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Priedas Nr. 1 

PRITARTA  
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progimnazijos tarybos  

2023-01-31 posėdžio 

protokolo Nr. 2 nutarimu 

        

         

PATVIRTINTA  

Kėdainių Juozo Paukštelio  

progimnazijos direktoriaus 

2023-01-31 įsakymu Nr.V1/29 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos (toliau – progimnazija) 2023 metų veiklos plano 

(toliau – planas) paskirtis – sutelkti progimnazijos bendruomenę 2023 metų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui. 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 

2013–2022 metų strategijos nuostatomis, Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu 

veiklos planu, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2023–2027 metų strateginiu veiklos planu, 

progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planu, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

2023 m. išvadomis, progimnazijos bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis. 

Planą rengė progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 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 (globėjai, rūpintojai). 

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

bendruomenė. 

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

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

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

besikeičiančioje ir modernėjančioje visuomenėje; užtikrinti progimnazijos bendruomenės narių 

emocinį, psichologinį, fizinį saugumą. 

Vertybės. 

 Bendrystė. Profesionalumas. Lankstumas. Tolerancija.  

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

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

kompetencijų tobulinimas. 

 Lankstumas – naujovių priėmimas ir tobulėjimas išlaikant tradicijas.  

 Tolerancija – kiekvienas priimamas toks, koks jis yra. 
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II SKYRIUS 

1. 2022 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, švietimo pagalbos specialistų kryptingą 

kompetencijų tobulinimą. 

Siekdami gerinti ugdymo kokybę, pedagogai tobulino bendrąsias, didaktines ir dalykines 

kompetencijas stebėdami ir aptardami ugdomąsias veiklas, įsivertindami savo profesinę veiklą, 

vykdydami gerosios patirties sklaidą, dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose 

(neformaliojo švietimo programose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, projektuose ir kt.), 

rengdami mokinius konkursams, olimpiadoms, gilindami bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

savišvietos būdu, analizuodami mokytojų veiklą reglamentuojančius dokumentus.  

100 proc. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius derino su progimnazijos tikslais ir 

uždaviniais, kvalifikacijos tobulinimo prioritetais: pamokos kokybės gerinimu, individualios mokinio 

pažangos pamokoje matavimu, skaitymo gebėjimų ugdymu. 64 proc. kvalifikacijos tobulinimo 

valandų skirta kvalifikacijos tobulinimui atsižvelgiant į progimnazijos prioritetus. Gerinant mokinių 

skaitymo ir matematikos gebėjimus 95 proc. pedagogų dalyvavo progimnazijos organizuotuose 

seminaruose „Mąstančių skaitytojų ugdymas“, „Darbas su tekstu“, „Skaitymo gebėjimų ugdymas per 

matematikos ir gamtos mokslų pamokas“. Metodinių grupių pasitarimuose 23 proc. mokytojų dalijosi 

su kolegomis kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 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, kuriose 33 proc. mokytojų skaitė pranešimus. Metodinėje dienoje 

„Individualios mokinio pažangos stebėjimas, pokyčių fiksavimas pamokoje ir rezultatų analizė“ 

aptarta ir patobulinta individualios mokinio pažangos fiksavimo tvarka. Metodinėje dienoje 

,,Skaitymo gebėjimų ugdymas. Metodinių grupių įgyvendintų veiklų analizė, gerosios patirties 

sklaida ir tolimesnių veiklų planavimas“ aptarti tarpiniai projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plano vykdymo rezultatai, dalintasi gerąja patirtimi, pristatytos metodinių grupių metinės 

veiklos ataskaitos, tartasi dėl veiklos tobulinimo krypčių. 

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

pedagoginio darbo patirties sklaidos planas. 23 proc. mokytojų skaitė pranešimus, vedė seminarus 

rajono ir šalies pedagogams, rengė straipsnius žiniasklaidai apie progimnazijos veiklą.  

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

Sudarytos prielaidos mokiniams ugdytis sąmoningo skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, būtinus 

sėkmingam mokymuisi. Gerinant mokinių skaitymo ir matematikos pasiekimus įgyvendintos 

projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plane numatytos veiklos: vestos konsultacijos 4 

klasių mokiniams, skirtos skaitymo ir rašysenos gebėjimų gerinimui, organizuotos skaitymo pratybos 

1–4 klasių mokiniams, turintiems silpnus skaitymo įgūdžius; įvestas modulis „Skaitymo valanda“ 5–

8 klasių mokiniams; parengti ir pradėti įgyvendinti 1–4 ir 5–8 klasių mokinių skaitymo skatinimo 

planai, vestos konsultacijos 4 klasių mokiniams, skirtos matematikos gebėjimų gerinimui; pradėti 

vykdyti 1–8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymo projektas.  

Stebėta ir fiksuota mokinio pažanga pamokoje. Vadovaudamiesi individualios mokinio pažangos 

fiksavimo tvarka, 1–4 klasių mokytojai stebėjo, fiksavo ir analizavo mokinių testų vertinimo 

rezultatus, 5–8 klasių mokytojai stebėjo, fiksavo mokinių įvertinimų vidurkius. Pokyčiai buvo 

aptariami su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), buvo numatytos priemonės pasiekimams 

gerinti. Mokinių poreikiams tenkinti buvo organizuojamos mokomųjų dalykų konsultacinės 

pamokos. Organizuoti 39 progimnazijos administracijos, 5–8 klasių vadovų susitikimai su mokiniais 

ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 
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Vykdytas mokinių individualios pažangos (VIP) stebėjimas. Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę 5–8 

klasių mokinių valandėlių metu buvo atliekama mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios 

pažangos analizė, aptariami pagalbos teikimo būdai ir formos gerinant ugdymo pasiekimus. Teikdami 

pagalbą mokiniams klasių vadovai bendradarbiavo su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos 

specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

Vadovaudamiesi pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašu 79,5 proc. mokytojų stebėjo kolegų 

vedamas pamokas, keitėsi tarpusavyje grįžtamąja informacija. 8 proc. mokytojų vedė atviras 

pamokas. 56 proc. mokytojų vykdė pamokos kokybės įsivertinimą – pasinaudoję „IQES online“ 

grįžtamojo ryšio ir refleksijos instrumentais pamokos kokybės požymiams įsivertinti, atliko mokinių 

apklausas, tobulino pamokos kokybę. 

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

Buvo sudarytas 2022–2023 m. m. neformaliojo vaikų švietimo būrelių sąrašas, parengtos ir 

įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvavo 51 proc. mokinių. Informacija apie 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas buvo skelbiama progimnazijos interneto svetainėje, „Facebook“ 

paskyroje. 

Buvo ugdomi mokinių gabumai ir talentai. Vyko bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, 

socialiniais partneriais, neformaliojo švietimo mokytojais. Mokiniai dalyvavo dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, projektuose ir kituose įvairaus lygmens neformaliojo švietimo 

renginiuose, pasiekė puikių asmeninių mokymosi ir kitų veiklų laimėjimų.  

Įgyvendintas mokinių profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklos planas – atliktas ugdymo 

karjerai poreikių tyrimas 5–8 klasėse, vykdytos individualios konsultacijos mokiniams, organizuotas 

profesinis veiklinimas, pažintinės išvykos, susitikimai su įvairių profesijų atstovais. Įgyvendintas 5–

8 klasių mokinių savanorysčių planas. Visos 5–8 klasės dalyvavo socialinėje pilietinėje veikloje.  

Buvo teikiama sisteminė mokymosi pagalba, apimanti žemų pasiekimų prevenciją, intervenciją ir 

žemų pasiekimų kompensacines priemones. Sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal 

jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų. Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plano veiklas buvo teikiama intensyvesnė švietimo pagalba 5–8 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams, turintiems skaitymo ir teksto suvokimo sunkumų. 

Tenkinti individualūs mokinio ir jo šeimos poreikiai, teikta tikslinga pagalba. Organizuota visos 

dienos mokyklos (VDM) grupių veikla, teiktos formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

paslaugos, švietimo pagalba mokiniams, mokinių grupėms ir mokinių šeimoms, vykdyta popamokinė 

mokinių priežiūra, maitinimas ir pavėžėjimas. 

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

Plėstos ugdymo galimybės. 56 proc. mokytojų organizavo pamokines, projektines, neformaliojo 

vaikų švietimo veiklas įvairiose netradicinėse erdvėse. 

Kurtos skaitymą skatinančios aplinkos. Įrengta skaitymui skirta erdvė „Tylioji skaitykla“. Mokiniams 

įrengtos 24 darbo vietos, kompiuterizuota darbo vieta, minkštasuoliai (25 vietos). Įgyvendintas 

projektas „Kitokia siena“. 

Pagerinta įgalinanti mokytis fizinė aplinka. Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos 

tobulinimo plane numatytas veiklas pradinių klasių mokytojai, 5–8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros 

ir matematikos mokytojai įsigijo priemonių skaitymo, matematikos gebėjimams ugdyti; pradinio 

ugdymo kabinetuose įrengtos mažosios ekspozicinės bibliotekėlės; nupirktos 3 pertvaros mokiniams, 

turintiems įvairiapusį raidos sutrikimą. Įsigyta 20 interaktyvių lentų, atnaujinta 20 stacionarių 

kompiuterių pradinių klasių ir dalykiniuose kabinetuose. Atnaujinta 18 darbo vietų informacinių 

technologijų kabinete.  

Švietimo pagalbos specialistams nupirkti 2 interaktyvūs ekranai, įsigyta mokymosi priemonių, skirtų 

švietimo pagalbos specialistų pratyboms. Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros knygų fondas 

papildytas skirtingiems skaitymo gebėjimų lygiams pritaikytomis knygomis.  

Organizuotas realaus pasaulio pažinimu pagrįstas ugdymas už mokyklos ribų esančiose aplinkose – 

49 proc. mokytojų organizavo edukacines išvykas. Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ 
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veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas organizuoti nuotoliniai susitikimai su lietuvių rašytojais 

(literatūros pažinimo programa vaikams ir paaugliams „Vaikų žemė“), kuriuose dalyvavo 93 proc. 5–

8 klasių mokinių.  

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: Garbės diena, kurioje už akademinius ir sportinius pasiekimus apdovanoti 

mokiniai, pradinio ugdymo pasiekimų ir pagrindinio ugdymo I pakopos baigimo pažymėjimų 

įteikimo šventės 4 ir 8 klasėse, pradinėse klasėse kultūrinė, sportinė, socialinė diena „Valio, 

atostogos“, mokslo metų pradžios šventė, Rudenėlio šventė, Bendruomenės diena, kultūrinė–

kūrybinė diena „Pasakų herojai“ (kalėdinis karnavalas 1–8 kl.). Taip pat vykdytos iniciatyvos: 

pilietiškumą ugdančios „Atmintis gyva, nes liudija“, „Vasario 16-oji“, „Kovo 11-oji“, „Europos 

kalbų diena“, „Konstitucijos egzaminas“, bendruomeniškumą skatinančios Užgavėnės, „Vaikų 

Velykėlės“, „Poezijos pavasaris“, „Vaikų gynimo diena“, „Gražiausias advento vainikas“, 

Tarptautinės vaikiškos knygos, Šeimos, Juoko, Draugo dienos, gamtosauginės iniciatyvos „Pirmasis 

gamtos pabudimas“, „Inkilėliai, inkilai“, Žemės diena, „Mano žalioji palangė“, „Vabzdžių viešbutis“. 

Siekiant stiprinti bendruomeniškus santykius mokinių tarybos suorganizuota 4 bendruomeniškumą 

skatinančios, pozityvią emocinę aplinką kuriančios akcijos: „Valentino diena“, „Mokytojų diena“, 

„Kalėdinis paštas“, Helouvino konkursas „Šiurpnakčio klasė“. Lančiūnavos skyriuje vykdyta 

tradicinė Kaziuko mugė. 

