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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019 metais mokykla pradėjo vykdyti 2019-2023 metų strateginį planą. Kaip ir kiekvienais 

mokslo metais progimnazija vykdo ir  mokslo metų veiklos planą. Pasibaigus metams yra atliekama 

išsami strateginių tikslų pasiekimų analizė ir numatytų krypčių ir veiklų įgyvendinimo rezultatai.  

Siekdami sukurti gyvybingą, savikritišką, besimokančią, siekiančią nuolatinės pažangos 

organizaciją, kūrėme nuolatinio mokytojų profesinio augimo sistemą, ugdydami bendruose ar 

individualiuose seminaruose, forumuose bendravimo ir bendradarbiavimo, socioemocines, 

lyderystės ir kitas kompetencijas: „Laiko valdymas ugdymo procese“, „Pasitikėjimas savimi ir 

bendradarbiavimas“, „Klasės auklėtojas ir socialinių įgūdžių ugdymas“, „Individualios mokymosi 

pasiekimų pažangos stebėjimo praktikumas“, „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais“ ir kt. 

Visi vadybinės komandos nariai tikslingai dalyvavo vadybos ar lyderytsės mokymuose, vadovavo 

darbo grupėms. Administracijos atstovai ir didesnę patirtį turintys mokytojai individualiai (pagal 

poreikį) konsultavo mokytojus, kiekvienam naujam mokytojui paskirti mentoriai (dalykui ir 

vadovavimui klasei). Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo skatinama dalytis atsakomybe už bendrų 

susitarimų laikymąsi, ugdymo kokybę gerinančių aplinkų kūrimą: suremontuota didžioji sporto 

salė, atnaujinti baldai 15-oje mokomųjų kabinetų, sukurtos patogesnės poilsio erdvės 7-iuose 

kabinetuose bei fojė, koridoriuose; įrengta ar atnaujinta kompiuterinė technika informacinių 

technologijų kabinete bei kituose 29-iuose kabinetuose. 

Siekdami kiekvieno mokinio nuolatinės pažangos plėtojome ilgalaikę projektinę veiklą: 

visi aštuntųjų klasių mokiniai rengia ir pristato integruotus projektus (iš viso 55 projektai); mokiniai 

dalyvauja įvairiuose šalies bei tarptautiniuose projektuose: Olympis, Kengūra, Pangea, Bebras ir 

kt.; taip pat mokiniai dalyvavo savanorystės akcijose: gamino žaisliukus vaikams su negalia, lankė 

gyvūnų prieglaudas, senelių namus, padėjo Maisto bankui, dalyvavo labdaros vaikams iniciatyvoje 

„Happimess“. Projektų metu yra ugdomi komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai, socialinė ir sociokultūrinė kompetencijos. Projektinė veikla laikoma progimnazijos 

stiprybe. Stebėdami pamokas, klases; kitą veiklą sprendžiame mikroklimato ir ugdymo (si) 

klausimus. Gabiesiems mokiniams sudaromos sąlygos gilinti dalyko kompetencijas – skiriamos 

valandos moduliams (lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, biologijos moduliai), analizavome ir 

tobulinome individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą, į kurios veiklas įsitraukė 

administracija, mokytojai, klasės auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Patvirtintas ir 

vykdomas atnaujintas „Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 5−8 klasių mokinių individualios 

pažangos stebėjimo aprašas“. Teikiamos diferencijuotos konsultacijos skirtingų poreikių ir 

gebėjimų mokiniams. 71 proc. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, suteiktos 

individualios mokomųjų dalykų konsultacijos. Teikiama pagalba mokiniams, turintiems sunkumų 

ruošiant namų darbus.   



2 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Telkti 

mokytojus 

profesiniam 

augimui, ugdant jų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

Organizuoti bendrus 

mokymus 

mokytojams 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijoms bei 

gebėjimams (socio-

emocinių, bendrų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 

bendravimo su tėvais 

ir kt.) ugdyti. 

Organizuoti bent 

dveji bendri 

mokymai 

mokytojams 

bendravimo, 

bendradarbiavimo ir 

kitoms bendrosioms 

kompetencijoms 

ugdyti. 

Mokytojai skatinami 

kryptingai rinktis 

bendravimo 

seminarus ir 

dalyvauti juose 

individualiai. 

Progimnazijoje organizuoti 

bendri mokymai mokytojams 

bei kitiems pedagoginiams 

darbuotojams: „Laiko 

valdymas ugdymo procese“, 

„Pasitikėjimas savimi ir 

bendradarbiavimas“,  „Klasės 

auklėtojas ir socialinių 

įgūdžių ugdymas“, 

„Individualios mokymosi 

pasiekimų pažangos 

stebėjimo praktikumas“, 

„Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais“. 

