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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  

 



2019-2020 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 964 mokiniai; vidurkis klasėje – 24,7 mokiniai. 

 
 1-4 klasės 

Klasių komplektų – 17 

Mokinių – 385 

Vidurkis klasėje – 22,6 

 

 5-8 klasės 

Klasių komplektų – 22 

Mokinių – 579 

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: 11 – mokytojų, 35 – vyresnieji mokytojai, 22 – mokytojai metodininkai, 1 – mokytojas ekspertas. 

 

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

sveikatos priežiūros specialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ 

Įgyvendindami 2018-2019 m. m. progimnazijos veiklos planą, siekėme šių tikslų:  

 

1. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 

2. Puoselėti mokyklos kultūrą, siekiant aukštesnės ugdymosi kokybės. 

Tikslui „Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą“ pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 

1.1. Sukurti ir diegti veiksmingesnę individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą; 

1.2. Atnaujinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo taisykles ir reikalavimus.  

Tikslui „Puoselėti mokyklos kultūrą, siekiant aukštesnės ugdymosi kokybės“ pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 

2.1. Plėtoti vykdomas prevencines veiklas;  

2.2. Stiprinti vidinę komunikaciją; 

2.3. Taikyti įvairesnius šiuolaikiškus mokymosi metodus. 

 

Vykdant 2018 - 2019 mokslo metų progimnazijos veiklos plane numatytas priemones, buvo pasiekti tokie rezultatai:  

 

Laukti rezultatai  Laukto rezultato 

įgyvendinimo kriterijai 

Laukto rezultato įgyvendinimas  

1.1.Uždavinys: Sukurti ir diegti veiksmingesnę individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą 

Atsižvelgiant į praėjusių metų 

patirtį, patobulinti mokinių 

individualios pažangos būdus, 

stebėjimo aplanką. 

Mokiniai gebės 

analizuoti asmeninę 

pažangą, įsivertins 

pasiektus rezultatus. 

Atsižvelgiant į 2018-2019 m. m. patirtį, individualios pažangos stebėjimo 

aplanko atnaujintą variantą pildė visi progimnazijos mokiniai ir mokytojai. 

Individuali pažanga buvo aptariama su mokiniais, jų tėvais (globėjais). 

Mokytojai ir klasių auklėtojai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui 

specialistais išbandė įvairius įsivertinimo būdus tiek klasių valandėlių, tiek 

pamokų metu. 



310 mokinių turėjo asmeninius sąsiuvinius, kuriuose kaupė savo testus ir 

atsiskaitomuosius darbus vėlesnei jų analizei.  

Bendradarbiauti metodinėms 

grupėms  tobulinant mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo aplanką. 

Bus sukurti 

informatyvūs mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo aplankai, 

padėsiantys mokiniams 

siekti individualios 

pažangos.  

Buvo stiprinamas progimnazijoje veikiančių mokytojų metodinių grupių 

tarpusavio bendradarbiavimas, vyko bendri posėdžiai, dalijimasis gerąja 

patirtimi tarp įvairių metodinių grupių.  

Visi mokytojai bendrai sutarė dėl komentarų mokinio įsivertinimo lapuose, 

formuluočių, padėsiančių mokiniui įsivertinti savo pažangą. 5-8 klasių mokiniai 

bendradarbiaudami ir tardamiesi su dėstančiu mokytoju įsivertimo savo 

ugdymąsi, pažangą ir išsikėlė mokymosi tikslus bent vienam mokymosi dalykui.  

285 pradinių klasių mokiniai turėjo ir pildė individualios anglų kalbos pažangos 

pamatavimui skirtas lenteles.  

Vykdyti ir įgyvendinti 

projektą „Individualios 

mokinio pažangos stebėjimo 

sistema“. Pildyti individualios 

pažangos, socialinių įgūdžių ir 

akademinių pasiekimų lapus, 

kurie pamokoje bus 

asmeniškai aptariami su 

mokiniu, esant būtinybei – su 

dalykų mokytojais ir tėvais 

(globėjais), siekiant padėti 

mokiniui mokytis ir išmokti.  

100 procentų mokinių, 

tėvų (globėjų) ir 

mokytojų dalyvaus 

projekte. Mokiniai, 

atsižvelgdami į atsaką, 

sieks asmeninės 

pažangos. Stiprės 

mokinių mokymosi 

motyvacija, gerės 

akademiniai pasiekimai. 

Progimnazijoje visus mokslo metus buvo vykdomas projektas „Individualios 

mokinio pažangos stebėjimo sistema“, į kurio veiklas įsitraukė Progimnazijos 

administracija, mokytojai, klasės auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai.  

 

Mokslo metų pradžioje buvo organizuojami bendri mokytojų ir socialinių 

darbuotojų bei psichologų susitikimai su mokinių tėvais (globėjais) ir atskiri 

susirinkimai klasėse siekiant supažindinti juos su vykdomo projekto tikslais ir 

įtraukti juos į pažangos stebėjimo procesą.  

 

Tradiciškai buvo organizuotas 1-ų ir 5-ų klasių mokinių adaptacinis periodas.  

 

1.2.Uždavinys: Atnaujinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo taisykles ir reikalavimus 

Supažindinti mokinius  su 

atnaujinta mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema. 

Mokytojų vertinimo 

sistema bus suprantama 

visiems mokiniams. 

Mokiniai saugiau jausis 

žinodami vertinimo 

tvarką. 

Visos metodinės grupės mokslo metų pradžioje pakoregavo ir suvienodino 

mokinių žinių ir pažangos vertinimo sistemą, vertinimas buvo aiškiau ir 

konkrečiau reglamentuotas ir numatytas ilgalaikiuose dalykų mokymo planuose.  

 

Mokiniai pasirašytinai buvo supažindinti su vertinimo sistema, mokytojai atsakė 

į mokiniams kylančius klausimus. 

Paruošti atmintines 

mokiniams apie vertinimą 

pamokose, jas pakabinti 

dalykų kabinetuose.  

Mokiniai greičiau 

susipažins su vertinimo 

sistema, lengviau priims 

Atmintinės buvo pakabintos 10 dalykų kabinetuose.  

Pradinių ir 5-ų klasių mokiniai gavo atspausdintas atmintines apie vertinimo 

sistemą, kurias įsiklijavo į sąsiuvinius.  



naujus dalykų mokytojų  

reikalavimus.   

Rugsėjo pradžioje visi mokytojai supažindino mokinius su vertinimo sistema ir 

kriterijais. 

Skatinti mokinius  įsivertinti ir 

fiksuoti jų pasiekimus.  

Visi mokytojai skatins 

mokinius įsivertinti, 

fiksuos jų pasiekimus. 

Didės mokinių 

sąmoningumas ir 

atsakomybė už 

mokymąsi.  

Mokinių įsivertinimo metodas buvo taikytas daugumoje pamokų, mokytojai 

dalijosi gerąja patirtimi dėl įsivertinimo efektyvesnio organizavimo.  

Mokiniai buvo skatinami įsivertinti, vertinti draugus, pokalbiuose buvo nuolat 

pabrėžiamas atsakingas požiūris į mokymąsi, jų pačių atsakomybę.  

 

Tačiau dauguma metodinių grupių savo veiklos ataskaitose pažymi, kad ne visi 

mokiniai pasinaudojo galimybėmis atsakingai aptarti savo pažangą ir 

pasiekimus su mokytojais ir tėvais (globėjais) ir nepadarė tinkamų išvadų iš 

tokių pokalbių. 

Vykdyti „Mokinių pažangos ir 

pasiekimo aprašą 1 – 4 

klasėse“.  

100% 1-4-ų klasių 

mokinių, jų tėvų ir jiems 

dėstančių mokytojų 

dalyvaus šio aprašo 

vykdyme.   

Visi M. Juzėnienės, D. Liškienės, V. Sarnackaitės  mokiniai ir jų tėvai dalyvavo 

projekte; S. Žilinskienė vykdė „Mokinių pažangos ir pasiekimų aprašą 1-4 kl.“ ir 

buvo „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo (1-4 kl.)“ atnaujinimo 

darbo grupės vadovė. 

