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PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 2019 – 2020 M.M. VEIKLOS PLANAS 

I. ĮVADAS 

Bendri duomenys apie mokyklą 

,,Ąžuolo“ progimnazija 2019 – 2020 mokslo metais rugsėjo 2 dienai  turėjo 682 mokinius, 33 klasių  komplektus. Mokykloje jau antri metai naujai 

suformuojamos keturios pirmosios klasės, trys priešmokyklinio ugdymo grupės, iš kurių dvi – trečiojo modelio, 3 pailgintos  dienos grupės, dirba 72 

pedagoginiai darbuotojai,  iš kurių: 53 mokytojai, 12 pagalbos specialistų, 3 administracijos vadovai ugdymui. Dirba 27 aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

Klasės mokinių skaičiaus vidurkis 5-8 kl. yra 23,58 mokinio, 1-4 klasėse – 21,33 mokinio. Ašmintos daugiafunkciame centre šiais metais ugdysis 26 mokiniai, 

suformuotos dvi jungtinės pradinės klasės ir viena mišri priešmokyklinio ugdymo grupė. Centre taip pat savo veiklą plėtos J.Marcinkevičiaus viešosios 

bibliotekos Ašmintos skyrius ir Ašmintos laisvalaikio salė. Daugelis veiklų bus vykdoma integruotai kartu su mokyklos padaliniu. Pagal kvalifikacines 

kategorijas progimnazijoje dirba: 3 ekspertai, 21 mokytojas metodininkas, 23 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas. Progimnazijos mokytojų pedagoginio darbo 

stažo vidurkis  26,7 metų.   

2018-2019 mokslo metais buvo suformuotos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 mišri priešmokyklinio ugdymo grupė Ašmintos daugiafunkciame 

centre (viena grupė - antro, dvi - trečio ir viena- ketvirto modelio).  Grupėse buvo ugdomas 61 ugdytinis. 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. Vienoje antro modelio grupėje buvo taikomi struktūruoto mokymo 

metodai ir priemonės, kadangi 50 % mokinių turėjo elgesio ir emocijų nevaldymo problemų. Visi ugdytiniai padarė asmeninę pažangą ir yra pasiruošę lankyti 

pirmą klasę. 

Pradinio ugdymo klasėse mokėsi 321 mokinys. 2018-2019 m. m. pažangumas 99,38 %. Aukštesniuoju lygmeniu mokslo metus baigė 53 mokiniai, 

pagrindiniu – 173 mokiniai, patenkinamu 91 mokinys. Kurso kartoti palikti 3 mokiniai:  pirmos klasės mokinė  dėl mokyklos nelankymo ir nepasiekto 

patenkinamo lygmens; pirmos klasės mokinys dėl silpnos sveikatos, mokyklos nelankymo motinos prašymu, pritariant mokytojų tarybai; ketvirtos klasės 

mokinė remiantis ŠPT rekomendacijomis (mokslo metų pradžioje atvyko iš kitos mokyklos ugdoma pagal individualizuotas Bendrąsias programas. Per metus 

padarė didelę pažangą todėl ŠPT specialistai rekomendavo kartoti kursą ugdant pagal pritaikytas Bendrąsias programas). 

Ašmintos daugiafunkciame centre mokslo metus baigė 16 mokinių  93,75% pažangumu. 2018-2019 m. m. aukštesniuoju lygmeniu mokėsi 2 mokiniai, 

pagrindiniu – 8 mokiniai, patenkinamu – 5 mokiniai. Vienas ketvirtos klasės mokinys nepasiekė patenkinamo lygio, motinos prašymu, pritariant mokytojų 

tarybai, paliktas kartoti 4 klasės programą. Mokinys grįžęs iš užsienio, per mokslo metus pakeitė dvi mokyklas.  

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. 23 mokiniams buvo teikiama visos specialistų 

komandos pagalba, 16 iš jų buvo ugdomi pagal pritaikytas Bendrąsias dalykų programas, 4 mokiniams parengti individualūs ugdymo planai atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir pasiekimus. Vienam mokiniui buvo parengtas individualus ugdymo planas, jis buvo mokomas namie pamokas 

lankant mokykloje. Keturiems mokiniams buvo teikiama mokytojo padėjėjo pagalba.  Pradinėse klasėse mokėsi 104 mokiniai, turintys kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų. Visi lankė logopedines pratybas.  
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2018-2019 m. m. mokykloje mokėsi 272 5-8 klasių mokiniai (12 klasių komplektų). Mokslo metų eigoje mokinių kaita buvo nedidelė. Metų pabaigoje 

papildomi darbai buvo skirti 3 mokiniams, vienas 6 klasės mokinys dėl prasto lankomumo ir iš to kilusių mokymosi problemų paliktas kartoti programą. 

 5 klasėje mokėsi 61 mokinys. Penktokų adaptacija ir pirmi mokymosi metai buvo sėkmingi, rezultatai palyginus su 4 klasės rezultatais geri. 5 klasių 

mokinių metinis mokymosi vidurkis 8,49. Visi mokiniai sėkmingai baigė 5-ąją klasę. 7 mokiniai mokėsi labai gerai ir puikiai. 

Aštuntą klasę, pagrindinio ugdymo programos I dalį, baigė ir pažymėjimus gavo visi mokiniai (1 iš jų po papildomų darbų). Beveik visi iš jų mokslą 

tęsia kaimyninėje ,,Žiburio“ gimnazijoje, keletas mokinių pasirinko ,,Revuonos“ pagrindinę mokyklą.  

5-8 klasėse mokėsi 19 (pernai 27) specialiųjų poreikių mokinių. Vienas 5 klasės mokinys buvo visus mokslo metus mokomas namuose.  

2018-2019 m.m.  mokinių pažangumas  1-4 klasėse 99,38%, 5-8 kl. mokinių pažymio vidurkis 8,04 (praėjusiais mokslo metais – 8,01) 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%. 

          Vertinant mokinių akademinę bei bendrųjų kompetencijų pažangą  taikytas ,,Mokinių asmeninės pažangos stebėsenos modelis“ (patvirtintas 2016-08-31 

direktoriaus įsakymu Nr. V-192). Teikta pagalba mokiniams dėl mokymosi rezultatų. Ypač daug buvo įvairių pagalbos šeimai atvejų (pagal VGK protokolus). 

Tirtos bendrosios mokinių kompetencijos, tobulintos pasirinktos kompetencijos, pagerėjo iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokėjimo  mokytis kompetencijos. 

Mažiausia pažanga pastebėta socialinių kompetencijų srityje.  

              Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje 2 - 4 klasėse kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą 2018-2019 m. m. lankė 89 mokiniai, iš jų 18 ketvirtokų  įgijo 

kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programos baigimo pažymėjimus. 76 progimnazijos antrokai lankydami plaukimo pamokas Alytaus baseine pagal 

savivaldybės finansuojamą programą ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“ sėkmingai išmoko plaukti ir įgijo tai liudijančius pažymėjimus. 
Plėtotas metodinis darbas. Įgyvendinant 2018-2019 m.m. uždavinius vestos integruotos pamokos ir pamokos netradicinėse erdvėse. Metodinėse grupėse 

aptarti vestų integruotų pamokų privalumai ir trūkumai, pasidalinta  patirtimi metodinėje taryboje ( metodinių grupių pasitarimų protokolai, metodinės tarybos  

2019-02-07 pasitarimo protokolas Nr. U3-03). Metodinės tarybos siūlymu 2018 m. lapkričio 12 – 16 dienomis  organizuota atvirų pamokų savaitė. Stebėtos ir 

aptartos 25 pradinio ugdymo ir 23 atskirų dalykų 5-8 klasėse pamokos. Metodinėse grupėse išsamiai analizuoti diagnostinių ir NMPP testų rezultatai, išskirtos 

tobulintinos sritys. Gerinant pamokos kokybę ir planavimą pamokose aktyviai taikytos IKT, EDUKA klasės užduotys, mokomieji filmai  su užduotimis, 

internetinės svetainės pagal mokomuosius dalykus, pačių parengtos pateiktys. Progimnazijoje atlikta SSGG analizė, iš kurios išryškėjo, jog būtinas pagalbos 

mokiniui tvarkos atnaujinimas ir įgyvendinimas. Mokytojai aktyviai bendradarbiavo  organizuodami šventes, netradicinio ugdymo dienas, projektus, rajoninius 

renginiuis ir olimpiadas. Trys mokytojos parengė metodines priemones Prienų rajono pedagogų metodinių darbų parodai. Viena mokytoja skaitė pranešimą 

„Mažais žingsneliais link tikslo“  Prienų rajono savivaldybės  pedagogams rajoninėje konferencijoje „GERA MOKYKLA VISIEMS. SUSITELKIME“.  

