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KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS 

 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Santarvės“ Progimnazijos (toliau - Progimnazija) veiklos planas 2021 metams 

(toliau – Planas), atsižvelgus į bendruomenės poreikius, nustato metinius tikslus bei uždavinius, 

apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius pradinio 

ugdymo ir pagrindinio ugdymo I-osios pakopos srityje, laiduoti pradinio ir pagrindinio I-osios 

pakopos išsilavinimo baigimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Progimnazijos 2021–2023 metų strateginį veiklos planą 

patvirtintą Progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V1-46 ir 2020-2021 mokslo 

metų Progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

įsakymu Nr. V1-29. 

4. Planą įgyvendins Progimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

II SKYRIUS 

 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

5. Progimnazijos 2020–2022 metų strateginiame ir 2020 metų veiklos planuose numatyti  

tikslai ir uždaviniai orientuoti į kokybišką, šiuolaikinius  reikalavimus atitinkantį ugdymo proceso 

organizavimą, mokinių bendrųjų kompetencijų ir socialinių įgūdžių ugdymą, mokytojų, mokinių, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų specialistų bendradarbiavimo stiprinimą ir saugios aplinkos kūrimą.  

Progimnazijos 2020 metų veiklos prioritetas – didinant bendruomenės narių lyderystės 

gebėjimus teikti kokybiškas ugdymo paslaugas. 

2020 m. vadybiniai siekiai orientuoti į racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą, 

pozityvios ir saugios emocinės aplinkos kūrimą, pagalbos kiekvienam mokiniui stiprinimą. 

2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Progimnazijoje mokėsi 540 mokinių, suformuoti 22 klasių 

komplektai, iš jų: 11 pradinio ugdymo (248 mokiniai) ir 11 pagrindinio ugdymo I dalies programos 

klasių komplektų (292 mokiniai). Pagerėjo klasių užpildomumas: pradinio ugdymo – iki 94 proc. 

(2019 m. – 90 proc.), pagrindinio ugdymo – iki 88,8 proc. (2019 m. – 88,6 proc.). 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies ugdymo programas įgyvendino 50 pedagoginių 

darbuotojų (53,19 etato). Specialiąją, socialinę, psichologinę ir logopedo pagalbą teikė 4 pagalbos 

mokiniui specialistai (3,75 etato) ir 6 mokytojų padėjėjai (3 etatai). 47 pedagogų darbo stažas yra 
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daugiau nei 15 metų. 4 pedagogai turi magistro laipsnį, 1 yra edukologijos mokslų daktaras. 10 

pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 33 mokytojo metodininko ir 3 mokytojo eksperto 

kvalifikacinei kategorijai. 4 pedagogai turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 2020 m. 2 pedagogai 

įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.  

Aplinkos funkcionavimą užtikrino 20 (22,75 etato) nepedagoginių darbuotojų. 

2020 m. dėl kilusios COVID-19 pandemijos 1–8 klasių mokiniams ugdymo procesas buvo 

vykdomas nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30 iki ugdymo proceso pabaigos ir 5–8 klasių mokiniams –  

nuo 2020-11-03.  

Mokytojai patobulino skaitmeninio raštingumo kompetenciją, sėkmingai išbandė ir pritaikė 

naują mokymo organizavimo praktiką. Parengtas mokymo ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu aprašas. Vyko mokymai „Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms: MS Office 365 

galimybės“. Visi pedagogai ir mokiniai, neturintys skaitmeninės įrangos darbui nuotoliniu būdu, buvo 

aprūpinti įranga. Pagal panaudos sutartis išduota 43 nešiojami kompiuteriai ir 30 planšečių. 

Nuotolinio ugdymo sėkmę lėmė ir intensyvus komunikavimas su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), Progimnazijos susitelkimas ir aiškios nuotolinio mokymo(si) taisyklės. Progimnazija 

sėkmingai pasirengusi nuotoliniam mokymui(si) (Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus 2020-12-30 išvada Nr. ŠV2-55). 

2020 m. mokinių pažangumas buvo 100 proc. Labai gerais įvertinimais mokslo metus baigė 91 

1–4 klasių mokinys ir 39 5–8 klasių mokiniai. 2020 m. lapkričio mėn. 5 klasių mokiniai dalyvavo 

bandomajame elektroniniame nacionaliniame pasiekimų patikrinime (eNMPP) ir atliko matematikos, 

pasaulio pažinimo ir skaitymo testus. Matematikos surinktų taškų vidurkis 28,8 taško iš 39 galimų, 

pasaulio pažinimo – 29,4 taško iš 40 ir skaitymo – 21 taškas iš 30.  

Progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo ir sėkmingai pasirodė dalykinėse olimpiadose ir 

konkursuose. Miesto matematikos olimpiados prizininku tapo 1 mokinys, įvairiuose konkursuose ir 

varžybose 54 mokiniai pelnė 48 prizines vietas.  

Sėkmingai tenkinti mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai. Tam buvo skirtos 38,5 valandos 

per savaitę, įgyvendinta 12 neformaliojo vaikų švietimo (meninių, intelektualinių, socialinių, 

sportinių, IT ir kūrybinių) programų, kuriose dalyvavo 259 mokiniai (48%). 70 mokinių įsitraukė į 

Klaipėdos m. savivaldybės finansuojamą neformaliojo vaikų švietimo veiklą „Spalvų šaltinis“. 

Logopedo pagalba buvo teikta 59 mokiniams, specialiojo pedagogo – 38 mokiniams. 36 

mokiniai buvo mokomi pagal pritaikytas programas, 2 mokiniai – pagal individualizuotą ugdymo 

programą. Mokymas namie buvo skirtas 4 mokiniams. Progimnazijoje veikė 2 pailgintos dienos 

grupės (PDG), kurias lankė 43 1–4 klasių mokiniai. Atvykusiems iš užsienio mokiniams skirtos 

individualios konsultacijos, mokiniai įtraukiami į popamokinę ir neformaliojo švietimo veiklas.  2020 

m. Progimnazija įsitraukė su į Lietuvą grįžtančiais/atvykstančiais vaikais dirbančių mokyklų tinklą. 

Visiems mokiniams buvo užtikrintas kokybiškas maitinimas. Nemokamas maitinimas skirtas 

visiems 1 klasių (48) mokiniams ir 69 (14 proc.) 2–8 klasių mokiniams. 

2020 m. buvo tęsiamas Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementų integravimas į ugdymo 

procesą 3a ir 4c klasėse. Dalyvauta respublikiniuose olimpiniuose projektuose „Olimpinis mėnuo“, 

„Ridikas“, respublikiniame projekte „Fizinio aktyvumo skatinimas Klaipėdos mieste“, 

tarpmokykliniame sveikatinimo projekte „Judėjimo džiaugsmas“. 