 

Visi 399 1-4 kl. mokiniai, jų tėvai ir mokytojai  dalyvavo „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų aprašo 1-4 kl.“ vykdyme.  

Sukurti  veiksmingesnes 

mokinių pasiekimų vertinimo 

taisykles (pažangos stebėjimas 

ir fiksavimas savarankiškai 

pildant kaupiamąjį vertinimą 

savo sąsiuvinyje). 

Bus patobulintos 

mokinių pasiekimų 

vertinimo taisyklės. 

Vertinimo kriterijų 

aiškumas didins mokinių 

mokymosi motyvaciją ir 

atsakomybę. 

Sukurta ir taikyta vieninga 2-4 klasių anglų kalbos pasiekimų vertinimo sistema, 

kurią išbandė 285 pradinių klasių mokiniai.  

 

Organizuoti 8-tų klasių 

mokinių dalyvavimą 

ilgalaikėje projektinėje 

veikloje. 

Visi projekto vadovai 

skatins vaikus įsivertinti, 

fiksuos jų pasiekimus 

projektinio darbo metu. 

Mokinių individualus 

darbas sudarys galimybę 

atsiskleisti gebėjimams.  

Rugsėjo – spalio mėnesiais metodinės grupės pasiūlė 53 įvairias projektų temas 

ir projektų aprašus. 

100 procentų 8-ų klasių mokinių dalyvavo bent vieno mokomojo dalyko 

ilgalaikėje projektinėje veikloje.  



Vykdyti lietuvių kalbos 

projektus 5 – 7 kl. 

(trumpalaikius ir ilgalaikius). 

Kiekviena lietuvių 

kalbos mokytoja pasiūlys 

bent po 1 projektą savo 

klasėse ir jį įgyvendins. 

2018-2019 m .m. mokytojos R.  Petrauskienė, A. Kudrešova, R. Piečiukaitienė,  

J. Paukštienė įvykdė 9 lietuvių kalbos mokomuosius (trumpalaikius ir ilgalaikius) 

projektus (plačiau – Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos 

ataskaitoje).  

Vykdyti integruotus lietuvių 

kalbos ir informacinių 

technologijų projektus 5 – 7 

klasėse.  

Visi 5 – 7 klasių mokiniai 

įsitrauks į projektinę 

veiklą. 

2018-2019 m. m. mokytojos R. Petrauskienė, A. Kudrešova, R. Piečiukaitienė, J. 

Paukštienė drauge su informacinių technologijų mokytojais N. Matyjaškoit,     S. 

Daubaru ir V. Laukiene įvykdė 5 integruotus mokomuosius (trumpalaikius ir 

ilgalaikius) projektus (plačiau – Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės ir 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos 

ataskaitose). 5-tų klasių mokiniai nedalyvavo. 

Organizuoti rezultatų 

aptarimą kiekvieno pusmečio 

pabaigoje. 

Bus ugdomas mokinių 

atsakomybės jausmas. 

Rezultatai ir pasiekimai su mokiniais buvo aptarti po signalinių vertinimų 

išvedimo, pakartotinai aptarimas organizuotas 1-ojo ir 2-ojo pusmečio pabaigoje. 

Tokie aptarimai padėjo  ugdyti mokinių atsakomybės jausmą.   

Tobulinti kaupiamąjį 

vertinimą. 

Visi metodinės grupės 

nariai tobulins ir įvairins 

kaupiamąjį vertinimą.  

Metodinėse grupėse buvo aptartas ir suvienodintas kaupiamasis vertinimas 

(terminai, vertinimo ženklų skaičius, vertinamos veiklos ir pan.). 

Kaupiamieji vertinimai buvo fiksuojami TaMo elektroniniame dienyne, mokinių 

sąsiuviniuose ir EMA elektroninėse pratybose; 3a kl. 24 mok. (J. Jakutytė) ir 3b 

kl. 25 mok. (A. Tylienė) kaupė atsiskaitomųjų darbų pavyzdžius specialiose tam 

skirtose dėžutėse. 

Patobulintas kaupiamasis vertinimas padėjo skatinti mokinių nuoseklųjį 

darbą ir aktyvumą kiekvienoje pamokoje.  

Organizuoti  individualias 

konsultacijas tėvams 

(globėjams). 

Mokinių tėvai (globėjai) 

bus aktyviau įtraukiami į 

ugdymo procesą. 

Be visuotinių ir atskirų klasių tėvų susirinkimų gruodžio mėnesį buvo 

organizuotos visų dalykų mokytojų individualios konsultacijos tėvams pagal 

išankstinę registraciją, tėvai buvo nuolat informuojami apie vaikų mokymąsi ir 

pažangą elektroninio dienyno priemonėmis, komunikacija su jais vyko telefonu ir 

elektriniais laiškais.  

5-ios klasių auklėtojos sukūrė savo klasės bendruomenės grupes socialiniuose 

tinkluose.  

2.1.Uždavinys: Plėtoti vykdomas prevencines veiklas.  

Vykdyti  psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programą „Savu 

keliu“. 

100 procentų 2–8 klasių 

mokinių dalyvaus 

programoje. 

100 procentų 2-8 kl. mokinių dalyvavo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programos „Savu keliu“ vykdyme klasių valandėlių metu. 



Vykdyti ankstyvosios 

prevencijos programą 

„Obuolio draugai“. 

100 procentų pirmokų ir 

100 procentų 2b ir 2d 

klasių mokinių dalyvaus 

programoje. 

Ankstyvosios prevencijos programoje „Obuolio draugai“ dalyvavo 138 mokiniai 

(100 procentų pirmokų ir 100 procentų 2b ir 2d klasių mokinių dalyvavo 

programoje). (Plačiau – Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos 

ataskaitoje). 

Organizuoti 2-8 klasių 

mokinių anoniminę apklausą 

apie smurtą ir patyčias. 

95 procentai mokinių 

išreikš savo nuomonę 

apie smurtą ir patyčias; 

su rezultatais bus 

supažindinti 

bendruomenės nariai. 

97 procentai mokinių dalyvavo anoniminėje apklausoje, klausimyną pildant 

klasių valandėlių arba informatikos pamokų metu elektroninėje erdvėje. 

 Rezultatai buvo apibendrinti ir pristatyti Mokytojų tarybai. 

Vesti prevencines, socialinių 

įgūdžių pamokas. 

Apie 50 procentų 

mokinių dalyvaus 

socialinių pedagogų 

organizuojamuose 

užsiėmimuose. 

Buvo organizuojamos 5 visuotinės akcijos, vyko renginiai, skirti Draugų dienai 

paminėti, organizuota Sveikatos biuro pamoka, 5a klasės mokinių socialinių 

įgūdžių tobulinimas vykdant edukacines veiklas, integruojant su prevencija 

susijusius projektus, o taip pat akcija „Kepu gerumo pyragą Betanijos valgyklos 

lankytojams“, susitikimas su „Misija Sibiras “ dalyviais; socialinė pedagogė vedė 

sveikos gyvensenos pamokas.  

Visi 1-8 kl. mokytojai bendradarbiavo ir pagalbos mokiniui specialistais 

vykdant prevencines ar / ir socialinių įgūdžių pamokas. 

Vesti ir organizuoti STEP 

tėvystės įgūdžių programos 

užsiėmimus.  

Dalyvaujantys tėvai įgys 

tėvystės įgūdžių.  

2019 05 03 5d klasės tėvų susitikimas – diskusija su psichiatru L. Slušniu. 

Organizatorė 5d klasės auklėtoja A. Skinderytė- Bagdonienė. 

 

Iš darbo išėjus socialinei pedagogei R. Vaičelienei, STEP tėvystės veikla 

progimnazijoje sustojo ir vykdoma nebuvo.  

Organizuoti sporto ir 

sveikatingumo renginius, 

akcijas, paskaitas, diskusijas.  

100 procentų mokinių 

dalyvaus bent viename 

sporto ir sveikatingumo 

renginyje. 

Buvo organizuota sporto šventė „Daukantinė vasara“, 7 įvairaus pobūdžio su 

sportu ir sveika gyvensena susiję renginiai, teminės pamokos ir diskusijos.  