Mokinių taryba organizavo 1–8 kl. mokiniams Kalėdų karnavalas,  „Mūsų talentai“. Lapkričio mėn. 

inicijuoti Tolerancijos savaitės renginiai. Ugdant bendruomenės narių vertybines nuostatas, 

įgyvendinti progimnazijos puošybos projektai. Telkiant bendruomenę aktyviai bendradarbiauta su 

mokinių tėvais. Tėvų dalyvauta Bendruomenės dienoje, Šeimų šventėse, Rudenėlio šventėje, 

iniciatyvos „Skaitome kartu su tėveliais rudens-žiemos vakarais“ renginiuose. Per mokslo metus 

vykdyti 6–8 informaciniai bei 3–4 šviečiamojo pobūdžio renginiai mokinių tėvams ir bendruomenei, 

pavasarį  organizuoti „Sąmoningos tėvystės kursai“. 

Progimnazijoje vykdant Gamtosauginių mokyklų programą, gamtosauginio komiteto 

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

tikslas – stiprinti mokinių gamtamokslines kompetencijas, telkti bendruomenę. Už aktyvią 

gamtosauginę veiklą ir Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą lapkričio mėn. 

progimnazijos bendruomenei įteikta penktoji Žalioji vėliava ir tarptautinis Gamtosauginių mokyklų 

programos sertifikatas. 2022–2023 m. m. mokinių ugdymo turinys papildytas gamtamokslines 

kompetencijas ugdančia, patyrimine veikla (suplanuotos gamtamokslinio ugdymo dienos, susitarta 

dėl integracijos).   

Įgyvendinamas 2020–2022 m. 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. Kovo mėn. 

organizuota antroji mokinių ir mokytojų mobilumo išvyka į Kroatijos Osnovna Skola Turnic, 

balandžio mėn. – trečioji į Ispanijos Escola La Muntanya mokyklą, birželio mėn. – ketvirtoji į 

Slovakijos „Sukromna zakladna skola United Nation Elementary School“ mokyklą. Šio projekto 

„Generation C: JOURNEY TO THE PAST!“ metu: susipažinta su kitų šalių kultūromis, tradicijomis, 

lavinti mokinių / mokytojų anglų kalbos įgūdžiai, stebėtas ugdymo procesas užsienio šalyse, dalytasi 

įgyta patirtimi su kolegomis, pagal projekto tikslus vykdytos sporto užduotys. 2022 m. progimnazijos 

įsitraukta į tarptautinio bendradarbiavimo programos „Erasmus+“ KA210-SCH mažos apimties 

partnerystės projekto „Facing and dealing with change: a challenge for future youth around Europe“ 

(dalyvaujančios šalys – Lietuva, Ispanija, Serbija, Rumunija, Graikija). Šio projekto tikslai: skatinti 

lygias galimybes tarp mokinių, skatinti mokinių empatiją, didinti mokinių savigarbą, ugdyti mokinių 
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įgūdžius, gerinti anglų kalbos žinias, didinti mokinių informuotumą apie aplinkosaugos problemas ir 

tvarumą, skatinti mokinių kritinį mąstymą, skatinti mokinių smalsumą kitoms kultūroms. Lapkričio, 

gruodžio mėn. aktyviai bendrauta ir bendradarbiauta su užsienio partneriais nuotoliniu būdu per 

Zoom platformą (3 nuotoliniai susitikimai). Tarptautinis bendradarbiavimas – tai naujos galimybės 

bendruomenei asmenybės ūgčiai.  

Įgyvendinant Kultūros paso koncepciją, dalyvauta 15-oje edukacinių programų: „Ką vytelė gali“ (1b 

klasė), „Juostų pynimo edukacija“ (1a, 1b klasės), ,,Žvakių fabrikėlis“ (1a, 1b, 1c, 2c, 3a, 4b klasės), 

,,Molis – žemės brolis“ (1a, 1b, 1c, 2c, 3a, 4a, 4b, 4c klasės), vizualinio mąstymo metodu paremtame 

užsiėmime „Kas vyksta šiame paveiksle?“ (2a, 3c klasės), „Iliuzijos: mokslas, mistika ar apgaulė?“ 

(6b, 6c klasės), „Gyvūnas ir robotas manyje: kaip menas padeda bendrauti ir kūrybiškai spręsti 

konfliktus“ (6a, 8b, 8c klasės), „Laikrodžių gamyba (3b klasė), „Miško brolių takais“ (9c klasė (2021-

2022 m. m. 8c)), „Lituanicos skrydis per amžius atminty“ (4a, 4c klasės), „Stebuklų laboratorija“ ( 

visos dabartinės 2–5 klasės, dabartinės 6a, 6b, 6c), edukacija „Kerintis H. K. Anderseno pasaulis“ (2b 

klasė), edukacija ,,Gintaro kelias" (dabartinė 5c klasė), edukacija ,,Žemės atmintis“ (dabartinė 5b 

klasė), edukacija ,,Natūralių kvepalų gamyba“ (7b klasė). 2022 m. Kultūros paso lėšos panaudotos 

100 % 1–4 kl. ir 70 % 5–8 kl. mokinių. 

2021–2022 m. m. 1–4 ir 5–8 kl. mokiniams organizuotos dešimt dienų, skirtų ugdyti bendrąsias ir 

asmenines kompetencijas.  

Diegiant socialinio emocinio ugdymo programas per savanorystę, skatintas 5–8 klasių mokinių 

pilietiškumas, pagalba bendruomenei. Trijų klasių mokinių rinkta parama Nakvynės namų 

gyventojams, trijų klasių mokinių – tvarkyti Kauno g. kapinėse apleisti kapai, vienos klasės – šv. 

Jurgio bažnyčios teritorija. L / d „Aviliukas“, „Vyturėlis“ ugdytiniams vienos klasės mokinių pravesti 

užsiėmimai, skirti kalbiniams, socialiniams įgūdžiams ugdyti. Trijų klasių mokinių talkinta 

bibliotekoje, o vienos klasės – pagamintas progimnazijai medinių kaladėlių žaidimas „Klausimų 

bokštas“. Įgyvendindami gamtosauginės mokyklos veiksmų plano nuostatas, trijų klasių gražinta 

progimnazijos teritorija, sodintos gėlės, vienos – sodintas obelų sodas, o dar vienos –rinkta ir rūšiuota 

elektroninės atliekos. 

Kiekvienais metais įgyvendintas profesinio konsultavimo ir orientavimo planas, vykdytos profesinio 

veiklinimo edukacijos progimnazijoje, išvažiuojamosios, nuotolinės edukacijos, įtraukiant 

socialinius partnerius. Birželio mėnesį organizuota tradicinė profesinio orientavimo diena „Šok į tėvų 

klumpes“ (pristatyta 10 specialybių). Lapkričio mėn. vykusios Bendruomenės dienos metu dalyvauta 

virš 30 tėvų (globėjų). Nuo lapkričio mėn. progimnazijoje įdarbintas ugdymo karjerai specialistas: 5–

8 klasėse atliktas ugdymo karjerai poreikio tyrimas, pravestos ugdymo karjerai pamokos, teiktos 

individualios konsultacijos. 

Progimnazijos komandos organizuota: jau tradiciniais tapusius respublikinius pradinių klasių 

mokinių kūrybos konkursas „Žydintis medis“ (gegužės mėn.), skirtingų gebėjimų mokinių 

konferencija „Gimtasis kraštas: dabartis ir praeitis“ (gruodžio mėn.), rajoninė bendrojo lavinimo 

mokyklų pradinių klasių mokinių poezijos (anglų kalba) šventė „Family and friends“ (gruodžio 

mėn.), rajoninis 5–6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Rašau“, rajoninė mokytojų ir mokinių 

konferencija „Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono švietimo įstaigose“ (lapkričio mėn.). Nuostatai 

buvo patvirtinti direktoriaus įsakymu ir paskelbti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje. 

Progimnazijoje pradinėse klasėse organizuoti konkursai „Raštingiausias pradinukas“, 

„Tvarkingiausias sąsiuvinis“, „Dailyraščio konkursas“. Pristatant konkursų rezultatus, dalytasi 

gerosiomis patirtimis, parengti virtualūs mokinių kūrybinių darbų albumai, kuriami informaciniai 

stendai apie konkursus.  

Šiuolaikiškai atnaujintame progimnazijos muziejuje nuolat tvarkoma archyvinė medžiaga, rengiamos 

ekspozicijos, vedamos edukacijos („Kaip gimsta istorija“, „Kaip gimsta rašytojai“). Kovo mėn. įvyko 

muziejaus atidarymo šventė.  

Bibliotekoje parengti 23 informaciniai stendai ir knygų parodos. Dalis jų – integruotų lietuvių kalbos, 

dailės ir technologijų pamokų rezultatas (2022 m. – 8 parodos). Gegužės mėn. vyko 4b kl. mokinės 
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L. Čerenkovaitės kūrybinių darbų parodos atidarymas. Nuolat rengtos mokinių kūrybinių darbų 

parodos progimnazijos erdvėse (1, 2, 3-io aukštų koridoriuose).  

Apie progimnazijos veiklą gerąja patirtimi dalytasi su visuomene, respublikos pedagogais. Publikuoti  

straipsniai apie mokyklą: „Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje – dėmesys mokinių skaitymo 

ir matematikos gebėjimams“ („Švietimo naujienos“), „Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos atstovai 

Kroatijoje susitiko su „ERASMUS+“ projekto partneriais“ („Švietimo naujienos“, „Kėdainių 

mugė“), „Pedagoginiai apmąstymai: mokiniai – mano mokytojai“ („Švietimo naujienos“), 

„Susitikimas Slovakijoje su „ERASMUS+“ projekto partneriais“ („Švietimo naujienos“), „Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazijos atstovai Barselonoje susitiko su „Erasmus+“ projekto partneriais“ 

(„Švietimo naujienos“, „Rinkos aikštė“), „Susipažinkite: kandidatės, pretenduojančios į metų 

mokytojos 2022 titulą („Rinkos aikštė“), „Socialinės-pilietinės valandos mokyklose – nauda ar 

sovietinė atgyvena?“  („Rinkos aikštė“), „Kėdainių mokyklose ukrainiečiai susikalba rusiškai ir 

angliškai, bet mokysis lietuviškai“ („Rinkos aikštė“), Konferencijoje „Skaičiai aplink mus“ teko 

apskaičiuoti ir M. Daukšos ąžuolo kamieno skersmenį“ („Rinkos aikštė“), „Paskelbtos metų 

mokytojos“ („Kėdainių mugė“), „J. Paukštelio progimnazijoje atnaujintas muziejus“ („Kėdainių 

mugė“), „Žaliosios vėliavos – ir Kėdainiuose: konferencija „Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono 

švietimo įstaigose“ („Žaliasis pasaulis“). Žiniasklaidoje publikuoti straipsniai kaupti segtuve 

,,Žiniasklaida apie mūsų bendruomenę“. 

Vyko sisteminga mokinių vėlavimo, lankomumo, progimnazijos uniformos dėvėjimo priežiūra. 

Mokinių laikytasi progimnazijos tvarkų ir susitarimų. 1–8 klasėse vykdyta po 2 tėvų susirinkimus 

įprastu, 1 tėvų komiteto susirinkimas bei du susitikimai (birželio, gruodžio mėn. su būsimų pirmų 

klasių mokinių tėvais (globėjais). Šiuose susirinkimuose supažindinta su progimnazijos kultūra, 

ugdymo proceso organizavimu. Parengti lankstinukai būsimiems pirmų klasių mokiniams ir tėvams.  

Toliau tobulintas progimnazijos interneto svetainės dizainas. Gerąja darbo patirtimi nuolat dalytasi 

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

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

socialiniuose tinkluose veiklą įsitraukta ir tėvų.  

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

lygmens neformaliojo švietimo renginiuose. Kėdainių r. savivaldybės administracijai teikta 

informacija apie 2021–2022 m. m. gabius mokinius. Komisijos piniginiais prizais paskatinti trys 

mokiniai, Mero padėkomis apdovanoti – du mokytojai. Pavasarį buvo parengta 2021–2022 m. m. 

mokinių dalyvavimo ir pasiekimų konkursuose, kituose neformaliojo švietimo renginiuose apskaita. 

