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PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2020 – 2021 M.M. VEIKLOS PLANAS 

I. ĮVADAS 

Bendri duomenys apie mokyklą 

,,Ąžuolo“ progimnazija 2020 – 2021 mokslo metais rugsėjo 1 dienai  turėjo 724 mokinius, 37 klasių/grupių  komplektus. Klasės mokinių skaičiaus 

vidurkis 5-8 kl. yra 23,46 mokinio, 1-4 klasėse – 21,36 mokinio.  

Pasikeitė mokyklos struktūra. Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T3-142 prie  „Ąžuolo“ progimnazijos prijungta Naujosios 

Ūtos pagrindinė mokykla nuo rugsėjo 1 d. pradėjo veikti kaip „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos Daugiafunkcis centras. Šiame centre šiais mokslo metais 

ugdysis 28 mokiniai, veiks mišri priešmokyklinio ugdymo grupė (12 mokinių ir dvi jungtinės pradinės klasės. Klasėse ugdysis 16 mokinių. Antrajame 

progimnazijos padalinyje – Ašmintos daugiafunkciame centre -  šiais mokslo metais ugdysis 25 mokiniai, suformuotos taip pat dvi jungtinės pradinės klasės ( 

17 mokinių) ir viena mišri priešmokyklinio ugdymo grupė (8 mokiniai). Šiame centre veiklą plėtos J.Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Ašmintos skyrius ir 

Ašmintos laisvalaikio salė. Daugelis veiklų bus vykdoma integruotai kartu su mokyklos padaliniu.  

Progimnazijoje šiais mokslo metais veiks keturios priešmokyklinio ugdymo grupės, iš kurių trys – trečiojo modelio, 3 pailgintos  dienos grupės. Pagal 

padidintą progimnazijai maksimaliai leistiną etatų skaičių, kuris siekia 54,125 etatines pareigybes naujai įdarbinti: psichologo asistentė (0,5 etato), dvi 

priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojo padėjėjos (po 0,5 etato), , priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja (1 etatas). Atsiradus daugiau ilgesniojo darbo 

laiko priešmokyklinio ugdymo grupių progimnazijoje ir jos skyriuose padidinta priešmokyklinio ugdymo grupės  auklėtojo pareigybės etatų: po 0,5 etato 

skyriuose ir 0,5 etato ketvirtojoje progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje.  Šiais mokslo metais progimnazijoje dirba 111 darbuotojų:  83 pedagoginiai 

darbuotojai,  iš kurių: 53 mokytojai, 16 pagalbos specialistų, 3 administracijos vadovai ugdymui. Dirba 27 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Klasės 

mokinių skaičiaus vidurkis 5-8 kl. yra 23,46 mokinio, 1-4 klasėse – 21,36 mokinio. Pagal kvalifikacines kategorijas progimnazijoje dirba: 2 ekspertai, 23 

mokytojai metodininkai, 25 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Progimnazijos mokytojų pedagoginio darbo stažo vidurkis  26,9 metų.   

2019-2020 mokslo metais buvo suformuotos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 mišri priešmokyklinio ugdymo grupė Ašmintos daugiafunkciame 

centre (viena grupė - antro, dvi - trečio ir viena- ketvirto modelio).  Grupėse buvo ugdomas 63 ugdytiniai. Mokytojos ir auklėtojos ugdymo tikslus  įgyvendino  

per organizuotą - integruotą, spontanišką vaikų veiklą, žaidimus, stebėjimus, bandymus, tyrinėjimus, projektinę veiklą, akcijas, pokalbius, muzikuojant ir 

improvizuojant, dalyvaujant renginiuose, taip pat vykdant veiklą netradicinėse aplinkose. Nuotolinio ugdymo organizavimo metu mokytojos rengė užduotis, 

rekomendacijas, teikė konsultacijas tėvams, vedė 15 min. nuotolines pamokėles. Stebėjo ir fiksavo kiekvieno vaiko individualius pasiekimus 18-oje ugdymosi 

sričių (5 kompetencijos pagal Programą). 3 ugdytiniai turėjo elgesio ir emocijų nevaldymo problemų. Siekiant užtikrinti kokybišką šių mokinių ugdymą buvo 

nuolat bendradarbiaujama su tėvais/globėjais, pagalbos vaikui specialistais, įvairių institucijų darbuotojais. Visi ugdytiniai padarė asmeninę pažangą ir yra 

pasiruošę lankyti pirmą klasę Vienas mokinys buvo ugdomas atsižvelgiant į ŠPT rekomendacijas ir teikiama logopedo, spec pedagogo, socialinio pedagogo ir 

psichologo pagalba.  
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Pradinio ugdymo klasėse mokėsi 321 mokinys (164 mergaitės ir 157 berniukai). Per mokslo metus pradinių klasių mokiniai praleido 11910 pamokų, 

vienam mokiniui teko 37 pamokos (2018-2019 m. m. 17012 pamokų; vienam mokiniui teko 53 pam.).  2019-2020 m. m. pažangumas 99,7%. Aukštesniuoju 

lygmeniu mokslo metus baigė 67 mokiniai, pagrindiniu – 167 mokiniai, patenkinamu 85 mokiniai. Visi mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. 

Pradinių klasių mokinių (be Ašmintos daugiafunkcio centro) pasiekimų per pastaruosius tris  metus  palyginimas: 

Metai Mokinių 

skaičius 

Pažangumas Pasiekimų lygiai Nepadarė pažangos 

metiniame trimestre metinis aukštesnysis pagrindinis patenkinamas 

2017-2018 287 99,65 proc. 53 mok. 

17,07 proc. 

138 mok. 

50,87 proc. 

92 mok. 

31,71 proc. 

1 mok. 

0,35 proc. 

2018-2019 321 99,38 proc. 53 mok.  

16,5 proc. 

173 mok. 

53,89 proc. 

91 mok. 

28,34 proc. 

4 mok. 

1,24 proc. 

2019-2020 321 99,70 proc. 67 mok. 

20,9 proc. 

167 mok. 

52 proc. 

85 mok. 

26,47 proc. 

1 mok. 

0,31 proc. 

Ašmintos daugiafunkciame centre mokslo metus baigė 16 mokinių (9 mergaitės, 7 berniukai) 100% pažangumu. 2019-2020 m. m. aukštesniuoju 

lygmeniu mokėsi 7 mokiniai, pagrindiniu – 5 mokiniai, patenkinamu – 4 mokiniai. Palyginus su praeitais mokslo metais pažangumas pagerėjo 6,25% (2018-

2019 m. m. aukštesnysis lygmuo 2 mok. pagrindinis - 8 mok., patenkinamas - 5 mok.). Per mokslo metus pradinių klasių mokiniai praleido 270 pamokų; 

vienam mokiniui tenka 17 pamokų (2018-2019 m. m. 485 pamokos; vienam mokiniui teko 30 pamokų). 

Kiekvieno pradinuko sėkmę užtikrinti buvo siekiama laiku suteikiant kokybišką  pedagoginę bei specialistų pagalbą. Mokiniams pedagoginę 

psichologinę pagalbą teikė specialistai: 5 logopedės, specialioji pedagogė, 2 socialinės pedagogės, psichologė. 17 mokinių buvo teikiama visos specialistų 

komandos pagalba, 11 iš jų buvo ugdomi pagal pritaikytas Bendrąsias dalykų programas, 2 mokiniams parengti individualūs ugdymo planai atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir pasiekimus. Keturiems mokiniams buvo teikiama mokytojo padėjėjo pagalba.  Pradinėse klasėse mokėsi 124 

mokiniai, turintys kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Visi lankė logopedines pratybas (2018-2019 m. m. 104 mokiniai). Nuotolinio ugdymo organizavimo 

metu mokytojų padėjėjai ir pagalbos vaikui specialistai teikė mokiniams individualią pagalbą savarankiškai atliekant mokytojų pateiktas užduotis. 

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus buvo taikomas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas. Buvo nuolat stebimi mokinių 

pasiekimai, pusmečio pabaigoje rengiamos ataskaitos mokyklos bendruomenei. Grįžtamasis ryšys tėvams teikiamas el. dienyne, mokinių pasiekimų 

aplankuose. Visose pradinio ugdymo klasėse 1-2 kartus per metus buvo vykdomi refleksiniai pokalbiai mokinys-tėvai-mokytojas (6 mokytojos refleksinius 

pokalbius mokslo metų pabaigoje organizavo nuotoliniu būdu). Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje buvo nuolat aptariami ir 

analizuojami mokinių mokymo(si) ir elgesio sunkumai, būdai ir metodai jiems įveikti. Mokytojai tobulino dalykines kompetencijas seminaruose, dalijosi 

patirtimi su kolegėmis. Konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo dėka, pavyko užtikrinti sėkmingą nuotolinio ugdymo organizavimą, pritaikyti metodus 

ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Kovo-balandžio mėnesį dvylikoje klasių buvo intensyvinamas lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 
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pažinimo dalykų mokymas, penkios klasės dirbo pagal įprastą tvarkaraštį. Keletui Ašmintos daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokinių užduočių ir 

rekomendacijų aplankai buvo pristatomi į namus.  