2018-2019 m.m. progimnazijoje baigtas įgyvendinti  Erasmus+ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas ,,Y.E.A.H. – Young Europeans – 

Active & Healthy“. Projekte buvo plėtojamos sveikos gyvensenos ir fizinį aktyvumą propaguojančios veiklos. Projektas labai papildė ir praturtino sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo, kuriam priklauso ir ,,Ąžuolo“ progimnazija veiklas.  

5-ose klasėse pradėtas įgyvendinti Prienų savivaldybės parengtas Erasmus+ projektas ,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę 

pažangą“, kurio metu išbandomi nauji šiuolaikiški matematikos mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodai.   Projektas bus 

vykdomas ir plėtojamas 6-ose klasėse.  

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija praėjusiais mokslo metais taip pat  pradėjo dalyvauti Prienų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus parengtame 

ir koordinuojamame  ERASMUS+ KA1 projekte  „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“  (2018-11-01 – 2020-

06-30).    Projekto tikslas: plėtojant konsorciumo narių partnerystę ir stiprinant tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti novatoriškas ugdymo(si) praktikas, 

gerinančias mokinių pasiekimus. Projektas bus tęsiamas ir šiais mokslo metais. Projekto dalyviai Prienų rajono mokyklų vadovai ir anglų kalbos mokytojai 

 mokysis kartu ir  vienas iš kito  dirbdami problemų sprendimo darbo grupėse ir, įgyvendindami mokyklose kaitos projektus, išbandys, pritaikys  novatoriškas 
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ugdymosi praktikas, gerinančias mokinių anglų k. pasiekimus, dalyvaus 5-6 dienų trukmės tobulinimo kursuose. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu ne 

tik bus plėtojamos bendradarbiavimo gerinant mokinių mokymosi pasiekimus tradicijos, bet ir stiprinamas ryšys tarp skirtingų švietimo sistemos lygmenų. 

Projekte kartu su prieniečiais taip pat dalyvauja atstovai iš Ispanijos, Olandijos, Maltos (iš viso 40 dalyvių). 

2019-2020 m.m. progimnazija pagal su Švietimo mainų paramos fondu pasirašytą dotacijos sutartį Nr. – 2019-1-CZ01-KA229-061171_5 pradeda 

vykdyti dar vieną naują Erasmus+ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Europe – Our Home“. Projekto trukmė – 24 mėn. nuo 2019-09-01 

iki 2021-08-31. Dotacijos maksimali suma 21 420,00 EUR. Projektas sudarys mokiniams puikias galimybes išmėginti naujus dalykus pamokose 

kūrybingai naudojant IT įrankius, gerinti skaitmenines kompetencijas, mokytojams kūrybingai naudoti mokinių vertinimo/įsivertinimo metodus. 

  

II. SKYRIUS  

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2018 – 2019 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.  

Veiklos kryptis – fiziškai ir psichologiškai saugios ir sveikos ugdymo aplinkos kūrimas (Pagal 3. Ugdymo(si) aplinkos 3.1. temą – įgalinanti 

mokytis fizinė aplinka 3.1.1. Įranga ir priemonės, 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka) 

Tikslas Uždavinys Įgyvendintos priemonės Išvados 

1. Fiziškai ir 

psichologiškai 

saugios ir 

sveikos 

aplinkos 

užtikrinimas 

1.1.  Pasirengti 3-

ojo 

priešmokyklinio 

ugdymo modelio 

įsteigimui. 

Suplanavus poreikį, teiktas direktorės prašymas savivaldybės tarybai dėl maksimalaus 

leistino pareigybių skaičiaus padidinimo. Savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. T3-169 progimnazijai padidintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius iki 

45,235. Vadovaujantis šiuo sprendimu skelbti konkursai-atrankos priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo ir auklėtojų pareigybėms. Atrinkti ir įdarbinti reikiami specialistai. 

Organizuoti remonto darbai siekiant atnaujinti ir pritaikyti patalpas priešmokyklinio 

ugdymo 3-ojo modelio veiklų įgyvendinimui, nupirkti reikiami baldai ir įranga. Siekiant 

užtikrinti tinkamas higienos sąlygas visose priešmokyklinio ugdymo patalpose įrengtos oro 

kondicionavimo sistemos. 

Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras 2018 m. spalio 16 d.pasirašyta sutartis Nr.13  su 

UAB „Traida” dėl žaidimo aikštelės įrenginių sumontavimo,  koordinuoti vaikų žaidimo 

aikštelės įrengimo darbai panaudojant savivaldybės skirtas tikslines lėšas. Žaidimo aikštelė 

pradėta eksploatuoti 2019 m. pavasarį.  

Įvykdyta  
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1.2. Atnaujinti 

mokinių maitinimo 

organizavimą pagal 

naujus Sveikatos 

ministerijos 

reikalavimus 

Atnaujinti baldai mokyklos valgykloje, su progimnazijos taryba aptarti nauji 

reikalavimai mokinių maitinimo organizavimui, su tėvų atstovais raštiškai suderinti šaltų 

užkandžių meniu mokyklos valgyklos bufeto prekyboje sąrašai, o taip pat prekių 

asortimentas prekybai Euroautomatuose.  

Naudojantis el. dienyno galimybėmis apie mokinių maitinimo organizavimo 

pasikeitimus vykdyta informacijos sklaida  mokinių tėvams. 

Įvykdyta 

1.3. Pasirengti 

etatinio mokytojų 

darbo apmokėjimo 

modelio 

įgyvendinimui 

 

Siekiant tinkamai pasirengti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio 

įgyvendinimui progimnazijos direktorė ir vyr. buhalterė 2018-08-09 dalyvavo tiksliniuose 

mokymuose „Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma pokyčiai po 2018-09-01”. 

Pasinaudojus įgytomis žiniomis progimnazijos mokytojams buvo teikta savalaikė 

informacijos sklaida apie būsimus pasikeitimus. Direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė, 

kuri parengė susitarimus dėl etatinio darbo apmokėjimo modelio įgyvendinimo esminių 

nuostatų. Atnaujinta progimnazijos Darbo apmokėjimo Sistema, kuri suderinta su darbo 

taryba ir paskelbta progimnazijos internetinėje svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt 

Atnaujintos mokytojų darbo sutartys ir, vadovaujantis nauja mokytojų pareigybių rengimo 

metodika, patvirtinta SMM ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu V-674, parengti mokytojų 

pareigybių aprašai, su jais raštiškai supažindinti visi progimnazijos mokytojai. 

Įvykdyta 

1.4. Atnaujinti 

mokomąsias 

patalpas, kitas 

progimnazijos 

erdves, jas 

optimaliau 

pritaikant turimos 

IKT ir kitos įrangos 

naudojimui. 

 Pertvarkius progimnazijos informacinio centro patalpas įrengta kompiuterių klasė – 

laboratorija pradinių klasių mokiniams. Pertvarkius centro patalpas veiksmingiau 

panaudojamos patalpų erdvės bibliotekos  veiklų įgyvendinimui. O įrengtoje laboratorijoje 

pradinių klasių mokytojos turi galimybę organizuoti praktinius darbus pradinių klasių 

mokinių gamtamokslinio ugdymo pamokoms. 

2-4 klasių pradinių klasių mokytojos lietuvių kalbos ir matematikos pamokoms turėjo 

galimybę naudotis elektroninėmis EMA pratybomis.  

Įvykdyta 

 1.5. Mokinių 

sveikatinimo 

veiklų 

įgyvendinimas 

Tikslingai vykdytos Erasmus+ projekto ,,Y.E.A.H. – Jauni europiečiai – aktyvūs ir 

sveiki“ veiklos, parengta projekto įvykdymo ataskaita ir pateikta  UPC komisijos vertinimui. 

Sveikatą stiprinančių mokyklos veikų darbo grupė inicijavo programos „SVEIKO 

GYVENIMO KELYJE” priemonių plano veiklų įgyvendinimą. Plačiau Sveikatą 

stiprinančios mokyklos Priemonių plano įgyvendinimo ataskaitoje (1 priedas). 

Visi antrokai sėkmingai dalyvavo Prienų rajono savivaldybės vykdomoje programoje 

Įvykdyta 

http://www.azuolas.prienai.lm.lt/
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,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“.Vyko 32 plaukimo pamokos Alytaus 

sporto centre. Plaukimo pamokas vedė profesionalūs treneriai. Visi 76 antrokai išmoko 

pagrindinių plaukimo įgūdžių, nugalėjo baimę ir įgijo pasitikėjimą savo jėgomis. Išmokimą 

plaukti liudijo antrokams įteikti pažymėjimai. Geriausi plaukikai buvo pakviesti į baigiamąjį 

renginį  Vilniuje  dalyvauti plaukimo komandinėse estafetėse. Vaikai buvo apdovanoti 

diplomais. 

