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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

 

 

VIZIJA 

 

Čia gera visiems. 

 

MISIJA 

 

Saugioje ir kūrybiškoje, pagarba vienas kitam grįstoje aplinkoje teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį (I d.) išsilavinimą, sudaryti sąlygas 

tobulėti visiems bendruomenės nariams. 

 

 

 

 



VERTYBĖS 

 Pagarba, rūpinimasis ir tolerancija. 

 Atsakomybė ir sąžiningumas. 

 Kūrybiškumas ir veiklumas. 

 Pasidalytoji lyderystė. 

 Pilietiškumas.  

 

PRIORITETAS 

 

Bendruomeniškumo puoselėjimas ir kompetencijų plėtojimas. 



2020-2021 M. M. PROGIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 

 

 Pradinio ugdymo programa. 

 Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis. 

 

KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

Iš viso progimnazijoje yra 39 klasių komplektai, mokosi 948 mokiniai; vidurkis klasėje – 24,3 mokiniai. 

 

 1-4 klasės 

Klasių komplektų–17 

Mokinių–368 

Vidurkis klasėje–21,6 

 5-8 klasės 

Klasių komplektų–22 

Mokinių–580 

Vidurkis klasėje–26,3 

 



 

PROGIMNAZIJOS VADOVAI 

 

Direktorė   Rita Lūžienė, II-oji vadybinė kategorija 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Sigitas Daubaras 

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja  Alvyda Blockuvienė 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja  Violeta Labanienė 

Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja Eglė Ankėnienė, II-oji vadybinė kategorija 

 

 

 

 

    



MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI 

 

 69 mokytojai: 7 – mokytojai, 38 – vyresnieji mokytojai, 23 – mokytojai metodininkai, 1 – mokytojas ekspertas. 

 

 Progimnazijoje dirba psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, 3 mokytojo padėjėjai, 2 bibliotekininkai, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

TIKSLAI 

1. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius, kuriant saugią aplinką ir teikiant pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams. 

2. Tobulinti bendradarbiavimo kultūrą ir bendrą pamokų planavimą, integraciją ir projektus. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Tikslui „Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius, kuriant saugią aplinką ir teikiant pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams“ pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1.1. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, gerinti pamokos kokybę; 

      1.2.  Kurti palankias ugdymo(-si) aplinkas įvairių poreikių mokiniams. 

 

     2. Tikslui „Tobulinti bendradarbiavimo kultūrą ir bendrą pamokų planavimą, integraciją ir projektus“ pasiekti keliami šie uždaviniai: 

2.1. Tęsti prevencinių programų įgyvendinimą; 

2.2. Auginti bendradarbiavimo kultūrą, veikti kartu; 

2.3. Tęsti projektinę veiklą integruojant įvairių dalykų turinį. 

 

 



LAUKIAMI REZULTATAI 
LAUKIAMO REZULTATO ĮGYVENDINIMO 

VERTINIMO KRITERIJAI 

DUOMENYS PAMATAVIMUI 

Tikslas. Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius, kuriant saugią aplinką ir teikiant pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams. 

 

1.1. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, gerinti pamokos kokybę.  

Netradicinės tėvų ir vyresnių klasių mokinių 

pamokos 1 – 4 klasių mokiniams.  

100 procentų mokinių dalyvaus veikloje. 2019-2020 m. m. vyko netradicinės tėvų ir 

vyresnių klasių mokinių pamokos 1 – 4 klasių 

mokiniams. Jose dalyvavo 100 procentų 1 – 4 

klasių mokinių.  

Pravesta 40 netradicinių pamokų.  

Iš viso „Student to student“ dalyvavo 119 

mokinių (Mokytojų dienos proga).  

 

Pamokos netradicinėse erdvėse 1 – 4 klasių 

mokiniams. 

90 procentų mokytojų organizuos pamokas 

netradicinėse erdvėse. 

2019-2020 m. m. vyko 81 pamoka netradicinėse 

erdvėse 1 – 4 klasių mokiniams. Jas vedė 20 

mokytojų. Vadinasi, 80 procentų pradinio 

ugdymo MG mokytojų organizavo pamokas 

netradicinėse erdvėse. 

Anglų kalbos netradicinėse pamokose dalyvavo 

152 mokiniai.  

Projekto ,,Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo sistema“ vykdymas. 

100 procentų mokinių, mokytojų ir tėvų 

dalyvaus projekte. 

Projektą ,,Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo sistema“ anglų kalbos pamokose 

vykdė visi 308 mokiniai.  



Projekto ,,Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo sistema“ vykdyme dalyvavo 100 

procentų mokinių, mokytojų ir tėvų. 

 

Aktyviųjų metodų taikymas ketvirtose klasėse 

„Mokytojas - mokytojui“. 

Dalyvaus 100 procentų ketvirtų klasių 

mokytojų. 

 

Visos 4 klasių mokytojos (100 procentų) 

bendradarbiavo, dalijosi patirtimi, idėjomis, 

reflektavo aktyviųjų metodų taikymo 

galimybes. 

Aktyviųjų metodų taikyme ketvirtose klasėse 

„Mokytojas - mokytojui“ dalyvavo 100 

procentų ketvirtų klasių mokytojų.  

 

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 

ugdymas trečiose klasėse (mokytojų patirties 

sklaida). 

Dalyvaus 100 procentų trečiųjų  klasių 

mokytojų. 

Anglų kalbos mokytojos Margarita Juzėnienė ir 

Daiva Liškienė bendradarbiavo ir dalinosi 

patirtimi dėl mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, ugdymo trečiose klasėse.  

Visos mokytojos (100 procentų), dirbančios su 

trečių klasių mokiniais, turinčiais specialiųjų 

poreikių, bendradarbiavo ir dalinosi patirtimi.  

Skaitmeninių  EMA pratybų naudojimas 

matematikos pamokose. 

100 procentų mokinių naudos skaitmenines 

pratybas. Gerės pamokos kokybė, didės 

mokinių motyvacija. 

Dauguma 1–4 klasių mokytojų naudojo 

skaitmenines EMA pratybas ne tik 

matematikos, bet ir kitų dalykų pamokose. 

Dauguma 1–4 klasių mokinių naudojo 

skaitmenines pratybas, gerėjo pamokų kokybė, 

didėjo mokinių motyvacija.  



Visi 5-8 klasių mokiniai naudojo skaitmenines 

pratybas matematikos pamokose (balandžio-

birželio mėn.).  

 

Virtualios aplinkos: YouTube sukurta ir įkelta 

vaizdinė medžiaga mokiniams, asmeninėje 

svetainėje www.superit.lt įkeliama įvairi 

medžiaga mokiniams. 

Gerės pamokos kokybė, didės mokinių 

motyvacija, nes neaiškias užduotis mokiniai 

galės atlikti savarankiškai pažiūrėję vaizdinį 

filmą. 

Visos anglų kalbos mokytojos pildė asmeninį 

YouTube kanalą video pamokomis.  

Pradinio ugdymo MG mokytojos naudojo 

virtualias aplinkas: sukurtos mokymosi 

svetainės, pildomi asmeniniai YouTube kanalai 

video pamokomis, naudojama viešai prieinama 

YouTube  aplinka dalykų turinio perteikimui bei 

suvokimui palengvinti.  

Gerėjo pamokų kokybė, didėjo mokinių 

motyvacija, užduotis mokiniai galėjo atlikti 

savarankiškai pažiūrėję vaizdinį filmą. 

Matematikos mokytoja Rita Raižienė kūrė ir 

talpino video pamokas Yuotube kanale.  