          Siekiant ugdymo kokybės įgyvendinant Ugdymo planą 2-4 klasių mokiniams individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti 

(gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams) buvo  skirta 8 savaitinės valandos, individualiam 

lietuvių kalbos mokymui 4 valandos (iš valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti). 1-4 klasėse vienoje savaitinėje matematikos pamokoje 

buvo integruojama IKT, ugdomi mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. Mokantis nuotoliniu būdu visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo virtualiose 

pamokose. 

            Toliau buvo vykdomos sveikatą stiprinančios mokyklos projekto „Sveika mokykla“ programos  ,,Renkuosi gyventi sveikai“  veiklos. Temos, susijusios 

su sveika gyvensena, integruojamos į ugdomąjį procesą. Atskirose klasėse sveikatos priežiūros specialistė vedė pamokas, organizavo renginius mokykloje. Visi 

1-4 klasių mokiniai dalyvavo 8 valandų veiklose, kurias organizavo projekto „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ partneriai. Pavasarį projekto partneriai 

užsiėmimus organizavo nuotoliniu būdu. 

Progimnazijos pradinių klasių mokytojos ekspertės Janinos Pranskevičienės  koordinuojamame gabių ir talentingų vaikų ugdymo projekte – 

respublikinės pradinių klasių mokinių gabumų ugdymo akademijos „Smalsutis“ veikloje dalyvavo 20  2 – 4  klasių mokinių. Mokiniai tobulino gabumus trijose 

akademinėse srityse: lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo, ugdėsi komunikavimo, mokėjimo mokytis, kompiuterinio raštingumo kompetencijas. 

Vyko 2 mini konferencijos, kuriose mokiniai pristatė savo sėkmingiausius darbus. Darbai buvo eksponuojami mokyklos erdvėse. 

2019-2020 m. m. 34 antrų klasių mokiniai tobulino savo anglų kalbos žinias, ruošėsi respublikinėms „Kings“. „Olympis“ olimpiadoms, konkursams 

neformaliojo švietimo būrelio „English Club“ veiklose. 16 trečių klasių ir 21 ketvirtų klasių mokinys lankė pagilintos anglų kalbos pamokas (iš mokyklos 

nuožiūra skiriamų valandų). Džiugino pasiekti rezultatai tarptautiniame vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“, „Kalbų kengūroje“, respublikiniame konkurse 

„Olympis“. 

     Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje 2 - 4 klasėse kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą 2019-2020 m. m. lankė 104  mokiniai  (2018-2019 m. m. lankė 89; 

2017-2018 m. m. -  92 mokiniai), iš jų 37 ketvirtokams išduoti kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programos baigimo pažymėjimai. Kryptingą meninį 

(muzikinį) ugdymą vykdė muzikos mokytoja metodininkė Lina Suchorukovienė ir Alma Liutkienė. Mokytojos Linos Suchorukovienės kryptingą meninį 

(muzikinį) ugdymą bei neformaliojo švietimo veiklas lankantys mokiniai  dalyvavo respublikos ir rajono renginiuose, jaunučių choras respublikiniame 

sakralinės muzikos festivalyje „Džiaugsmas pasauliui 2019“; berniukų choras – konkurse „Mano krašto partizanų dainos“; sukurtas kalėdinis miuziklas 

„Stebuklų naktis“. Mokinių vokalinis ansamblis ir vokalinis kvintetas tapo rajoninio ir regioninio TV konkurso „Dainų dainelė“ konkurso laureatais. 

     2019-2020 m. m. buvo organizuojama 21 neformalaus švietimo veikla.  Būreliuose mokiniai ugdėsi dalykines, menines, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, komunikavimo kompetencijas. Veiklose dalyvavo 87 % pradinių klasių mokinių. 

              Labai aktyvūs buvo lietuvių liaudies šokių būrelį lankantys mokiniai, vadovaujami Dovilės Šatienės. Šokėjai dalyvavo labdaros koncerte ir mugėje 

Maltos ordino veikloms paremti, respublikiniame projekte „Visa Lietuva šoka“, projekte Veiverių T.Žilinsko gimnazijoje „Šuldi ruldi varyk žąsis gulti“, 

rajoninėje šokių šventėje „Suk suk ratelį“ Jiezno gimnazijoje, rajoniniame vaikų šokių kolektyvų festivalyje „Vėjo malūnėliai“, skirtame Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Mokytoja suorganizavo baigiamąją respublikinio projekto „Visa mokykla šoka“ šventę. „Ąžuolo“ 

progimnazijoje susirinko 200 šokėjų iš viso rajono.  

             „Robotikos“ būrelyje (lankė 40 mok.), kuriam vadovavo Jūratė Skindzerienė mokiniai ugdėsi kritinį mąstymą, mokėsi spręsti problemas, bendrauti ir 

bendradarbiauti, programuoti. Pati mokytoja baigė 80 akademinių valandų Technologinės kūrybos mentorystės programą ,,Technologijų vedliai‘, įgytas žinias 

pritaikė ugdymo procese, organizuodama būrelio veiklas. 
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              Gausiausią Skautų būrelį lankė 62 mokiniai. Vadovaujami mokytojos Almos Liutkienės skautai dalyvavo Prienų krašto tunto sueigose,  XXI – ame 

respublikiniame skautų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau 2020“. Jaunesniųjų skautų vokalinis ansamblis laimėjo 3 vietą, o skautų vokalinis 

ansamblis – 2 vietą. 

              Žmogiškąsias vertybes, empatiją ugdėsi mažieji Maltiečiai vadovaujami mokytojos Rimos Juodsnukienės. Jie aktyviai prisijungė prie mokyklos 

vyresniųjų maltiečių, įgijo supratimą apie savanorystės svarbą.  

              Ašmintos daugiafunkciam centre 2019-2020  mokslo metais vyko  renginiai, į kuriuos buvo įtraukiami ir tėvai, ir vietos bendruomenė: Rugsėjo 

pirmosios šventė;  Adventinė popietė mokiniams ir seniūnijos gyventojams; Kalėdinės eglutės šventė; Sausio 13-osios paminėjimas; Vasario 16-osios 

minėjimas.  

5-8 klasių koncentre 2019-2020 m. m.  mokėsi 282 mokiniai (12 klasių komplektų). Mokslo metų eigoje mokinių kaita buvo nedidelė. 26 mokiniai  

mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (9,2 proc). 5 klasėje mokėsi 77 mokiniai. Penktokų adaptacija ir pirmi mokymosi metai buvo sėkmingi, rezultatai 

palyginus su 4 klasės rezultatais geri. 5 klasių mokinių metinis mokymosi vidurkis 8,71. Visi mokiniai sėkmingai baigė 5-ąją klasę. 6 penktokai mokėsi labai 

gerai ir puikiai.  

Aštuntą klasę, pagrindinio ugdymo programos I dalį, baigė ir pažymėjimus gavo visi mokiniai. Beveik visi iš jų mokslą tęsia kaimyninėje ,,Žiburio“  

gimnazijoje, keletas mokinių pasirinko ,,Revuonos“ pagrindinę mokyklą.  

Nuotolinį mokymą organizavome vadovaudamiesi Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu,  

patvirtintu, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-28.  Beveik visi mokiniai sėkmingai dalyvavo nuotoliniame 

ugdyme, tik  keletas mokinių turėjo problemų ir jiems reikėjo teikti papildomą nuolatinę tiek techninę, tiek mokymosi pagalbą bei nuolat motyvuoti.  

Vykdant mokymo diferencijavimą buvo sudarytos laikinos grupės pagal mokymosi  lygius 5-8-ose klasėse, mokant matematikos ir  lietuvių kalbos. 6- 

ose klasėse įgyvendintas Erasmus+ projektas ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“, kurio metu taikyti nauji šiuolaikiški 

matematikos mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodai.   Projektas bus tęsiamas ir plėtojamas 7-ose klasėse. 

Papildomam kryptingam mokymuisi buvo skirta 12 modulių valandų:  3 matematikos, 4 lietuvių, 4 anglų ir 1 chemijos. Mokymosi pagalbai  

skirta 8 konsultacinės valandos.   Mokiniai galėjo rinktis 15 skirtingų neformaliojo švietimo veiklų (21 val.).  

Organizuota 8 (iš suplanuotų  12) netradicinės integruotos tarpdalykinės veiklos. Įgyvendintas vienas visus mokinius įtraukiantis projektas ,,Pasinerk į  

vieną temą. Muzikinė  kaukė“ . 

Praėjusiais mokslo metais daug dėmesio skirta socialinio emocinio klimato gerinimui, socialinių emocinių kompetencijų ugdymui. Pradėta 

įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos, tinkamo emocijų valdymo programa ,,Lions Quest. Paauglystės kryžkelės“ Visose klasėse kartą per savaitę klasių 

auklėtojai ir pagalbos specialistai organizavo vienos pamokos trukmės užsiėmimus pagal specialią metodiką. Pamokos ir veiklos vykdytos ir nuotoliniu būdu.  

