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Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos (toliau – progimnazijos) 2022 metų 

veiklos planas numato progimnazijos metinius veiklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia priemones jiems 

įgyvendinti. Planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, tenkinti bendruomenės poreikius, 

vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, neformaliojo švietimo programas. 

Šis planas parengtas vadovaujantis demokratiškumo, atsinaujinimo, racionalumo, profesionalumo, 

tęstinumo ir atsakomybės principais. Jis sudarytas siekiant suderinti bendruomenės interesus, skatinti 

visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos rezultatų. 

Įgyvendinant metinį veiklos planą bus užtikrinti progimnazijos bendruomenės poreikiai, 

atsižvelgta į naujausią švietimo teisinę bazę, sukurtos sąlygos efektyviai mokinių socializacijai ir ugdymo 

kokybei, bendruomenės emociniam saugumui. 

Progimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Specialiojo ugdymo įstatymu, 

Bendrojo ugdymo mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, Valstybine 

švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos 

koncepcija, Kokybės kultūros plėtros veiksmų planu. Planuojamai veiklai turi įtakos šalyje ir rajono 

savivaldybėje formuojama švietimo politika, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei steigėjo 

(Kėdainių rajono savivaldybės tarybos) priimami sprendimai. Progimnazijos veiklą reglamentuoja 

steigėjo patvirtinti progimnazijos nuostatai, 2019–2022 metų strateginis veiklos planas, ugdymo 

programų įgyvendinimą – progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies programų ugdymo planas. Planas parengtas atsižvelgiant į progimnazijos 

veiklos kokybės išorinio vertinimo (2012) ir įsivertinimo (2021) išvadas. Pagrindinis valstybės lygmens 

dokumentas, kuris reglamentuoja ugdymo turinį, yra Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos. Ugdymo turinys dabar atnaujinamas – yra parengti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

bei vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai. Planuodama 2022 metų progimnazijos veiklą 

bendruomenė taip pat atsižvelgia į naujausių esminių dokumentų – Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrosios programos (2016), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir 

mokiniui tvarkos aprašo (2016), Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo (2020), Nuotolinio 

mokymo(si)/ugdymo(si) vadovo (2020), Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašo (2020) – nuostatas ir vadovaujasi šiais dokumentais. Naujausias dokumentas, 

reglamentuojantis mokytojo darbo apmokėjimą, – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (2017). Rengiant progimnazijos veiklos planą atsižvelgta į 

Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2021 metų strateginį veiklos planą. 

2021 metų progimnazijos veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo įsivertinimą atliko 

progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, 2022 metų progimnazijos veiklos planą rengė 

direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. 
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II SKYRIUS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

2021 M. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Progimnazijoje įgyvendinamos pradinio ir pagrindinio pirmosios dalies ugdymo, neformaliojo 

švietimo programos, veikia 2 pailgintos dienos grupės. 

2020–2021 m. m. progimnazijoje mokėsi 831 mokinys, buvo suformuoti 33 klasių komplektai, 

pagalba teikiama 129 mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Pradinio ugdymo programą 2020–2021 m. m. baigė 121 mokinys ir įgijo pradinį išsilavinimą 

(keturi mokiniai baigė pradinio ugdymo individualizuotą programą). Kartoti pradinio ugdymo 4 klasės 

programos paliktas vienas mokinys dėl nepakankamo brandumo ir mokymosi nesėkmių. Pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies programą sėkmingai baigė 108 aštuntų klasių mokiniai: 64 iš jų tęsia mokymąsi 

Kėdainių „Atžalyno“, 33 – Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje, 1– Kėdainių rajono Šėtos gimnazijoje, 5 – 

Kėdainių profesinio rengimo centre, 1 – Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinėje mokykloje, 1 – 

Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinėje mokykloje, 1 – Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo 

Antanaičio gimnazijoje, 1 – išvyko į užsienį. 

2020–2021 m. m. progimnazijoje dirbo 66 pedagoginiai darbuotojai. 26 progimnazijos pedagogai 

yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 32 – vyresniojo mokytojo, 8 mokytojai neturi 

kvalifikacinės kategorijos.  

Bendruomenei švietimo pagalbą teikia 2 specialieji, 2 socialiniai pedagogai, logopedas, 

psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, yra 2 mokinio padėjėjai. 

Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, mokytojų taryba, 

metodinė taryba, mokinių taryba, tėvų komitetas, klasių tėvų komitetai, taip pat yra darbo taryba bei 

profesinė sąjunga. 

Veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos grupė, išanalizavusi progimnazijos 2021 metų veiklos 

plane numatytus laukiamus rezultatus pagal suplanuotas priemones ir vykdytas veiklas, nustatė, kad 

progimnazijos 2021 metų veiklos planas iš esmės buvo įgyvendintas (kai kurios suplanuotos veiklos 

nevyko dėl pandemijos ir nuotolinio mokymosi). 

I TIKSLO įgyvendinimas. Ugdymo kokybės ir veiksmingumo, sudarant sąlygas 

visapusiškam asmenybės augimui bei pasiekimų gerinimui, užtikrinimas. 

1.1. Pamokos veiksmingumo užtikrinimas ir mokymosi pasiekimų gerinimo plano įgyvendinimas. 

1.2. Sistemingas asmenybės ūgties matavimas, stebėjimas, fiksavimas ir pagalbos kiekvienam 

mokiniui teikimas. 

1.3. Mokinių ir mokytojų kompetencijų (skaitmeninio raštingumo, gamtamokslinio ugdymo, 

bendradarbiavimo, nuolatinio mokymosi, kūrybiškumo ir kt.) ugdymas ir tobulinimas, bendradarbiavimo 

kultūros plėtojimas.  

Mokytojų tarybos posėdžiai. 2021 metais buvo suorganizuoti 5 mokytojų tarybos posėdžiai. Jie 

vyko ir tiesiogiai progimnazijoje, ir nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. Kalendorinių metų pradžioje 

mokytojai, švietimo pagalbos specialistai buvo supažindinti su darbo grupės parengtu 2021 metų veiklos 

planu. Progimnazijos veiklos plano rengimo grupė aptarė progimnazijos 2021 metų prioritetus siekiant 

ugdymosi kokybės ir progimnazijos kultūros stiprinimo: pamokos kokybės užtikrinimas, vaiko vidinio 

potencialo atskleidimas, mokinių bendrųjų gebėjimų (savarankiško mokymosi, skaitmeninių, skaitymo, 

bendradarbiavimo, problemų sprendimo ir kt.) ugdymas, mokymosi atotrūkio tarp vaikų įveikimas, 

tikslingos pagalbos mokiniui teikimas, projektinės veiklos aktyvinimas, bendradarbiavimo su LSU 

stiprinimas, bendruomenės veiklų viešinimas.   

2020–2021 mokslo metais dėl COVID-19 pandemijos 1–4 kl. mokiniai 115, o 5–8 kl. mokiniai 

120 dienų mokėsi nuotoliniu būdu. Mokytojų tarybos posėdžių metu daug dėmesio skirta mokymosi 

organizavimo nuotoliniu būdu refleksijai, jo įgyvendinimo įsivertinimui, aptartos ir skleistos nuotolinio 

mokymosi patirtys, analizuoti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų apklausų 
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rezultatai, aptarti mokinių mokymosi praradimai, numatyta pagalba mokiniams. Posėdžių metu 

akcentuota, kad žymiai pagerėjo mokinių ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencija, atsivėrė 

daugiau galimybių taikyti naujus ugdymo metodus, strategijas. Pastebėta, kad sėkmingai besimokančių, 

atsakingų mokinių mokymosi rezultatai beveik nepakito, tačiau reikia ypatingą dėmesį skirti mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konstruktyviai bendradarbiauti dalyko mokytojui ir 

specialiajam pedagogui, nuolat stebėti mokinių veiklą, jų mokymosi sėkmingumą, laiku teikti pagalbą 

pamokose ir konsultacijų metu, nuolat priminti mokiniams nuotolinio mokymosi rekomendacijas.  