Siekta užtikrinti kuo įvairiapusiškesnę neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą. Buvo tenkinti 80 proc. 

mokinių saviraiškos ir saviugdos poreikiai. Dėmesys skirtas ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams (švietimo pagalbos gavėjams), ne tik ugdant juos pamokoje, bet ir ruošiant 

rajoniniams, respublikiniams renginiams. Progimnazijos I aukšte įrengta puikiai ir labai gerai 

besimokančių mokinių nuotraukų galerija. Mokslo metų pabaigoje organizuoti du Garbės dienos 

renginiai. Renginyje tėvų komiteto apdovanoti didžiausią pažangą pasiekę mokiniai. 4 ir 8 kl. 

mokiniai pagerbti šešiuose renginiuose „Išleistuvės“. 

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

Progimnazijoje taikytos patyčių prevencijos ir mokinių sąmoningo ir atsakingo elgesio skatinančios 

priemonės. Rugsėjo mėn. klasių bendruomenėms pristatytos aktualios mokiniams tvarkos, taisyklės. 

1–8 klasėse rugsėjo–spalio mėn. vykdyti tėvų susirinkimai, kuriuose aptartos progimnazijos tvarkos, 

taisyklės, susitarimai. Formuojant sąmoningą ir atsakingą mokinių elgesį, mokinių tėvai aktyvinti 

įsitraukti į ugdymo procesą. Vykdyta progimnazijoje galiojančių mokinio taisyklių laikymosi 

socialinė pedagoginė priežiūra. Ekskursijų, renginių metu vesti saugaus elgesio instruktažai. Į 

sveikatinimo veiklas (mokinių ekskursijas, žygius) įtraukti tėvai. 

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

organizuoti tiksliniai 9 renginiai, iniciatyvos, akcijos: Dauno dienai paminėti „Nenurašyk, o 

palaikyk“, Pasaulinė autizmo supratimo veikla, „Savaitė be patyčių“, akcija, skirta pasaulinei dienai 
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prieš rūkymą, „Tolerancijos namas“, „Švenčiu draugystę“, Draugo dienai, Šypsenos diena, „Nusiųsk 

draugui atviruką“.  

Įgyvendinant ugdymo turinį, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti nuoseklioje socialinio 

emocinio ugdymo programoje. Progimnazijoje diegtos socialinio emocinio ugdymo, prevencijos, 

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

2c, 3a, 3c, 4b kl., „Paauglystės kryžkelės“– 5–8 kl. Taip  sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui 

dalyvauti nuoseklios socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinime. Mokinių sąmoningumas 

skatintas plėtojant savanorystės idėjas. Bendruomenės savanorystės dėka sukurta  \edukacinės erdvės 

(obelų sodas, gėlynai), puoselėta erdvė „Basakojų trikampis“. Savanorystės veiklomis ugdyti 

mokinių komunikavimo, pažinimo, socialiniai, iniciatyvumo, kūrybingumo gebėjimai.  

Parengtos trys rekomendacijos tėvams (globėjams) „Mano vaikas – patyčių auka. Ką daryti?“ (kovo 

mėn.), Kaip psichologiškai paruošti vaiką mokyklai?“ (birželio mėn.), „Pirmieji žingsniai mokykloje“ 

(rugsėjo mėn.), 2 lankstinukai mokiniams „Mano mintys – sėkmės rezultatas“ (rugsėjo mėn.), 

„Pasaulinė psichikos diena“ (spalio mėn.) bei stendinis pranešimas „Stresas, jo valdymo būdai“ . 

Nuolat vykdytas mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas (administracijos, mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų skaityti pranešimai, parengtos rekomendacijos).  

Sausio–spalio mėn. veikta trijų, o nuo lapkričio 1 d. – keturių VDM (visos dienos mokykla) grupių. 

Vykdyta tikslinga veikla pagal tvarkaraščius, siekiant mokinių asmeninės mokymosi pažangos, 

sveikatinimo, asmeninių (pažinimo, komunikavimo ir mokėjimo mokytis) kompetencijų ugdymo.  

Įgyvendintas vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) planas. VGK aktyviai bendradarbiauta su 

administracija, klasių vadovais, dalykų mokytojais, įvairiomis progimnazijos direktoriaus suburtomis 

grupėmis švietimo pagalbos teikimo, saugios aplinkos progimnazijoje kūrimo, mokyklos 

mikroklimato vertinimo, tyrimų atlikimo, pagalbos mokiniui planų rengimo klausimais. 

Progimnazijos VGK veiklos būta sistemingos ir nuoseklios, teikta savalaikė specialistų pagalba, 

greita reakcija į iškilusias problemas, tikslingas mokinių konsultavimas (ne tik švietimo pagalbos 

gavėjų, bet ir kitų mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus), įgalinti mokytis net ir socialinę atskirtį 

patiriantys mokiniai, ugdytas mokinių savarankiškumas. Komandos sutelktai siekta sėkmingos vaiko 

įtraukties, rengiant individualius mokinio planus (tik logopedinės pagalbos gavėjams, tik turintiems 

įvairiapusių raidos sutrikimų ir kitų sutrikimų, pagalbos mokiniams, grįžusiems iš užsienio ir 

savirūpos). Didelis dėmesys skirtas pirminiam ir pakartotiniam vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas, ugdymo bendrųjų programų pritaikymui ar individualizavimui specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams, teiktos rekomendacijos mokytojams, tėvams. VGK komandos 

rūpintasi COVID 19 ligos rizikų valdymu progimnazijoje. 

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 mokinio planus.  

Sėkmingai organizuotos tikslinės veiklos, įtraukiant bendruomenės narius: praktiniai užsiėmimai 1–

4 klasių mokiniams psichikos sveikatos gerinimui „Mokausi atsipalaiduoti“, Geros savijautos 

programos mokymai 5–6 klasių mokiniams „Patirtinis seminaras mokiniams“ ir kiti prevenciniai 

renginiai. 2–4 klasių mokiniams vestos plaukimo pratybos Kėdainių sporto centro Vilainių 

rekreacijos ir sporto pramogų komplekso plaukimo baseine. 

Reaguota į progimnazijos interneto svetainėje įdiegtos „Patyčių dėžutės“ pranešimus (2022 m. gauti 

2 pranešimai). Įgyvendinant smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos apraše numatytas 

priemones, buvo užtikrintas mokinių saugumas progimnazijoje. 2022 m. fiksuota 10 smurto ir patyčių 

atvejų.  

Siekiant užtikrinti palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų 

gerinimui, VGK bendruomenėje atlikti 7 tyrimai: „Psichoaktyvių medžiagų vartojimas mokinių 

tarpe“ (kovo–balandžio mėn.), „5–8 klasių mokinių mikroklimato ir patyčių paplitimas 

progimnazijoje. 2022 m.“ (balandžio –gegužės mėn.), „Mokymosi lūkesčiai, mokinių skatinimas ir 
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ugdymo(si) organizavimas. 2022 m.“ (rugsėjo 12 d.), „5a, 5b ir 5c klasių mokinių adaptacijos 

ypatumai progimnazijoje 2022 m.“ (spalio 19 d.), „Pirmų klasių mokinių adaptacijos ypatumai 

progimnazijoje 2022 m.“ (spalio 20–21 d.), 5–8 klasių mokinių ugdymo karjerai poreikio nustatymo 

tyrimas (lapkričio mėn.), anoniminė 1–8 klasių mokinių apklausa, skirta smurto ir patyčių stebėsenai 

(gruodžio 5–9 d.). Su tyrimų rezultatais pasidalinta su administracija, klasių vadovais, mokytojais, 

teiktos rekomendacijos. 1–4 kl. vadovų nuolat stebėtas mokinių mikroklimatas klasėse. Rugsėjo-

spalio mėn. atliktas pirmų ir penktų klasių, naujai atvykusių, iš užsienio grįžusių mokinių, tėvų 

(globėjų), klasės vadovų adaptacijos tyrimas (mokinių, mokytojų, tėvų apklausa). Apklausta: 1 kl. – 

pradinio ugdymo mokytojai, mokiniai dalyvavo projekciniame tyrime „Gyvūnų mokykla“; 1–4 kl. 

naujai atvykusių, iš užsienio grįžusių mokinių – žodinė mokinių, tėvų (globėjų), klasių vadovų 

apklausa; 5 kl. – klasių vadovų, dalykų mokytojų, tėvų žodinė apklausa; mokinių – internetinė 

apklausa; 5–8 kl. naujai atvykę mokiniai – mokinių, tėvų, klasių vadovų žodinė apklausa. Spalio mėn. 

buvo organizuota apskritojo stalo diskusija „Kaip padėti pirmokams?“ su 1-ų kl. mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais. 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. VGK organizuoti trys susitikimai „Kaip padėti penktokams?“ adaptacijos tyrimams 

aptarti. Spalio pabaigoje rezultatai pristatyti bendruomenei. Pasibaigus adaptacijos laikotarpiui 

vykdyta 1, 5 klasių, naujai atvykusių, iš užsienio grįžusių mokinių adaptacijos stebėsena. Tyrimų 

išvadomis remtasi tikslingai planuojant švietimo pagalbą, individualiai koreguojant mokymosi krūvį.  

Dėmesys kreiptas į mokinius, grįžusius iš užsienio – jiems skirtos papildomos konsultacinės valandos 

gimtosios kalbos spragoms šalinti, esant poreikiui, teikta tikslinė švietimo pagalba. Mokinių 

savijautos rodikliai – geri. 2022 m. gegužės mėn. leidinio „Reitingai“ duomenimis progimnazijos 

pagal mikroklimato rodiklį užimta 5 vieta respublikoje. 

Didelis dėmesys buvo skirtas sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui. Į ugdymo turinį integruota 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, įgyvendinti sveikos 

gyvensenos ugdymo ir sveikatos priežiūros specialisto planai. Ugdymo plano nuostatomis sveikos  

gyvensenos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programų temos integruojamos į mokomųjų 

dalykų ugdymo turinį, spec. ugdymo pratybų turinį, neformaliojo vaikų švietimo veiklas. Kiekvieną 

mėnesį organizuotos tarpklasinės sporto varžybos (krepšinio, tinklinio, kvadrato, judriosios estafetės, 

grindų riedulio, futbolo, orientacinės ir kt.). Devintus metus prisijungta prie VšĮ „Gelbėkit vaikus“ 

organizuojamo Solidarumo bėgimo. Progimnazijos įsitraukta į tris sportines iniciatyvas: „Europos 

judumo savaitei“ skirta iniciatyva „Judėk tvariai. Išlik sveikas“, rajoninė iniciatyva „Būk atsakingas 

kelyje“, Europos Komisijos iniciatyva „Europos sporto savaitė „Be Active“. Gruodžio mėn. pradinėse 

klasėse organizuotas  „Nykštukų bėgimas“. Didelis dėmesys skirtas sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymui. Vykdytas tarptautinis ERASMUS+ projektas, respublikinis sporto skatinimo projektas 

,,Sportas mus vienija 2“  (finansuoja valstybės Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas), projektas ,,Geros savijautos 

mokykla“, įgyvendinti 2 rajoniniai projektai – nemokamą maitinimą gaunančių vaikų dieninė 

stovykla „Mano vasara“, „Draugystė mus vienija 3“ (vasaros poilsio stovykla). Kovo–gegužės mėn. 