Visi 5 klasės mokiniai dalyvavo projekte  ,,Vaikų sveikatos akademija“ bei sėkmingai atliko numatytas veiklas. Lyginant su 2018-2019 m.m. socialinę 

kompetenciją kaip silpniausią įvardijo mažiau klasių. (2018-2019 m.m. penkios klasės, 2019-2020 m.m. trys klasės).  

2019-2020 m.m.  mokinių pažangumas  1-4 klasėse 99,7%, 5-8 kl. – metinis 98,6 %, galutinis po papildomų darbų 99,6 %. Bendras progimnazijos 

metinis pažangumas 99,19%, o galutinis po papildomų darbų – 99,8% (0,47 proc. padidėjo palyginus su praėjusiais mokslo metais).                      
Plėtotas metodinis darbas. Įgyvendinant 2019-2020 m.m. metodinės tarybos išsikeltą tikslą – Pagerinti ugdymo kokybę buriant kūrybišką, iniciatyvią, 

inovatyvią mokytojų bendruomenę, tobulinant mokytojų profesinį meistriškumą – siekiant uždavinio Taikyti ugdymo inovacijas pamokoje plėtojant 

tarpdalykinę integraciją ir įgyvendinant projektines veiklas:  parengta integruotos pamokos/projekto forma; parengtas 5-6 ir7-8 klasių mokinių projektinės 

veiklos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas. Pradinėse klasėse pravesta 51 integruota pamoka, 5-8 klasėse – 45 pamokos (iš jų 10 pamokų 
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integruota lietuvių k. su IT). Vykdytos netradicinės pamokos: 62 užsiėmimai netradicinėse erdvėse organizuoti pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniams 

bei 10 netradicinio ugdymo dienų. 5-8 klasėse pravesta 18 pamokų netradicinėse erdvėse. Vykdyti ilgalaikiai projektai. 

 Pradinėse klasėse projektai:  

 „Sveikame kūne – sveika siela“; 

 „Šventų Kalėdų belaukiant“; 

 „Lietuvos istorija mažiesiems“. 

5-8 klasėse:  

 Erasmus + KA1 „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus (anglų k. mokytojai); 

 Erasmus+ KA2 projektas ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“; 

 Erasmus +  programos KA2 projektas :Y.E.A.H.“ – „Young Europeans – Active & Healthy“; 

 „Europe is our home“ 

Etwinning projektai: 

 „Cristmas is coming“; 

 „European cultures and tradicions“; 

 „Europe is our home“.  

Organizuotos trumpalaikės projektinės veiklos, praktiniai darbai. Vykdyta sveikatą stiprinančių mokyklų programa „Renkuosi gyventi sveikai“. Daug 

dėmesio skirta socialinio bei emocinio ugdymo kompetencijos ugdymui, pasitelkta mokinių lyderystė bei 5-8 klasių mokinių prevencinė programa „LIONS 

QUEST. Paauglystės kryžkelės“. Pradinėse klasėse įgyvendinta prevencinė programa „Antras žingsnis“, priešmokyklinio ugdymo grupėse – „Zipio draugai“. 

Siekiant uždavinio – Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus realizuojant susitartas priemones ir analizuojant jų veiksmingumą: 5-8 klasėse stiprinta, 

skatinta ir ugdyta lyderystė įtraukiant mokinius į klasių valandėlių, kultūrinių pažintinių renginių vedimą. Kiekvienoje 5-8 klasėje atliktas Bendrųjų 

kompetencijų vertinimas, kuriame išryškėjo, kad 2019-2020 m.m. stipriausios kompetencijos Mokėjimo mokytis,  silpniausia Socialinė. Atskirose metodinėse 

grupėse analizuoti NMPP ir mokyklinių testų rezultatai, mokinių akademiniai pasiekimai ir jų kaita. Parengtos konkrečios priemonės mokinių pasiekimams 

pagerinti. Naudojantis surinkta medžiaga parengtas ir aprobuotas bendras Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas (U3-

03). Atnaujintas pagalbos mokiniui teikimo ir įgyvendinimo aprašas (U3-02). 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas gerinant konstruktyvaus bendravimo kultūrą, ieškant inovatyvių 

bendradarbiavimo formų spalio ir kovo mėnesiai buvo paskelbti atvirų pamokų vedimo mėnesiais. Stebėtos 13 vestų atvirų pamokų. Mokytojai 

bendradarbiavo organizuodami šventes, netradicinio ugdymo dienas, projektus, rajoninius renginius, olimpiadas.  Pagal individualius poreikius ir išsikeltus 

asmeninio tobulėjimo tikslus mokytojai lankė seminarus, dalyvavo metodinėse dienose, analizavo literatūrą, įgytomis žiniomis dalijosi metodinių grupių 

pasitarimuose. Dalinosi patirtimis su rajono mokytojais ir skaitė pranešimus 8 pradinio ugdymo mokytojos,  LL3 stažuočių metu 3 mokytojai ir administracija  

dalinosi gerosiomis darbo patirtimis su kitų rajonų švietimo komandomis. 2 pradinių klasių mokytojos parengė pratybas „Lietuvių kalbos ir literatūros 

užduotys“ 1 ir 2 klasei, kurios jau yra išleistos viešam respublikos mokytojų naudojimuisi. 

             Mokytojai sugebėjo greitai ir profesionaliai persiorientuoti, prisitaikyti ir kūrybiškai dirbti neišbandytomis nuotolinio mokymo organizavimo 

sąlygomis.   

2020-2021 m.m. progimnazija pagal su Švietimo mainų paramos fondu pasirašytą dotacijos sutartį Nr. 2020-1-CZ01-KA229-078338_3 pradeda vykdyti 

dar vieną naują Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projektą  „Maths in Motion“. Dotacijos maksimali 
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suma 29 025,00 EUR.  Dalyvaus projekto vykdyme   Čekija, Portugalija, Estija, Švedija ir Lietuva. Taip pat kartu su kitomis rajono mokyklomis progimnazija 

šiais mokslo metais įsitrauks į Erasmus+ KA1 bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto, parengto Prienų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, 

„Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ įgyvendinimą.  

  

I. SKYRIUS  

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2019 – 2020 m. m. veiklos plano tikslų įgyvendinimo analizė 

1.1. Planuota progimnazijos metinė veikla buvo realizuojama įgyvendinant progimnazijoje veikiančių savivaldos institucijų veiklos planus,  

Vaiko gerovės komisijos susiplanuotas veiklas, darbo grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklas, parengtą veiklos planą, įgyvendinant 

projektus, įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos programą.  

 

Tikslas Uždavinys Įgyvendintos priemonės Išvados 

1. Metodinio ir 

pamokinio 

darbo 

gerinimas 

1.1.  Mokinių 

vertinimo/įsivertini

mo duomenų 

naudojimo 

tobulinimas 

Uždavinys spręstas per dvi suplanuotas priemones.   1-ji priemonė – atvirų, integruotų 

pamokų vedimas, jų stebėsenos organizavimas. 2-oji priemonė – dalyvavimo Erasmus+ 

projektuose galimybių panaudojimas pamokos kokybės gerinimui. Abi priemonės taikytos 

sėkmingai. Pradinėse klasėse pravesta 51 integruota pamoka, 5-8 klasėse – 45 pamokos (iš jų 

10 pamokų integruota lietuvių k. su IT). Spalio ir kovo mėnesiai buvo paskelbti atvirų 

pamokų vedimo mėnesiais. Stebėtos 13 vestų atvirų pamokų. Vykdyti ilgalaikiai projektai. 

 Pradinėse klasėse projektai:  

 „Sveikame kūne – sveika siela“; 

 „Šventų Kalėdų belaukiant“; 

 „Lietuvos istorija mažiesiems“; 

o Erasmus + KA1 „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant 

mokinių mokymosi pasiekimus“ (anglų k. mokytojai); 

      5-8 klasėse:  

o Erasmus + KA1 „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant 

mokinių mokymosi pasiekimus“ (anglų k. mokytojai); 

o Erasmus +  programos KA2 projektas „Y.E.A.H.“ – „Young Europeans 

– Active & Healthy“; 

o Erasmus +  programos KA2 projektas „Europe is our home“; 

Įvykdyta  
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o Erasmus+ KA2 projektas ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo 

metodai – kelias į asmeninę pažangą“ 

     Etwinning projektai: 

 „Cristmas is coming“; 

 „European cultures and tradicions“; 

 „Europe is our home“.  

Vykdant Erasmus+ KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas 

gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“, mokytojos, naudodamos pamokos studijos metodą, 

analizavo  keturių pradinio ugdymo klasių (3a, 3c, 4b, 4c) ir šešių pagrindinio ugdymo klasių 

(5a, 6b, 7a,7c, 8a, 8c) pasiekimus, taikomų metodų veiksmingumą ir tikslingumą. Stebėta ir 

darbo grupėje aptarta 12 pamokų. Iš jų devyniose pamokose (t .y. 75,1 %) mokymas buvo 

grindžiamas veiksmingais, motyvuojančiais ugdymo(si) ir į(si)vertinimo metodais 

atitinkančiais skirtingas mokinių mokymosi patirtis ir gebėjimus.  