Mokytojų tarybos posėdžių metu analizuoti mokinių mokymosi sėkmingumas per pusmetį ir 

mokslo metus, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Buvo pastebėta, kad 

progimnazijos 4 ir 8 klasių mokinių e-NMPP rezultatai atitinka šalies vidurkį, tačiau skaitymo pasiekimai 

aukštesni nei matematikos. Posėdžio metu buvo nutarta mokytojų metodikos grupėse (lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų) sistemingai studijuoti NMPP užduočių paketus, 

užduotis naudoti ugdymo procese, daugiau dėmesio ugdymo procese skirti žinių, gebėjimų taikymo 

etapui. Analizuojant mokinių mokymosi sėkmingumą 2020–2021 metais pastebėta, kad lyginant su 

ankstesniais mokslo metais 5–8 klasėse padidėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų 

lygį, skaičius, tačiau 1–4 klasėse tokių mokinių sumažėjo. Posėdžio metu priimti susitarimai dėl 

ugdymo(si) turinio atrankos, diferencijavimo ir individualizavimo, motyvuojančių aplinkų kūrimo ir kt. 

Taip pat pabrėžta, kad turime skirti dėmesį kiekvienam vaikui, matuoti ir stebėti jo pažangą kiekvienoje 

pamokoje, stebėti jo socialinę ir emocinę būklę, sudaryti galimybes patiems įsivertinti savo mokymosi 

sėkmingumą, gebėjimus ir laiku teikti pagalbą (prevencija ir intervencija). Susitarta dėl to, kad mūsų 

siekiamybė – kūrybingas, bendradarbiaujantis, gebantis kritiškai mąstyti ir priimti sprendimus, 

pilietiškas ir atsakingas mokinys. Mokytojai posėdžių metu kalbėjo apie tai, kad svarbu kurti saugią 

socialinę aplinką (tvarka, taisyklės, jų laikymasis), sudaryti mokiniams galimybes džiaugtis pažinimu 

(nauji įspūdžiai, tyrinėjimas), nuolat kontaktuoti su mokinių tėvais (globėjais), pastebėti pačius 

mažiausius mokinio pasiekimus. 

Posėdžiuose buvo analizuojami mokinių pasiekimai olimpiadose ir konkursuose. Dėl pandemijos 

jų mažai vyko, tačiau 8 mokinių kandidatūros pateiktos Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių 

apdovanojimui piniginiais prizais už aukštus pasiekimus. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose aptartos mokytojų 2020–2021 m. m. savianalizės anketos, 4 klasių 

mokinių kompetencijų aprašai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai supažindinti su atnaujinto 

ugdymo turinio kryptimis, etapais, esminiais programų pokyčiais. Taip pat aptartos sporto laboratorijoje 

atliktų kūno ūgties matavimų suvestinės, pateiktos rekomendacijos reguliuojant kūno svorį. 

Posėdžiuose pateiktos progimnazijos finansinės būklės apžvalgos, su mokytojų bendruomene 

aptarti numatomi darbai plečiant ir tobulinant įstaigos aplinkas. 

Posėdyje analizuoti 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos klausimai. Rengiantis posėdžiui direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui stebėjo pamokas, organizavo individualius pokalbius su mokiniais, analizavo 

įrašus elektroniniame dienyne, lygino mokinių 4 ir 5 klasės mokymosi, e-NMPP rezultatų pokyčius, 

psichologas atliko mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausas dėl mokinių savijautos adaptacijos 

periodu ir apklausų išvadas pateikė klasių vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. 

Akcentuota, kad mokinių adaptacija buvo sėkminga: daugelis mokinių gerai jaučiasi progimnazijoje, 

klasėje. Tačiau pasitaiko mokinių netinkamo elgesio apraiškų ir pamokų, ir pertraukų metu, todėl 

akcentuota, kad nuolat mokiniams reikia priminti mokinių elgesio taisykles, sutartis. Priimtas sprendimas 

visų dalykų pamokose reikalauti, kad mokiniai atsakinėtų pilnais sakiniais. Pastebėta, kad mokiniai 

aktyvūs tuomet, kai pamokose yra daugiau besikeičiančių veiklų, kai įdomu, kai mokymo turinys 

interaktyvus, susietas su gyvenimu, mokinių patirtimi, integralus. Labai svarbu mokiniams ugdytis 

bendradarbiavimo, kultūrines kompetencijas. 

Metų pabaigoje atliktos 2021 m. progimnazijos veiklos apžvalgos, aptarti sėkmės ir iššūkiai, 

finansinė būklė, įvairiapusiškai išanalizuotos įsivertinimo (2021 m. veiklos plano įgyvendinimo, 

metodinių ir kitų progimnazijoje veikiančių grupių, komisijų) įgyvendinimo ataskaitos, pateikti siūlymai 
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rengiant 2022 m. veiklos planą, numatyti progimnazijos 2022 metų veiklos plano tikslai ir uždaviniai. 

Posėdyje pateikti mokytojų bendruomenės svarstymui darbo grupių parengti Gabių mokinių tvarkos ir 

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašų projektai. 

Mokinių mokymosi pasiekimai. 2020–2021 mokslo metų pradžioje 1–4 klasėse mokėsi 412, 5–

8 klasėse – 419 mokinių, baigė – 830 mokinių (412; 418). Aukštesniuoju pasiekimų lygiu baigė 88 (10,6 

proc.) progimnazijos mokiniai, pagrindiniu – 357 mokiniai (43 proc.), patenkinamu – 375 mokiniai (45,2 

proc.), nepasiekė patenkinamo – 10 mokinių (1,2 proc.). Lyginant su ankstesniais metais pradinio 

ugdymo koncentre sumažėjo mokinių, besimokančių aukštesniuoju ir pagrindiniu pasiekimų lygiu, 

skaičius. Mokinių, besimokančių aukštesniuoju ir pagrindiniu pasiekimų lygiu, skaičius pagrindinio 

ugdymo koncentre išaugo 2,6 proc. Dėl COVID-19 ligos ir kitų priežasčių mokiniai praleido nemažai 

pamokų. Ilgą laiką pamokos vyko nuotoliniu būdu, o tai darė įtaką ir mokinių mokymosi pasiekimams. 

Progimnazijos 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo e-Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų skaitymo, 

matematikos e-NMPP testavime. Ir 4, ir 8 klasių mokinių pasiekimai atitinka šalies vidurkį. 4 klasių 

mokiniams geriau sekėsi atlikti skaitymo užduotis (maksimalus galimas taškų skaičius – 31, 

progimnazijos mokinių surinktų taškų vidurkis – 22,4). Žemesni matematikos pasiekimai (maksimalus 

galimas taškų skaičius – 40, progimnazijos mokinių surinktų taškų vidurkis – 28,9). Mokiniams geriau 

sekėsi spręsti lygtis, nelygybes, reiškinius, atlikti statistikos užduotis, jie geriau gebėjo rasti informaciją. 

Didesnį dėmesį pamokose turime skirti skaičiavimams, geometrijai, teksto visumai ir detalėms, žinių 

taikymo gebėjimams. 8 klasių mokinių taip pat skaitymo pasiekimai aukštesni nei matematikos. 1 

mokinys visas skaitymo užduotis atliko teisingai (100 proc.). Mokiniams geriausiai sekėsi atlikti užduotis 

su skaičiais ir skaičiavimais, aukštesni žinių ir supratimo reikalaujančių atliktų užduočių rezultatai, 

mokiniai pakankamai gerai suvokia teksto esmę, randa informaciją. Tačiau pamokose turime gilinti 

mokinių geometrijos, matavimų įgūdžius, pateikti daugiau ir įvairesnių problemų sprendimo 

reikalaujančių užduočių ir mokyti juos ieškoti sprendimo būdų. Mokinius visų dalykų pamokose skaitant 

tekstus turime mokyti suvokti teksto visumą ir atskiras detales.  

Progimnazijos mokinių mokymosi pažangumas 2020–2021 m. m. buvo 98,86 proc., vidurkis 7,84 

(2019–2020 m. m. pažangumas – 99,5; vidurkis – 7,84). 

7 progimnazijos mokiniai, laimėję pirmąsias vietas rajono olimpiadose bei prizines vietas 

respublikos ir tarptautinėse olimpiadose bei čempionatuose, buvo apdovanoti savivaldybės piniginėmis 

premijomis. Mūsų mokiniai aukštų rezultatų pasiekė 32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

rajono etape, Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etape, nacionaliniame Č. Kudabos geografų 

ir tarptautiniame informatinio mąstymo ugdymo „Bebro“ konkursuose, Lietuvos ir Europos kyokushin 

karate vaikų čempionatuose. 

Gerų pasiekimų 2020–2021 mokslo metais mokiniai pasiekė dalyvaudami Raštingiausio mokinio, 

Dailaus rašto konkursuose. 