 1.6. Vaiko 

gerovės 

užtikrinimas 

vykdant Vaiko 

gerovės komisijos 

išsikeltus 

uždavinius metams 

            Vaiko gerovės komisija 2018-2019 m.m. buvo išsikėlusi tikslą rūpintis vaikui saugia 

ir palankia mokymuisi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. Tikslui 

pasiekti buvo numatyti 4 uždaviniai. Juos įgyvendinant organizuoti 8 VGK posėdžiai ir 9 

pasitarimai atskiriems atvejams, reikalaujantiems skubių veiksmų ir sprendimų. 

          Vaiko gerovės komisijos specialistai nuolat konsultavo mokytojus individualizuotų ir 

pritaikytų programų, dokumentų Švietimo pagalbos tarnybai rengimo klausimais. Kiekvieno 

trimestro/pusmečio pabaigoje individualiai su dalykų mokytojais  bei klasių auklėtojais buvo  

aptariama kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų poreikių, pasiekimai ir daroma pažanga, 

numatomos  pagalbos teikimo galimybės pasiekimams pagerinti. Pastoviai bendrauta ir 

bendradarbiauta su Prienų ŠPT specialistais, aptarti mokyklos lūkesčiai ir specialistų 

rekomendacijos po kiekvieno mokinio tyrimo. 

          Progimnazija buvo įtraukta į Švietimo pagalbos tarnybos ir Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos centro vykdomą projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 

09.2.2-ESFA-V-729-03-0001. Projekto dėka mokytojai turėjo galimybę patobulinti 

kompetencijas psichologės edukologės A. Blandės seminaruose: „Šeimos įtraukimas į 

įstaigos gyvenimą: svarbiausios žinutės pedagogams“, „Tėvų susirinkimai mokykloje; 

svarbiausios organizavimo taisyklės“, „Kaip užmegzti ryšį su vaiku, mokiniu, tėvu“, rūpimi 

klausimai analizuoti 3-jose grupinėse konsultacijose. Mokytojai dalyvavo seminare „Vaikų, 

turinčių ASS savarankiškumas, komunikacija, elgesys“. 

           Buvo reguliariai renkama informacija apie mokymo(si) aplinkos saugumą, mokyklos 

narių santykius. Organizuotos diskusijos, pokalbiai ir veiklos, formuojančios mokinių 

vertybes, aktyvinančios mokinius dalyvauti prasmingose saviraiškos veiklose, savanoriauti. 

           Pagalbos vaikui specialistų, administracijos ir mokytojų savalaikio reagavimo ir 

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

          Sprendžiant mokinių socialinius, ugdymo ir lankomumo klausimus buvo nuolat 

bendradarbiaujama su vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriumi, socialinių 

paslaugų centru, atvejo vadybos specialistėmis, Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų 

policijos komisariatu. Šeimų socialiniai darbuotojai buvo kviečiami į VGK posėdžius, 

pasitarimus ieškant bendrų susitarimų vaiko gerovei užtikrinti. 

Įvykdyta 
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Metodinio darbo kryptis siekiant tikslo – ugdymo kokybės gerinimas buriant kūrybišką, iniciatyvią, inovatyvią mokytojų bendruomenę 

bei tobulinant mokytojų profesinį meistriškumą 

2. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas 

2.1. Išorinės ir 

vidinės integracijos 

stiprinimas 

ugdomajame 

procese (pagal 

2.2.2. Ugdymos(si) 

integralumas). 

 Progimnazijos metodinė taryba įgyvendindama išsikeltą uždavinį – stiprinant tikslingą 

išorinę ir vidinę integraciją siekti ugdymo kokybės – inicijavo integruotų bei netradicinių  

pamokų vedimo tvarkaraštį mokytojams (2018-09-27 Nr.U3-02 metodinės tarybos 

pasitarimo protokolas). Vadovaujantis tvarkaraščiu pravestos, stebėtos ir aptartos 25 pradinio 

ugdymo ir 23 atskirų dalykų 5-8 klasėse integruotos pamokos. Analizuojant metodinės 

tarybos veiklą nuspręsta ir šiais mokslo metais vesti integruotas pamokas, veiksmingiau 

išnaudoti netradicines erdves, esant galimybei išbandyti trumpalaikio integruoto projekto 

metodą.  

Įvykdyta 

 2.2. Mokinių 

vertinimo sistemos 

taikymo 

efektyvinimas.  

 

Organizuojant atviras pamokas vykdyta pamokų stebėsena atkreipiant dėmesį į 

mokytojų taikomų vertinimo metodų ir formų veiksmingumą, atskirose metodinėse grupėse 

organizuotas dalijimasis gerosiomis patirtimis. 2018 m. spalio mėn. metodinėse grupėse 

organizuota diskusija, tema „Vertinimo galimybės pamokoje. Mokymosi formų, būdų, 

priemonių įvairovė ir derinimas, pagalba mokiniui“.  Mokinių vertinimas išlieka prioritetine 

sritimi ir šiems mokslo metams. Šiems mokslo metams metodinė taryba suplanavo kaip 

tobulintiną veiklą – tikslingai panaudoti grįžtamajam ryšiui užtikrinti vertinimo ir 

įsivertinimo duomenis, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui įsivertinti mokymosi sėkmę, 

nusistatyti asmeninės pažangos dydį.   

Įvykdyta 

 2.3. Pamokos 

kokybės gerinimas 

dalyvaujant 

naujuose Erasmus 

K1 ir K2 

projektuose 

Naujų projektų įgyvendinimui suburtos darbo grupės, direktorės įsakymais 2018-12-17 

Nr. V-181 ir 2019-03-01 Nr. V-20 paskirtos projekto valdymo/projekto darbo grupės. 2018-

12-10 Mokytojų tarybos posėdyje pristatyti projektų tikslai, naudos pamokų kokybės 

gerinimui. Projektų veiklos bus tęsiamos šiais mokslo metais 

  

Įvykdyta ir 

bus 

tęsiama 

 2.4. Mokytojų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kultūros gerinimas 

(pagal 4.2. 

Mokymasis ir 

veikimas 

2019-04-25 metodinės tarybos iniciatyva organizuota metodinė diena „Kolega 

kolegai“. Metodinės dienos metu mokytojams praktiškai buvo pristatyta LIONS QUEST 

XXI amžiaus socialinės ir emocinės kompetencijos programa „ Paauglystės kryžkelės“ su 

praktinėmis užduotimis. Pristatyme dalyvavo 42 progimnazijos mokytojai.  

Progimnazijos mokytojai aktyviai bendradarbiavo  organizuodami šventes, netradicinio 

ugdymo dienas, projektus, rajoninius renginius ir olimpiadas. 

Vidaus įsivertinimo darbo grupė, mokytojai buvo įtraukti rengiant progimnazijos 2019 

– 2021 m. strateginį planą.  Strateginis planas parengtas ir patvirtintas  

Įvykdyta 
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komandomis) 

 

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 apklausos duomenys 

5 žemiausios vertės 5 aukščiausios vertės 
Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių 

dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių 

kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) 2,7 

Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas 

kitam  3,6 

Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą 2,7 Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, 

nesišaipė 3,6 

Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 2,8 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,6 

Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose 

būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai 

Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,5 

http://www.iqesonline.lt/
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leisčiau savo vaiką į tokias pamokas 3,0 

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 3,0 Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 

3,5 

3.2. Mokinių apklausos duomenys 

Klausimai su aukščiausiomis vertėmis Klausimai su žemiausiomis vertėmis 

Man yra svarbu mokytis  3,5 Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 2,2 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems     

3,4 

Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,4 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, 

nesišaipiau 3,2 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems 

pasiekti 2,4 

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 3,2 Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 

2,5 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė 3,1 

Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,7 

4. Atlikto vidaus įsivertinimo išvados ir siūlymai: 

4.1. 2018-2019 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo tikslas buvo – sukaupti ir susisteminti veiklos kokybės įsivertinimo duomenis ir pateikti 

pasiūlymus kuriamo strateginio plano prioritetinių sričių numatymui. 

4.2. Veiklos įsivertinimo metu: 

- Organizuota mokinių apklausa „Kaip tu įsivaizduoji mokyklą po 3 metų“; 

- Vykdyta pedagoginių darbuotojų SSGG pagal vidaus įsivertinimo metodikoje nustatytas vertinimo temas, sritis ir vertinimo rodiklius. 