Informacinių technologijų mokytoja Natalija 

Matyjaškoit kūrė ir talpino video pamokas 

Yuotube kanale, naudojo sukurtą svetainę 

www.superit.lt mokomajai medžiagai talpinti.  

Dalyvavimas seminaruose apie šiuolaikiškus 

mokymosi metodus, jų taikymas ugdymo 

procese. 

100 procentų dalyvavusių mokytojų 

pasidalys gerąja patirtimi, pritaikys naujus 

aktyvius mokymo metodus. 

100 procentų anglų kalbos mokytojos dalyvavo 

seminaruose apie šiuolaikiškus mokymosi 

metodus, jų taikymą ugdymo procese. 

90 procentų pradinio ugdymo metodinės grupės 

mokytojų dalyvavo seminaruose ir mokymuose 

http://www.superit.lt/
http://www.superit.lt/


apie šiuolaikiškus mokymosi metodus, jų 

taikymą ugdymo procese. Visos mokytojos 

taiko aktyvius mokymo metodus ugdymo 

procese.  

67 procentai matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų dalyvavo seminaruose.  

90 procentų žmogaus saugos ir gamtamokslinio 

ugdymo mokytojų dalyvavo seminaruose ir 

mokymuose.  

Testavimo sistemų kūrimas bei naudojimas 

informacinių technologijų pamokose. 

100 procentų mokinių įsivertins testavimo 

pagalba.  

Visi informacinių technologijų mokytojos 

Natalijos Matyjaškoit 5-tų bei 7-tų klasių 

mokiniai pamokų pabaigoje galėjo įsivertinti 

atliekant trumpus testus, sukurtus Wondershare 

QuizCreator programoje. 

Visi matematikos mokytojos Ritos Raižienės  

5a, 5b, 5e, 6a, 6c, 6d klasių  mokiniai įsivertina 

Google formų testavimo pagalba. 

Teminės užsienio kalbų pamokos, susijusios su 

Europos kalbų diena, Helovynu, Kalėdomis, Šv. 

Valentino diena, Velykomis. 

Mokiniai taps labiau motyvuoti, praplės savo 

žinias. 

Vyko teminės anglų kalbos ir kitų dalykų 

integruotos pamokos. Viso: 27 pamokos.  

Mokiniai praplėtė savo žinias, tapo labiau 

motyvuoti.  

 

Pamokos netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

 

Kiekvienas mokytojas organizuos bent vieną 

pamoką netradicinėje edukacinėje erdvėje. 

 

Matematikos mokytoja Rita Raižienė 5a,5b, 5e 

klasėse mokydamiesi ploto matavimo vienetus, 

atliko matavimus mokyklos aktų salėje, 



mokytojų kambaryje, koridoriuose, 

informaciniame centre ir bibliotekoje.  

2020 m. sausio 21 d.  anglų kalbos pamoka  

„The Books I Like Reading“ progimnazijos 

bibliotekoje, 14 8 d klasės mokinių. Mokytoja  

Marija Gvozdenko.  

2019 m. spalio 1 d. Fizikos pamoka „Heide 

parko atrakcionų dinamika“. Dalyvavo 43 8a, 

8b, 8f klasės mokiniai. Mokytoja Liuda 

Ščensnovičienė.  

2019 m. spalio 2 d. Biologijos pamoka „Gyvūnų 

pasaulio stebėjimas Serengečio parke“. 

Dalyvavo 43 8a, 8b, 8f klasės mokiniai. 

Mokytoja Liuda Ščensnovičienė.  

2019 m. spalio 24 d. Biologijos pamoka 

„(Ne)draugiški organizmai mokykloje“. 

Dalyvavo 97 % 5a, 5b, 5c, 5d ir 5e klasių 

mokiniai. Mokytojos Lina Deninienė, Greta 

Jeraminaitė. 

2019 m. lapkričio 6 d. Netradicinė edukacinė 

pamoka „Pelėdų namai“. Dalyvavo 100 

procentų 5a klasės mokinių. Mokytoja Lina 

Deninienė.  

Atvirų integruotų lietuvių kalbos, matematikos 

ir istorijos pamokų vedimas, stebėjimas bei 

aptarimas. 

80 procentų mokytojų pasidalins gerąja darbo 

patirtimi. 

 

 



Supažindinimas su vertinimo normomis ir 

reikalavimais įvairių dalykų pamokose. 

Mokytojų vertinimo sistema bus suprantama 

visiems mokiniams. Mokiniai saugiau jausis 

žinodami vertinimo tvarką, leis mokiniui siekti 

aukščiausio rezultato. 

Visi pradinio ugdymo metodinės grupės 

mokytojai (100 procentų) supažindino mokinius 

ir jų tėvus su vertinimo normomis ir 

reikalavimais įvairių dalykų pamokose bei 

nuotolinio mokymo metu.  

Visi mokytojai dirbantys 5-8 klasėse 

supažindino mokinius su vertinimo normomis 

dalykų pamokose.  

2019 m. rugsėjo 19 d.,  metodinių grupių 

atstovai visuotiniame 5-ų klasių tėvų 

susirinkime pristatė dalykų vertinimo normas ir 

reikalavimus pamokoms.  

 

Individualios kiekvieno mokinio pažangos 

stebėjimas ir vertinimas siekiant padėti jam 

mokytis ir išmokti. Įsivertinimo (refleksijos) 

skatinimas. 

 

 

 

 

100 procentų mokinių, atsižvelgdami į atsaką, 

sieks asmeninės pažangos. Stiprės jų 

mokymosi motyvacija, gerės akademiniai 

pasiekimai. Visi mokytojai skatins vaikus 

įsivertinti, fiksuos jų pasiekimus. Didės 

mokinių sąmoningumas ir atsakomybė už 

mokymąsi. 

Individualios pažangos stebėjimo aprašo 

vykdymas visose 5-8 klasėse.  

Įvairių dalykų pamokose mokiniai nuolat 

skatinami iškelti mokymosi uždavinį, įsivertinti 

pasiekimus.  

1.2 uždavinys. Kurti palankias ugdymosi aplinkas įvairių poreikių mokiniams 



Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešinių–

dailyraščio konkursas ,,Skaitau lietuvišką 

pasaką“. 

Konkurse dalyvaus mokiniai iš įvairių šalių.  

30 procentų  mokyklos mokinių dalyvaus 

konkurse ir stengsis laimėti. 

Tarptautiniame pradinių klasių mokinių 

piešinių–dailyraščio konkurse „Skaitau 

lietuvišką pasaką“ dalyvavo 7 mokyklos 

mokiniai, mokytojos Daiva Šeputienė, Inga 

Šepetienė, Jolanta Valasinavičienė. 

 

Dalyvavimas respublikiniame edukaciniame 

konkurse „Olympis 2019” (rudens sesija) ir 

„Olimpis 2020“ (pavasario sesija). 

Konkurse dalyvaus norintys 2-4 klasių 

mokiniai. 

Respublikiniame edukaciniame konkurse 

„Olimpis“ rudens ir pavasario sesijose dalyvavo 

67 2–4 klasių mokiniai.  

 

Dalyvavimas tarptautiniame konkurse 

„Kengūra“ (matematika, anglų kalba). 

Dalyvaus norintys 1-8 klasių mokiniai. 2020 m. balandžio 30 d. įvyko nuotolinis 

tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2020“, kuriame dalyvavo 90 1-8 klasių mokinių. 

Akcija „Skaito visa mokykla“. 

