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2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos veiklos planas 2021 metams (toliau – planas), sudaromas  

atsižvelgiant į Progimnazijos mokytojų pedagoginės bendruomenės poreikius. Plane nustatomi 

metiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės uždaviniams vykdyti, atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, 

švietimo būklę, bendruomenės poreikius, metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžtus prioritetus 

ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, planas atspindi programą, teikiančią kokybiškas  

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymo 

(si) poreikius pradinio, pagrindinio pirmosios dalies ugdymo srityse, laiduoti pradinio ir pagrindinio 

išsilavinimo pirmosios dalies  įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

3. Planas parengtas vadovaujantis Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos pedagoginės  bendruomenės  

poreikiais, Klaipėdos ,,Vyturio“ progimnazijos 2019–2021 metų strateginiu planu, patvirtintu 

Klaipėdos ,,Vyturio“ progimnazijos  direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-41, 

Progimnazijos numatytais 2021 m. švietimo veiklos prioritetais, atsižvelgiant į Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazijos mokytojų metodinės veiklos nuostatus. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos mokytojų metodinės tarybos nariai, 

pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai).  Plane naudojami sutrumpinimai: MT – mokyklos mokytojų metodinė taryba, MG – 

metodinė grupė, IKT – informacinės komunikacinės technologijos, IT – informacinės technologijos, 

KPŠKC – Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, SP – specialieji poreikiai, VIP – vaiko 

individuali pažanga.  

 

II.  2020  METŲ  PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

5. Pasirinkta 2020 m. prioritetinė kryptis – skatinti Progimnazijos bendruomenę nuolatiniam    

bendradarbiavimui, siekiant ugdymo kokybės ir visų veiklų dermės; siekti ugdymo(si) kokybės, diegiant 

kolegialų grįžtamąjį ryšį, padedantį pedagoginei bendruomenei suartėti ir tobulėti, gilinant 



bendruomenės narių lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijas, puoselėjant teigiamą progimnazijos 

mikroklimatą.  

2020 metais pasiekti švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai/rezultatai, įrodantys 

Progimnazijos pažangą. 2020-09-01 duomenimis ugdyti 502 mokiniai (2019 m. – 486), užtikrintas 

nenutrūkstamas pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programų įgyvendinimas. Dirbo 50 pedagogų, 5 

specialistai, 26 nepedagoginiai darbuotojai. Įgyvendintos 34 neformaliojo vaikų švietimo programos, 

kuriose dalyvavo 569 mokiniai (2019 m. – 486). Sėkmingą 2020 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo 

ir mokinių pasiekimai. Visi mokiniai įgijo pradinio (86) ir pagrindinio ugdymo I dalies (49) išsilavinimo 

pažymėjimus. 5–8 klasėse aukštesnįjį lygį (9–10 balų) pasiekė 15 mokinių. Gerai besimokančių turime 

11 mokinių (kurie įvertinime turi tik vieną 8-tą). Progimnazijoje vykdomas kryptingas meninis 

(muzikinis) ugdymas. Muzikinio ugdymo programose 2020 m. dalyvavo 371 mokinys. 

Progimnazijoje yra užtikrinta sisteminė pagalba mokiniui, kurią teikia: socialinis pedagogas, 

psichologas, specialusis pedagogas, logopedai. Suteiktos psichologinės konsultacijos: tėvams, 

mokiniams, mokytojams. Mokyklos psichologė organizavo „Tėvystės įgūdžių“ programą. 2020 m. 

mokėsi 52 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo pedagogo pagalba teikta 27 

mokiniams. Atliktas 7 mokinių pradinis vertinimas, jiems rekomenduota atlikti vertinimą Klaipėdos 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Pakartotinai įvertinta 14 mokinių. Mokykloje dirbo 6 mokytojų 

padėjėjai. Jiems buvo teikiamos specialiojo pedagogo konsultacijos. 

2020 metais kiekvienas pedagoginis darbuotojas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 5 dienas. 

Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Buvo organizuoti bendri kvalifikacijos 

tobulinimo mokymai: „Stresas ir perdegimas pedagogo darbe“, „Mokytojo emocinis intelektas (EQ) 

motyvuojančiai komunikacijai pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją?“, „Vaikų turizmo renginių 

organizavimo tvarka ir dokumentai“, „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika“. Pedagogai sėkmingai dalijosi gerąja patirtimi: per metus parengė ir 

įgyvendino miesto lygmens kvalifikacijos tobulinimo 2 programas, skaitė 2 pranešimus respublikinėje 

konferencijoje. Organizuota 15 atvirų veiklų, organizuota 100 edukacinių išvykų, 50 tradicinių ir 

netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. Šalies ir miesto 

dalykinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai pelnė prizines vietas. Buvo sudarytos sąlygos atlikti 

praktinį mokymą Klaipėdos universiteto studentams, studijuojantiems lietuvių filologijos studijas ir 

Klaipėdos universiteto SRT fakulteto studentams. 

2020 m. savivaldybės lėšomis buvo įvykdytos mokyklos materialinio turto remonto išlaidos už 

2919,88 eur. Prekės panaudotos remontui: fanera, peilis tapetams, tušai, armatuotos juostelės, dažai, 

sifono ventiliai, maišai šiukšlėms, klijai, laidai. Pakeistos kabinetuose žaliuzės (64 m²) už 1159,96 eur.. 

Įsigytos plokštės budinčiosios baldų gamybai už 1836,16 eur.. Nacionalinių egzaminų vykdytojams 

pateiktas oro kondicionierių aptarnavimas už 181,5 eur., pakeisti šviestuvai 329,73 eur.. Suremontuota 

Progimnazijos fojė, kurios remonto paslaugoms bei priemonėms išleista 22109,18 eur.: gipso klijavimas, 

LED apšvietimas, lubų pertvaros montavimas, sienų glaistymas, pakabinamų lubų montavimas, 



grindjuosčių tvirtinimas, pagrindo paruošimo darbai, sienų dažymas. Fojė pagrindinės sienos tapybai 

išleista 3900 eur., pakabinamos lubos su šviestuvais 846,4 eur. Fojė radiatorių keitimas 1 komplektas už 

2395,62 eur. Įsigytas ilgalaikis turtas – oro kondicionieriai (7 vnt.) už 8049,46 eur.  

Iš mokinio krepšelio lėšų 2020 m. buvo įsigyta vadovėlių ir mokymo priemonių už 8905,95 eur. 

6. 2020 metais buvo išsikelti šie tikslai: 

      6.1. Vaiko asmenybės ūgties stebėjimas skatinant individualią pažangą; 

      6.2. Bendrųjų kompetencijų ugdymas skatinant saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime; 

      6.3. Puoselėti teigiamą Progimnazijos bendruomenės mikroklimatą. 

7. Tikslams realizuoti buvo iškelti 6 uždaviniai.  

7.1. Pirmajam uždaviniui – stebėti individualią kiekvieno mokinio pažangą, rezultatus panaudojant 

tolimesnio mokymosi planavimui – įgyvendinti metodinių grupių susirinkimuose ir posėdžiuose buvo 

pasidalinta darbo patirtimi ir aptarta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodų įvairovė, 

individualios mokinio mokymosi pažangos stebėsenos vykdymas,  buvo organizuotos įvairios veiklos. 

      MG susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, darbo patirties sklaida: „Kaip pasiruošėme naujiems 

iššūkiams – mokymas nuotoliniu būdu“, ,,Pradinių klasių ugdymo programų metodiniai reikalavimai. 

Ilgalaikių dalykų planų ir klasių vadovų planų aptarimas ir derinimas“, „Mokinio VIP naudojimo 

ypatumai“, „Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas“, „Įvairių vertinimo ir įsivertinimo  

metodų taikymas gamtos mokslų ir matematikos pamokose nuotolinio ugdymo metu,  jų įtaka ugdymo 

kokybei ir mokinių pažangai“, „Veiklos ir pasiekimų apžvalga, mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų 

aptarimas”. 

       Organizuotos pamokėlės – pažintis su būsimais pirmokais „Pirmi žingsniai mokykloje“, projektas 

,,Knyga – tylus ir patikimas draugas“, sportinės varžybos ,,Įrodyk sau, jog gali“, sukurta paremiamojo 

modulio 5c kl.. „Iškalbos ir vaidybos elementų mokymas” programa (V. Janulienė), sukurta „Meninio 

skaitymo ir renginių vedėjų 5–8 kl. būrelio” programa (V. Janulienė), paruoštas lietuvių kalbos diktantas 

4 klasių mokiniams raštingumo lygiui įvertinti, vyko darbų vertinimas (V. Janulienė), sudaryti nuostatai 

ir organizuotas Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos lietuvių kalbos diktantas – konkursas 

„Raštingiausias 5–8 klasių mokinys 2020“, diktantas skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti (V. 

Janulienė), vyko fortepijono, smuiko ir fleitos klasės mokinių techninių kūrinių atsiskaitymai (N. 

Chonina, S. Užkuratienė, A. Petrošienė), pakoreguotos instrumentinio mokymo programos, mokytojos 

A. Vainoriūtė, A. Petrošienė, A. Žukienė dalyvavo respublikiniame projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, 

vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ ir su 4, 6, 8 klasių mokiniais 

išbandė projekto rengėjų sukurtas užduotis, 8b kl. mokinės dalyvavo Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių 

mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje (V. Janulienė). 

       Mokytojai tobulino profesines kompetencijas seminaruose, konferencijose: ,,Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas Progimnazijoje naudojantis ,,Eduka klase“;  „Kaip mokosi vaikai? Praktiniai ir 

moksliniai patarimai“; „Respublikinė – praktinė konferencija: atradau, pabandžiau, dalinuosi: metodai, 

užtikrinantys pozityvios lyderystės ugdymą ir individualią mokinių pažangą“; „Kaip dirbti „EDUKA 



klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laiku“; „EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės“; 

„Kritinio mąstymo ugdymas anglų kalbos pamokose“; „Interaktyvių ekranų panaudojimas ugdymo 

procese“; „Naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos“; „Mokinių kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo gebėjimai ir jų vertinimas“; „Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos 

projektas“; „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemone pasitelkti į pagalbą?“; „EMA 

startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės“; „EMA – efektyvi pagalba mokytojo darbe. Mokytojo 

praktiko patarimai dar efektyvesniam EMA panaudojimui“; „Matematika ir švietimas: matematikos 

mokytojas 2020“; „EMA analizės įrankiai vertinimui ir įsivertinimui bei individualios pažangos 

stebėjimui“; „Mokinio individualios pažangos stebėjimas  Progimnazijoje  naudojantis „Eduka“ klase“; 

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“; 

,,Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: mokinių pasiekimų vertinimas“; ,,Sėkminga fizinio ugdymo 

pamoka XXI a.“; „Kūrybingumo, dailės raštingumo ir informacijų pažintinių veiklos gebėjimų ugdymas 

dailės pamokose“; ,,Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir 

praktikoje“. 

         7.2. Antrojo uždavinio  –  efektyvinti švietimo pagalbą kiekvienam vaikui – įgyvendinimui buvo 

organizuotos šios veiklos:   

           MG susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, darbo patirties sklaida: „Mokinių muzikinės veiklos ir 

pasiekimų aptarimas”, „Koncertų ir renginių planavimas bei programų ir planų aptarimas”, ,,Nuotolinių 

būdu organizuojamų renginių ypatumai“; aplankytų  seminarų aptarimai. 

           Organizuotos konsultacijos 8b, 6a, 6b kl. mokiniams dėl lietuvių kalbos ir literatūros žinių 

gilinimo (V. Janulienė), 49-asis tarptautinis jaunimo epistolinis rašinys „Parašyk žinutę suaugusiajam 

apie pasaulį, kuriame gyvename” (5b kl. mokinys D. Ūselis – laureatas, V. Janulienė), Klaipėdos miesto 

mokyklų dailaus rašto konkursas „Žąsies plunksna” (A. Juškaitė (7b) II vieta, V. Janulienė), 

organizuotas Klaipėdos miesto mokyklų Maironio poezijos skaitovų konkursas (D. Šetkauskė (5c kl.) I 

vieta, K. Karmin (5c kl.) III vieta, V. Janulienė), mokyklos etapo matematikos 5–7 klasių mokiniams 

olimpiada (I. Letukienė, I. Jurčienė), mokyklos etapo fizikos olimpiada 7–8 klasių mokiniams (R. 

Baršauskienė), Europos kalbų dienai paminėti organizuotas edukacinis renginys – spektaklis vokiečių 

kalba „Aš ir mano draugai“ (7a, 7b klasių mokiniai , I. Stravinskienė), Žemės dienos minėjimas 6–8 

klasių mokiniams (V. Varnė, G. Bružaitė).  Mokiniai dalyvavo: 3–8 klasių mokiniai dalyvavo 

tarptautinėje anglų kalbos olimpiadoje „KINGS“ (R. Mozūraitienė), vokiečių kalbos olimpiadoje U. 

Bukantytė (8b) laimėjo 2-ąją vietą (I. Stravinskienė), geografijos olimpiadoje „Mano gaublys 2020“ (V. 

Varnė), tarptautinėje matematikos olimpiadoje KINGS (I. Letukienė, S. Gubinskytė), Klaipėdos miesto 

Progimnazijų 5–6 klasių mokinių diktanto konkurse „Rašau be klaidų 2020” (D. Valinčiūtė (5b kl.) II 

vieta, V. Janulienė), respublikiniame konkurse „Tavo Žvilgsnis“ (D. Pupšys (5c) ir E. Koroliov (6b) 

pelnė nugalėtojo diplomus, R. Mozūraitienė ir V. Vinskienė), respublikiniame konkurse „Olympis 

2020“ pavasario ir rudens sesijose, 7a, 7b, 8a, 8b klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Rusiškai rašau 

gražiai ir taisyklingai“ (L. Petraškevič), 7b klasės mokinė M. Grigišaitė dalyvavo Klaipėdos m. konkurse 



„Rašom laišką Seneliui Šalčiui“ (L. Petraškevič), respublikiniame konkurse „Kengūra“  (L. 

Petraškevič), 7–8 klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklų 

kūrybiniame konkurse ,,Žiema man yra....” (7b klasės mokinė Emilija Gelžinytė tapo 2 prizinės  vietos 

laimėtoja, (I. Stravinskienė), mokiniai dalyvavo kūrybiniame 1–12 klasių konkurse „Der gute Nikolaus“ 

(„Gerasis Nikalojus“) (I. Stravinskienė), foto konkurse “Sustok akimirka žavinga“, skirtame 1–4 ir 5–8 

klasių mokiniams (O. Savlova, S. Gubinskytė, R. Pučkoriūtė), foto konkurse „Green World-Happy 

People“ (O. Savlova), tarptautiniame matematikos konkurse „PANGEA“ (I. Letukienė, I. Jurčienė), 

Nacionalinio egzaminų centro „Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo“ konkurse (G. Bružaitė, K. 

Banienė, R. Baršauskienė, I. Jurčienė, I. Letukienė), respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Aš 

piešiu vandenį“ (V. Varnė), Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono mokyklų 5–8 klasių matematikos 

konkurse „Kodas“ (I. Letukienė, I. Jurčienė), KMSC matematikos konkurse „Gudručiai“ (I. Letukienė, 

I. Jurčienė), kuriame 5a klasės mokinys E. Niunevas užėmė III vietą (I. Jurčienė), regioniniame konkurse 

„Rinkis profesiją“ (V. Varnė), respublikiniame fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas 2020“ 

(O. Savlova), Klaipėdos miesto mokinių Užgavėnių personažų bei kaukių parodos konkurse (U. 

Rusteikaitė (6a) – laureatė, R. Paliakaitė), kūrybiniame foto konkurse ,,Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“ 

(nugalėtojai: A. Kirilov (6a kl.), D. Stadalinskas (6a kl.), R. Paliakaitė), respublikiniame kūrybinių darbų 

konkurse  „Vaiko sveikata šiandien ‒ galimybės ir perspektyvos“ (R. Paliakaitė), konkurse „Floristinė 

abėcėlė“ (laureatė A. Juškaitė (7b kl.) R. Paliakaitė), konkurse „Kuršių Nerijos Raudonoji Knyga“ (R. 

Paliakaitė). 6b klasės mokiniai dalyvavo projekte „European Day of Languages” (R. Mozūraitienė), 6a 

kl. mokiniai dalyvavo projekte „Famous people“ (V. Vinskienė), 8a klasės mokiniai – „Natural 

disasters“ (V. Vinskienė), 8b kl. mokiniai – „Thinking caps“ (V. Vinskienė), 7a kl. mokiniai – „My 

favourite music“ (V. Vinskienė), 7a, 7b; 8a, 8b klasių mokiniai projekte „Rašom laišką Seneliui Šalčiui“ 

(L. Petraškevič),  8a, 8b klasių mokiniai projekte „Kuriu savo istoriją...“ (L. Petraškevič), 8b klasės 

mokiniai dalyvavo projekte „Mano mėgstamiausi marškinėliai – gerų jausmų liudininkai” (L. 

Petraškevič), 8a ir 8b klasių mokiniai – projekte „Mėgstamiausias filmas“ (L. Petraškevič), 7a ir 7b 

klasių mokiniai –  projekte „Šventės“ (L. Petraškevič), 7a, 7b mokiniai dalyvavo NVŠ projekte „Читаю, 

учусь, представляю“ (L. Petraškevič). Mokiniai dalyvavo Klaipėdos jaunimo centro organizuotoje 

viktorinoje „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam“ (V. Varnė),  Klaipėdos universiteto 

organizuotame renginyje „Mero rinkimų simuliacija“ (7b ir 8b klasių mokiniai, I. Letukienė, V. 

Bogunaitė, I. Masalskytė), renginyje „Savęs ir kito pažinimas: A. Žebriūno filmas „Gražuolė“ (6a klasės 

mokiniai, V. Bogunaitė, V. Birškienė).  

          Pravestos atviros integruotos pamokos: geografijos ir muzikos „Europos šalys ir jų kultūra“ (V. 

Varnė, A. Vainoriūtė“, chemijos ir tikybos „Rožančius – maldų vėrinys. Jo sudedamosios dalys“ (L. 

Mozūraitienė, K. Černis), projekto „Svajonių komanda“ pamokos „Pajūrio“ progimnazijos 8 klasių 

mokiniams (I. Letukienė, J. Jautakienė ir jaunieji projekto lyderiai), gamtos pasaulio pažinimo pamoka 

3b klasės mokiniams „Kokios spalvos yra šviesa?“ (R. Baršauskinė, R. Radauskienė), muzikos istorijos 

pamoka 5b klasėje ,,Muzikos instrumentų pasaulyje“ (A. Petrošienė). 



           Įgyvendinant antrąjį uždavinį išklausyti šie seminarai: „Darbas su vaikais, turinčiais autizmo 

spektro ir kitų raidos sutrikimų“, „Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas, „Nuotolinis 

mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“, „MACMILLAN 

CONFERENCE – Befriending blended teaching – how to design lessons smartly“,  LCC International 

University „Reaching all Learners Through Classroom Learning Communities, „Užsienio kalba – tiltas 

į platesnį dalykinį turinį: dvikalbiai moduliai mokykloje“, „Mokinių kritinio mąstymo ir problemų 

sprendimo gebėjimai ir jų vertinimas“, „IT įrankiai nuotoliniam mokymui(si)“, „Kaip dirbti nuotoliniu 

būdu su „Eduka klasės“ lietuvių kalbos skaitmeniniais ištekliais 5–12 klasėse“, „Lietuvių kalbos 

kultūra“, „Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“, „Pozityvi komunikacija, mokytojo 

įtaigumas ir jų reikšmė ugdymo rezultatams“, „Šiuolaikinių fizikos mokymo metodų įvairovė: patirtis, 

problemos ir ateities perspektyva“, „Gamtos mokslų paslaptys ir faktai 5–8 kl. pagal Marių Čepulį“, 

„Šiuolaikinis išsilavinimas: gamtos mokslų vektoriai“, „Kaip (pa)matyti kiekvieną vaiką klasėje 

sistemingos refleksijos pagalba?“, „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas, kuriant mokymosi patirtis“, 

„IT įrankiai nuotoliniam mokymui(si)“, „Žmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo 

programa“, „ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) STRATEGIJOS: būdai mokinių pasiekimams gerinti, 

pradedantiems dirbti su matematikos vadovėliais 5–7 kl. „ATRASK“, „LIMA suvažiavimas“, 

„Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas įvairių mokymosi galimybių ir poreikių turintiems mokiniams“, 

„Mokinio kompetencijų ugdymas mokantis matematikos“, ,,Kūrybingumo, dailės raštingumo ir 

informacijų pažintinių veiklos gebėjimų ugdymas dailės pamokose“, ,,Nuotolinis mokymas(is). Kaip 

pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“, „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA 

klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laiku“, „Nuotolinis mokymas(is): „Microsoft Teams“ įrankio 

praktinis užsiėmimas“, ,,Žingsniai Microsoft Teams aplinkoje: žinios, praktika, įgūdžiai“, ,,Video 

konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymui“. 

          7.3. Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – palaikyti bendradarbiavimo ryšius stiprinant vaiko 

asmenybės ūgtį – metodinių grupių nariai bendradarbiavo tarpusavyje, informavo tėvus apie ugdytinių 

mokymosi rezultatus, elgesį, lankomumą, daromą pažangą, dalyvavo organizuojamose „Tėvų dienose“. 

          Organizuotos šios veiklos: gerosios patirties sklaida, Klaipėdos universiteto Humanitarinių 

mokslų fakulteto studentų praktikos vadovė (V. Janulienė),  Klaipėdos universiteto SRT fakulteto 

studentų praktikos mentorius (J. Jautakienė), Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 

studentai stebėjo mokytojų A. Žukienės ir A. Petrošienės vedamas muzikos pamokas. Mokytojos N. 

Choninos fortepijono klasės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame konkurse – festivalyje ,, Christmas 

wave“ ir pelnė I (A. Juškaitė 8b) ir II ( E. Beriozkinaitė 3c ir A. Juškaitė 3c) laipsnio diplomus, dalyvavo 

Žemaitijos krašto lengvosios ir džiazinės muzikos festivalyje ,,Linksmieji klavišai“ Gargžduose, 

fortepijoninės muzikos konkurse „Jūros eskizai“ St. Šimkaus konservatorijoje mokinė A. Juškaitė 8b 

užėmė III vietą. Mokyklos muzikiniai  kolektyvai dalyvavo Klaipėdos miesto renginyje teatro aikštėje 

– Kaziuko mugėje, Klaipėdos miesto bendruomenės šventėje ,,Būkime kartu“ sąjūdžio parke (Sk. ir A. 