 

           4.3. SSGG analizės išvados ir siūlymai: 

8.1. Stiprybės 8.2. Silpnybės 

1.1. tema -  Asmenybės branda 

- Pasiekimų ir pažangos tikslai optimaliai keliami pagal amžių, individualias 

galias, siekius ir patirtį; 

- Mokytojai tiki kiekvieno mokinio galimybe padaryti pažangą; 

- Mokytojai skatina mokinius klausti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, spręsti 

problemas; 

- Savivaldumas ir savarankiškumas mokantis; 

- Savivoka, socialumas, gyvenimo planavimas gilinami per popamokines 

neformalaus ugdymo veiklas. 

1.1. tema -  Asmenybės branda 

- Ugdymo planavime mokytojai ne visada žino mokinio silpnybes; 

- Dėl didelio mokinių skaičiaus klasėje sunku diferencijuoti užduotis; 

- Orientavimasis į mokinių poreikius, gabumus, talentus; 

- Mokymosi socialumas bendradarbiaujant ir padedant vieni kitiems. 
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1.2. tema – Pasiekimai ir pažanga 

- Ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami 

informacija; 

- Mokiniai turi būtinų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų; Geba pagrįsti 

pasirinkimus; 

- Nuolat nuosekliai išmoksta naujų, sudėtingų dalykų, įgyja naujų gebėjimų; 

- Ugdymo pasiekimai atitinka valstybės keliamus tikslus; 

- Mokytojai neblogai įvaldę vertinimo strategijas ir būdus; 

- Mokykla teikia duomenis apie mokinių ir mokytojų pasiekimus įvairioms 

interesų grupėms. 

2.1. tema – Ugdymo planavimas 

- Ugdymo tikslai yra pagrįsti ir sąryšingi; 

- Ugdymo planai pritaikomi ugdymo poreikiams ir padeda siekti išsikeltų 

ugdymo tikslų; 

- Mokinių poreikių pažinimas. 

2.2. tema – Vadovavimas mokymuisi 

- Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis; 

- Planuodamas ugdomąją veiklą parenka tinkamus ugdymo(si)  metodus, 

formas, būdus; 

- Skatina savivaldį mokymą ir mokymąsi; 

- Atsižvelgia į daugumos mokinių skirtybes; 

- Mokiniai skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems; 

- Atsižvelgiama į jų nuomonę. 

2.3. tema – Mokymosi patirtys 

- Mokiniai nori išmokti valdyti savo laiką, skirtą mokymuisi; 

- Mokiniai geba naudotis išmaniomis technologijomis; 

- Mokiniai geba  padėti kitiems, sunkiau besimokantiems; 

- Mokiniai garsiai išsako, kas nepatinka; 

- Dalis mokinių noriai dalyvauja mokyklos savivaldoje; 

- Didelis būrelių pasirinkimas; 
- Mokykla turi sukurtas taisykles. 

1.2. tema – Pasiekimai ir pažanga 

- Dalykinių kompetencijų lygis ne visada optimalus; 

- Ne visada geba pagrįsti savo nuostatas, sprendimus; 

- Mokinio pažanga įgyjant skirtingas bendrąsias kompetencijas nėra 

pakankamai sparti; 

- Per silpnas vertybinių nuostatų įgijimas; 

- Per mažas dėmesys asmenybės ugdymui; 

- Per mažas dėmesys skiriamas ugdymo turinio koregavimui; 
- Nesistemingai pateikiama viešoje erdvėje informacija. 

2.1. tema – Ugdymo planavimas 

- Pagalba mokiniui (nėra vieningos sistemos mokiniams padėti įveikti 

mokymosi spragas grįžus po ligos); 
- Mokiniams teikti reikiamas konsultacijas (ne visų dalykų yra). 

2.2. tema – Vadovavimas mokymuisi 

- Diferencijavimo užduočių trūkumas dėl gausių klasių, kuriose mokosi 

skirtingų gebėjimų ir motyvacijos mokiniai; 

- Sudėtinga reguliariai planuoti, aptarti mokymosi sėkmes ir trūkumus. 

2.3. tema – Mokymosi patirtys 

- Mokiniams sunku planuoti dienotvarkę, mokymosi ir poilsio laiką 

(daugiau mokymų šia tema); 

- Ne visada tinkamai leidžia laiką (mokytojai turi tinkamai nukreipti); 

- Nemoka tinkamai išsakyti savo požiūrio ir jį apginti (organizuoti 

mokymus, praktinius užsiėmimus); 

- Mokinių išsakymas gali virsti patyčiomis (kl. vadovai veda individualius 

pokalbius); 

- Nėra bendradarbiavimo tarp administracijos, mokinių ir mokytojų 

(glaudesnio ryšio, pokalbių prie kavutės); 

- Yra mokinių, kurie nedalyvauja popamokinėje veikloje; 

-    Mokiniai ne visada laikosi tų taisyklių (Jas koreguoti, pritaikyti        
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2.4. tema – Vertinimas ugdant 

- Tėvai įtraukiami  į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje; 

- Mokytojai aptaria su tėvais vaiko mokymosi pažangą, pasiekimus, spragas. 

3.1. tema - įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

- Mokiniai kartu su mokytojais patys kuria mokymosi priemones, dalijasi 

jomis ir prasmingai naudoja; 

- Mokyklos bendruomenė vertina turimų priemonių naudingumą; 

- Kuriamos įvairių paskirčių erdvės; 

- Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių dekoravimą, 

kūrimą; 

- Mokiniai jaučiasi mokyklos kūrėjais, vertina bendrakūrą, kaip galimybę būti, 

kurti drauge, įgyti patirties ir gebėjimų; 
- Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių darbais, laimėjimais. 

3.2. tema – Mokymasis be sienų 

- Ugdymui išradingai pritaikoma mokyklos teritorija (želdiniai, stadionai, 

aikštynai, poilsio zonos); 

- Mokytojai žino edukacines galimybes ir geba panaudoti ugdymui: teorijos 

pritaikymui praktikoje, stebėjimams, sveikatos stiprinimui, žaidimams; 

- Mokytojai domisi mokymosi ne mokykloje – gamtoje, tėvų darbovietėse – 

galimybėmis ir organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už 

mokyklos ribų esančiose aplinkose. 

4.1. tema – Veiklos planavimas ir organizavimas 

- Visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą; 

- Finansiniai ištekliai skirstomi skaidriai; 

- Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos bendruomenės narių 

interesai; 

4.2. tema – Mokymasis ir veikimas komandomis 

- Stiprinti mokinių motyvaciją mokintis; 

- Tobulinti darbą grupėse, plėtoti diferencijuotą mokymą; 

šiuolaikiniam jaunimui). 

    2.4. tema – Vertinimas ugdant 

- Aptariant mokinio mokymosi pasiekimus, labiau akcentuoti mokymosi 

sėkmes; 

- Mokiniai sistemingai bus įtraukiami į mokymosi tikslų, galimybių tikslams 

pasiekti planavimą. 

3.1. tema - įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

- Įrangos ir mokymosi priemonių trūkumas; 

- Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės nepakankamai atitinka 

šiuolaikinius ugdymo reikalavimus.  

 

3.2. tema – Mokymasis be sienų 

- Nepakankamas skaitmeninis turinys įvairiapusiškam mokymuisi. 

 

 

 

4.1. tema – Veiklos planavimas ir organizavimas 

- - Nenoras prisiimti atsakomybę už iniciatyvas (mokytojų); 

- Nepakanka finansinių išteklių mokymo priemonių atnaujinimui, aplinkų 

modernizavimui, gražinimui; 

- Tėvų iniciatyvos trūkumas; 

4.2. tema – Mokymasis ir veikimas komandomis 

- Ieškoti naujų ir aktyvinti esamas mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo 

formas; 
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- Kelti savivertę, skatinant reikšti savo nuomonę; 

- Plėtoti komandinį mokyklos personalo darbą, siekiant bendrų tikslų; 

- Sąmoningas ir kryptingas mokymasis vyksta įvairiose mokytojų komandose, 

vedamos atviros, integruotos pamokos, renginiai. 

4.3. tema – Asmeninis meistriškumas 

- Mokytojai gerbia mokinius, laikosi pedagogo etikos, yra geranoriški 

bendraudami su tėvais; 

- Stengiasi dirbti šiuolaikiškai, įdomiai ir veiksmingai; 
- Turi gero darbo viziją, kuria remdamiesi vertina veiklą ir jos rezultatus 

- Stiprinant mokinių fizinę sveikatą ir socialumą įtraukti tėvus į sportinius 

renginius, vedamus mokykloje, organizuojamas išvykas; 

- Daugiau organizuoti mokytojų išvykų į kitas mokyklas pasisemti gerosios 

patirties, kelionių į užsienį. 