24 pradinių klasių mokinių grupės dalyvauta projekte „Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto 

VVG vaikų socialinių įgūdžių ugdymas“. 1–8 klasėse vesta 41 edukacinė veikla sveikos gyvensenos 

temomis: „Alkoholio, narkotikų ir rūkymo žala“, „Sveiki dantukai – graži šypsena”, „Mažieji 

tyrinėtojai. Ką aš žinau apie mikrobus?”, „Pusryčių nauda”, „Elektroninių cigarečių žala organizmui”, 

„Šiaurietiško ėjimo pamokėlė“, „Kaip keičiasi mano kūnas“ ir kt. 8 kl. mokiniams organizuoti 

protmūšiai „Alkoholio, narkotikų ir rūkymo žala” , „AIDS geriau žinoti 2022“. Dvylikoje pradinių 

klasių paminėta Pasaulinė sveikatos diena „Mūsų planeta mūsų sveikata”. Lančiūnavos skyriuje 

organizuota Sveikatingumo savaitės „Žiemos pramogos“ bei „Noriu būti sveikas“.  
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Progimnazijos 1 aukšto hole esančiame ekrane nuolat teikta informacija sveikatinimo temomis. 

Bibliotekoje sveikatinimo tema eksponuotos 2 parodos. Didelis dėmesys skirtas mokinių mokymosi 

krūvio reguliavimui, tėvų informavimui, bendradarbiavimui.  

Visuomenės sveikatos specialisto teikta 506 konsultacijos sveikatos stiprinimo klausimais 

mokytojams, mokiniams, tėvams ir globėjams, pirmosios pagalbos teikimo atvejai – 751. Pagal 

Visuomenės sveikatos specialisto planą 1–8 klasėse organizuoti 79 renginiai. Mokiniai skatinti 

aktyviai gyventi, stiprinti savo fizinę sveikatą, formuoti teigiamas sveikos gyvensenos nuostatas.  

Kartu su visuomenės sveikatos biuro atstovu 5–8 kl. atliktas tyrimas „Tabako, alkoholio ir 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas 5–8 klasių mokinių tarpe“. Gegužės 31 d. vykdyta 

akcija, skirta pasaulinei dienai prieš rūkymą. 2022 m. rugsėjo mėn. 6 mokiniams parengti savirūpos 

planai.  

Kovo–balandžio mėn. nuotoliniu būdu organizuota paskaita vienai tėvų (globėjų, rūpintojų) grupei 

„Sėkmingos tėvystės įgūdžių ugdymas“. Tėvų susirinkimų metu klasių vadovų, švietimo pagalbos 

specialistų vykdytas tėvų švietimas vaikų sveikatinimo, saugios aplinkos kūrimo, saugumo 

užtikrinimo virtualioje aplinkoje temomis. 

2022 m. parengtos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos 

taisyklės, infekcijų plitimą ribojančio režimo skelbimo tvarkos aprašas, atnaujintos vaizdo asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės, mokytojų budėjimo, krizių valdymo tvarkos aprašai. 

2022 m. įrengta daugiau apsaugos ir vaizdo kamerų (tiek viduje, tiek išorėje). Administracijos, 

darbuotojų, mokytojų, tėvų iniciatyvomis buvo kurtos naujos poilsio zonos, senosios tobulinamos. 

Progimnazijoje užtikrintos sanitarinės higieninės sąlygos. 

2.3. uždavinys. Stiprinti progimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą. 

Progimnazijos savivaldos struktūrinių grupių (progimnazijos, mokytojų, mokinių tarybos, tėvų 

komitetas), įgyvendinti veiklos planai. Tėvai įtraukti į progimnazijos tarybos, VGK, atestacinės 

komisijos, gamtosauginio komiteto veiklas. Planuojant progimnazijos gerovę, savivaldos institucijų 

tarpusavyje komunikuota. Administracijos tarybos koordinuota visų (progimnazijos, mokytojų, 

metodinės, mokinių tarybų, tėvų komiteto, 5–8 kl. seniūnų grupės) savivaldų institucijų veiklos. 

Savivaldos institucijų teikti siūlymai strateginio plano rengimui, parengtas 2023–2027 m. įstaigos 

strateginis planas. 

Progimnazijos tarybos aprobuoti svarbiausi įstaigos dokumentai, patvirtintas VŠĮ „Bruneros“ bufeto 

prekių asortimentas, inicijuotas 1,2 % GPM rinkimas, teikti siūlymai dėl surinktų lėšų panaudojimo, 

pritarta 2022 m. biudžeto sąmatų plano įvykdymui, mokinio krepšelio lėšų panaudojimui, vadovėlių, 

skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“ pirkimui, progimnazijos veiklos kokybės 

gerinimui. Už 2021 m. progimnazijai pervesta 3237,78 Eur (1,2 % GMP), kurie, progimnazijos 

tarybos ir kitų savivaldos institucijų pritarimu, bus skirti progimnazijos erdvių naujinimui.  

Tėvų (globėjų) savanoriška veikla, finansine parama prisidėta prie dalies klasių aplinkų kūrimo, 

progimnazijos lauko erdvių kūrimo bei puoselėjimo. Susitelkusios 1–8 klasių mokinių / tėvų 

(globėjų) bendruomenės parūpinta medžiagomis lauko edukacinei erdvei „Basakojų trikampis“,  

įrengta nauja edukacinė erdvė progimnazijos lauke. Progimnazijos lauko erdvėse buvo pasodintas 

100 obelų sodas. Gabių vaikų pagerbimo šventės metu Tėvų komiteto padovanota dovanėlės 

didžiausią pažangą padariusiems mokiniams, renginio „Talentų konkursas“, „Šiurpnakčio 

konkursas“, „Kalėdinio vainiko konkursas“ – konkursų nugalėtojams. Lapkričio mėn. naujai suburtas 

Tėvų komitetas. 

Reguliariai vykdyti mokinių tarybos, 5–8 klasių seniūnų grupės pasitarimai. Organizuotos Kėdainių 

rajono mokinių tarybos apklausos „Mūsų sveikata“, „Smurto ir patyčių, socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo prevencijos programų analizė“, dalyvauta progimnazijos tarybos veikloje. 

Dalyvauta rajoniniuose Kėdainių rajoninės mokinių tarybos renginiuose, pasitarimuose, diskusijose, 

24–ojo gimtadienio šventėje bei Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotose veiklose. 
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Metodinės tarybos organizuotos dvi metodinės dienos („Individualios mokinio pažangos dalyko 

pamokoje stebėjimas, fiksavimas ir rezultatų analizė“, „Skaitymo gebėjimų ugdymas. metodinių 

grupių įgyvendintų veiklų analizė, gerosios patirties sklaida ir tolimesnių veiklų planavimas“).   

Pokyčiams planuoti ir įgyvendinti buvo sukurtos įvairios darbo grupės. Nemaža dalis mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų dalyvauta įvairiose progimnazijos laikinai suburtose ar nuolatinai 

veikiančiose komisijose. 

Bendradarbiaujant progimnazijos administracijai, klasių vadovams, švietimo pagalbos specialistams, 

bibliotekininkams, sistemingai vykdytas tėvų (globėjų) švietimas. 1–8 klasių tėvų komiteto 

bendradarbiauta su klasių tėvais, įtraukiant į ugdymo organizavimą, valdymą. Organizuoti du tėvų 

susirinkimai, keturios Atvirų durų dienos. Tėvų aktyviai įsitraukta į bendruomenės gyvenimą 

dalyvaujant tradiciniuose renginiuose „Išleistuvės“, „Garbės diena“, „Rudenėlio šventė“. 

„Bendruomenės diena“, ugdymo karjerai dienoje „Šok į tėvų klumpes“, iniciatyvoje „Rudens-žiemos 

vakarai su knyga“ (iš projekto „Kokybės krepšelis“). Dalies  tėvų (globėjų) savanoriškai padėta klasių 

vadovams klasių ekskursijų metu. 

Kiekvienos savivaldos institucijos per metus pateikta ne mažiau nei vienas pranešimas apie veiklą 

progimnazijos interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

2.4. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Siekiant įgyvendinti progimnazijos strateginius tikslus, pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys. 

Sausio mėn. su Kėdainių sporto centru skatinant metodinę, sveikatinimo projektinę veiklas.  

Siekiant įgyvendinti projekto „Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymas“ veiklas vasario mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Koučingo klubu. 

Skatinant abipusę partnerystę ir bendradarbiavimą kovo mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu. Karjeros paslaugų teikimo užtikrinimui gegužės mėn. 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Spalio mėn. 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešąja 

biblioteka (projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas, bendradarbiavimas organizuojant 

kultūrines veiklas, renginius, rengiant bendrus projektus). Spalio mėn. pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ (bendradarbiavimas pedagoginėje, kultūrinėje ir 

socialinėje srityse; bendradarbiavimas rengiant projektus, parodas, sportinius renginius, savanorystės 

akcijas).  

Sausio mėn. pasirašyta sutartis su Nacionaline švietimo agentūra bei Kėdainių r. savivaldybe dėl 

dalyvavimo „KOKYBĖS KREPŠELIO“ projekte. 

Mokinių ir mokytojų dalyvauta respublikinėse, rajoninėse, konferencijose, renginiuose, konkursuose, 

varžybose (metodinės veiklos, projektų vadovo planų įgyvendinimas). Lančiūnavos skyriuje, 

pasitelkiant Lančiūnavos bendruomenę  įvykdytos 5 veiklos. 

Rugsėjo mėn. progimnazijos pasirašyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūros inicijuota pareiškėjo deklaracija  Klimato kaitos programos priemonės 

„Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, 

religinių bendrijų ar centrų poreikiams“ (priemonė „Elektros kaupimo įrenginiai juridiniams 

asmenims“). 

Įgyvendinant tarptautinius ERASMUS+ projektus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

„Erasmus+“ administratoriumi Lietuvoje Švietimo mainų paramos fondu. 

2022 m. lapkričio mėn. Buvo įdarbintas ugdymo karjerai konsultantas. Bendradarbiauta su 

Nacionaliniu egzaminų centru dėl nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo. Dėl nuotolinio 

ugdymo galimybių plėtimo bendradarbiauta su mokomųjų platformų „Microsoft Teams“, „Eduka“, 

EMA administratoriais. Mokytojų aktyviai naudotasi skaitmeninių priemonių ištekliais virtualioje 

aplinkoje, kurtos savo mokomojo dalyko skaitmeninio turinio priemones. Nuotolinio mokymo metu 

progimnazijos pedagogų tobulinta kvalifikacija LR švietimo, sporto ir kultūros ministerijos, 

Nacionalinės švietimo agentūros, įvairių miestų švietimo pagalbos tarnybų ir kt. kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose.  
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Bendradarbiaujant su Kėdainių lopšeliais-darželiais „Aviliukas“, „Pasaka“, „Vyturėlis“, „Vaikystė“, 

Kėdainių rajono gimnazijomis, progimnazijomis, kitomis ugdymo įstaigomis, vykdytas mokinių, 

tėvų (globėjų) informavimas apie tolimesnio mokymosi galimybes. Gruodžio mėn. trijuose miesto 

darželiuose vesti robotikos užsiėmimai vaikams.  

Vykdant mokinių profesinį informavimą bendradarbiauta su įvairiais socialiniais partneriais,  

organizuotos mokinių išvykos. 

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 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.  

Progimnazijos bendruomenės kūrybinės, pilietinės, socialinės veiklos organizuotos Kėdainių krašto 

muziejuje, Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Bendradarbiaujant su Tarptautine istorinio 

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

savaitė“. Progimnazijos mokinių tarybos bendradarbiauta su Kėdainių rajono mokinių taryba 

(KRMT) – dalyvauta KRMT renginiuose, pasitarimuose, vykdytos apklausos.  

Plėtotos ugdymo galimybės naudojantis kitų organizacijų (Lietuvos žaliųjų judėjimu, Kėdainių 

viešosios bibliotekos) ištekliais. Bendradarbiaujant su Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuru, organizuoti mokymai 1–8 klasių mokiniams.  

Progimnazijos, organizuojant tris gabių mokinių renginius / konkursus, bendradarbiauta su Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

Dalykų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų dalytasi metodinės veiklos gerąja patirtimi su 

Kėdainių krašto, kai kuriomis respublikos ugdymo įstaigomis. Dalyvaujant įvairiuose renginiuose 

įgyta naujų žinių apie ugdymo proceso organizavimą, mokyklos valdymo tobulinimą. 