Projektas daug teigiamų pokyčių įnešė į mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, 

pagerėjo pamokos kokybė, patobulėjo mokytojų ir mokinių informacinių technologijų 

naudojimo įgūdžiai. 

Pasirinktose klasėse (3a, 3c, 4b, 4c, 5a, 6b, 7a,7c, 8a, 8c) vykdyta mokinių apklausa. 

Apklausoje dalyvavo 99 pradinio ugdymo ir 150 5-8 klasių mokinių.  Mokinių apklausa 

parodė, kad pamokose dirbama grupėse  (2,2 lygis iš 4), porose arba nedidelėse grupėse (2,4 

iš 4) bendradarbiaudami pristato savo darbus (2,9 iš 4), per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,5 (pagal mokyklos veiklos įsivertinimo metodiką). 

Išanalizavus mokinių apklausos rezultatus pasidžiaugta, kad per projekto vykdymo metus, 

patobulėjo mokinių kompiuterinis raštingumas, dažniau mokiniai dirbo porose, grupėse, 

galėjo drąsiau konsultuotis su mokytojais ir draugais, pasirinkti užduotis pagal savo 

gebėjimus. Projekto įgyvendinimas padarė poveikį ne tik anglų kalbos pamokoms. Vyko 

integruotos kalbų ir informacinių technologijų pamokos, o mokinių projektiniai darbai buvo 

pristatyti mokyklos bendruomenei netradicinio ugdymo dienos metu. 

              Įgyvendinant Erasmus+ KA2 projektą ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir 

vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“, kurio metu taikyti nauji šiuolaikiški 

matematikos mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodai,  

visi projekto komandos mokytojai, intelektinio produkto kūrėjai, pravedė po 1 

eksperimentinę pamoką įgyvendinant sutartus metodus (viso 4 pirmame etape). Vykusių 

darbinių vizitų metu stebėtos pamokos:  Ispanijoje stebėta 12 pamokų,  Portugalijoje stebėta 

6 pamokos. Sukurta 3 (po vieną kiekvienas matematikos mokytojas) metodinės mokomosios 

priemonės-žaidimai, jos išbandytos pamokose (parengta vaizdo ir foto medžiaga). 

  Sukurta vaizdinė pamokų medžiaga pristatyta ir aptarta 2020-02 (17-21) dienomis 
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Portugalijoje. 

Atlikti pradinės situacijos tyrimai diagnostinių užduočių pagalba. Nusistatytos ir aprašytos 

turimos probleminės sritys, suplanuoti metodai, kuriuos ketinama diegti pamokose. Susitarta 

dėl metodų diegimo ir vertinimo rajoniniu lygmeniu. 

Atliktas 2020 m. pavasarį tarpinis projekto rezultatų įsivertinimas parodė, kad pasirinktose 

srityse mokinių rezultatai pagerėjo. 

1.2. Mokytojų 

įsitraukimo 

ugdymo 

pokyčių/inovacijų 

diegimui bei 

mokinių pasiekimų 

gerinimo 

priemonių kūrimui 

skatinimas 

(Lyderystė 

mokymuisi) 

         Metodinė taryba pagal išsikeltą uždavinį Tobulinti mokytojų dalykines 

kompetencijas gerinant konstruktyvaus bendravimo kultūrą, ieškant inovatyvių 

bendradarbiavimo formų inicijavo metodinį darbą progimnazijoje, telkė mokytojus 

bendradarbiavimui, gerosios patirties pasidalijimui. Reguliariai buvo organizuojami 

metodinių grupių pasitarimai, kitos veiklos. Atskirose metodinėse grupėse analizuoti NMPP 

ir mokyklinių testų rezultatai, mokinių akademiniai pasiekimai ir jų kaita. Parengtos 

konkrečios priemonės mokinių pasiekimams pagerinti. Naudojantis surinkta medžiaga 

parengtas ir aprobuotas bendras Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių planas (U3-03). Atnaujintas pagalbos mokiniui teikimo ir įgyvendinimo aprašas 

(U3-02). 

        Mokytojai tarpusavyje bendradarbiavo organizuodami šventes, netradicinio ugdymo 

dienas, projektus, rajoninius renginius, olimpiadas.  Pagal individualius poreikius ir 

išsikeltus asmeninio tobulėjimo tikslus mokytojai lankė seminarus, dalyvavo metodinėse 

dienose, analizavo literatūrą, įgytomis žiniomis dalijosi metodinių grupių pasitarimuose. 

Bendradarbiaujant parengta integruotos pamokos/projekto forma; parengtas 5-6 ir7-8 klasių 

mokinių projektinės veiklos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas. Kiekviena 

metodinė grupė atsiskaitė už įgyvendintas metų veiklas metodinės tarybos paskutinio 

posėdžio metu.    

        Siekiant uždavinio – Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus realizuojant susitartas 

priemones ir analizuojant jų veiksmingumą: 5-8 klasėse stiprinta, skatinta ir ugdyta 

lyderystė įtraukiant mokinius į klasių valandėlių, kultūrinių pažintinių renginių vedimą. 

Kiekvienoje 5-8 klasėje atliktas Bendrųjų kompetencijų vertinimas, kuriame išryškėjo, kad 

2019-2020 m.m. stipriausios kompetencijos Mokėjimo mokytis,  silpniausia Socialinė. 

Lyginant su 2018-2019 m.m. socialinę kompetenciją kaip silpniausią įvardijo mažiau klasių. 

(2018-2019 m.m. penkios klasės, 2019-2020 m.m. trys klasės). 

Įvykdyta 

1.3. Mokytojų 

dalyvavimo bendro 

mokymosi kultūros 

kūrime 

        Vykdant Erasmus + KA1 projektą „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant 

mokinių mokymosi pasiekimus“ keturios mokytojos ir pavaduotoja ugdymui dalyvavo 

mobilumo mokymuose Ispanijoje, Olandijoje ir Maltoje. Kursai turėjo didelę naudą dalyvių 

dalykinių kompetencijų gilinimui, asmeniniam tobulėjimui, bendravimo ir bendradarbiavimo 

kultūros įvairiais lygmenimis plėtojimui. Tai akivaizdžiai buvo matoma stebint atviras, 

Įvykdyta 
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aktyvinimas 

(Kolegialus 

mokymasis) 

pamokas, organizuojant projekto sklaidą mokyklos bendruomenei, priimant bendrus 

sprendimus dėl mokymo priemonių ir metodų panaudojimo siekiant geresnės ugdymo(si) 

kokybės. 

Visos projekto komandos mokytojos dalyvavo E. Daunienės seminare  „Pamokos 

studijos metodo taikymas ugdymo (si) praktikai tobulinti". Išanalizavę seminaro medžiagą, 

pateiktą pamokos veiklos stebėjimo lapą pritaikė pakoregavo taip, kad tiktų  mokyklai. 

Naudodamos pamokos studijos metodą analizavo  keturių pradinio ugdymo klasių (3a, 3c, 

4b, 4c) ir šešių pagrindinio ugdymo klasių (5a, 6b, 7a,7c, 8a, 8c) pasiekimus, taikomų 

metodų veiksmingumą ir tikslingumą. Stebėta ir darbo grupėje aptarta 12 pamokų. Iš jų 

devyniose pamokose (t .y. 75,1 %) mokymas buvo grindžiamas veiksmingais, 

motyvuojančiais ugdymo(si) ir į(si)vertinimo metodais atitinkančiais skirtingas mokinių 

mokymosi patirtis ir gebėjimus.  

           Projektas daug teigiamų pokyčių įnešė į mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo 

kultūrą, pagerėjo pamokos kokybė, patobulėjo mokytojų ir mokinių informacinių 

technologijų naudojimo įgūdžiai. Projekto darbo grupės pasitarime (vyko 2020-06-04 ) 

aptarti turimi rezultatai, galimos minimalaus mokinių pasiekimų pokyčio priežastys. Nutarta 

2020-2021 m. m. skleisti mokytojų gerąją patirtį, puoselėti tvaraus bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą, naudoti ir pritaikyti ugdymo procese išbandytus aktyviuosius 

metodus ir įrankius, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, taikyti pamokos studijos metodą 

atskirų mokinių pasiekimams gerinti. 

6-ose klasėse įgyvendintas Erasmus+ projektas ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo 

metodai – kelias į asmeninę pažangą“. Projekto veiklų įgyvendinimui suburtos dvejos darbo 

grupės (mokyklos lygmens darbo grupė ir intelektinio produkto kūrėjų grupė). Lapkričio 11-

16 dienomis įvyko darbinis susitikimas Ispanijoje.  Dalyviams išduoti sertifikatai. Dalyvavo 

3 mokyklos komandos nariai.  

 Įvykdyti visi numatyti mokymai: 

   - 4 mokytojai baigė 24 val. anglų kalbos kursus B1 lygiu; 

   - mokymai vyko Ispanijoje spalio 6-12 dienomis. Dalyvavo 4 mokytojai. Dalyviams išduoti 

sertifikatai; 

    - mokymai ,,Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos“ 01-02. 