 100 procentų mokinių dalyvavo bent viename tokiame renginyje.  

Sveikatingumo temos buvo integruojamos į visų mokomųjų dalykų programas ir 

ilgalaikius mokymo planus.  

Vykdant patyčių ir žalingų 

įpročių prevenciją, peržiūrėti 

ir aptarti su mokiniais 

mokomąjį filmą kino teatre 

„Skalvija  

Mokiniai detaliau 

panagrinės patyčių ir 

žalingų įpročių 

prevenciją.  

2c kl. 14 mok. (V. Vinickaitė-Karvelienė), socialinė pedagogė  dalyvavo 

mokomųjų filmų peržiūroje apie patyčias klasėje su socialine pedagoge; po 

prevencinio filmo peržiūros keturi 8D klasės mokiniai rengė skaidres apie tabako 

vartojimo žalą (J. Misiūnas, I, Jurgelevičius, R. Jamkauskas, R. Sakovičius); 2019 

03 07d. 5b ir 5d kl. mokiniai žiūrėjo mokomąjį  filmą „Naujokas“ (50 mokinių, J. 

Krasockaja, A. Skinderytė-Bagdonienė); 2018 11 26 6a, 6b, 6e kl. mokiniai 



žiūrėjo mokomąjį filmą ,,Gerumo stebuklas“ (70 mokinių, A. Dringelienė,                

A. Ilgevičiūtė, N. Valiūnienė ). 

Organizuoti trumpalaikį 

tikybos – dailės projektą 

„Vertybių herbas“  

100 procentų mokinių 

reflektuos, rinks ir 

paruoš vaizdinę 

medžiagą, pristatys 

darbus mokyklos 

erdvėse.  

Duomenų apie šios projekto įgyvendinimą 2018-2019 m.m. nėra. 

Organizuoti akciją „Dovanoju 

gėrį“ Vilniaus krizių centre.  

100 procentų 4D klasės 

mokinių dalyvaus 

akcijoje.  

Paramos projektas „Pasidalink“. Labdaros – edukacinė ekskursija į „Happiness“ 

labdaros parduotuvę. Dalyvavo 2c kl. 14 mokinių (V. Vinickaitė-Karvelienė).  

4d kl. 24 mok. (D. Šeputienė) dalyvavo akcijoje „Dovanoju gėrį“ Vilniaus krizių 

centre.  

Mokiniai dalyvavo akcijose „Dovanoju gėrį“ ir „Pasidalink“.  

100% 4d kl. mokinių dalyvavo akcijoje „Dovanoju gėrį“ Vilniaus krizių centre.  

Vesti pamokas, susijusias su 

rūkymo žala, sveika 

gyvensena, aplinkos 

saugojimu, patyčiomis.  

50 procentų 5-8 klasių 

mokinių dalyvaus bent 2 

teminėse pamokose, 

susijusiose su prevencija.  

2018-2019 m.m. vyko 16 tokių prevencinių pamokų, kuriose dalyvavo 313 

mokinių.   

Aštuntose klasėse vyko po 3 temines kvaišalų žalos pamokas žmogaus saugos 

pamokose, taip pat ir 5-ose A,B,D ir E klasėse. 100% 8 klasių mokinių dalyvavo 

Ekologinės knygos leidybos projekte. 

Ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, organizuoti sveikos 

gyvensenos renginius.   

95% 1 – 8 klasių mokinių 

dalyvaus renginiuose. 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo 13-oje įvairių sveiką gyvenseną ugdančių 

renginių ir programų (programos „Obuoliai vaikams“, „Pienas vaikams“, ,,Vaisių 

ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo 

įstaigose“, sveikos gyvensenos užsiėmimas „Sveikos akys“, „Švarių rankyčių“ 

pamokėlė, pokalbiai apie sveiką gyvenseną, ,,Vitaminų diena“, diskusija „Sveika 

gyvensena“, paskaita „Kodėl svarbu saugoti akis?“.  

Aštuntose klasėse vyko po 3 temines kvaišalų žalos pamokas žmogaus saugos 

pamokose, tas pat 5-ose A,B,D ir E klasėse. 100% 8 klasių mokinių dalyvavo 

Ekologinės knygos leidybos projekte. 

 

100 procentų 1 – 4 klasių, 60 procentų 5 klasių ir 80 procentų 8 klasių 

mokinių dalyvavo bent viename renginyje, skirtame sveikos gyvensenos 

propagavimui. Visos 1-4 klasių mokytojos organizavo sveikos gyvensenos 



renginius ir vykdė ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programą 2018/2019 m. m.  

Rengti parodas mokyklos 

koridoriuose.  

100 procentų 1 – 4 klasių 

mokytojų bei mokinių 

dalyvaus parodose.  

Mokyklos koridoriuose buvo organizuota 14 įvairių mokinių darbų parodų, 

kuriose dalyvavo 100% 1-4 klasių mokytojų bei mokinių. 

2.2. Uždavinys: Stiprinti vidinę komunikaciją. 

Dalyvauti metodinės grupės 

susirinkimuose.  

100 procentų mokytojų 

dalyvaus metodinės 

grupės susirinkimuose. 

Visi metodinių grupių nariai dalyvavo organizuojamuose metodinės grupės 

susirinkimuose, jose inicijuojamuose svarbių progimnazijos gyvenimui klausimų 

aptarimuose.  

Dalytis įgyta patirtimi su kitų 

metodinių grupių mokytojais 

po seminarų, konferencijų, 

edukacinių renginių.  

60% mokytojų dalysis 

patirtimi su kitų 

metodinių grupių 

mokytojais.  

 

17 mokytojų (A. Bolytė, R. Piečiukaitienė, L.Juostienė, J. Paukštienė, R. 

Petrauskienė, A. Dringelienė, J. Krasockaja, A. Bagdonienė, V. Labanienė, S. 

Dobrovolskytė, M. Gvozdenko, E. Sabienė, M. Juzėnienė, V. Sarnackaitė, S. 

Žilinskienė, R. Urbonaitė, Liuda Ščensnovičienė) dalinosi gerąja patirtimi su 

kolegomis įvairiais su švietimu ir ugdymu susijusiais klausimais.  

Talpinti dalykinę informaciją 

mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

90 procentų svarbios 

informacijos bus 

patalpinta mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

10 mokytojų talpino dalykinę informaciją mokyklos internetinėje svetainėje, 

Facebook paskyroje apie Progimnazijos bendruomenei svarbius klausimus, 

organizuojamus renginius, vertinimo sistemą, mokinių laimėjimus konkursuose, 

olimpiadose ir pan.  

Tačiau dauguma metodinių grupių pabrėžia, kad įsigaliojęs duomenų 

apsaugos įstatymas labai apriboja tokios informacijos paskelbimą, nes 

negalima viešinti mokinių pavardžių. 

Analizuoti progimnazijos 

narių tarpusavio santykius, 

susijusius su vaiko gerove, 

teikti pagalbą. 

Kuriama palankesnė ir 

saugesnė mokymosi 

aplinka. 

13 mokytojų vedė individualius pokalbius su klasės auklėtojais apie mokinių 

elgesį, iškilusias problemas ir pažangą, dalyvavo direkciniuose susirinkimuose, 

sprendžiant probleminius atvejus, dalyvavo vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, 

bendradarbiavo su soc. pedagoge Danute Duš ir psichologe A. Miga dėl 

specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų, turinčių elgesio problemų, konsultavosi su 

spec. pedagoge, logopede, mokytoja V.Sarnackaitė buvo Vaiko gerovės 

komisijos nare.  

Buvo kuriama palankesnė ir saugesnė mokymosi aplinka, visi mokytojai 

bendradarbiavo su pagalbos mokiniui specialistais. 

Progimnazijos mokytojams 

organizuoti integruotas 

pamokas. 

Mokytojai dalysis gerąja 

patirtimi  tarpusavyje, 

bendradarbiaus, 

Lapkričio 13 d. 101 kab. Natalja Švaibovič ir Jelena Krasockaja organizavo atvirą 

integruotą istorijos – informacinių technologijų pamoką ,,Senovės egiptiečių 

virtualus muziejus“ kurioje dalyvavo 7d klasės mokiniai; tų pačių mokytojų taip 



analizuos ir aptars 

metodinėse grupėse. 

pat buvo organizuota atvira integruota istorijos-informacinių technologijų 

pamoka „Baltijos auksas“ 6b klasėje. 