 

2. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

Sritis, tema, veiklos 

rodiklis 
Privalumai. Trūkumai. Siūlymai 

Sritis 

2. Ugdymas(is) 

Tema 

2.2. Vadovavimas 

mokymuisi 

Veiklos rodiklis 

2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas 

 

Privalumai 
Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis, 

savo nuostatomis ir palaikymu padeda formuotis aukštiems mokinių 

siekiams ir savigarbai, numato siektinus rezultatus taip, kad jie atitiktų 

mokinių jėgas bei stimuliuotų nuolatines pastangas. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 mokytojai būna patenkinti mokinių atsakymais, jeigu jie pagrįsti (90 

proc.),  

 mokytojams rūpi, kaip mokinys mokosi (86 proc.), 

 mokytojai tiki mokinio gebėjimu mokytis, jo sėkme, galimybe 

pasiekti aukštesnių rezultatų (86 proc.), 

 mokytojai dažnai užduoda klausimus, skatinančius mokinius 

mąstyti (85 proc.), 

 kiekvienas mokytojas mokiniui pasako, ko iš jo tikisi savo 

pamokoje (74 proc.), 

 mokytojai leidžia klysti ir mokytis iš savo klaidų (74 proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 uždavę klausimą turi kantrybės išlaukti mokinio atsakymo (100 

proc.), 

 jiems svarbu, kad mokiniams sektųsi (100 proc.), 
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 mokiniai iš jų sulaukia palaikymo (100 proc.), 

 kiekvienas mokinys, mokydamasis jų dalyko, gali padaryti pažangą 

(100 proc.), 

 per pamokas kartu su mokiniais ieško atsakymų į mokinių užduotus 

klausimus (98 proc.), 

 pamokose dažnai sako pagyrimus mokiniams (96 proc.),  

 savo pamokose iš mokinių tikisi gerėjančių mokymosi rezultatų (93 

proc.).  

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad: 

 2021–2022 m. m. progimnazijoje 1–8 klasių mokiniams iš viso yra 

skirta 31 konsultacija  (1–4 klasėse – 17, 5–8 klasėse – 14), iš jų 7 

papildomos lietuvių kalbos konsultacijos iš užsienio atvykusiems 

mokiniams, 

 visi mokytojai ilgalaikiuose ugdymo planuose numato tikslus, 

uždavinius, veiklas taip, kad jie atitiktų mokinių jėgas bei 

stimuliuotų nuolatines pastangas,     

 visiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams yra parengti 

individualūs ugdymo planai,  

 sistemingai vykstančiuose VGK posėdžiuose ugdymosi sunkumų 

patiriantiems mokiniams sudaromi individualūs mokymosi 

pagalbos planai, kurie atitinka mokinių lūkesčius, skatina jų 

pasitikėjimą savo jėgomis, 

 mokiniams teikiamos individualios psichologo, socialinių pedagogų 

konsultacijos (2021–2022 m. m. mokymosi sunkumams bei 

mokymosi motyvacijai aptarti socialiniai pedagogai skyrė 110 

konsultacijų, psichologas – 48 konsultacijas).   

 

Mokytojai, pažindami mokinių veiklos ir mokymosi motyvus, parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis mokiniams 

padėtų įgyti prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, 

eksperimentavimo, socialinių sąveikų ir kt.). 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad per pamokas mokytojai: 

 atskleidžia nagrinėjamų temų reikšmę ir svarbą (84 proc.), 

 moko, kaip praktiškai būtų galima panaudoti įgytas žinias (76 

proc.), 

 skatina spręsti problemas (74 proc.), 

 skiria užduotis, kurios reikalauja spręsti neįprastas problemas (73 

proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 jų parinkti metodai padeda mokiniams įgyti įvairios patirties (100 

proc.), 

 skiria tokias užduotis, kurios mokinius moko aktyviai veikti (98 

proc.), 

 skatina mokinius tyrinėti (98 proc.), 

 pateikia probleminį mąstymą skatinančių užduočių (96 proc.), 

 mokiniai jų pamokose mokosi nagrinėti klausimus įvairiais 

požiūriais (96 proc.).  
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Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad mokytojai ilgalaikiuose ugdymo 

planuose numato įvairius ugdymo(si) metodus, skatinančius mokinius 

eksperimentuoti, rengti pranešimus, vaidinimus, knygų pristatymus, 

dalyvauti diskusijose, ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose.  

 

Trūkumai 
Dalis 7–8 klasių mokinių pasigenda mokytojų skatinimo išmėginti savus 

sprendimo būdus atliekant užduotis, įdomesnių praktinių užduočių, 

mokomosios medžiagos sąsajų su gyvenimu, įvairiomis profesijomis.  

Dalis mokinių nepritaria teiginiams, kad: 

 mokytojai pamokos temas sieja su įvairiomis profesijomis (36 

proc.),   

 mokytojai skiria įdomias praktines užduotis (29 proc.),   

 mokytojai atskleidžia mokomosios medžiagos ryšį su gyvenimu (27 

proc.), 

 mokytojai skatina sprendžiant užduotis išmėginti savus sprendimo 

būdus (23 proc.). 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad ilgalaikiuose ugdymo planuose 

dalis mokytojų (32 proc.) tik kartais mokymąsi sieja su mokinių gyvenimo 

patirtimi.  

Dalis apklaustųjų mokinių nepritaria teiginiui, kad jie pamokose dažnai 

pasidžiaugia savo ar kitų darbais (34 proc.). 

1–4 klasių mokiniai turi galimybę lankyti tik lietuvių kalbos konsultacijas, 

kitų mokomųjų dalykų konsultacijos nevyksta. 5–8 klasių mokiniai ne 

visada turi galimybę dalyvauti konsultacijose, nes kai kurių konsultacijų ir 

pamokų tvarkaraštis dubliuojasi.  

Mokinių skatinimas raštu nėra sistemingas. 

Atlikus mokytojų apklausą ir el. dienyne parašytų pagyrimų, pastabų 

analizę nustatyta, kad: 

 tik dalis apklaustų mokytojų (11 proc.) dažnai rašo pagyrimus 

mokiniams el. dienyne, 30 proc. mokytojų niekada nerašo pagyrimų 

el. dienyne,  

 mokytojai el. dienyne dažniau rašo pastabas (2534 pastabos) nei 

pagyrimus (644 pagyrimai), 

 tik dalis apklaustų mokytojų (52 proc.) dažnai rašo komentarus po 

mokinių darbais, 20 proc. mokytojų niekada nerašo komentarų po 

mokinių darbais.  

 Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Mokytojams kuo dažniau mokomojo dalyko medžiagą sieti su 

mokinių gyvenimo patirtimis, skirti daugiau praktinių užduočių, 

ieškoti mokomosios medžiagos sąsajų su gyvenimu, įvairiomis 

profesijomis, taip žadinant mokinių smalsumą ir entuziazmą. 

 Pamokose skatinti mokinius pasidžiaugti savo ir kitų mokinių 

darbais.  

 Mokytojams per pusmetį kiekvienam mokiniui parašyti el. dienyne 

bent 1–2 pagyrimus.  

Sritis 

2. Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys 

Tema 

Privalumai 
Dauguma mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnio, 

asmeniniai ir ugdymosi poreikiai, interesai, gebėjimai, mokymosi stiliai) ir 

atsižvelgdami į tai organizuoja mokymą(si). 
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2.2. Vadovavimas 

mokymuisi 

Veiklos rodiklis 

2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas 

 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 planuoja pamoką taip, kad visi mokiniai ko nors išmoktų ir patirtų 

sėkmę (100 proc.), 

 mokiniams formuluoja skirtingus mokymosi uždavinius (84 proc.) 

 parenka mokomąją medžiagą pagal mokinių mokymosi stilių (82 

proc.). 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad: 

 visi mokytojai atsižvelgdami į mokinių specialiuosius ugdymo 

poreikius parengia pritaikytas ir individualizuotas dalykų 

programas, 

 atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius 72 mokiniams yra 

parengti individualūs ugdymo planai, 2 mokiniams – savirūpos 

planai, 28 mokiniams teikiama logopedo pagalba, 73 mokiniams 

teikiama spec. pedagogo pagalba. 

Dauguma mokytojų įgyvendindami bendrojo ugdymo, neformaliojo 

švietimo programų turinį siekia prasmingos integracijos, mokymosi patirčių 

tarpdiscipliniškumo, sieja formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą, kuris 

vyksta tiek mokykloje, tiek už jos ribų. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad mokytojai dažnai paaiškina, 

kaip jų dalykas siejasi su kitais dalykais (78 proc.). 

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 į savo dalyko turinį integruoja sveiką gyvenseną, ugdymą karjerai 

(91 proc.), 

 mokykloje siekiama prasmingos integracijos (tarpdiscipliniškumo) 

(85 proc.). 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad: 

 į 1–4 klasių dalykų turinį, klasės vadovo veiklą, neformaliojo vaikų 

švietimo turinį integruojama Žmogaus saugos bendroji programa, 

Sveikatos programa, Ugdymo karjerai programa, socialinio 

emocinio ugdymo, prevencijos, sveikatos stiprinimo programos 

„Laikas kartu“ ir „Antrasis žingsnis“, 

 į 5–8 klasių dalykų turinį, klasės vadovo veiklą, neformaliojo vaikų 

švietimo turinį integruojama Sveikatos programa, Ugdymo karjerai 

programa, LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“, 

 ugdymo veiklos organizuojamos ir už progimnazijos ribų: 1–4 

klasėse organizuotos 27 ekskursijos, kuriose dalyvavo 96 proc. 

mokinių, 5–8 klasėse – 33 ekskursijos, kuriose dalyvavo 78 proc. 

mokinių. 

Pradinių klasių mokytojai sudaro galimybes mokiniams patirti kuo 

įvairesnes ugdymosi veiklas netradicinėse erdvėse. 

Atlikus dokumentų analizę nustatyta, kad 1–4 klasių mokiniams 

netradicinėse erdvėse pravestos 56 matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio  

pažinimo, fizinio ugdymo pamokos, kuriose dalyvavo 95 proc. mokinių.  

Dauguma mokytojų mokinių elgesį valdo aiškiomis, sutartomis 

taisyklėmis, asmeniniu mokinio įsipareigojimu, socialiniu emociniu 

ugdymu, sutelkdami mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. 

Dauguma apklaustųjų mokinių teigia, kad: 

 mokytojai reikalauja, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių (90 proc.), 

 jeigu kas trukdo pamokai, mokytojai sudrausmina (87 proc.), 



16 

 

16 

 

 mokytojai stengiasi, kad mokiniai aktyviai dalyvautų pamokoje (87 

proc.), 

 mokiniams yra aiškios vėlavimo į pamoką pasekmės (86 proc.), 

 mokiniams yra aiškios elgesio taisyklių nesilaikymo pasekmės (85 

proc.),  

 jiems yra aiškios neatliktų namų darbų pasekmės (84 proc.), 

 mokytojai daug ką išsprendžia trumpais žvilgsniais ir trumpais 

pastebėjimais (76 proc.).  

Dauguma apklaustųjų mokytojų teigia, kad: 

 jeigu pasitaiko nepageidaujamo mokinių elgesio, veiksmingai į jį 

reaguoja (98 proc.), 

 jiems sekasi palaikyti drausmę ir tvarką (98 proc.), 

 jų pamokose naudojamos priemonės ir medžiaga domina mokinius 

(98 proc.), 

 jei pamokoje mokiniai blogai elgiasi, stengiasi išsiaiškinti priežastis 

(96 proc.), 

 jiems sekasi su mokiniais įveikti elgesio problemas (85 proc.).  

 

Trūkumai 
Dalis mokytojų nediferencijuoja namų darbų užduočių, neskiria 

individualių namų darbų. 

Dalis apklaustųjų mokytojų nepritaria teiginiui, kad skiria individualius 

namų darbus (22 proc.). 

Atlikus el. dienyno skilties „Namų darbai“ įrašų analizę (kalbų, socialinių 

mokslų, matematikos, gamtamokslių) nustatyta, kad 32 proc. mokytojų 

nediferencijuoja namų darbų užduočių.  