 

100 procentų mokinių dalyvaus akcijoje. 2019 m. gruodžio mėn. akcijoje ,,Skaito visa 

mokykla“ dalyvavo 388 1-4 klasių mokiniai.  

5-8 klasėse akcija nevyko dėl karantino. 

Dalyvavimas įvairiuose mokyklos, miesto, 

respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, 

olimpiadose, viktorinose, komandiniuose 

turnyruose. 

Įvairių poreikių mokiniai galės patirti sėkmę.  2019 m. lapkričio – 2020 m. sausio mėn., 

Tarpmokyklinis projektas su Šiaulių Gegužių 

progimnazija „Christmas Comics“. Dalyvavo 

17 5-8 kl. mok. Vaida Sarnackaitė, Gintarė 

Genrich, Marija Gvozdenko. 

2020 m. vasario mėn.  12–13 d. mokyklos 

konkursas „My Beloved Lithuania“ („Mano 

mylima Lietuva“) 55 8a, b, c, e klasių mokiniai, 

mokytoja Vaida Sarnackaitė.  



2019 m. spalio 3 ir 17d. „Konstitucijos 

egzaminas“. 20 7a, f, 8a, b, c, d, e, f  klasių 

mokinių. Mokytojos Aušra Dringelienė, Jelena 

Krasockaja. 

2019 m. lapkričio 28 d. „Literatūrinis 

protmūšis“ Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. 

Mokytojos Jelena Krasockaja, Audronė 

Skinderytė-Bagdonienė  30 6b, 6d klasių 

mokinių. 

2020 m. vasario 12 d.  nacionalinis istorijos 

konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“. 

Mokytojos Aušra Dringelienė, Jelena 

Krasockaja 15 8a, d, e, f klasių mokinių. 

Respublikinis konkursas ,,Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija“.  Mokytoja Aušra 

Dringelienė, 8b klasės mokinė – užimta antra 

vieta.  

2020 m. kovo 3 d.  Respublikinė 5-8 klasių 

mokinių olimpiada „Mano gaublys“. 41 6-8 

klasių mokinys. Mokytojos Audronė Skinderytė 

Bagdonienė, Violeta Labanienė.  

2020 m. sausio 22 d.  tarptautiniame 

matematikos konkurse „Pangea“ dalyvavo 10 

5c, 5d, 6b, 6e ir 8d klasių mokinių, mokytojas 

Edmundas Klimas. 



2020-01-22 tarptautiniame matematikos 

konkurse „Pangea“ dalyvavo septyni mokytojos 

Ritos Raižienės mokiniai. 

2019 m. lapkričio 15 d.  Informatinio mąstymo 

konkurse BEBRAS dalyvavo 24 2–4 klasių ir 12 

8 klasių mokinių. Mokytojai Sigitas Daubaras, 

Raimondas Jarista, Natalija Matyjaškoit. 

Informacinio mąstymo konkurse BEBRAS 

dalyvavo 28 5–7 klasių mokiniai. Mokytojai 

Sigitas Daubaras, Valerija Laukienė, Natalija 

Matyjaškoit. 

2019 m. gruodžio 12 d.  Kompiuterinio meno 

konkursas „Žiemos fantazija 2019“ dalyvavo 

166 5–6 klasių mokiniai.  Mokytojai Sigitas 

Daubaras, Valerija Laukienė, Natalija 

Matyjaškoit.  

2019 m. gruodžio 6 d.  5-7 klasių 20 mokinių 

dalyvavo Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 

konkurse Kalėdinis žaisliukas iš nereikalingų 

kompiuterinių įrenginių.  Mokytoja Natalija 

Matyjaškoit.  

2020 m. kovo 13 d.  VGTU licėjaus „Virtualios 

realybės“ konkursas kovo 11 d. paminėti 

Dalyvavo 30 5-7 klasių mokinių.  

Mokytoja  Natalija Matyjaškoit. 

Dalyvavimas Vilniaus miesto 6-okų diktantų 

konkurse  ,,Paukščio skrydis“ (6d klasės  



mokinė). 6d klasės trys mokiniai dalyvavo 

mokyklos Raiškiojo skaitymo konkurse, 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. 

Mokytoja Roma Petrauskienė.  

Raiškiojo skaitymo konkursas -  8b klasės 

mokinė I vieta bei Vilniaus miesto mokyklų 

Raiškiojo skaitymo konkursas -  Paskatinamoji 

vieta. 8b klasės mokinė dalyvavo mokyklos 8 

klasių lietuvių kalbos olimpiadoje - I vieta, 6a 

klasės mokinės dalyvavo mokyklos 6 klasių 

lietuvių kalbos olimpiadoje - I vieta ir II vieta. 

Mokytoja Rimvyda Piečiukaitienė.  

Lietuvių kalbos 8 klasių olimpiada: 8f klasės 

mokinys  – II vieta. Dailyraščio konkursas - 5b 

klasės mokinė - I vieta.  Raiškiojo skaitymo 

konkursas 5b klasės mokinė – II vieta. Mokytoja 

Lina Juostienė. 

8-tų klasių lietuvių kalbos olimpiada: 8 d klasės 

mokinė – II vieta. Raiškiojo skaitymo 

konkursas: 8 a klasės mokinė –  III vieta. 

Mokytoja Jūratė Paukštienė.  

2020 m. sausio 31 d. „Nacionalinio kritinio 

mąstymo ir problemų sprendimo konkursas“. 

Dalyvavo 25 8 klasių mokiniai. Mokytojos Lina 

Deninienė, Liuda Ščensnovičienė. 

 



 

Ugdymo turinio diferencijavimas įvairių 

dalykų pamokose.  

Iniciatyva „Mokinys mokiniui“. 

Silpniau besimokantys mokiniai turės galimybę 

patirti sėkmę pamokose, gabesni pagilins 

dalyko žinias. Be to, dirbdami poroje ar grupėje 

mokiniai patobulins savo bendravimo įgūdžius. 

2019 m. spalio 4 d. 40 procentų 8f mokinių vedė 

fizikos pamokas 6-7 klasių mokiniams. 

Mokytoja Liuda Ščensnovičienė.  

Dalykinės savaitės.  100 procentų mokinių patobulins 

komunikacines kompetencijas, mokėjimo 

mokytis ir socialinę kompetencijas.  

Gamtos mokslų dalykinė savaitė, 2019 m. 

lapkričio 11-15 d. 

Pradinio ugdymo dalykinė savaitė, 2020 m. 

vasario 24-28 d. 

Lietuvių kalbos ir literatūros dalykinė savaitė, 

2020 m. kovo 2-6 d. 

Dorinio ir socialinio ugdymo dalykinė savaitė, 

2020 m. kovo 9-13 d.  

Dalykų konsultacijos mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

30 procentų mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, bus suteiktos individualios 

dalykų konsultacijos, nedidinant mokymosi 

krūvio. 

37 procentams mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, suteiktos individualios 

dalykų konsultacijos. 

Lietuvių kalbos, matematikos, fizikos ir 

biologijos gabių mokinių ugdymo programos 

vykdymas. 

 

 

 

 10 procentų mokinių lankys gabių mokinių 

modulio pamokas ir sistemingai gilins lietuvių 

kalbos, matematikos, fizikos ir biologijos žinias, 

ugdysis gebėjimus. 

2019-2020 m. m. Gabių mokinių modulio 

pamokas (biologijos, fizikos, lietuvių kalbos, 

matematikos) pamokas lankė 66 mokiniai – 41,2 

procento aštuntų klasių mokinių. 



 

Namų darbų ruošos grupė. Sudarytos sąlygos mokiniams, dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų 

negalintiems tinkamai atlikti namų darbų. 