Organizuoti integruotą 

istorijos ir informacinių 

technologijų ilgalaikį projektą 

„Virtualus muziejus“ 7-ų 

klasių mokiniams.  

100% 7 klasių mokinių, 

pritaikydami istorijos 

žinias, sukurs pateiktį 

,,MS PowerPoint“ 

pateikčių rengykle. 

2018-2019 m. m. 7a,b,c,d,e,f kl. mokiniai paruošė ir pristatė savo projektinius 

darbus  

(mokytojos A. Dringelienė, J. Krasockaja, N. Švaibovič, V. Laukienė). 

Organizuoti integruotą 

istorijos ir informacinių 

technologijų trumpalaikį 

projektą „Viduramžių galvos 

apdangalai ir aksesuarai“. 

100% aštuntų klasių 

mokinių, pritaikydami 

istorijos žinias, sukurs ir 

pristatys viduramžių 

galvos apdangalą ar 

aksesuarą. 

2019-04-08 – 2019-04-19 8a,b,c,d,e kl. mokiniai paruošė ir mokytojų kambaryje 

eksponavo savo sukurtus darbus. 

(mokytojos A. Dringelienė, J. Krasockaja, A. Ilgevičiūtė, L. Šeštavickienė, A. 

Petravičienė). 

Vesti atviras pamokas 

mokyklos ir miesto 

mokytojams. 

Gerės pamokų kokybė, 

vyks dalijimasis gerąja 

patirtimi ir glaudesnis 

mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Pravesta ir aptarta 21 atvira pamoka progimnazijos ir miesto pedagogams (plačiau 

– metodinių grupių veiklos ataskaitose).  

 

Vyko dalijimasis gerąja patirtimi ir glaudesnis mokytojų bendradarbiavimas. 

Laikytis vieningų mokinių 

kūrybinių darbų taisymo, 

raštingumo ir kalbos kultūros 

reikalavimų. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos, taisydamos 

kūrybinius darbus, 

laikysis vieningų klaidų 

taisymo reikalavimų, 

atsižvelgdamos į 

konkrečios klasės 

ugdymo programą. 

Visos lietuvių kalbos mokytojos, taisydamos mokinių darbus, klausydamos jų 

atsakinėjimo žodžiu, laikėsi vieningų klaidų taisymo reikalavimų. 

Tirti ir analizuoti ugdymo 

proceso veiklas dalijantis 

rezultatais bei patirta sėkme, 

problemomis bei iššūkiais 

viešojoje erdvėje; kurti 

patrauklios ir reiklios 

progimnazijos įvaizdį. 

Bus kuriamas patrauklios 

ir reiklios progimnazijos 

įvaizdis. 

M. Juzėnienė skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Mokyti(-s) geriau – 

mokinio asmeninės pažangos gerinimas“, organizavo iniciatyvą „Kolega-

kolegai“, kurios metu dalytasi gerąja patirtimi su mokytojomis iš Šv. Kristoforo 

progimnazijos. 



Taikyti aktyviuosius metodus 

trečiose klasėse „Mokytoja – 

mokytojai“. 

Dalyvaus 100% trečių 

klasių mokytojų. vyks 

dalijimasis gerąja 

patirtimi ir glaudesnis 

mokytojų 

bendradarbiavimas. 

3a kl. (J. Jakutytėdalijosi gerąja patirtimi su trečių klasių mokytojomis kiekvieną 

mėnesį susitikimuose po pamokų; vyko aktyvus dalijimasis su 3a, 3b, 3c, 3d 

klasių mokytojomis gerąja patirtimi, naujais aktyviais metodais, sužinotais 

seminaruose (Vilma Leskauskienė) 

Gerąja patirtimi dalijosi ir bendradarbiavo visos trečių klasių mokytojos  ir 

mokytojos dalykininkės. 

Skleisti mokytojų patirtį 

antrųjų klasių mokinių su 

specialiaisiais poreikiais 

ugdymo  srityje.   

Dalyvaus 100% antrų 

klasių mokytojų, vyks 

dalijimasis gerąja 

patirtimi ir glaudesnis 

mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Birutė Pralgauskienė dalyvavo aktyviųjų metodų analizės grupėje, seminare 

,,Įvairiapusis vaiko sutrikimas“ ir su  mokytojomis pasidalijo patirtimi. 

 

Antrų klasių mokytojos ir mokytojos dalykininkės bendradarbiavo ir 

konsultavosi, kaip dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais.  

 

Organizuoti integruotas 

veiklas metodinėje pradinukų 

savaitėje. 

Dalyvaus 100% 1 – 4 kl. 

mokytojų, dalykų 

mokytojų. 

Visi pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės nariai  (100%)  dalyvavo 

metodinėje pradinukų savaitėje.  

 

Organizuoti integruotas 

veiklas metodinėje anglų 

kalbos savaitėje. 

Dalyvaus visos anglų 

kalbos mokytojos, 50% 2 

– 4 klasių mokinių. 

Visos 9 anglų kalbos mokytojos  (100%)  dalyvavo metodinėje anglų kalbos  

savaitėje.  

 

Organizuoti Kalėdinius 

renginius klasėse. 

100 procentų mokinių 

dalyvaus klasėse 

organizuojamuose 

Kalėdiniuose 

renginiuose.  

Vyko 9 Kalėdoms skirtos pamokos, kuriose dalyvavo 173 mokiniai, taip pat buvo 

organizuota 15 Kalėdinių renginių.   

 

Visose klasėse vyko kalėdiniai renginiai. Juose dalyvavo 100% 1-4 kl. 

mokinių, mokytojų, dalykų mokytojų, tėvų. 

Paminėti progimnazijos 

gimtadienį ir vardadienį.  

Dalyvaus apie 40 % 1–4 

klasių mokinių. 

I. Jasaitienė organizavo 1-4 klasių mokinių fleshmobą, skirtą progimnazijos 

gimtadieniui ir vardadieniui paminėti pirmo aukšto fojė. 

Organizuoti Europos kalbų 

dienai paminėti skirtus 

renginius, mokinių darbų 

parodas.  

Bent po 2 klases iš 5-8 

klasių mokinių dalyvaus 

šiame renginyje. 

Buvo organizuotos dvi mokinių darbų parodos anglų kalba ir trys  mokinių  darbų  

parodos vokiečių kalba  6 - 8 kl. (Alicija Perednytė)  (temos: „Lankytinos vietos 

Vokietijoje“; „Linksmoji abėcėlės paroda“). 

Taip pat gruodžio mėnesį buvo organizuota bendra paroda „Sveikiname su 

Naujaisiais metais vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis“.  

Organizuoti Halloween‘o 

šventei paminėti skirtą 

renginį. 

Bent po 2 klases iš 5-8 

klasių mokinių dalyvaus 

šiame renginyje. 

Anglų kalbos mokytojos pravedė 12 teminių pamokų, kuriose dalyvavo 5 - 8 kl. 

mokiniai, po 2 atrinkti mokiniai iš kiekvienos klasės dalyvavo bendrajame 

renginyje, organizuotame drauge su VU studentėmis praktikantėmis.  



Organizuoti Kalėdinius 

renginius (mokinių parodų 

darbai, Kalėdinių atvirukų 

konkursas, angliškų Kalėdinių 

dainų konkursas ir raiškiojo 

skaitymo konkursas 

„Christmas Time“). 

Dalyvaus bent po 3 

klases iš visų 5-8 klasių  

Tarpmiestinis 5- 8 kl. mokinių anglų k. konkursas „Christmas Comics“ (visi anglų 

k. mokytojai, 42 mokiniai). 

30 mokinių iš 7 kl. ir 12 iš 5a kl. dalyvavo angliškų kalėdinių dainų konkurse. 

Buvo organizuota mažoji olimpiada, Kalėdinių atvirukų konkursas ir paroda 

vokiečių k. 6 – 8 kl. (Alicija Perednytė). 

