

edukacijas progimnazijos 

muziejuje. 

Kovo mėn. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

D. Ribikauskienė,  

J. Issa,  

J. Mickienė, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Įvyks muziejaus 

atidarymo šventė.  

Bus parengtos 3 

edukacijos „Kaip gimsta 

rašytojas?“, „Pasakojimo 

džiaugsmas“, „Mokyklos 

istorija“, skirtos 4–8 kl. 

mokiniams.  

Progimnazijos muziejuje 

toliau bus tyrinėjama ir 

sisteminama informacija 

apie mokyklos istoriją. 

Vyks sklaida 

progimnazijoje ir rajone. 

2.1.6. Skatinti 5–8 klasių 

mokinių savanoriškas 

veiklas (2022 m. – 

Savanorysčių metai). 

Sausio–

spalio 

mėn. 

 

Balandžio 

mėn. 

 

Lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas, klasių 

vadovai, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Suplanuotas ir 

įgyvendintas 5–8 kl. 

mokinių  savanorysčių 

veiklų planas.  

Įvyks 1 paskaita 5–8 kl. 

mokiniams apie 

savanorystę.  

Bus atnaujintas stendas 

„Savanorysčių medis“. 

2.1.7. Plėtoti mokinių poreikius 

atitinkantį ugdymą 

karjerai, įtraukiant 

socialinius partnerius, 

klasių tėvų 

bendruomenes. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai 

pedagogai, klasių 

vadovai, tėvų 

komitetas 

Bus organizuota: 

 2–4 išvažiuojamieji 

susitikimai 5–8 kl. 

mokinių grupėms; 

   1–2 nuotoliniai 

susitikimai su tėvais 

(globėjais), skirti 

ugdymui karjerai (1–8 

kl.); 

 1–2 edukacinės 

veiklos „Karjera, savęs 

pažinimas“ (4–8 kl.).  
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Birželio 

mėn. 

Dalyvauta respublikinėje 

iniciatyvoje „Šok į tėvų 

klumpes“.  

2.1.8. Plėtoti gerosios patirties 

sklaidą (progimnazijos 

interneto svetainė, 

socialinio tinklo 

„Facebook“ 

progimnazijos paskyra, 

rajono, respublikos 

žiniasklaida ir kt.). 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai. 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Informacija apie 

progimnazijos veiklą bus 

viešinama rajono, 

respublikos visuomenei 

(progimnazijos gerosios 

patirties sklaida).  

2.2 uždavinys. Užtikrinti saugią, sveiką, mokinių ugdymuisi palankią aplinką progimnazijoje. 

2.2.1. Stiprinti patyčių 

prevencijos, mokinių 

sąmoningą ir atsakingą 

elgesį skatinančių 

priemonių taikymą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

Administracija,  

švietimo pagalbos 

specialistai,  

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Visose klasėse bus 

pristatytos progimnazijos 

tvarkos, taisyklės, 

susitarimai. Vesti 

saugaus elgesio 

instruktažai. 

Organizuota 10 

iniciatyvų: „Savaitė be 

patyčių“, „Draugo 

diena“, „Šypsenos 

diena“, „Nusiųsk draugui 

atviruką“, Solidarumo 

bėgimas, „Klasių 

draugystė“, „Kartu su 

penktokais“, Pasaulinės 

Dauno sindromo dienos 

minėjimas, Pasaulinės 

autizmo supratimo 

dienos minėjimas. 

2.2.2. Įgyvendinti socialinio 

emocinio ugdymo 

programas „Laikas 

kartu“, „Antras žingsnis“ 

(1–4 kl.), „Paauglystės 

kryžkelės“ (5–8 kl.). 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo–

spalio 

mėn. 

Administracija, 

vaiko gerovės 

komisijos (VGK) 

nariai, klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

dalykų mokytojai,  

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

mokinių taryba 

Sistemingai ir nuosekliai 

bus ugdomos mokinių 

socialinės, emocinės 

kompetencijos. Parengti  

1–2 rekomendacijų 

tėvams (globėjams) 

lankstinukai, 2–4  

stendiniai pranešimai, 1–

2 lankstinukai 

mokiniams saugumo, 

geros savijautos 

temomis. Mokinių taryba 

organizuos iniciatyvą 

„Kartu su penktokais“.   
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Bus įgyvendinama 

integruota Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai 

programa. 