Mokiniai ugdysis mokėjimo mokytis, 

komunikacinę ir asmeninę kompetencijas. 

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir 

penktadieniais vykdavo namų darbų ruošos 

grupė 5-8 klasių mokiniams (šešios valandos 

per savaitę).   

Dalyvavimas 8-jų klasių ilgalaikėje 

projektinėje veikloje. 

100 procentų mokinių vykdys ilgalaikius 

projektus, ugdysis komunikacinę, mokėjimo 

mokytis ir socialinę kompetencijas. 

2019-2020 m. m. I pusmetį, 100 procentų 8-jų 

klasių mokinių dalyvavo ilgalaikėje projektinėje 

veikloje.  

Viso: 52 projektai (iš jų 10 integruotų projektų).  

2. Tikslas: Tobulinti bendradarbiavimo kultūrą ir bendrą pamokų planavimą, integraciją ir projektus. 

 

2.1. uždavinys. Tęsti prevencinių programų įgyvendinimą. 

Prevencinė programa „Savu keliu“. 100 procentų mokytojų su mokiniais dalyvaus 

prevencinėje veikloje.  

Visi progimnazijos mokiniai dalyvavo 

prevencinėje programoje „Savu keliu“. 

Sveikatingumo renginių organizavimas. 100 procentų mokinių ir mokytojų dalyvaus 

bent dviejuose sveikatingumo renginiuose. 

4 5c klasės mokiniai dalyvavo konkurse 

„Sveikatos lėkštė“ konkurse, mokytoja Aušra 

Petravičienė. 

Saugus ir draugiškas internetas. 100 procentų mokinių dalyvavusių  programoje 

pagerins savo žinias bei supratimą apie socialinę 

kultūrą. 

2020-02-07 Saugaus interneto savaitė 

mokykloje. 80 procentų 5–7 klasių mokinių 

dalyvavo pasiūlytose veiklose. Mokytojai 

Natalija Matyškoit, Valerija Laukienė, Sigitas 

Daubaras. 

 



Teminės klasės valandėlės apie žalingus 

įpročius, sveiką gyvenseną bei socialinę 

kultūrą. 

7e, 7b, 7d, 6e, 5c mokiniai dalyvavę 

programoje pagerins savo žinias bei supratimą 

apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių žalą bei 

socialinę kultūrą. 

 

Sporto renginių ir varžybų organizavimas 

stiprinant mokinių ir kitų mokyklos 

bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę 

sveikatą, sveikatos žinių bei sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimas bei formuoti 

sveikos gyvensenos įgūdžius 

Simono Daukanto progimnazijos bendruomenė 

įsitrauks į sveikos gyvensenos kompetencijų 

ugdymą.  

2019-2020 m. m. spalio mėn., penktų klasių 

kvadrato varžybos, dalyvavo 60 procentų 

penktų klasių mokinių. 

2019-2020 m. m. lapkričio mėn., šeštų klasių 

kvadrato varžybos, dalyvavo 60 procentų šeštų 

klasių mokinių. 

2019-2020 m. m. gruodžio mėn., aštuntų klasių 

3x3 krepšinio varžybos, dalyvavo 20 procentų 

aštuntų klasių mokinių. 

2019-2020 m. m. vasario mėn., septintų klasių 

tinklinio varžybos, dalyvavo 40 procentų 

septintų klasių mokinių. 

2019-2020 m. m. kovo mėn., aštuntų klasių 

tinklinio varžybos, dalyvavo 40 procentų 

aštuntų klasių mokinių. 

Fizinio ugdymo mokytojai Marius Bankauskas, 

Linas Skripka. 

 

Teminės 5-8 klasių užsienio kalbų pamokos 

apie sveiką gyvenimo būdą, pilietiškumą 

„Healthy living“, „Healthy food“, „Being a 

Good Citizen“. 

100 procentų dalyvavusių mokinių patobulins 

užsienio kalbų žinias, sužinos daugiau apie 

sveiką mitybą bei gyvenimo būdą. 

2020 m. sausio mėn. 13 d.  Teminė anglų kalbos 

pamoka „Victims of January 13th”, 15 8a klasės 

mokinių, mokytoja  Vaida Sarnackaitė; 11 8C 

klasės mokinių, mokytoja Marija Gvozdenko. 

2020 m.  vasario mėn. teminės pamokos 

„Healthy living“ 15 8d klasės mokinių; „How to 



be a responsible citizen“. Mokytoja  Elena 

Sabienė, 14 7f klasės mokinių.  

2020 m. vasario 26 d.  pamoka, skirta sveikos 

gyvensenos įgūdžiams ugdyti „Healthy Food“ 

14 8b ir 12 8f klasių mokinių, mokytoja  Marija 

Gvozdenko. 

Trumpalaikiai projektai II užsienio kalbos  

pamokose 2019 m. rugsėjo mėn – spalio 7d. 

„Sveikata svarbu“ 8 klasėse (60 mokinių).  2020 

m. sausio – vasario mėn. „Metu laikai“ 7 klasėse 

(50 mokinių).  

 2020 m. gruodžio mėn. „Mūsų šventes“ – 6 

klasėse (40 mokinių). Mokytojai David 

Oganesian, Jolita Šilinskienė, Alicija Perednytė, 

Rita Kalesinskienė. 

 

Dalyvavimas mokyklos organizuojamuose 

renginiuose, socialinėse akcijose. 

Moksleiviai taps pilietiški, patobulins socialines 

kompetencijas. 

2019 m. gruodžio 20 d. visi mokiniai dalyvavo 

savanorystės akcijoje „Pagamink Švelniuką 

neįgaliam vaikui“. 

Vyresniųjų klasių mokiniai vedė netradicines 

pamokas jaunesniųjų klasių mokiniams per 

Mokytojų dieną (2019-10-04), Vasario 16 d. 

(2020-02-14).  

Bendradarbiavimas su socialine pedagoge, 

psichologe, sveikatos priežiūros specialiste. 

Profesionaliai bus sprendžiami pasitaikantys 

patyčių ir sveikatai kenksmingų priemonių 

vartojimo atvejai. 

Išsiaiškinti sveikatai kenksmingi vartojimo 

atvejai, informuotas teritorinis policijos 



komisariatas. Sėkmingai išspręsti visi žinomi 

patyčių atvejai.  

100 procentų klasės auklėtojų esant poreikiui 

konsultavosi su mokyklos socialine pedagoge, 

psichologe, sveikatos priežiūros specialiste.  

Edukacinė programa „Mokausi iš kino“  kino 

teatruose ,,Pasaka“ ir „Skalvija“. Filmų peržiūra 

ir aptarimas.  

 

100 procentų dalyvavusių mokinių nagrinės   

patyčių ir žalingų įpročių problemas. 

 

Edukacinio filmo ,,Aš iš kitos veidrodžio pusės“ 

peržiūra ir aptarimas. 5c, 5e, 7a, 7b, 7e, 8e  

klasės, mokytojos Aušra Petravičienė, Nijolė 

Valiūnienė, Asta Ilgevičiūtė, Vaida Sarnackaitė, 

Gintarė Genrich, aušra Dringelienė. Viso: 151 

mokinys.  

2020 m. vasario 11-20 d. filmo ,,Les choristes” 

peržiūra ir aptarimas  klasėje - 8 b, e klasėse.   

Filmo ,, Les aventures de Tintin” peržiūra ir 

aptarimas klasėje - 7 c, f  klasėse. Mokytoja  Rita 

Kalesinskienė. Viso: 54 mokiniai.  