Užkuratai, A. Žukienė, M. Ziba, A. Vainoriūtė).  6b klasės mergaičių duetas P. Prudnikovaitė ir D. 



Valinčiūtė (A. Vainoriūtė) dalyvavo Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje vykusiame  XII-ame vaikų ir 

jaunimo dainos festivalyje  „Ir vėl vakaras…“. Muzikų dienos paminėjimui, buvo organizuotas 

muzikinis rytmetis, kuriame mokyklos bendruomenės narius sveikino mokytojų A. Petrošienės, A. 

Žukienė, A. Vainoriūtės, Sk. Užkuratienės vadovaujami muzikiniai kolektyvai. Vykdytas Klaipėdos 

miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų projektas – 

konkursas „Knygų ekspertų kovos“: I etapas organizuotas mokykloje, II etapas mieste (V. Janulienė), 

Europos kalbų dienai paminėti organizuota viktorina 8b klasės mokiniams „What do you know about 

Europe?“ (R. Mozūraitienė), projektas 7b klasės mokiniams “English proverbs” (R. Mozūraitienė, R. 

Paliakaitė), Kalėdinių atvirukų gaminimas iš antrinių žaliavų ir sveikinimų rašymas ERASMUS + 

„Green world – Happy people“ šalims partnerėms dalyvaujančioms projekte (5a, 6b, 7a klasių mokiniai, 

R. Mozūraitienė, V. Vinskienė), projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ (V. Birškienė, R. 

Mozūraitienė, V. Vinskienė, I. Masalskytė), paruošti 1a, 1c, 1d, 3b, 4b klasių mokiniai respublikiniam 

konkursui „Kuriu žiemužės pasaką“ ( pradinių klasių mokytojos, R. Mozūraitienė, V. Vinskienė), 8b kl. 

mokiniai  dalyvavo Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto projekte „Svajonių komanda“ (J. Jautakienė). 

Skaitytas pranešimas mokyklos bendruomenei „Minčių žemėlapiai” (R. Mozūraitienė). Minint 

Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną R. Mozūraitienė organizuota netradicinė pamoka, kurią vedė P. 

Prudnikovaitės (6b) mama – aplinkos apsaugos agentūros darbuotoja, L. Prudnikovienė. 

         Įgyvendinant trečiąjį uždavinį išklausyti šie seminarai: „Užsienio kalbų mokymas(is) iššūkiai, 

galimybės ir gerosios patirtys“, „Mąstymo žemėlapių taikymas pamokose“, „Gyvoji mokykla: erdvė 

kurti, augti, būti“, „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“, „Kaip prisijaukinti 

ypatingų vaikų tėvus“, „Psichologai mokiniams apie mokinius – 11“, „Šiuolaikiškos (proveržio) 

pamokos architektūra aktyvinant kiekvieno mokinio mokymąsi“, „Pasitikrinamieji fizikos testai ir 

skaitmeninės užduotys gimnazijos klasėms“, „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos 

efektyviam nuotoliniam mokymui“,  „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“, „Šeimos ir 

mokyklos bendrystė mokant(is) nuotoliniu būdu“, „Matematikos mokymo priemonės ir patarimai, 

padėsiantys bendradarbiauti ir siekti aukštesnių rezultatų 5–8 kl.“, „Dalykinis integravimas karjeros 

kompetencijų ugdymui“, „Suprasti DI“, ,,Mentorystės kompetencijos tobulinimas dirbant su jaunimu“, 

,,Kaip „Užnorinti“ save ir dar motyvuoti kitus“. 

          7.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – įtraukiojo ugdymo plėtojimas, siekiant aktyvinti mokinių 

mokymąsi, metodinių grupių nariai siekė kokybiško ugdymo kiekvienam mokiniui, bendradarbiavo su 

specialiojo ugdymo specialiste P. Bružiene, dalijosi darbo patirtimi su kolegėmis. Įtraukusis ugdymas – 

tai mokymasis visiems kartu, dėmesys kiekvienam vaikui, mokykla, kurioje gera visiems. SUP mokiniai 

buvo įtraukiami į organizuojamas veiklas, puoselėjamas bendruomeniškumas, metodologinis 

lankstumas, diferencijuojamas ugdymo turinys,  taikomi tinkamiausieji ugdymo metodai ir būdai, kurie 

skatintų ugdytinių  galimybių ir gebėjimų sklaidą bei raidą. 

          Mokiniai dalyvavo kasmetiniuose, tradiciniuose renginiuose: muzikos mokytojų paruošti 

vokaliniai bei instrumentiniai ansambliai ir solistai, mokytojo R. Stonio paruošti šokėjai dalyvavo 



mokyklos organizuojamuose Sausio 13-oisos, Vasario 16-osios. Kovo 11-osios paminėjimo šventėse, 

Mokslo ir žinių šventėje, mokytojų dienos paminėjime, Progimnazijos muzikinių ir šokio kolektyvų 

vaizdo koncerte, skirtame Šv. Kalėdoms. Progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse 

„Olympis 2020 “ pavasario ir rudens sesijose, tarpmokykliniame projekte „O buvo taip...“ (A. Judienė), 

mokyklos dailaus rašto konkurse (L. Jazbutienė, L. Stalgienė), Klaipėdos m. dailyraščio konkurse 

„Plunksnelė“ (4b kl. mokinė E. Žiliūtė laimėjo I vietą, R. Radauskienė), Klaipėdos m. lietuvių kalbos 

konkurse „Gramatikos labirintai“ (L. Jazbutienė),  mokykliniame projekte ,,Su knyga augu”, rašytojų 

sąjungos respublikiniame projekte ,,Proza skaitoma rudenį”, projekte ,,Mažosios Lietuvos amatai“, 

respublikinėje SEU (socialinio ir emocinio ugdymo) olimpiadoje „Dramblys“. Projekte “Didi žemaičių 

istorija…” (V. Janulienė), projekte „Unusual Sports” (7b kl. mokiniai, R. Mozūraitienė), Klaipėdos 

Universiteto SRT katedros projekte ,,Aktyvumo banga“ (6a mokiniai, J. Jautakienė), 8b klasė dalyvavo 

,,Judumo savaitė“ (J. Jautakienė),  LTOK projekto ,,Svajonių komandos“ mokiniai (7b kl. E. Gelžinytė, 

8b kl. E. Cvetkovaitė, V. Gaidjurgis,  D. Budreckas )  mokėsi, kūrė, pravedė aktyvias veiklas ne tik 6b 

kl., 8b kl. mokiniams, bet ir ,,Pajūrio“ progimnazijos aštuntokams (J. Jautakienė, I. Letukienė). 

        Pravestos atviros pamokos: „Knygnešiai“ (A. Judienė), nuotolinės atviros pamokos „Kas sudaro 

Saulės sistemą?“, „Mokausi fantazuoti“, „Skaičiuoju figūrų perimetrą“ (E. Gedvilienė). Vesta literatūros 

pamoka su Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekskursijų vadove Henrika Skersonaite (I. 

Masalskytė), organizuota Tarptautinę kultūros diena su keliautoju, žurnalistu, muzikantu Šarūnu 

Dignaičiu (I. Masalskytė),  nuotolinė virtuali ekskursija  po Klaipėdos dramos teatrą (G. Matuzaitė – 

Archipova). Parengta metodinė priemonė „SUP mokinių ugdymo fizikos pamokose individualizavimas“ 

ir pristatyta Klaipėdos miesto fizikos mokytojų metodinių ir mokinių kūrybinių darbų parodoje „Idėjų 

mugė“ (R. Baršauskienė). 

         Patobulintos kompetencijos seminaruose, konferencijose: „Renkuosi mokyti!”, „Mokyklos 

(ne)standartas“, „Virtuali švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2020“, „Koučingas ir mentorystė. 

Koučingas ugdymo procese“, „Darbas su vaikais, turinčiais autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“,  

„Darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, patirtys“, „Specialiosios mokymo 

priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius“, „Ugdomieji 

lietuvių kalbos žaidimai įtraukiojo ugdymo procese“, ilgalaikės mokymų programos „Mokykis 

muziejuje. Atrask. Pažink. Patirk“, I modulis „Atrask bendravimo džiaugsmą“, IDUKM mūsų 

mokykloje, „Dirbtuvės dalyko ir vokiečių kalbos mokytojoms“, „Tvarumo tema vokiečių kalbos 

pamokose“, „Kaip „užnorinti“ save ir dar motyvuoti kitus“, „Kitoks vaikas“, „Pagalbos būdai vaikams, 

turintiems specifinius mokymosi sutrikimus“, „Apie vaikų pyktį“, „EDMODO ir ATVIRKŠČIA 

PAMOKA nuotoliniam mokymui“, „Kaip dirbti nuotoliniu būdu su EDUKA klasės biologijos ir gamtos 

mokslų skaitmeniniais ištekliais 5–12 klasėse“, „Nuotolinis mokymas. Kaip sekasi kolegos?“, „Fizikos 

dėsniai ir gyvos sistemos“, paroda „Mokykla 2020“, „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti EDUKA 

klasėje nerealiuoju (asinchroniniu) laiku?“, „Pristatymų rengimas“, „Daugyba“, ,,Efektyvūs mokymo 

metodai“, ,,Olimpinių vertybių ugdymo programa: galimybės ir įrankiai“, „Muzikos bendrosios 



programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“, ,,Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“. KU žmogaus 

motorikos tyrimų laboratorijoje mokytojos (J. Jautakienė, I. Letukienė) susipažino su laboratorine 

įranga, kuria tiriamos įvairios fizinės ypatybės – plaštakų jėga, aerobinė ištvermė, judesių dažnis.  

        7.5. Įgyvendinant penktą uždavinį – organizuoti patyriminę ir projektinę veiklas, siejant formalųjį 

ugdymą su neformaliuoju – buvo ugdomos mokinių pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, 

asmeninės, kultūrinės  kompetencijos. Mokytojai aktyviai dalyvauja mokyklos organizuojamose 

patyriminėse veiklose: antrus metus vykdomas patyriminis mokymas „Spauda“. Kuriame mokyklinį 

laikraštį „VYTURIO kaleidoskopas” (8b kl. mokiniai, V. Janulienė),  „Didi žemaičių istorija…” 

(inicijavo ir organizavo V. Janulienė) „Mažojo princo inscenizavimas“ (7b klasės mokiniai, I. 

Masalskytė).  

        Penktajam uždaviniui įgyvendinti buvo organizuotos šios veiklos: būsimosios pirmokų mokytojos 

susipažino su mikrorajono darželių ikimokyklinėmis grupėmis ir jų tėveliais, supažindino 

ikimokyklinukus su mokyklos aplinka, vykdoma veikla, dalyvavo tėvų susirinkimuose. Progimnazijos 

mokiniai dalyvavo: projekto „Baltijos kelias – 30“ baigiamajame renginyje, nacionalinėje švietimo 

įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė“, projektuose ,,Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji...“, 

,,Pasivaikščiojimas po Mažąją Lietuvą“, ,,Didi gimtojo žodžio galia“ spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai paminėti, ,,Ar pažįstu savo miestą Klaipėdą?“, ,,Mažesni už mus“, ,,Ar pažįsta pirmokai 

Klaipėdą?“, ,,Nuo raidelės link knygelės“, „eTwining. Amatininkystė“, „eTwining, Stebuklinga 

tradicinių amatų dvasia“, skirtame paminėti tarptautinę gyvūnų globos dieną, „Skaityk – mokykis – 

sukurk” ( 5–8 klasių mokiniai, R. Mozūraitienė, V. Birškienė, L. Petraškevič, V. Vinskienė), „Laiškai 

Kalėdų seneliui”( pradinių klasių mokiniai, V. Birškienė, R. Mozūraitienė, V. Vinskienė), „Klaipėda – 

Europos jaunimo sostinė 2021“ (7a klasės mokiniai, V. Vinskienė), Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro iniciatyva  organizuotame projekte „Šok į tėvų klumpes“ (6b klasės mokiniai, I. 

Masalskytė), „Daugiakampio perimetro skaičiavimas“, mokinių kūrybiniai darbai pristatyti 

Progimnazijos parodoje (6M2 mokiniai, I. Jurčienė), „Maisto medžiagų tankiai“, mokiniai darbus 

pristatė virtualioje tiriamųjų darbų konferencijoje (7-ų klasių mokiniai R. Baršauskienė), „Mano 

eksperimentas“, mokiniai darbus pristatė virtualioje tiriamųjų darbų konferencijoje (7–8 klasių 

mokiniai, R. Baršauskienė), „Ugnikalnių ir kalnų maketas“ (6 klasių mokiniai, O. Savlova), tarptautinis 

projektas ,,Pasaulinė sniego diena – 2020“ (J. Jautakienė), ,,Masiškiausia FU pamoka pasaulyje“ (J. 

Jautakienė), tarptautiniame projekte ,,Europos sporto savaitė – 2020“ (J. Jautakienė), ,,Beactive – žaisk 

kvadratą“ (J. Jautakienė), Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biuro sveikatingumo projekte 

„Klaipėda – sveikiausia mokykla“,  Vilniaus žydų Gaono muziejaus projekte apie žydų muziką (A. 

Petrošienė, N. Chonina, Sk. Užkuratienė), konkurse „Kuriu žiemužės pasaką“. Mokytojos A. Petrošienė 

drauge su pradinių klasių mokytojomis parengė NVŠ projektą ,,Spalvingas jausmų ir emocijų pasaulis“. 

Mokiniai dalyvauja tęstiniuose projektuose: 5 klasių mokiniai Goethe‘s instituto projekte „CLILiG – 

integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) (S. Gubinskytė, I. Stravinskienė, I. Masalskytė), 7 



klasės mokiniai NVŠ projekte „Knygų veikėjai XXI amžiuje (O. Savlova, I. Masalskytė, R. 

Nakčiūnienė), respublikiniame projekte „Darni mokykla“ (O. Anglickienė, I. Bagdonienė, V. Bogunaitė, 

G. Bružaitė, S. Gubinskytė, O. Savlova, R. Baršauskienė).   

          Muzikos mokytojai rengė koncertinus numerius mokyklos renginiui skirtam Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti; R. Stonys organizavo masinį šokio sąspiestį Progimnazijos kieme, skirtą kovo 

11-ajai paminėti; A. Petrošienė ir A. Vainoriūtė parengė muzikinius numerius 4 klasių ir 8b klasės 

mokinių baigiamosioms šventėms; A. Petrošienė, Sk. Užkuratienė, A. Užkuratas, A. Vainoriūtė, A. 

Žukienė su mokiniais parengė muzikinius numerius tarptautinės mokytojų dienos paminėjime; A. 

Žukienė, A. Vainoriūtė ir A. Petrošienė su mokiniais parengė muzikinius numerius  Vėlinių renginiui 

„Amžinai deganti ugnelė“; R. Stonys organizavo 1–8 klasių mokiniams „Ryto mankštą Progimnazijos 

erdvėse“; „Judriosios pertraukas“ aktų salėje; projektas „Šešėlių šokis“. 

         Mokytojos V. Birškienė, L. Petraškevič, I. Masalkytė, R. Mozūraitienė, V. Vinskienė organizavo 

nuotolinį renginį „Šeimos diena“, vykdoma V.E.I.K. (vaiko emocinės išraiškos kontrolė), I. Masalskytė 

parašė NVŠ projektą „Knygų veikėjai XXI amžiuje“, mokytojai dalyvavo projekte „Renkuosi mokyti. 

Pokyčių komanda“, Klaipėdos miesto fizikos mokytojų metodinėje dienoje „Naujos idėjos ir asmeniniai 

atradimai mokant fizikos, skaitytas pranešimas „Fizikos tiriamieji darbai nuotolinio ugdymo metu“ (R. 

Baršauskienė), respublikinėje mokytojų konferencijoje „Inovatyvaus STE(A)M ugdymo galimybės 

mokykloje: iššūkiai ir teikiama nauda“ skaitytas pranešimas „Integruotas istorijos, matematikos, fizikos 

projektas: Mokslinės konditerijos paslaptys“ (R. Baršauskienė).  

           Patobulintos kompetencijos kursuose: „Šiuolaikinė teatro pamoka pagal Valentiną Masalskį“,  

„Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai ,,Projektų mugė 2020“, „Gyvoji 

mokykla: ERDVĖ KURTI, AUGTI, BŪTI“, „Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka ir 

dokumentai“, Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „PROJEKTŲ MUGĖ 

2020“, „Inovatyvaus STE(A)M ugdymo galimybės mokykloje: iššūkiai ir teikiama nauda“,  

„International projects for shaping the future (Tarptautiniai projektai ateities formavimui)“, „Nuotolinis 

tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(-is)“, „Steam pamokos vertybių sistemos formavimas: mokinys 

kaip proceso ir rezultato indikatorius“, „STE(A)M ugdymas matematikos pamokose“, „Nuotolinis 

tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(is)“, „Matematiniai eksperimentai – tobulas pirmasis žingsnis į 

matematikos pasaulį“, ,,Tarpdalykinė integracija per patyriminį mokymą(si)“, V. Vinskienė dalyvavo 4 

dalių kūrybinės partnerystės projekte kartu su Jūrų muziejumi.  

          7.6. Įgyvendinant šeštąjį uždavinį – bendruomenės narių lyderystės ir pokyčių valdymo 

kompetencijų didinimas, užtikrinant teigiamą Progimnazijos bendruomenės mikroklimatą – buvo 

organizuoti OLWEUS susirinkimai, pamokos, filmuko ir lankstinuko kūrimas būsimiems pirmokams 

(pradinių klasių mokytojos, R. Mozūraitienė, V. Vinskienė, A. Petrošienė), R. Mozūraitienė ir V. 

Vinskienė atliko Erasmus + sutarties vertimą į lietuvių kalbą, klasių vadovės V. Birškienė, I. Masalskytė, 

R. Mozūraitienė, L. Petraškevič, V. Vinskienė vedė netradicines pamokas, viktorinas minint Sausio 13-



ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją. Šioms valstybinėms šventėms paminėti, sukurtos dekoracijos (R. 

Paliakaitė,  J. Ališauskas). 

          2020 m. atlikti du Progimnazijos psichologinio klimato tyrimai balandžio ir lapkričio mėn. Gautos 

ataskaitos ir rekomendacijos. Po metų atlikus užsakomąjį, pakartotinį psichologinį mikroklimato tyrimą 

palyginti gautus rodiklius. 80 proc. darbuotojų Progimnazijos psichologinį mikroklimatą vertina gerai. 

30 proc. Progimnazijos mokytojų įtraukta į darbo grupes.   

         Organizuoti renginiai: kasmetinė akcija „Gelbėkim vaikus“, „Moliūgų paroda“,  „Šeimos diena“, 

„Kalėdinė šventė“, mokiniai dalyvavo Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojamame 

Tolerancijos dienos minėjime, kuriame ne tik kalbėjo apie toleranciją, atjautą ir pakantumą, bet ir kūrė 

tolerancijos dėlionę, už kurią gavo padėkos raštą (R. Mozūraitienė), paminėta „Medikų diena”, kurios 

metu R. Mozūraitienės, R. Paliakaitės bei administracijos iniciatyva suorganizuota spalvingų popierinių 

gėlių gamyba ir papuošta Klaipėdos vaikų ligoninė. Vasario 16 d. paminėti pravestos linksmosios 

estafetės – varžytuvės  ,,Mes kartu – mums smagu“( J. Jautakienė, R. Stonys), Klaipėdos „Vyturio” 

progimnazijos moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Velykų margutis“(R. Paliakaitė, J. Ališauskas), 

renginys „Sveikos mokyklos link...“ (J. Jautakienė, R. Paliakaitė, N. Šlušnienė). Prisijungta pilietinėje 

iniciatyvoje „Vilties Aitvaras“ (R. Paliakaitė ). Mokytojos N. Chonina ir A. Petrošienė ir pavaduotoja 

V. Vaitilavičienė organizavo miesto instrumentinės muzikos festivalį ,,Senoji muzika“, kuris vyko 

nuotoliniu būdu. Renginio medžiagą montavo A. Užkuratas, renginį vedė A. Petrošienė.  A. Vainoriūtė, 

A. Petrošienė, A. Žukienė dalyvavo respublikiniame projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir 

stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“, su mokiniais išbandė projekto rengėjų 

sukurtas užduotis. O. Anglickienė pravedė Progimnazijos 5–8 klasių mokytojams mokymus „VMA 

Moodle“, I. Masalskytė, S. Gubinskytė, V. Vinskienė, V. Vaitilavičienė moderavo respublikinėje 

konferencijoje „Vaiko sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“,  I. Jurčienė vertino 69-

osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9–12 kl.) miesto etapo darbus, R. Baršauskienė buvo 

68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9–12 kl.) miesto etapo vertinimo komisijos pirmininkė, 

R. Vaičiūtė vertino 30-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10–12 kl.) darbus, G. Bružaitė buvo 

3-osios Vakarų Lietuvos gamtos mokslų – biologijos olimpiados miesto etapo mokinių darbų vertintoja, 

I. Jurčienė vertino Klaipėdos m. matematikos olimpiados 5–8 klasių mokiniams mokinių darbus. 

Švietimo konsultantė (mokytojų praktinės veiklos vertintoja, pažymėjimas NR. SK 4584) R. 

Baršauskienė vertino Palangos Vlado Jurgučio fizikos mokytojos praktinę veiklą mokytojo eksperto 

kvalifikacijai įgyti. 