Paskelbus šalies mokyklų reitingus pagal Olimpiadų rezultatus esame 43 vietoje šalyje – tai 

aukščiausias rajono progimnazijų rezultatas (žurnalas „Reitingai“ 2021 m. gruodis Nr. 2, 47 psl.). 

Trijų mūsų mokinių kūrybiniai darbai buvo labai gerai įvertinti rajoninėje piešinių parodoje-

konkurse „Pirmasis pavasario žiedas“. Džiaugiamės mokinių sėkme ir laimėjimais respublikiniame 

mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Žaisdami pažįstame Lietuvą su SCRATCH“. 

Dalyvaudami KINGS olimpiadoje mokiniai „pasimatavo“ savo asmeninę pažangą, išbandė naujus 

potyrius atlikdami originalias užduotis. Trys mokiniai, dalyvavę šioje olimpiadoje, buvo apdovanoti I 

laipsnio diplomais. Mokiniai, paskatinti pradinio ugdymo, matematikos, kalbų, istorijos, geografijos, 

gamtos mokytojų, aktyviai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis“ (apdovanoti I, II, III laipsnio 

diplomais), taip pat tarptautiniuose matematikos, kalbų, gamtos konkursuose „Kengūra 2021“ 

(apdovanoti Auksinės, Sidabrinės ir Oranžinės Kengūros diplomais), informatinio mąstymo konkurse 

„Bebras“, respublikinėje geomokslų olimpiadoje, nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje. Ypač geri 

dalyvavusių mokinių šiuose konkursuose anglų, lietuvių kalbų, geografijos pasiekimai. 
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Mokiniai varžėsi ir gilino savo žinias dalyvaudami Konstitucijos ir Europos egzaminuose. 

Dalyvauta Kėdainių dailės mokyklos organizuotame konkurse „(Ne)ištremta Lietuva“, skirtame Gedulo 

ir vilties dienos 80 metų sukakčiai paminėti. 8-os klasės mokinė laimėjo II vietą (5–8 kl. koncentre). 

Veiklos kokybės įsivertinimas. Apklausos. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo 

grupė atliko 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo stebėseną. Mokytojų tarybos posėdžio metu 

pristatyta veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimo ataskaita ir išvados. Darbo grupė ir progimnazijos 

vadovai pateikė siūlymų dėl tobulintinų progimnazijos aspektų. Ataskaitos rezultatai panaudoti rengiant 

2022 metų veiklos planą, tobulinant progimnazijos veiklas. 

2021 m. vasario–kovo mėnesiais Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo grupė dalyvavo NŠA projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ 

veiklose išbandant naujuosius Mokyklų įsivertinimo instrumentus. Progimnazijos komanda išsikėlė 

tikslą – plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą progimnazijoje ir stiprinti visos bendruomenės 

atsakomybę už veiklos kokybę išbandant naujuosius įsivertinimo instrumentus. 

Įgyvendinant šį projektą veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovas dalyvavo konsultantų 

mokymuose, o progimnazijos komanda pateikė paraišką ir pateko tarp 28 Lietuvos mokyklų, kurios 

turėjo galimybę išbandyti naująją plačiojo įsivertinimo metodiką bei dalyvauti nuotolinėse 

konsultacijose, kurias organizavo Nacionalinė švietimo agentūra. Progimnazijai buvo paskirtas praktikos 

vadovas ir ekspertai, kurie mus ir konsultavo, ir vertino mūsų darbą. Susitikimuose dalyvavo ir 

pradedantys konsultantai iš kitų mokymo įstaigų. 

Progimnazijos vadovai ir veiklos kokybės įsivertinimo komandos nariai peržiūrėjo naujai 

paruoštus įsivertinimo instrumentus, mokėsi juos atrinkti ir koreguoti atsižvelgiant į įsivertinimo temą. 

Išbandę naujus instrumentus pastebėjome, kad kai kuriuos klausimus vis dėlto suprantame 

skirtingai. Komanda kartu su praktikos vadovais ir konsultantais akcentavo, jog labai svarbu klausimyną 

tobulinti ir pritaikyti jį atsižvelgiant į respondentų patirtį. 

Taigi 2021 m. padedant NŠA konsultantams atliktas teminis progimnazijos veiklos srities 

„Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ temos „Vadovavimas mokymuisi“ rodiklio „Ugdymo(si) 

organizavimas“ (raktinis žodis „Įvairovė“) įsivertinimas, atliktos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

mokytojų apklausos IQES sistemoje. Ataskaitos su siūlymais dėl progimnazijos veiklos, ugdymo proceso 

gerinimo taip pat pateiktos mokytojų bendruomenei, aptarti progimnazijos pažangos pokyčiai. Šis 

rodiklis pasirinktas todėl, kad 2020 m. atlikę veiklos kokybės įsivertinimą pastebėjome, jog ir mokiniai, 

ir jų tėvai kaip progimnazijos tobulintiną sritį nurodo tai, kad nepakankamai ugdymo procese derinamas 

individualus, grupinis, partneriškas, tinklinis mokymasis. Analizavome šį rodiklį giliau ir išsamiau. 

Pamokose mokytojai mokiniams sudaro galimybes naudotis įvairiomis mokymosi priemonėmis: 

vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, internetiniais ir skaitmeniniais šaltiniais, vaizdo ir garso įrašais ir kt. 

Mokytojai skatina mokinius spręsti problemas, moko kritiškai mąstyti ir vertinti. Mokiniai mokosi 

įvairiai: ir kartu, ir grupėmis, ir po vieną. Pamokose mokiniams teikiama mokymosi pagalba, jie nuolat 

skatinami klausti. 

Tačiau ir mokytojai, ir mokiniai pastebi, kad mažai organizuojama netradicinių pamokų, 

nepakankamai mokiniai turi savarankiško darbo įgūdžių, nedažnai pamokose mokiniai naudojasi 

informacinėmis technologijomis. 

2021 metų pabaigoje atlikus progimnazijos 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą 

pastebėta, kad plane numatytos priemonės beveik visos įvykdytos pakankamai sėkmingai. Kai kurios 

veiklos nevyko dėl pandemijos ribojimų. Rengiant 2022 metų veiklos planą reiktų atkreipti dėmesį į 

tobulintinas sritis: planuoti mažiau veiklų, priemonių, bet siekti jų kokybės, orientuotis į mokinių 

kompetencijų ugdymą, planuoti veiklas, kurios daro įtaką mokinio ūgčiai (mokymuisi, kompetencijų 

ugdymui, saviraiškai ir pan.). 2022 metais labiau koncentruotis į pamokos vadybą, mokinių pozityvaus 

elgesio skatinimą. Visai bendruomenei nuolat siekti bendrosios kultūros (tvarkos, susitarimų laikymosi 

ir pan.). Skatinti mokinių ir jų tėvų (globėjų) atsakomybę dėl sistemingo mokymosi, atsižvelgiant į vaiko 
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galimybes. Mokinių savivaldą įpareigoti kasmet rinkti pilietiškiausią, sportiškiausią, aktyviausią 

mokinius. 

2021 m. pabaigoje atliktas visų veiklos sričių platusis įsivertinimas. Išbandyta nauja apklausų 

sistema apklausa.lt. 

Vykdyta 5 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų) apklausa dėl mokinių savijautos dalykinėje sistemoje. 

72 proc. respondentų teigė, kad mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasėje nėra nei sunku, 

nei lengva, 89 proc. mokinių pasikeitimai, susiję su dalykine ugdymo sistema, nevargina arba ne visada 

vargina. 86 proc. mokinių tėvų teigia, kad vaiko ir mokytojų tarpusavio santykiai šilti ir draugiški arba 

pakankami geri, 78 proc. visada pasitiki klasės vadovu. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad 33 proc. 

mokinių ne visada jaučiasi saugūs pamokų ir pertraukų metu. Kasių vadovams, mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams rekomenduota organizuojant ugdymo procesą ir klasių veiklas atsižvelgti į vaiko 

raidos ypatumus, nuolat mokiniams priminti dalykų, vertinimo reikalavimus, elgesio taisykles pamokose 

ir pertraukų metu, ugdyti mokinių savivertę, motyvaciją, džiaugtis ir skatinti kitus mokinius džiaugtis 

bendraklasio pasiekimais, aktyvinti tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, klasės ir progimnazijos veiklas. 