Vykdyti 4 tarptautiniai projektai: „Nord+“ projektas „Living responsibly on the coastline of the 

Baltic Sea“, projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“, „Erasmus+“ 1 

mobilumo projektas „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant 

daugiakultūrėje aplinkoje“, tęstinis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto kartu su Britų Taryba 

Klaipėdos regione projektas „Svajonių komandos“ („Dreams&Teams“), patyčių prevencijos 

programa „Friends“. Organizuoti 8 profesinio veiklinimo užsiėmimai, 24 edukacinės išvykos ir 

pažintinės kelionės, dalyvauta 34 kultūros paso paslaugų renginiuose. Įvyko 12 tradicinių ir 

netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo Progimnazijos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

2020 m. visi pedagogai gilino savo kompetencijas, tobulino kvalifikaciją. Pedagogams 

organizuoti 3 bendri seminarai: „Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms: MS Office 
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365 galimybės“, „Klasės valdymas ugdant nuotoliniu būdu“, „Laiko ir darbų planavimas bei 

valdymas“, sudarytos sąlygos dalyvauti individualiai pasirinktuose specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose „Autizmas: pažinti, 

suprasti, padėti“, „Kaip užtikrinti vaiko teises ugdymo/švietimo įstaigoje? Ką privalo žinoti įstaiga ir 

jos darbuotojai efektyviam ir greitam problemų sprendimui“, „Atradau, pabandžiau, dalinuosi: 

metodai, užtikrinantys pozityvios lyderystės ugdymą ir individualią mokinių pažangą“, „Kaip padėti 

vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“ ir kt.  

2020 m. įsivertinta Progimnazijos veiklos kokybė. Atliktas veiklos rodiklių „Ugdymas 

mokyklos gyvenimui“, „Ugdymo(si) organizavimas“ ir „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ kokybės 

įsivertinimas. Įsivertinimo duomenys parodė, kad rodiklio „Ugdymas mokyklos gyvenimui“   sritis 

„Santykiai ir mokinių savijauta“ išlieka stipriausia, silpniausias veiklos aspektas – rodiklis 

„Mokymasis virtualioje aplinkoje“. 2021 m. planuojama tobulinti šią sritį. 

2020 m. Progimnazijos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl 

jų panaudojimo derinti su  savivaldos institucijomis, bendruomene. 11 kabinetų įrengta 

kondicionavimo sistema (9458 Eur). Atliktas remontas sveikatos priežiūros kabinete, psichologo, 

administracijos, 5 mokomuosiuose kabinetuose, pakeistos 8 durys (8000 Eur) ir įsigyta naujų baldų  

(4967 Eur), įrengtos langų uždangos 5 kabinetuose (2944 Eur).  Įsigyta 6 kompiuteriai (3334 Eur),  1 

spausdintuvas (160 Eur). Skaitmeninio ugdymo plėtrai įsigytos informacinės sistemos EDUKA (IS) 

mokytojams ir mokiniams (4000 Eur). Visi mokiniai aprūpinti vadovėliais. 2020 m. įsigyta vadovėlių 

už 8 800 Eur, mokymo priemonių – už 1366 Eur, grožinei literatūrai skirta 923 Eur. Pažintinei 

mokinių veiklai išleista 1223 Eur.  

 

III SKYRIUS 

STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR METINIAI 

UŽDAVINIAI 

 

6. 2021 m. strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. 

7. Prioritetai: 

7.1. profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant nuotoliniam 

mokymui(si) skirtą „Microsoft Teams“ platformą; 

7.2. veiksmingos švietimo pagalbos teikimas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems 

mokiniams;  

7.3. sveikos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

8. Tikslai: 

8.1. užtikrinti kokybiško ugdymo organizavimą 

8.2. užtikrinti sveiką saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką; 

9. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

9.1. 1 uždavinys – sudaryti ugdymo(si) sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis. 

9.1.1. 1 priemonė – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas; 

9.1.2. 2 priemonė – darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas; 

9.1.3. 3 priemonė – vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas; 

9.1.4. 4 priemonė – privalomų prevencinių programų įgyvendinimas. 

9.2. 2 uždavinys – sistemingai stebėti ir analizuoti mokinių ugdymo rezultatus, skatinti 

individualią pažangą. 

9.3. 3 uždavinys – aktyvinti mokinių lyderystę ir savivaldos veiklą: 

9.3.1. 1 priemonė – sudaryti palankias sąlygas Mokinių tarybos veiklai; 

9.3.2. 2 priemonė – įvairinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

9.3.3. 3 priemonė – puoselėti Progimnazijos tradicijas. 

9.4. 4 uždavinys – tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą, taikant virtualias ir nuotoliniam 

mokymui(si) skirtas  platformas. 

 

IV SKYRIUS 
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METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

10. 1 uždavinys – sudaryti ugdymo(si) sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

10.1. 1 priemonė – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas 

10.1.1.  Atlikti organizacinius darbus: 

10.1.1.1.  atnaujinti Progimnazijos 

ugdomąją veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

L. Vaitonienė, 

M. Ivanova 

2021-08-31 Atnaujinti 

dokumentai 

10.1.1.2.  atnaujinti mokinių registro 

duomenis 

A. Vaitiekūnas 2021 Mokinių 

registras 

10.1.1.3.  atnaujinti mokytojų registro 

duomenis 

T. Slabenkienė 2021 Mokytojų 

registras 

10.1.2.  Organizuoti pamokinę veiklą: 

10.1.2.1.  sukomplektuoti klases L. Vaitonienė 2021-08-31 Įsakymas 

10.1.2.2.  sudaryti mokinių sąrašus pagal 

klases 

Priėmimo 

komisijos 

pirmininkas 

2021-08-31 Priėmimo 

komisijos 

protokolas 

10.1.2.3.  sudaryti 1-4 kl. pamokų 

tvarkaraštį; 

sudaryti 5-8 kl. pamokų 

tvarkaraštį 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

2021-08-31 Tvarkaraščiai  

10.1.2.4.  sudaryti konsultacijų tvarkaraštį T. Slabenkienė, 

E. Kanapeckaitė 

2021-08-31 Tvarkaraštis  

10.1.2.5.  sudaryti kontrolinių darbų 

grafiką 

T. Slabenkienė Kiekvieną 

trimestrą 

Grafikas  

10.1.2.6.  paruošti mokomuosius 

kabinetus 

Kabinetų 

vadovai 

2021-08-25 Pažyma 

10.1.3.  Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą: 

10.1.3.1.  sukomplektuoti neformaliojo 

vaikų švietimo būrelius 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

2021-09-05 Sąrašai 

10.1.3.2.  sudaryti neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų tvarkaraštį 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

2021-09-05 Tvarkaraštis 

10.1.4.  Organizuoti pailgintų dienos 

grupių veiklas 

E. Kanapeckaitė 

 

2021 Tvarkaraštis 

Sąrašai 

10.1.5.  Užtikrinti bibliotekos ir 

skaityklos veiklą: aprūpinti 

vadovėliais, grožine, metodine  

literatūra ir informaciniais 

leidiniais 

L. Sege, 

T. Babina 

2021 Bibliotekos ir 

skaityklos metų 

veiklos planai 

10.1.6.  Organizuoti mokinių mokymą 

namie ir mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

mokymą(si) 

T. Slabenkienė, 

E. Kanapeckaitė 

 

2021-09 Tvarkaraštis, 

programos 

10.1.7.  Organizuoti pradinio ugdymo 

programos baigimo ir 

pagrindinio ugdymo I-osios 

pakopos pažymėjimų išdavimą 

L. Vaitonienė, 

A. Vaitiekūnas 

2021-06 Išduotų 

pažymėjimų 

ataskaita 



5 

 

10.1.8.  Organizuoti nepedagoginio 

personalo veiklą 

J. Aleksandrova 2021 Direkciniame 

pasitarime 

10.1.9.  Parengti įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus: 

10.1.9.1.  2021-2022 m. m. 