          Įgyvendinant šeštąjį uždavinį išklausyti šie seminarai: „Mokytojo emocinis intelektinis (EQ) 

motyvuojančiai komunikacijai pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją“, „Stresas ir perdegimas 

pedagogo darbe“, „Krūvio pedagogui mažinimas naudojant skaitmeninį ugdymo turinį“, 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir 

dalijimasis su kitais”, „Efektyvios klasės valandėlės“, „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės 

ugdytojas“, „Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas“, „Mokyklos, įgyvendinančios 



bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“, „Sistemingos jausmų refleksijos 

praktinė nauda“, „Atsakingoji lyderystė. Kas skatina ir kas trukdo prisiimti atsakomybę? Lyderio per 

prievartą atvejis“, „Kodėl kalbame apie reitingus?“, „Viešoji konsultacija įgyvendinant projektą 

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, „Jaunųjų lyderių ugdymo 

per sportą, programa Svajonių komanda“, „Kaip ugdome ateities lyderius: emocinis intelektas, dirbtinis 

intelektas“, „Projekto Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Prevencinės programos mokykloje. Kam 

jos ir ką daryti, kad jos suveiktų?“,  „Socialinis emocinis ugdymas Lietuvoje: gerovė mokykloje pokyčių 

laiku“, „Mokyklos bendruomenė – sėkmės ir nesėkmės vadovo akimis“, ,,Mentorystės kompetencijos 

tobulinimas dirbant su jaunimu“, ,,Neformaliojo ugdymo poveikio vertinimas ,,Svajonių komandos“ 

projekto kontekste“, ,,Svajonių komandos“ – lyderystė neformaliajame švietime, „Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo pakopų ( 4, 6 ir 8 klasių ) meninio ir technologinio ugdymo sričių veiklos vertinimo 

užduočių rengimo ir vertinimo naujovės: veiklos vertinimo metodika“.  

        Pateikti faktai leidžia daryti išvadą, kad Progimnazijos mokytojų metodinės 2020 metų veiklos 

plano įgyvendinimo laukiami rezultatai pasiekti, dalis planuotų miesto, šalies ir užsienio renginių 

neįvyko dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos, o kiti buvo įvykdyti nuotoliniu būdu. 

      8. 2020 metų MG veiklų  įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:  

 

                                   Stiprybės 
 

                                      Silpnybės 
 

1. Pedagogų skaitmeninis raštingumas, naudojant 

IKT ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant 

virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas 

platformas. 

2. Progimnazija atvira ir svetinga mokyklos 

mikrorajono bendruomenei. 

3. Puikūs mokyklos ryšiai su socialiniais 

partneriais, tvirtos tradicijos bei ritualai . 

4. Aktyvus dalyvavimas miesto, šalies bei 

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, 

projektuose.  

5. Paveiki ir išskirtinė mokyklos komunikacijos 

plėtra (mokyklos el. svetainėje ir socialinis tinklas 

Facebook). 

1. Silpnas mokytojų dalykininkų ir klasės  vadovų 

bendradarbiavimas. 

2. Nepakankamai veiksminga mokinių pažangos, 

individualios mokinio pažangos stebėsena.  

3. Pamokose nevisuomet sudaromos galimybės 

parinkti mokiniams įvairaus sunkumo užduotis. 

4. Neaptariama nuolat mokinio mokymosi sėkmė. 

                                   Galimybės  
 

                                         Grėsmės  
 

1. Gabių ir talentingų mokinių Progimnazijoje 

identifikavimas ir ugdymas.  

1. Nemotyvuotas, nesaugus mokinių 

naudojimasis komunikacinėmis technologijomis 

ne pamokų metu. 



2. Pedagogų ir Progimnazijos ugdytinių, jų tėvų 

efektyvesnis bendradarbiavimas padedant 

vaikams mokytis. 

3. Tobulėti profesinėje srityje, gilinti ir įgyti 

kompetencijas. 

4. Vaiko individualios pažangos stebėjimas, 

rezultatų panaudojimas mokymo (si) planavimui. 

5. Kryptingas lyderystės idėjų įgyvendinimas. 

2. Dėl nuotolinio darbo silpnėjanti mokinių 

mokymosi motyvacija ne tik pamokose, bet ir 

neformaliojo ugdymo veikloje. 

3. Mokinių raštingumo, teksto suvokimo, 

skaitymo įgūdžių ir kalbėjimo prastėjimas 

nuotolinio ugdymo(si) metu. 

 

 

 

III. 2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Įgyvendinti šiuos tikslus:  

8.1. Stebėti vaiko asmenybės ūgtį, skatinant individualią pažangą pagal jo gebėjimus.  

8.2. Siekti ugdymo(si) kokybės, naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant 

į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymuisi skirtas platformas.  

8.3. Puoselėti teigiamą Progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, pasidalintąja lyderyste. 

9. Uždaviniai: 

9.1. Individualios kiekvieno mokinio pažangos, rezultatų stebėjimas panaudojant tolimesnio mokymosi 

planavimui. 

9.2. Ugdomosios veiklos (nuotolinio ugdymo) gerosios patirties sklaida mokyklos bendruomenėje ir 

įgytų žinių pritaikymas ugdymo procese. 

9.3. Švietimo pagalbos kiekvienam vaikui efektyvinimas. 

9.4. Įtraukiojo ugdymo elementų taikymas pamokose siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę ir efektyvumą. 

9.5. Patyriminės ir projektinės veiklų organizavimas siejant formalųjį ugdymą su neformaliuoju. 

9.6. Bendruomenės narių lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijų gilinimas užtikrinant teigiamą 

Progimnazijos bendruomenės mikroklimatą. 

        

IV. METODINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS METINIAMS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

 

          10. Individualios kiekvieno mokinio pažangos, rezultatų stebėjimas panaudojant tolimesnio 

mokymosi planavimui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos 

aprašo analizavimas ir 

atnaujinimas 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė  

darbo grupės nariai 

Birželis Atnaujintas mokinių 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas 



 

2. Efektyvių įsiveritnimo 

formų, leidžiančių 

pamatuoti mokinio pažangą, 

pavyzdžiai gerosios patirties 

idėjų banke 

V.Vaitilavičienė 

pradinių klasių 

mokytojos 

Kovas-balandis Idėjų bankas 

3. Mokinių pažangos 

stebėjimas pagal pasirinktą 

vertinimo sistemą 

Visi mokytojai Nuolat Mokytojai geriau pažins 

ir įvertins atskirą mokinį 

4. Organizuoti konkrečioje 1–

8 klasių klasėje dirbančių 

mokytojų susirinkimus, 

kuriuose aptariama 

kiekvieno vaiko individuali 

pažanga ir numatomos 

pagalbos priemonės 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė  

 

Kas pusmetį Numatytos pagalbos 

priemonės bus 

pritaikytos pagerinti 

mokinių individualią 

pažangą 

5. 1–4 klasių mokinių 

,,Individualios pažangos 

vertinimo: pradinių klasių 

mokinių įsivertinimo) 

analizė 

I. Bagdonienė 

V. Vaitilavičienė  

 

Kas du mėnesius Visų klasių gauta 

informacija aptariama 

individualiai su mokiniu 

ir/ar struktūruotų trišalių 

pokalbių metu 

6. Organizuoti atvirų durų 

dienas 8 klasių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

Kas pusmetį Pagerės pagalbos 

teikimas, pokalbiai su 

tėvais padės geriau 

įvertinti mokinių norus ir 

galimybes siekiant 

geresnės pažangos, 

lankomumo 

7. Nacionalinių testų 

patikrinamųjų aptarimas 

aptarimas ir analizė 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė  

metodinių grupių 

mokytojai 

Birželis Stipriųjų ir silpnųjų 

aspektų išryškinimas 

8. Koreguoti modulių ir 

konsultacijų pasiūlą, 

atsižvelgiant į nacionalinių 

testų rezultatus, bei mokinių 

poreikius 

Pavaduotojos 

ugdymui 

Progimnazijos 

Metodinė taryba 

Gegužė-rugsėjis  Pagerės  mokinių 

pažangumas 

9. Individualios mokinio 

pažangos, rezultatų 

stebėjimo sisteminimas. 

I. Andriuškienė 

V. Krutulienė 

Gegužė Susisteminta 

individualios mokinio 

pažangos, rezultatų 

stebėjimo medžiaga 

10. Pradinių klasių MG 

susirinkimas. Metinių 

rezultatų aptarimas 

R. Savickienė Birželis Ugdymo kokybės 

gerinimas 



11. Žinių patikrinimas „Ko 

mokėmės praėjusiais 

mokslo metais“. 

G. Bružaitė Rugsėjo 7-18 d. Gabių mokinių paieška 

ir skatinimas 

 

 

11. Skleisti ugdomosios veiklos (nuotolinio ugdymo) gerąją patirtį mokyklos bendruomenėje ir 

pritaikyti įgytas žinias ugdymo procese: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Metodinė valanda. 

„Renkuosi mokyti!“ 

programos ir pokyčio 

projekto „Pamoka visiems“ 

pristatymas 

R. Savickienė 

L. Jazbulienė 

Vasaris Supažindins su projekto 

veikla, diskutuos 

iškilusiais klausimais 

2. Kalbų MG posėdis. 

Pranešimas – praktinis 

užsiėmimas “IT pritaikymo 

galimybės užsienio kalbų 

pamokose” 

R. Mozūraitienė 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

Gerosios patirties sklaida 

Progimnazijos 

metodinėje grupėje 

3. Atvira pamoka “Valentine’s 

Day” 

V. Birškienė Vasaris  Patirties sklaida pamokos 

kokybės gerinimo 

klausimais 

4. MG pasitarimas Metodinių grupių 

pirmininkai 

Visus metus 

pagal poreikį 

Gerosios patirties sklaida 

Progimnazijos 

metodinėje grupėje 

5. Gerosios patirties sklaida 

tarp 4-tų klasių mokytojų 

R. Radauskienė 

R. Savickienė  

E. Gelgutienė 

Kovas Pasidalins gerąja 

patirtimi, aptars 

stipriąsias ir silpnąsias 

puses. 

6. MG apvalaus stalo 

diskusija.  Pranešimas-

praktinis užsiėmimas 

„Kvėpavimo pratimai 

grojantiems ir 

dainuojantiems vaikams“ 

M. Ziba Kovas Gerosios patirties sklaida 

Progimnazijos 

metodinėje grupėje 

 

7. Seminaras – praktikumas  

muzikos mokytojams 

,,Grojimo ukulėle 

pagrindai“ 

A. ir Sk. Užkuratai Kovas Gerosios patirties sklaida 

miesto muzikos 

mokytojų metodinėje 

grupėje 

8. Gerosios patirties sklaida 

tarp 3-čių klasių mokytojų 

I. Andriuškienė 

V. Krutulienė 

R. Pučkoriūtė 

Balandis Pasidalinta gerąja 

patirtimi, aptartos 

stipriosios ir silpnosios 

pusės 

9. MG „Apskrito stalo 

diskusija apie įtraukiojo 

R. Mozūraitienė 

 

Birželis 

 

 

Gerosios patirties sklaida 

Progimnazijos 

metodinėje grupėje 



ugdymo galimybes, ypač 

nuotolinio ugdymo metu“ 

10. Metodinė valanda. 

Ugdomosios ir 

auklėjamosios veiklų 

aptarimas 

R. Savickienė Rugpjūtis Ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimas ir 

ugdymo kokybės 

gerinimas 

11. Atviras renginys ,,Rudens 

spalvos“ 

R. Radauskienė  

E. Gelgutienė  

R. Savickienė 

Spalis Pirmokai patirs gerų 

emocijų, pritaikys 

turimas žinias, mokysis 

bendradarbiauti 

12. Dalyvavimas klasių vadovų, 

mokytojų metodiniuose 

susirinkimuose ir mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Visi specialistai Visus metus Gerosios patirties sklaida 

13. Integruotos 6 klasių gamtos 

ir žmogaus pamokos su 

informacinėmis 

technologijomis 

G. Bružaitė Sausis Didės mokinių 

mokymosi motyvacija 

14. Patirties mainai ,,Kolega –  

kolegai“ 

Atviros ir integruotos 

pamokos 

Matematikos, IT, 

gamtos ir socialinių  

mokslų mokytojų 

metodinės grupės  

nariai. 

Visus metus  Gerės pamokos 

organizavimo ir vedimo 

kompetencija 

 

15. Integruota gamtos ir 

žmogaus ir istorijos pamoka 

“Mažosios Lietuvos 

istorijos vingiais” 

G. Bružaitė Spalis  Moksleiviai kelionės 

metu tirs juos supančią 

aplinką. 

 

16.  Metodinis susirinkimas 

„Mokinių pasiruošimas 

būsimiems koncertams, 

konkursams, festivaliams“ 

Muzikos ir šokio 

MG nariai 

Sausis Pasidalinimas gerąja 

darbo patirtimi 

 

12. Efektyvinti švietimo pagalbą kiekvienam vaikui: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Įvertinti naujai atvykusių 

mokinių turimus kalbos ir   

kalbėjimo sutrikimus: tartį, 

šnekamąją  kalbą, 

rašomuosius ir skaitymo  

įgūdžius, rišliąją kalbą 

Spec. pedagogė  

Logopedės  

 Rugsėjis, 

pagal poreikį 

Įvertinti vaikus, kuriems 

reikalinga pagalba 

2.  Parengti ir pateikti PPT 

tvirtini pagalbos gavėjų, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašą. 

Spec. Pedagogė 

Logopedės 

Rugsėjis Surinkti mokinius, 

kuriems reikalinga 

mokymosi pagalba 



Sudaryti specialiųjų pratybų 

tvarkaraštį 

 

3. Pykčio valdymo pamokėlės  

(1–4 kl.) 

I. Bundulienė Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Teikti mokiniams 

švietimo pagalbą 

4. Emociniai sunkumai: 

jausmai ir emocijos  

I. Bundulienė Rugsėjo- 

gruodžio mėn. 

Teikti mokiniams 

švietimo pagalbą 

5. Penktokų ir pirmokų 

adaptacijos tyrimas 

I. Bundulienė Lapkričio- 

gruodžio mėn. 

Pristatyti adaptacijos 

rezultatus, teikti 

pasiūlymus 

6. Lytiškumo ugdymas I. Bundulienė 

Klasės vadovai 

Kovo-spalio 

mėn. 

Gerosios patirties sklaida 

mokiniams 

7. Savižudybių prevencija:  

(5, 6 kl.) 

I. Bundulienė Spalis  Gerosios patirties sklaida 

mokiniams 

8. Emocinio raštingumo 

ugdymas (1–4 kl.) 

I. Bundulienė Spalio-

gruodžio mėn. 

Švietimo pagalba 

mokiniams 

9. Ugdymas karjerai I. Bundulienė Spalio-kovo 

mėn. 

Švietimo pagalba 

mokiniams 

10. Paauglystės iššūkiai 

 (5–7 kl.) 

I. Bundulienė  Spalio-

balandžio mėn. 

Švietimo pagalba 

mokiniams 

11. Žemų pasiekimų 

(nepatenkinamų įvertinimų) 

mažinimo prevencija 

Matematikos, IT, 

gamtos ir 

socialinių  

mokslų mokytojų 

metodinės grupės  

nariai 

Visus metus Mokytojai teiks pagalbą 

mokiniams 

12. Užtikrinti mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių (negalių, sutrikimų, 

mokymosi sunkumų) 

tenkinimą ir tęstinumą 

Spec. 

Pedagogė/SUP 

mokiniai 

Logopedės 

Visus metus. 

Pagal poreikį 

Užtikrinti mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

(negalių, sutrikimų, 

mokymosi sunkumų) 

tenkinimą ir tęstinumą 

13. Derinti specialiąsias 

pratybas mokiniams 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi  poreikių su 

bendru ugdymo procesu 

pagal mokyklos ugdymo 

programą ir parengtą 

tvarkaraštį 

Spec. pedagogė  

Logopedės 

Visus metus Teikti švietimo pagalbą 

mokiniams 

14. Nuolatinis mokinių 

ugdymosi pasiekimų  ir 

individualios pažangos 

aptarimas su pedagogais, 

mokiniais, tėvais. 

Spec. pedagogė  

Logopedės  

Pagal poreikį, 

visus metus 

Teikti švietimo pagalbą 

mokiniams 



Individualaus darbo krypčių 

derinimas 

15. Pagalbos modelio taikymas 

elgesio ir emocijų sutrikimų 

turintiems mokiniams. 

Atvejo analizės vykdymas 

VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Visus metus Teikti švietimo pagalbą 

mokiniams 

16. 1–4 klasės mokinių 

,,Individualios pažangos 

vertinimo“ (pradinių klasių 

mokinių įsivertinimas) 

analizė 

Pradinių klasių 

MG 

Kartą per tris 

mėnesius 

Visų klasių gauta 

informacija aptariama 

individualiai su 

mokiniu ir/ar 

struktūruotų trišalių 

pokalbių metu 

17. 5–8 klasių mokinių VIP 

(vaiko 

individualios pažangos), 

refleksijos aptarimas 

 

Klasių vadovai Kartą per 

mėnesį 

Visų klasių gauta 

informacija aptariama 

individualiai su 

mokiniu ir/ar 

struktūruotų trišalių 

pokalbių metu bei klasės 

valandėlėse 

18. Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

aptarimas (vaiko 

individualios pažangos 

aptarimas) 

Darbo grupė Kas pusmetį Numatytos mokinių 

pasiekimų ir vertinimo 

tvarkos tobulinimo 

galimybės 

19. V.E.I.K. (vaiko emocinės 

išraiškos kontrolė) 

A. Judienė 

I. Andriuškienė 

Visus metus Vaiko emocinės išraiškos 

kontrolės valdymas 

 

13. Įtraukiojo ugdymo elementų taikymas pamokose siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę ir efektyvumą: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Diskusijos ir susitarimai 

metodinėje grupėje 

„Geros/įtraukios pamokos 

ypatumai“ 

R. Savickienė 

L. Jazbutienė 

Kovas Žinių apie įtraukųjį 

ugdymą gilinimas. 

Geros/įtraukios pamokos 

sampratos apibrėžimas 

2. Atvirų pamokų vedimas 

pagal susitartus 

geros/įtraukios pamokos 

ypatumus „Kolega – 

kolegai“ 

Pradinių klasių 

mokytojos  

Kovas Dalijimasis patirtimi, 

aptariant bandomąsias 

pamokas. Gerosios 

patirties sklaida 

3. Metodinė valanda 

„Įtraukusis ugdymas“ 

V. Bogunaitė Balandis Žinių apie įtraukųjį 

ugdymą gilinimas. 

 

 

 

 



14. Organizuoti patyriminę ir projektinę veiklas siejant formalųjį ugdymą su neformaliuoju: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Integruotas anglų kalbos ir 

IT projektas “Real animals 

that were once a myth” 

O. Anglickienė  

R. Mozūraitienė 

 

Sausis Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoje 

2. Dalyvavimas mokyklos 

renginiuose, skirtuose 

sausio 13-osios 30 

metinėms paminėti. Įvairių 

konkursų, viktorinų 

organizavimas 

Muzikos 

mokytojai, 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

Istorijos mokytojai 

Lietuvių kalbos, 

mokytojai 

Sausis Mokiniai gebės 

integruoti dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas  

3. Lietuvos Tautinio 

Olimpinio Komiteto 

projektas „Svajonių 

komanda“ (nuotolinis) 

J. Jautakienė Sausis  Projektas skirtas per 

sportines veiklas ugdyti 

mokinių lyderystę, 

organizacinius 

gebėjimus, bendravimo, 

bendradarbiavimo, 

kūrybiškumo ugdymą 

4. Projektas ,,Pasaulinė 

sniego savaitė 2020“ 

(nuotolinis) 

J. Jautakienė  Sausis Mokinių įtraukimas į 

popamokinę veiklą 

5. Klaipėdos miesto 

asociacijos „Mano miestas 

Klaipėda“ projektas 

„Vaikų kinoteatras“.  

Dalyvauja socialinės riziką 

patiriantys mokiniai ir jų 

šeimos 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

Sausio ‒ 

gegužės mėn. 

Įtraukti mokinius į 

socialinę veiklą 

6. 5 klasių mokinių edukacija 

apie sveiką mitybą, 

gebėjimų sudaryti tinkamą 

mitybos planą ugdymas, 

mokyklos valgiaraščio 

analizė ir rekomendacijų 

teikimas 

G. Bružaitė Vasaris Mokinių žinių 

naudojimas praktikoje 

7. Skaitymo projektas 

vaikams turintiems 

skaitymo sutrikimų 

„Skaitymas su šunimi“ 

Logopedė Dž. 

Pikelytė, socialinė 

pedagogė R. Borta 

Kovas Skaitymo kompetencijos 

gerinimas 

8. 7b klasės integruotas 

projektas „Europos šalių 

kompozitoriai ir jų 

kūryba“ 

O. Anglickienė  

R. Mozūraitienė 

A. Vainoriūtė 

 

Kovas Mokiniai gebės 

integruoti dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

Mokytojai patobulins 

dalykinę, tiriamąją ir 

kūrybinę kompetencijas 

9. 6b klasės integruotas 

projektas „Velykų 

tradicijos ir papročiai 

O. Anglickienė  

R. Mozūraitienė 

A. Vainoriūtė 

Kovas Mokiniai gebės 

integruoti dalykines ir 

bendrąsias 



Lietuvoje ir Didžiojoje 

Britanijoje“ 

 kompetencijas. 

Mokytojai patobulins 

dalykinę, tiriamąją ir 

kūrybinę kompetencijas. 

10. 1–8 klasių mokinių, 

mokyklos bendruomenės 

projektas ,,Gerumo delnai“ 

K. Černis 

V.  Kašetienė 

R. Paliakaitė 

 

Kovas Mokiniai  įgis  bendravi

mo ir bendradarbiavimo, 

tiriamosios veiklos, 

informacijos valdymo, 

informacinių 

technologijų taikymo 

kompetencijas 

11. 5–6 klasės mokinių 

projektas ,,Velykų 

margutis“ 

K. Černis 

V. Kašetienė 

R. Paliakaitė 

 

Kovas Ugdomųjų dalykų 

integracija, mokinių 

bendradarbiavimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

12. „Veiksmo savaitė be 

patyčių 2021 “ 

(pagal atskirai parengtą 

savaitės programą) 

R. Borta  

I. Bundulienė 

Kovas Įtraukti mokinius į 

socialinę veiklą 

13. Tęstinis projektas – VII-

asis vokalinių duetų 

vakaras – konkursas 

„Dviese 2021“ 

A. Žukienė Kovo 24 d. Skatinti mokinius 

dainuoti duetais, 

pasidalinti  gerąja 

patirtimi su kitų 

mokyklų pedagogais  

14. Projektas 6c kl. mokiniams 

„Darželis ant palangės“  

 

G. Bružaitė Balandis Praktinis žinių taikymas 

15. Miesto moksleivių akcija 

„Draugystės ABC“. 