 

2.2. uždavinys. Auginti bendradarbiavimo kultūrą, veikti kartu.  

 

Parodų organizavimas mokyklos koridoriuose. 100 procentų 1-8 klasių mokytojų bei mokinių 

eksponuos savo kūrybinius darbus parodose. 

 

100 procentų 1-8 klasių mokytojų bei mokinių 

eksponavo kūrybinius darbus parodose. 

Matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojų metodinė grupė – 6 parodos.  



Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinė grupė – 7 parodos. 

Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų 

metodinė grupė – 10 parodų.  

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė – 7 

parodos.  

Gamtamokslinio ugdymo ir žmogaus saugos 

mokytojų metodinė grupė – 4 parodos. 

Dalyvavimas miesto ir respublikos piešinių 

konkursuose. 

 

30 procentų  mokinių dalyvaus konkursuose ir 

stengsis laimėti. 

2019 m. gruodžio mėn.  kompiuterinio meno 

konkursas „Žiemos fantazija 2019“ dalyvavo 10 

procentų 5–6 klasių mokinių  (mokytojai; 

Sigitas Daubaras, Valerija Laukienė, Natalija 

Matyjaškoit).  

  

Kalėdiniai ir advento renginiai klasėse. Dalyvaus 100 procentų 1–4 kl. mokinių, 

mokytojų, dalykų mokytojų, tėvų. 

Visi 1-8 klasių mokiniai dalyvavo kalėdinėje 

edukacijoje „Trimito miestas“ (2019-12-19) ir 

savanorystės akcijoje „Pagamink Švelniuką 

neįgaliam vaikui“ (2019-12-20). 

50 procentų mokinių dalyvavo kalėdiniame 

kabinetų puošimo konkurse „2020 - baltosios 

metalinės Žiurkės metai“. 

Kalėdiniai renginiai klasių bendruomenei. Šventėse dalyvaus 100 procentų 5a, 5d, 8c, 8f 

klasių mokinių ir 60 procentų mokinių tėvų. 

2019 m. gruodžio 20 d., Kalėdinė šventė 

„Senamiečio boulinge“, mokytojas Marius 

Bankauskas, 26  6e klasės mokiniai ir jų tėvai.  



2019 m. gruodžio 20 d. Kalėdinis renginys 

„Naktis mokykloje“. Dalyvavo  82 procentai 8b, 

8e ir 8f klasių mokinių. Mokytojos Liuda 

Ščensnovičienė, Airida Grinevičienė, Vaida 

Sarnackaitė. 

Kelionių, išvykų, ekskursijų organizavimas 

Lietuvoje ir už jos ribų. 

100 procentų 1-8 klasių mokinių dalyvaus bent 

vienoje išvykoje.  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinės grupės mokytojai organizavo 13  

išvykų, kelionių, ekskursijų. Žmogaus saugos ir 

gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė 

grupė – 7 kelionė, išvykos, ekskursijos.  

Pranešimai mokyklos internetinėje svetainėje, 

„Facebook“ paskyroje. 

 

 

50 procentų mokytojų rašys pranešimus į 

mokyklos internetinę svetainę, „Facebook“ 

paskyrą.  

Visus mokslo metus pranešimai rašyti apie 

organizuojamus, vykdomus konkursus, 

projektus bei dalyvavimą kitų įstaigų veiklose, 

mokinių bei asmeninius pedagoginius 

pasiekimus.  

2020 m. gegužės mėn. – virtuali 6-ų klasių 

mokinių darbų paroda mokyklos internetinėje 

svetainėje „Erdviniai kūnai“ . Mokytoja Rita 

Raižienė 

2019 m. gruodžio mėn. Progimnazijos 

paskyroje 5-7 klasių mokinių konkursinių darbų 

publikavimas „Kalėdinis žaisliukas iš 

nereikalingų kompiuterinių įrenginių“.  

Mokytoja Natalija Matyjaškoit. 

Kvalifikacijos kėlimas, gerosios patirties 

sklaida. 

100 procentų mokytojų dalyvaus kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose.  

100 procentų mokytojų dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. Dalijosi patirtimi 

metodinių grupių susirinkimuose.  



 

Kolegų pamokų stebėjimas bei aptarimas, 

pasidalijimas gerąja patirtimi. 

80 procentų mokytojų pasidalys gerąja 

patirtimi. 

 

6-ų ir 8-ų klasių anglų kalbos diagnostinių testų 

parengimas bei organizavimas. 

Parengti 6-ų ir 8-ų klasių anglų kalbos 

diagnostiniai testai, leis įvertinti šių klasių 

įgūdžius.  

Nevyko dėl karantino. 

8-ų klasių mokinių anglų kalbos kalbinių 

įgūdžių vertinimas. 

Patikrinti 8-ų klasių mokinių anglų kalbos 

kalbiniai įgūdžiai. 

Nevyko dėl karantino.  

Dalyvavimas metodinių  grupių 

susirinkimuose. 

100 procentų mokytojų per mokslo metus 

dalyvaus metodinės grupės susirinkimuose. 

100 procentų mokytojų dalyvavo metodinių 

grupių susirinkimuose.  

Aktualieji kalbos klausimai. 90 procentų mokytojų vartos taisyklingą 

sakytinę ir rašytinę kalbą. 

90 procentų progimnazijos mokytojų dalyvavo 

lietuvių kalbos mokytojos Agnės Bolytės 

vedamose „Kalbos penkiaminutė“ 

tiesioginiuose ir nuotoliniuose pristatymuose. 

Lietuvių kalbos klausimai ir naujovės. 100 procentų lietuvių kalbos mokytojų 

susipažins su VLKK priimtais nutarimais. 

100 procentų progimnazijos mokytojų 

susipažino su lietuvių kalbos mokytojos Agnės 

Bolytės pristatytais VLKK priimtais nutarimais.  

Renginys, skirtas mokyklos bendruomenei – 

edukacinė ekskursija Žemutinės pilies Valdovų 

rūmuose. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas. Nevyko dėl karantino.  

Akcija, skirta Vasario 16 d. Netradicinės 

pamokos, skirtos Lietuvai.  

100 procentų dalyvavusių mokytojų praves 

netradicines pamokas.  

Visi progimnazijos mokytojai 2020 m. vasario 

14 d. vedė netradicines pamokas, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

2.3. uždavinys. Tęsti projektinę veiklą integruojant įvairių dalykų turinį.  



 

Trumpalaikių ir ilgalaikių projektų 

įgyvendinimas 1–4 klasėse. 

 Pradinio ugdymo metodinės grupės mokytojai 

įgyvendino trumpalaikius ir ilgalaikius 

projektus 1–4 klasėse. Bent dviejuose 

projektuose dalyvavo visi 1–4 klasių mokiniai 

(100 procentų).  

Buvo organizuojami 2 tarptautiniai, 2 

respublikiniai, 6 integruoti projektai. 10 

ilgalaikių ir 36 trumpalaikiai projektai.  

Trumpalaikių ir ilgalaikių integruotų įvairių 

dalykų projektų organizavimas ir vykdymas 5–

8 klasėse. 

 Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų 

metodinė grupė – 4 projektai.  

Meninio ugdymo, technologijų ir fizinio 

ugdymo mokytojų metodinė grupė – 2 projektai. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinė grupė – 6 projektai.   

Matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojų metodinė grupė – 6 projektai.  