Organizuoti Švento Valentino 

dienai paminėti skirtus 

renginius (teminės pamokos, 

bendras renginys, 

Šv.Valentino paštas anglų 

kalba). 

Dalyvaus visos 5 ir 6 

klasės. 

Buvo organizuotas Valentino dienos paštas anglų kalba, kuriame dalyvavo visi 

norintys 5- 6 kl. mokiniai. 

Organizuoti April Fool‘s Day 

paminėti skirtus renginius. 

Bent po 2 klases iš 5-8 

klasių mokinių dalyvaus 

šiame renginyje. 

Pravestos 8 teminės pamokos 5- 8 klasėse, skirtos April Fool‘s Day paminėti (visi 

anglų k. mokytojai, dirbantys 5- 8 kl.). 

Organizuoti Patrick‘s Day 

(Patriko dienos) minėjimą 

progimnazijoje. 

Dalyvaus bent dvi 7 – 8 

klasės  

Pravestos 4 teminės pamokos 8 –ose klasėse, skirtos St.Patrick‘s Day paminėti  

(J. Makačinienė), dalyvavo 58 mokinių.  

2.3.Uždavinys. Taikyti įvairesnius šiuolaikiškus mokymosi metodus 

Vesti, stebėti ir aptarti  atviras 

integruotas pamokas: 

 lietuvių k. ir matematikos 

pamoka 7 kl. „Skaitvardžių 

rašybos įtvirtinimas“; lietuvių 

k. ir istorijos pamoka 6 kl. 

„Mitologinės būtybės“; 

lietuvių k. ir matematikos 

pamoka 7e kl. „Skaitvardžių 

šalyje“; užklasinio skaitymo 

pristatymas (pateiktys) 

integruota su informacinėmis 

Mokytojai pasidalys 

gerąja darbo patirtimi. 

Matematikos ir lietuvių kalbos integruotos pamokos nevyko dėl gripo karantino. 

 

Vyko veiklos plane numatytos 6 integruotos pamokos, jos buvo aptartos su 

kolegomis, bendradarbiaujant skirtingų metodinių grupių nariams (plačiau – 

Lietuvių kalbos mokytojų, Socialinių mokslų mokytojų, Matematikos ir 

informacinių technologijų mokytojų metodinių grupių veiklos ataskaitose).  



technologijomis (6b, 6e, 6f 

kl.). 

Įgyvendinti Mokinys – 

mokiniui veiklas: 

Knygos pristatymas 

skaidrėmis (7e kl. mokiniai 

demonstruoja pristatymą 5b, 

5e kl. mokiniams); 6 kl. 

mokinė I. V. Karosaitė veda 

pamoką savo bendraklasiams; 

Šeštokai padeda penktokams 

per papildomas lietuvių k. 

pamokas; 7 kl. mokinių 

iniciatyva; 5 kl. mokiniams 

„Analizuojame ir taisome 

diktantų klaidas“; Aštuntokai 

veda pamoką penktokams. 

Bus įgyvendintos 5 

„Mokinys – mokiniui“ 

veiklos ar / ir 

iniciatyvos.  

Be veiklos plane numatytų 5 veiklų, įvairių metodinių grupių įgyvendinta dar 10 

veiklų „Mokinys – mokiniui“, visus mokslo metus veikė „mokytojo padėjėjų“ 

komandos.  

 

Organizuoti gamtos mokslų 

metodinę savaitę. 

Apie 200 5 – 8 klasių 

mokinių dalyvaus šiuose 

renginiuose. 

2019 m. kovo mėn. vyko parodos 8-ose klasėse „Chemijos spalvų vaivorykštė “ 

ir „Chemijos eksperimentas“, kuriose dalyvavo 100% 8  klasių mokinių. 2018 

spalio mėn. fizikos protų mūšyje dalyvavo 32 7 klasių mokiniai ir 27 8 klasių 

mokiniai. 2018 spalio mėn. viktorinoje 5 klasių mokiniams dalyvavo 32 penktų 

klasių mokiniai. 

Parengti stendą „Taisyklingai 

kalbėkime ir rašykime“.  

Apie 50 proc. mokyklos 

mokinių ir mokytojų 

susipažins su taisyklinga 

lietuvių kalbos tartimi ir 

rašyba bei taikys tai 

kasdieniame gyvenime. 

A. Bolytės buvo paruoštas stendas Kalbėkime taisyklingai. 

 

Pamokose naudoti 

interaktyvias priemones 

(išmanias lentas, 

vizualizacijas). 

Pagal galimybes ir 

turimą techniką 

naująsias technologijas 

naudos pusė 5 – 8 klasių 

mokinių. 

98 procentų mokytojų savo pamokose taikė išmaniąsias technologijas 

(interaktyvias lentas, internetą, planšetes, EMA elektronines pratybas ir pan.) bei 

skatino mokinius jas taikyti mokymuisi.  



Įtraukti mokinius į mokomųjų 

erdvių apipavidalinimą ir 

mokymo priemonių kūrimą.  

Bent dešimt 5-8 klasių 

mokinių įsitrauks į šią 

veiklą 

Buvo organizuotos 34 mokinių darbų parodos mokomosiose erdvėse 

(koridoriuose, klasėse, fojė). Trumpalaikių ir ilgalaikių projektų metu mokiniai 

kūrė mokomąją medžiagą jaunesnių klasių mokiniams ir klasės draugams.  

Organizuoti ugdymą 

netradicinėse aplinkose. 

Bent pusė 5-8 klasių 

mokinių pamokas turės 

netradicinėje aplinkoje 

Buvo organizuota 81 ugdomoji veikla (pamoka, išvyka, ekskursija ir pan.) 

netradicinėse erdvėse.  

Organizuoti trumpalaikius 

užsienio kalbų mokomuosius 

projektus.  

Visi 5-8 klasių mokiniai 

atliks bent vieną 

mokomąjį užsienio 

kalbos projektą.  

Buvo organizuoti 32 trumpalaikiai anglų k. projektai 5- 8 klasėse (visi anglų k. 

mokytojai, juose dalyvavo visi 5-8 klasių mokiniai). 

Buvo  organizuoti 3 trumpalaikiai  vokiečių k. projektai „Metų laikai“  6 – 8 

klasėse  (Alicija Perednytė). 

 

Visi 5-8 klasių mokiniai atliko bent vieną mokomąjį užsienio kalbos 

projektą. 

Skatinti mokinius dalyvauti 

mokyklos, miesto 

olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose.  

Labai gerai ir puikiai 

besimokantys mokiniai 

dalyvaus mokyklos 

olimpiadose, 

viktorinose, konkursuose 

(laimėtojai – miesto 

konkursuose). 

Iš viso 2018-2019 m.m. Progimnazijos mokiniai dalyvavo 89 įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose, viktorinose mokyklos, miesto ir respublikos mastu.  

Dalyvauti rengiamuose 

seminaruose apie 

šiuolaikiškus mokymosi 

metodus, taikyti juos ugdymo 

procese.  

9 metodinės grupės 

nariai taikys 

šiuolaikiškus mokymosi 

metodus. 

26 mokytojai dalyvavo šiai temai skirtuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

pasidalijo žiniomis iš šių renginių su kolegomis.  

 

Visi mokytojai taiko šiuolaikiškus mokymo metodus savo pamokose.  

Skatinti tėvus (globėjus) vesti 

pamokas.  

Mokinių tėvai (globėjai) 

aktyviau įsitrauks į 

ugdymo procesą. 

Iš viso mokinių tėvai (globėjai) pravedė 5 pamokas: ,,Baltų dievai“, Energijos 

taupymo būdai“, ,,Kūno kultūra kitaip“, ,,Tapau tamsoje“, ,,Mamos vaikystės 

mylimiausia knyga“. 

Organizuoti netradicines 

projektines veiklas per 

partnerystę. Netradicinė 

Bus organizuotos 

netradicinės veiklos per 

partnerystę, pravesta 

Organizuotos netradicinės projektinės veiklos (per partnerystę) – koncertai, 

renginiai, kuriuose buvo integruojamos užsienio kalbų žinios, šokis, muzika ir 

gimtoji kalba.   