2.2.3. Laiku ir kryptingai teikti 

švietimo pagalbą siekiant 

maksimaliai patenkinti 

mokinių poreikius. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

VGK nariai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas vaiko 

gerovės komisijos planas.  

2.2.4. Atlikti 2–4 tyrimus 

bendruomenėje, siekiant 

užtikrinti  palankias 

sąlygas mokinių 

asmenybės ugdymuisi, 

akademinių pasiekimų 

gerinimui.  

 

 

 

Spalio 

mėn. 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

Vasario-

kovo mėn. 

 

 

Sausio– 

gruodžio 

mėn.  

Administracija, 

psichologas, 

VGK nariai, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

 

Bus vykdoma mokinių 

adaptacijos stebėsena. 

Atlikti tyrimai: 

 pirmų ir penktų 

klasių, naujai atvykusių, 

iš užsienio grįžusių 

mokinių adaptacijos 

tyrimai; 

 5–8 klasių 

mikroklimato tyrimas; 

 tyrimas 5–8 klasėse 

siekiant išsiaiškinti 

psichoaktyvių medžiagų 

paplitimą. 

Teikiamos 

rekomendacijos tėvams ir 

mokytojams.  

2.2.5. Stiprinti bendruomenės 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius organizuojant 

sportinius renginius, 

įgyvendinant projektus ir 

iniciatyvas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo–

balandžio 

mėn. 

Fizinio ugdymo, 

pradinio ugdymo, 

biologijos 

mokytojai, 

„Erasmus+“ 

projekto 

įgyvendinimo  

grupė,  

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas 

tarptautinis projektas, 2 

vaikų vasaros poilsio ir 

užimtumo projektai,  

sporto projektas 

„Draugystė mus 

vienija 2“. 

1–8 kl. mokiniams bus 

organizuota 14–15 

sportinių renginių, 

sportinis turnyras, 9 

paskaitos, 2–3 

protmūšiai, 45 sveikai 

gyvensenai ugdyti skirtos 

edukacinės veiklos, 4 

iniciatyvos, 2 akcijos. 

VDM grupių mokiniai 

dalyvaus ES struktūrinių 

fondų finansuojamame 

projekte „Socialinę 

atskirtį patiriančių 

Kėdainių miesto VVG 
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vaikų socialinių įgūdžių 

ugdymas“. 

2.2.6. Vykdyti pedagoginį tėvų 

(globėjų) švietimą. 

Kovo–

balandžio, 

spalio–

lapkričio 

mėn. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendinta 

Pozityvios tėvystės 

mokymų programa (1–2 

grupės, 9–18  

užsiėmimų).  

Vyks tėvų susirinkimai 

pagal socialinio emocinio 

ugdymo programą 

„Paauglystės kryžkelės“. 

Klasių vadovai 1 kartą 

per metus paruoš ir 

skaitys pranešimą tėvams 

(globėjams) aktualia 

tema. 

2.3 uždavinys. Stiprinti progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą. 

2.3.1. Suburti veiklai 

progimnazijos savivaldos 

institucijas: 

- progimnazijos tarybą;  

- mokytojų tarybą;  

- mokinių tarybą; 

- tėvų komitetą. 

 

 

Sausio 

mėn. 

Birželio 

mėn. 

Rugpjūčio 

mėn. 

Lapkričio 

mėn. 

Administracija, 

klasių vadovai 

Bus atnaujintos,  

suburtos veiklai 

progimnazijos savivaldos 

institucijos, 

atstovaujančios 

progimnazijos 

bendruomenei. 

2.3.2. Stiprinti progimnazijos 

savivaldos 

institucijų 

bendradarbiavimą. 

Vasario 

mėn. 