Dalyvauja 1–8 klasių 

mokiniai. 

R. Borta Balandis Mokinių motyvuotas 

dalyvavimas socialinėse 

akcijose. 

16. Respublikinės 

konferencijos „Vaiko 

sveika gyvensena šiandien 

– galimybės ir 

perspektyvos“ mokinių 

kūrybinių darbų konkursas 

O. Anglickienė 

I. Bagdonienė 

V. Vaitilavičienė 

Balandis Mokinių skatinimas 

dalyvauti konkursuose 

sveikatinimo tema 

17. 8 klasės mokinių projektas 

,,Kada noriu – galiu“ 

L. Petraškevič 

 

Gegužė  Mokinių įsivertinimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

18. 6b klasės mokinių 

projektas „Unusual 

Sports“ 

R. Mozūraitienė Gegužė  Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoje 

19. 1–8 klasių mokinių, 

mokyklos bendruomenės 

projektas šeimos metams 

paminėti: ,,Šeima – namų 

Bažnyčia“ 

K. Černis 

V.  Kašetienė 

R. Paliakaitė  

 

Gegužė  Mokinių socialinių ir 

dvasinių kompetencijų 

stiprinimas. Vertybių 

ugdymas 



20. Pasaulinė nerūkymo diena: 

įvairios akcijos nerūkymo 

dienai paminėti Klaipėdos 

mieste (pagal atskirą 

planą) 

 

R. Borta Gegužės 30-31d. Mokinių aktyvus 

dalyvavimas įvairiose 

akcijose 

21. 

 

7 klasės mokinių projektas 

– virtuali ekskursija 

„Mano gražiausia vieta 

Klaipėdoje“ 

L. Petraškevič Gegužė Mokiniai  įgis  bendravi

mo ir bendradarbiavimo, 

tiriamosios veiklos, 

informacijos valdymo, 

informacinių 

technologijų taikymo 

kompetencijas. 

22. 

 

8 klasės mokinių projektas 

,,Kada noriu – galiu“ 

L. Petraškevič 

 

Gegužė Mokinių įsivertinimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

23. 6c kl. mokinių edukacijos 

Klaipėdos mieste: KU 

botanikos sode, Mažosios 

Lietuvos muziejuje, 

Lietuvos Jūrų muziejuje 

G. Bružaitė Birželis  Pagilins žinias apie 

supantį pasaulį 

24. 6c kl. mokinių išvyka į 

Kauno Tado Ivanausko 

zoologijos muziejų, 

LSMU anatomijos muziejų 

ir kt. 

G. Bružaitė Birželis   Pagilins žinias apie 

supantį pasaulį 

25. Patyriminio ugdymo 

projektas ,,Nuo gilės iki 

ąžuolo“ 

R. Radauskienė 

R. Savickienė  

E. Gelgutienė 

Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Mokysis stebėti 

medžius, juos atpažinti, 

gebės pasakyti visus 

medžio gyvenimo 

etapus, patirs teigiamas 

emocijas tyrinėjant 

gamtą. 

26. Patyriminio ugdymo 

projektas ,,Mes mažieji 

gamtininkai“ 

L. Stalgienė 

L. Jazbutienė 

V. Buteikienė 

Rugsėjis, 

Gegužė 

Mokiniai lavins 

pažinimo, iniciatyvumo, 

kūrybiškumo, 

komunikavimo 

kompetencijas. 

27. Patyriminio ugdymo 

projektas ,,Mane augina 

Klaipėda“ 

E. Gedvilienė,  

A. Judienė,  

V. Beriozkinienė, 

O. Berezijienė 

Rugsėjis, 

Gegužė 

Mokiniai mokysis 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, galės 

realizuoti savo 

gebėjimus. 

28. Programos „Gyvai“ 7 

klasių mokiniams 

organizavimas ir 

įgyvendinimas 

R. Borta  Rugsėjo –

birželio mėn. 

Mokinių įtrauktis į 

socialinę veiklą 



 

29. Dalyvavimas 

respublikiniame projekte 

,,Proza skaitoma rudenį“ 

I. Andriuškienė 

V. Krutulienė 

 

Rugsėjo 11 d. 

 

Gerės mokinių 

kultūrinės bei meninės 

kūrybinės 

kompetencijos 

30. Pasaulinė psichikos 

sveikatos diena 

I. Bundulienė Spalis  Gerės mokinių sveikatos 

stiprinimo įgūdžiai 

31. 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

bendras projektas „Sakmių 

ir padavimų 

improvizacijos“ 
 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai. 

 

Spalis 

 

Kalbinių įgūdžių 

pritaikymas, 

kultūrinis  – kalbinis  – 

pažintinis ugdymas. 

 

32. 8 klasės mokinių projektas  

„Kuriu savo istoriją“ 

L. Petraškevič Lapkritis  Mokinių įsivertinimas, 

rusų kalbos įgūdžių 

tobulinimas 

 

33. 8b klasės projektas 

„Mano mėgstamiausias 

atlikėjas“ 

 

O. Anglickienė  

R. Mozūraitienė 

A. Vainoriūtė 

Lapkritis 

 

Ugdomųjų dalykų 

integracija, mokinių 

bendradarbiavimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

34. Respublikinė mokinių 

teorinė konferencija 

„Vaiko sveika gyvensena 

šiandien – galimybės ir 

perspektyvos“ 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė 

I. Bagdonienė 

R. Borta 

Lapkritis Skatinti mokinius 

domėtis sveikata 

35. Tarptautinis konkursas 

,,Baltic voyage 2021“ 

kruiziniame laive Ryga –

Stokholmas – Ryga 

Sk. Užkuratienė,  

A. Užkuratas 

Lapkritis Mokiniai gebės ir galės 

realizuoti savo 

muzikines 

kompetencijas, gebės 

vertinti ir įsivertinti savo 

veiklas 

36. Tęstinis projektas –

instrumentinės muzikos 

festivalis ,,Senoji muzika“ 

A. Petrošienė  

N. Chonina 

Lapkritis Skatintis mokinius 

domėtis ir pamilti 

įvairių epochų 

kompozitorių muziką 

37. Klaipėdos miesto projektas 

„Bee cool after scool“ 

Progimnazijos 5–8 klasių 

mokiniams. Projekto 

organizatoriai asociacija 

„Mano miestas Klaipėda“ 

R. Borta Lapkritis Mokinių įsitraukimas į 

projektinę veiklą 



38. Tarptautinis projektas 

„Draugystės pynė“ 

Spec. Pedagogė 

I. Ruzginienė 

Lapkričio – 

gruodžio mėn. 

Mokinių įsitraukimas į 

projektinę veiklą 

39. Respublikinio projekto 

renginys „Kuriame 

šokoladinį stebuklą“ 

Spec. pedagogė  

I. Ruzginienė 

soc. pedagogė  

R. Borta 

Gruodis Mokinių įsitraukimas į 

projektinę veiklą 

40. 2–4 klasių mokinių 

projektas „Laiškai Kalėdų 

seneliui” 

 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

 

Gruodis Kalbinių įgūdžių 

pritaikymas, kultūrinis  

– kalbinis  – pažintinis 

ugdymas. 

41. 6 klasės mokinių projektas 

,,Orų prognozė“ 

L. Petraškevič Gruodis 

 

Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoje 

42. Integruotas muzikos, anglų 

ir vokiečių  kalbų 

projektas „Kalėdų dainos 

ir giesmės”. 

Anglų, rusų, 

vokiečių kalbų ir 

muzikos mokytojai 

Gruodis Gerės mokinių 

kultūrinės bei meninės 

kūrybinės 

kompetencijos. 

 

43. Dalyvavimas projekte 

„eTwining“. 

Amatininkystė 

J. Judienė Visus metus Gerės mokinių 

kultūrinės bei meninės 

kūrybinės 

kompetencijos 

44. Patyriminio ugdymo 

projektas ,,Kokia ji – mūsų 

Mažoji Lietuva?“ 

I. Andriuškienė 

V. Krutulienė 

 

Visus metus Trečiokai  įgys žinių 

apie Mažosios Lietuvos 

istoriją, simbolius, 

tautinius drabužius ir kt. 

45. Dalyvavimas 

tarptautiniame projekte 

„eTwining“. Stebuklinga 

tradicinių amatų dvasia  

I. Andriuškienė 

V. Krutulienė 

 

Visus metus Gerės mokinių 

kultūrinės bei meninės 

kūrybinės 

kompetencijos 

46. Projektas „GEMS“ (Girls, 

Engineering, Mathematics, 

Science). 

S. Gubinskytė Visus metus Mokiniai lavins 

iniciatyvumo, 

kūrybiškumo, 

komunikavimo 

kompetencijas. 

47. 
Projektas „CLILiG“ 

(integruotas vokiečių k., 

lietuvių k., matematikos 

mokymas(is) 

S. Gubinskytė Visus metus Mokiniai lavins 

iniciatyvumo, 

kūrybiškumo, 

komunikavimo 

kompetencijas 



48. NVŠ projektas „Knygų 

veikėjai XXI amžiujeׅ“  

 

O. Savlova Visus metus Gerės mokinių 

kultūrinės bei meninės 

kūrybinės 

kompetencijos 

49. Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos plano, 

projekto įgyvendinimas 

Mokyklos 

bendruomenė  

Visus metus Gilins sveikatinimo 

žinias ir įgūdžius 

50. Projekto „Darni mokykla“ 

veiklos plano, projekto 

įgyvendinimas 

Mokyklos 

bendruomenė  

Visus metus Mokinių 

bendradarbiavimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

51. Strateginių partnerysčių 

programos Erasmus+ 

projekto „Green World-

happy people“ 

įgyvendinimo 

koordinavimas 

Inesa Bundulienė  Visus metus Mokiniai įsitrauks į 

projektinę veiklą 

52. Patyčių ir smurto 

prevencijos programa 

„Ollweus“ 

Inesa Bundulienė Visus metus Mokiniai įsitrauks į 

projektinę veiklą 

 

15. Didinti bendruomenės narių lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijas, užtikrinant teigiamą 

Progimnazijos bendruomenės mikroklimatą: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. FAS (fizinio aktyvumo 

skatinimas) plano 

vykdymas 

V. Beriozkinienė, 

pradinių kl. 

mokytojos 

Sausis  Mokiniai gebės ir galės 

realizuoti savo gebėjimus 

2. Sveikas kūnas – aštrus 

protas 

V. Beriozkinienė, 

pradinių kl. 

mokytojos 

Sausio 12 d. Mokiniai gebės integruoti 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas 

3. Sausio 13 – Dėlionės – 

mozaikos kūrimas „Kas 

man yra laisvė“ 

R. Paliakaitė  Sausis Mokyklos puošimas 

 

4. Mokyklos bendruomenės 

apklausa apie rūšiavimą ir 

tvarų vartojimą namuose 

G. Bružaitė Kovas  Pagilins žinias apie 

klimato kaitą 

5. „Mandagus žodis“  8 

klasės mokinių 

prisistatymas 5-ams rusų 

kalba 

L. Petraškevič Balandis Populiarinamas rusų 

kalbos, didės mokinių 

motyvacija 

 

6. Rugsėjo 1-osios šventė V. Vaitilavičienė Rugsėjis Gerinti Progimnazijos 

mikroklimatą bei tęsti 

mokyklos tradicijas 

7. Mokytojų dienos 

minėjimo šventė 

V. Vaitilavičienė 

I. Masalskytė 

Spalis Gerinti Progimnazijos 

mikroklimatą bei tęsti 

mokyklos tradicijas. 



8. Aktyvumą skatinantis 

renginys „Judėk, atrask, 

pažink” 

V. Beriozkinienė, 

Mokyklos 

bendruomenė 

Spalis, gegužė  Skatinti Progimnazijos 

bendruomeniškumą bei 

domėjimąsi sveika 

gyvensena 

9. Dalyvavimas KPŠKC 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose bendrųjų 

kompetencijų ugdymo 

klausimais ir įgytos 

informacijos pasidalijimas 

su kolegomis 

MG nariai Visus metus Mokytojai tobulins 

bendrąsias dalykines 

kompetencijas, įgytas 

žinias pritaikys 

praktikoje 

10. Vadovavimo ir lyderystės 

įgūdžių, komunikacinių ir 

analitinių gebėjimų 

ugdymas per gerosios 

patirties sklaidą 

MG pirmininkai Visus metus  

 

Gerosios patirties sklaida  

11. Atvirų pamokų vedimas ir 

stebėjimas, pranešimų 

skaitymas metodinės 

grupės susirinkimuose, 

konferencijose  

MG nariai Visus metus Dalykinių kompetencijų 

tobulinimas, gerosios 

patirties sklaida 

 

16. Organizuoti posėdžius: 

16.1. Mokyklos Tarybos: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Organizuoti tėvų dienas 

mokykloje 

 

Mokyklos tarybos 

sekretorė 

Gegužė, gruodis Supažindinti tėvus su 

vaikų veiklomis 

mokykloje 

2. Organizuoti tėvų ir 

mokinių apklausą dėl  

būrelių veiklos kokybės ir 

pasirinkimo kitiems 

mokslo metams 

Mokyklos Tarybos 

nariai 

Gegužė 

 

Teikiami pasiūlymai dėl 

būrelių 2020/2021 m. m. 

3. Teikti informaciją 

internetinėje svetainėje 

apie Mokyklos tarybos 

veiklą 

Mokyklos  tarybos 

pirmininkė 

Visus metus Informacijos suteikimas 

bendruomenei 

4. Bendra veikla su 

socialiniais partneriais, 

sprendžiant mokinių 

lankomumo, mokymosi, 

elgesio problemas 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

I. Bagdonienė 

PPT 

Visus metus Padės siekti geresnės 

ugdymo kokybės 

efektyvesnio socialinių 

problemų sprendimo 

5. Mokyklos ūkinės-

finansinės veiklos 

svarstymai ir sprendimų 

priėmimai 

Mokyklos tarybos 

nariai 

Esant poreikiui 

visus metus 

Racionalus ir efektyvus  

bei ekonomiškas lėšų 

naudojimas, 

rekomendacijų ir 

sprendimų, siūlymų 

vadovybei 



6. Mokyklos ugdymo plano, 

metinio veiklos plano ir 

kitų su mokyklos 

vykdoma veikla susijusių 

projektų svarstymas 

pritarimai, pakeitimai, MG 

susirinkimas „2021 metų 

veiklos plano tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo 

analizė 

Mokyklos tarybos 

nariai, 

MG pirmininkai 

Rugpjūtis, 

gruodis  

Mokymosi aplinkos 

gerinimas 

7. Svarstyti 1,2%  ir paramos 

gautų fondo lėšų 

paskirstymas 

Mokyklos tarybos 

nariai 

Esant poreikiui 

visus metus 

Racionaliai ir pagal 

poreikį panaudota 

surinkta parama 

8. Inicijuoti svarstyti 

klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo 

procese ar mokyklos 

bendruomenėje, 

atsižvelgiant į n tėvų, 

mokytojų bei mokinių 

pasiūlymus 

Mokyklos tarybos  

nariai 

Pagal poreikį Iškeltos aktualios 

problemos, pasiūlyti 

galimi jų sprendimo 

būdai 

9. Mokyklos tarybos 

ataskaita 

Mokyklos tarybos 

nariai 

Sausis Informacijos suteikimas 

mokyklos bendruomenei 

 

16.2. Mokytojų tarybos: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupės 

pranešimas 

I. Andriuškienė 

O. Anglickienė 

Sausis  Posėdžio protokolas 

2. Pirmojo pusmečio 

mokinių pažangos ir 

mokymo(si) pasiekimų 

aptarimas 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė 

 

Vasaris Posėdžio protokolas 

3. Ugdymas šeimoje 

dalyvaujančio mokinio ir 

mokytojų pažangos ir 

mokymo(si) pasiekimų 

aptarimas 

I. Bagdonienė 

V. Vaitilavičienė 

 

2021 m. kovo 

mėn. 

Posėdžio protokolas 

4. Vykdyti psichologinės 

veiklos planą (2 priedas), 

specialiosios pedagoginės-

logopedės veiklos planą (3 

priedas), socialinės 

pedagogės veiklos planą 

(4 priedas) 

Programoje 

numatyti asmenys 

Visus metus Ataskaitos 

5. Antrojo pusmečio mokinių 

pažangos ir mokymo(si) 

pasiekimų aptarimas 

I. Bagdonienė, 

O. Anglickienė 

Birželio12, 28 d. Posėdžio protokolai 



V. Vaitilavičienė 

 

6. Dėl 1–3 mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę ir 4-ųjų 

klasių mokinių pradinio 

ugdymo programos 

baigimo. 1–4 klasių 

ugdymo(si) pasiekimų 

analizės, problemų darbo 

krypčių numatymo  

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė 

Birželio 9 d. Posėdžio protokolai 

7. Ugdymas šeimoje 

dalyvaujančio mokinio ir 

mokytojų pažangos ir 

mokymo(si) pasiekimų 

aptarimas 

I. Bagdonienė 

V. Vaitilavičienė 

 

Birželis Posėdžio protokolas 

8. Dėl pritarimo 2021‒2022 

m. m. ugdymo planui 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė 

Rugpjūtis Posėdžio protokolas 

9. 2021 metų mokyklos 

veiklos ir švietimo 

stebėsenos duomenų 

analizė. Vaiko 

individualios pažangos 

stebėjimų patirtis. 2021 m. 

progimnazijos metinės 

veiklos analizė. Metodinės 

veiklos analizė. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

analizė. 2022 m. prioritetai 

ir tikslai. 

I. Bagdonienė 

O. Anglickienė 

V. Vaitilavičienė 

Gruodis Posėdžio protokolas 

10. Vykdyti mokyklos 

Metodinės tarybos planą 

Plane numatyti 

asmenys 

Visus metus Ataskaita 

11. MG pasitarimas MG pirmininkai Rugpjūtis  Ugdymo proceso 

kokybės užtikrinimas ir 

ugdymo kokybės 

gerinimas. 

 

16.3. Metodinės tarybos posėdžiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Metodinės tarybos veiklos 

plano aptarimas. 

Metodinių grupių veiklos 

planų aptarimas ir 

suderinimas, metodinių 

grupių organizuojamų 

veiklų plano veiklos 

kalendoriui parengimas 

R. Baršauskienė 

O. Anglickienė 

Sausis Veiklos kalendoriui 

parengiamos numatomos 

veiklos 



2. Neformaliojo švietimo, 

pasirenkamųjų dalykų, 

modulių, projektų pasiūlos 

2021‒2022 m. m.  

aptarimas 

V. Vaitilavičienė 

MG pirmininkai 

Balandis Numatytų neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

sąrašas 

3. Vadovėlių ir mokymo 

priemonių 2021‒2022 m. 

m.  poreikio aptarimas ir 

užsakymas 

O. Anglickienė 

R. Nakčiūnienė  

MG pirmininkai 

Balandis Numatyto poreikio 

sąrašas parengimas 

4. Netradicinio ugdymo 

dienų planavimas 2021‒

2022 m. m. 

O. Anglickienė  

MG pirmininkai 

Rugpjūtis Sąrašo parengimas 

5. Socialinių valandų 

planavimas ir aptarimas 

R. Baršauskienė  

MG pirmininkai 

Rugpjūtis Siūlymų pateikimas 

 

17. Organizuoti mokyklos pedagogų tikslingą kvalifikacijos tobulinimą: 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas 

  

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Atsiskaitymo forma 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarų prioritetas: 

individuali mokinio 

pažanga: pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas, mokinio 

refleksija, pažangos ir 

lūkesčių įsivertinimas; 

skaitmeninis raštingumas; 

dalykinės kompetencijos, 

susijusios su ugdymo 

turinio kaita; lyderystės 

skatinimas 

Mokyklos 

pedagogai, 

administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimai, 

ataskaitos 

internetiniame 

puslapyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

  

Dalintis gerąja patirtimi 

dalykų metodinėse 

grupėse 

 

  

Mokytojai 

dalykininkai 

 

 

 

Visus metus  

 

 

 

 

Pagerės pamokų 

kokybė 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Tobulinti mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką 

(iliustracijas, 

instrumentus) bei 

įsivertinimo rezultatų 

panaudojimą 

 

Mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

koordinacinė 

grupė, mokyklos 

mokytojai 

 

 

Visus metus  

 

 

 

 

 

 

 

Bus pastebėta 

mokinio ir mokyklos 

pažanga ir trūkumai, 

subalansuoti 

kiekybiniai aiškūs 

kriterijai 

 

 

  

18.Užtikrinti ugdytinių saviraiškos poreikių tenkinimą, puoselėjant mokyklos tradicijas ir 

reprezentuojant įstaigą: 

18.1. organizuoti tradicines ir netradicines šventes, dalyvauti miesto ir respublikos 

renginiuose (1 priedas); 

19. vykdyti programas: 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas asmuo 

 

Vykdomo 

terminas 

 

Atsiskaitymo forma 

 

 

1. 

 

Vykdyti Vaiko gerovės 

veiklos planą (2 priedas) 

Programoje 

numatyti asmenys 
Visus metus Ataskaita 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti psichologės 

veiklos planą (2 priedas), 

specialiosios 

pedagogės-logopedės 

veiklos planą (3 priedas), 

socialinės 

pedagogės veiklos planą (4 

priedas) 

Programoje 

numatyti asmenys 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinacinės 

grupės veiklos planą (5 

priedas) 

Programoje 

numatyti asmenys 

 

Visus metus 

 

 

 

Ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

20. Įgyvendinus 2021 metų metodinės veiklos metinį planą, bus pasiekta kokybinių 

mokyklos veiklos pokyčių:  

20.1. užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas;  

20.2.  mokiniai galės ir gebės realizuoti savo sugebėjimus; 

20.3. kiekvienas mokytojas sistemingai stebės individualią mokinio daromą pažangą (t.y. 

individualizuos ir diferencijuos ugdymą);  

20.4. stiprės bendruomenės tarpusavio santykiai, pagerės mokyklos mikroklimatas, 

tobulėjimą skatinanti lyderystė;  

20.5. vyks tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir metodinė veikla.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

   21. Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys metodinė taryba, Progimnazijos 

administracija. 

22. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma MG susirinkimuose, metodinėje taryboje. 

    23. Metų eigoje veiklos planas bus koreguojamas ir papildomas. 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

1 priedas 

 

 

                                                  RENGINIŲ METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Atranka į 8 klasės mokinių  

vokiečių kalbos olimpiadą 

I. Stravinskienė Sausis  Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoje 

2. Vertimų ir iliustracijų 

projektas „Tavo 

žvilgsnis 2021“  

Užsienio kalbų 

mokytojai 

 

Sausio – kovo 

mėn. 

Populiarinamas lietuvių 

ir užsienio kalbų, didės 

mokinių motyvacija 

3. 50-asis tarptautinis 

epistolinio rašinio 

konkursas (mokyklinis 

etapas) 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Sausis  Pagerės mokinių 

bendrasis raštingumas  

4. Meninio skaitymo 

konkursas mokykloje 

(atranka į miesto 

konkursą)  

V. Janulienė Sausis  Kalbinių įgūdžių 

pritaikymas, kultūrinis  – 

kalbinis  – pažintinis 

ugdymas 

5. Šventė „100 giliukų“ (100 

dienų pirmokai 

mokykloje) 

E. Gedvilienė 

A. Judienė  

V. Beriozkinienė 

O. Berezijienė 

Sausio – kovo 

mėn. 

Pirmokai patirs geras 

emocijas šventės metu 

taikydami savo įgytas 

žinias 

6. Klaipėdos miesto 8 klasės 

mokinių vokiečių kalbos  

olimpiada 

I. Stravinskienė 

 

Vasaris  

 

Didesnis dėmesys bus 

skiriamas gabiųjų 

mokinių ugdymui 

7. Lietuvių kalbos olimpiada 

8 kl. (mokyklinė). Atranka 

į miesto mokyklų lietuvių 

kalbos 8 kl. mokinių 

olimpiadą 

V. Janulienė 

I. Masalskytė 

Vasaris  Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoje 

8. Klasės mokinių etiudų 

konkursas  

 

Fortepijono klasės 

mokytoja  

N. Chonina 

Vasaris Mokinių pažangos 

įvertinimas 

9. Fortepijono, smuiko ir 

fleitos klasės mokinių 

techninių kūrinių 

atsiskaitymas 

N. Chonina 

S. Užkuratienė 

A. Petrošienė 

 

Vasaris 

 

Skatins mokinius gerinti 

instrumentinio atlikimo 

technikos vystymą 

10. Klaipėdos miesto dailės 

olimpiada 

R. Paliakaitė  Vasario 9 d. Didesnis dėmesys bus 

skiriamas gabiųjų 

mokinių ugdymui 



11. Klaipėdos miesto 

technologijų  olimpiada 

R. Paliakaitė  Vasario 23 d. Didesnis dėmesys bus 

skiriamas gabiųjų 

mokinių ugdymui 

12. Respublikinis 7–8 klasių 

mokinių oratorių anglų 

kalbos konkursas 

Anglų kalbos 

mokytojos 

Vasario mėn. Kalbinių įgūdžių 

pritaikymas, kultūrinis  – 

kalbinis  – pažintinis 

ugdymas 

 

13. Tarptautinis konkursas 

„Kalbų kengūra“  

 

Lietuvių ir užsienio 

kalbų mokytojai 

Kovas 

 

Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoj 

14. Klaipėdos miesto mokyklų 

8 klasių mokinių rusų 

(užsienio) kalbos 

olimpiada 

L. Petraškevič 

 

Kovas 

 

Mokinių įsivertinimas, 

turimų žinių naudojimas 

praktikoje 

15. Klaipėdos miesto 8 klasės 

mokinių dorinio ugdymo 

(etikos, tikybos) olimpiada 

K. Černis  Kovas Didesnis dėmesys bus 

skiriamas gabiųjų 

mokinių ugdymui 

16. Klaipėdos miesto mokyklų 

8 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiada 

 

R. Mozūraitienė 

V. Vinskienė 

Kovas Gabių mokinių paieška ir 

skatinimas 

 

17. Instrumentinės muzikos 

popietė „Pavasario 

nuotaikos“  

 

N. Chonina 

A.Petrošienė 

Sk. Užkuratienė 

Kovas  Muzikuojantiems 

mokiniams suteikti 

sceninės patirties, skatinti 

mokinius tobulinti 

atlikėjiškus įgūdžius 

 

18. Respublikinio konkurso 

„Jūros eskizai“ laureatų 

gala – koncertas  

 

Fortepijono klasės 

mokytoja 

N. Chonina 

Kovas  Mokinių asmeninės 

pažangos įvertinimas 

19. Vydūno gimnazijos 

lietuviškos muzikos 

festivalis „Tik kurdamas 

esi gražus“  

 

A. Petrošienė 

N. Chonina 

Sk. ir A. Užkuratai 

M. Ziba 

Kovas  Mokiniai  lavins  

bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 

tiriamosios veiklos, 

informacijos valdymo, 

informacinių 

technologijų taikymo ir 

viešojo kalbėjimo 

kompetencijas. 

20. Instrumentinės muzikos 

festivalis ,,Tik kurdamas 

esi gražus“ Vydūno 

gimnazijoje 

N. Chonina 

A. Petrošienė 

Sk. Užkuratienė 

Kovas  Skatins mokinių 

domėjimąsi lietuvių 

kompozitorių kūriniais, 

jų atlikimo galimybėmis 



21. Renginys, skirtas Kovo 11 

,,Mes – Lietuvos atžalėlės“ 

L. Stalgienė 

L. Jazbutienė 

V. Buteikienė 

Paskirti pedagogai 

Kovas  Mokysis gerbti Lietuvos 

simbolius, domėsis 

Lietuvos istorija, 

mokysis lietuvių liaudie 

dainų ir ratelių, patirs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

džiaugsmą 

22. Pasaulinės vandens dienos 

minėjimas 

 

G. Bružaitė Kovo 22 d. Mokyklos bendruomenė 

pagilins žinias apie 

vandens svarbą 

23. Meninio skaitymo 

konkursas vokiečių kalba         

„Literatūrinė popietė 

vokiečių kalba“  

I. Stravinskienė 

 

Balandis  

 

Kalbinių įgūdžių 

pritaikymas, kultūrinis – 

kalbinis – pažintinis 

ugdymas 

 

24. Konkursas   „Velykinė 

mugė“ 

I. Stravinskienė 

 

 

Balandis  

 

Mokiniai gebės ir galės 

realizuoti savo gebėjimus 

 

25. Moksleivių dainų šventės 

2020 chorų perklausa 

A. Petrošienė 

A. Žukienė 

A.Vainoriūtė  

N. Chonina 

Balandis  Plėsis mokinių kultūrinės 

bei meninės kūrybinės 

kompetencijos 

26. Žemaitijos krašto 

lengvosios ir džiazinės 

muzikos festivalis 

,,Linksmieji klavišai“ 

Gargžduose 

N. Chonina  

A. Petrošienė 

Balandis  Skatins mokinių 

domėjimąsi džiazinės ir 

lengvosios muzikos  

kompozitorių kūriniais, 

jų atlikimo galimybėmis. 

27. Lietuvos 5–8 kl. mokinių 

gamtos mokslų – 

biologijos (STEAM) 

olimpiada 

G. Bružaitė Balandis  Gabių mokinių paieška ir 

skatinimas 

 

28. Žemės dienos minėjimas G. Bružaitė Balandžio 22 d. Mokinių įtraukimas į 

popamokinę veiklą. 

29. Respublikinis 

tarpmokyklinis šokio 

festivalis – konkursas 

„Šokio mozaika 2021“ 

R. Stonys Balandis  Šokio, bendradarbiavimo 

įgūdžių tobulinimas 

 

30. Respublikinis sporto ir 

meno festivalis 

„Olimpinės gėlės 2021“ 

 

R. Stonys Balandis  Kūrybiškumo ugdymas, 

šokio įgūdžių 

tobulinimas 

31. Respublikinis šokio 

festivalis „Augantys 

talentai 2021“ 

R. Stonys Gegužė  Kūrybiškumo ugdymas, 

šokio įgūdžių 

tobulinimas 

32. Tradicinė šokio šventė 

„Šokių pynė“ 

R. Stonys Gegužė  Šokio, bendradarbiavimo 

įgūdžių tobulinimas, 



  

 

 

kultūrinės kompetencijos 

ugdymas 

 

33. VII regioninis liaudiškos 

dainos festivalis – tęstinis 

projektas ,,Vyturio giesmė 

2021“   

Sk. Užkuratienė 

A. Užkuratas 

Gegužės 6 d. Skatinti mokinius 

domėtis įvairių tautų 

liaudiška daina, gerąją 

patirtimi pasidalinti su 

kitų mokyklų bei tautinių 

bendruomenių  atlikėjais. 

34. Ketvirtokų išleistuvių 

šventė 

V. Vaitilavičienė  

I. Bagdonienė 

Gegužė   Tradicijų tęstinumas 

35. Fortepijono, smuiko ir 

fleitos klasės mokinių 

akademinių kūrinių 

atsiskaitymas – koncertas 

N. Chonina 

S. Užkuratienė 

A. Petrošienė 

 

Gegužė  Skatins mokinių 

domėjimąsi klasikinių ir 

šiuolaikinių 

kompozitorių kūriniais, 

jų atlikimo galimybėmis. 

36. Fortepijoninės ir vokalinės 

muzikos festivalis ,,Mano 

mėgstamiausias kūrinys“ 

St. Šimkaus 

konservatorijoje 

N. Chonina Gegužė  Skatins mokinių  

instrumentinio 

muzikavimo tobulinimą, 

savo muzikinės veiklos 

įsivertinimą. 

37. Liaudiškos dainos 

festivalis – konkursas 

„Vyturio giesmė“ 

Sk. Užkuratienė Gegužės 6 d. Skatins mokinių 

domėjimąsi liaudies 

dainomis bei kultūra. 

38. „Sveika, mokykla” –  

pažintis su būsimais 

pirmokais ir jų tėvais. 

 

R. Radauskienė 

 R. Savickienė 

E. Gelgutienė 

Birželis   Netradicinių metodų 

taikymas padės sukurti 

šiltesnius santykius tarp 

mokytojo, mokinių ir 

mokinių tėvų. 

39. 5–6 klasių mokinių anglų 

kalbos oratorių konkursas 

V. Birškienė Birželis  Viešojo kalbėjimo bei 

anglų kalbos įgūdžių 

tobulinimas. 

40. Koncertiniai numeriai 

mokyklos renginyje 

skirtame Motinos dienai 

paminėti 

Muzikos ir šokio 

mokytojai  

Birželis  Plėsis mokinių kultūrinės 

bei meninės kūrybinės 

kompetencijos. 

41. 8b fortepijono, smuiko ir 

fleitos klasės mokinių 

baigiamieji egzaminai 

S. Užkuratienė 

N. Chonina 

A. Petrošienė 

 

Birželis  Ugdys karjeros 

kompetencijas, puoselės 

meilę muzikai, padės 

įsivertinti savo 

pasiekimus. 



42. Tarptautinis konkursas-

festivalis ,,Grandfestival“ 

Italija 

N. Chonina Birželis  Plėsis mokinių kultūrinės 

bei meninės kūrybinės 

kompetencijos. 

43. Tarpmokyklinė viktorina 

,,Kokia ji – mūsų Mažoji 

Lietuva?“ 

I. Andriuškienė 

V. Krutulienė 

 

Birželis  Trečiokai dalyvaus 

viktorinoje ir pasitikrins 

įgytas žinias apie Mažąją 

Lietuvą 

44. Europos kalbų diena Užsienio kalbų 

mokytojai 

Rugsėjis  Mokiniai mokysis 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, kils 

mokinių mokymosi 

motyvacija. 

45. Lėlių spektaklis vokiečių 

kalba „Aš ir mano 

draugai“ 

I. Stravinskienė Rugsėjis  Mokinių meninių 

gebėjimų skatinimas. 

46. Kūrybinių darbų paroda 

skirta tarptautiniai gyvūnų 

dienai paminėti ,,Mano 

mėgstamas gyvūnas“ 

R. Savickienė 

R. Radauskienė 

E. Gelgutienė 

Rugsėjo 20 d.  

Spalio 7 d. 

Mokysis piešti savo 

mėgstamą gyvūną, patirs 

gerų emocijų dalyvaujant 

piešinių parodoje. 

47. Konkursas ,,Rusiškai 

rašom gražiai ir 

taisyklingai“ 

L. Petraškevič Spalis  Kūrybiškumo ugdymas, 

rusų kalbos įgūdžių 

tobulinimas. 

48. Menų diena R. Paliakaitė  Spalis  Kūrybiškumo ugdymas 

dailėje. Gilinti žinias ir 

pažiūrėti į meną kitaip. 

49. Tarptautinis matematikos 

konkursas „PANGEA“  

I. Letukienė, 

S. Gubinskytė 

Spalis  Gabių mokinių paieška ir 

skatinimas 

 

50. Fortepijono, smuiko ir 

fleitos klasės mokinių 

techninių kūrinių 

atsiskaitymas. 

N. Chonina 

S. Užkuratienė 

A. Petrošienė 

 

Spalis  Skatins mokinius gerinti 

instrumentinio atlikimo 

technikos vystymą 

51. Klaipėdos miesto raiškaus 

skaitymo konkursas rusų 

kalba 

L. Petraškevič Lapkritis  Kūrybiškumo ugdymas, 

viešojo kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas 

 

52. Pamoka – koncertas. 8b  

klasės mokiniai  atlieka 

savo kūrybos  muzikos 

kūrinius 

A.Vainoriūtė Lapkritis  Mokinių meninių 

gebėjimų skatinimas. 

Gerės mokinių kultūrinės 

bei meninės kūrybinės 

kompetencijos 

53. Tolerancijos diena K. Černis  

V. Kašetienė  

Lapkritis  Mokiniai mokysis 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, kils 



mokinių mokymosi 

motyvacija 

54. Klaipėdos miesto mokyklų 

Maironio poezijos 

skaitymo konkursas 

 

I. Bagdonienė,  

V. Vaitilavičienė,  

V. Janulienė 

 

Lapkritis  Kalbinių įgūdžių 

pritaikymas, kultūrinis  – 

kalbinis  – pažintinis 

ugdymas. 

55. Klaipėdos miesto 

konkursas „Rašom laišką 

seneliui Šalčiui“  

L. Petraškevič 

 

Gruodis  

 

Kūrybiškumo ugdymas, 

rusų kalbos įgūdžių 

tobulinimas 

 

56. Fortepijono, smuiko ir 

fleitos klasės mokinių 

akademinių kūrinių 

atsiskaitymas – koncertas 

N. Chonina 

S. Užkuratienė 

A. Petrošienė 

 

Gruodis  Skatins mokinių 

domėjimąsi klasikinių ir 

šiuolaikinių 

kompozitorių kūriniais, 

jų atlikimo galimybėmis. 

57. Tarptautinis konkursas 

„Christmas Wave“ 

 

 

N. Chonina Gruodis  Skatins mokinių  

instrumentinio 

muzikavimo tobulinimą, 

savo muzikinės veiklos 

įsivertinimą. 

58. 

 

Integruotas muzikos, anglų 

ir vokiečių  kalbų 

projektas „Kalėdų dainos 

ir giesmės” 

Anglų, rusų, 

vokiečių kalbų ir 

muzikos mokytojai 

Gruodis  Gerės mokinių kultūrinės 

bei meninės kūrybinės 

kompetencijos 

 

59. Virtualus kūrybinis1–12 

klasių miesto konkursas 

„Der gute Nikolaus“ 

(„Gerasis Nikalojus“)  

I. Stravinskienė 

 

Gruodis  Kūrybiškumo ugdymas, 

vokiečių kalbos įgūdžių 

tobulinimas 

 

60. Klaipėdos miesto ir 

regiono bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 7–8 

klasių kūrybinis konkursas 

,,Žiema man yra....” 

I. Stravinskienė 

 

Gruodis  Kūrybiškumo ugdymas, 

vokiečių kalbos įgūdžių 

tobulinimas 

 

61. 1–4 klasių mokinių, 

mokyklos bendruomenei 

skirtas ,,Advento rytmetis“ 

K. Černis  Gruodis  Mokinių socialinių ir 

dvasinių kompetencijų 

stiprinimas. Vertybių 

ugdymas. 

62. Antikorupcinės dienos 

minėjimas 

R. Borta Gruodžio 10 d. Susipažins mokiniai su 

antikorupcine prevencija 

63. Kalėdinis koncertas. 

Kalėdinis 5–8 kl. 

karnavalas 

V. Vaitilavičienė 

Klasių vadovai 

Gruodis  Mokinių dalyvavimas 

mokyklos renginiuose 

64. Dalyvavimas kituose 

neprivalomuose vaikų 

pomėgius ir gebėjimus 

atitinkančiuose 

Dailės, 

technologijų, 

fizinio ugdymo, 

tikybos ir etikos 

Visus metus Pasidalinusios patirtimi 

galėsime tobulinti ir 

gerinti mokymo (si) 

rezultatus, gerės mokinių 



konkursuose, projektuose, 

edukacinėse programose 

pagal poreikį 

mokytojų 

metodinės grupės 

kultūrinės bei meninės 

kūrybinės kompetencijos. 

65. Dalykinių olimpiadų, 

parodų, projektų, konkursų 

organizavimas mokykloje 

bei dalyvavimas 

respublikiniuose, 

apskrities, miesto etapuose 

Matematikos, IT, 

gamtos ir socialinių  

mokslų mokytojų 

metodinės grupės  

nariai. 

Visus metus Mokiniai gebės ir galės 

realizuoti savo 

gebėjimus. 

 

66. Sveikiausia mokykla Atsakingi 

mokytojai  

Visus metus Stiprinama mokinių 

sveikata. 

67. Projekto „Darni mokykla“ 

veiklos plano 

įgyvendinimas  

Atsakingi 

mokytojai  

Visus metus Skatinamas atsakingas 

vartojimas bei mokinių 

kūrybiškumas. 

 

68. Dailės konkursai R. Paliakaitė  Visus metus Kūrybiškumo ugdymas 

69. Dalykinių ir integruotų 

projektų organizavimas  

Matematikos, IT, 

gamtos ir socialinių  

mokslų mokytojų 

metodinės grupės  

nariai. 

Visus metus  Mokiniai  įgis  bendravi

mo ir bendradarbiavimo, 

tiriamosios veiklos, 

informacijos valdymo, 

informacinių 

technologijų taikymo ir 

viešojo kalbėjimo 

kompetencijas. 

 

                                ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  2 priedas 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos tikslas: 

1. Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei 

pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

2. Stebėti vaiko asmenybės ūgtį, skatinant individualią pažangą pagal jo gebėjimus. 

Uždaviniai:  

1. Stebėti ir analizuoti specialiųjų poreikių mokinių, žemos motyvacijos mokinių, mokinių, turinčių 

lankomumo, elgesio bei mokymosi sunkumų individualią pažangą. 

2. Siekti, kad visa mokyklos bendruomenė aktyviai įsitrauktų į prevencines veiklas ir gilintų žinias 

mokymuose, seminaruose. 

3. Kuriant saugią mokymuisi aplinką, organizuojant VGK veiklas, siekti mokinių, mokytojų bei 

tėvų poreikių tenkinimo. 

4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

5. Siekti mokyklos bendruomenės lyderystės darnumo didėjimo, užtikrinant pasidalintosios 

lyderystės sklaidą. 

6. Vykdyti pagal poreikį krizių valdymą progimnazijoje. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

 

 1. VGK posėdžių organizavimas 1 

kartą per mėn. ir pagal poreikį. 

Visus metus VGK pirmininkas, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

2. Dalyvavimas VGK posėdžiuose Visus metus VGK nariai, klasių 

vadovai, pedagogai 

 

3. VGK veiklos ataskaitos rengimas, 

VGK veiklos plano rengimas 

Sausio, gruodžio 

mėn. 

VGK pirmininkas, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

4. Mokinių, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų sąrašo 

sudarymas ir suderinimas su  

Klaipėdos PPT 

Rugsėjo mėn. Logopedai  



5. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių sąrašo 

sudarymas ir suderinimas su 

Klaipėdos PPT 

Rugsėjo mėn. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

 

6. Sudaryti individualias, grupines 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

šalinimo programas 

Rugsėjo mėn. Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

 

7. Mokinių kalbinių gebėjimų 

vertinimas 

Rugsėjo mėn., 

pagal poreikį 

Logopedai  

8. Konsultuoti mokytojus, tėvus apie 

korekcinį darbą šalinant kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus 

Pagal poreikį Specialusis 

pedagogas, 

logopedai 

 

9. Supažindinti mokinius ir jų tėvus su 

patvirtintu 2020 m. rugsėjo mėn. 

mokyklos lankomumo tvarkos 

aprašu, smurto ir patyčių 

prevencijos tvarkos aprašu. 

Rugsėjo mėn. Socialinė pedagogė 

R. Borta, klasių 

vadovai 

 

 

 

 

 

10. Specialistų ir progimnazijos 

administracijos susitikimai su 1-mų 

klasių mokiniais 

Rugsėjo mėn. VGK pirmininkas  

11. Supažindinti (priminti) 5–8 klasių 

mokinius su mokyklos „Mokinio 

elgesio taisyklėmis“ 

Rugsėjo mėn. Socialinė pedagogė 

R. Borta, klasių 

vadovai 

 

12. Teikti konsultacijas mokytojams ir 

mokinių tėvams (globėjams) 

Visus metus  Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

13. Prevencinių programų temų 

numatymas integruojant į dalykus ir 

klasės vadovų veiklą 

Rugsėjo mėn. Dalykų mokytojai 

ir klasių vadovai 

Teminių planų 

teikimas 

kuruojančiam 

vadovui iki 

rugsėjo 15 d.  

14. Pagalbos modelio taikymas elgesio 

ir emocijų sutrikimų turintiems 

mokiniams. Atvejo analizės 

vykdymas 

Visus metus VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

15. Tėvų, mokinių ir mokytojų 

informacinė ‒ šviečiamoji sklaida 

elektroniniame dienyne 

 

 

Visus metus VGK pirmininkas, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

16. Pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, specialiojo ugdymo 

klausimais 

Visus metus, 

pagal poreikį ir 

pagal pagalbos 

specialistų 

tvarkaraščius 

VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

17. Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas 

ir poveikio priemonių taikymas 

Pagal poreikį VGK pirmininkas, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui O. 