Progimnazijos ugdymo planą 

L. Vaitonienė, 

Darbo grupė 

2021-08-30 Progimnazijos 

ugdymo planas 

10.1.9.2.  2022-2024 m. Progimnazijos 

strateginį planą 

T. Slabenkienė 2021-11 Progimnazijos 

strateginis 

planas 

10.1.9.3.  2021 m. Progimnazijos veiklos 

planą 

L. Vaitonienė, 

Darbo grupė 

2021-12 Progimnazijos 

veiklos planas 

10.1.9.4.  organizuoti bendruomenės 

narių sveikatos patikrinimą 

J. Aleksandrova 2021-09-01 Med. knygelė 

10.1.9.5.  sudaryti pedagogų tarifikaciją T. Bako 2021-09-10 tarifikacija 

10.1.9.6.  sudaryti pedagoginių ir 

nepedagoginių darbuotojų etatų 

sąrašus 

L. Vaitonienė, 

M. Ivanova 

2021-01,09 Darbuotojų 

etatų sąrašai 

10.1.9.7.  parengti statistines ataskaitas T. Slabenkienė 

 

Pagal 

grafiką 

Ataskaita 

10.1.9.8.  tvarkyti mokinių ir mokytojų 

registrus 

A. Vaitiekūnas 2021 Statistinės 

ataskaitos 

10.1.10.  Patikslinti finansinius 

dokumentus 

T. Bako 2021-01, 09  

10.1.11.  Informuoti bendruomenę apie 

priimtus steigėjo sprendimus 

L. Vaitonienė Nuolat  Pranešimai 

10.1.12.  Teikti metodinę pagalbą 

įvairiais Progimnazijos veiklos 

ir ugdymo klausimais 

L. Vaitonienė, 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

 

Nuolat  Mokytojų ir 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiai  

10.1.13.  Organizuoti metodinę veiklą: 

10.1.13.1.  vykdyti mokytojų kvalifikacijos 

kėlimą 

T. Slabenkienė, 

Mokytojai 

2021 Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

10.1.13.2.  vykdyti metodinės veiklos ir 

gerosios patirties sklaidą 

 

T. Slabenkienė, 

Mokytojai 

2021 Progimnazijos 

mėnesio veiklos 

planai 

10.1.14.  Organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais  partneriais: 

10.1.14.1.  bendradarbiauti su 

ikimokyklinėmis ugdymo 

įstaigomis 

E. Kanapeckaitė 

 

2021 Bendradarbia-

vimo veiklos 

planai 

10.1.14.2.  aptarti su „Žaliakalnio“, 

„Aitvaro“ gimnazijų 

mokytojais mokinių adaptaciją 

ir ugdymo tęstinumo 

užtikrinimą 

T. Slabenkienė 

 

2021-02 Bendradarbia-

vimo sutartys  

10.1.14.3.  palaikyti glaudžius ryšius su 

Pedagogine psichologine 

tarnyba, Šeimos ir vaiko 

gerovės centru, Vaikų teisių 

apsaugos tarnyba, 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, Policijos 

L. Vaitonienė, 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

 

2021 Bendradarbia-

vimo sutartys 
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komisariatu, Visuomenės 

sveikatos biuru 

10.1.15.  Dalyvavimas miesto metodiniuose renginiuose: 

10.1.15.1.  stebėti Klaipėdos  miesto 

mokytojų atviras pamokas, 

renginius ir vesti atviras 

pamokas bei renginius 

Pedagogai  2021 Progimnazijos 

mėnesio veiklos 

planai 

10.1.15.2.  dalyvauti metodinių ir 

kūrybinių darbų parodose 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

Pedagogai 

2021 Pažymėjimai 

10.2. 2 priemonė – Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas 

10.2.1.  Tirti mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo poreikių tenkinimą 

T. Slabenkienė 

 

2021-01, 09 Pažyma 

10.2.2.  Vykdyti mokytojų kvalifikacijos kėlimą pagal kompetencijas: 

10.2.2.1.  ugdymo proceso tobulinimas Pedagogai 2021 Pažymėjimai 

10.2.2.2.  skaitmeninis raštingumas Pedagogai 2021 Pažymėjimai 

10.2.2.3.  praktinės patirties reflektavimas Pedagogai 2021 Pažymėjimai 

10.2.2.4.  pasiruošimas BU programų 

turinio atnaujinimui 

Pedagogai 2021 Pažymėjimai 

10.2.2.5.  įtraukusis ugdymas Pedagogai 2021 Pažymėjimai 

10.2.3.  Mokytojų dalyvavimo 

užtikrinimas seminaruose, 

kursuose, mokymuose ir 

konferencijose 

L. Vaitonienė 2021 Įsakymai 

10.2.4.  Vykdyti mokytojų atestaciją 

pagal pateiktus prašymus 

L. Vaitonienė 2021-12 Mokytojų 

atestacinės 

komisijos 

protokolas 

10.2.5.  Mokytojų atestacinės komisijos 

veiklos planavimas 2022 m. 

L. Vaitonienė 2021-11 Mokytojų 

atestacinės 

komisijos 

planas 

10.3. 3 priemonė – vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas 

10.3.1.  5-8 kl. mokinių pasiekimų ir 

pažangos gerinimo ir gerosios 

patirties sklaidos mokytojų 

pasitarimai  

5-8 klasių 

vadovai 

2020-01-04 Informacija 

svetainėje 

10.3.2.  Edukacinis užsiėmimas 

„Stačiatikių Šv.Kalėdų 

tradicijos” 

L. Galkina, 

T. Babina 

2021-01-07 Informacija 

svetainėje 

10.3.3.  Savanorystės - gerumo akcija 

„Stačiatikių Šv. Kalėdos į 

kiekvienus namus“  

L. Akulovič, 

J. Cibakina 

2021-01-07 Organizuota 

akcija 

10.3.4.  Mokinių dalyvavimas 

respublikinėje pilietinėje 

iniciatyvoje „Atmintis gyva nes 

liudija”, skirtoje Laisvės gynėjų 

dienai paminėti 

D. Strėlienė, 

V. Liašenko 

2021-01 Dalyvavimas 

akcijoje 

10.3.5.  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais pagal 

tarptautinį projektą „Dreams & 

N. Jančenka 2021-01 Užsiėmimas 
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Teams”. Edukacinis 

užsiėmimas 

„Tarpkultūriškumas. Sportas 

jungia skirtingus žmones ” 

10.3.6.  Integruota rusų kalbos ir 

muzikos pamoka „Levšos 

kelionė“, skirta gimtosios 

kalbos dienai ir N. Leskovo 

kūrybai paminėti 

S. Kostiuk, 

J. Poletajeva 

2021-02 Pamokos įrašas 

10.3.7.  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Klaipėdos miesto 5-8 kl. 