Mokytojai nedažnai pamokose derina individualius ir grupinius mokymus 

7–8 klasėse. 

Dalis apklaustųjų mokinių nepritaria teiginiui, kad pamokose dažnai 

dirbama mažomis grupėmis (44 proc.). 

5–8 klasėse nedaug pamokų organizuojama netradicinėse erdvėse. Atlikus 

dokumentų analizę nustatyta, kad 5–8 klasėse organizuota 14 lietuvių 

kalbos ir literatūros, anglų kalbos, rusų kalbos, fizinio ugdymo pamokų, 

kuriose dalyvavo 67 proc. mokinių.   

 

Siūlymai veiklos tobulinimui 

 Mokytojams diferencijuoti, esant poreikiui suasmeninti namų darbų 

užduotis. El. dienyne namų darbų užduočių diferencijavimą fiksuoti 

vienodai: 1 lygis (silpniau besimokantiesiems), 2 lygis (stipriau 

besimokantiesiems).  

 Pamokose taikyti įvairius mokinių pergrupavimo pagal jų 

mokymosi poreikius būdus, mokyti darbo grupėje taisyklių. 

 Siekti, kad 5–8 klasėse kiekvieno dalyko bent viena – dvi pamokos 

per mokslo metus vyktų netradicinėje erdvėje. 
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3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 
 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Mokyklos kaip organizacijos siekis. 

Nuolatinis profesinis tobulėjimas. 

Orientavimasis į mokinių poreikius. 

Estetiška, svetinga ir jauki progimnazijos 

aplinka. 

Valdymo demokratiškumas, 

bendradarbiavimas, kuriantis pasitikėjimą. 

Kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai. 

Mokinių užimtumas ir priežiūra visos dienos 

darbo grupėse. 

Auganti mokinių mokymosi kokybė ir stabilus 

pažangumas. 

Veiksminga specialiosios ir socialinės pagalbos 

mokiniui kokybė. 

Visuomenės informavimo apie mokyklos 

veiklą formos (tinklalapis, išnaudojamos 

elektroninio dienyno galimybės, socialiniai 

tinklai ir kt.). 

Aktyvus dalyvavimas projektinėse veiklose. 

Progimnazijos IKT ir materialinė bazė. 

Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo pamokose 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

Dalies mokinių elgesio kultūra. 

Neaktyvus tėvų dalyvavimas mokyklos 

bendruomenės veikloje. 

Mokinių krūvio optimizavimas. 

Nepakankamas dalies mokinių mokymosi 

motyvacijos lygis ir žemi mokymosi 

pasiekimai, atsakomybės už ugdymosi 

rezultatus stoka. 

Galimybės  Grėsmės 

Mokinių asmeninės pažangos fiksavimo ir 

kiekvieno mokinio pažangos užtikrinimo 

tobulinimas. 

Nuoseklus IKT bazės atnaujinimas ir 

optimalios jos, bei virtualių aplinkų 

panaudojimas ugdomajame procese.  

 

Mažėjantis gimstamumas, emigracija gali 

neigiamai veikti mokinių skaičių 

progimnazijoje. 

Gilėja šeimos, kaip vertybės krizė. Nemažėja 

problemiškų šeimų ir rizikos grupių vaikų 

skaičius. 

Gausėjant mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, grįžusių arba atvažiavusių 

iš užsienio, kyla iššūkių ugdyti pagal mokinio 

ugdymo(si) poreikius. 

Pedagogo autoriteto mažėjimas. 
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III SYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 2023 M. 

 

 Ugdymo kokybė ir veiksmingumas. 

 Saugi, moderni, partneryste grįsta ugdymo(si) aplinka. 

 

IV SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) kokybę siekiant optimalios mokinio pažangos. 

Uždaviniai: 

1.1 uždavinys. Plėtoti nuolatinį pedagogų mokymąsi ir kompetencijų tobulinimą. 

1.2 uždavinys. Gerinti ugdymo(si) pasiekimus, tobulinant mokinių skaitymo ir matematikos 

gebėjimus. 

1.3 uždavinys. Gerinti ugdymo(si) sąlygas, atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

1.4 uždavinys. Išnaudoti ugdymo(si) aplinkas įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

 

2 tikslas. Kurti aktyviai bendradarbiaujančią, saugią, sveiką, atvirą progimnazijos 

bendruomenę.  

Uždaviniai: 

2.1 uždavinys. Kurti kiekvienam emociškai palankią, saugią, sveiką ir aktyvią aplinką.  

2.2 uždavinys. Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius. 

2.3 uždavinys. Gerinti mokinių įtraukimą į ugdymą, įgyvendinant TŪM programą. 

2.4 uždavinys. Kurti modernią materialinę bazę, būtiną efektyviam ugdymo proceso organizavimui.  

 

  



V SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) kokybę siekiant optimalios mokinio pažangos. 

1.1 uždavinys. Plėtoti nuolatinį pedagogų mokymąsi ir kompetencijų tobulinimą. 

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiamas rezultatas 

1.1.1. Nuolatinis profesinis 

tobulėjimas. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

100 proc. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius derins su 

progimnazijos tikslais ir uždaviniais, kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetais: skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, įtraukusis ugdymas, 

pilietinis ugdymas, ugdymo praktikos ir didaktinių kompetencijų 

gerinimas,  

lyderystės ugdymui ir mokymui būtinų kompetencijų tobulinimas, 

skaitymo gebėjimų ugdymas. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir savišvietos būdu įgytas žinias ir 

gebėjimus pedagogai taikys praktinėje veikloje, didės pedagogų 

atsakomybė už ugdymo kokybę. 

1.1.2. Bendrųjų, didaktinių ir 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

Vasario–

gegužės 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Ne mažiau kaip 95 proc. pedagogų dalyvaus ilgalaikėje programoje 

„Kokybiškos pamokos organizavimas: skaitmeniniai įrankiai ir gerosios 

praktikos pavyzdžiai”. Bus organizuoti seminarai „Aktyvi ir mokytis 

motyvuojanti pamoka“, „Kokybiška pamoka mokyklų išorės vertintojo 

akimis“, „Mokinių vertinimas. Praktinė kelionė mokinių vertinimo 

validumo ir efektyuvmo link“, „Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžių 

ugdymas“. Pedagogai įgys teorinių žinių, išbandys praktinius-

skaitmeninius įrankius, kurie padės tobulinti pamokos kokybę. 

Ne mažiau kaip 95 proc. pedagogų dalyvaus ilgalaikėje programoje 

„Misija – įtraukusis ugdymas 2023“, suvoks esminius įtraukiojo ugdymo 

principus, plės požiūrį, ugdysis svarbias nuostatas efektyviam ugdymui 

klasėse, kuriose yra ar bus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių.   

1.1.3. Kompetencijų, 

įgyvendinant atnaujintą 

ugdymo turinį (toliau – 

UTA), tobulinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

100 proc. pedagogų dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, įgis 

žinių, reikalingų dirbant pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo 

programas, tobulins dalykines ir profesines kompetencijas, reikalingas 

UTA įgyvendinimui. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai 
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bendradarbiaus, metodinių grupių pasitarimuose dalinsis su kolegomis 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir savišvietos būdu įgyta patirtimi, 

sėkmingiau įgyvendins naujoves. 

1.1.4. Dalyvavimas 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ programos 

(toliau – TŪM) 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Sausio–

gruodžio 

mėn.  

Administracija Bus organizuojami TŪM pažangos plane 2023 m. numatyti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai.  

1.1.5. Dalyvavimas TŪM 

tinklaveikos principu 

organizuojamose 

veiklose.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Administracija Progimnazijos atstovai dalyvaus TUM (Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, 

Kėdainių šviesioji gimnazija, Kėdainių „Ryto“ progimnazija) 

organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

1.1.6. UTA veiksmų ir 

priemonių plano 

įgyvendinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

UTA komandos 

nariai, mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Sudarytos sąlygos UTA diegimui. Stiprės pedagogų kompetencijos 

planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos 

procesus. 

Bus teikiama metodinė pagalba bei parama, organizuojamas 

kvalifikacijos tobulinimas. Bus užtikrinama pasirengimo UTA 

komunikacija, tinklaveika, atnaujinamos ugdymo aplinkos ir priemonės.  

1.1.7. Rajoninis seminaras 

„Skaitymo gebėjimų 

ugdymas“. 

Kovo mėn. Administracija Bus vykdoma gerosios patirties sklaida įgyvendinant projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos tobulinimo planą. Bendradarbiaujant su Nacionaline 

švietimo agentūra bus organizuotas rajoninis seminaras. 

1.1.8. Metodinė diena 

„Pasirengimas diegti 

atnaujintas bendrąsias 

programas“. 

 

Balandžio 

mėn. 

J. Gaučienė,  

J. Kavaliauskienė,  

J. Štaraitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 95 proc. pedagogų. Bus susitarta dėl ilgalaikių 

planų struktūros, pamokos planavimo ir organizavimo ugdant 

kompetencijas, mokomojo dalyko vertinimo ypatumų, įtraukties ir 

švietimo pagalbos.  

1.1.9. Metodinė diena „Metų 

įžvalgos“. 

 

 

Gruodžio 

mėn. 

J. Gaučienė,  

J. Kavaliauskienė,  

J. Štaraitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 95 proc. pedagogų. Bus pristatytos metodinių 

grupių metinės veiklos ataskaitos, numatytos veiklos tobulinimo 

kryptys, dalijamasi gerąja patirtimi. 
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1.1.10. Dalyvavimo 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose aptarimas. 

 

 

 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija 

(pagal kuruojamus 

dalykus), dalykų 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, VDM 

grupių auklėtojai 

grupių auklėtojai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Kartą per mėnesį bus organizuojami metodinių grupių pasitarimai. 

Mokytojai prisiims asmeninę atsakomybę už profesinį augimą –

bendradarbiaus, aptars su kolegomis kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgytą patirtį. 

 

 

 

1.1.11. Darbo patirties, 

progimnazijos veiklos 

sklaida rajone ir 

respublikoje. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

J. Štaraitienė, 

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 

parengti ne mažiau kaip 2 straipsniai rajono ir respublikos spaudai. 

1.2 uždavinys. Gerinti ugdymo(si) pasiekimus, tobulinant mokinių skaitymo ir matematikos gebėjimus. 

1.2.1. Mokinių skaitymo ir 

matematikos pasiekimų 

gerinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus įgyvendinamos projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos. Gerės 

mokinių lietuvių kalbos ir literatūros / matematikos kokybiniai rodikliai. 

1.2.2. Mokinių individualios 

pažangos stebėjimas ir 

analizė. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Vadovaudamiesi progimnazijos mokinių individualios pažangos 

fiksavimo, įsivertinimo, socialinės-pilietinės veiklos ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašu mokytojai stebės kiekvieno mokinio 

mokymosi pažangą, siekdami laiku nustatyti mokymosi sunkumus ir 

suteikti reikalingą pagalbą. Metodinėje taryboje ir metodinėse grupėse 

vyks motyvuojančio mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios 

pažangos pamokoje matavimo būdų tobulinimas ir naujų strategijų 

paieška.  
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1.2.3. Mokinių individualios 

pažangos (VIP) 

stebėjimas, fiksavimas ir 

analizė. 

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 (globėjais, rūpintojais). 

1.2.4. Pamokų stebėjimas, 

kolegialaus grįžtamojo 

ryšio teikimas. 

Kovo, 

lapkričio 

mėn. 

Administracija,  

J. Štaraitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

Vadovaudamiesi pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašu visi 

mokytojai stebės ne mažiau kaip dvi kolegų vedamas pamokas, keisis 

tarpusavyje grįžtamąja informacija. 

Orientuodamiesi į skaitymo gebėjimų ugdymą, pradinių klasių, 

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. 

1.2.5. Integruotos lietuvių 

kalbos ir matematikos 

pamokos „Matematikos 

pamoka: skaitymo 

gebėjimų ugdymas“. 