  

 

 

 

 

 

 



2020–2021 M. M. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAI 

1. Gerinti mokymo(si) kokybę. 

2. Siekti aukštesnės organizacijos kultūros, glaudesnio bendradarbiavimo. 

UŽDAVINIAI: 

1. Tikslui „Gerinti mokymo(si) kokybę“ pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1.1. Gerinti pamokos kokybę, taikant inovatyvius mokymo metodus, organizuojant darbą grupėmis, integruotas pamokas bei diferencijuojant 

namų darbų užduotis; 

1.2. Atnaujinti 1-4 klasių mokinių individualios pažangos ir pasiekimų sistemą; 

1.3. Tobulinti mokytojų technologines kompetencijas, diegiant naują nuotolinio mokymo(si) platformą; 

1.4. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems sunkumų, tęsti prevencinę veiklą.  

 

2. Tikslui „Siekti aukštesnės organizacijos kultūros, glaudesnio bendradarbiavimo“ pasiekti keliami šie uždaviniai: 

2.1. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimo kultūrą; 

2.2. Sistemingai plėtoti progimnazijos ir mokinių tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

2.3. Atnaujinti ryšius su socialiniais partneriais. 

 

 

 



1. Tikslas. Gerinti mokymo(si) kokybę. 

 

1.1. uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, taikant inovatyvius mokymo metodus, organizuojant darbą grupėmis, integruotas pamokas bei diferencijuojant 

namų darbų užduotis. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Netradicinės pamokos 

Mokytojų dienos proga 

Spalio 5 d.  Aurelija Tamošaitienė Projekte dalyvaus visi 4b klasės 

mokiniai (100 proc.). 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų diena „Netradicinės 

tėvų vedamos  pamokos 

vaikams“ 

Spalio 5 d. Vitalija Kojelytė Gervickienė, 

Laura Laučiūtė-Jankauskienė, 

Birutė Pralgauskienė, Inga 

Šepetienė 

Projekte dalyvaus visi 1c,  3c , 

4a, 4c klasių mokiniai (100 

proc.) ir dalis 1c, 3c, 4a, 4c 

klasių mokinių tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Netradicinės vyresniųjų 

mokinių pamokos Mokytojų 

dienos proga 

Spalio 5 d.  Nijolė Valiūnienė, Laima 

Hofšteterienė, Jolita Jocienė, 

Monika Kalvaitienė, Elena 

Graščenko 

Pamokose dalyvaus 2a, 2b, 2c, 

4c, 4b, 1d, 1c, 4d ir 5-8 klasių 

mokiniai. 

Žmogiškieji išteklia 

Netradicinės pamokos „Visų 

Šventųjų diena”.  Pamokose 

dalyvaus svečias - parapijos 

klebonas. 

Spalio  

29–30 d. 

Elena Graščenko Pamokose dalyvaus 100 

procentų 1-4 kl. mokinių 

lankančių tikybos pamokas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Netradicinės tėvų vedamos 

pamokos mokiniams 

Lapkričio-gruodžio 

mėn. 

Elena Graščenko Pamokose dalyvaus 1-4 kl. 

mokinių lankančių tikybos 

pamokas ir dalis tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Integruotos muzikos, anglų 

kalbos, tikybos pamokos. 

Gruodžio, vasario, 

balandžio mėn. 

Aurelija Želnienė Pamokose dalyvaus 100 

procentų 4d klasės mokinių.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pamokos netradicinėse 

edukacinėse erdvėse. 

Visi mokslo metai Pradinio ugdymo metodinės 

grupės nariai 

Dauguma mokytojų organizuos 

pamokas netradicinėse erdvėse. 

Pamokose dalyvaus visi 1–4 

klasių mokiniai.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Baigiamasis anglų kalbos testas 

ketvirtų klasių mokiniams. 

Gegužės mėn. Margarita Juzėnienė, Daiva 

Liškienė  

 

Dalyvaus 100 procentų 4 klasių 

mokinių.   

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas mokyklos, 

miesto, šalies, tarptautiniuose 

olimpiadose ir konkursuose 

pagal galimybes.  

 

Visi mokslo metai Metodinių grupių nariai 30 procentų 1-8 klasių mokinių 

dalyvaus konkursuose, 

olimpiadose ir stengsis laimėti. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Olimpiadų ir konkursų 

organizavimas 1-8 klasių 

mokiniams.   

Visi mokslo metai Metodinių grupių nariai Dalyvaus dalyviai iš įvairių 

Lietuvos mokyklų. Mūsų 

mokyklos mokiniai parengs 

pristatymus.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Diferencijuojamos namų darbų 

užduotis EMA platformoje.  

Visi mokslo metai Visi matematikos, gamtos  

mokslų mokytojai 

Gerės mokymosi kokybė, 

mokiniai padarys pažangą. 

Žmogiškieji 

ištekliai EMA 

mokymosi aplinka, 

IKT 



Daugiau integruoto turinio 

matematikos pamokų metu 

(istorija, IKT, lietuvių kalba, 

gamtos mokslai, technologijos, 

geografija).  

 

Visi mokslo metai Visi matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų metodinės 

grupės nariai 

Įvairių poreikių mokiniai galės 

patirti sėkmę. 

Įvairių dalykų 

mokomoji literatūra 

ir žmogiškieji 

ištekliai 

Projektinė veikla 5-8 klasėse 

integruojant įvairių dalykų 

turinį. 

Rugsėjo-birželio mėn. Visi matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojų metodinės 

grupės nariai 

Projektuose dalyvavę mokiniai 

įgaus naujos patirties 

integruojant įvairių dalykų 

turinį. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ilgalaikiai integruoti projektai 8 

klasių mokiniams.  

Rugsėjo-vasario mėn.  Projektų vadovai Mokiniai įgaus naujos patirties 

integruojant įvairių dalykų 

turinį. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atvirų integruotų pamokų 

vedimas, stebėjimas ir 

aptarimas.  

Visi mokslo metai 5-8 klasių mokytojai Mokytojai pasidalins gerąja 

darbo patirtimi. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Akcija ,, Skaito visa mokykla“. Gegužė 5-8 klasių mokytojai 100 procentų mokinių dalyvaus 

akcijoje. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Individualios kiekvieno 

mokinio pažangos stebėjimas ir 

vertinimas siekiant padėti jam 

mokytis ir išmokti. 

 

 

 

 

Visi mokslo metai Visi lietuvių kalbos ir literatūros 

metodinės grupės nariai 

100 procentų lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų atsakingai 

ir kruopščiai kiekvieno 

pusmečio pabaigoje įvertina 

kiekvieno mokinio individualią 

pažangą ir esant reikalui kalbasi 

su mokiniu individualiai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Renginiai ir teminės užsienio 

kalbų pamokos, susijusios su 

Europos kalbų diena, 

Helovynu, Kalėdomis, Šv. 

Valentino diena, Velykomis, 

Mamos diena, kt. 

Visi mokslo metai Užsienio kalbų metodinės grupės 

nariai 

Mokiniai taps labiau motyvuoti, 

praplės savo žinias, ugdys 

kūrybiškumą. 

IKT, žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. uždavinys. Atnaujinti 1-4 klasių mokinių individualios pažangos ir pasiekimų sistemą. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Projekto ,,Individualios 

mokinio pažangos stebėjimo 

sistema“ atnaujinimas ir 

vykdymas. 

Visi mokslo metai Pradinio ugdymo skyriaus vedėja 

Alvyda Blockuvienė, metodinės 

grupės nariai 

100 procentų mokinių, 

mokytojų ir tėvų dalyvaus 

projekte. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3. uždavinys. Tobulinti mokytojų technologines kompetencijas, diegiant naują nuotolinio mokymo(si) platformą. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Dalyvavimas Teachers Lead 

Tech programoje „Informatika 

ir technologinė kūryba”.  