mokinių intelektualinis 

žaidimas „Kas? Kur? Kada?”, 

skirtas Saugaus Interneto 

Dienai paminėti 

V. Baranovskij, 

L. Galkina 

2021-02 Organizuotas 

renginys 

nuotoliniu būdu 

10.3.8.  Karjeros ugdymas. 

Meistriškumo klasė su 

Kaliningrado „Trečio aukšto“ 

teatro aktoriais 

T. Šuklina 2021-02 Organizuotas 

renginys 

nuotoliniu būdu 

10.3.9.  5-8 klasių mokinių edukacinis 

užsiėmimas, skirtas gimtosios 

kalbos dienai. Viktorina 

„Kachoot Erudit“ 

V. Baranovskij 

 

2021-02 Organizuotas 

užsiėmimas 

nuotoliniu būdu 

10.3.10.  Lyderystės ugdymas. Kūrybinis 

užsiėmimas kitoje erdvėje „Aš - 

Klaipėdos miesto detektyvas” 

J. Poletajeva 2021-02 Organizuotas 

užsiėmimas 

nuotoliniu būdu 

10.3.11.  5-8 klasių mokinių dailės darbų 

virtuali paroda-konkursas 

„Snieguolė” 

M. 

Motiejauskienė, 

T. Zabolotnaja 

2021-02 Padėkos, 

diplomai 

10.3.12.  Mokinių dailės ir technologijų 

darbų virtuali paroda 

„Užgavėnių išdaigos” 

M. 

Motiejauskienė, 

T. Zabolotnaja 

2021-02 Padėkos, 

diplomai 

10.3.13.  Susitikimas su Baltarusijos 

vaikų rašytoju A. Geraščenko, 

skirtas įvairių šalių literatūros 

pažinimui 

T. Šuklina 2021-03 Organizuotas 

susitikimas 

10.3.14.  Dalyvavimas tarptautiniame 

Kalbų Kengūros (anglų kalba) 

konkurse 

N. Polosuchina, 

L. Kuntyš 

2021-03 Diplomai 

10.3.15.  3-8 klasių mokinių 

dalyvavimas anglų kalbos 

olimpiados KINGS pavasario 

sesijoje 

A. Nagreckienė 2021-03 Diplomai 

10.3.16.  5, 7, 8 klasių mokinių 

dalyvavimas virtualioje 

mokinių dailės parodos 

„Lietuvių pasakų iliustracijos” 

pristatyme Kaliningrado (RF) 

40 gimnazijos renginyje 

„Lietuvos kultūros savaitė, 

skirta Kovo 11-ajai - Lietuvos 

M. 

Motiejauskienė 

2021-03 Diplomai 
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nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti” 

10.3.17.  Lyderystės ugdymas. Grupinis 

užsiėmimas „4 lyderio stiliai” 
N. Jančenka 

2021-03 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.3.18.  Atviras mikrofonas. Svečiuose 

pas Agniją Barto. Edukacija 

„Dovanoju tau širdelę baltame 

lape“ 

S. Kostiuk 2021-03 Organizuota 

edukacija 

10.3.19.  6 klasių mokinių dalyvavimas 

Klaipėdos miesto  anglų kalbos 

konkurse „Spelling Bee“ 

A. Nagreckienė 2021-03 Diplomai 

10.3.20.  2-8 klasių mokinių 

dalyvavimas Tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra“ 

M. Morozova 2021-03 Diplomai 

10.3.21.  Gamtamokslinė pamoka kitaip. 

Viktorina „Įdomioji Žemės 

planeta”, skirta Žemės dienai 

paminėti 

T. Mančinskaja, 

J. Filipova 

2021-03 Diplomai 

10.3.22.  Gamtos pamoka kitaip. Virtuali 

ekskursija „Medžiagų pasaulis” 

T. Mančinskaja 2021-03 Pamokos įrašas 

10.3.23.  1-8 klasių mokinių ir mokytojų 

dalyvavimas Nacionalinės 

bibliotekos ir IBBY 

vykdomame vaikų ir paauglių 

skaitybos tyrime: „Vaikų ir 

paauglių skaitybos tyrimas 

2021“ 

T. Babina 2021-03 Padėkos raštai 

10.3.24.  1-4 klasių mokinių 

dalyvavimas Respublikiniame 

pradinių klasių mokinių 

virtualiame karpinių konkurse - 

parodoje „Gyvybės medį 

auginu” 

T. Babina 2021-03 Padėkos raštai 

10.3.25.  3-4 klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautiniame 

anglų kalbos bei dailės ir 

technologijų kūrybinių darbų 

konkurse „My pet” 

L. Kuntyš 2021-04 Padėkos raštai 

10.3.26.  6 klasių mokinių fizinio 

ugdymo pamoka kitaip. „Šokio 

virusas”. Pamoka, skirta 

Pasaulinei sveikatos dienai 

paminėti 

N. Jančenka 2021-04 Pamokos 

protokolas 

10.3.27.  8 klasių mokinių dalyvavimas 

Klaipėdos m.  chemijos 

konkurse ,,Auksinis 

mėgintuvėlis” 

O. Lukauskienė 2021-04 Padėkos raštai 

10.3.28.  8 klasių mokinių dalyvavimas 

Klaipėdos m. istorijos 

olimpiadoje 

V. Liašenko 2021-04 Padėkos raštai 
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10.3.29.  8 klasių mokinių dalyvavimas 

Klaipėdos m. jaunųjų fizikų 

olimpiadoje 

M. 

Andriušenkova 

2021-04 Padėkos raštai 

10.3.30.  1-6 klasių mokinių 

dalyvavimas parodoje „Skaitau 

knygelę ir iliustruoju”, skirtoje 

Tarptautinei vaikiškos knygos 

dienai 

T. Babina 2021-04 Padėkos raštai 

10.3.31.  6 klasių mokinių dalyvavimas 

Klaipėdos m. bendrojo 

lavinimo mokyklų anglų kalbos 

konkurse ,,English is easy, isn‘t 

it?“ 

A. Nagreckienė 2021-05 Padėkos raštai 

10.3.32.  6 klasių mokinių dalyvavimas 

tarpmokykliniame 

integruotame pilietiškumo 

ugdymo, geografijos ir anglų 

kalbos projekte „Spring 

Festival” 

A. Nagreckienė, 

O. Športun, 

N. Polosuchina 

2021-05 Padėkos raštai 

10.3.33.  Integruota IT ir pasaulio 

pažinimo pamoka „Viską noriu 

žinoti” 

S. Kuznecova 2021-05 Pamokos 

protokolas 

10.3.34.  Mokinių mini konferencija 

„Pasaulio šalys ir kontinentai“ 

N. Skrieliuvienė 2021-05 Organizuotas 

renginys 

 

10.3.35.  Šventinis koncertas ir paroda, 

skirti Motinos dienai 

I. Mirošnikova, 

J. Kozlovskaja 

2021-05 Organizuotas 

renginys 

nuotoliniu būdu 

Informacija 

svetainėje 

10.3.36.  Teatro „Lyra“ pasirodymas. 

Miniatiūra „Mano šeima“ 

J. Kozlovskaja 2021-05 Koncertas 

nuotoliniu būdu 

10.3.37.  5 klasių mokinių kraštotyrinė 

pamoka „Kelionė po Klaipėdos 

Senamiestį liekant namuose” 

M. 