Pravesta netradicinė integruota pamoka „Let‘s Sing & Dance”, kurioje dalyvavo 

46 5-8 klasių mokiniai.  



integruota pamoka „Let‘s 

Sing and Dance“. 

pamoka „Let‘s Sing and 

Dance“. 

Organizuoti netradicines 

pamokas Europos  

informacijos bei Saugomų 

teritorijų  Nacionaliniame 

lankytojų centre, 

Prezidentūroje, Genocido 

aukų muziejuje, Žemutinės 

pilies Valdovų rūmuose, 

Bažnytinio paveldo 

muziejuje. 

Ugdysis mokinių 

patirtis, žinios, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Buvo organizuotos 6 netradicinės pamokos, kuriose dalyvavo 146 5-8 klasių 

mokiniai.  

Organizuoti konferencijas, 

konkursus, festivalius,  

renginius: Respublikinė 

pradinių klasių mokinių 

gamtamokslinė konferencija 

„Vanduo gali...“; 

Respublikinis tautinių šokių 

festivalis „Nupinsim šokių 

pynę“; Vilniaus miesto 

pradinių klasių mokinių 

festivalis ir konferencija 

„Jaunieji dūdoriai“; anglų 

kalbos konkursai: „Christmas 

Time“, „Spelling Bee“; 

iniciatyva „Student to 

Student”. 

Ugdysis mokinių 

patirtis, žinios, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Bendradarbiaudamos 

mokytojos suorganizuos 

respublikinius renginius. 

Renginiuose dalyvaus 

30% mokyklos mokinių; 

mokiniai parengs ir 

perskaitys 1 pranešimą; 

dalyvaus kolektyvai iš 

10 respublikos miestų. 

Renginiuose dalyvaus 

10% mokyklos mokinių. 

Renginiuose dalyvaus 

30% mokyklos mokinių. 

Dalyvaus kolektyvai iš 

10 Vilniaus miesto ir 

rajono mokyklų.  

Visi numatyti reginiai, konferencijos, festivaliai ir konkursai buvo organizuoti. 

100 procentų 1 – 8 klasių mokinių dalyvavo daugiau nei viename progimnazijos 

organizuotame renginyje.  



Anglų kalbos 

konkursuose dalyvaus 

50% 2-4 klasių mokinių 

Organizuoti bei dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose, 

skatinančiuose mokinių 

kūrybiškumą: Dailyraščio 

konkursas; Meninio skaitymo 

konkursas; Akcija „Skaito 

visa mokykla“; Respublikinis 

trečių-ketvirtų klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkursas 

„Laiškas...“; Lietuvių kalbos 

olimpiada. 

100 % mokinių dalyvaus 

akcijoje. 

Visi numatyti reginiai ir konkursai buvo organizuoti. 100 procentų 1 – 8 klasių 

mokinių dalyvavo daugiau nei viename progimnazijos organizuotame konkurse, 

akcijoje ar olimpiadoje, skatinančioje mokinių kūrybiškumą. 

 

Tikslo „Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą“ įgyvendinimas 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema progimnazijoje parengta ir yra koreguojama bei tobulinama jau keletą metų, mokslo metų pradžioje 

mokiniai ir jų tėvai (globėjai) yra supažindinami su įvairių mokomųjų dalykų vertinimo kriterijais ir yra įtraukiami į susitarimų dėl vertinimo kūrimą. Be 

visų aukščiau minėtų veiklų, mokiniai yra skatinami įsivertinti, prisiimti atsakomybę už savo ugdymąsi. Dėmesį taip pat skyrėme ir mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymui pamokų ir klasių valandėlių metu. Mokytojai dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skirtuose individualios 

mokinio pažangos temai, buvo organizuoti praktiniai mokymai mokykloje; dalijosi gerąja patirtimi ir žiniomis šioje srityje.  

Tačiau galima teigti, kad ugdymosi kokybė, pagalba įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas lieka progimnazijos veiklos siekiamybe, ir šioje srityje dar reikia įdėti pakankamai daug darbo.  

Todėl kitiems mokslo metams yra siūloma kelti tikslą: „Siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų atsižvelgiant į mokinių lūkesčius, kuriant saugią 

aplinką ir teikiant pagalbą įvairių poreikių mokiniams“. 

Tikslo „Puoselėti mokyklos kultūrą, siekiant aukštesnės ugdymosi kokybės“ įgyvendinimas 

Daug pastangų buvo įdėta įgyvendinant uždavinį „Plėtoti vykdomas prevencines veiklas“.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa buvo integruojama beveik į visų mokomųjų dalykų mokymo planus, o klasių auklėtojai, psichologė ir socialiniai 

pedagogai vykdė atskiras prevencines veiklas. Taip Progimnazija tradiciškai dalyvavo prevencinėje programoje „Savu keliu“, buvo organizuota „Savaitė 

be patyčių“, paminėta Tolerancijos diena. Jau daugelį metų progimnazijoje organizuojama tradicinė sporto šventė visiems bendruomenės nariams 

„Daukantinė vasara“ ir akcija „Sveikas obuolys“.  



Tačiau visiškai panaikinti patyčias ir žalingus įpročius mūsų mokykloje mums nepavyksta, todėl reikia ir toliau plėtoti šią veiklą, aktyviau dalyvauti 

įvairiose patyčių ir žalingų įpročių prevencijos programose ir veiklose, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įpročius. 

Siekiamybe lieka ir bendravimas, ir bendradarbiavimas tarp progimnazijos bendruomenės narių, jų vidinė komunikacija, susitarimų laikymasis.  

Todėl, atsižvelgiant į 2018-2019 mokslo metų progimnazijos veiklos analizę, pasiektus rezultatus, pažangą ir tobulintinas sritis, yra šiek tiek 

koreguojamas tikslas, susijęs su mokyklos kultūros puoselėjimu. 2019 - 2020 mokslo metų veiklos plane jį siūloma  suformuluoti taip: „Tobulinti 

bendradarbiavimo kultūrą ir bendrą pamokų planavimą, integraciją ir projektus“. Šiek tiek koreguojami šiems tikslams pasiekti keliami uždaviniai, 

kuriuose atliepiamas poreikis stiprinti bendradarbiavimo kultūrą, tarpdalykinę integraciją ir plėtoti jau vykdomas prevencines veiklas.  

 

 

 

PROGIMNAZIJOS 2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

mokiniams. 

 

1.1. uždavinys. Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, gerinti pamokos kokybę. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Netradicinės tėvų ir vyresnių 

klasių mokinių pamokos 1 – 4 

klasių mokiniams.  

Spalio 4 d.  Monika Kalvaitienė, Rimutė 

Žalienė, Jurgita Jakutytė 

Vilma Leskauskienė, Aurelija 

Tamošaitienė, Margarita 

Juzėnienė, Daiva Liškienė 

 

100 procentų mokinių dalyvaus 

veikloje. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pamokos netradicinėse erdvėse 

1 – 4 klasių mokiniams. 

2019-2020 m. m. Metodinės grupės nariai 90 procentų mokytojų 

organizuos pamokas 

netradicinėse erdvėse. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto ,,Individualios 

mokinio pažangos stebėjimo 

sistema“ vykdymas. 

2019-2020 m. m. Metodinių grupių nariai 100 procentų mokinių, 

mokytojų ir tėvų dalyvaus 

projekte. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aktyviųjų metodų taikymas 

ketvirtose klasėse „Mokytojas - 

mokytojui“. 

2019-2020 m. m. 4 klasių mokytojai, mokytojai 

dalykininkai 

Dalyvaus 100 procentų ketvirtų 

klasių mokytojų. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, ugdymas trečiose 

klasėse (mokytojų patirties 

sklaida). 

2019-2020 m. m. 3 klasių mokytojai, mokytojai 

dalykininkai 

Dalyvaus 100 procentų trečiųjų  

klasių mokytojų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Skaitmeninių  EMA pratybų 

naudojimas matematikos 

pamokose. 

2019-2020 m. m. Matematikos mokytojai 100 procentų mokinių naudos 

skaitmenines pratybas. Gerės 

pamokos kokybė, didės mokinių 

motyvacija. 