Administracija, 

mokinių taryba, 

tėvų komitetas 

Bus organizuotas 

mažiausiai 1 savivaldos 

institucijų atstovų 

susitikimas. 

2.3.3. Organizuoti savivaldos 

institucijų ir mokytojų 

apskritojo stalo diskusiją 

„Kuriame mokyklą 

kartu“. 

Gegužės 

mėn. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojų taryba, 

mokinių taryba 

Organizuotas 1 

progimnazijos savivaldos 

institucijų susitikimas per 

metus. 

2.3.4. Aktyvinti progimnazijos 

savivaldos grupių indėlį į 

bendruomenės gyvenimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

progimnazijos 

taryba, metodinė 

taryba, mokytojų 

taryba, mokinių 

taryba, 

tėvų komitetas 

Bus įgyvendinti 

progimnazijos, 

metodinės, mokytojų, 

mokinių tarybų planai. 

2.3.5. Organizuoti atvirų durų 

dienas, tėvų 

susirinkimus. 

 

Balandžio

–spalio 

mėn. 

 

 

 

Administracija,  

metodinė taryba, 

mokytojų taryba 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus organizuoti 4 tėvų 

(globėjų) švietimo 

renginiai:   

2–4, 6–8 kl. tėvams 

(balandžio mėn.); 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

skyriaus auklėtinių 
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tėvams (gegužės mėn.); 

būsimų pirmokų tėvams 

(birželio mėn.); 1, 5 kl.  

tėvams (mokinių 

adaptacijos aptarimas, 

spalio mėn.). 

2.3.6. Įtraukti visas savivaldos 

institucijas į 

progimnazijos strateginio 

plano kūrimą. 

Rugsėjo–

lapkričio 

mėn. 

Administracija, 

progimnazijos 

taryba, metodinė 

taryba, mokytojų 

taryba, mokinių 

taryba, 

tėvų komitetas, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus parengtas  

progimnazijos 2022–

2024 m. strateginis 

planas. 

2.3.7. Vykdyti progimnazijos 

savivaldos institucijų 

veiklos sklaidą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

progimnazijos 

taryba, metodinė 

taryba, mokytojų 

taryba, mokinių 

taryba, 

tėvų komitetas 

Kiekviena savivaldos 

institucija per metus 

pateiks ne mažiau kaip 

1–2 pranešimus apie 

institucijos veiklą 

mokyklos tinklalapyje ir / 

ar socialinio tinklo 

„Facebook“ 

progimnazijos 

paskyroje. 

2.4 uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

2.4.1. Plėsti partnerystės ryšius 

su šalies švietimo, 

kultūros įstaigomis. 

Atnaujinti turimas 

bendradarbiavimo 

sutartis. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

bibliotekininkas, 

dalykų mokytojai, 

progimnazijos 

savivaldos 

institucijos 

Siekiant įgyvendinti 

progimnazijos 

strateginius tikslus, bus 

pasirašytos 1–2 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

 

 

2.4.2. Bendradarbiauti su 

respublikos, rajono 

švietimo įstaigų veiklą 

koordinuojančiomis 

institucijomis, siekiant 

užtikrinti šiuolaikišką 

ugdymo proceso 

organizavimą, mokinių 

ugdymo(si) kokybę, 

skaitmeninio turinio 

kūrimą bei projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

tobulinimo plano 

įgyvendinimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus dalyvaujama 

respublikiniuose 

metodiniuose 

renginiuose, projektuose, 

tyrimuose, 

bendradarbiaujama su 

mokomųjų platformų 

administratoriais. 
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2.4.3. Bendradarbiauti su 

Kėdainių rajono, šalies ir 

užsienio ugdymo 

įstaigomis, siekiant 

pasidalyti gerąja 

patirtimi, dalyvauti 

neformaliojo švietimo 

renginiuose, įgyvendinti 

projektus ir kitas 

iniciatyvas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

„Erasmus +“ 

projekto 

įgyvendinimo 

grupė, metodinė 

taryba, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius,  

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

bibliotekininkai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintos 

„Erasmus+“  projekto 

veiklos, gamtosauginės 

mokyklos veiksmų 

planas. 