Motiejauskienė 

2021 -06 Pamoka 

nuotoliniu būdu 

10.3.38.  Mokslo ir žinių dienos renginiai Klasių vadovai 2021-09-01 Organizuoti 

renginiai 

10.3.39.  Tarptautinė raštingumo diena 

(Literacy Day). Akcija 

„Prieinamumo teritorija: 

raštingumo diktantas” 

S. Kostiuk 2021-09 Organizuotas 

renginys 

10.3.40.  8 klasių mokinių etninės 

kultūros ugdymas ir kraštotyros 

skatinimas. Dalyvavimas  

edukacinėje programoje 

„Žuvies kelias” Drevernoje 

L. Galkina 2021-09 Programos 

įgyvendinimas 

10.3.41.  Užsienio kalbų savaitė A. Nagreckienė 2021-09 Organizuoti 

renginiai 

10.3.42.  Edukacinis užsiėmimas 5 klasių 

mokiniams „Užsienio rašytojai 

vaikams”, skirtas Europos 

kalbų dienai paminėti 

T. Babina 2021-09 Organizuotas 

renginys 
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10.3.43.  3-7 klasių mokinių 

dalyvavimas anglų kalbos 

tarptautinėje olimpiadoje 

KINGS 

L. Kuntyš, 

N. Polosuchina 

2021-10 Diplomai 

10.3.44.  1-7 klasių mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto projekte „ Olimpinis 

mėnuo” 

Klasių vadovai 2021-10 Projekto 

vykdymas 

10.3.45.  5-8 klasių mokinių dailės darbų 

paroda „Gėlės mokytojui” 

Ž. Bespalova 2021-10 Diplomai 

10.3.46.  3-7 klasių mokinių 

dalyvavimas anglų kalbos 

olimpiadoje KINGS (finalas) 

L. Kuntyš, 

N. Polosuchina 

2021-11 Diplomai 

10.3.47.  4 klasių mokinių integruota 

pasaulio pažinimo ir dailes 

pamoka. Intelektualus žaidimas 

„Pažįstu gamtos pasaulį. Kas? 

Kur? Kada?” 

I. Udalova 2021-11 Pamokos 

protokolas 

10.3.48.  5-6 klasių mokinių 

kompiuterinių atvirukų 

konkurse „Žiemos fantazija” 

L. Galkina 2021-12 Diplomai 

10.3.49.  1-8 klasių mokinių šventiniai 

naujametiniai renginiai 

„Žiemos stebuklai” 

Klasių vadovai 2021-12 Organizuoti 

renginiai 

10.3.50.  Šokių kolektyvo „Vega“ 

pasirodymai 

I. Mirošnikova Visi metai Koncertai 

10.3.51.  Muzikinio teatro „Lyra“ 

naujametinis spektaklis  

J. Kozlovskaja 2021-12 

 

Pasirodymai, 

informacija 

svetainėje 

10.4. 4 priemonė – privalomų prevencinių programų įgyvendinimas 

10.4.1.  Vykdyti prevencinę veiklą: 

10.4.1.1.  integruoti Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programą į 

mokomuosius dalykus ir klasių 

vadovų veiklą 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

2021 Ilgalaikiai 

planai, 

klasių vadovų 

veiklos planai 

10.4.1.2.  integruoti Žmogaus saugos 

bendrąją programą ir Sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąją 

programą į formalųjį ir 

neformalųjį švietimą 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

2021 Ilgalaikiai 

planai 

klasių vadovų 

veiklos planai 

10.4.1.3.  švietimo nacionalinio saugumo 

klausimai integruojami į 

pasaulio pažinimo dalyko 

programą, klasių valandėles1–4 

klasėse, į istorijos ir geografijos 

dalykų programas 5–8 klasėse 

Pradinio 

ugdymo, 

istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

2021 Ilgalaikiai 

planai 
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10.4.2.  Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai prevencijos 

klausimais 

E. Kanapeckaitė, 

VGK nariai 

2021 VGK protokolai 

10.4.3.  Patyčių prevencijos programos 

FRIENDS mokymai 

E. Kanapeckaitė 2021-02 Įsakymas 

10.4.4.  Emocinis saugumas. 

Edukacinis užsiėmimas „Kas 

yra laimė tau?“ 

N. Jančenka 2021-03 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.4.5.  6 klasių mokinių emocinio 

saugumo pamoka „Mano 

psichologinė gerovė” 

N. Solovėj 2021-04 Pamokos 

protokolas 

10.4.6.  6 klasių mokinių emocinė 

sveikata. Užsiėmimas „Minčių 

dieta. Mūsų mintys-mūsų proto 

maistas" 

N. Solovėj 2021-04 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.4.7.  Saugaus eismo užsiėmimai 2 

klasių mokiniams „Būk 

saugus“ apie el. paspirtukų 

naudojimąsi, šalmų dėvėjimą 

L. Ignatjeva, 

I.Patiuka 

2021-05 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.4.8.  Sveikos gyvensenos įgūdžių 

tobulinimas. Edukacinis 

užsiėmimas 5 klasių 

mergaitėms „Mergaičių 

brendimas ir higiena“ 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

2021-05 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.4.9.  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

programos įgyvendinimas. 

Psichologinis žaidimas „Atverk 

save“ ir „Berniukai + mergaitės 

= ?“ 

N. Solovėj 2021-05 Organizuotas 

žaidimas 

10.4.10.  Bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių 

ugdymo savaitė „Draugystės 

spalvos” 

N. Solovėj, 

L. Ivanova 

2021-05 Progimnazijos 

edukacinės 

erdvės 

10.4.11.  8 klasių mokinių dalyvavimas 

respublikiniame šeimos gerovės 

srities projekte „Heraklio 

kryžkelė. Kelio pasirinkimas” 

L. Akulovič, 

J. Cibakina, 

Mokinių taryba 

2021-05 Projekto 

vykdymas 

10.4.12.  8 klasių mokinių integruota 

technologijų ir psichologijos 

pradmenų pamoka „Namas, 

kurį pastatėme mes. Ar 

laimingas aš mokyklos name?” 

N. Solovėj, 

L. Galkina 

2021-09 Pamokos 

protokolas 

10.4.13.  6 klasių mokinių emocinis 

saugumas. Užsiėmimas 

“Susitikimas su savimi. Kas aš 

esu sau? Ar žiūriu į save su 

meile ir atjauta, ar su 

nepakantumu? 

N. Solovėj, 

T. Zabolotnaja 

2021-09 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.4.14.  5 klasių mokinių emocinis 

mokinių saugumas. 

Užsiėmimas „Kokiomis 

N. Solovėj, 

L. Kuntyš 

2021-09 Organizuotas 

užsiėmimas 
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emocijomis gyvename? Jų 

vibracija“ 

10.4.15.  5 klasių mokinių emocinio 

saugumo užtikrinimas. 