Anglickienė 

 

18. Mokinių uniformos kontrolė: 

situacijos analizė, poveikio 

priemonių taikymas 

Visus metus VGK pirmininkas, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

19. Pagalba klasių vadovams 

organizuojant klasės valandėles. 

Visus metus, 
pagal poreikį ir 

pagal pagalbos 

VGK pirmininkas,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 



specialistų 

tvarkaraščius 

20. Mokytojų budėjimas pertraukų 

metu progimnazijoje (valgykloje, 

aukštuose) 

Pagal direktoriaus 

įsakymu 

patvirtintą grafiką 

Budintis vadovas  

21. Bendradarbiavimas su mokinių, 

turinčių mokymosi, lankomumo ir 

elgesio problemų tėvais, aptariant 

mokinių asmeninę pažangą 

 

Per atvirų durų 

dieną, tėvų 

susirinkimuose 

VGK pirmininkė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta, 

psichologo 

asistentas I. 

Bundulienė  

 

 

 

 

 

 

22. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose VGK nariai, pagal 

poreikį 

VGK pirmininkė 

Inga Bagdonienė 

 

23. Bendradarbiavimas su VTAĮS, 

ŠVGC, Klaipėdos aps. vyriausiuoju 

policijos komisariatu, Klaipėdos m. 

Švietimo skyriumi, Klaipėdos m. 

savivaldybės Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatore, 

progimnazijos socialiniais 

partneriais, NVO, PPT tarnyba 

Visus mokslo 

metus 

VGK pirmininkė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos miesto švietimo centro 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriumi. 

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

25. Teikti socialinę pagalbą 

mokiniams, turintiems elgesio, 

mokymosi, lankomumo problemų, 

jų tėvams ir juos mokantiems 

mokytojams 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

26. Individualus darbas su rizikos 

grupės mokiniais ir jų šeimomis 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta, 

psichologo 

asistentas I. 

Bundulienė 

 

 

 

 

 

27. Grupinis mokinių psichologinis 

įvertinimas pagal klasės vadovų 

prašymus, atsižvelgiant į problemą 

Visus mokslo 

metus 

Psichologo 

asistentas I. 

Bundulienė 

 

28. Mokinių, tėvų teisių atstovavimas ir 

dalyvavimas  įvairiose institucijose 

Pagal poreikį Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

29. Mažas pajamas turinčių šeimų, 1-

mų klasių mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimas ir 

kontrolė. SPIS sistemos 

administravimas 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

30. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais.  

Pagal poreikį VGK pirmininkė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui O. 

Anglickienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

31. Lankomumo ir pažangumo 

apskaita, kontrolė, tyrimai 

Kas semestrą VGK pirmininkė, 

direktoriaus 

Ataskaitų 

teikimas 

kuruojančiam 



pavaduotoja 

ugdymui  

O. Anglickienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

vadovui, 

socialiniam 

pedagogui 

32. Socialiniai įgūdžiai ir 

konsultavimas SUP mokiniams ir jų 

tėvams 

Visus metus Socialinė pedagogė 

R. Borta 

PPT pažymos, 

rekomendacijo

s 

 

33. Derinti specialiąsias pratybas 

mokiniams turintiems specialiųjų 

ugdymosi  poreikių su bendru 

ugdymo procesu pagal mokyklos 

ugdymo programą ir parengtą 

tvarkaraštį. 

Visus metus Specialioji 

pedagogė  

I. Ruzginienė 

 

 

 

 

 

 

34. Konsultuoti pedagogus, specialistus 

rengiant 

individualizuotas, pritaikytas 

ugdymo 

programas, mokomąją medžiagą ir 

mokymo priemones SUP turintiems 

mokiniams. 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Specialioji 

pedagogė  

I. Ruzginienė 

 

35. Pradinio pedagoginio mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimas: nustatyti jų 

žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų 

lygį ir atitikimą ugdymo 

programoms, įvertinti pažangą ir 

siųsti į PPT pakartotiniam 

vertinimui. 

Visus mokslo 

metus, pagal 

poreikį 

Specialioji 

pedagogė  

I. Ruzginienė 

 

VGK 

komisijos 

posėdžiai 

 

 

 

 

 

36. Atlikti pirminį/pakartotinį mokinių 

kalbos ir kalbėjimo įgūdžių 

vertinimą, parengti ir pateikti 

suderinti PPT švietimo pagalbos 

gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, sąrašą, parengti ir 

pateikti suderinti PPT švietimo 

pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, sąrašą. 

Iki rugsėjo 21 d. Logopedės  

Dž. Pikelytė  

N. Mandeikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Vykdyti individualų, pogrupinį, 

grupinį darbą su kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus turinčiais 

mokiniais. 

Visus metus Logopedės  

Dž. Pikelytė  

N. Mandeikienė 

 

 

 

 

38. Nuolatinis SUP mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, tėvais. 

Visus metus Logopedės  

Dž. Pikelytė 

N. Mandeikienė 

 

 

 

39. Konsultuoti pradinių klasių 

mokytojus, kaip pritaikyti 

specialiųjų poreikių mokiniams 

mokomąją medžiagą ir mokymo 

priemones, rengti ugdymo 

programas, mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Logopedės  

Dž. Pikelytė 

N. Mandeikienė 

Specialioji 

pedagogė 

I. Ruzginienė 

 

 

 

 

 

 

 

40. Teikti pedagogams informaciją apie 

mokinių, turinčių specialiųjų poreikių 
Visus metus, 

pagal poreikį 

Logopedė  

Dž. Pikelytė.  

 



mokymosi pasiekimus logopedinių 

pratybų metu. 
N. Mandeikienė, 

Specialioji 

pedagogė 

 I. Ruzginienė 

41. Socialinės veiklos organizavimas ir 

koordinavimas socialinę riziką 

patiriantiems mokiniams. 

Visus mokslo 

metus 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

42. Programos „Gyvai“ 7a klasės 

mokiniams įgyvendinimas. 12 

pamokų 

Visus metus Socialinė pedagogė 

R. Borta  

Ataskaitos 

parengimas 

kuruojančiam 

vadovui 

43. Dalyvavimas patyčių prevencinės 

programos „Olweus“ veikloje. 

Visus metus VGK nariai 

 

 

44. Individualus ir grupinis darbas su 

mokiniais, tėvais, mokytojais 

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

45. Klasių vadovų konsultavimas dėl 

mokinių psichologinės savijautos, 

psichologinių pagalbos būdų bei 

priemonių numatymo 

  

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

 

46. Konfliktų, psichologinių problemų, 

mokymosi problemų sprendimas, 

psichologinių užsiėmimų 

aktualiomis klasei/grupei temomis 

vedimas 

Visus metus Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

47. Pykčio valdymo pamokėlės 1-4 

klasių mokiniams 

Rugsėjis-gruodis Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

48. Emociniai sunkumai: jausmai ir 

emocijos. Klasės valandėlės (5‒8 

kl.) 

Rugsėjis ‒gruodis Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

49. Emocinio raštingumo ugdymas 1-4 

klasių mokiniams. 

Spalis-gruodis Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

50. Pirmų, penktų klasių mokinių 

adaptacijos tyrimas 

Spalis-gruodis Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

 

51. Pasaulinė psichikos sveikatos 

dienos minėjimas 

Spalio mėn. Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

52. Lytiškumo ugdymas 5 klasių 

mokiniams 

Spalio mėn. Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

53. Savižudybių prevencija 5-6 klasių 

mokiniams 

Spalio mėn. Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

54. Paauglystės iššūkiai. 5-7 klasių 

mokiniams 

Spalio mėn, 

balandžio mėn. 

Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 



55. Grupiniai užsiėmimai tema: 

„Savęs pažinimas ir 

bendravimas“. Klasės valandėlės 7‒

8 klasių mokiniams 

Spalio mėn, 

lapkričio mėn. 

Psichologo 

asistentas 

I. Bundulienė 

 

 

56. Metodinė informacija: pranešimų 

stendui, socialiniams  tinklams 

įvairiais psichologiniais, 

socialiniais klausimais rengimas, 

lankstinukų su informacija 

viešinimas 

Visus metus Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

57. Organizavimas, koordinavimas, 

dalyvavimas Klaipėdos miesto 

projekte „Bee cool after scool“ 

progimnazijos 5‒8 klasių 

mokiniams. Projekto organizatoriai 

asociacija „Mano miestas 

Klaipėda“ 

Lapkričio mėn. Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Tarptautinis projektas „Draugystės 

pynė“ 

Lapkritis-gruodis Specialioji 

pedagogė Ilona 

Ruzginienė 

 

 

 

59. Respublikinio projekto renginys 

„Kuriame šokoladinį stebuklą“ 

Gruodžio mėn. Specialioji 

pedagogė Ilona 

Ruzginienė, 

socialinė pedagogė 

Rita Borta 

 

60. Pykčio valdymo pamokėlės  1‒4 

klasių mokiniams 

Sausio-kovo mėn. Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

61. Organizavimas, koordinavimas,  

dalyvavimas Klaipėdos miesto 

asociacijos „Mano miestas 

Klaipėda“ projekte „Vaikų 

kinoteatras“.  Dalyvauja socialinės 

riziką patiriantys mokiniai ir jų 

šeimos 

Sausio-gegužės 

mėn. 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Skaitymo projektas vaikams 

turintiems skaitymo sutrikimų 

„Skaitymas su šunimi“ 

Kovo mėn.  Logopedė  

Dž. Pikelytė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

63. Strateginių partnerysčių programos 

Erasmus+ projekto „Green World-

happy people“ įgyvendinimo 

koordinavimas 

Visus metus Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Veiksmo savaitė be patyčių 2021 

(pagal atskirai parengtą savaitės 

programą) 

Kovo mėn. Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

 

 

65. Ugdymas karjerai Kovo, spalio mėn. Psichologo 

asistentas  

I. Bundulienė 

 



66. Specialiųjų poreikių mokinių tėvų 

apklausa „Ugdymo proceso dalyvių 

pasitenkinimas psichologine, 

specialiąja pedagogine ir specialiąja 

pagalba“ 

Balandžio mėn. Logopedė  

Dž. Pikelytė 

 

67. Pasaulinė nerūkymo diena: 

įvairios akcijos nerūkymo dienai 

paminėti Klaipėdos mieste (pagal 

atskirą planą) 

Gegužės 30-31 d. 

 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

68. Švietimo pagalbos specialistų 

dalyvavimas miesto metodinių 

būrelių susirinkimuose, 

projektuose, renginiuose, 

mokymuose ir seminaruose 

Kartą per mėnesį 

ir dažniau 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

69. Vaiko gerovės komisijos narių ir 

sekretorės atsiskaitymas už 

nuveiktus darbus pagal specialistų 

numatytus veiklos planus ir narių 

bei sekretorės planuotas veiklas 

Birželio, gruodžio 

mėn. 

VGK nariai, 

sekretorė 

 

70. Respublikinė mokinių teorinė-

praktinė konferencija „Vaiko 

sveika gyvensena šiandien ‒ 

galimybės ir perspektyvos“ 

 

Spalio mėn. VGK komisijos 

pirmininkė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

O. Anglickienė, 

socialinė pedagogė 

R. Borta 

 

 

 

71. Veiksmų seka pagal krizių valdymo 

tvarkos aprašą 

Pagal poreikį Krizių valdymo 

grupės nariai 

 

 

                        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  2 priedas 

 

                PSIHOLOGĖS INESOS BUNDULIENĖS VEIKLOS PLANAS 

 

2021 metai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

1. Lytiškumo ugdymas 5 kl. Spalis Inesa Bundulienė 

2. Paauglystės iššūkiai (5-7 kl.) Balandis, spalis Inesa Bundulienė  

3. Emociniai sunkumai: jausmai ir 

emocijos  

Rugsėjis-gruodis Inesa Bundulienė 

4. Veiksmo savaitė be patyčių 

2021  

Kovas Rita Borta 

Inesa Bundulienė 

5. Pykčio valdymo pamokėlės  (1-4 

kl.) 

Rugsėjis - gruodis Inesa Bundulienė 

6. Ugdymas karjerai Kovas, spalis Inesa Bundulienė 

7.  Dalyvavimas klasių vadovų, 

mokytojų metodiniuose 

susirinkimuose ir mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Visus metus Inesa Bundulienė,  

8. Emocinio raštingumo ugdymas 

(1-4 kl.) 

Spalis-gruodis Inesa Bundulienė 

9. Savižudybių prevencija:  

(5, 6 kl.) 

Spalis Inesa Bundulienė 

10. Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose 

Tėvų susirinkimų 

metu 

Inesa Bundulienė 

11. Metodinė informacija: 

pranešimų stendui, socialiniams  

tinklams įvairiais psichologiniais 

klausimais rengimas, 

lankstinukų su informacija 

viešinimas. 

Visus metus Inesa Bundulienė 

12. Strateginių partnerysčių 

programos Erasmus+ projekto 

„Green World-happy people“ 

įgyvendinimo koordinavimas 

Visus metus Inesa Bundulienė 

13. Individualus ir grupinis darbas 

su mokiniais, tėvais, mokytojais 

Visus mokslo metus Inesa Bundulienė 

14. Patyčių ir smurto prevencijos 

programa „Ollweus“  

Visus mokslo metus Inesa Bundulienė 

15. Pasaulinė psichikos sveikatos 

diena 

Spalis Inesa Bundulienė,  

16. Dalyvavimas 

Klaipėdos mokyklų 

psichologų metodinėje 

veikloje 

 

Visus metus Inesa Bundulienė 

17. Penktokų adaptacijos tyrimas Lapkritis, gruodis Inesa Bundulienė 

18.  Pirmokų adaptacijos tyrimas Lapkritis, gruodis Inesa Bundulienė 

19. Bendradarbiavimas su Visus metus Inesa Bundulienė 



 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto švietimo 

centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriumi 

20. Grupinis mokinių psichologinis 

įvertinimas pagal klasės vadovų 

prašymus, atsižvelgiant į 

problemą 

Visus metus Inesa Bundulienė 

21. Klasių vadovų konsultavimas 

dėl mokinių psichologinės 

savijautos, psichologinių 

pagalbos būdų bei priemonių 

numatymo 

Visus metus Inesa Bundulienė 

22. Konfliktų, psichologinių 

problemų, mokymosi problemų 

sprendimas 

Visus metus Inesa Bundulienė 

23. Psichologinių užsiėmimų 

aktualiomis klasei/grupei 

temomis vedimas 

Visus metus Inesa Bundulienė 



 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  3 priedas 

 

             SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS ILONOS RUZGIENĖS METINĖS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo 

iššūkiams. 

Uždaviniai: 

1. Padėti SUP turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, ugdyti jų neišlavėjusias pažintines 

funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, 

mokymo(si) ypatumus ir daromą pažangą  

2. Mokyklos bendruomenei skleisti specialiojo ugdymo kokybišką patirtį apie SUP turinčių 

mokinių efektyvų ugdymą(si), taikant įvairius mokymo būdus, metodus, priemones. 

3. Konsultuoti pedagogus pritaikant ir individualizuojant SUP mokiniams ugdymo turinį ir 

mokymo priemones.  

4. Formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į SUP turinčius mokinius. 

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo/dalyviai 

1. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų, 

mokymosi sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą. 

Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus poreikius, atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų) pirminį/ pakartotinį 

įvertinimą 

Pagal 

poreikį 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė/SUP 

mokiniai 

2. Parengti ir pateikti PPT tvirtini pagalbos 

gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

sąrašą 

 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė 

3. Sudaryti specialiųjų pratybų tvarkaraštį. 

Suskirstyti specialiųjų poreikių vaikus į 

pogrupius ir grupes pagal specialiųjų pratybų 

tvarkaraštį 

2021 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė 

4. Derinti specialiąsias pratybas mokiniams 

turintiems specialiųjų ugdymosi  poreikių su 

bendru ugdymo procesu pagal mokyklos 

ugdymo programą ir parengtą tvarkaraštį 

Visus 

metus  

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė/padagogai/ 

SUP mokiniai 

5. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

susirinkimuose 

Visus 

metus 

VGK nariai/ konkretūs 

mokiniai, jų tėvai, 

klasių auklėtojai, 

pedagogai, kviestiniai 

svečiai 

6. Tobulinti kvalifikaciją, seminaruose, 

konferencijose, dalintis gerąja darbo su SUP 

turinčiais mokiniais patirtimi 

Visus 

metus 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė 



7. Konsultuoti pedagogus, specialistus rengiant 

individualizuotas, pritaikytas ugdymo 

programas, mokomąją medžiagą ir mokymo 

priemones SUP turintiems mokiniams 

Pagal 

poreikį 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė/ 

pedagogai/specialistai 

8. Metodinių priemonių kūrimas/kaupimas  Pagal 

poreikį, 

visus 

metus 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė 

9. Nuolatinis mokinių ugdymosi pasiekimų  ir 

individualios pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, tėvais. Individualaus 

darbo krypčių derinimas  

Pagal 

poreikį, 

visus 

metus 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė/pedagogai/ 

SUP mokiniai/SUP 

mokinių tėvai 

10. Lankymasis pamokose. Stebėti SUP turinčių 

mokinių darbą pamokoje, konsultuoti 

pedagogus ugdymo turinio individualizavimo 

bei diferencijavimo klausimais 

Pagal 

poreikį, 

visus 

metus 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė/pedagogai 

13. Teikti metodinę pagalbą pedagogams, 

specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir kitiems 

asmenims, konsultuoti juos specialiojo 

ugdymo klausimais 

Pagal 

poreikį 

Spec. pedagogė Ilona 

Ruzginienė/ SUP 

mokiniai/SUP mokinių 

tėvai 

15. Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“ Lapkritis - 

gruodis 

Klaipėdos „Martyno 

Mažvydo“ 

progimnazija. Spec. 

pedagogė/Logopedė 

16. Respublikinio projekto renginys „Kuriame 

šokoladinį stebuklą“ 

Gruodžio 

mėn. 

Klaipėdos „Sendvario“ 

progimnazija.Spec. 

pedagogė/Logopedė 

 

                                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  3 priedas 

 

LOGOPEDĖS DŽULJETOS PIKELYTĖS METINĖS VEIKLOS PLANAS 

                             2020/2021 M. M.  

Tikslai: 

1. Atlikti mokinių  pirminį/pakartotinį kalbos bei kalbėjimo  vertinimą. Nustatyti kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimus.  

2. Teikti specialiąją pedagoginę (logopedinę) pagalbą progimnazijos mokiniams, 

formuojant komunikavimo kompetenciją, įveikiant ir / ar švelninant sakytinės bei rašomosios 

kalbos sutrikimus. Siekti mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias 

mokinio ugdymosi galimybes. 

  Uždaviniai: 
1. Mokyti taisyklingos tarties;  

2. Lavinti fonologinį suvokimą; 

3. Mokyti žodžių garsinės analizės ir sintezės; 

4. Turtinti bei tikslinti aktyvųjį, pasyvųjį žodyną; 

5. Mokyti gramatiškai taisyklingos kalbos; 

6. Ugdyti rišliąją kalbą; 

7. Matuoti mokinių pažangą ir pasiekimus; 

8. Taikyti mokinių įsivertinimo būdus; 

9. Bendrauti ir bendradarbiauti su klasių mokytojais ir mokinių tėvais. 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Pastabos 

 Organizuoti pagalbos mokiniams teikimą   

1. Atlikti pirminį/pakartotinį mokinių kalbos ir kalbėjimo 

įgūdžių vertinimą 

Pagal poreikį Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

2. Parengti ir pateikti suderinti PPT švietimo pagalbos 

gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašą. 

Iki rugsėjo 20 

d. 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

3. Parengti ir pateikti suderinti PPT švietimo pagalbos 

gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašą. 

Iki rugsėjo 21 

d. 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

4. Suskirstyti švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų mokinius į pogrupius ir grupes 

pagal pratybų tvarkaraštį. 

Iki rugsėjo 

21d. 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

5. Vykdyti individualų, pogrupinį, grupinį darbą su kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimus turinčiais mokiniais. 

Visus metus Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

6. Nuolatinis mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos 

aptarimas su pedagogais, mokiniais, tėvais. 

Visus metus Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

7. Bendradarbiauti su mokyklos spec./soc. pedagogėmis 

bei psichologe, sprendžiant švietimo pagalbos gavėjų 

ugdymo klausimus 

Visus metus Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

8. Konsultuoti pradinių klasių mokytojus, kaip pritaikyti 

specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir 

mokymo priemones, rengti ugdymo programas, 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

Visus metus 

pagal poreikį 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

 

9. 
Konsultuoti tėvus pagalbos darbui su vaikais namuose 

klausimais, taip užtikrinant darbo tęstinumą. 

Visus metus 

pagal poreikį 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 



10. Teikti pedagogams informaciją apie mokinių, turinčių 

specialiųjų poreikių mokymosi pasiekimus logopedinių 

pratybų metu. 

Visus metus 

pagal poreikį 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

 Kvalifikacijos kėlimas, gerosios patirties skleidimas 

 

Pagal poreikį Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

11. Dalyvavimas mokyklos pradinių klasių metodiniuose 

užsiėmimuose 

 

Pagal poreikį Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

12. Teikti metodinę pagalbą pradinių klasių mokytojams, 

specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir kitiems 

asmenims, konsultuoti juos specialiojo ugdymo 

klausimais 

Visus metus 

Pagal poreikį 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

13. Teikti metodinę pagalbą specialiųjų poreikių mokinių 

tėvams, konsultuoti juos specialiojo ugdymo klausimais 

 

Visus metus 

pagal poreikį 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

14. Parengti rekomendacijas mokytojams, ugdantiems 

skirtingų poreikių ir gebėjimų mokinius 

Visus metus Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

15. Aktyviai dalyvauti diskusijose sprendžiant specialiųjų 

poreikių mokinių mokymosi problemas pedagogų 

tarybos posėdžiuose, teikti pasiūlymus 

Pagal poreikį Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

16. Bendradarbiavimas su Klaipėdos PPT specialistais Visus metus Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

17. Dalyvavimas rajono, apskrities, respublikoje 

organizuojamuose seminaruose, konferencijose 

 

Visus mokslo 

metus 

Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

18. Organizuoti respublikinę konferenciją Spalio 

lapkričio 

mėn. 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

19. Specialiųjų poreikių mokinių tėvų apklausa „Ugdymo 

proceso dalyvių pasitenkinimas psichologine, 

specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba“  

Balandžio 

mėnesį 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

20.  Papildyti metodinę bazę vaizdinėmis priemonėmis 

mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti 

Visus metus Logopedė 

DžuljetaPikeytė 

21. Skaitymo projektas vaikams turintiems skaitymo 

sutrikimų „Skaitymas su šunimi“  

Kovo mėn. Logopedė  

Dž Pikelytė  

soc. Pedagogė  

R. Borta 

                     

             ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  3 priedas 

 

LOGOPEDĖS NIJOLĖS MANDEIKIENĖS VEIKLOS PLANAS  

2021 M. 

Tikslas:  

1.Teikti kvalifikuotą ir kokybišką pagalbą mokiniams  turintiems kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus. 