 Administracija, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos 

mokytojai 

Bus pravesta po 3 integruotas lietuvių kalbos ir literatūros ir 

matematikos pamokas 5–6 klasėse.   

1.2.6. Atvirų pamokų 

organizavimas. 

 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija,  

J. Štaraitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Kiekviena metodinė grupė praves 1–2 atviras pamokas. 

1.2.7. Pamokos kokybės 

įsivertinimas. 

 

 

 

 

Birželio, 

lapkričio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

Kiekvienas 5–8 klasių mokytojas pasinaudos „IQES online“ grįžtamojo 

ryšio ir refleksijos instrumentais pamokos kokybės požymiams 

įsivertinti, atliks mokinių apklausas, tobulins pamokos kokybę. 
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1.3 uždavinys. Gerinti ugdymo(si) sąlygas, atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

1.3.1. Sisteminga mokinių 

ugdymosi poreikių 

analizė. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus atliekami pirmų, penktų klasių mokinių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimai, analizuojami diagnostinio vertinimo, NMPP 

rezultatai. Į tyrimų (diagnostinio vertinimo) rezultatus bus atsižvelgiama 

planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą(si) (dalykų ir neformaliojo 

ugdymo veiklų pasiūlą, mokymosi veiklų diferencijavimą ir 

individualizavimą). 

1.3.2. Pagalbos mokiniui 

teikimas. 

 

 

 

 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

socialiniai 

partneriai 

Bus laikomasi susitarimų dėl paramos ir pagalbos teikimo mokiniams 

tvarkos. Bus teikiama intensyvesnė švietimo pagalba 5–8 klasių 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, turintiems skaitymo ir teksto 

suvokimo sunkumų. Bus teikiama tikslinga ir savalaikė pagalba, 

pritaikomas ugdymo turinys, bus siūlomos dalykinės konsultacijos 

mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.  

Bus rengiami ir kas pusmetį koreguojami individualūs ugdymo planai. 

Gerės įvairių ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių integracija, švietimo 

prieinamumas, kokybė ir ugdymo(si) pasiekimai. 

1.3.3. Kiekvieno mokinio 

gabumų ir talentų 

ugdymas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus ugdomi kiekvieno mokinio gabumai ir talentai. Vyks 

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, 

neformaliojo švietimo mokytojais. Mokinių gebėjimų raiška atsispindės 

jų dalyvavime neformaliojo ugdymo programose, dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, projektuose ir kituose renginiuose.   

1.3.4. Karjeros kompetencijų 

ugdymas. 

 

 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Karjeros 

specialistas, klasių 

vadovai, 

mokytojai, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Kiekvienam mokiniui bus teikiamos ugdymo karjerai, karjeros 

konsultavimo ir informavimo paslaugos, karjeros į(si)vertinimui ir darbo 

paieškai skirtos priemonės. 

1.4 uždavinys. Išnaudoti ugdymo(si) aplinkas įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

1.4.1. Ugdymo galimybių 

plėtra. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

mokytojas, 

Kiekviena metodinė grupė organizuos ne mažiau kaip 2 pamokines, 

projektines ir / ar neformaliojo vaikų švietimo veiklas įvairiose 

netradicinėse erdvėse.  
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 dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

1.4.2. Įgalinančios mokytis 

fizinės aplinkos 

tobulinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Įranga ir priemonės bus tikslingai panaudojamos ugdymo(si) tikslams 

pasiekti. Bus kuriamos ir ugdymo procese naudojamos įvairių paskirčių 

erdvės. 

1.4.3. Virtualių aplinkų 

mokymuisi, bendravimui 

ir bendradarbiavimui 

taikymas. 

 

 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Pamokose, projektinėje veikloje, bendraujant ir bendradarbiaujant 

socialiniuose edukaciniuose tinkluose, atliekant namų darbus bus 

naudojami inovatyvūs mokymo metodai ir informacinės ir 

komunikacinės technologijos (toliau – IKT). Bus analizuojamas IKT 

poveikis mokymosi rezultatams. Bus tobulinami IKT taikymo mokymui 

ir mokymuisi būdai. Bus pa(si)renka-mos tikslingos ir saugios virtualios 

mokymosi aplinkos. 

1.4.4. Skaitmeninių mokymo 

priemonių (toliau – SMP) 

taikymas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

skaitmeninio 

ugdymo turinio 

konsultantas 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bus 

skaitmeniškai įgudę. Kiekvieno dalyko mokytojas naudos SMP bent 2 / 

10 pamokų. Bus ugdomas mokinių medijų ir informacinis raštingumas. 

1.4.5. Mokymasis ne 

mokykloje. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Ugdymui bus pritaikomos įvairios progimnazijos aplinkos. Bus 

organizuojamos edukacinės išvykos. 100 proc. pedagogų bent 1 kartą 

per mokslo metus organizuos mokymąsi ne mokykloje. Bus aptariamas 

mokinių mokymosi už progimnazijos ribų poveikis, tobulinami taikomi 

būdai, ieškoma naujų galimybių. 

2 tikslas. Kurti aktyviai bendradarbiaujančią, saugią, sveiką, atvirą progimnazijos bendruomenę.  

2.1 uždavinys. Kurti kiekvienam emociškai palankią, saugią, sveiką ir aktyvią aplinką.  

2.1.1. Mokinių ir darbuotojų 

savijautos tyrimas ir 

rezultatų panaudojimas 

Sausio–

gruodžio 

mėn. mėn. 

Administracija, 

VGK grupės 

nariai dalykų 

Bus atlikti 2 mokinių savijautos tyrimai (mikroklimato, smurto ir patyčių 

masto situacijos nustatymo, adaptacijos) ir 1 darbuotojų savijautos 

tyrimai. Išvadomis naudotasi įstaigos veiklos planavimui. 
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progimnazijos veiklos 

kokybės gerinimui. 

mokytojai, klasių 

vadovai  

2.1.2. Mokinių sąmoningą ir 

atsakingą elgesį 

skatinančių priemonių 

taikymas. 

Vasario 

mėn. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

  

  

  

Administracija, 

švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, vaiko 

gerovės komisijos 

(toliau – VGK) 

nariai, mokinių 

taryba, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus atnaujinta mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka. Visose klasėse 

bus pristatytos progimnazijos tvarkos, taisyklės, susitarimai, vesti 

saugaus elgesio instruktažai.  

2.1.3. Prevencinės veiklos 

(mokyklos nelankymo, 

teisinių pažeidimų, 

smurto ir patyčių ir kt.) 

efektyvinimas, siekiant 

užtikrinti  palankias 

sąlygas mokinių 

asmenybės ugdymuisi, 

akademinių pasiekimų 

gerinimui.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

vaiko gerovės 

komisija, 

pedagogai, klasių 

vadovai 

Bus įgyvendintas smurto ir patyčių prevencijos planas. 

Organizuoti 9 renginiai / iniciatyvos: „Savaitė be patyčių“, „Šypsenos 

diena“, „Tolerancijos diena“, „Draugo diena“, praktiniai susitikimai 

„Kaip valdyti pyktį?“, „Aš pasaulyje“, Solidarumo bėgimas, „Kartu su 

penktokais“, „Disleksijos savaitė“. Sumažės vienam mokiniui tenkančių 

be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius.  

2.1.4. Socialinio emocinio 

ugdymo programų 

„Laikas kartu“, „Antras 

žingsnis“ (1–4 kl.), 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Administracija, 

(VGK) nariai, 

klasių vadovai, 

švietimo pagalbos 

Sistemingai ir nuosekliai bus ugdomos mokinių socialinės, emocinės 

kompetencijos. Programose dalyvaus 100 proc. ugdytinių. Parengti 1–2 

rekomendacijų tėvams (globėjams, rūpintojams) lankstinukai, 1–3 
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„Paauglystės kryžkelės“ 

(5–8 kl.) įgyvendinimas. 

specialistai, 

dalykų mokytojai, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą  

informaciniai pranešimai, 1–2 lankstinukai mokiniams saugumo, 

bendravimo, geros savijautos temomis.  

2.1.5. Savalaikės ir kryptingos 

švietimo pagalbos 

teikimas siekiant 

maksimalaus mokinių 

poreikius tenkinimo. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

VGK nariai, 

mokytojai, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas vaiko gerovės komisijos planas.  

2.1.6. Sveikatos stiprinimas ir 

sveikos gyvensenos 

propagavimas 

bendruomenėje, 

organizuojant sportinius 

renginius, įgyvendinant 

projektus ir iniciatyvas.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

  

  

Fizinio ugdymo, 

pradinio ugdymo, 

biologijos 

mokytojai, 

„Erasmus+“ 

projekto 

įgyvendinimo  

grupė,  

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas 1 tarptautinis projektas, 1 vaikų vasaros poilsio ir 

užimtumo projektas, sporto projektas „Draugystė mus vienija 4“. 1–8 

klasių mokiniams bus organizuota 20–24 sportiniai renginiai, 1–2 

protmūšiai, 57 sveikai gyvensenai ugdyti skirtos edukacinės veiklos. 

Lančiūnavos skyriuje – 2 sveikatinimo renginiai. Bus įgyvendinama 

integruota Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. 

Pradinėse klasėse bus diegiama 3 Q programa. 
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2.1.7. Pedagoginio tėvų 

(globėjų) švietimo 

vykdymas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai, 

bibliotekininkas, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus parengtos 7 rekomendacijos (elektroniniu formatu), 2 informaciniai 

stendai bibliotekoje. 

Vyks tėvų susirinkimai pagal socialinio emocinio ugdymo programą 

„Paauglystės kryžkelės“. Klasių vadovai 1 kartą per metus paruoš ir 

skaitys pranešimą tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualia tema. 

2.2 uždavinys. Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius. 

2.2.1. Tradicinių,  kalendorinių, 

valstybinių, pilietiškumo, 

nacionalinio saugumo 

renginių, projektų, 

parodų, konkursų, akcijų, 

iniciatyvų 

organizavimas.    

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

ugdymo karjerai 

specialistas, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, 

neformaliojo 

ugdymo vadovai, 

mokinių taryba, 

bibliotekininkai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Įvyks suplanuoti 41 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, minėjimai ir 

iniciatyvos: 18 tradicinių renginių, 14 netradicinių renginių, 2 

iniciatyvos, 7 minėjimai, 1 akcija. Įgyvendintas Lietuvių kalbos dienų 

renginių planas. Lančiūnavos skyriuje – 6 renginiai, 5 mokinių 

kūrybinių darbų parodos. Organizuoti 3 respublikiniai konkursai 

(integruotas matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros kūrybinių darbų 

konkursas „Skaičių pasaulyje“, 1–4 klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Mano mylimiausios knygos herojus“, nuotolinės skirtingų 

gebėjimų mokinių konferencijos „Gimtojo krašto iškilios asmenybės“, 

„Senieji Lietuvos amatai vaiko akimis“), 1 rajoninis konkursas (3–4 

klasių mokinių anglų kalbos ir poezijos šventė „Family and friends“). 

Bibliotekoje surengtos 26 parodos ir informaciniai stendai, skaitykloje – 

22 parodos, informaciniai stendai. 

2.2.2. Kultūrinių, pažintinių, 

kūrybinių veiklų 

vykdymas.    

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

1–4 ir 5–8 klasių mokiniams bus organizuota po 10 ugdymo dienų, 

skirtų įvairioms veikloms. Mokiniai dalyvaus Kultūros paso teikiamose 

edukacijose. Tikimasi įsisavinti 90 proc. Kultūros paso lėšų. 
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dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

2.2.3. Neformaliojo ugdymo, 

mokinių savivaldos 

veiklų efektyvinimas.      

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius,  

neformaliojo 

ugdymo vadovai, 

mokinių taryba 

Bus įgyvendinti neformaliojo ugdymo veiklų ir mokinių savivaldos 

planai. Bus užtikrinimas sklandus neformalaus ugdymo ugdymo 

procesas, įgyvendintos mokinių / tėvų (globėjų) poreikius atitinkančios 

neformaliojo ugdymo programos. Informacija apie neformaliojo 

ugdymo veiklas bus viešinama progimnazijos interneto svetainėje, 

„Facebook“ paskyroje. 