Edukacinis užsiėmimas „Mano 

šeima-mano džiaugsmas?” 

N. Solovėj 2021-10 Organizuotas 

užsiėmimas 

10.4.16.  1 klasės mokinių adaptacijos 

tyrimas „Gera pradžia – 

sėkmingas startas“ 

N. Solovėj 2021-12 Tyrimo pažyma 

10.4.17.  Supažindinti mokinių tėvus 

(globėjus/rūpintojus)  su  

„Friends“ patyčių prevencijos 

programos vykdymo rezultatais  

Soc. pedagogas 2021-04 Tėvų komiteto 

posėdis 

10.4.18.  5 klasių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimas „Dar 

kartą apie auklėjimą” 

Klasių vadovai 2021-09 Susirinkimo 

protokolas 

 

11. 2 uždavinys - sistemingai stebėti ir analizuoti mokinių ugdymo rezultatus, skatinti 

individualią pažangą 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

11.1.  Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir 

analizavimo sistemos nuostatų 

įgyvendinimas. Kiekvieno 

mokinio individualios 

pažangos matavimas pagal 

dalyko specifiką bei 

metodinėse grupėse priimtus 

susitarimus 

Kuruojantys 

vadovai 

Nuolat Asmeninės 

mokinio 

pažangos 

stebėjimo 

protokolai 

11.2.  Nacionalinių mokinių 

pasiekimų testų rezultatų 

analizė, siekiant mokinių 

mokymosi rezultatų gerinimo 

Kuruojantys 

vadovai 

2021-06 Nacionaliniai 

mokinių testų 

rezultatai 

11.3.  Sąlygų mokiniams stebėti 

individualią pažangą, pildant 

individualios pažangos 

įsivertinimo formas, sudarymas 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

2021-01 Rezultatus 

aptarti 

individualiuose 

pokalbiuose su 

mokytojais 

11.4.  Trimestrų lietuvių, rusų, anglų 

kalbų ir matematikos 

diagnostinių darbų rezultatų 

aptarimas. Lyginamoji 

individualios pažangos 

stebėsena, pagalbos mokiniui 

planavimas, teikimas 

Kuruojantys 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2021-03 

2021-06 

2021-12 

Rezultatus 

aptarti 

metodinių 

grupių 

posėdžiuose, 

protokolai. 

Ugdymo 

rezultatus 

pristatyti 

mokytojų 

tarybos posėdyje 
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11.5.  Mokytojų profesinio 

tobulėjimo, mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo klausimu, 

planavimas 

Dalykų 

mokytojai 

Nuolat  Profesinės 

veiklos ataskaita 

11.6.  Mokytojų tarybos posėdžiai dėl 

mokinių padarytos pažangos ir 

pasiekimų 

L. Vaitonienė Po 

kiekvieno 

trimestro 

Posėdžių 

protokolai 

11.7.  Vaiko gerovės posėdžiai dėl 

IUPP įgyvendinimo 

VGK 

pirmininkas 

Po 

kiekvieno 

trimestro 

Posėdžių 

protokolai 

11.8.  Mokomųjų dalykų metodinių 

grupių posėdžiai dėl mokinių 

padarytos pažangos ir 

pasiekimų 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Po 

kiekvieno 

trimestro 

Posėdžių 

protokolai 

11.9.  Socialinės pedagoginės, 

psichologinės, specialiosios 

pedagoginės pagalbos 

ugdytiniams užtikrinimas 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

2021 Pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

metiniai veiklos 

planai 

11.10.  Užtikrinti sąlygas naujai 

atvykusių mokinių adaptacijai 

N. Solovėj, 

klasių vadovai 

2021 Individualūs 

ugdymo planai 

11.11.  Teikti konsultacijas mokiniams 

ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

N. Solovėj 2021 Pagal poreikį 

11.12.  Atlikti mokinių psichologinius 

testavimus,  diagnostinius 

tyrimus. Apibendrinti ir 

pateikti siūlymus.  

N. Solovėj 2021 Rezultatų ir 

išvadų 

pateikimas 

Metodinėje 

taryboje 

11.13.  Teikti specialiąją pedagoginę ir logopedinę pagalbą: 

11.13.1.  Užtikrinti tinkamą mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, integraciją 

Mokytojai 2021 Pritaikytos 

programos 

11.13.2.  Teikti konsultacijas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

 J. Orlova, 

V. Montvilaitė 

2021 Konsultacijų 

grafikas 

11.13.3.  Konsultuoti mokytojus, 

dirbančius su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais 

 J. Orlova , 

V. Montvilaitė, 

N. Solovėj 

2021 Konsultacijų 

grafikas 

11.14.  Tėvų švietimas: 

11.14.1.  Organizuoti bendrus  mokinių 

ir tėvų (globėjų/rūpintojų)  

susirinkimus 

Klasių vadovai 2021 Mokinių tėvų 

susirinkimai 

11.14.2.  Supažindinti mokinių tėvus 

(globėjus/rūpintojus)  su 2021 

m. Progimnazijos veiklos 

rezultatais 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

2021-12 Mokinių tėvų 

susirinkimai 

11.14.3.  5-8 klasių mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas „Mokyklos ir 

T. Slabenkienė Pagal klasių 

vadovų 

kvietimą 

Mokinių tėvų 

susirinkimai 
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šeimos bendravimas 

sprendžiant mokinių mokymosi 

motyvacijos problemas“ 

11.15.  Progimnazijos 2021-2022 m. 

m. Ugdymo plano pristatymas 

L. Vaitonienė 2021-11 Progimnazijos 

tėvų komiteto 

posėdžio 

protokolas 

11.16.  1-4 klasių mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas „2021-2022 m. m. 

ugdymo proceso 

organizavimas“ 

Klasių vadovai 2021-09 

 

1-4 klasių 

mokinių tėvų 

susirinkimai 

11.17.  Mokinių pasiekimų vertinimo 

strategija, kriterijai ir metodai 

formuojant asmenybę 

T. Slabenkienė, 

E. Kanapeckaitė 

2021-12 Mokinių tėvų 

susirinkimai 

 

12. 3 uždavinys – aktyvinti mokinių lyderystę ir savivaldos veiklą 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

12.1. 1 priemonė – sudaryti palankias sąlygas Mokinių tarybos veiklai 

12.1.1.  Lyderystės ugdymas. Grupinis 

užsiėmimas „4 lyderio stiliai” 

Lyderių klubas, 

N. Jančenka 

 