Nuotolinis ir hibridinis ugdymas. Dėl COVID-19 pandemijos nuo 2020 metų lapkričio mėnesio 

iki 2020–2021 mokslo metų pabaigos ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu naudojant MS Teams 

aplinką. Siekiant išsiaiškinti šio mokymosi pokyčius (lyginant su 2020 metais), nuotolinio mokymosi 

patirtis organizuota bendruomenės apklausa „Nuotolinio ugdymo iššūkiai, sėkmės ir galimybės“. 

Apibendrinus apklausų rezultatus pastebėta, kad mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai jau 

pakankamai gerai įvaldė MS Teams aplinką, stiprėja mokytojų ir mokinių skaitmeninio raštingumo 

įgūdžiai, nuolat vyksta tikslingas mokytojų bendradarbiavimas, formuojasi nauji mokinio – jo 

tėvų/globėjų – mokytojo santykiai, ugdomas mokinių savarankiškumas ir atsakomybė, mokytojai 

ugdymo procese naudoja įvairesnę mokymo(si) medžiagą, skaitmenines priemones Eduka, Forms, 

Liveworksheets, Kahhot ir kt. Tačiau ir mokiniai, ir jų tėvai, ir mokytojai pabrėžė, kad trūksta betarpiško 

bendravimo, didelis mokytojų darbo krūvis, mokiniai dažnai nesijungia kamerų, prastėja mokinių rega, 

fizinio aktyvumo, socialinio bendravimo stoka, didėja mokymosi spragos, nes ne visada mokiniai dirba 

savarankiškai. Paruoštos rekomendacijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams). 

Nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio siekiant įtraukti mokinius, dėl COVID-19 ligos esančius 

saviizoliacijoje, progimnazijoje pradėtas diegti hibridinis ugdymas lygiagrečiai derinant nuotolinį ir 

kasdieninį (kontaktinį) mokymo(si) proceso organizavimo būdus. Taikydami šį ugdymo proceso būdą 

mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai buvo supažindinti su hibridinio mokymo aprašu („Nuotolinio 

mokymo(si)/ugdymo(si) vadovo“ papildymai dėl hibridinio mokymo), aptarti hibridinio mokymo(si) 

ypatumai, scenarijai, metodai ir kt. 

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Metodinė veikla. 2021 

metų kvalifikacijos tobulinimo(si) prioritetai buvo skaitmeninio raštingumo tobulinimas, skaitymo 

gebėjimų ugdymas visose pamokose, mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant 

pažangos, bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir 

paslaugas, lyderystės ugdymas ir mokymasis, mokinių elgesio kultūros stiprinimas. 

Progimnazijoje sistemingai ir tikslingai organizuoti bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai (seminarai, mokymai, paskaitos). Buvo parengtos ilgalaikės profesinio tobulinimo programos 

„Mokyklos veiklos rezultatai – mokinio asmenybės branda, galimybes atitinkantys ugdymo(si) 

pasiekimai ir nuolatinė ugdymo(si) pažanga“ (40 val.), „Žmonės ir resursai. Emocinio intelekto ugdymas 

asmeniniam efektyvumui ir komandinei brandai“ (40 val.), „Daugiakultūrė Lietuva“ (40 val.), 

organizuoti šių programų moduliai-seminarai. Vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

kvalifikaciją tobulino ne tik tiesioginiuose, bet ir nuotoliniuose mokymuose, vebinaruose, 

konferencijose, atsižvelgdami į savo dalykinius, metodinius, vadybinius ir progimnazijos bendruosius 

poreikius. Profesinio tobulinimo programose dalyvavo visi progimnazijos vadovai, mokytojai ir 

specialistai Per 2021 metus mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo daugiau nei 200 

profesinio tobulinimo programų (vidutiniškai 1 mokytojas kompetencijas tobulino 6 dienas). Įgytos 
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teorinės žinios pritaikomos įstaigoje: pradėtas kurti gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas, 

išbandomi atnaujinti įsivertinimo instrumentai, į ugdymo procesą diegiami nauji skaitmeniniai resursai, 

taikomi inovatyvūs ugdymo metodai. 

Daugiausia mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos ir asmeninės ūgties siekė 

dalyvaudami šiuose seminaruose: „Efektyvaus mokymo(si) metodai“, „Gabių mokinių pažinimas ir 

ugdymas“, „Klasės vadovo veiklos organizavimas“, „Asmeninė motyvacija profesinei veiklai“, 

„Veiksmingas klasės valdymas. Darbas su elgesio sutrikimų turinčiais mokiniais“, „Neurolyderystės 

įgūdžiai. Sprendimų priėmimo ir motyvacijos mechanizmai“, „Vaikų brandumo ugdymas, pagalba 

vaikui užaugti“ ir kt. Netradicinėje erdvėje organizuotas koučingo seminaras „Komandinis darbas 

adaptuojantis prie asmeninių ir profesinių pokyčių“ ir kt. 2021 metų lapkričio mėnesį siekiant sėkmingai 

ugdyti mokinius, esančius saviizoliacijoje, (dėl jų ar šeimos narių susirgimo COVID-19 liga ir kt. 

atvejais) pradėtos organizuoti hibridinės pamokos. Pedagogų bendruomenė gilino hibridinio mokymo 

kompetencijas ir įgūdžius dalyvaudama NŠA organizuojamame nuotolinių renginių cikle „3 žingsniai 

link hibridinės pamokos“. Pedagogams progimnazijoje organizuotas seminaras „Interaktyvios SMART 

lentos panaudojimo galimybės, 3D klasės pristatymas“. 

Progimnazija pradėjo ruoštis veiksmingai diegti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį: studijavo 

bendrųjų programų projektus, kompetencijų ir vaiko raidos aprašus, mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai buvo skatinami dalyvauti NŠA organizuojamuose nuotoliniuose susitikimuose „Atnaujinamų 

bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybės 2021–2022 m. m.“, kurių metu 

buvo pristatomi atskirų dalykų bendrųjų programų projektai. Progimnazijos vadovai dalyvavo NŠA 

projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ UTA komandų veikloje „Savivaldybių 

komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“. Įgytos kompetencijos pritaikytos įgalinant 

mokytojų bendruomenę ruoštis diegti atnaujintą ugdymo turinį, progimnazijoje sudaryta Atnaujinto 

ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo grupė, parengtas veiklų planas, sistemingai kartą per 

mėnesį rengiami pasitarimai, konsultuojami mokytojai, jie skatinami išbandyti pamokose į 

kompetencijas orientuotas dalykų programas, pasidalinti patirtimi su kolegomis ir pan. 

2 mūsų mokytojai sėkmingai dalyvavo NŠA projekto „Tęsk“, skirto naujų specialistų sėkmingai 

integracijai, veiklose, progimnazijos vadovai – mokymuose „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir 

taikymas mokyklos bendruomenėje“. 

Pradinio ugdymo mokytojai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui dalyvavo NŠA projekto 

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 

mokymuose „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Dalyvauta 

projekto „Teach lead Teach“ veiklose. 

Progimnazijos direktorius ir fizinio ugdymo mokytojas, bendradarbiaudami su Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, surengė respublikinį seminarą „Inovatyvūs fizinio ugdymo metodai: lakrosas“. 

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją bendruomenės nariams organizuota švietėjiška paskaita 

„COVID-19“ vakcinos: ką turėtume apie jas žinoti?“ 

Progimnazijoje vyko seminaras-konsultacija „Aktyvios mokyklos veiklos planavimo klausimai“. 

Siekiant plėtoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kultūrinę kompetenciją organizuotas 

išvažiuojamasis seminaras „Lietuvos dvarų kultūra“. 

Socialinio emocinio ugdymo komiteto nariai dalyvavo mokymuose „Penki įtraukiojo mokymo 

matmenys“. SEU komitetas organizavo seminarą pedagoginiams darbuotojams „Streso ir perdegimo 

sindromo atpažinimas ir įveika“. Organizuoti mokymai „Komandinio darbo ir stresinių situacijų valdymo 

įgūdžiai“. 

Skaitmeninį raštingumą progimnazijos vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai 

tobulino dalyvaudami virtualiuose seminaruose ir mokymuose: „Kaip derinti skaitmenines mokymosi 

priemones, kurios padės siekiant geresnių mokymosi rezultatų“, „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“, „IKT įrankiai mokinių pasiekimų 
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vertinimui bei ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus“, „Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio 

dirbtuvės“, „Būk interneto Genijumi“ ir kt. 

6 progimnazijos mokytojai dalyvauja projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ (NŠA). 