IKT 

Virtualios aplinkos: YouTube 

sukurta ir įkelta vaizdinė 

medžiaga mokiniams, 

asmeninėje svetainėje 

www.superit.lt įkeliama įvairi 

medžiaga mokiniams. 

2019-2020 m. m. Natalija Matyjaškoit Gerės pamokos kokybė, didės 

mokinių motyvacija, nes 

neaiškias užduotis mokiniai 

galės atlikti savarankiškai 

pažiūrėję vaizdinį filmą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas seminaruose apie 

šiuolaikiškus mokymosi 

metodus, jų taikymas ugdymo 

procese. 

2019-2020 m. m. Mokytojai 100 procentų dalyvavusių 

mokytojų pasidalys gerąja 

patirtimi, pritaikys naujus 

aktyvius mokymo metodus. 

Krepšelio lėšos 

Testavimo sistemų kūrimas bei 

naudojimas informacinių 

technologijų pamokose. 

2019-2020 m. m. Visi informacinių technologijų 

mokytojai 

100 procentų mokinių 

įsivertins testavimo 

pagalba.  

Žmogiškieji 

ištekliai, IKT 

Teminės užsienio kalbų 

pamokos, susijusios su Europos 

kalbų diena, Helovynu, 

Kalėdomis, Šv. Valentino diena, 

Velykomis. 

2019-2020 m. m. Visi užsienio kalbų metodinės 

grupės nariai 

Mokiniai taps labiau motyvuoti, 

praplės savo žinias. 

IKT, žmogiškieji 

ištekliai 

Pamokos netradicinėse 

edukacinėse erdvėse. 

 

2019-2020 m. m. 

 

Mokytojai   Kiekvienas mokytojas 

organizuos bent vieną pamoką 

netradicinėje edukacinėje 

erdvėje. 

 

Klasės krepšelio 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

Atvirų integruotų lietuvių 

kalbos, matematikos ir istorijos 

pamokų vedimas, stebėjimas bei 

aptarimas. 

II pusmetis  Mokytojai 

 

80 procentų mokytojų 

pasidalins gerąja darbo 

patirtimi. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

Supažindinimas su vertinimo 

normomis ir reikalavimais 

įvairių dalykų pamokose. 

2019-2020 m. m.  Mokytojai Mokytojų vertinimo sistema 

bus suprantama visiems 

mokiniams. Mokiniai saugiau 

Žmogiškieji 

ištekliai 

http://www.superit.lt/


jausis žinodami vertinimo 

tvarką, leis mokiniui siekti 

aukščiausio rezultato. 

Individualios kiekvieno 

mokinio pažangos stebėjimas ir 

vertinimas siekiant padėti jam 

mokytis ir išmokti. Įsivertinimo 

(refleksijos) skatinimas. 

 

 

 

 

2019-2020 m. m. Mokytojai  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. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2 uždavinys. Kurti palankias ugdymosi aplinkas įvairių poreikių mokiniams 

Tarptautinis pradinių klasių 

mokinių piešinių–dailyraščio 

konkursas ,,Skaitau lietuvišką 

pasaką“. 

Gruodžio–vasario 

mėn.  

Vilma Leskauskienė, Jolanta 

Valasinavičienė 

Konkurse dalyvaus mokiniai iš 

įvairių šalių.  

30 procentų  mokyklos mokinių 

dalyvaus konkurse ir stengsis 

laimėti. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas respublikiniame 

edukaciniame konkurse 

„Olympis 2019” (rudens sesija) 

ir „Olimpis 2020“ (pavasario 

sesija). 

Lapkričio 1–30 d., 

kovo 1–31 d. 

Mokytojai  

 

Konkurse dalyvaus norintys 2-4 

klasių mokiniai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas tarptautiniame 

konkurse „Kengūra“ 

(matematika, anglų kalba). 

Kovo mėn.  Anglų kalbos ir matematikos 

mokytojai 

 

Dalyvaus norintys 1-8 klasių 

mokiniai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Akcija „Skaito visa mokykla“. 

 

2019-2020 m. m.  

II pusmetis 

Mokytojai  100 procentų mokinių dalyvaus 

akcijoje. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas įvairiuose 

mokyklos, miesto, respublikos 

ir tarptautiniuose konkursuose, 

olimpiadose, viktorinose, 

komandiniuose turnyruose . 

2019-2020 m. m.  Mokytojai  Įvairių poreikių mokiniai galės 

patirti sėkmę.  

Žmogiškieji 

ištekliai  



Ugdymo turinio 

diferencijavimas įvairių dalykų 

pamokose.  

Iniciatyva „Mokinys mokiniui“. 

2019-2020 m. m.  Mokytojai 

 

Silpniau besimokantys mokiniai 

turės galimybę patirti sėkmę 

pamokose, gabesni pagilins 

dalyko žinias. Be to, dirbdami 

poroje ar grupėje mokiniai 

patobulins savo bendravimo 

įgūdžius. 

Mokinio knygos, 

pratybos ir kiti 

papildomi 

informacijos 

šaltiniai, IKT 

Dalykinės savaitės.  2019-2020 m. m.  Mokytojai 100 procentų mokinių 

patobulins komunikacines 

kompetencijas, mokėjimo 

mokytis ir socialinę 

kompetencijas.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalykų konsultacijos 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

2019-2020 m. m. Mokytojai 30 procentų mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

bus suteiktos individualios 

dalykų konsultacijos, nedidinant 

mokymosi krūvio. 

Krepšelio lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lietuvių kalbos, matematikos, 

fizikos ir biologijos gabių 

mokinių ugdymo programos 

vykdymas. 

 

 

 

 

2019-2020 m. m. 

 

 

 

 

Agnė Bolytė, Airida Grinevičienė, 

Liuda Ščensnovičienė. Lina 

Deninienė 

 10 procentų mokinių lankys 

gabių mokinių modulio 

pamokas ir sistemingai gilins 

lietuvių kalbos, matematikos, 

fizikos ir biologijos žinias, 

ugdysis gebėjimus. 

Krepšelio lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Namų darbų ruošos grupė. 2019-2020 m. m. Aušra Dringelienė Sudarytos sąlygos mokiniams, 

dėl nepalankių socialinių 

ekonominių kultūrinių sąlygų 

negalintiems tinkamai atlikti 

namų darbų. 

Mokiniai ugdysis mokėjimo 

mokytis, komunikacinę ir 

asmeninę kompetencijas. 

Krepšelio lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Dalyvavimas 8-jų klasių 

ilgalaikėje projektinėje veikloje.  

2019-2020 m. m.  

I pusmetis 

Dalykų mokytojai 100 procentų mokinių vykdys 

ilgalaikius projektus, ugdysis 

komunikacinę, mokėjimo 

mokytis ir socialinę 

kompetencijas.  

Žmogiškieji 

ištekliai, krepšelio 

lėšos 

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

 

2.1. uždavinys. Tęsti prevencinių programų įgyvendinimą. 

Priemonės Terminai Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas Ištekliai 

Prevencinė programa „Savu keliu“. 2019-2020 m. m.  Socialinis pedagogas 

1–8 klasių auklėtojai 

100 procentų mokytojų su 

mokiniais dalyvaus 

prevencinėje veikloje.  

Žmogiškieji 

ištekliai, programos 

„Savu keliu“ 

medžiaga  

Sveikatingumo renginių 

organizavimas. 

2019-2020 m. m.  Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas 

100 procentų mokinių ir 

mokytojų dalyvaus bent 

dviejuose sveikatingumo 

renginiuose. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Saugus ir draugiškas internetas. Vasario mėn.  Visi informacinių technologijų 

mokytojai 

100 procentų mokinių 

dalyvavusių  programoje 

pagerins savo žinias bei 

supratimą apie socialinę kultūrą. 

Žmogiškieji 

ištekliai ir IKT 

Teminės klasės valandėlės apie 

žalingus įpročius, sveiką gyvenseną 

bei socialinę kultūrą. 