2.2.4. Socialinės-pilietinės 

veiklos stiprinimas ir 

skatinimas,  mokinių 

savanorystės skatinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius,  

socialiniai 

pedagogai, klasių 

vadovai, mokinių 

taryba 

Bus įgyvendintas 5–8 klasių mokinių savanorysčių planas, organizuota 1 

paskaita 5–8 klasių mokiniams apie savanorystę. Visos 5–8 klasės 

dalyvaus socialinėje pilietinėje veiklos. 

2.2.5. Bendruomenės telkimas, 

siekiant sustiprinto 

gamtamokslinio ugdymo. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

gamtosauginio 

komiteto nariai, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokinių taryba, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Bus įgyvendintas gamtosauginių mokyklų programos veiksmų planas, 

progimnazijai bus įteikta šešta Žalioji vėliava.  

2.2.6. VDM grupių veiklos 

organizavimas.  

  

  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, VDM 

grupių auklėtojai  

Bus organizuota visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla, teikiamos 

formaliojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo paslaugos, švietimo pagalba 

mokiniams, mokinių grupėms ir mokinių šeimoms, vykdoma 

popamokinė mokinių priežiūra, maitinimas ir pavėžėjimas. 
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2.2.7. TŪM programos veiklų 

įgyvendinimas.  

Balandžio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus įgyvendintos 2023 m. TŪM projekte numatytos mokinių edukacinės 

veiklos.  

2.2.8. Tarptautinių projektų 

įgyvendinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

I. Orlė,  

B. Jokubauskienė, 

V. Simonavičius 

Bus įgyvendintas 1 tarptautinis projektas ir 1 – įgyvendinimas. 

2.2.9. Gerosios patirties sklaida 

(progimnazijos interneto 

svetainėje, socialinio 

tinklo „Facebook“ 

progimnazijos paskyroje, 

rajono, respublikos 

žiniasklaidoje ir kt.) 

vykdymas. 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

ugdymo 

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). 

2.3 uždavinys. Gerinti mokinių įtraukimą į ugdymą, įgyvendinant TŪM programą. 

2.3.1. Naujų bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

progimnazijos 

savivaldos 

institucijos 

Siekiant įgyvendinti progimnazijos strateginius tikslus, bus pasirašytos 

2–3 bendradarbiavimo sutartys (mokinių savivalda, metodinė veikla, 

įtraukusis ugdymas). 

2.3.2. TŪM projekto 

tinklaveikos 

užtikrinimas. 

Balandžio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija Bus užtikrinta TŪM projekto tinklaveika. 
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2.3.3. Bendradarbiavimo su 

respublikos, rajono 

švietimo įstaigų veiklą 

koordinuojančiomis 

institucijomis, siekiant 

užtikrinti šiuolaikišką 

ugdymo proceso 

organizavimą, atnaujinta 

ugdymo turinio diegimą, 

mokinių ugdymo(si) 

kokybę, skaitmeninio 

turinio kūrimą bei 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ tobulinimo 

plano įgyvendinimą. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus dalyvaujama respublikiniuose metodiniuose renginiuose, 

projektuose, tyrimuose, bendradarbiaujama su projektų 

administratoriais. 

  

  

2.3.4. Partnerystės ryšių su 

šalies, rajono švietimo, 

kultūros, sporto 

įstaigomis plėtojimas, 

esant poreikiui –  

atnaujinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

projektų vadovas, 

bibliotekininkas, 

dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai  

Bus įgyvendinti neformaliojo ugdymo, 5–8 klasių mokinių 

savanorysčių, sveikos gyvensenos, projektų vadovo, Lančiūnavos 

skyriaus planai. 

2.3.5. Bendradarbiavimo su 

Kėdainių rajono, šalies ir 

užsienio ugdymo 

įstaigomis, siekiant 

pasidalyti gerąja 

patirtimi, dalyvauti 

neformaliojo ugdymo 

renginiuose, įgyvendinti 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

„Erasmus +“ 

projekto 

įgyvendinimo 

grupės,  

metodinė taryba, 

neformaliojo 

ugdymo 

Bus įgyvendintos dviejų „Erasmus+“ projekto veiklos, gamtosauginės 

mokyklos veiksmų planas. Bus įgyvendinti esamų socialinių partnerių 

įsipareigojimai. Mokiniai ir mokytojai dalyvaus respublikinėse, 

rajoninėse konferencijose, renginiuose, konkursuose, varžybose 

(metodinės veiklos, projektų vadovo planų įgyvendinimas). Lančiūnavos 

skyriuje, pasitelkiant Lančiūnavos bendruomenę, socialinius partnerius, 

įvyks 9 veiklos.  
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projektus ir kitas 

iniciatyvas, plėtojimas. 

organizatorius, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

bibliotekininkai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

projektų vadovas, 

mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

2.3.6. Bendradarbiavimo, 

siekiant užtikrinti vaiko 

gerovę, su socialiniais 

partneriais stiprinimas. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija,  

VGK nariai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus teikiama nuosekli švietimo ir socialinė pagalba vaikui ir šeimai. 

  

2.3.7. Bendradarbiavimo su 

Kėdainių rajono mokinių 

savivalda, įvairiomis 

jaunimo organizacijomis, 

plėtojimas. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius, 

mokinių taryba 

Bus vystomas bendradarbiavimas tarp skirtingų mokinių savivaldų. 

Įvyks 1 išvažiuojamasis susitikimas su pasirinkta mokinių savivaldos 

institucija rajone, skatinamas bendradarbiavimas tarp mokinių.  

2.3.8. Bendradarbiavimo su 

Lietuvos aukštosiomis / 

aukštesniosiomis 

mokyklomis, profesinio 

rengimo centrais, 

įmonėmis, 

organizacijomis, vykdant 

ugdymą karjerai, 

plėtojimas. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Ugdymo karjerai 

specialistas, 

klasių vadovai 

Bus organizuojamas mokinių ugdymas karjerai. 100 proc. mokinių 

dalyvaus ugdymo karjerai veiklose. Organizuotos 4 išvykos į Lietuvos 

universitetus/ kolegijas, 8 susitikimai su profesinio rengimo centrais, 20 

susitikimų / išvykų į įmones, organizacijas, vesti 72 ugdymo karjerai 

užsiėmimai. 
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2.4 uždavinys. Kurti modernią materialinę bazę, būtiną efektyviam ugdymo proceso organizavimui. 

2.4.1. Saugios aplinkos 

kūrimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Bus naujai įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros. Pratęsta „Saugos 

tarnybos“ paslaugų teikimo sutartis. Bus organizuojamas mokytojų 

budėjimas. 

2.4.2. Naujų edukacinių erdvių 

įrengimas / atnaujinimas 

/ praturtinimas.    

  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija Bus įrengta skaitymo erdvė II aukšto koridoriuje, sensorinis kambarys, 

mokymosi ir laisvalaikio erdvė, pradėta naujinti sporto salė, 

progimnazijos stadionas, bus pritaikyta meninė-kūrybinė erdvė, įkurta 

mini-laboratorija. Organizuota aplinkos tvarkymo akcija “DAROM”. 

2.4.3. Mokomųjų kabinetų 

(klasių), kitų kabinetų, 

erdvių remontas, 

įrenginių atnaujinimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija Bus atnaujinti 2 mokomieji kabinetai, 2 kitos patalpos, bus suremontuota 

dalis I aukšto koridoriaus, šiaurinė laiptinė. Remontuojamose patalpose 

bus keičiama elektros instaliacija, įsigysime mažiausiai 10 vnt. roletų, 

nepraleidžiančių saulės šviesos. Judėjimo negalią turintiems mokiniams 

bus įrengtas keltuvas, pritaikomos bendro naudojimo patalpos 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

2.4.4. Saulės energijos 

elektrinės įrengimas 

  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija Progimnazijos teritorijoje bus įrengta saulės energijos saugykla. 

2.4.5. Bibliotekos ir skaityklos 

mokinių ugdymui(si) 

reikalingų išteklių 

šiuolaikinėmis 

priemonėmis turtinimas.   

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

bibliotekininkas, 

skaityklos 

bibliotekininkas 

Bibliotekoje bus įrengta viena kompiuterizuota darbo vieta mokiniui. 

Skaitykloje bus įrengta šiuolaikinių skaitmeninių priemonių saugojimo 

ir naudojimo vieta. Kiekvienais metais bus įsigyta vadovėlių (74 proc. 

tikslinių lėšų), knygų (6 proc. tikslinių lėšų). Bibliotekoje kiekvienais 

metais 3 proc. padidės skaitytojų skaičius.  

Bus įsigyta 2 proc. nešiojamų kompiuterių, 3 proc. stacionarių 

kompiuterių, 6 proc. planšetinių kompiuterių. 

2.4.6. Šiuolaikinių ugdymo(si) 

priemonių įsigijimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

progimnazijos 

taryba, 

bibliotekininkas, 

skaityklos 

bibliotekininkas, 

dalykų mokytojai 

20 proc. mokomųjų kabinetų bus aprūpinti daugiafunkciniais 

spausdintuvais. Ne mažiau 10 proc. mokomuosiuose kabinetuose bus 

atnaujinti mokykliniai baldai (stalai ir kėdės). Įgyvendinant projektus 

bus įsigyta naujų šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių ir įranga: virtualios 

realybės (3D) erdvei reikalinga įranga, priemonės ir baldai, LEGO 

mokymosi sistema, Visos dienos mokyklos erdvės atnaujinimui skirtos 

modernios edukacinės priemonės, išmanioji lenta logopedo kab. 

Įgyvendinant projektus bus įsigytos skaitmeninių mokymosi platformų 
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licenzijos: interaktyvi mokomoji pristatymų programinė įranga 

MozaBook, skirta mokytojams (penkeriems metams), skaitmeninė 

mokymo platforma EDUTEN PLAYGROUND, skirta sisteminiam 

matematikos įgūdžių gerinimui (1–4 klasių mokiniams), skaitmeninė 

mokymo(si) aplinka internete „EDUKA klasė“ (1–4 klasių mokiniams),  

matematikos pratybų programa „Matematika“ (5–6, 7–8 klasių 

mokytojams bei mokiniams pagal poreikį nuo 2024 m.). 

 

 

  



VI SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVERTINIMO IR ATSKAITOMYBĖS FORMOS 

  

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

progimnazijos direktoriui. 

2023 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 

2023 m. sausio mėn. 

2. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. kiekvieną 

mėnesį 

3. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

4. Vyriausiasis 

buhalteris 

Direktoriui, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, progimnazijos 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

ketvirtį 

5. Socialiniai 

pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

direktoriui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

6. Specialieji 

pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai, 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos, 

2023 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 

2023 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 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

9. Bibliotekininkai Direktoriui, 

mokytojų tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, progimnazijos 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

10. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkui, 

kuruojančiam 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui, 

direktoriui 

Ataskaitos metodinės 

tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2023 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 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį, pagal 

poreikį 

12. Mokytojas, 

dirbantis pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Direktoriui, 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

13. Mokytojo padėjėjai Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos vaiko 

gerovės komisijos 

pasitarimuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

14. Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Direktoriui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

15. Projektų vadovas Direktoriui Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose 

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 
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16. Buhalteris Vyriausiajam 

buhalteriui 

Metinio vertinimo 

metu 

2023 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  

 

2023 m. 1 kartą per 

metus 

18. Visos dienos 

mokyklos grupės 

auklėtojai 

Direktoriui, 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos 

administracijos 

tarybos posėdžiuose  

2023 m. 1 kartą per 

pusmetį 

19. Vairuotojas, 

elektrikas 

Direktoriaus 

pavaduotojui 

ūkio reikalams 

Metinio vertinimo 

metu 

2023 m. 1 kartą per 

metus 

 

______________________ 

 

 