Lektorė G. Žibėnienė. Dalyvavo 3 matematikos mokytojai ir pavaduotoja ugdymui; 

   - mokymai Portugalijoje 2020 m. vasario 17-21 dienomis. Dalyvavo 4 mokytojai.  

Dalyviams išduoti sertifikatai; 

 Projekto veiklos paviešintos mokytojų tarybos posėdyje (2019-08-30 Nr. V3-05). 
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2. Socialinio – 

emocinio 

klimato 

gerinimas bei 

saugios ir 

sveikos 

ugdymo(si) 

aplinkos 

kūrimas 

2.1. Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas 

Daug dėmesio skirta socialinio bei emocinio ugdymo kompetencijos ugdymui, 

pasitelkta mokinių lyderystė bei 5-8 klasių mokinių prevencinė programa „LIONS QUEST. 

Paauglystės kryžkelės“. 5-8 klasių auklėtojai vedė klasės valandėles pagal šią programą, 

dalinosi gerąja patirtimi tarpusavyje. Nuspręsta ir kitais mokslo metais  dar didesnį dėmesį 

skirti socialinio emocinio klimato gerinimui klasėse į pagalbą pasitelkiant šios programos 

pasiūlytas metodikas, pasitelkiant pagalbos mokiniui specialistus, įtraukiant mokinių tėvus.           

 Pradinėse klasėse įgyvendinta prevencinė programa „Antras žingsnis“, 

priešmokyklinio ugdymo grupėse – „Zipio draugai“. 

Įvykdyta 

 2.2. Sveikatinimo 

veiklų 

įgyvendinimas 

Toliau buvo vykdomos sveikatą stiprinančios mokyklos projekto „Sveika mokykla“ 

programos  ,,Renkuosi gyventi sveikai“  veiklos. Temos, susijusios su sveika gyvensena, 

buvo integruojamos į ugdomąjį procesą. Atskirose klasėse sveikatos priežiūros specialistė 

vedė pamokas, organizavo renginius mokykloje. Visi 1-4 ir 5  klasių mokiniai dalyvavo 8 

valandų veiklose, kurias organizavo projekto „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ 

partneriai. Pavasarį projekto partneriai užsiėmimus organizavo nuotoliniu būdu.  

Sveikatos ugdymo temos buvo integruojamos į atskirų dalykų ugdymo turinį, 

edukacines pamokėles sveikos gyvensenos ir mitybos temomis pirmokėliams ir 

priešmokyklinukams vedė socialinė pedagogė ir sveikatos priežiūros specialistė. Vykdytos 

viktorinos, akcijos, sportinės veiklos: integruotos pamokos priešmokyklinio ugd. Gr. 

Vaikams „Sveikai maitinkimės ir vaišinkimės“, viktorina „Vitaminų šaltiniai“ (vasario mėn.), 

plaukimo pamokos antrų klasių mokiniams Harmony parko plaukimo baseine (gruodžio-

sausio mėn.), renginys „Arbatų degustacija“ 5-8 kl., viktorina „Vitaminų šaltiniai“ 1-4 kl. 

(sausio mėn.), integruota pamoka 3b kl. Mokiniams „Aš linksmas ir žvalus, nes mano kūnas 

švarus“, pamoka – praktinis užsiėmimas priešm. Ugd. Gr. Vaikams „“Viru, viru košę“, 

paskaita-praktinis užsiėmimas 7-8 kl. Mokiniams „Rūkai – save žudai!“ (lapkričio mėn.), 

priešmokyklinės A gr. Mokinių sportinė veikla su tėveliu „Judėk sveikai“, integruota veikla 

1-ų klasių mokiniams „Košės diena“, integruotos veiklos, vaisių ir daržovių degustacija 

„Vaisių ir daržovių diena“ 5-8 kl. Mokiniams (spalio mėn.)., susitikimas ir integruotos 

veiklos su Prienų CBET komanda 7-8 kl. Mokiniams. 

Įvykdyta 
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 2.3. Pagalbos 

mokiniui sistemos 

tobulinimas. 

 2019-2020 m. m.  VGK veiklos tikslas: rūpintis vaikui saugia ir palankia 

mokymuisi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias 

vaiko galimybes atitinkančias ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. 

                     2019-2020 m. m. Vaiko gerovės komisijoje dirbo 13 narių (2 socialinės 

pedagogės, psichologė, 2 logopedės, 2 specialiosios pedagogės, 1 mokytoja, progimnazijos 

tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti 5-8 klases ir tėvų 

komiteto atstovė). VGK darbui vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

                     Tikslui  pasiekti 2019- 2020 m. m. buvo numatyti 3 uždaviniai. 

 1 uždavinys Organizuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ir kitos pagalbos mokiniui 

teikimą. 

                     Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje 2019-2020 mokslo metų pabaigoje buvo 684 

mokiniai iš jų 37 turėjo specialiųjų ugdymosi poreikių (mokslo metų pradžioje 36): 6 

mokiniai buvo ugdomi pagal individualizuotas ugdymo programas, 12 mokinių turi didelių ir 

labai didelių ugdymosi poreikių, 2 mokiniai buvo mokomi namuose pamokas lankant 

mokykloje. 152  mokiniams teikiama logopedo pagalba. Pakartotinai Prienų ŠPT buvo 

vertinta 7 mokiniai (praeitais mokslo metais11 mokinių), pirminiam vertinimui siųsti 7 

mokiniai (praeitais mokslo metais - 7). 

Atnaujintas pagalbos mokiniui teikimo ir įgyvendinimo aprašas (U3-02), vadovaujantis 

aprašo nuostatomis visus metus organizuotas pagalbos teikimas mokiniams. Detaliau apie 

įvykdytas veiklas vaiko gerovės komisijos darbo ataskaitoje (1 priedas). 

Pagalbos vaikui specialistų, administracijos ir mokytojų savalaikio reagavimo ir 

suteiktos pagalbos mokiniams bei jų tėvams dėka pavyko progimnazijoje išvengti krizių.  

Įvykdyta ir 

bus 

tęsiama 

 2.4. Progimnazijos 

mokymo(si) 

aplinkų gerinimas 

Dėl paskelbto karantino ir organizuoto nuotolinio mokymo nuo kovo 19 dienos 

buvo sudėtinga įgyvendinti suplanuotą priemonę dėl mokinių ir jų tėvų įtraukimo į 

progimnazijos aplinkų gerinimo procesus, bet atsirado palankesnės sąlygos pasitelkiant 

progimnazijos aplinkos darbuotojų komandą koordinuoti ir organizuoti mokyklos erdvių 

remonto ir atnaujinimo darbus. Nuo kovo mėnesio pabaigos dir. pavaduotojo ūkio reikalams 

iniciatyva organizuotas I-ojo aukšto sienų ir visų mokomųjų kabinetų šiame aukšte durų 

perdažymas. Estetiškai atnaujinta I-ojo aukšto fojė prie mokyklos paradinio įėjimo erdvė. 

Įsisavinant iš savivaldybės papildomai gautą finansavimą ir nupirktą linoleumą atnaujinta 

pirmojo aukšto koridoriaus ir labiausiai nusidėvėjusių mokomųjų kabinetų ir kitų mokyklos 

erdvių grindų danga. Papildomai įrengtos patalpos ketvirtąjai priešmokyklinio ugdymo 

grupei progimnazijoje bei priešmokyklinio ugdymo grupių šeštojo modelio veiklų 

užtikrinimui šeštojo modelio progimnazijos skyriuose. 

 Pradėta remontuoti rūbinių patalpos.  Progimnazijos erdvių remonto darbai bus 

tęsiami ir šiais mokslo metais. 

Įvykdyta ir 

bus 

tęsiama. 
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2. Mokyklos veiklos išorinio vertinimo išvados 

      2.1. Stiprieji progimnazijos veiklos aspektai 

1.   Klasių mikroklimatas (1.1.6.–3 lygis). 

2.   Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2– 3 lygis). 

3.   Neformalusis švietimas (2.1.5.–3 lygis). 

4.   Mokymo ir gyvenimo ryšys (2.3.2.– 3 lygis). 

5.   Kiti mokinių pasiekimai (3.2.2.– 3 lygis). 

6.   Socialinė pagalba (4.2.3.– 3 lygis). 

7.   Valdymo demokratiškumas (5.3.1.– 3 lygis). 

8.   Personalo komplektavimas (5.4.1.– 3 lygis). 

9.   Dėmesys personalui (5.4.2.– 3 lygis). 

10. Lėšų vadyba (5.5.1.– 3 lygis). 

 

        2.2. Tobulintini progimnazijos veiklos aspektai 
1.  Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 2 lygis). 

2.  Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis). 

3.  Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis). 