Visi mokslo metai Laura Laučiūtė-Jankauskienė, 

Monika Kalvaitienė 

Dalyvaus 2b ir 4c klasės 

mokiniai (90 procentų) ir 

mokytoja. 

Žmogiškieji 

ištekliai, IKT 

priemonės 

Kursų ir seminarų medžiagos 

pristatymas.  

 

Visi mokslo metai Pradinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės nariai 

35 procentų metodinės grupės 

mokytojų skaitys pranešimus 

metodinėje grupėje, 100 

procentų – išklausys 

pranešimus ir pasidalins 

naujomis idėjomis. 

Žmogiškieji 

ištekliai, IKT 

priemonės 

Pasiruošimas dirbti su 

mokymosi platforma 

„Microsoft Teams“. 

Rugsėjis-spalis Progimnazijos mokytojai ir 

pedagoginiai darbuotojai 

Visi grupės nariai nuotoliniame 

mokyme gebės dirbti su 

platforma „Microsoft Teams“. 

Žmogiškieji 

ištekliai, IKT 

priemonės 

Skaitmeninių EMA arba 

EDUKA pratybų naudojimas 

Visi mokslo metai Visi lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai 

100 procentų mokinių naudos 

skaitmenines pratybas. Gerės 

Žmogiškieji 

ištekliai, IKT 



lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose dirbant nuotoliniu 

būdu.  

pamokos kokybė, didės 

mokinių motyvacija. 

Technologines kompetencijas 

tobulins dalyvaudami 

seminaruose / vebinaruose apie 

nuotolinį mokymą, nuotolinio 

darbo įrankius. 

Visi mokslo metai 
Užsienio kalbų metodinės grupės 

nariai 

Mokytojai tobulins 

informacinio raštingumo 

kompetencijas, išmoks naudotis 

ir savo darbe naudos įvairius 

nuotolinio darbo įrankius  

Mokinio krepšelio 

arba asmeninės 

lėšos 

     

1.4. uždavinys. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems sunkumų, tęsti prevencinę veiklą. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Prevencinė programa „Savu 

keliu“.  

Visi mokslo metai 1–8 klasių mokytojai 100 procentų mokytojų su 

mokiniais dalyvaus 

prevencinėje veikloje.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų darbo su mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių, patirties sklaida. 

Visi mokslo metai 1-8 klasių mokytojai, mokytojai 

dalykininkai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

Patirtimi dalinsis visi 

mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų poreikių mokiniais. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių mentorystė. Akcija 

„mokinys mokiniui“. 

Diferencijuotos skatinimo 

sistemos taikymas. 

Visi mokslo metai 5-8 klasių mokytojai Gerės žemesnių mokymosi 

gebėjimų turinčių mokinių 

motyvacija,  pažanga. 

Žmogiškieji 

resursai 

Konsultacijos mokymo(si) 

sunkumų turintiems 

mokiniams. 

Visi mokslo metai 5-8 klasių mokytojai. Mokiniai turės galimybę 

pagerinti savo žinias, ištaisyti 

mokymo(si) spragas. 

Mokinio knygos, 

pratybų sąsiuviniai, 

IKT ir  kiti 

papildomi 

informacijos 

šaltiniai 

Teminės užsienio kalbų 

pamokos apie sveiką gyvenimo 

būdą, pilietiškumą. 

Visi mokslo metai Užsienio kalbų mokytojų 

metodinė grupė 

Mokiniai patobulins užsienio 

kalbų žinias, sužinos daugiau 

Mokinio knygos, 

pratybos, IKT 



apie sveiką mitybą bei 

gyvenimo būdą, ugdys socialiai 

atsakingo gyvenimo 

kompetencijas. 

Dalykų konsultacijos 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Visi mokslo metai 5-8 klasių mokytojai 30 procentų mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

bus suteiktos individualios 

dalykų konsultacijos, 

nedidinant mokymosi krūvio. 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Namų darbų ruošos grupė. Visi mokslo metai Aušra Dringelienė Sudarytos sąlygos 5-8 klasių 

mokiniams, tinkamai atlikti 

namų darbų užduotis. 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

2. Tikslas. Siekti aukštesnės organizacijos kultūros, glaudesnio bendradarbiavimo. 

 

2.1. uždavinys. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimo kultūrą. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Dalyvavimas tradiciniuose 

progimnazijos renginiuose.  

Visi mokslo metai 1-8 klasių mokytojai 100 procentų 1–8 klasių 

mokinių ir mokytojų dalyvaus 

tradiciniuose progimnazijos 

renginiuose.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginys „Šviesos diena“.  

 

Lapkričio mėn. Laima Hofšteterienė, Jolita 

Jocienė, Monika Kalvaitienė, 

Sonata Žilinskienė 

Renginyje dalyvaus visi 2a, 2b, 

2c klasės mokiniai.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parodų organizavimas 

mokyklos koridoriuose.  

Visi mokslo metai 1-8 klasių mokytojai.  100 procentų mokytojų bei 

mokinių dalyvaus parodose. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



 

 

 

Gerosios patirties sklaida ir 

bendradarbiavimas (dalykinės 

savaitės, integruotos veiklos, 

kvalifikacijos kėlimas).  

Visi mokslo metai 1-4 klasių ir dalykų mokytojai 100 procentų metodinių grupių 

narių dalyvaus seminaruose, 

kursuose, pasidalins naujomis 

idėjomis. Dalyvaus dalykinių 

savaičių renginiuose.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kalėdiniai renginiai klasėse. 

 

Gruodžio mėn.  Pradinio ugdymo metodinės 

grupės nariai, Nijolė Valiūnienė, 

Elena Graščenko 

Dalyvaus 100 procentų 1–4 

klasių mokinių, mokytojų, 

dalykų mokytojų, tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kelionių, išvykų, ekskursijų 

organizavimas Lietuvoje ir už 

jos ribų. 

Visi mokslo metai 1-8 klasių mokytojai 100 procentų 1-8 klasių 

mokinių dalyvaus išvykose. 

Žmogiškieji 

ištekliai, asmeninės 

lėšos 

Pranešimai mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

„Facebook“ paskyroje. 

 

Visi mokslo metai Metodinių grupių nariai, 

Margarita Juzėnienė 

 

75 procentai metodinių grupių 

mokytojų rašys pranešimus į 

mokyklos internetinę svetainę, 

„Facebook“ paskyrą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių trumpalaikės ir 

ilgalaikės projektinės veiklos 

organizavimas. 

Visi mokslo metai 1-8 klasių mokytojai Mokiniai patobulins dalykines 

žinias, projektinio darbo 

įgūdžius. 

Žmogiškieji 

ištekliai, IKT, 

mokyklos lėšos 

Integruotos trumpalaikės ir 

ilgalaikės projektinės veiklos 

organizavimas 5-8 klasėse.  

Visi mokslo metai 5-8 klasių mokytojai Mokiniai patobulins dalykines 

žinias, projektinio darbo 

įgūdžius, mokytojos 

bendradarbiaus su kolegomis, 

dalinsis gerąja patirtimi. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Aktualieji lietuvių kalbos 

klausimai.  