4.3. tema – Asmeninis meistriškumas 

- Mokytojų gero darbo vizija turėtų neatitrūkti nuo realybės teikiamų 

galimybių; 

- Nuosekliai ir stipriau į ugdymo procesą įtraukti šeimą; 
 

8.3. Galimybės 8.4. Grėsmės 

1.1. tema -  Asmenybės branda 

- Organizuoti kultūrinius, pažintinius renginius, pasikviesti žymius žmones; 

- Dalyvauti tarptautiniuose projektuose; 
- Pakankama IT bazė 

1.2. tema – Pasiekimai ir pažanga 

- Pateikti socialiai patrauklias veiklas, kuriose galėtų įgyti vertybines 

nuostatas; 

- Per dalykinę integraciją formuoti mokinių gebėjimą pagrįsti savo nuostatas ir 

sprendimus; 

- Koreguoti ugdymo turinį, individualizuojant, kad skatintų mokinių pasiekimus 

ir pažangą. 

2.2. tema – Vadovavimas mokymuisi 

- Atsižvelgiant į nuolatinę visuomenės kaitą, inovacijas, progresą – keisti 

požiūrį į ugdymo integralumą; 

- Į formalųjį, neformalųjį ugdymą(si) įtraukti miesto bendruomenę, verslininkus,  

vykdant tiek mokykloje, tiek už jos ribų. 

2.3. tema – Mokymosi patirtys 

1.2. tema -  Asmenybės branda 

- Ribotos regiono, tėvų, savivaldybės finansinės galimybės švietimui; 

- Mokiniai iš socialinės rizikos šeimų; 
- Ribota paklausių veiklų pasiūla (pvz. programavimas) 

1.2. tema – Pasiekimai ir pažanga 

- Mokiniai be vertybinių nuostatų socialiai neatsakingi; 

- Negebėjimas pagrįsti savo nuostatų ir sprendimų, integruotis į visuomenę 

ir tapti atsakingais piliečiais; 

2.1. tema – Ugdymo planavimas 

- Mokyklos nelankymas dėl įvairių priežasčių: sergamumas, kelionės - 

išvykos su šeima mokslo metų eigoje; 
- Socialinės šeimos problemos. 

2.2. tema – Vadovavimas mokymuisi 

- Ekonominiai veiksniai, konkurencingumas neskatina tobulėti, nepritraukia 

jaunų, perspektyvių, inovatyvių specialistų; 

- Keičiasi mokinių požiūris į bendrąjį,  aukštąjį išsilavinimą. 

2.3. tema – Mokymosi patirtys 
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- Į mokymąsi įtraukti tėvus; 

- Ne visi turi galimybes prieiti prie modernių technologijų; 

- Mokyti po pamokų diskusijų, debatų meno; 

- Daugiau bendravimo neformalioje aplinkoje (tėvai, vaikai, mokytojai); 

- Patirties semtis iš kitų mokyklų; 

- Mokykloje galėtų būti vidinių žmonių savybių ugdymo būrelių (joga, 

piešimas ant vandens); 

- Remtis tėvų nuomone, dalyvavimu kuriant naujas taisykles. 

2.4. tema – Vertinimas ugdant 

- Mokinių tėvai apie mokinio pasiekimus gali informaciją gauti įvairiais būdais 

(IKT, telefonu, pokalbiu, tėvų susirinkimų metu, atvirų durų dienose); 
- Kitų mokyklų patirties pasidalijimas 

3.1. tema - Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

- Mokykla plečia ugdymo galimybes naudodamasi kitų organizacijų ištekliais; 

- Mokyklos bendruomenė pagal galimybes kviečia įvairių sričių specialistus, 

kolektyvus, lektorius, visuomenės veikėjus; 
- Organizuoja projektinę veiklą, labdaros akcijas, renginius. 

3.2. tema – Mokymasis be sienų 

- Mokymasis virtualioje aplinkoje – projektinė veikla, kūrybiniai darbai, 

ilgalaikiai namų darbai, žinių gilinimas, plėtojimas, turinio informacijos 

perteikimas ir pasidalijimas tarpusavyje. 

4.1. tema – Veiklos planavimas ir organizavimas 

- Mokykla suteikia galimybę dalintis lyderyste, kuri svarbi mokyklos ateities 

siekiams ir kasdieniniam gyvenimui mokykloje; 

- Panaudojamos projektinės veiklos lėšos, mokyklos bendruomenės parama; 
- Savivaldos atstovai renkami atvirai ir skaidriai. 

4.2. tema – Mokymasis ir veikimas komandomis 

- Tėvai negalės dalyvauti mokymuose; 

- Pilnas internetas sukurtų programėlių; 

- Mažai mokinių rinksis tokius mokymus; 

- Nesudalyvaus tėvai; 

- Nebus skirta lėšų kelionėms; 

- Tėvų, mokytojų, mokinių priešiškas vertinimas, nusistatymas; 
- Tėvai, mokiniai pasiūlys neadekvačias taisykles. 

2.4. tema – Vertinimas ugdant 

- Šeimų socialinė padėtis įtakoja domėjimąsi mokinių ugdymosi rezultatais 

ir jo vertinimo procesu. 

3.1. tema - Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

- Mokyklos interjeras nepakankamai kuria gerą nuotaiką, jaukumą bei 

mokinių amžiui derantį jaukumą, ugdo gerą skonį; 

- Mokymosi aplinka – patalpų įrengimas, vėdinimas nevisiškai palanki 

mokymuisi. Trūksta zonų, patalpų aktyviam ir pasyviam mokymuisi ir 

poilsiui. 

3.2. tema – Mokymasis be sienų 

- Socialiniai tinklai, patyčios, neigiama informacija internete. 

1.3. tema – Veiklos planavimas ir organizavimas 

- Iniciatyvų skatinimo trūkumas, nepakankamas finansavimas mokyklos 

modernizavimui, tėvų atsiribojimas nuo problemų sprendimo. 

1.4. tema – Mokymasis ir veikimas komandomis 

- Tėvai nustos dalyvauti atvirų durų dienose; 

- Tėvai naudosis tik elektroninio dienyno teikiama informacija; 
- Neorganizuojant mokytojų išvykų silpnės mokytojų kompetencijos. 

4.3. tema – Asmeninis meistriškumas 

- Gebėti dirbti profesionaliai ir etiškai, tikslingai, iškilus nepalankioms, 
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- Stiprinant mokinių motyvaciją mokytis daugiau pamokų, renginių vesti 

neformaliose aplinkose, įtraukiant tėvus; 

- Plėtojant komandinį mokyklos personalo darbą, daugiau bendradarbiauti su 

rajono, respublikos mokyklomis. 

4.3. tema – Asmeninis meistriškumas 

- Gebėti užmegzti ryšį su miesto kultūros įstaigomis (KC, biblioteka, muziejumi, 

sporto arena, globos namais, įvairiomis įmonėmis, organizacijomis, galinčiomis 

padėti karjeros ugdymui. 

destruktyviai veikiančioms ugdymą situacijoms. 

 

 

4.4. Remiantis mokyklos vidaus įsivertinimo išvadomis pasirinkta gerinti metodinį ir pamokinį darbą tobulinant 2.4.1 veiklos rodiklį pagal raktinį 

žodį Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys, gerinti socialinį – emocinį mokyklos klimatą, organizuoti saugios ugdymos(si) aplinkos kūrimą   

 

5. Mokinių pasiekimų rezultatų palyginamoji analizė 

5.1.  Nacionalinių testų rezultatai. 

5.1.1. Progimnazijos   2-ųjų      klasių   mokinių   mokymosi   pasiekimų   diagnostinio   vertinimo apibendrinti rezultatai, vidutiniškai surinktų taškų 

dalis (proc.): 



14 

 

 

Pradinio ugdymo mokytojų darbo grupės atliko 2019 m. antrų ir ketvirtų klasių mokinių testų analizę, parengė rekomendacijas rezultatams pagerinti. 

Antrų klasių mokiniams geriausiai sekėsi atlikti skaitymo (teksto suvokimo) testą – taškų vidurkis 87,3 proc. (praeitais m. m. 85,3 proc.); lietuvių kalbos 

sandaros pažinimo testą – mokiniai vidutiniškai surinko 81,3 proc. (praeitais m. m. 89,2 proc.); matematikos – 80,8 proc. (praeitais m. m. 81,0 proc.);  

mažiausias rašymo (teksto kūrimo) vidurkis – 70.7 proc. (praeitais m. m. 76,9 proc.). Antrųjų klasių mokinių matematikos bei skaitymo pasiekimai geresni už 

visų tipų šalies mokyklų, rašymo (kalbos sandaros pažinimo) žemesni 0,7 proc. už didmiesčių mokyklų. Prasčiausias rezultatas rašymo (teksto kūrimo) testo, 

kuris žemesnis už visų tipų šalies mokyklų. 