4.  Atskirų mokinių pažanga (3.1.1. – 2 lygis). 

5.  Vertinimas kaip ugdymas 5–8 klasėse (2.6.2. – 2 lygis). 

 

3. www.iqesonline.lt sistemoje atliktos mokyklos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1-8 klasės) apklausos duomenys: 

3.1. Tėvų nuomonė apie mokyklą 

Teiginys:  Vidurkis 

1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant 3,4 

2. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,7 

3. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,5 

4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes 3,1 

5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 3,6 

6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė 3,5 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2,9 

8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,5 

9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga 3,6 

10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę 3,2 

http://www.iqesonline.lt/
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11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 2,9 

12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,6 

13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi 3,3 

 

3.2. Mokinių nuomonė apie mokyklą 

Teiginys:  Vidurkis 

1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 3,2 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,5 

3. Man yra svarbu mokytis 3,7 

4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes 3,2 

5. Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,8 

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

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 3,1 

8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai 3,2 

9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla       3,3 

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

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,6 

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 3,1 

13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti 3,0 

4. Atlikto vidaus įsivertinimo išvados ir siūlymai: 

4.1. 2019-2020 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo tikslai buvo: 

1) Plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą progimnazijoje; 

2) Į progimnazijos tobulinimo procesus įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių; 

3) Sukaupti ir susisteminti veiklos kokybės įsivertinimo duomenis ir pateikti pasiūlymus progimnazijos veiklos kokybės gerinimui. 

4.2. Veiklos įsivertinimo metu pagal parengtą veiklos įsivertinimo organizavimo planą 2019-2020 m.m.: 

- vykdyta mokinių ir tėvų apklausa www.iqesonline.lt sistemoje; 

- atliktas saugumo ir savijautos mokykloje tyrimas;  

- organizuotas platusis įsivertinimas; 

- pasirinkta sritis giluminiam įsivertinimui ir parengtos iliustracijos pasirinktos srities vertinimui; 

- organizuotas duomenų rinkimas.  

http://www.iqesonline.lt/
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           4.3. Pažangos anketos, saugumo ir savijautos tyrimo ir plačiojo įsivertinimo rezultatai pristatyti ir aptarti 2020-01-23 mokytojų tarybos posėdyje, 

protokolo Nr. V3-01.   

4.4. Vidaus įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai – pagal rodiklį 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu ir jo raktinį žodį – Veiklos,  

įvykiai, nuotykiai. Pagrindžiami gautieji duomenys tuo, kad progimnazijoje yra didelė neformaliojo švietimo būrelių pasiūla, didelis mokinių skaičius 

(didžiausias palyginus su kitomis mokyklomis)  dalyvauja NVŠ veiklose. Progimnazijoje organizuojamos įvairios akcijos, talkos, sportinės varžybos,  vystomos 

savanoriškos labdaringos veiklos. Nustatyti silpnieji veiklos aspektai įvardijami veiklos rodikliu 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka ir jo raktiniu žodžiu 

Ergonomiškumas. Pagrindžiame tuo, kad didėjant bendram mokinių skaičiui jaučiamas reikiamų funkcionalių ir pritaikytų individualiems mokinių poreikiams 

patalpų stygius. Progimnazijoje būtina vidinė patalpų renovacija.  

Remiantis mokyklos vidaus įsivertinimo išvadomis pasirinkta gerinti 2.3.2 rodiklį  pagal raktinį žodį Santykiai ir mokinių savijauta. Pasiremta  

atliktu tyrimu apie mokinių saugumą ir savijautą mokykloje (klasėje). Duomenys parrodė, kad 2,9 proc. mokinių jaučiasi prastai ir yra nesaugūs., 2,2 proc. 

vertina prastai santykius su bendraklasiais.  

5. Mokinių pasiekimų rezultatų palyginamoji analizė 

5.1.Pradinių klasių mokinių (be Ašmintos daugiafunkcio centro) pasiekimų per pastaruosius tris  metus  palyginimas: 

Metai Mokinių 

skaičius 

Pažangumas Pasiekimų lygiai Nepadarė pažangos 

metiniame trimestre metinis aukštesnysis pagrindinis patenkinamas 

2017-2018 287 99,65 proc. 53 mok. 

17,07 proc. 

138 mok. 

50,87 proc. 

92 mok. 

31,71 proc. 

1 mok. 

0,35 proc. 

2018-2019 321 99,38 proc. 53 mok.  

16,5 proc. 

173 mok. 

53,89 proc. 

91 mok. 

28,34 proc. 

4 mok. 

1,24 proc. 

2019-2020 321 99,70 proc. 67 mok. 

20,9 proc. 

167 mok. 

52 proc. 

85 mok. 

26,47 proc. 

1 mok. 

0,31 proc. 

 Progimnazijos mokinių pažangumo rezultatų palyginamoji analizė 

Klasė Mokinių sk. 

2019/2020m.m. 

Pažangumas 2019/2020 

m.m. (proc.) 

Mokinių sk. 

2018/2019m.m. 

Pažangumas 

2018/2019 m.m. 

(proc.) 

Mokinių sk. 

2017/2018m.m. 

Pažangumas 2017/2018 

m.m. (proc.) 
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1–4 klasės 337 99,7 321 99,38 301 99,34 

5 klasės 77 100 61 100 65 100 

6 klasės 62 100 64 95,3 90 98,9 

7 klasės 64 93 82 98,8 65 98,5 

8 klasės 79 100 65 98,5 82 98,8 

 Iš viso mokslo metų 

pabaigoje 619 

Metinis pažangumas 1-4 

klasėse 99,7%. 

5-8 kl. – metinis 98,6 %, 

galutinis po papildomų 

darbų 99,6 %. Bendras 

progimnazijos metinis 

pažangumas 99,19%, o 

galutinis po papildomų 

darbų – 99,8%. 

Iš viso mokslo 

metų pabaigoje 

593 

Metinis 

pažangumas 1-4 

klasėse 99,38%. 

5-8 kl. – metinis 

98,2 %, galutinis 

po papildomų 

darbų 99,6 %. 

Bendras 

progimnazijos 

metinis 

pažangumas 

98,5%, o galutinis 

po papildomų 

darbų – 99,33%. 

Iš viso mokslo 

metų pabaigoje 

602 

Metinis pažangumas 1-

4 klasėse 99,34%. 

5-8 kl. – metinis 99,01 

%, galutinis po 

papildomų darbų 99,7 

%. Bendras 

progimnazijos metinis 

pažangumas 99,17%, o 

galutinis po papildomų 

darbų – 99,5%. 

  Aukštesniuoju lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

74 mok.  (21,9%). Puikiai 

ir labai gerai 5-8 kl. 

mokėsi 26 mok. (9,2%) 

 Aukštesniuoju 

lygmeniu pradinėse 

klasėse mokėsi 53 

mok.  (16,51%). 

Puikiai ir labai 

gerai 5-8 kl. mokėsi 

24 mok. (9%) 

 Aukštesniuoju lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

51 mok.  (16,94%). 

Puikiai ir labai gerai 5-8 

kl. mokėsi 31 mok. 

(10,30%) 

  Pagrindiniu lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

172 (51,04%). Gerai 5-8 

klasėse – 164 mokiniai 

(58%) 

 Pagrindiniu 

lygmeniu pradinėse 

klasėse mokėsi 173 

(53,89%). Gerai 5-8 

klasėse – 151 

mokiniai (55%) 

 Pagrindiniu lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

150 (49,83%). Gerai 5-8 

klasėse – 154 mokiniai 

(51,16%) 

  Patenkinamu lygmeniu  Patenkinamu  Patenkinamu lygmeniu 
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pradinėse klasėse mokėsi 

89(26,41%). Patenkinamai 

5-8 klasėse – 87 (30,8%) 

lygmeniu pradinėse 

klasėse mokėsi 

91(28,35%). 

Patenkinamai 5-8 

klasėse – 92 (34%) 

pradinėse klasėse mokėsi 

98(32,56%). 

Patenkinamai 5-8 klasėse 

– 114 (37,87%) 

  Nepadarė pažangos 

pradinėse klasėse 1 mok. 

(0,3%). Nepažangūs 5-8 

klasėse – 4 (1,4%) 

 Nepadarė pažangos 

pradinėse klasėse 4 

mok. (1,25%). 

Nepažangūs 5-8 

klasėse – 5 (2%) 

 Nepadarė pažangos 

pradinėse klasėse 2 mok. 

(0,66%). Nepažangūs 5-8 

klasėse – 3 (0,99%) 

5.3. Dalyvavimo dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose analizė 

5.3.1. Dalykinės olimpiados 
Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu nuo kovo mėn. dalyvavimo dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose galimybės  

nutrūko. Pateikiama  duomenys ir rezultatai tų olimpiadų ir konkursų, kurie buvo vykdomi iki kovo 19 dienos arba buvo vykdyti nuotoliniu būdu. 

5-8 kl. Matematikos  olimpiada - 7 prizininkai (praėjusiais metais  8 prizinės vietos); pradinių klasių matematikos olimpiada -  I vieta (4 kl. mokinė); 

Technologijų olimpiada – 3 prizininkai (praėjusiais metais taip pat 3 prizinės vietos);  

5.3.2. Konkursai 

Tarptautinis informatikos konkursas ,,Bebras“ – dalyvavo 163 mokiniai, 3 prizinės vietos savivaldybėje (1-4 kl. mokiniai) 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ (dalyvavo 1-4 klasių mokiniai) – pateko į rajono geriausiųjų dešimtuką – 4 pradinių klasių mokiniai; 

Aktyviai dalyvauta respublikiniuose konkursuose: 

Respublikinis konkursas „Kings“ – kvalifikaciniuose turuose dalyvavo:  

- matematikos – 13 mok.; 

- anglų kalbos -  42 mok.; 

- lietuvių kalbos – 2 mok.; 

- pasaulio pažinimo – 3 mok. Šių dalykų finaliniuose konkurso turuose sudalyvavo 16 mokinių. 