Visi mokslo metai Agnė Bolytė 90 procentų mokytojų vartos 

taisyklingą sakytinę ir rašytinę 

kalbą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

6-ų ir 8-ų klasių anglų kalbos 

diagnostinių testų parengimas 

bei organizavimas. Balandis - gegužė 

Elena Sabienė, Aušra Regina 

Leonavičienė, Marija Gvozdenko, 

Vaida Sarnackaitė, Sandra 

Dobrovolskytė, Jūratė 

Makačinienė, Gintarė Genrich 

Mokytojos 

bendradarbiaudamos parengs 

užduotis, kurias panaudos 

mokinių anglų kalbos žinioms 

patikrinti. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

8-ų klasių mokinių anglų 

kalbos kalbinių įgūdžių 

vertinimas. 
Birželis 

Elena Sabienė, Marija 

Gvozdenko, Vaida Sarnackaitė, 

Sandra Dobrovolskytė, Gintarė 

Genrich, Aušra Regina 

Leonavičienė 

Mokytojos 

bendradarbiaudamos parengs 

kalbinių įgūdžių vertinimo 

kriterijus, pagal kuriuos įvertins 

8 klasių mokinių kalbinius 

įgūdžius. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų įtraukimas į sportinę 

veiklą. 

Visi mokslo metai Marius Bankauskas, 

Linas Skripka, 

Kornelija Kiudulaitė 

20 procentų progimnazijoje 

dirbančių mokytojų įsitrauks į 

organizuojamą veiklą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sporto šventės „ Daukantinis  

pavasaris“, „Daukantinė 

vasara“.  

Gegužės–birželio 

mėn. 

Fizinio ugdymo mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Visos klasės ir jų 

auklėtojai dalyvavę 

projekte gerins 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Sporto šventės metu 

bus vykdomos 

prevencinės veiklos. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

,,Kūrybinės dirbtuvės“ 

mokyklos bendruomenei.  

Visi mokslo metai Aušra Petravičienė,  Asta 

Ilgevičiūtė, Rita Urbonaitė-

Krulikovska, Danutė Kanevičienė 

Nijolė Valiūnienė, Ramunė 

Alūzienė 

Mokytojų saviraiškos 

pristatymas progimnazijos 

bendruomenei. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Renginys, skirtas mokyklos 

bendruomenei – edukacinė 

ekskursija Žemutinės Pilies 

Valdovų rūmuose. 

Lapkritis Aušra  Dringelienė Renginyje dalyvaus bent 50 

procentų progimnazijos 

pedagoginių darbuotojų. 

Žmogiškieji 

ištekliai, asmeninės 

lėšos 

Netradicinės integruotos 

pamokos, susijusios su Lietuvos 

istoriniais bei geografiniais 

objektais (skirta Vasario 16 – 

ąjai). 

Vasaris Socialinių mokslų ir dorinio 

ugdymo metodinė grupė 

 

Mokytojai tobulins 

bendradarbiavimo, 

komunikavimo ir dalykines 

kompetencijas.  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. uždavinys. Sistemingai plėtoti progimnazijos ir mokinių tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Individualūs pokalbiai su 

tėvais. Individualūs pokalbiai 

su naujai atvykusių mokinių 

tėvais. Konstruktyvus problemų 

sprendimas. 

Visi mokslo metai 1-8 klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Dalyvaus 100 procentų 1-8 

klasių mokytojų ir mokinių 

tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų susirinkimai, popietės, 

išvykos. 

Visi mokslo metai 1-8 klasių auklėtojai Dalyvaus 100 procentų 

mokytojų, mokinių, tėvų.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų konsultavimas ir 

sistemingas informavimas apie 

mokinio mokymo(si) 

pasiekimus. 

Visi mokslo metai 1-8 klasių mokytojai 

Tėvai bus informuoti apie savo 

vaikų mokymo(si) pasiekimus. 

Žmogiškieji 

ištekliai, TAMO 

dienynas 

Kalėdiniai renginiai klasių 

bendruomenei. 

Gruodžio mėn. Lina Deninienė, Liuda 

Ščensnovičienė 

Šventėse dalyvaus 100 procentų 

5f ir 6a klasių mokinių ir 60 

procentų mokinių tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, vertinimo 

išvadų iš VPPT analizė, 

Visi mokslo metai 
Vaiko gerovės komisijos nariai, 

specialusis pedagogas 

Aptartos su tėvais mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, VPPT gautos išvados 

ir rekomendacijos. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



rekomendacijų ugdymui 

aptarimas su tėvais. 

2.3. uždavinys. Atnaujinti ryšius su socialiniais partneriais. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Bendradarbiavimas su 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis: l/d „Gudrutis“, l/d 

„Krivūlė“, l/d „Pagrandukas“, 

l/d ,,Aukštyn kojom“. 

Visi mokslo metai Pradinio ugdymo skyriaus vedėja 

Alvyda Blockuvienė, 1-4 klasių 

mokytojos 

Dalyvaus 1-4 klasių mokiniai ir 

mokytojos. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Užmegzti ryšius su Šolomo 

Aleichemo gimnazija 

organizuojant matematinį 

renginį „Lygčių turnyras“. 

 

Gruodis Rita Raižienė Kontakto su socialiniais 

partneriais užmezgimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Edukacinė programa „Mokausi 

iš kino“  kino teatruose 

,,Pasaka“ ir „Skalvija“. Filmų 

peržiūra ir aptarimas.  

 

Visi mokslo metai Rimvyda Piečiukaitienė, Jūratė 

Paukštienė 

100 procentų dalyvavusių 

mokinių nagrinės   patyčių ir 

žalingų įpročių problemas. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, asmeninės 

lėšos 

Studentų praktikos 

organizavimas progimnazijoje.  
 

Visi mokslo metai 
Paskirti mentoriai 

Mokytojos bendradarbiaus su 

aukštojo mokslo įstaigomis, 

priims studentus praktikai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendradarbiavimas su užsienio 

studentais, atvykusiais į Lietuvą 

pagal mainų programas. 

 

Visi mokslo metai 
Vaida Sarnackaitė 

Mokiniai sužinos apie 

skirtingas šalių kultūras, 

tradicijas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Bendradarbiavimas su 

mokytojais iš kitų ugdymo 

įstaigų Lietuvoje ir užsienyje. 
Visi mokslo metai 

Užsienio kalbų metodinės grupės 

nariai 

Sukurti ir įgyvendinti bendri 

projektai ir pagaminti 

skaitmeniniai produktai (e-

knygos, plakatai, žaidimai, 

filmai). 

Nuotolinė Europos 

mokyklų 

bendradarbiavimo 

platforma 

eTwinning, 

el.paštas, kita 

Bendradarbiavimas su užsienio 

kalbų mokomąsias priemones 

platinančiomis leidyklomis. 

 

Visi mokslo metai 

Užsienio kalbų metodinės grupės 

nariai 

Mokytojai susipažins ir taikys 

darbe naujausias mokymo 

priemones. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vilniaus miesto 70-sios 

Olimpinio festivalio mokinių 

žaidynės. 

 

Visi mokslo metai 

 

Marius Bankauskas, Linas 

Skripka, Kornelija Kiudulaitė 

50% progimnazijos mokinių 

dalyvaus organizuojamose 

varžybose, didės mokinių 

užimtumas po pamokų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendradarbiavimas su Vilniaus 

miesto pedagogine 

psichologine tarnyba, Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės 

komisija, 3 policijos 

komisariatu, socialinių 

paslaugų ir sveikatos priežiūros 

įstaigomis. 

Visi mokslo metai 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas. 

Vaiko gerovės komisijos nariai 

Glaudus bendradarbiavimas su 

institucijomis padės nusimatyti 

prevencines priemones ir 

spręsti iškilusias problemas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 