2. Skatinti mokinio  individualią pažangą pagal jo gebėjimus. 

Uždaviniai:  

1. Įvairiapusė kalbos plėtotė, šalinant kalbos ir  kalbėjimo  sutrikimus: kalbinės išraiškos 

tobulinimas, rašomosios kalbos sutrikimų šalinimas, šnekamosios  kalbos plėtojimas, kalbos 

gramatinės  kalbos sandaros  tikslinimas. 

2. Individualios kiekvieno mokinio pažangos, rezultatų stebėjimas panaudojant 

rezultatus,  veiksmingesniam  logopedinės pagalbos teikimui. 

Veiklos turinys Laikas Vykdytojas 

Įvertinti naujai atvykusių mokinių turimus 

kalbos ir   kalbėjimo sutrikimus: tartį, 

šnekamąją  kalbą, rašomuosius ir skaitymo  

įgūdžius, rišliąją kalbą 

 Rugsėjo mėn.. Logopedas 

Išanalizuoti mokinių pedagoginės 

psichologinės tarnybos dokumentus,  parengti 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų  šalinimo 

programas 

Iki rugsėjo 20 d. Logopedas 

Parengti sąrašus derinimui  progimnazijos  

vaiko gerovės komisijos (toliau- VGK) 

posėdžiuose, pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje 

Rugsėjo 20 d. Logopedas 

Sudaryti mokinių, turinčių kalbėjimo ir kitus 

komunikacijos sutrikimus sąrašus. Suskirstyti  

mokinius  į grupes, popgrupes, individualaus 

darbo pratybų laiką  pagal  mokinio sutrikimo 

pobūdį, klasę.  

 Rugsėjo mėn. Logopedas 

Parengti užsiėmimų tvarkaraštį  Iki rugsėjo 21 d. Logopedas 

Supažindinti mokytojus, tėvus  darbo su 

mokiniu tvarkaraščiu, programa 

Per mokslo metus Logopedas 

Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, 

sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius, 

pabrėžiant mokinio pasiekimus, teigiamus 

pokyčius 

 

Nuolat Logopedas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUKIAMI   REZULTATAI 

1. Logopedo kompetencijos plėtojimas, kokybiškai organizuojamos pratybos bus  

lavinama mokinio rašomoji ir rišlioji kalba,  tai  užtikrins geresnius mokinių  ugdymo(si) rezultatus. 

2. Sudarytos sąlygos aktyviam bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais bei progimnazijos 

 mokytojais, kitais specialistais. 

3. Mokiniai  dalyvaus  progimnazijos ir miesto mokyklų  projektuose, tuo pačiu parodys 

ne tik savo žinias, gebėjimus, bet ir patirs daug gerų emocijų. 

____________________________________ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat palaikyti ryšį su klasės auklėtojais, 

dėstančiais mokytojais, mokinio tėvais, 

aptariant ir pabrėžiant, kad ir nežymius 

mokinio   kalbos ir kalbėjimo 

pokyčius,sisteminį logopedinių užsiėmimų 

 lankymą 

Nuolat Logopedas 

Su pedagogais aptarti moksleivių ugdymo 

problemas, siekiant specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo efektyvumo,pagalbos 

veiksmingumo 

Atviros (tėvų dienos) 

VGK posėdžiai ir/ar 

pagal poreikį 

Logopedas 

Bendradarbiauti ir spręsti iškylančias 

problemas su kitais specialistai, mokytojais, 

mokyklos administracija 

Nuolat Logopedas 

Sistemingai teikti informaciją apie (ne)daromą 

mokinių pažangą bei esamas problemas,teikti 

darbo ataskaitas už pusmetį VGK 

posėdžiuose. 

Per visus mokslo 

metus 

Logopedas 

Informuoti tėvus apie vaiko kalbos ir 

kalbėjimo, komunikacijos pažangą, problemas 

Nuolat Logopedas 

Dalyvauti mokyklos VGK  darbe, mokyklos  

metodiniuose ir pedagogų tarybos posėdžiuose 

Visus mokslo metus Logopedas 

Teikti individualias konsultacijas tėvams, 

mokytojams  spec ugdymo ( kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų šalinimo) klausimais 

supažindinti su naujovėmis 

Pagal poreikį Logopedas 

Dalyvauti  mokyklos ir miesto 

organizuojamose projektuose, renginiuose 

 

Pagal  renginių planą 

bei mokinių 

galimybes 

Logopedas 

Dalyvauti  miesto specialiųjų  pedagogų ir 

logopedų metodinėje veikloje, renginiuose  

Pagal planą Logopedas 

Rengti ir sisteminti  mokomąją medžiagą 

logopediniame  kabinete.  

Nuolat Logopedas 

Pildyti logopedo dokumentaciją, dienyną. Nuolat Logopedas 

Kelti kvalifikaciją, savišvietą Nuolat Logopedas 



                        Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  4 priedas 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO RITOS BORTA VEIKLOS PLANAS 

 2021 METAMS 

 

Prioritetas: vaiko gerovės siekis, teikiant socialinę – pedagoginę pagalbą mokyklos 

mokiniams, bendruomenės nariams, siekiant mokinių ugdymo(si) sėkmės ir asmenybės ūgties. 

Tikslas: siekti vaiko gerovės, vykdant ankstyvąją prevenciją, asmeninių, socialinių 

gebėjimų ugdymą, reikalingų socialinių paslaugų teikimą, užtikrinant sėkmingą socializaciją 

mokykloje. 

Uždaviniai: 
1. Organizuoti individualų darbą su mokiniais, darbo grupes ar komandas mokykloje, 

koordinuoti jų veiklą, sprendžiant mokinio socialines ir elgesio problemas, siekiant 

pagerinti ugdymo kokybę pamokų metu. 

2. Ugdyti mokinio asmenines, socialines kompetecijas, padėti planuoti veiklas, priimti 

sprendimus, rasti tinkamiausius būdus sunkumams įveikti, teikti pagalbą ir vykdyti 

priežiūrą. 

3. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, ieškant socialinių – pedagoginių problemų 

prevencijos ir sprendimo būdų. Įtraukti tėvus, globėjus, kitus teisėtus vaiko atstovus į 

bendrą veiklą, sprendžiant vaiko socialines, mokymosi motyvacijos ir elgesio problemas. 

4. Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis 

teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; užtikrinančiomis mokinių gerovę ir 

saugumą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingas   Atsiskaitymo 

tvarka 

Socialinės pedagoginė pagalba 

1. Teikti socialinę pagalbą mokiniams, 

turintiems elgesio, mokymosi, 

lankomumo problemų, jų tėvams ir juos 

mokantiems mokytojams. 

Visus 

mokslo 

metus 

R. Borta Socialinio 

pedagogo 

žurnalas 

2. Individualus tėvų ir mokytojų 

konsultavimas dėl mokinio mokymosi, 

elgesio problemų. 

Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta Socialinio 

pedagogo 

žurnalas 

 

3. Individualus darbas su rizikos grupės 

mokiniais 

Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta Mokinio 

stebėjimo byla 

 

4. Mokinių, tėvų teisių atstovavimas ir 

dalyvavimas  įvairiose institucijose  

Pagal 

poreikius 

 R. Borta  Siunčiami raštai 

į įvairias 

institucijas. 

5. Darbas su progimnazijos mokytojais, 

aptariant mokinių socialines ir 

pedagogines problemas 

Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta Individualūs 

pokalbiai, 

konsultacijos. 

6. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

veikloje, VGK pirmininko pavaduotojos 

darbas 

Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta 

 

Susirinkimų 

protokolai 

Socialinės paramos organizavimas 

7. Mažas pajamas turinčių šeimų mokinių 

nemokamo maitinimo organizavimas. ir 

kontrolė. 

Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta Socialinės 

rūpybos 

skyriaus 



1-mų klasių mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimas ir kontrolė. 

įsakymai SPIS 

informacinėje 

sistemoje. 

8. Nemokamo maitinimo žurnalo pildymas Kiekviena 

diena 

 R. Borta Nemokamo 

maitinimo 

žurnalo 

pildymas (SPIS) 

9. Bendradarbiavimas su socialiniu 

partneriu Klaipėdos miesto samariečiai.  

Socialinė parama, labdara 

nepasiturintiems mokiniams. 

Pagal 

poreikį 

 R. Borta 

 

Bendradarbiavi

mo sutartis 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir prevencinė veikla 

10. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose 

Trimestrų 

ir 

semestrų 

pabaigoje 

 R. Borta 

 

Susirinkimų 

protokolai 

11. Lankomumo ir pažangumo apskaita ir 

kontrolė 

Visus 

mokslo 

metus 

R. Borta 

 

VGK, Klasių 

vadovų, 

informavimas  

12.  Mokyklinių uniformų nešiojimo kontrolė Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta 

 

 

13. Bendradarbiavimas su progimnazijos 

klasės vadovais sprendžiant įvairias 

mokinių problemas, klasės valandėlės 

įvairiomis prevencinėmis temomis 

(žalingi įpročiai: rūkymas, alkoholis, 

psichotropinės medžiagos, priklausomybė 

nuo kompiuterio, telefono ir t.t.). 

Visus 

mokslo 

metus 

 R. Borta Dalyvavimas 

progimnazijos 

mokinių klasių 

valandėlėse 

 

 

 

 Socialiniai įgūdžiai ir konsultavimas SUP 

mokiniams. 

Visus 

mokslo 

metus 

R. Borta PPT pažymos, 

rekomendacijos 

14. Organizuoti ir koordinuoti mokinių 

socialinę veiklą socialinę riziką 

patiriantiems mokiniams. 

Visus 

mokslo 

metus 

R. Borta Mokinių 

socialinių 

valandų 

atsiskaitymo 

lapeliai. 

Mokinių užimtumo organizavimas  

15.  Programos „Gyvai“ 7 klasių mokiniams 

organizavimas ir įgyvendinimas. 

 

 

 

2020 m. 

Rugsėjo-

birželio 

mėn. 

 

 

 

 

 R. Borta 

 

 

 

Programos 

veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje. 

16. Organizavimas, koordinavimas, 

dalyvavimas Klaipėdos miesto projekte 

„Bee cool after scool“ progimnazijos 5-8 

klasių mokiniams. Projekto organizatoriai 

asociacija „Mano miestas Klaipėda“ 

2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

R. Borta Projekto veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje. 

 

17. Organizavimas, koordinavimas,  

dalyvavimas Klaipėdos miesto 

asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ 

projekte „Vaikų kinoteatras“.  Dalyvauja 

2020 m. 

sausis, 

vasaris, 

kovas, 

R. Borta Projekto veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje. 

MMK facebook 



socialinę riziką patiriantys mokiniai ir jų 

šeimos. 

 

balandis 

gegužės 

mėn. 

 

18. „Veiksmo savaitė be patyčių 2021 “ 

(pagal atskirai parengtą savaitės 

programą). 

Kovo mėn R. Borta,  

I. Bundulienė 

Pristatymas 

bendruomenei,  

akcijos veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje 

19. Respublikinė mokinių teorinė-praktinė 

konferencija „Vaiko sveika gyvensena 

šiandien-galimybės ir perspektyvos“ 

Dalyvavimas darbo grupėje. 

Dalyvavimas ruošiant mokinių 

pranešimus konferencijai. 

 

Kovo 

mėn. 

I. Bagdonienė 

R. Borta 

Projekto veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje. 

Asociacijos 

MMK 

tinklalapyje ir 

Facebook, 

informacijos 

sklaida spaudoje 

ir televizijoje. 

20. Pasaulinė nerūkymo diena: 

įvairios akcijos nerūkymo dienai 

paminėti Klaipėdos mieste (pagal atskirą 

planą) 

  

 

Gegužės  

30-31d.d. 

 

 R. Borta 

 

 

Akcijos veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje. 

 

 

 

 

21. Antikorupcinės dienos minėjimas Gruodžio 

10 d. 

R. Borta Progimnazijos 

tinklalapyje, 

facebook  

22. Miesto moksleivių akcija „Draugystės 

ABC“. Organizuoja Klaipėdos m. 

socialiniai pedagogai. Organizuoju, 

koordinuoju dalyvauju su mokyklos 1-8 

klasių mokiniais. 

2020 m. 

balandžio 

mėn.  

R. Borta Akcijos veiklos 

progimnazijos 

tinklapyje, 

facebook  

 

23. Dalyvavimas projekte „ Fizinio 

aktyvumo įgūdžių formavimas 

laisvalaikio metu Klaipėdos „Vyturio 

progimnazijoje“ 

Visus 

metus 

VGK 

pirmininkė 

Inga 

Bagdonienė 

 

Tiriamoji veikla 

24. Nepažangumo ir lankomumo priežasčių 

tyrimas 

Gruodžio, 

birželio 

mėnesiai 

R. Borta Mokytojų 

tarybos posėdyje 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

25. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose Tėvų 

susirinkim

ų metu 

R. Borta  

26. Bendradarbiavimas su VTAĮS, ŠVGC, 

Klaipėdos m. Policija, Klaipėdos m. 

Švietimo skyriumi, Klaipėdos m. 

savivaldybės tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatore, 

progimnazijos socialiniais partneriais, 

NVO. 

Pagal 

poreikį 

 R. Borta 

 

 



27. Dalyvavimas metodiniuose socialinių 

pedagogų susirinkimuose, mokymo 

kursuose, seminaruose, konferencijose. 

Kiekvieno 

mėnesio  

2-ąji 

antradienį 

R. Borta  

 

       Pastaba: dėl epidemiologinės padėties, nuotolinio mokymo(si), atsižvelgiant į  organizuojamus 

renginius, seminarus, skelbiamus projektus, socialinio pedagogo darbo planas gali keistis. 

 

                                                     ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  5 priedas 

 

KOORDINACINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS METINIS 

VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės  Laikas 

Atsakingi ir 

vykdytojai 
Laukiamas rezultatas 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsivertinimo ir pažangos 

anketos už 2020 m. 

teikimas Nacionalinei 

švietimo agentūrai 

(NŠA) 

 

 

 

 

Sausis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinacinė 

mokyklos 

veiklos 

įsivertinimo 

(KMVKĮ) grupė 

 

 

 

 

Parengta bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 2020 m. 

įsivertinimo ir 

pažangos ataskaita 

Nacionalinei 

švietimo agentūrai 

(NŠA) 

 

2.  

 

 

 

 

 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo 

koordinacinės 

grupės darbo plano 

aptarimas ir 

patvirtinimas 

Vasaris  

 

 

 

 

 

KMVKĮ grupė 

 

 

 

 

 

Įsivertinimo sričių, 

tiriamojo 

darbo grupės 

pasirinkimas, 

susirinkimo datos 

nustatymas 

4.  

 

 

 

 

Literatūros 

studijavimas, 

metodų parinkimas, 

dokumentų tyrimas, 

apklausų parengimas 

Balandis 

 

 

 

 

KMVKĮ grupė 

 

 

 

 

Darbų eigos, etapų 

konkretizavimas ir 

pareigų 

pasiskirstymas 

 

5.  

 

 

 

Pasirinktų rodiklių 

giluminis tyrimas 

 

 

Gegužė  

 

 

 

KMVKĮ grupė    

 

 

 

Tiriamojo darbo 

vykdymas 

pagal numatytus etapus 

 

6.  

 

 

 

Pranešimo rengimas: 

duomenų apdorojimas, 

išvados ir 

rekomendacijos 

Rugsėjis KMVKĮ grupė 

Išsami rodiklių tyrimo 

analizė, išvadų, 

rekomendacijų 

parengimas 

7.  

 

Pranešimas Mokytojų 

tarybos posėdyje 
Spalis  KMVKĮ grupė 

Parengtas pranešimas 

 

 

                                                        _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  6 priedas 

 

METODINĖS TARYBOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos metodinė veiklos programa 2021 metams (toliau – 

programa) parengta atsižvelgiant į strateginį įstaigos planą. 

2. Progimnazijos metodinės veiklos programa dera su mokyklos Veiklos programos 2021 m., 

mokyklos ugdymo plano 2020–2021 m. m. tikslais ir uždaviniais. 

3. Metodinė veikla mokykloje vykdoma pagal metodinių grupių metinius planus, mokyklos 

metodinės tarybos veiklos programą, mokyklos metinę veiklos programą ir savišvietos būdu. 

4. Metodinės veiklos programa, mokyklos mokytojų metodinės veiklos planas ir jo 

realizavimo aprašas. 
 

 

II.  2020  METŲ  PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Uždaviniams įgyvendinti metodinių grupių susirinkimuose ir posėdžiuose buvo pasidalinta darbo 

patirtimi ir aptarta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodų įvairovė, individualios mokinio 

mokymosi pažangos stebėsenos vykdymas,  buvo organizuotos įvairios veiklos. Vyko mokinio 

išmokimo stebėjimas pamokoje, pildyti stebėjimo lapai, kurie buvo pristatyti dalykų mokytojų 

susirinkimuose. Analizuota mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo, asmeninės 

pažangos matavimo ir fiksavimo situacija. 

Mokykloje buvo organizuotos metodinių grupių dalykinės metodinės savaitės, kurių pagrindinis 

tikslas buvo populiarinti mokomuosius dalykus ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją (vyko 

dalykiniai konkursai, vakaronės, viktorinos). Mokytojų parengti mokiniai sėkmingai dalyvavo 

respublikos, miesto olimpiadose, konkursuose, varžybose. Vyko vaikų ugdymo organizavimas 

netradicinėse edukacinėse erdvėse (išvykos į muziejus, edukacinius centrus bei kitas įvairias vietoves). 

Organizuotos patyriminės ir projektinės veiklos, siejant formalųjį ugdymą su neformaliuoju – buvo 

ugdomos mokinių pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, asmeninės, kultūrinės  kompetencijos.  
Metodinėse grupėse vyko sistemingi užsiėmimai, kuriuose mokytojai tyrinėjo savo ir kolegų 

pamokas pagal pamokos kokybės įsivertinimo rodiklius, tobulino pamokų planus. Mokyklos mokytojai 

vedė atviras pamokas, stebėjo ir analizavo kolegų pamokas. Dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, konferencijose bei dalijosi gerąja patirtimi metodinių grupių susirinkimuose mokinių 

pasiekimų, pažangos vertinimo, įsivertinimo, naujų mokymo (si) metodų taikymo ugdymo procese 

srityse tobulinimui.  

         Metodinių grupių nariai bendradarbiavo tarpusavyje, informavo tėvus apie ugdytinių mokymosi 

rezultatus, elgesį, lankomumą, daromą pažangą, dalyvavo organizuojamose „Tėvų dienose“, siekė 

kokybiško ugdymo kiekvienam mokiniui, bendradarbiavo su specialiojo ugdymo specialiste P. 

Bružiene, dalijosi darbo patirtimi su kolegėmis. Įtraukusis ugdymas – tai mokymasis visiems kartu, 

dėmesys kiekvienam vaikui, mokykla, kurioje gera visiems. SUP mokiniai buvo įtraukiami į 

organizuojamas veiklas, puoselėjamas bendruomeniškumas, metodologinis lankstumas, 

diferencijuojamas ugdymo turinys,  taikomi tinkamiausieji ugdymo metodai ir būdai, kurie skatintų 

ugdytinių  galimybių ir gebėjimų sklaidą bei raidą.  

           

    Pateikti faktai leidžia daryti išvadą, kad progimnazijos mokytojų metodinės 2020 metų veiklos plano 

įgyvendinimo laukiami rezultatai pasiekti, dalis planuotų miesto, šalies ir užsienio renginių neįvyko dėl 

susiklosčiusios pandeminės situacijos. 

 



      2020 metų MG veiklų  įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:  

 

                                   Stiprybės 
 

                                      Silpnybės 
 

1. Pedagogų skaitmeninis raštingumas, 

naudojant IKT ir jas integruojant į ugdymo 

procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam 

mokymui(si) skirtas platformas. 

2. Profesionalumas, išsilavinimas, pedagoginė 

kompetencija. 

3. Kova prieš patyčias. 

4. Aktyvus dalyvavimas miesto, šalies bei 

užsienio konkursuose, festivaliuose, projektuose.  

1. Mokytojų dalykininkų ir klasių vadovų, tarp  

skirtingų ugdymo pakopų dirbančių pedagogų 

bendradarbiavimas. 

2. Nepakankamai veiksminga mokinių pažangos, 

individualios mokinio pažangos stebėsena.  

                                   Galimybės  
 

                                         Grėsmės  
 

1. Gabių ir talentingų mokinių progimnazijoje 

identifikavimas ir ugdymas.  

2. Pedagogų ir progimnazijos ugdytinių, jų tėvų 

efektyvesnis bendradarbiavimas padedant 

vaikams mokytis. 

3. Tobulėti profesinėje srityje, gilinti ir įgyti 

kompetencijas. 

1. Nemotyvuotas, nesaugus mokinių 

naudojimasis komunikacinėmis technologijomis 

ne pamokų metu. 

2. Dėl nuotolinio darbo silpnėjanti mokinių 

mokymosi motyvacija ne tik pamokose, bet ir 

neformaliojo ugdymo veikloje. 

3. Mokinių raštingumo, teksto suvokimo, 

skaitymo įgūdžių ir kalbėjimo prastėjimas 

nuotolinio ugdymo(si) metu. 
 

 

 

III. 2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2021 m. siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:  

1. Stebėti vaiko asmenybės ūgtį, skatinant individualią pažangą pagal jo gebėjimus.  

2. Siekti ugdymo(si) kokybės, naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas 

integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymuisi skirtas 

platformas. 