Konkurse „Olympis“ pelnyti diplomai – 33  pradinių klasių mokiniai, medaliai  – 5mokiniai; 

Respublikinis mokinių meninių dirbinių paroda-konkursas „ Žiemos improvizacija. Baltas žiemos rūbas“  - 1 prizinė vieta,  padėkos raštai (8 mok.); 

Nacionalinis 3-4 kl. mokinių kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas  - 4 prizinės vietos; 

Respublikinis konkursas „Visa mokykla šoka“ – I vieta (26 mokiniai); 

Rajoninis šokių festivalis „Vėjo malūnėliai“ – nominacija „Masiškiausias kolektyvas“ (20 mok.), nominacija „Etniškiausias kolektyvas“ (24 mok.); 

Č.Kudabos geografijos konkursas – 4 prizinės vietos (praėjusiais metais – 6 vietos); 

Rajoninis 3-4 kl. mokinių raiškaus žodžio konkursas „Tau, Lietuva“ – 4 prizinės vietos; 
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Nuotolinis piešinių konkursas „Arbatos puodelis mamai“ –1 laureatas,  2 mokiniai pelnė padėkos raštus; 

Meninio skaitymo konkursas  -  3 prizinės vietos; 

Informacinių technologijų konkursas „Robotai buityje“ – II vieta; 

Kūrybinių darbų paroda-konkursas ,,Žemei reikia draugų. Saugokime žemę – vartokime plastiką atsakingai“ – 4 prizinės vietos (praėjusiais metais 1 vieta); 

5.3.3. Muzikiniai ir sportiniai pasiekimai 

Vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ regioninio etapo laureatai vokalinis ansamblis ir vokalinis kvintetas;  

Pradinių klasių mokinių instrumentinės muzikos festivalis „Pasidirbau aš dūdelę“ – 30 mokinių apdovanoti padėkos raštais; 

XXI -  asis respublikinis skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2020“ – jaunesniųjų skautų vokalinis ansamblis -  III vieta,  skautų ansamblis – 

II vieta;  

Prienų r. savivaldybės mokinių sporto varžybos – berniukų komanda – I vieta; 

Prienų r. savivaldybės mokyklų žaidynių II etapo mergaičių, gimusių 2007 m. ir jaunesnių, kvadrato varžybos II vieta; 

Prienų r. savivaldybės mokyklų žaidynių II etapo mergaičių, gimusių 2006 m. ir jaunesnių, futbolo varžybos I vieta. 

6. Strateginiai tikslai (Pagal 2019-2021 metų strateginį veiklos planą) 

6.1. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio bendravimo ir 

bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis. 

7. PLANUOJAMA VEIKLA 

Veiklos kokybės įsivertinimo 2019-2020 m.m. rezultatai ir analizė  parodė esamus progimnazijos veiklos privalumus ir trūkumus. Aptarus veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus  ir atsižvelgiant į mokslo metų organizavimo pokyčius dėl pandemijos (ne visos planuotos priemonės pilnai įgyvendintos, 

atsirado poreikis gerinti ir labiau pritaikyti aplinkas saugiam ugdymo proceso organizavimui ir nuotolinio mokymo modelio taikymui) apsispręsta  toliau 

tobulinti 2019-2020 m.m. pasirinktus progimnazijos veiklos tikslus numatant prie pasikeitusios situacijos priderintus uždavinius ir suplanuojant priemones jų 

įgyvendinimui.    

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištek 

liai 

Lai 

kas 

Refleksija 

1. Metodinio 

ir pamokinio 

darbo 

tobulinimas. 

(Pagal 2.2.2. 

rodiklį 

Mokymosi 

organizavima

s Ugdymo 

1.1.Taikyti 

ugdymo 

inovacijas 

pamokoje 

plėtojant 

tarpdalykinę 

integraciją ir 

įgyvendinant 

1.1.1. Integruotų 

pamokų, integruotų 

projektų ir kitų integralių 

ugdomųjų veiklų 

vykdymo 

koordinavimas. 

Sistemingai vykdomas 

patyriminis, netradicinis 

ugdymas, esant 

galimybėmis organizuojami 

dalykiniai ir tarpdalykiniai 

projektai, vykdomi 

ilgalaikiai projektai. 

Metodinės 

grupės, 

metodinių 

būrelių nariai, 

mokinių tėvai. 

Mokymo 

lėšos. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Metodinės 

tarybos, 

metodinių 

grupių 

pasitarimai, 

mokytojų 

refleksiniai 

pokalbiai su 

administraci

ja. 
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integralumas 

ir 2.4. temą 

Vertinimas 

ugdant) 

projektus. 1.1.2. Dalyvavimo 

Erasmus + projektuose 

galimybių panaudojimas 

pamokos organizavimo 

kokybės gerinimui. 

         Matematikos 

mokytojai, dalyvaudami 

pratęstame projekte sieks 

refleksyviosios praktikos 

pagalba įdiegti šiuolaikiškus 

matematikos mokymo ir 

individualios pažangos 

vertinimo metodus išlaikant 

jų tęstinumą skirtinguose 

koncentruose.  Naujai 

vykdomame projekte 

„Maths in Motion“ siūlomos 

veiklos padės matematikos 

dalyką integruoti su daile, 

kūno kultūra, IT, pasirinkti 

matematiniais žaidimais 

paįvairintus mokymo 

metodus. 

Matematikos 

mokytojai, IT, 

dailės, kūno 

kultūros 

mokytojai. 

Projekto 

lėšos. 

Pagal 

projektų 

veiklų 

grafikus 

visus 

mokslo 

metus 

Metodinės 

tarybos, 

tiksliųjų 

mokslų 

metodinės 

grupė 

pasitarimai, 

veiklos 

ataskaitos. 

1.2. 

Mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

gerinimas 

realizuojant 

susitartas 

priemones 

ir stebint jų 

veiksmingu

mą. 

1.2.1. Mokinių pažangos 

stebėsenos 

organizavimas. 

Sistemingai vykdoma 

mokinių pažangos 

stebėsena. Tikslingiau 

naudojamos informacinės 

technologijos, skaitmeninės 

priemonės, lanksčiau 

taikomi įvairūs aktyvieji 

mokymo(si) metodai. 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo būdai 

naudojami tolimesniam 

mokymui(si) planuoti. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės 

grupės. 

Lėšos už 

privalom

as 

mokytoj

ų veiklas 

bendruo

menei. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Darbo 

ataskaitos, 

refleksiniai 

pokalbiai. 

1.2.3. Mokymosi 

pagalbos mokiniui 

organizavimo stebėsena. 

Sutelktos metodinės grupės 

ugdymo turinio pritaikymui 

skirtingų poreikių 

mokiniams. Sistemingai 

vykdomas, vaiko gerovės 

Vaiko gerovės 

komisija, 

administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

Laiko 

ištekliai, 

DU 

lėšos. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

veiklos 

ataskaita, 
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komisijos koordinuojamas, 

švietimo ir kitokios 

pagalbos teikimas mokiniui.  

specialistai, 

mokytojai. 

specialistų 

darbo 

ataskaitos, 

refleksiniai 

pokalbiai. 

1.3. 

Mokytojų 

dalykinių 

kompetencij

ų gerinimas 

virtualių 

aplinkų 

veiksminga

m 

naudojimui, 

tobulinant 

konstruktyv

aus 

bendravimo 

kultūrą, 

ieškant 

inovatyvių 

bendradarbi

avimo 

formų. 

1.3.1. Mokytojų 

dalyvavimas stažuotėse 

pagal Erasmus+ KA1 

bendrojo ugdymo 

darbuotojų mobilumo 

projektą „Mokymuisi 

palanki aplinka: nuo 

poreikio link poveikio“. 

Bus sustiprintos 

mokytojų nuostatos ir 

gebėjimai mokytis kartu ir 

mokytis vienam iš kito 

jiems dirbant problemų 

sprendimo darbo grupėse ir 

įgyvendinant parengtus 

kaitos projektus.   

Dalyvaujantys 

projekte 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

administracija. 

Projekto 

lėšos. 

Pagal 

projekto 

veiklų 

grafiką 

visus 

mokslo 

metus. 

Metodinės 

tarybos, 

vaiko 

gerovės 

komisijos, 

administraci

jos 

pasitarimai. 

1.3.2. Mokytojų 

kolegialaus mokymosi 

organizavimas per 

gerosios patirties sklaidą 

ir nuolatinį 

bendradarbiavimą. 

Pagerėjęs mokytojų 

iniciatyvumas, priimti 

konkretūs susitarimai ir jie 

veiksmingai įgyvendinami. 