            Tobulintinos sritys: lietuvių kalba – skaitymas: lavinti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, mokyti daryti tiesiogines išvadas, interpretuoti ir 

integruoti idėjas;  rašymas (kalbos sandara) – įsidėmėtinos rašybos žodžių rašymas, žodžių su minkštumo ženklu rašymas, žodžių atsakančių į klausimą Ką 

rašyba, atskirų žodžių siejimas sakinyje;  rašymas (teksto kūrimas) - mokyti išpildyti visus užduoties reikalavimus, plėtoti mintį ir išskirti pasakojimo dalis, 

rišliai sieti žodžius sakinyje, turtinti žodyną; matematika - mokyti  atlikti praktines užduotis remiantis pateiktais duomenimis bei susijusias su įvairiomis 

gyvenimiškomis situacijomis, nagrinėti diagramose pateiktus duomenis, ugdyti  aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

 

5.1.2. Visų 4 klasių  testų surinktų taškų vidurkis gerokai viršija visų tipų šalies mokyklų vidurkį. 

Skirtingų vietovių ir mokyklų  tipų ketvirtųjų klasių mokinių pasiekimų palyginimas. Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.):  
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 Skaitymo  testo  2019 m. progimnazijos ketvirtųjų klasių mokinių pasiekimų vidurkis 66,7 proc.( 2018 m. -  65,6  proc.;  2017 m. - 61,0 proc.;   2016 m. - 

59,0 proc.), per tris metus rezultatas pagerėjo 7,7  proc.  

 Tobulintinos sritys: teksto interpretavimas ir idėjų integravimas, tiesioginių išvadų darymas, teksto turinio ir kalbos elementų vertinimas.  

          Rašymo  testo  2019 m. progimnazijos mokinių pasiekimų vidurkis – 75,6 proc. (2018 m. - 75,4 proc.; 2017 m. – 68,9 proc.; 2016 m. - 68,1 proc.), tai 7,5 

proc. pagerėjęs rezultatas nuo 2016 metų. 

          Tobulintinos sritys:  temos atskleidimas,  kalbinės raiškos plėtimas, rašybos taisyklių taikymas. 

          Matematikos testo  2019 m. progimnazijos ketvirtokų pasiekimų vidurkis – 69,3 proc. (2018 m. -  64,8 proc.; 2017 m. – 63,4 proc.; 2016 m. - 54,5 proc),  

nuo 2016 m padidėjo 14,8 proc.   

         Tobulintinos sritys: : laiko skaičiavimas, veiksmai su matiniais skaičiais, ploto apskaičiavimas, duomenų naudojimas, diagramų skaitymas. 

          Pasaulio pažinimo testo 2019 m.  progimnazijos mokinių pasiekimų  vidurkis – 67,2 proc. (2018 m. - 66,7 proc.; 2017 m. – 65,1 proc.; 2016 m. - 60,2 

proc.), tai  7,0 proc. padidėjęs rezultatas per tris metus.  

          Tobulintinos sritys:  tyrimai ir su jais susijusių išvadų darymas, informacijos skaitymas iš pateikto paveikslo, brėžinio, žemėlapio, gilinti  Lietuvos 

istorijos žinias, plėsti supratimą apie valstybės institucijas ir jų atliekamas funkcijas. 

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 10 savaitinių valandų (iš valandų, 

skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti). 1-4 klasėse vienoje savaitinėje matematikos pamokoje buvo integruojama IKT, ugdomi mokinių 

kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 
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5.1.3. 6 klasės mokinių vidurkiai: 

 

6 klasėse lyginant su 4 klase (2017m.) rašymo rezultatas balais pablogėjęs, tačiau vis dar geresnis nei šalies vidurkis. 5 mokiniai rašymo užduotyje įvertinti nepasiektu 

patenkinamu lygiu. (4 klasėje tokių nebuvo). Rašymo rezultatą pablogino mokinių raštingumas.  
Skaitymo įgūdžiai geresni, progimnazija lenkia visų tipų šalies mokyklas. 4-oje klasėje net 7 mokiniai skaitymo nepasiekė patenkinamo įvertinimo, o 6 klasėje tik 1 

mokinys nepasiekė patenkinamo įvertinimo. Lietuvių kalbos aukštesnįjį lygmenį šiemet pasiekė 21,7 skaitymo (4 kl.16,9 proc.) ir tik 3,3 rašymo proc. mokinių  (4 kl.28,3 

proc.).  Todėl ir toliau bus tęsiami susitarimai dėl raštingumo stiprinimo, įgyvendinami raštingumo gerinimo ir skaitymo gebėjimų ugdymo moduliai. 
Matematikos dalyke 6 klasėje lyginant su jais 4 klasėje (2017 m.)  matematikos rezultatai procentiniu vidurkio balu nežymiai sumažėjo, tačiau visi mokiniai ir tada ir 

dabar pasiekė patenkinamą, pagrindinį ar aukštesnį lygmenį. Matematikos aukštesnįjį lygmenį šiemet pasiekė 23,7 proc. mokinių  (4 kl.30,5 proc.).   

Daugiau dėmesio planuojama skirti  aukštesniojo lygmens mokinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui pamokų, modulių ir konsultacijų metu.  
6 klasės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos vidurkių kaita : 

 2016 2017 2018 2019 

Matematika 53,5 64,4 55,4 53,9 
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Skaitymas 63,8 58,3 63,1 61,8 

Rašymas 54,7 51,9 53,0 47,8 

5.1.4. 8 klasės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos vidurkių kaita : 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Matematika 50,5 54,9 51,0 54,7 52,9  511 taškų pagal naują skaičiavimo 

skalę 

Skaitymas 56,5 65,9 62,2 61,7 69,3  

Rašymas 53,3 41,7 56,5 53,3 61,2  

 

                  8 klasėse lyginti su 6 klase (2017m.) matematikos rezultatų nelabai galima, nes skaičiavimo sistema visiškai pakitusi.  Mokiniai skirstomi į kitokius lygmenis ir 

kitaip paskaičiuojami procentai. Pagal duotas išraiškas ir skaičiavimus rezultatai labai artimi šalies vidurkiui. Vaikinų rezultatai matematikos dalyke žymiai geresni nei 

merginų. Pagerėjo problemų sprendimo rezultatai, vis dar problemine sritimi išlieka matai matavimai ir geometrija.   

         Daugiau dėmesio reikėtų skirti ypač aukštesniojo lygmens mokinių gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui pamokų, modulių ir konsultacijų metu.  

5.1.5. 2019 m. 8 klasės mokinių NMPP vidurkiai lyginant su kitomis mokyklomis 
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5.1.6. 8 klasės mokinių gamtos ir matematikos konkurso rezultatai 
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5.1.7. Po metodinėse grupėse išnagrinėtų rezultatų,  numatyta daugiau dėmesio skirti: 

Dalykas Sritis 

Lietuvių kalba ir literatūra Raštingumas 

 Skaitymas ir teksto suvokimas  

Matematika  Skaičiai ir skaičiavimai  

Matai ir matavimai, geometrija 

5.2.  Pažangumo rezultatai 

Klasė Mokinių sk. 

2018/2019m.m. 

Pažangumas 2018/2019 

m.m. (proc.) 

Mokinių sk. 

2017/2018m.m. 

Pažangumas 

2017/2018 m.m. 

(proc.) 

Mokinių sk. 

2016/2017m.m. 

Pažangumas 2016/2017 

m.m. (proc.) 

1–4 klasės 321 99,38 301 99,34 287 98,6 

5 klasės 61 100 65 100 92 100 

6 klasės 64 95,3 90 98,9 67 100 

7 klasės 82 98,8 65 98,5 83 98 

8 klasės 65 98,5 82 98,8 84 96,43 

 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 

Iš viso mokslo 

metų pabaigoje 

613 

Metinis pažangumas 1-

4 klasėse 98,6%. 

5-8 kl. – metinis 98,5 

%, galutinis po 

papildomų darbų 99,7 

%. Bendras 

progimnazijos metinis 

pažangumas 98,53%, o 

galutinis po papildomų 

darbų – 99,83%. 
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– 99,5%. 

  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%) 

 Aukštesniuoju lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

53 mok.  (18,47%). 

Puikiai ir labai gerai 5-8 

kl. mokėsi 35 mok. 