Įvykdyti bent dviejų 

bendradarbiavimo 

sutarčių  (su Kėdainių 

profesinio rengimo 

centru, Jonavos Justino 

Vareikio progimnazija ir 

kt.) įsipareigojimai. 

Mokiniai ir mokytojai 

dalyvaus respublikinėse, 

rajoninėse 

konferencijose, 

renginiuose, 

konkursuose, varžybose 

(metodinės veiklos, 

projektų vadovo planų 

įgyvendinimas). Įvyks 9 

veiklos Lančiūnavos 

skyriuje, pasitelkiant 

Lančiūnavos 

bendruomenę. 

2.4.4. Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, 

siekiant užtikrinti vaiko 

gerovę. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija,  

VGK nariai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus teikiama nuosekli 

švietimo ir socialinė 

pagalba vaikui ir šeimai. 

 

2.4.5. Dalyvauti Kėdainių 

rajono mokinių 

savivaldos virtualiuose 

renginiuose, iniciatyvose, 

pasitarimuose, 

bendradarbiaujant su 

įvairiomis jaunimo 

organizacijomis. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius, 

mokinių taryba 

Mokinių tarybos atstovai 

dalyvaus  Kėdainių 

rajono mokinių tarybos, 

Vadovų klubo, Lietuvos 

moksleivių sąjungos 

veiklose.  
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VI SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVERTINIMO IR ATSKAITOMYBĖS FORMOS 

  

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

progimnazijos direktoriui. 

2022 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 institucijų – 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 reikalams, vyriausiasis buhalteris, progimnazijos tarybos 

pirmininkas, skyriaus mokytojas, atsakingas už skyriaus veiklą. Veiklos ataskaita pateikiama 

progimnazijos bendruomenei. 

Vertinimo kriterijai: 2018–2022 metų progimnazijos strateginio plano įgyvendinimas, 2022 

metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, mokyklos veiklos kokybės 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, 

mokytojų tarybos  

posėdžiuose 

2022 m. sausio mėn. 

2. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. kiekvieną 

mėnesį 

3. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

4. Vyriausiasis 

buhalteris 

Direktoriui, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, progimnazijos 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

5. Socialiniai 

pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

direktoriui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

6. Specialieji 

pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos, 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 
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progimnazijos 

tarybai 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

7. Psichologas Direktoriui,  

vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose, 

vaiko gerovės 

komisijos 

pasitarimuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

8. Logopedas Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

9. Bibliotekininkai Direktoriui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, progimnazijos 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

10. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkui, 

kuruojančiam 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui, 

direktoriui 

Ataskaitos metodinės 

tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

11. Dalykų mokytojas, 

klasės vadovas, 

neformaliojo 

švietimo mokytojas 

Metodinės grupės 

pirmininkui, 

kuruojančiam 

vadovui, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatoriui 

Ataskaitos metodinės 

grupės pirmininkui, 

metodinės tarybos, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose, 

individualiuose 

pokalbiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį, pagal 

poreikį 

12. Mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Direktoriui, 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

13. Mokytojo padėjėjai Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

14. Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Direktoriui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

15. Projektų vadovas Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 
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16. Buhalteris Vyriausiajam 

buhalteriui 

Metinio vertinimo 

metu 

2022 m. 1 kartą per 

metus 

17. Duomenų bazių 

administratorius, 

informacinių 

technologijų 

specialistas, asmens 

duomenų apsaugos 

specialistas, 

administratorius, 

archyvaras 

Direktoriui Metinio vertinimo 

metu,  

pagal poreikį 

ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose  

 

2022 m. 1 kartą per 

metus 

18. Visos dienos 

mokyklos grupės 

auklėtojai 

Direktoriui, 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose  

2022 m. 1 kartą per 

pusmetį 

19. Vairuotojas, 

elektrikas 

Direktoriaus 

pavaduotojui 

ūkio reikalams 

Metinio vertinimo 

metu 

2022 m. 1 kartą per 

metus 

 

______________________ 

 

 