Metodinių 

būrelių, 

metodinės 

tarybos nariai. 

Lėšos už 

privalom

as 

mokytoj

ų veiklas 

bendruo

menei.  

Visus 

mokslo 

metus. 

Refleksiniai 

pokalbiai su 

mokytojais. 

  1.3.3. Mokytojų 

komandų sutelkimas 

įrangos, skaitmeninių 

mokymo priemonių, 

virtualių aplinkų 

kūrybiškam ir 

Bus pritaikytas pamokų 

tvarkaraštis, parengta ir 

priderinta prie esamos 

situacijos pamokinio darbo 

organizavimo tvarka, tikslingai 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai. 

DU 

lėšos, 

laiko 

sąnaudos 

Visus 

mokslo 

metus. 

Darbo 

ataskaitos, 

darbo 

vertinimo 

formos, 



20 

 

veiksmingam 

naudojimui. 

paskirstyti mokinių srautai 

progimnazijoje organizuojant 

ugdomąjį procesą.  

Ne mažiau kaip 70% mokytojų 

taikys mokyklos pasirinktas 

mokymosi aplinkas, kitus 

skaitmeninius įrankius ir 

mokymo(si) priemones.  

refleksiniai 

pokalbiai. 

2. Socialinio 

– emocinio 

klimato 

gerinimas. 

Pagal 

2.3.2.rodiklį 

Ugdymas 

mokyklos 

gyvenimu 

Darbinga 

tvarka) 

2.1. 

Socialinio 

emocinio 

ugdymo 

(SEU) 

programos 

diegimas. 

2.1.1. SEU komandos 

subūrimas ir 

kvalifikacijos kėlimo 

organizavimas. 

Įgytos kompetencijos SEU 

programos įgyvendinimui. 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui 

G.Tautvydienė. 

Kvalifika

cijos 

kėlimo 

lėšos, 

laiko 

sąnaudos 

Iki spalio 15 

d. 

Darbo 

vertinimo 

forma. 

2.1.2. SEU programos 

įsitraukusio mokymo 

žemėlapio sukūrimas ir 

nagrinėjamo matmens 

pasirinkimas, SEU 

programos įgyvendinimo 

klasėje stebėjimo lapo 

parengimas. 

Apsispręsta ir susitarta dėl 

nagrinėjamos ir tobulinamos 

temos pasirinkimo. 

Parengtas stebėjimo lapas. 

SEU programos 

įgyvendinimo 

komanda, klasių 

auklėtojai.  

DU 

lėšos, 

laiko 

sąnaudos

. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Klasių 

auklėtojų 

metodinės 

grupės 

susirinkima

s. Darbo 

ataskaitos, 

refleksiniai 

pokalbiai. 

2.1.3. Mokytojų  

telkimas SEU programos 

įgyvendinimui. 

Visi klasių auklėtojai 

sėkmingai dalyvauja SEU 

programos įgyvendinime, 

vyksta dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi.  

Koordinuojanti 

veiklas SEU 

programos 

komanda, klasių 

auklėtojai. 

DU 

lėšos, 

laiko 

sąnaudos 

Visus 

mokslo 

metus. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis, 

refleksiniai 

pokalbiai. 

2.2. 

Erasmus+ 

KA1 

bendrojo 

ugdymo 

2.2.1. Projekto 

konsorciumo sutarties 

pasirašymas ir 

dalyvavimo projekto 

veiklose koordinavimas. 

Pasirašyta konsorciumo 

sutartis, paskirtas 

koordinuojantis asmuo. 

Projekto veiklos sistemingai 

koordinuojamos, 

publikuojamos, duoda 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

projekte 

dalyvaujantys 

mokytojai. 

Projekto 

lėšos. 

Nuo 

projekto 

sutarties 

pasirašymo 

datos visus 

mokslo 

Projekto 

tarpinės 

ataskaitos. 
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darbuotojų 

mobilumo 

projekto 

galimybių 

išnaudojima

s socialinio-

emocinio 

klimato 

gerinimui. 

teigiamus rezultatus.  metus. 

3. Saugios, 

šiuolaikiškos 

ir sveikos 

ugdymo(si) 

aplinkos 

kūrimas. 

(Pagal 

3.1.temą 

Įgalinanti 

mokytis 

fizinė aplinka 

ir 

3.2.2.rodiklį 

Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje) 

3.1. 

Sveikatinim

o veiklų ir 

prevencinių 

programų  

įgyvendini

mas. 

3.1.1. Prevencinių 

programų „Zipio 

draugai“ ir „Antras 

žingsnis“ įgyvendinimas. 

Visose priešmokyklinio 

ugdymo grupėse ir 1-4 

klasėse įgyvendinamos 

prevencinės programos 

duoda teigiamus rezultatus. 

Dir. 

pavaduotoja, 

kuruojanti 

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

koncentrus, 

mokytojos, 

vaiko gerovės 

komisija. 

DU 

lėšos, 

kvalifika

cijos 

kėlimo 

lėšos. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Darbo 

ataskaitos, 

refleksiniai 

pokalbiai. 

3.1.2. Sveikatos 

stiprinimo programos 

„Renkuosi gyventi 

sveikai“ priemonių plano 

įgyvendinimas. 

Bus užtikrinama sveikatos 

stiprinimo programos 

įgyvendinimo tąsa, didės  

veiklų įvairovė, aktyvės visų 

bendruomenės narių 

įsitraukimas. 

Sveikatą 

stiprinančių 

veiklų darbo 

grupės nariai, 

mokiniai, 

mokinių tėvai. 

Lėšos 

mokytoj

ų 

bendruo

meninėm

s 

veikloms

. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Ataskaita 

apie 

sveikatinim

o veiklų 

įgyvendini

mą. 

3.2. IT 

techninės 

bazės ir 

skaitmenini

3.2.1. Atnaujinti 

progimnazijos 

kompiuterių bazę ir 

papildyti  interaktyviąją 

įrangą. 

Suplanuotos lėšos bazės 

atnaujinimui, atnaujinta 

įranga ir priemonės. 

Administracija, 

IKT sistemų 

administratorė. 

ML 

priemonė

ms 

įsigyti. 

Iki 

finansinių 

metų 

pabaigos. 

Finansinės 

ataskaitos. 
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ų mokymo 

priemonių 

atnaujinimo 

organizavim

as. 

3.2.2. Aprūpinti mokinius 

skaitmeninėmis mokymo 

priemonėmis. 

Organizuotas elektroninių 

pratybų EMA, EDUKA 

KLASĖS įsigijimas atskirų 

dalykų mokymo 

organizavimui.  Pamokose 

sistemingai naudojamos 

elektroninės užduotys ir 

mokinių vertinimo įrankiai. 

Administracija, 

mokytojai. 

Mokymo 

lėšos. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiai, 

darbo 

ataskaitos, 

refleksiniai 

pokalbiai. 

3.3. 

Progimnazi

jos 

mokymo(si

) aplinkų 

gerinimas 

3.3.1. Panaudojant 

turimus resursus gerinti 

progimnazijos fizines 

vidines ir išorines 

aplinkas. 

Įrengtos patalpos ketvirtajai 

priešmokyklinio ugdymo 

grupei progimnazijoje, 

pradinėms klasėms ir 

šeštojo modelio 

priešmokyklinio ugd. 

grupėms skyriuose. 

Dir. 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

pagalbinis 

personalas. 

Aplinkos 

lėšos. 

Iki mokslo 

metų 

pradžios. 

Vadovo dir. 

pavad. 

ugdymui 

darbo 

vertinimo 

ataskaitos. 

3.3.2. Ieškoti finansinių 

galimybių šiuolaikiškų 

ugdymosi aplinkų 

kūrimui ir veiksmingam 

panaudojimui. 

Lėšos bus panaudojamos 

tikslingai ir veiksmingai. 

Nuosekliai bus gerinama 

mokyklos vidinių erdvių 

kokybė. 

Administracija, 

mokytojai, 

pagalbinis 

personalas, dir. 

pavaduotojas 

ūkio reikalams. 

Paramos 

lėšos, 

savivald

ybės 

skirtas 

finansavi

mas. 

Visus 

mokslo 

metus. 

Vadovo dir. 

pavad. 

ugdymui 

darbo 

vertinimo 

ataskaitos. 

 

8. VEIKLOS PLANO  PRISTATYMAS, TVIRTINIMAS IR VYKDYMO STEBĖSENA.  

       Veiklos planas pristatomas Mokytojų tarybai,  progimnazijos tarybai. Po plano patvirtinimo mokyklos direktoriaus įsakymu, jis skelbiamas 

progimnazijos interneto svetainėje. Progimnazijos iškeltų tikslų ir uždavinių veikla konkretinama progimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės tarybos, 

mokinių tarybos, metodinių grupių, specialistų planuose, kurie tvirtinami direktoriaus įsakymu kartu su metų veiklos planu. Plano įgyvendinimo  priežiūrą 

vykdys veiklos plano kūrimo darbo grupė. Plano įgyvendinimas aptariamas mokytojų tarybos posėdyje rugpjūčio mėn.  
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