Progimnazijoje įgyvendintas projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, vyko 

informaciniai renginiai. Sistemingai kartą per mėnesį mokytojų metodinė taryba ir metodinės grupės 

organizavo pasitarimus, pokalbius, diskusijas dėl mokinių mokymosi sėkmingumo, numatė pagalbos 

mokiniui galimybes, dalijosi patirtimi nuotolinio ugdymo proceso organizavimo, klasės valdymo, 

mokinių vertinimo ir įsivertinimo aspektais, aptarė olimpiadų ir konkursų organizavimo klausimus 

progimnazijoje bei MS Teams aplinkoje. Buvo peržiūrėta mokinių individualios pažangos vertinimo 

tvarka, VIP formos, studijuoti naujausi švietimo veiklą reglamentuojantys dokumentai (nuotolinio ir 

hibridinio mokymo, atnaujinamų bendrųjų programų projektai ir kt.). Metodinė taryba aptarė pažintinės, 

kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos vykdymo virtualioje ir kitose aplinkose aspektus, sudarė šių 

veiklų grafikus, rengė atmintines mokiniams, jų tėvams (globėjas, rūpintojams), dalijosi savo sukauptais 

skaitmeniniais mokymo(si) ištekliais. Buvo inicijuotas dalykų savaičių, integruotų pamokų rengimas. 

Apsvarstytos ir pateiktos kandidatūros Metų mokytojo rinkimams. Inicijuotos nuotolinės trišalės 

konsultacijos mokinys-jo tėvai-mokytojas. Organizuotas metodinės tarybos ir UTA darbo grupės 

pasitarimas dėl pasiruošimo atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų diegimui, veiksmų 

plano numatymo. Metodinė taryba bendradarbiavo su progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo 

grupe atliekant progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Metodinių grupių pirmininkai pristatė savo metodinės grupės parengtą pažangos lentelę, mokinių 

įsivertinimo kriterijus. Metodinėse grupėse aptarta mokinių pažanga, mokantis nuotoliniu būdu, 

numatyta mokymosi pagalba. Mokytojai buvo skatinami koreguoti ilgalaikius planus, intensyvinant 

ugdymo(si) procesą, padedant mokiniams įveikti mokymosi sunkumus ir spragas. Grupėse teikta pagalba 

kolegoms MS Teams aplinkoje sudarant grupes ir diferencijuojant mokinių veiklas, kuriant skaitmenines 

užduotis, panaudojant „One Note“ blonknotą ir kt. 

Progimnazijos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalijosi gerąja patirtimi progimnazijos 

metodinių dienų renginiuose: balandžio mėnesį vyko SEU programos įgyvendinimo sklaida „Kaip 

siekiame SEU sėkmės? SEU integravimas į mokomuosius dalykus“, mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai sudarė geros šiuolaikinės pamokos kriterijų suvestinę, lapkričio mėnesį buvo pristatyta 

progimnazijos psichosocialinės rizikos vertinimo ataskaita, taip pat vyko seminarų, mokymų, 

konferencijų idėjų sklaida. 

Metodiniuose pasitarimuose, elektroninėje svetainėje, socialiniame tinkle Facebook progimnazijos 

paskyroje, Lietuvos ir Kėdainių rajono žiniasklaidoje nuolat buvo viešinama mokytojų geroji patirtis, 

mokinių netradicinės veiklos ir kt. ,,Švietimo naujienose“ buvo publikuota 15 progimnazijos vadovų ir 

mokytojų straipsnių („Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – bendruomenės ūgties rodiklis“, „Vaiko 

saugos diena „Aušroje“, „Iššūkis, kurį galime įveikti“, „Draugystė su saugiu internetu“, „Plaukimas – 

svarbus sveikatos šaltinis“, „Mokinių atostogos – mokytojų tobulėjimui“, „Koduoja ir programuoja 

„Aušros“ pradinukai“, „Netradicinė pradinukų sveikatinimo erdvė“ ir kt.) Taip pat dalintasi patirtimi 

rajono, šalies ir tarptautinėse konferencijose: „Mokinių mokymosi pažanga – kas, kaip, kodėl?“, 

„Erasmus+ projektų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“, „Nauja realybė: skaitmeninis mokytojas“, „Creating 

and Sharing Digital Content for Education“ ir kt. 

Progimnazijos mokytojų komanda organizavo 1 rajoninį, 2 respublikinius ir 1 tarptautinį 

konkursus. Didžiulio susidomėjimo sulaukė šeštą kartą progimnazijos mokytojų organizuotas 

tarptautinis 1–4 kl. mokinių piešinių konkursas „Kelias į Olimpą“, jame dalyvavo 40 mokyklų iš 5 

Europos šalių ir 47 Lietuvos švietimo įstaigų mokiniai (360). 

Organizuota metodinė ir kita pagalba atvykusiems mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. 

Jiems priskirti mokytojai mentoriai. Gruodžio mėnesį vyko atvykusių mokytojų ir specialistų, mentorių 

ir progimnazijos vadovų refleksija. 
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2022 metais numatyta suaktyvinti kolegų pamokų „Kolega-kolegai“ stebėjimą, mokymąsi 

bendradarbiaujant ir pasidalinant. Dėl pandemijos neįvykdytas suplanuotas ilgalaikis integruotas 

projektas. 

Beveik kiekvieną savaitės pirmadienį prieš pamokas vyko trumpi bendruomenės susirinkimai 

„Savaitės džiaugsmai, susitarimai, lūkesčiai“, kurių metu buvo aptariami esminiai sprendimai dėl 

progimnazijos veiklos, saugumo užtikrinimo ir kt. 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai organizavo integruotus projektus „Sveikas žmogus 

sveikoje aplinkoje“ (užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė), „Vaiko saugos diena“ (visų dalykų 

mokytojai), etnokultūros ir dalyko projektus „Lietuviai ir kitų šalių žmonės švenčia Kalėdas ir 

Naujuosius metus“ (dalyvavo šv. Juozapo bažnyčios vikaras kun. Martynas Povylaitis), pravestos 

integruotos pamokos „Orų stebėjimas Dotnuvos meteorologijos stotyje“ (geografijos ir anglų kalbos 

mokytojai), „Augu sveikas ir stiprus“ (dailės ir technologijų mokytojai), „Pirmoji pagalba“ (gamtos ir 

žmogaus mokytojai ir sveikatos priežiūros specialistas), „Ką žinau apie vaistažoles“ (fizinio ugdymo 

mokytojai ir sveikatos priežiūros specialistas), vykdytas integruotas istorijos ir dailės projektas 

„(Ne)ištremta Lietuva“ ir kt. 

Metodinėje taryboje susitarta dėl metodinės medžiagos kaupimo MS „One Drive“ saugykloje. Čia 

fiksuojami ir metodinės tarybos, ir metodinių grupių protokolai, susitarimai talpinami ilgalaikiai planai, 

seminarų medžiaga ir kt.  

Pagalba mokiniui. Progimnazijoje mokosi skirtingų gebėjimų ir skirtingo pasiekimų lygio 

mokiniai, todėl visus metus daug dėmesio skirta mokymosi motyvacijos skatinimui, motyvuojančio 

ugdymo proceso kūrimui. Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, buvo individualizuojamas mokymas 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymas integruojamas, modernizuojamas dalyko mokymas(is) 

aktyviai naudojant informacines technologijas. 

Dalykų mokytojai ieškojo veiksmingesnių būdų individualiai mokinių pažangai matuoti, pamokų 

turinį planavo atsižvelgdami į klasės gebėjimų lygį, diferencijuodami ir individualizuodami užduotis, 

stengėsi orientuotis į praktinių įgūdžių ugdymą, stebėjo signalinius pusmečių vertinimus, analizavo 

kiekvieno mokomojo dalyko mokinių individualią pažangą. Analizuojant mokinių, kuriems reikalinga 

mokymosi pagalba, rezultatus, kartu su tėvais buvo numatytos pagalbos priemonės, mokiniams teiktos 

konsultacijos individualiai ir grupėms pamokų metu (parenkant tinkamas mokymo(si) užduotis, 

metodikas, būdus ir kt.) ir po pamokų.  

Mokiniams buvo teikta nuosekli specialistų pagalba, sudarant sąlygas įvairių mokomųjų dalykų 

konsultacijų metu likviduoti mokymosi spragas arba gilinti žinias: 1–4 kl. mokiniams skirta 17 val./sav. 