3. Puoselėti teigiamą progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, pasidalintąja 

lyderyste. 

 

Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: 

1. Individualios kiekvieno mokinio pažangos, rezultatų stebėjimas panaudojant 

tolimesnio mokymosi planavimui. 

2. Ugdomosios veiklos (nuotolinio ugdymo) gerosios patirties sklaida mokyklos 

bendruomenėje ir įgytų žinių pritaikymas ugdymo procese. 

3. Švietimo pagalbos kiekvienam vaikui efektyvinimas. 

4. Įtraukiojo ugdymo elementų taikymas pamokose siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę ir 

efektyvumą. 

5. Patyriminės ir projektinės veiklų organizavimas siejant formalųjį ugdymą su 

neformaliuoju. 

6. Bendruomenės narių lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijų gilinimas 

užtikrinant teigiamą progimnazijos bendruomenės mikroklimatą. 

         

        

IV. VEIKLOS PRIEMONĖS METINIAMS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

 

 Individualios kiekvieno mokinio pažangos, rezultatų stebėjimas panaudojant tolimesnio 

mokymosi planavimui. 

 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. MG posėdžiai, susirinkimai  

mokinių individualios pažangos 

fiksavimo, mokymuisi padedančios 

(įsi)vertinimo kultūros puoselėjimo 

pamokoje, mokinių individualią 

pažangą skatinančio (įsi)vertinimo 

ir kaupiamojo vertinimo įtvirtinimo 

pamokose temomis. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus Gerosios patirties sklaida 

apie įvairių vertinimo ir 

mokinio įsivertinimo, 

kaupiamojo vertinimo 

metodų taikymą pamokose 

ir jų įtaka mokinio pažangai.   

2. Instrumentų asmeninės pažangos 

matavimui ir fiksavimui 

koregavimas. 

Darbo grupė, 

metodinė 

taryba 

Kovas Stebint individualią 

kiekvieno mokinio pažangą, 

planuoti tolimesnį 

mokymąsi.  

3. Mokytojų dalykininkų, klasių 

vadovų, ugdytinių ir jų tėvų 

bendradarbiavimas,  aptariant vaiko 

asmenybės ūgtį, išskiriant ją 

sąlygojančius veiksnius.  

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Tėvai išsamiau bus 

informuoti apie vaikų 

mokymosi rezultatus, elgesį, 

lankomumą, daromą 

pažangą. 

 

Ugdomosios veiklos (nuotolinio ugdymo) gerosios patirties sklaida mokyklos bendruomenėje ir įgytų 

žinių pritaikymas ugdymo procese. 

  

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Patirties mainai ,,Kolega –  

kolegai“. 

Atviros ir integruotos pamokos 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Gerės pamokos 

organizavimo ir vedimo 

kompetencija, darbo 

patirties sklaida. 

 

2. MG posėdžiai, susirinkimai, 

gerosios patirties sklaida ,,Mano 

sėkmės istorijos organizuojant 

nuotolinį visų mokinių mokymąsi 

pamokose“. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Gerės pamokos 

organizavimo ir vedimo 

kompetencija, gerosios 

patirties sklaida. 

 

3. Mokytojų kompetencijų 

stiprinimas naudoti IKT ir VMA 

(virtualias mokymosi aplinkas) 

ugdymo procese. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Pasidalijimas gerąja darbo 

patirtimi, naujovių sklaida 

po aplankytų seminarų, 

konferencijų. 

 

      

 

 

 

 

 



Švietimo pagalbos kiekvienam vaikui efektyvinimas. 

 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. MG posėdžiai, susirinkimai švietimo 

pagalbos efektyvumo didinimo, žemų 

pasiekimų (nepatenkinamų 

įvertinimų) mažinimo prevencijos,  

mokinio individualių poreikių 

atpažinimo sistemos kūrimo 

klausimais.   

MG 

pirmininkai 

Visus metus Gerosios patirties sklaida 

mokinio individualių poreikių 

atpažinimo,  žemų pasiekimų 

(nepatenkinamų įvertinimų) 

mažinimui. 

2. Dalykinių olimpiadų, parodų, 

projektų, konkursų organizavimas 

mokykloje bei dalyvavimas 

tarptautiniuose, respublikiniuose, 

apskrities, miesto etapuose.  

MG 

pirmininkai 

Visus metus Mokiniai gebės ir galės 

realizuoti savo gebėjimus. 

 

3.  Jungčių strategijos veiklos 

bendradarbiaujant su darželiais ir 

gimnazijomis, kad būtų užtikrintas 

sklandus mokinių perėjimas iš 

darželių į progimnaziją ir iš 

progimnazijos į gimnazijas. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Mokiniai patirs mažiau 

streso, lengviau 

aklimatizuosis naujoje 

aplinkoje. 

   

Įtraukiojo ugdymo elementų taikymas pamokose siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę ir efektyvumą. 

 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Patirties mainai ,,Kolega –  kolegai“. 

Atviros ir integruotos pamokos. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Gerės pamokos organizavimo 

ir vedimo kompetencija, 

darbo patirties sklaida. 

 

2. MG posėdžiai, susirinkimai, gerosios 

patirties sklaida ,,Mano sėkmės 

istorijos organizuojant aktyvų visų 

mokinių mokymąsi pamokose“. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Gerės pamokos organizavimo 

ir vedimo kompetencija, 

gerosios patirties sklaida. 

 

3. Gerosios patirties sklaida mokytojų 

kompetencijų stiprinimui, ugdant 

SUP (gabius ir turinčių programas) 

mokinius.  

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Pasidalijimas gerąja darbo 

patirtimi, naujovių sklaida. 

 

 

Patyriminės ir projektinės veiklų organizavimas siejant formalųjį ugdymą su neformaliuoju. 

 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 



1. Integruoto ugdymo galimybės 

(metodinėse grupėse dalintis 

integruoto ugdymo patirtimi, tartis 

dėl integruoto ugdymo ypatumų ir 

pamokų scenarijų, mokytojų sklaida 

integruoto ugdymo patirtimi). 

Dalykinių ir integruotų projektų 

organizavimas. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Netradicinių metodų taikymas 

padės sukurti šiltesnius 

santykius tarp mokytojo ir 

mokinių. 

 

2. Gamtosauginio ugdymo veiklos. 

Gamtosauginiai ir kt. projektai.  

MG 

pirmininkai 

Visus metus  Mokiniai  įgis  bendravimo ir 

bendradarbiavimo, tiriamosios 

veiklos, informacijos valdymo, 

informacinių technologijų 

taikymo ir viešojo kalbėjimo 

kompetencijas. 

3. Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose 

MG 

pirmininkai 

Visus metus Mokiniai  įgis  bendravimo ir 

bendradarbiavimo, tiriamosios 

veiklos, informacijos valdymo, 

informacinių technologijų 

taikymo kompetencijas.   

4.  Ugdymo karjerai veiklų 

įgyvendinimas stiprinant vertybines 

mokinių nuostatas. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus Mokinių bendražmogiškų 

vertybių puoselėjimas, 

komunikavimas. 

 

Bendruomenės narių lyderystės ir pokyčių valdymo kompetencijų gilinimas užtikrinant teigiamą 

progimnazijos bendruomenės mikroklimatą. 

 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas    

Vykdymo 

terminas 

Numatomas rezultatas 

1. Projekto „Darni mokykla“ veiklos 

plano įgyvendinimas.  

MG 

pirmininkai 

2021 m. 

sausis – 

birželis  

Sustiprins mokinių mokymosi 

motyvaciją, kultūrinę ir 

kūrybiškumo bei iniciatyvumo 

kompetencijas.  

2. Dalyvavimas KPŠKC ir 

nuotoliniuose kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų ugdymo 

klausimais. Įgytos informacijos 

pasidalijimas su kolegomis. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  

 

Mokytojai tobulins bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas, 

taikys įgytas žinias ugdyme.  

Gerosios patirties sklaida.   

3. Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių, 

komunikacinių ir analitinių gebėjimų 

ugdymas per gerosios patirties 

sklaidą. 

MG 

pirmininkai 

Visus metus  

 

Gerosios patirties sklaida.   

 

       

 

 

 



V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 Įgyvendinus 2021 metų metodinės veiklos metinį planą, bus pasiekta kokybinių mokyklos 

veiklos pokyčių:  

1. užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas;  

2. mokiniai galės ir gebės realizuoti savo sugebėjimus; 

3. kiekvienas mokytojas sistemingai stebės individualią mokinio daromą pažangą (t.y.  

individualizuos ir diferencijuos ugdymą); 

4. stiprės bendruomenės tarpusavio santykiai, pagerės mokyklos mikroklimatas, tobulėjimą 

skatinanti lyderystė;  

5. vyks tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir metodinė veikla.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

         Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys metodinė taryba, progimnazijos 

administracija.  

Už plano vykdymą bus atsiskaitoma MG susirinkimuose, metodinėje taryboje. 

         Metų eigoje veiklos planas bus koreguojamas ir papildomas. 

______________________________ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2021 metų metinio veiklos plano 

  7 priedas 

 

                                         BIBLIOTEKOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Iš mokinio krepšelio lėšų 2020 m. buvo įsigyta vadovėlių ir mokymo priemonių už 8905,95 eur.: 

LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis  kl. 1 d. (TAIP!) (2 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 1 kl. 2 d. 

(TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (1 vnt.), 

MATEMATIKA. Vadovėlis 1 kl. 1 d. (TAIP!) Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada 

Kavaliauskienė (11 vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 1 kl. 2 d. (TAIP!) Andželika Padarauskienė, Rita 

Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (11 vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 1 kl. 3 d. (TAIP!) Andželika 

Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (11 vnt.), PASAULIO PAŽINIMAS. Vadovėlis 1 

kl. 1d. (TAIP) Violeta Varnagirienė, Rita Makarskaitė Petkevičienė, Aušra Žemgulienė (81 vnt.), 

PASAULIO PAŽINIMAS. Vadovėlis 1 kl. 2d. (TAIP) Violeta Varnagirienė, Rita Makarskaitė 

Petkevičienė, Aušra Žemgulienė (81 vnt.),  MATEMATIKA. Vadovėlis 3 kl. 1 d. (TAIP!) Andželika 

Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (5vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 3 kl. 2 d. 

(TAIP!) Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (5 vnt.), MATEMATIKA. 

Vadovėlis 3 kl. 3 d. (TAIP!) Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (5 vnt.), 

LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 3 kl. 1 d. (TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – 

Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (5 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 3 kl. 2 d. (TAIP!) Nomeda 

Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (5vnt.), LIETUVIŲ KALBA. 

Vadovėlis 3 kl. 3 d. (TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma 

Dailidėnienė (5 vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 4 kl. 1 d. (TAIP!) Andželika Padarauskienė, Rita 

Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (65 vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 4 kl. 2 d. (TAIP!) Andželika 

Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (65 vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 4 kl. 3 d. 

(TAIP!) Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (65 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. 

Vadovėlis 4 kl. 1 d. (TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma 

Dailidėnienė (65 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 4 kl. 2 d. (TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, 

Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (65 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 4 kl. 3 

d. (TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (65 vnt.), 

LITERATŪRA. Vadovėlis 5 kl. 1 d. (ATRASK) Vida Naudužienė, Živilė Meškėlienė, Asta Gustaitienė, 

Vaiva Truskauskienė (17 vnt.), LITERATŪRA. Vadovėlis 5 kl. 2 d. (ATRASK) Vida Naudužienė, 

Živilė Meškėlienė, Asta Gustaitienė, Vaiva Truskauskienė (17 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 5 

kl. 1 d. (ATRASK) Asta Leskauskaitė, Asta Kibildienė, Ingrida Visockienė (17 vnt.), LIETUVIŲ 

KALBA. Vadovėlis 5 kl. 2 d. (ATRASK) Asta Leskauskaitė, Asta Kibildienė, Ingrida Visockienė (17 

vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 5 kl. 1 d. (ATRASK) Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, 

Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė – Koncevičienė (25 vnt.), MATEMATIKA. Vadovėlis 5 kl. 2 d. 



(ATRASK) Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė – 

Koncevičienė (26 vnt.), LITERATŪRA. Vadovėlis 6 kl. 1 d. (ATRASK) Asta Kibildienė, Ingrida 

Visockienė, Audronė Janickienė (12 vnt), LITERATŪRA. Vadovėlis 6 kl. 2 d. (ATRASK) Asta 

Kibildienė, Ingrida Visockienė, Audronė Janickienė (12 vnt.), LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 6 kl. 1 

d. (ATRASK) Eglė Nachajienė, Živilė Meškėlienė, Asta Gustaitienė, Vaiva Truskauskienė (12 vnt.), 

LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 6 kl. 2 d. (ATRASK) Eglė Nachajienė, Živilė Meškėlienė, Asta 

Gustaitienė, Vaiva Truskauskienė (12 vnt.), MATEMATIKA TAU PLIUS. Vadovėlis 6 kl. 1 d. Autorių 

kolektyvas (5 vnt.), GEOGRAFIJA. Vadovėlis 6kl. (ATRASK) Genovaitė Kynė, Gražina 

Varanavičienė, Laima Railienė, Tomas Ubartas, Akvilė Kamarauskaitė (5 vnt.), Solutions elementary 

(3 leidimas). Anglų kalbos vadovėlis. Tim Falla (83 vnt), Family&Friends (2 leidimas). Starter. Anglų 

kalbos vadovėlis. Naomi Simmons (28 vnt.). 

2020 m. mokykla įsigijo šias mokymo priemones: Matematika. Mokytojo knyga 1 kl. (TAIP!) 

Andželika Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (1 vnt.), Lietuvių kalba. Mokytojo 

knyga 3 kl.(TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (1 

vnt.), Pasaulio pažinimas. Mokytojo knyga 1 kl.(TAIP!) Aušra Žemgulienė, Rita Makarskaitė 

Petkevičienė, Violeta Varnagirienė (4 vnt.), Matematika. Mokytojo knyga 4 kl. (TAIP!) Andželika 

Padarauskienė, Rita Rimšelienė, Ada Kavaliauskienė (3 vnt.), Kūno kultūra. Mokytojo knyga 4 kl. 

Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Laima Buliuolienė, Laisvūnė Daukšaitė, Gintautas Cibulskas (1 vnt.), 

Lietuvių kalba. Mokytojo knyga 4 kl.(TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė – Staškuvienė, 

Vilma Dailidėnienė (3 vnt.), Lietuvių kalba. Skaitiniai 4 kl. (TAIP!) Nomeda Kasperavičienė, Daiva 

Jakavonytė – Staškuvienė, Vilma Dailidėnienė (1 vnt.), Geografijos pamoka kitaip. 1 dalis. Rytas Šalna 

(1 vnt.), Geografijos pamoka kitaip. 2 dalis. Rytas Šalna (1 vnt.), Geografijos pamoka kitaip. 3 dalis. 

Rytas Šalna (1 vnt.), Pasaulio gyvūnai vaikams. Žemėlapis Plakatas „Sakinio dalys“ (1 vnt.), Plakatas 

„Sakinio rūšys“ (1 vnt.), Matematika Tau Plius. 5 kl. Uždavinynas. Autorių kolektyvas (1 vnt.), 

Matematika Tau Plius. 6 kl. Uždavinynas. Autorių kolektyvas (1 vnt.), Chemijos uždavinynas. 8 kl. 

Daimutė Grevienė, Rita Dambrauskienė, Adelė Šarkienė, Jolita Ryzgelienė (1 vnt.), Žemė. Geografijos 

atlasas mokyklai (1 vnt.), magnetinės tangraminės figūros (1 vnt.), geografijos testai 6 kl. (GALIU 

MOKYTIS GERIAU). Įsimink ir kalbėk. Aldona Andrianova (1 vnt.), „Močiute, seneli, pažaiskim 

raidelėm“. Aldona Andrianova (1 vnt.), Tark garsus S ir Š. Pirma logopedo knyga. Garsas R. Jurgita 

Pukenytė – Pauliukonienė, Ingrida Žemaitėlytė (1 vnt.), Aš  jau moku skaityti. Rasa Alksnienė (1 vnt.), 

Lietuvių kalbos plakatai 1–4 kl. I dalis (1 vnt.), Lietuvių kalbos plakatai 1– 4 kl. II dalis (1 vnt.), Klausau, 

girdžiu, tariu, rašau. Aistė Fiurst, Laima Paulauskienė, Loreta Angilovienė (1 vnt.), Boružėlės 

pamokėlės. Žaidimas. Raimonda Kirvėlienė, Justina Imbrasienė (1 vnt.), Tariu, einu rodyklių taku. L 

garsas. Aistė Kvičiuvienė, Jūratė Šimkienė (1 vnt.), Kortelę paimki, žodelį parinki. Ugdomasis žaidimas 

skirtas 1–5 klasių mokiniams, jų mokytojams, specialiesiems pedagogams ir tėvams (1 vnt.), Išgirsk, 

ištark, surask. Mokomasis žaidimas (1 vnt.), Tariu, einu, rodyklių taku. S garsas (1 vnt.), Tariu, einu, 

rodyklių taku. K garsas (1 vnt.), Nykštukų nuotykiai. I dalis. Žaidimas (1 vnt.), Pasakyk, kur aš? I dalis. 



Aistė Kvičiuvienė (1 vnt.), Pasakyk, kur aš? II dalis. Aistė Kvičiuvienė (1 vnt.), Linksmieji burbulai. 

Loto žaidimas (1 vnt.), Mano namai. Ugdomasis loto žaidimas 2–7 metų vaikams (1 vnt.), Mano spalvos. 

Žaidimas. Aistė Kvičiuvienė (1 vnt.), Abėcėlė (A4) (2 vnt.), Surask netinkamą ir pakeisk tinkamu. 

Ugdomasis žaidimas. Aistė Kvičiuvienė (1 vnt.), Skiemenų kortelės (1 vnt.). 

 

Vizija: bibliotekos ir skaityklos virtimas šiuolaikišku švietimo ir informacijos centru.  

Tikslas: kurti šiuolaikišką mokyklos biblioteką – atvirą švietimo ir informacijos centrą, 

kuris visapusiškai tenkintų mokyklos bendruomenės informacinius poreikius.  

Uždaviniai:   

1. kryptingai komplektuoti ir efektyviai panaudoti sukauptą bibliotekos fondą, atitinkantį  

vartotojų poreikius; 

2. atlikti turimų ir naujai siūlomų įsigyti vadovėlių analizę, poreikių tyrimą ir užsakyti  

vadovėlius;  

3. bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, siekiant padėti įgyvendinti ugdymo programų  

tikslus; 

4. skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos  

bendruomenei;  

5. sudaryti sąlygas ir garantuoti lygias galimybes mokyklos bendruomenei naudotis 

bibliotekos fondu. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Atsakingas 

 1. TIESIOGINIS DARBAS SU VAIKAIS   

1.1. Pagalba mokiniams rengiant projektus, referatus, 

ruošiasi konkursams, olimpiadoms ir kt. –  padėti 

mokiniams suprasti temą, ją tyrinėti, mokyti 

apibrėžti reikšminius žodžius, išsiaiškinti terminų, 

susijusių su ta tema, reikšmes, nurodyti reikalingą 

literatūrą žinynuose, enciklopedijose, spaudoje, 

internete. 

Visus mokslo 

metus 

 

I. Masalskytė 

1.2. Mokiniams sudaromos sąlygos ruoštis pamokoms, 

atlikti namų darbus. 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

1.3. Mokinių užimtumas pertraukų metu. Visus mokslo 

metus 

I. Masalskytė 

 2. DOKUMENTACIJOS TVARKYMAS   

2.1. Bibliotekos dienoraščio pildymas. Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

2.2.  Visuminės apskaitos knygos pildymas. Visus mokslo 

metus 

 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

2.3. Naujų leidinių įvedimas į sistemą MOBIS Visus mokslo 

metus 

 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

2.4. Metų ataskaitos rengimas Sausis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

 3. METODINĖ IR ŠVIEČIAMOJI VEIKLA   



3.1. Naujų skaitytojų registracija ir supažindinimas su 

bibliotekos taisyklėmis 

Rugsėjis R. Nakčiūnienė 

 

3.2.  Teikti pagalbą ieškantiems informacijos tam 

tikromis temomis 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

3.3. Teikti metodinę literatūrą pedagogams Visus mokslo 

metus 

I. Masalskytė 

 4. FONDŲ TVARKYMAS   

4.1. Vadovėlių, mokymo priemonių, grožinės ir kitos 

literatūros užsakymas, komplektavimas, apskaita 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

4.2. Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

4.3. Pasenusių, negrąžintų, susidėvėjusių 

vadovėlių/knygų nurašymas. 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

 5. BENDRAVIMAS IR 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS 

SPECIALISTAIS 

  

5.1. Informuoti mokytojus apie naujai gaunamą 

metodinę literatūrą 

Visus mokslo 

metus 

I.Masalskytė 

5.2. Sudaryti sąlygas organizuoti bei vykdyti projektinę 

veiklą, įvairius mokyklos renginius 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I.Masalskytė 

5.3. Vadovėlių ir metodinės literatūros išdavimas bei 

surinkimas 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

 6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS   

6.1. Dalyvauti seminaruose, nuotoliniuose mokymo 

kursuose 

Visus mokslo 

metus 

R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

 7. BIBLIOTEKOS KULTŪRINĖ, EDUKACINĖ 

VEIKLA 

  

7.1. „Augame skaitydami“ Sausis-birželis R. Nakčiūnienė 

7.2. Konkursas, skirtas Knygnešio dienai paminėti Kovas R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.3. Viktorina, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti 

Balandis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.4. Nacionalinė bibliotekų savaitė Balandis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.5. Padėkos už aktyvų skaitymą Birželis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.6. Pirmokų kelionė po biblioteką Rugsėjis R. Nakčiūnienė 

7.7. Dalyvavimas tarptautiniame knygų skirtukų mainų 

projekte „Bookmark Exchange Project“ 

Spalis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.8. Popietė „Aš skaičiau – paskaityk ir tu“ Spalis R. Nakčiūnienė 

7.9. Spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo Spalis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.10. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Lapkritis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

7.11. Akcija „Knygų Kalėdos“ Gruodis R. Nakčiūnienė 

I. Masalskytė 

                          _______________________________________ 