Mokytojai ir vadovai 

dalyvavo seminaruose 

individualiai. 

1.2. Pagerinti 

ugdymo (si) ir 

darbo sąlygas. 

Atnaujinti 

kompiuterinę įrangą 

(pagal poreikį) 

dalykų 

mokomuosiuose 

kabinetuose. 

Įrengti naują taupų ir 

kokybišką 

apšvietimą 

didžiojoje sporto 

salėje. 

Atlikti visą 

didžiosios sporto 

salės ir bent dviejų 

kabinetų remontą. 

Įrengti turėklus prie 

laiptų (įėjimas į 

mokyklą iš kiemo 

pusės). 

Pakeisti baldus 

(pagal poreikį) 

mokomuosiuose ar 

darbo kabinetuose. 

Bent dešimtyje 

kabinetų pakeista ar 

įrengta kompiuterinė 

technika. 

Pakeistas 

apšvietimas 

didžiojoje sporto 

salėje. 

Suremontuota 

didžioji sporto salė ir 

du kabinetai. 

Įrengti turėklai. 

Pakeisti visi ar iš 

dalies baldai bent 

dešimtyje kabinetų. 

Kompiuterinė technika įrengta 

ar pakeista nauja daugelyje 

mokomųjų kabinetų: 17 

kabinetų – kompiuteriai, 5 

kabinetuose – vaizdo 

projektoriai, 10 kabinetų – 

garso kolonėlės, 1 kabinete - 

grafinė planšetė, 1 – 

interaktyvus ekranas; įrengta 

nauja kompiuterinė technika 

informacinių technologijų 

kabinete. 

Suremontuota didžioji sporto 

salė ir pakeistas apšvietimas. 

Suremontuota ir atnaujinta 

raštinė, fizinio ugdymo 

mokytojų kabinetas ir vienas 

technologijų mokomasis 

kabinetas.  

Įrengti turėklai saugesniam  

įėjimui į mokyklą iš kiemo 

pusės.  

Pakeisti ar naujai įsigyti baldai 

mokytojų darbo sąlygoms 

gerinti, VDM grupių, pradinių 

klasių mokiniams poilsio 
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erdvėms įrengti: VDM ir 

pradinių klasių mokiniams            

7-iuose kabinetuose; 

mokykliniai baldai, lentos, 

spintos, lentynos ir kt.                

15-oje mokomųjų ir darbo 

kabinetų. 

1.3. Glaudžiau 

bendradarbiaujant 

su mokinių taryba, 

skatinti mokinių 

lyderystę. 

Dalyvaujant mokinių 

savivaldos 

susirinkimuose, 

įtraukti mokinių 

tarybos narius į 

mokyklos veiklos 

tobulinimo procesus. 

Įgyvendinta bent 

viena mokinių 

tarybos iniciatyva 

per metus. 

Dalyvauta keliuose mokinių 

tarybos susirinkimuose, 

įgyvendintos dvi mokinių 

iniciatyvos: įrengta poilsio 

erdvė fojė, įrengtos sėdėjimo 

vietos 5 aukšto koridoriuje. 

1.4. Didinti 

mokinių, turinčių 

mokymosi 

sunkumų, 

ugdymosi 

veiksmingumą, 

skatinti bendravimą 

ir 

bendradarbiavimą. 

Mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagal 

galimybes suteikti 

individualias dalykų 

konsultacijas, 

skatinti dalyvauti 

progimnazijos 

renginiuose. 

Bent pusei mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

suteikiamos 

individualios dalykų 

konsultacijos, visi 

mokiniai skatinami 

dalyvauti 

renginiuose, 

akcijose. 

71 procentui mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, suteiktos 

individualios mokomųjų 

dalykų konsultacijos. 

Mokiniai dalyvauja 

progimnazijos renginiuose. 

2018-2019 mokslo metais 

neužfiksuota patyčių atvejų iš 

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1 Siekti pagerinti mokinių fizinio ugdymo sąlygas. Bendradarbiaujant su mokinių tėvų 

komitetu ir mokyklos taryba  

sprendžiamas sporto aikštyno atnaujimo 

klausimas, t. y. inicijuota parengti sporto 

aikštyno techninio darbo projektą. 

Parengtas projektas leis atnaujinti sporto 

aikštyną, kuriame mokiniai galės saugiai 

sportuoti. 

3.2. Puoselėti lietuvių kalbą nuolat rūpinantis 

taisyklinga mokytojų kalba. 

Inicijuotos lietuvių kalbos „pamokėlės“ 

bei pateikiamos kalbos rekomendacijos 

taisyklingai mokytojų kalbai ugdyti daro 

teigiamą poveikį mokinių kalbai. 
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    
 