(lietuvių k. ir matematikos), 5–8 kl. mokiniams – 20 val./sav. (lietuvių k., matematikos, anglų k., fizikos, 

istorijos, geografijos, chemijos, vokiečių k., biologijos). 

Ypač svarbi buvo mokymosi pagalba mokiniams, patyrusiems mokymosi sunkumų COVID-19 

pandemijos metu. Rengiant 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio (pirmosios 

dalies) ugdymo programų ugdymo planą buvo sudarytas mokymosi praradimų dėl COVID-19 

pandemijos kompensavimo planas. Parengtas planas suteikė galimybes mokytojams koreguoti pamokų 

temų skaičių metų (ilgalaikiuose) planuose. Gavus papildomą finansavimą, buvo organizuotos 

papildomos mokomųjų dalykų konsultacijos 1–8 klasėse.  

Mokytojai analizavo taikomų individualios pažangos vertinimo būdų privalumus ir trūkumus. 

Mokiniai, padedant klasių vadovams, fiksavo savo asmeninę pažangą (VIP lapai).  

Gabiems mokiniams sudarytos sąlygos gilinti akademines žinias, plėtoti saviraiškos gebėjimus 

šiose neformaliojo švietimo veiklose: „Gamtos mokslų studija“, „Pradinuko laboratorija“, „Pažinimo 

labirintas“, „Pažinimo akademija“, „Tyrinėjame ir mokomės“, „Robotika“, „Mažasis programuotojas“, 

„Istorikų būrelis“, „Programavimo kalba“; taip pat buvo siūloma ir teikiama mokymosi pagalba 

mokomųjų dalykų konsultacijose. 

STEAM ugdymas. Organizuotos veiklos, skatinančios tarpdalykinį bendradarbiavimą. 8 klasėse 

vyko integruotos geografijos ir rusų kalbos pamokos „Rusijos tautos“. Nuotoliniu būdu vyko integruotos 
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sveikatos ugdymo ir geografijos pamokos. 7 klasėse vestos integruotos informacinių technologijų ir 

matematikos pamokos, 5 klasėse gamtos žmogaus pamokos kartu su visuomenės sveikatos priežiūros 

specialiste „Kaip valyti dantukus“, o 6 klasėse – integruotos geografijos pamokos kartu su sveikatos 

priežiūros specialiste, skirtos Pasaulinei vandens dienai. Pamokose teorija sieta su praktika, medžiaga 

buvo grindžiama stebėjimu ir eksperimentais, skatinamas mokinių tarpusavio bendradarbiavimas, 

probleminis mąstymas ir kūrybiškumas. 

6 klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame renginyje „Science is Wonderful!“ („Mokslas yra 

nuostabus!“). Pamoką vedė Austrijos universiteto (University of Innsbruck, Austria) podoktorantas. 

Mūsų progimnazija yra STEAM mokyklų tinklo narė, todėl mokiniams ieškoma dar neatrastų 

veiklų. 1–8 klasių mokiniams surengtas susitikimas LEGO kūrybinėje laboratorijoje. Progimnazijos 7–8 

klasių mokiniai dalyvavo projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, kurį 

vykdė Nacionalinė švietimo agentūra, veiklose. Mokiniai turėjo galimybę atskleisti savo gebėjimus, 

tyrinėti aplinką moksliniais metodais mobilioje mokslinėje laboratorijoje „MoMoLab“. 

Vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus 

mokyklų mainų partnerystės projekto Come Together mokyklų-partnerių – Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ir Osnovna Škola „Braća Grulović“ (Beška, Serbija) mokytojų ir 

mokinių – virtualus pažintinis susitikimas. Mūsų progimnazijai atstovavo anglų kalbos mokytojų ir 

septintų klasių mokinių komanda. Pradinių klasių mokiniai kartu su respublikos mokyklų pradinukais 

susivienijo bendrai „eTwinning“ projekto „STEAMuko draugai“ veiklai. Progimnazijos pradinių 

ugdymo bendruomenė aktyviai prisijungė ir prie ES programavimo savaitės iniciatyvos 

#CODEWEEK2021. 

Progimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvavo įvairiose konferencijose, bendradarbiavo su 

Lietuvos ir kitų šalių mokytojais bei mokiniais, buvo skatinamas mokinių susidomėjimas gamtos 

mokslais. Pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytojai dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Nauja 

realybė – skaitmeninis mokytojas“, kurią organizavo Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Kėdainių 

profesinio rengimo centras. Mokytojos dalijosi patirtimi ir skaitė pranešimus „Šiuolaikinio mokytojo 

įrankiai pamokos sėkmei“ ir „Skaitmeniniai įrankiai – raktas į sėkmingą projektų įgyvendinimą“. 2 klasių 

mokiniai dalyvavo respublikinėje nuotolinėje pradinio ugdymo mokinių konferencijoje „Mažųjų 

technologijų kūrėjai“. Konferencijos metu mokiniai dalijosi technologinės kūrybos patirtimi: pristatė 

išbandytus internetinius piešimo įrankius, skaitė pranešimą apie savo technologinės kūrybos kelią, 

pristatė knygą – perskaitytų knygų dienoraštį, sukurtą Storyjumper programa, pasakojo apie kūrybinį 

procesą, kuriant 3D namus, automobilius iš kartono. Progimnazijos informacinių technologijų mokytoja 

kartu su 8 klasių mokiniais dalyvavo tarptautinėje nuotolinėje STEAM konferencijoje „EDSTART 

Šiauliai 2021“. Vokiečių kalbos mokytojas kartu su pradinio ugdymo mokytoju tobulino kompetencijas 

Kauno kolegijos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Creating and Sharing Digital Content for 

Education“ ir pristatė stendinį pranešimą „Robotai, kompiuteris ir sveikata“. Informacinių technologijų 

mokytojas dalyvavo Microbit konferencijoje. 

Spalio mėnesį progimnazijos vidiniame kiemelyje sukurta netradicinė pradinio ugdymo mokinių 

erdvė – basakojų Kneipo takas. 

Į STEAM veiklas stengiamasi įtraukti kuo daugiau progimnazijos bendruomenės narių. 

Organizuotas kūrybinis projektas progimnazijos darbuotojams ,,Velykos mūsų šeimoje“. Bendruomenės 

nariai dalyvavo velykinėse dirbtuvėlėse, kuriose mokėsi marginti kiaušinius dekupažo technika. 

Užsiėmimo metu ne tik margino kiaušinius, bet ir dalinosi kitais marginimo būdais, stalo dekoravimo 

idėjomis, tradiciniais Velykų patiekalais.  

Įgyvendinti visus numatytus planus sutrukdė karantinas Lietuvoje, todėl teko veiklas keisti, kai 

kurių atsisakyti, susidurta su netikėtumais. 

Progimnazijos puslapyje sukurta atskira STEAM nuoroda, kur viešinamos įvairios 1–4 kl. ir 5–8 

kl. mokinių formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo veiklos. Šiandien progimnazijoje sukurtos 

palankios sąlygos mokinius ugdyti šiuolaikiškais ugdymo būdais, integruojant gamtos mokslus, 
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technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, taip motyvuojant mokinius domėtis realiu 

pasauliu, jo pokyčiais ir progresu. 

Ugdymas karjerai. Ugdymo procese įgyvendinta ugdymo karjerai programa. Dalis šios 

programos numatytų rezultatų pasiekta integruojant mokomuosius dalykus, kita dalis – edukacinėse 

išvykose, projektinėje veikloje, miesto ar progimnazijos bendruomenės vykdomose akcijose, 

neformaliojo švietimo ir socialinėje veikloje.  

2 klasės mokiniams patiko lietuvių kalbos pamoka, kurią vedė rašytojas V. V. Landsbergis. Svečias 

diskusijos metu ne tik mokė antrokus subtilių kūrybiškumo žingsnių bei netikėtų posūkių kuriant istoriją, 

bet supažindino ir su rašytojo profesija. 

Tradiciškai progimnazijos 8 klasių mokiniams organizuojami susitikimai su Kėdainių miesto 

gimnazijų, Kėdainių profesinio rengimo centro atstovais ir artimiausiais profesinio mokymo centrais. 