2021-03 Mokinių tarybos 

veiklos ataskaita 

12.1.2.  Įtraukti daugiau mokinių į 

Mokinių tarybos veiklą 

G. Stonkienė 2021 Mokinių tarybos 

veiklos ataskaita 

12.1.3.  Mokinių savivaldos ir 

asmeninių iniciatyvų 

puoselėjimas 

G. Stonkienė 2021 Mokinių tarybos 

veiklos ataskaita 

12.1.4.  Inicijuoti Mokinių tarybos 

narių dalyvavimą mokymuose 

mokinių savivaldos 

organizavimo ir planavimo 

klausimais 

G. Stonkienė 2021 Mokymai 

12.2. 2 priemonė – įvairinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

12.2.1.  Bendradarbiavimo sutartis su 

Gedminų Progimnazija dėl 

Mokinių tarybų bendrų veiklų 

L. Vaitonienė 2021-04 Sutartis  

12.2.2.  Progimnazijos Mokinių tarybos 

ir Gedminų Progimnazijos 

Mokinių savivaldos 

susitikimas-diskusija „Esu tavo 

draugas“ 

G. Stonkienė 2021-05 Susitikimas-

diskusija 

12.2.3.  Mokinių aktyvus dalyvavimas 

tęstiniame Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto kartu su 

Britų Taryba Klaipėdos regione 

įgyvenamame projekte 

„Svajonių komandos (Dreams 

& Teams)“ 

S. Palecke 2021 Projekto veiklų 

įgyvendinimo 

ataskaita 
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12.2.4.  Mokinių veiklumo ugdymo 

plėtojimas dalyvaujant Nord+ 

projektas „Living responsibly 

on the coastline of the Baltic 

Sea“, skirtame sutelkti dėmesį į 

Baltijos jūros ekologinės 

padėties tyrimus 

N. Polosuchina 2021 Projekto veiklų 

įgyvendinimo 

ataskaita 

12.2.5.  Mokinių dalyvavimas Lietuvos 

vaikų ir jaunimo centro 

programoje „Darni mokykla“ 

T. Slabenkienė 2021 Padėkos raštas 

12.2.6.  Dalyvavimas Krikščioniškojo 

švietimo draugijos „Slovo“ 

šeimos gerovės projekte „Kelio 

pasirinkimas. Pokalbiai apie 

svarbiausią“ 

L. Akulovič 2021 Projekto veiklų 

įgyvendinimo 

ataskaita 

12.2.7.  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Klaipėdos miesto 5-8 kl. 

mokinių intelektualinis 

žaidimas „Kas? Kur? Kada?”, 

skirtas Saugaus Interneto 

Dienai paminėti 

Mokinių taryba, 

V. Baranovskij 

2021-02 Organizuotas 

renginys 

12.3. 3 priemonė – puoselėti Progimnazijos tradicijas 

12.3.1.  Tradicinių Progimnazijos 

renginių: „Mamos diena“,  

„Sveika, vasara!“, „Mokytojų 

diena“, ,,Europos kalbų diena‘‘ 

organizavimas 

Mokinių taryba, 

J. Kozlovskaja, 

I. Mirošnikova 

2021 Organizuoti 

renginiai 

12.3.2.  Renginių, akcijų, parodų, 

minėjimų, skatinančių socialinę 

atsakomybę, rengimas ir 

vykdymas 

Mokinių taryba, 

Mokytojai 

2021 Organizuoti 

renginiai 

12.3.3.  Dalyvavimas respublikinėje 

pilietinėje iniciatyvoje 

„Atmintis gyva nes liudija”, 

skirtoje Laisvės gynėjų dienai 

paminėti 

Mokinių taryba, 

V. Liašenko,  

D. Strėlienė  

2021-01 Informacija 

internetiniame 

puslapyje 

12.3.4.  Renginys, skirtas Vasario 16-

ajai, Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti, 

„Pažink gimtąjį kraštą” 

Mokinių taryba, 

V. Liašenko,  

D. Strėlienė 

2021-02 Informacija 

internetiniame 

puslapyje 

12.3.5.  Savanorystės-gerumo akcija 

„Palesinkime paukščius - 

sujunkime draugystės tiltą” 

Mokinių taryba, 

L. Akulovič, 

J. Cibakina 

2021-02 Padėkos raštas 

12.3.6.  Integruotas šventinis istorijos ir 

lietuvių kalbos renginys „Mano 

Lietuva”, skirtas Kovo 11-ajai - 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Mokinių taryba, 

V. Liašenko  

 

2021-03 Organizuotas 

renginys 

12.3.7.  Savanorystės - gerumo akcija 

„Šv. Velykos į kiekvienus 

namus” (2 etapas) 

Mokinių taryba 2021-05 Organizuotas 

renginys 
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12.3.8.  Edukacinių erdvių, skirtų 

Motinos dienai „Angelo 

sparnai” papuošimas 

Mokinių taryba, 

L. Ivanova 

2021-05 Erdvių 

papuošimas 

12.3.9.  Dalyvavimas respublikinėje 

pilietinėje iniciatyvoje 

„Konstitucija gyvai” 

Mokinių taryba, 

V. Liašenko  

2021-11 Informacija 

internetiniame 

puslapyje 

12.3.10.  Savanorystės akcijos „Kalėdos 

į kiekvienus namus“, „Būk 

mano draugas“ 

Mokinių taryba, 

L. Akulovič, 

J. Cibakina 

2021-12 Padėkos raštai 

 

13. 4 uždavinys – tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą, taikant virtualias ir 

nuotoliniam mokymui(si) skirtas  platformas 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

13.1.  Informacinių technologijų 

diegimo ir naudojimo  

Progimnazijoje 2021–2023 

metais strategijos 

įgyvendinimas 

L. Vaitonienė 2021-01 Sukurta ir 

Progimnazijos 

bendruomenei 

pateikta 

strategija 

13.2.  „Microsoft Office 365“ 

aplinkos naudojimo 

Progimnazijos veikloje 

efektyvinimas 

L. Vaitonienė Nuolat  „Microsoft 

Office 365“ 

aplinkos įrankių 

naudojimas 

valdyme, 

ugdymo procese 

13.3.  Virtualių mokomųjų platformų 

naudojimas ugdymo procese 

(„Microsoft Office 365“, 

„Eduka klasė“,  „MozaBook“, 

„Eduten Playground“, „Smart 

Notebook“) 

Pedagogai, 

A. Vaitiekūnas 

Nuolat Sukurtos 

užduotys, 

mokinių 

prisijungimai 

13.4.  Skaitmeninio ugdymo turinio 

kūrimas (mokomoji medžiaga, 

užduotys) 

Pedagogai 2021 

nuolat 

Sukurta 

mokomoji 

medžiaga, 

užduotys 

13.5.  Mokytojų sukurto skaitmeninio 

turinio taikymo ugdymo 

procese stebėsena 

E. Kanapeckaitė, 

T. Slabenkienė 

Nuolat Stebėtų pamokų 

protokolai, 

aptarimai 

13.6.  Mokymai mokytojams, kaip 

dirbti su skaitmeninėmis 

mokymo priemonėmis, 

programomis, platformomis 

Pedagogai Nuolat Pažymėjimai 

13.7.  Informatikos dalyko pradmenų 

integravimas į pradinio 

ugdymo programas 

E. Kanapeckaitė Visus metus Pamokų 

protokolai 

13.8.  Gerosios patirties sklaida. 

Atviros pamokos, kita 

ugdomoji veikla virtualioje 

aplinkoje 

L. Vaitonienė, 

T. Slabenkienė, 

E. Kanapeckaitė 

Visus metus Pamokų 

protokolai 

 