(10,74%) 

  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%) 

 Pagrindiniu lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

138 (48,08%). Gerai 5-8 

klasėse – 114 mokiniai 

(34,97%) 

  Patenkinamu lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

91(28,35%). Patenkinamai 

5-8 klasėse – 92 (34%) 

 Patenkinamu 

lygmeniu pradinėse 

klasėse mokėsi 

98(32,56%). 

Patenkinamai 5-8 

klasėse – 114 

(37,87%) 

 Patenkinamu lygmeniu 

pradinėse klasėse mokėsi 

92(32,06%). 

Patenkinamai 5-8 klasėse 

– 172 (52,76%) 

  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%) 

 Nepadarė pažangos 

pradinėse klasėse 4 mok. 

(1,39%). Nepažangūs 5-8 

klasėse – 5 (1,53%) 

5.3. Dalyvavimo dalykinėse olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose analizė 

5.3.1. Dalykinės olimpiados 
Mokykloje aktyviai  dalyvauta dalykinėse olimpiadose ir pasiekta gerų rezultatų, yra ir laimėjimų respublikinėse olimpiadose.  

5-8 kl. Matematikos  olimpiada - 8 prizininkai (praėjusiais metais  9 prizinės vietos); pradinių kl. matematikos olimpiada – 2 prizinės vietos; matematikų 

konkurse „Žiburys“ pelnytos 3 prizinės vietos; 

Technologijų olimpiada – 3 prizininkai (praėjusiais metais taip pat 3 prizinės vietos), pelnyta I vieta respublikinėje olimpiadoje;  
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Informatikos programavimo olimpiada – 3 prizinės vietos (praėjusiais metais 2 vietos); 

Mažoji rusų kalbos olimpiada – 3 prizininkai (praėjusiais metais 4 prizinės vietos); 

5-8 kl. mokinių lietuvių k. olimpiada – 8 prizinės vietos (praėjusiais metais buvo 6); 

Fizikos olimpiada – 2 prizinės vietos (praėjusiais metais buvo 3); 

7-8 kl. anglų k. olimpiada – 4 prizinės vietos rajone. 

5.3.2. Konkursai 

Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose moksleiviškuose konkursuose, pelno prizines vietas rajone, turime laimėjimų ir regione bei respublikoje. 

Tarptautinis informatikos konkursas ,,Bebras“ – dalyvavo 124 mokiniai, 6  (4-8 kl.) mokiniai rajone užėmė I-III vietas,  net 6 mokiniai pateko į šalies 50-uką. 

Praėjusiais metais – 2; 

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ –  dalyvavo 117 mokinių, pelnyta viena vieta Lietuvos geriausiųjų 50-uke; 

Aktyviai dalyvauta respublikiniuose konkursuose: 

 ,,Tavo žvilgsnis“ –  8 laureatai, 13 prizininkų  kalbų konkursuose ,,Kengūra“;  

Regioninės „Robotiada 2019“ varžybos Kaune, dalyvavo 5 mokiniai, pelnyta III vieta ir pakvietimas dalyvauti nacionalinėje robotiadoje, puikiai pasirodyta 

vertybių plakato konkurse; 

Nacionalinėje mokinių Robotiadoje Vilniuje dalyvavo 5 mokinių komanda. Komanda apdovanota diplomu bei taure už kūrybiškiausią plakatą ir problemos 

sprendimą; 

Č.Kudabos geografijos konkursas – 6 prizinės vietos (praėjusiais metais – 7 vietos); 

Dailės kūrybinių darbų konkursas – ,,Mano mokyklos kalendorius“ – 4 prizinės vietos (praėjusiais metais – 5 vietos); 

Meninio skaitymo konkursas  -- 3 prizinės vietos; 

7-8 kl. mokinių viktorina – konkursas ,,Aš ir Lietuvos istorija“ – komandos pelnė II ir III vietas‘ 

8 klasių mokinių chemijos ir biologijos konkursas ,,Gamtos labirintai“ – komandos pelnė II ir III vietas; 

Rajoninis  pradinių kl. mokinių popieriaus karpinių konkursas – paroda ,,Močiutės skrynią pravėrus. Medžiai“ –3 prizinės vietos (praėjusiais metais 3 

prizininkai); 

Dailaus rašto konkursas „Gražios raidės – dailus raštas“  - 8 prizinės vietos; 

Konkursas „Mano rankinė gražiausia“ – 2 prizinės vietos; 

Dailės darbų konkursas „Terra phantasia 2019“ – 2 prizinės vietos 

Trečius metus konkurse ,,Temidė“ – nugalėtojo vardas rajone, I vieta apskrities etape; 

Pradinių kl. mokinių konkursas ,,Šviesoforas“ – II vieta rajone; 

 Kūrybinių darbų konkursas ,,Žemei reikia draugų. Antrasis pakuotės gyvenimas“ – II vieta; 

Prienų r. spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių konkursas „ Aš galiu“ – 2 laureatai.  

Prienų skautų tunto Mato šalčiaus draugovės jaunesnių skautų ir ,,Šilo“ draugovės skautų ansambliai, vadovaujami mokytojos A.Liutkienės pelnė  skautiškų 

dainų konkurso ,,Gražių dainelių daug girdėjau 2019“  II vietą (praėjusiais mokslo metais – III vieta).  

5.3.3. Muzikiniai ir sportiniai pasiekimai 
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Treti metai Respublikiniame sakralinės muzikos konkurse ,,Giesmių giesmelė“ pelnyta laureato vieta; 

Respublikinėse moksleivių folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė“ – 2 poros - rajoninio turo nugalėtojai, pelnė diplomus respublikiniame ture; 

Respublikiniame mažųjų atlikėjų festivalyje „SIURPRIZAS“ – solistė ir 2 ansambliai (mergaičių ir berniukų) pelnė prizines vietas; 

Respublikiniame konkurse „Nemunėlio vingiai“ – ansamblis pelnė II vietą; 

Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio – konkurso „Mes Lietuvos vaikai“, regioniniame etape dalyvavo 47 mokiniai, pelnytas I laipsnio diplomas ir 

pakvietimas dalyvauti respublikiniame festivalio – konkurso etape Klaipėdoje; 

Rajoninės pradinių kl. mokinių sporto varžybos ,,Greiti ir vikrūs“ – II vieta rajone; 

Prienų r. ir Birštono savivaldybių mokinių lengvosios atletikos keturkovės berniukų komanda pelnė II vietą; 

Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos keturkovės rajoninės varžybos (mergaitės) – II vieta; 

Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato rajoninės varžybos (mergaitės) – I vieta; 

Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių rajoninės varžybos – II vieta; 

Lietuvos mokyklų žaidynių  kvadrato zoninės varžybos mergaitės) – II vieta; 

Lietuvos m-lų žaidynių berniukų rajoninės salės futbolo 5x5  varžybos – II vieta; 

Lietuvos m-lų žaidynių mergaičių salės futbolo 5x5  varžybos – I vieta; 

Paplūdimio futbolo varžybos, skirtos Prienų r. rudens gėrybių šventei – I vieta; 

Viktorina „Žiburio“ gimnazijoje „Olimpinės varžybos“ – I vieta; 

Kvadrato varžybos, skirtos „Revuonos“ pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojo Albino Asilavičiaus jubiliejui paminėti – I vieta; 

Salės futbolo varžybos, skirtos kovo 11-jai paminėti, 6-7 kl. rinktinė pelnė I vietą. 

Lietuvos m-lų žaidynių mergaičių futbolo 5x5  zoninės varžybos – I vieta, o atstovaujant rajoną zoninėse varžybose – II 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 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištek 

liai 

Lai 

kas 

Refleksija 

1. Metodinio 

ir pamokinio 

darbo 

gerinimas 

1.1. 

Mokinių 

vertinimo/įsi

vertinimo 

duomenų 

naudojimo 

tobulinimas 

1.1.1. Atvirų, integruotų 

ir netradicinių pamokų 

organizavimas, 

stebėjimas ir vertinimas 

 Metodinės 

grupės, 

metodinių 

būrelių nariai 

Mokymo 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinės 

tarybos, 

metodinių 

grupių 

pasitarimai, 

mokytojų 

refleksiniai 

pikalbiai su 

administraci
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grįžtamajam 

ryšiui 

pamokoje 

užtikrinti 

(Pamokos 

pabaigos 

organizavima

s) 

ja 

1.1.2. Dalyvavimo 

Erasmus + projektuose 

galimybių panaudojimas 

pamokos organizavimo 

kokybės gerinimui 

Anglų kalbos 

mokytojai išbandys, 

pritaikys ir instucionalizuos 

novatoriškas ugdymosi 

praktikas, gerinančias 

mokinių anglų kalbos 

pasiekimus. Pagal 

patvirtintą grafiką bus 

vedamos atviros pamokos, 

kuriose bus diegiamos 

anglų k. didaktikos 

naujovės remiantis lankytų 

kursų medžiaga. 