Susitikimuose su Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos administracija ir mokiniais būsimieji gimnazistai 

buvo supažindinti su gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir bendrais susitarimais, galimybe mokytis 

AGA klasėje. Dalyvaudami balandžio mėnesį nuotoliniame susitikime su Kėdainių profesinio rengimo 

centro atstovais mokiniai sužinojo, kokios yra vykdomos profesinio mokymo programos bei plačiau 

susipažino su pačiomis populiariausiomis. Gruodžio mėnesį aštuntokams praktiškai buvo organizuotos 

įvairios veiklos Kėdainių profesinio rengimo centre. Tai puiki galimybė padėti mokiniams aktyviai 

pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdytis profesinę motyvaciją 

bei planuoti būsimą karjerą. 

8 klasių mokiniai kartu su technologijų mokytojais dalyvavo Kauno technikos profesinio mokymo 

centro virtualiuose profesijų pristatymuose „Startuok virtualiai – finišuok realiai“. Susitikimų metu 

mokiniai susipažino su šiuo centru, karjeros perspektyvomis, sėkmės istorijomis ir stojimo galimybėmis. 

7 klasių mokiniams vyko alternatyvioji praktinė maisto gamybos technologijų pamoka „Kaip 

nesveiką maistą pagaminti sveikai?“. Užsiėmimų metu buvo gaminami mokinių mėgstami greito maisto 

patiekalai ir jie „paverčiami“ sveikatai naudingais ir svarbiausia - gardžiais. 

Mokiniai vyko į Kauno hidrometeorologijos stotį ir susipažino su meteorologijos stoties veikla, 

istorija, meteorologo profesija, prietaisais. 

5–8 klasių mokiniams organizuotas darbas su „Euroguidance“ programomis. Tai puikios 

priemonės išsiaiškinti stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą. 

1 ir 3 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su kariais savanoriais bei jaunaisiais šauliais. Galbūt 

profesinės veiklos akcentavimas paskatins ateityje mažuosius mokinukus pasirinkti svarbias bei 

atsakingas profesijas. 

Progimnazijos 6 klasių mokiniai dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos projekto „Dirbsiu 

saugiai“ veiklose. Pamokų metu savo žiniomis dalinosi Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojai. 

Lektoriai įdomiai mokiniams pristatė savo gerąją darbo praktiką, pateikė gyvenimiškų situacijų 

pavyzdžių. 

Į klasių valandėlių temas buvo integruotos šios temos „Savęs pažinimo psichologinis portretas 

karjeros pristatyme“, „Įšok į tėvų klumpes“, „Mano karjeros galimybės“, „Kuo būti ateityje?“, „Mano 

karjeros kelias“. 

Organizuota piešinių paroda „Aš svajoju“. 

Vyko karjeros ugdymui reikalingos medžiagos tolesnis kaupimas kokybiškesniam mokinių 

karjeros ugdymui. Nupirktas edukacinis atminties lavinimo žaidimas „Profesijų pasaulis“. 

Mokinių ugdymo karjerai ir konsultavimo darbo grupės nariai dalyvavo konferencijoje „Ugdymas 

karjerai vos tik pravėrus mokyklos duris“. 

Sveikos gyvensenos ugdymas. Progimnazijos 1–8 klasėse organizuojamos 3 fizinio ugdymo 

pamokos. Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikesnis 2018–2022“. 2021 m. 

gruodžio 9 d. iš Nacionalinės sveikatos stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos 

koordinavimo komisijos gautas sprendimas, kad mūsų progimnazija pripažinta Aktyvia mokykla. Todėl 

2021–2025 m. bus įgyvendinamas parengtas fizinio aktyvumo skatinimo planas. 
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Paminėta Vandens diena, kurios tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę 

svarbą kiekvienam iš mūsų. Pasaulinei sniego dienai paminėti 2 klasės mokiniai kartu su šeimos nariais 

atliko smagias veiklas, į kurias buvo integruotos mokomųjų dalykų užduotys. Pasaulinės dienos be 

tabako metu mūsų progimnazijoje vyko akcija „Pūsk muilo burbulą vietoj cigaretės“. Mokiniai pūsdami 

muilo burbulus ragino visus rūkančiuosius nerūkyti bent šias dienas. Įsijungėme į Judumo savaitę ir 

buvome apdovanoti simboline taure kaip aktyviausiai į Europos Judumo savaitę įsijungusi progimnazija. 

Pasaulinės rankų plovimo dienos metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistė papasakojo apie švarą 

bei išgirdo vaikų mintis, kodėl tokia svarbi mūsų rankų švara. 

Mūsų bendruomenė prisijungė prie paramos akcijos „Gerumo lašelis“. Tradiciškai jau aštuntą kartą 

prisijungėme prie organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ socialinės iniciatyvos Solidarumo bėgimas. 

Vyko respublikinė Erasmus+ konferencija „Olimpinės vertybės kovoje su pavojais“. Šioje 

programoje dalyvavo organizacijos iš keturių šalių: Turkijos, Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos. 

Sistemingai fizinio ugdymo mokytojai organizavo aktyvias pertraukas – fizinis aktyvumas lauke 

arba progimnazijos patalpose. Tęsiamas mūsų progimnazijos „Sporto laboratorijoje“ mokinių 

testavimas. Išmaniųjų kūno sudėties analizatoriaus svarstyklių pagalba 3 klasės mokiniams buvo 

apskaičiuojami kūno masės indeksas, svoris, vidiniai bei išoriniai riebalai, kūno raumenys. Gauti 

rezultatai palyginti su prieš pusę metų atliktais tyrimais. Pamokose reguliariai organizuotos 2–3 min. 

fizinio aktyvumo ar emocinio atsipalaidavimo pertraukėlės, akių mankštos. 

Progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai jau šeštą kartą organizavo tarptautinį 1–4 klasių 

mokinių piešinių konkursą „Kelias į Olimpą“. Tai progimnazijoje vykdomas piešinių konkursas, kuris 

skatina pradinių klasių mokinius domėtis sporto šakomis ir sporto nauda sveikatai, ugdo mokinių 

meninius gebėjimus bei vertybines nuostatas. Buvo organizuota respublikinė virtuali kūrybinių darbų 

fotografijų paroda ,,Mano raidės sportuoja“, kurioje pateikti dalyvių darbai iš antrinių žaliavų ir atliekų. 

Organizuota netradicinė veikla – sportuojanti Kalėdų eglutė. Ant jos šakų sūpuojasi įvairių sporto šakų 

atstovai, sporto reikmenys, kurie sukurti iš antrinių žaliavų. 

Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis progimnazijoje įrengtas defibriliatorius. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas pravedė mokiniams mokymus dėl naudojimosi šiuo įrenginiu. 

4 klasių mokiniams vyko integruotos fizinio ugdymo pamokos „Kodėl taip svarbu mokėti teikti 

pirmąją pagalbą?“, kuriose mokiniai mokėsi įvertinti nelaimės ištikto nukentėjusiojo būklę bei atlikti 

pradinį gaivinimą. Vyko kitokios geografijos pamokos „Žalingi įpročiai“ (rūkymo žala) 6 klasių 

mokiniams, kuriose dalyvavo ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 2 klasėje vyko integruota 

pasaulio pažinimo ir sveikatos ugdymo pamoka „Kaip sužinoti, kiek sveriame?“. 4 klasėse vyko 

edukacinė pamoka „Gaminame iš vaisių ir daržovių – ragauju, skanauju ir vaišinu kitus“. Organizuotos 

edukacinės pamokos „Ką žinai apie vaistažoles“, „Geriame arbatą“, „Gaminu iš vaisių ir daržovių. 

Ragauju vaišinu“, „Mitybos piramidė – kaip teisingai maitintis“, Rakto skylutė – mitybai palankesni 

maisto produktai“, „Ką žinai apie antibiotikus. Pagrindiniai faktai apie antibiotikus ir atsparumą“, 

„Vandens diena“. 5–8 klasėse vyko integruotos pamokos: „Elektroninės cigaretės: tiesa ar mitas?“, 

„Rega“, „Ką gauname su maistu?“, „Ką rodo maisto produktų etiketė?“, „Sveika mityba“, „Apie dantis 

ir kramtomąją gumą“, „Lytinis brendimas – organizmo ruošimasis daugintis“, „Mikroorganizmų 

naudojimas pramonėje“, „Maiste yra gyvybiškai svarbių medžiagų“, „Maisto produktų etikečių tyrimas“, 

„Fizinio krūvio įtaka širdies darbui“, „Jutimo organai“, „Kaip sveikai maitintis?“, „Kvaišalų vartojimas“, 

„Gydytojau, aš susirgau!“, ,,Vaistai – nuo ligų“, „Aplinkos tarša“, „Maisto chemija prie Kūčių stalo“. 