2019-2020 m. m.  Nijolė Valiūnienė, Aušra 

Petravičienė, Asta Ilgevičiūtė, 

Laura Šeštavickienė, Marius 

Bankauskas 

7e, 7b, 7d, 6e, 5c mokiniai 

dalyvavę programoje pagerins 

savo žinias bei supratimą apie 

sveiką gyvenseną, žalingų 

įpročių žalą bei socialinę 

kultūrą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sporto renginių ir varžybų 

organizavimas stiprinant mokinių ir 

kitų mokyklos bendruomenės narių 

fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, 

sveikatos žinių bei sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimas bei 

2019-2020 m. m.  Marius Bankauskas, Linas 

Skripka, Rokas Jankūnas 

Simono Daukanto 

progimnazijos bendruomenė 

įsitrauks į sveikos gyvensenos 

kompetencijų ugdymą.  

Žmogiškieji 

ištekliai 



formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

Teminės 5-8 klasių užsienio kalbų 

pamokos apie sveiką gyvenimo būdą, 

pilietiškumą „Healthy living“, 

„Healthy food“, „Being a Good 

Citizen“. 

2019-2020 m. m.  Metodinės grupės nariai 100 procentų dalyvavusių 

mokinių patobulins užsienio 

kalbų žinias, sužinos daugiau 

apie sveiką mitybą bei 

gyvenimo būdą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas mokyklos 

organizuojamuose renginiuose, 

socialinėse akcijose. 

2019-2020 m. m. Mokytojai  Moksleiviai taps pilietiški, 

patobulins socialines 

kompetencijas. 

Krepšelio lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendradarbiavimas su socialine 

pedagoge, psichologe, sveikatos 

priežiūros specialiste. 

2019-2020 m. m.  Mokytojai  Profesionaliai bus sprendžiami 

pasitaikantys patyčių ir 

sveikatai kenksmingų 

priemonių vartojimo atvejai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Edukacinė programa „Mokausi iš 

kino“  kino teatruose ,,Pasaka“ ir 

„Skalvija“. Filmų peržiūra ir 

aptarimas.  

 

 

2019-2020 m .m.  Klasių auklėtojai 100 procentų dalyvavusių 

mokinių nagrinės   patyčių ir 

žalingų įpročių problemas. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. uždavinys. Auginti bendradarbiavimo kultūrą, veikti kartu.  

 

Parodų organizavimas mokyklos 

koridoriuose . 

2019-2020 m. m.  Mokytojai  100 procentų 1-8 klasių 

mokytojų bei mokinių 

eksponuos savo kūrybinius 

darbus parodose. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas miesto ir respublikos 

piešinių konkursuose. 

 

2019-2020 m. m. 1–4 klasių mokytojos 

 

30 procentų  mokinių dalyvaus 

konkursuose ir stengsis laimėti. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kalėdiniai ir advento renginiai 

klasėse. 

Gruodžio mėn.  Sonata Žilinskienė, Ingrida 

Jasaitienė, Nijolė Valiūnienė, 1-4 

klasių mokytojos 

Dalyvaus 100 procentų 1–4 kl. 

mokinių, mokytojų, dalykų 

mokytojų, tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Kalėdiniai renginiai klasių 

bendruomenei. 

Gruodžio mėn.  Greta Jeraminaitė, Lina Deninienė, 

Dalia Endrijaitienė, Liuda 

Ščensnovičienė 

Šventėse dalyvaus 100 procentų 

5a, 5d, 8c, 8f klasių mokinių ir 

60 procentų mokinių tėvų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kelionių, išvykų, ekskursijų 

organizavimas Lietuvoje ir už jos 

ribų. 

2019-2020 m. m.   Klasių auklėtojai 100 procentų 1-8 klasių mokinių 

dalyvaus bent vienoje išvykoje.  

Krepšelio lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Pranešimai mokyklos internetinėje 

svetainėje, „Facebook“ paskyroje. 

 

 

2019-2020 m. m.  Margarita Juzėnienė 

 

50 procentų mokytojų rašys 

pranešimus į mokyklos 

internetinę svetainę, 

„Facebook“ paskyrą.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kvalifikacijos kėlimas, gerosios 

patirties sklaida. 

 

2019-2020 m. m.  Mokytojai 100 procentų mokytojų 

dalyvaus kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kolegų pamokų stebėjimas bei 

aptarimas, pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

2019-2020 m. m.  Mokytojai  80 procentų mokytojų pasidalys 

gerąja patirtimi. 

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 

Parengti 6-ų ir 8-ų klasių anglų 

kalbos diagnostiniai testai, leis 

įvertinti šių klasių įgūdžius.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

8-ų klasių mokinių anglų kalbos 

kalbinių įgūdžių vertinimas. 

Birželis Elena Sabienė, Marija Gvozdenko, 

Vaida Sarnackaitė, Sandra 

Dobrovolskytė 

Patikrinti 8-ų klasių mokinių 

anglų kalbos kalbiniai įgūdžiai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas metodinių  grupių 

susirinkimuose. 

2019-2020 m. m.  Mokytojai  100 procentų mokytojų per 

mokslo metus dalyvaus 

metodinės grupės 

susirinkimuose. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aktualieji kalbos klausimai. 2019-2020 m. m.  Agnė Bolytė 90 procentų mokytojų vartos 

taisyklingą sakytinę ir rašytinę 

kalbą. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lietuvių kalbos klausimai ir 

naujovės. 

Lapkritis – 

birželis 

Agnė Bolytė 100 procentų lietuvių kalbos 

mokytojų susipažins su VLKK 

priimtais nutarimais. 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Renginys, skirtas mokyklos 

bendruomenei – edukacinė 

ekskursija Žemutinės pilies Valdovų 

rūmuose. 

Lapkritis Aušra Dringelienė Bendravimo ir 

bendradarbiavimo stiprinimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Akcija, skirta Vasario 16 d. 

Netradicinės pamokos, skirtos 

Lietuvai.  

Vasario 14 d. Mokytojai 100 procentų dalyvavusių 

mokytojų praves netradicines 

pamokas.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

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

 

Trumpalaikių ir ilgalaikių projektų 

įgyvendinimas 1–4 klasėse. 

2019-2020 m. m.  1-4 klasių mokytojai, dalykų 

mokytojai 

Dalyvaus 100 procentų 1-4 

klasių mokinių.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Trumpalaikių ir ilgalaikių integruotų 

įvairių dalykų projektų 

organizavimas ir vykdymas 5–8 

klasėse. 

2019-2020 m. m.  5-8 klasių mokytojai  100 procentų 5-8 klasių 

mokinių įsitrauks į projektinę 

veiklą. 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2019–2020 M. M. RENGINIAI 

 

Eil. Nr. Renginys Klasės Data 

1.  Mokslo ir žinių diena 1-8 2019-09-02 

2.  Europos kalbų diena 1-8 2019-09-26 



3.  Dalykinės savaitės 1-8 
2019 m. rugsėjo mėn.–2020 m. 

birželio mėn. 

4.  Konstitucijos egzaminas 1-8 2019–10-03 

5.  Mokytojų diena  2019-10-04 

6.  Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos vardadienis 1-8 2019-10-25 

7.  Pilietinė iniciatyva, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti 1-8 2019-11-15 

8.  Kalėdų šventė 5-8 2019-12-20 

9.  
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai,  Laisvės gynėjų 

dienai, paminėti 
1-8 2020-01-13 

10.  Akcija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 5-8 2020-02-14 

11.  Užgavėnės 1-4 2020 m. vasaris 

12.  Kaziuko mugė 1-4 2020 m. kovo I savaitė 

13.  Šventinis minėjimas – koncertas „Mūsų talentai tau, Lietuva“ 5-8 2020-03-10 

14.  Švaros diena mokykloje 1-8 2020-04-10 

15.  1-4 klasių mokinių Mokslo metų užbaigimo šventės 1-4 
2020 m. gegužės mėn. IV savaitė 

– birželio I savaitė 

16.  Muziejų diena 1-8 2020 m. birželio I savaitė 

17.  Sporto šventė „Daukantinis pavasaris“ 1-4 
2020 m. gegužės IV savaitė - 

birželio I savaitė 

18.  Sporto šventė „Daukantinė vasara“  5-8 2020 m. birželio II savaitė 

19.  Paskutinis skambutis 8 klasių mokiniams 7-8 2020-06-12 

 