V SKYRIUS 
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PROGIMNAZIJOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi 

asmenys 

Data 

14. Progimnazijos tarybos veikla 

14.1.  2021 m.  Progimnazijos tarybos metinio veiklos 

plano tvirtinimas 

Progimnazijos 

taryba 

2021-01 

14.2.  1,2% GPM lėšų surinkimo iniciavimas. Teikti 

siūlymus surinktų lėšų panaudojimui 

Progimnazijos 

tarybos nariai 

2021-03 

14.3.  Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų pristatymas 

T. Slabenkienė 2021-02 

14.4.  Progimnazijos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų aptarimas 

Progimnazijos 

taryba 

Visus metus 

14.5.  Problemų, atsiradusių ugdymo procese ar 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokytojų, kitų darbuotojų bei 

mokinių interesus, aptarimas 

Progimnazijos 

taryba 

Visus metus 

14.6.  Progimnazijos patrauklesnės aplinkos kūrimas Progimnazijos 

taryba 

Visus metus 

14.7.  Siūlymų dėl Progimnazijos administracijos 

vykdomos veiklos teikimas 

Progimnazijos 

tarybos 

pirmininkas 

Visus metus 

14.8.  Progimnazijos ūkinės-finansinės veiklos 

aptarimas 

L. Vaitonienė 2021-12 

14.9.  Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

aptarimas 

T. Slabenkienė 2021-11 

14.10.  Progimnazijos tarybos veiklos ataskaita Progimnazijos 

tarybos 

pirmininkas 

2021-12 

15. Mokytojų tarybos posėdžiai 

15.1.  II trimestro ugdymo(si) kokybės ir mokinių 

lankomumo analizė (rezultatai, rekomendacijos). 

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo vaidmuo 

mokinių kompetencijų ir gebėjimų ugdyme. 

Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba 

mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams).  

Aktualūs ugdymo proceso ir Progimnazijos 

veiklos organizavimo klausimai 

L. Vaitonienė 

 

 

2021-03 

15.2.  Ugdymo plano įgyvendinimo sėkmę lemiantys 

veiksniai.  

2020-2021 m. m. 1– 8 klasių mokinių 

ugdymo(si) kokybės ir pasiekimų analizė.  

Aktualūs ugdymo proceso ir Progimnazijos 

veiklos organizavimo klausimai 

T. Slabenkienė 2021-06 

15.3.  2021-2022 m. m. ugdymo plano pristatymas. 

Veiksniai, lemiantys kokybišką ugdymo plano 

įgyvendinimą. 

Mokytojų darbo krūvis. 

Aktualūs ugdymo proceso ir veiklos 

organizavimo klausimai 

L. Vaitonienė  

 

2021-08 
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VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

17. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

15.4.  I trimestro ugdymo(si) kokybės ir mokinių 

lankomumo analizė (rezultatai, rekomendacijos). 

Mokymo ir mokymosi diferencijavimas. 

Tinkamas mokymo metodų parinkimas 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius. 

Aktualūs ugdymo proceso ir veiklos 

organizavimo klausimai 

L. Vaitonienė 

 

2021-12 

15.5.  2021 metų Progimnazijos veiklos plano 

įgyvendinimo analizė.  

2022 metų Progimnazijos veiklos plano 

pristatymas. 

Aktualūs ugdymo proceso ir veiklos 

organizavimo klausimai 

L. Vaitonienė 

 

2021-12 

16. Direkciniai pasitarimai 

16.1.  2021 m. Progimnazijos veiklos kryptys. 

Nuotolinio ugdymo vyksmas 

L. Vaitonienė 

 

2021-01 

16.2.  Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų 

virtualioje aplinkoje kokybės analizė  

T. Slabenkienė, 

E. Kanapeckaitė 

2021-01 

16.3.  Pedagoginės, specialiosios, psichologinės 

pagalbos mokiniams teikimas  

T. Slabenkienė, 

E. Kanapeckaitė 

2021-02 

16.4.  Mokinių tarybos veiklos strategija, lyderystės 

skatinimas 

L. Vaitonienė 2021-02 

16.5.  Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

veiklų plėtra 

L. Vaitonienė 2021-03 

16.6.  4, 8 klasių mokinių dalyvavimas NMPP L. Vaitonienė 2021-04 

16.7.  2021-2022 m.  m. ugdymo plano projekto 

rengimo darbo grupės pasitarimas 

L. Vaitonienė 

 

2021-05 

16.8.  2021-2022 m.  m. ugdymo organizavimo 

perspektyvos ir galimybės ( mokinių ir klasių 

komplektų skaičius, klasių vadovų skyrimas, 

mokytojų darbo krūvis ir kt.) 

L. Vaitonienė 

 

2021-06 

16.9.  Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Mokomųjų kabinetų ir edukacinių erdvių 

optimalus panaudojimas ir atnaujinimas 

L. Vaitonienė, 

J. Aleksandrova 

2021-08 

16.10.  Nepedagoginio personalo ir įstaigos 

funkcionavimo kokybiškos veiklos užtikrinimas 

J. Aleksandrova 2021-08 

16.11.  Saugios aplinkos užtikrinimas karantino 

sąlygomis. Mokinių testavimas 

L. Vaitonienė 2021-09 

16.12.  Hibridinio ugdymo organizavimas ir vyksmas L. Vaitonienė 2021-10 

16.13.  Mokinių adaptacija naujame ugdymosi 

koncentre. Naujai atvykusių mokinių adaptacija 

N. Solovėj 2021-11 

16.14.   Projektų ir projektinės veiklos įtaka mokymuisi 

ir bendrųjų kompetencijų ugdymui 

Projektų vadovai 2021-11 

16.15.  Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

analizė. Išvadų pristatymas 

T. Slabenkienė 2021-12 

16.16.  2021 m. Progimnazijos veiklos plano 

įgyvendinimo analizė 

L. Vaitonienė 2021-12 
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17.1. įgyvendintos priemonės, skirtos gerinti mokinių pasiekimus ir veiksmingos švietimo 

pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimą, padės organizuoti veiksmingesnį ugdymo procesą, 

įvairių gebėjimų mokiniams siekti aukštesnių rezultatų. 

17.2. Sumažės mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, padidės gerai besimokančių mokinių 

skaičius. Pakils mokinių mokymosi motyvacija. 

17.3. Suaktyvės Mokinių tarybos veikla, bus ugdoma lyderystė, mokiniai aktyviau įsitrauks į 

popamokinę veiklą. 

17.4. Įvertintas individualios pagalbos mokiniui teikimo efektyvumas. Suformuota 

pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos mokiniams sistema. 

17.5. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose padės tobulinti skaitmeninį 

raštingumą naudojant informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo 

procesą. Taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas užtikrins profesinį 

meistriškumą organizuojant kokybišką ugdymo procesą ir kuriant skaitmeninį ugdymo turinį. 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

18. Programai įgyvendinti bus skirta 282,4 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto ir 1020,5 tūkst. 

Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

19. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 10,9 tūkst. 

Eur pajamų už paslaugas) ir paramos lėšų (planuojama gauti 2,5 tūkst. Eur). 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

    

20. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas 

bendriesiems ir ūkio reikalams. 

21. Priežiūrą vykdys Progimnazijos direktorius. 

22. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Progimnazijos savivaldos institucijoms. 

23. Metų veiklos planas detalizuojamas kiekvieno mėnesio veiklos plane.  

_____________________________ 