         Matematikos 

mokytojai, dalyvaudami 

projekte sieks 

refleksyviosios praktikos 

pagalba įdiegti šiuolaikiškus 

matematikos mokymo ir 

individualios pažangos 

vertinimo metodus išlaikant 

jų tęstinumą skirtinguose 

koncentruose.   

Anglų kalbos 

mokytojai ir 

matematikos 

moytojai 

Projekto 

lėšos 

Pagal 

projekt 

veiklų 

grafikus 

visus 

mokslo 

metus 

Metodinės 

tarybos, 

užsienio k. 

ir tisliųjų 

mokslų 

metodinių 

grupių 

pasitarimai, 

veiklos 

ataskaitos 

1.2. 

Mokytojų 

įsitraukimo 

ugdymo 

pokyčių/ino

vacijų 

diegimui 

bei mokinių 

pasiekimų 

gerinimo 

priemonių 

1.2.1. Mokytojų 

bendradarbiavimo formų 

tobulinimas, 

iniciatyvumo ir 

aktyvumo gerinimas 

įsitraukiant į metodinių 

būrelių, metodinės 

tarybos veiklas 

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 

1.2.2. Mokinių pasiekimų 

gerinimo priemonių 

plano įgyvendinimas 

Pagerinti pagrindinio 

ugdymo I dalies mokinių 

pasiekimai. 

Dalykų 

mokytojai 

Mokymo 

lėšos 

Visus 

mokslo 

Metodinės 

tarybos, 
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kūrimui 

skatinimas 

(Lyderystė 

mokymuisi) 

Veiksmingiau ugdomos 

mokinių mokymosi mokytis 

kompetencijos, stiprinama  

mokinių mokymosi 

motyvacija 

Tikslingiau naudojamos 

informacinės technologijos, 

lanksčiau taikomi įvairūs 

aktyvieji mokymo(si) 

metodai. 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo būdai 

naudojami tolimesniam 

mokymui(si) planuoti. 
 

metus metodinių 

grupių 

pasitarimai, 

ataskaitos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

1.3. 

Mokytojų 

dalyvavimo 

bendro 

mokymosi 

kultūros 

kūrime 

aktyvinimas 

(Kolegialus 

mokymasis) 

1.3.1. Mokytojų 

dalyvavimas stažuotėse 

pagal Erasmus+ KA1 

projektą „Novatoriškų 

ugdymo(si) praktikų 

taikymas gerinant 

mokinių mokymosi 

pasiekimus“ 

Bus sustiprintos 

mokytojų nuostatos ir 

gebėjimai mokytis kartu ir 

mokytis vienam iš kito 

jiems dirbant problemų 

sprendimo darbo grupėse ir 

įgyvendinant parengtus 

kaitos projektus.   

Anglų kalbos 

mokytojai 

Projekto 

lėšos 

Pagal 

projekto 

veiklų 

grafiką 

visus 

mokslo 

mets 

Metodinės 

tarybos, 

užsienio k. 

metodinės 

grupės 

pasitarimai 

1.3.2. Matematikos 

mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas dalyvaujant 

Erasmus+ KA2 projekto 

„Šiuolaikiški 

mokymo(si) ir vertinimo 

metodai – kelias į 

asmeninę pažangą“ 

veiklose 

  Susitelks su skirtingo 

amžiaus mokiniais dirbantys 

matematikos mokytojai 

veiksmingų šiuolaikiškų 

individualią pažangą 

skatinančių mokymo(si) ir 

vertinimo metodų paieškai, 

išbandymui ir taikymui. 

Matematikos 

mokytojai 

Projekto 

lėšos 

Pagal 

projekto 

veiklų 

grafiką 

visus 

mokslo 

metus 

Metodinės 

tarybos, 

tiksliųjų 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarimai 
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2. Socialinio 

– emocinio 

klimato 

gerinimas bei 

saugios ir 

sveikos 

ugdymo(si) 

aplinkos 

kūrimas 

2.1. 

Prevencinių 

programų 

įgyvendini

mas 

2.1.1. „Zipio draugai“ 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos dirbs su grupių 

vaikais pagal atnaujintą 

programos metodinę 

medžiagą. Programos 

įgyvendinimas padės 

veiksmingiau ugdyti 

priešmokyklinių grupių 

vaikų socialinius, tarpusavio 

bendravimo įgūdžius. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

mokytojos 

Mokymo 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Vaiko 

gerovės 

komisijos, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

2.1.2. „Antras žingsnis“ 

1-4 klasėse 

Pradinio ugdymo mokytojos 

atnaujins savo 

kompetencijas 

dalyvaudamos prevencinės 

programos įgyvendinimo 

mokymuose. Visose 

pradinio ugdymo klasėse į 

mokomuosius dalykus bus 

integruojamos programos 

temos 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

Mokymo 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Vaiko 

gerovės 

komisijos, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

2.1.3. „Paauglystės 

kryžkelės“ 5-8 klasėse 

Sistemingai  visose 5-8 

klasėse įgyvendinama 

socialinio emocinio ugdymo 

programa tam paskiriant 

kontaktines valandas darbui 

su mokiniais. Programos 

įgyvendinimas padės gerinti 

mokymosi aplinkos 

saugumą, tobulins mokinių 

gyvenimo įgūdžius, padės 

išgyventi paauglystės 

sunkumus. 

5-8 klasių 

auklėtojai 

Mokymo 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Vaiko 

gerovės 

komisijos, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 
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2.2. 

Sveikatinim

o veiklų 

įgyvendini

mas 

2.2.1. Dalyvavimas 

projekte „Vaikų sveikos 

gyvensenos akademija“ 

Pasirašyta sutartis su Všį 

„Tikra mityba“ dėl projekto 

įgyvendinimo, įpareigojanti 

įgyvendinti projekto 

koordinatorių inicijuotą ne 

mažiau vieną sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo   

veiklą per mokslo metus.  

Mokykla paskiria sveikatos 

ambasadorių, atsakingą už 

projekto veiklų  

įgyvendinimą, viešinimą, 

grįžtamojo ryšio anketų 

pildymą. 

Administracija, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Projekto 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Ataskaita 

apie 

sveikatinim

o veiklų 

įgyvendini

mą 

2.2.2. 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 

2.3. 

Pagalbos 

mokiniui 

sistemos 

tobulinimas. 

2.3.1. Pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos 

atnaujinimas 

Bus sustiprintas mokytojų 

gebėjimas bendrauti su 

mokiniais, turinčiais 

psichologinių, mokymosi 

problemų, vengiančiais 

lankyti mokyklą, aiškiau 

pasidalintos atsakomybės. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasių 

auklėtojai, 

mokytojai, 

administracija 

Pagalbos 

mokiniui 

specialist

ų, 

mokytoj

ų darbo 

laikas 

Sistemingai 

visus 

mokslo 

metus 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

darbo 

ataskaitos, 

mokytojų 

refleksinių 

pokalbių 

formų 

pildymas 

2.3.2. Vaiko gerovės 

komisijos suplanuotų 

veiklų įgyvendinimas 

Pagerės progimnazijos 

bendruomenės švietimas 

apie spec. poreikių turinčių 

mokinių ugdymą, 

intensyvės bendravimas ir 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Komisijo

s narių 

darbo 

laikas 

Sistemingai 

pagal 

komisijos 

darbo planą 

Komisijos 

darbo 

ataskaita 
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bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais ir 

atsakingomis institucijomis. 

Bus aktyvinamas mokytojų 

ir pagalbos specialistų 

bendradarbiavimas, siekiant 

geresnių mokinių 

mokmosirezultatų. 

2.4. 

Progimnazi

jos 

mokymo(si

) aplinkų 

gerinimas 

2.4.1. Mokinių ir 

mokinių tėvų įtraukimas į 

aplinkų gerinimo 

procesus 

Bus vykdomi tarpdalykiniai 

integruojamieji projektai, 

kitos veiklos, nukreiptos į 

mokyklos aplinkų gerinimą. 

Skatinamos ir drąsinamos 

visos tėvų iniciatyvos. 

Mokytojai, 

mokiniai, tėvai 

Paramos 

lėšos, 

savivald

ybės 

finansavi

mas 

Mokymo ir 

kitos lėšos 

Veiklos 

plano 

įgyvendini

mo 

ataskaita, 

paramos 

lėšų 

panaudojim

o ataskaita 

2.4.2. Paramos lėšų 

suplanavimas, kitų lėšų 

pritraukimas bei fizinių 

aplinkų gerinimo veiklų 

koordinavimas ir 

organizavimas 

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 

skirtos 

  

___________________________________________ 
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