Sėkmingai integruotos ir vykdytos programos: socialinio emocinio ugdymo, Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa, Žmogaus saugos programa, Olimpinių vertybių ugdymo programa. 

Siekiant emociškai saugios, socialiai atsakingos ir sveikos bendruomenės ūgties visus metus buvo 

sudarytos galimybės bendruomenės nariams įgyti žinių sveikos gyvensenos tematika, būti fiziškai 

aktyviems. 1 klasių mokiniams vyko sveikatingumo klasės valandėlės „Sveiki dantukai“, „Patikrink – 

paskambink – padėk“. Birželio mėnesį progimnazijoje vyko dvi vaikų dieninės vasaros poilsio ir 
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užimtumo stovyklos „Auk, pažink ir veik 1“ ir „Vasaros atostogų mozaika“. Stovyklose dalyvavo 40 

progimnazijos mokinių, kurie penkias dienas puikiai leido laiką progimnazijoje bei edukacinių, 

pramoginių, pažintinių išvykų metu. Organizuotas nuotaikingas renginys – „Mažosios olimpinės 

žaidynės“, kuriose dalyvavo visi pradinių klasių mokiniai. Mokinių taryba ėmėsi iniciatyvos „Fizinio 

ugdymo pamokos KITAIP“. Šokių mokytoja kartu su 3 ir 4 klasių mokiniais prisidėjo prie LRT laidos 

„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ populiarinamos Europos transliuotojų sąjungos vaikų draugystės 

iniciatyvos „Matau tave“. 

Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, formuoti sveikos gyvensenos, kūrybiškumo įgūdžius 

progimnazijoje buvo organizuota tradicinė pažintinė, kultūrinė, meninė ugdymo diena „Sveikatos 

aruodai“. 

Svečias iš Kanados Ryanas Dutkus, asociacijos Lietuva Lakrosas įkūrėjas ir prezidentas, vedė 

LAKROSO žaidimo seminarą ir praktinę veiklą ne tik mūsų progimnazijos, bet ir Kėdainių rajono fizinio 

ugdymo mokytojams, o praktinėje veikloje dalyvavo ir progimnazijos mokiniai. Užmegztas glaudus 

ryšys su bendruomenės „Camino Lituano“ įkūrėjais. Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai turės galimybę 

dalyvauti „Camino Lituano“ piligriminėse kelionėse, patirti nuotykių, iššūkių, ugdytis drąsą, partnerystės 

ir lyderystės gebėjimus.  

Įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto ,,Judėsi – sveikatą laimėsi“ 

veiklas, pirmą kartą progimnazijos stadione vyko netradicinis renginys – čempionatas riedlenčių parke.  

Organizuoti mokymai mokinių tėvams „Sveika ir graži šypsena – jūsų rankose“. 

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyrius atliko tyrimą 

„Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą“. 

Ekologinis švietimas ir ugdymas. Mokinių ekologinės kultūros formavimas vykdomas tiek 

ugdymo procese, tiek popamokinėje veikloje. EKO veiklos ir nuostatos integruotos į įvairių mokomųjų 

dalykų pamokas: „Septyni paprasti būdai kaip tausoti gamtą ir teisingai rūšiuoti“ (anglų k.), „Aplinkos 

problemos ir priežastys“ (anglų k.), „Kaip aš galiu prisidėti prie gamtos saugojimo“ (anglų k.), 

matematikos, technologijų, dailės, muzikos pamokas. 

Dalyvauta įvairiuose EKO ugdymo krypties konkursuose, olimpiadose. Mokiniai dalyvavo 

rajoninėje piešinių parodoje-konkurse „Pirmasis pavasario žiedas“, skirtame Žemės dienai paminėti. 

Progimnazijos EKO komanda dalyvavo aplinkosauginiame konkurse „Žaliosios olimpiados Odisėja“, 

kurį organizavo VšĮ „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginiu švietimu besirūpinanti organizacija „Kita 

forma“. 7–8 klasių mokinių komanda dalyvavo nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje ir 

pademonstravo puikias aplinkosaugos žinias bei indėlį, skleidžiant aplinkosaugos idėjas. 

Organizuotas respublikinis nuotolinis pradinio ugdymo mokinių darbelių iš antrinių žaliavų 

konkursas „Sportuojanti Kalėdų eglutė“. Dalyvauta respublikiniame 1–4 klasių darbelių iš antrinių 

žaliavų konkurse „Naujai gimęs kalėdiniu žaisliuku“. Organizuota specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių mokinių kūrybinių darbų paroda iš antrinių žaliavų „Mano raidės sportuoja“. 

Tikslingai ir kryptingai bendradarbiauta su įvairiais partneriais. Kartu su aktyviu 

aplinkosaugininku, verslininku R. Linevu surengta gamtosauginė iniciatyva „Paukščiai grįžta namo“, 

skirta Keturiasdešimties paukščių dienai paminėti.  

Siekdami tobulinti aplinkosaugines kompetencijas mokytojai ir mokiniai dalyvavo įvairaus 

pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: tarptautinėje konferencijoje „EKO idėjos Lietuvai 

2021“. 7–8 klasių mokiniai dalyvavo aplinkosauginėje konferencijoje „Įdomioji ekologija“. 

Organizuoti žygiai pėsčiomis, kurių metu buvo ne tik stiprinamas fizinis ir emocinis mokinių 

pasirengimas, pritaikytas olimpinių vertybių ugdymas bendraujant, bet sudarytos galimybės natūraliomis 

sąlygomis išmokti rūšiuoti šiukšles. 

Buvo įgyvendinamos dvi neformaliojo ekologinio švietimo programos: EKO turizmas (1–4 kl.) ir 

EKO būrelis (5–8 kl.). Savo veiklą antrus metus sėkmingai vykdo neformaliojo švietimo būrelis „Eko 

turizmas“. Mokiniai nuolat švarino mokyklos aplinką – rinko ir rūšiavo šiukšles ir entuziastingai 

prisijungė prie Atliekų tvarkymo centro (ATC) iniciatyvos „Mes rūšiuojam“. 
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Buvo rengiami ir vykdomi mokomieji, socialiniai, ekologiniai, kūrybiniai projektai. Ketvirtokai 

aktyviai dalyvavo aplinkos tvarkymo akcijoje „DAROM 2021“. Savo veiklomis prisijungėme prie 

Tarptautinės elektronikos atliekų dienos paminėjimo. Progimnazijoje veikiantis EKO būrelis atliko 

klausimyną, skirtą šiai dienai. Siekiant didinti visuomenės, kurioje gyvename, informuotumą apie 

pasaulinę klimato kaitą, nuo spalio 28 d. įgyvendiname projektą „Climate is changing, it's our turn!“. 

Pirmus metus mūsų progimnazija prisijungė prie Europos atliekų mažinimo savaitės akcijos. Jos 

metu vyko įvairios informacinės ir šviečiamosios iniciatyvos. „Eko turizmo“ būrelio dalyviai atliko 

Rūšiuotuko užduotėles, prisiminė, kaip teisingai rūšiuoti ir tvarkyti atliekas. Vyko užsienio kalbų 5–8 

klasių konferencija „Nuo sveikos gyvensenos iki sveikos aplinkos“ („Healthy me, healthy 

environment“). Progimnazijos koridoriuose esančių televizorių ekranuose buvo demonstruojami 

animuoti filmukai apie atliekų rūšiavimą ir perdirbimą. Vyko teminės logopedinės pratybos 

„Nekalbiukams patinka rūšiuoti“. 6-ų klasių mokiniai dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos organizuotoje edukacinėje ekskursijoje Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyne. Parengtas ir paviešintas fotoalbumas „Mano šeima rūšiuoja“. 

Progimnazijos II aukšto erdvėse įrengtas EKO edukacinis kampelis. Bendradarbiauta su šiomis 

EKO tinklo mokyklomis ir ugdymo įstaigomis: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija, lopšeliu-darželiu „Puriena“. 

II TIKSLO įgyvendinimas. Progimnazijos kultūros, skatinančios lyderystę, partnerystę ir 

atsakomybę, puoselėjimas, bendruomenės telkimas pokyčiams. 

2.1. Sveikatinimu bei olimpinėmis vertybėmis grįstos bendruomenės ir palankaus socialinio 

emocinio mikroklimato kūrimas. 

2.2. Modernių ir saugių aplinkų, įgalinančių mokinius siekti sėkmės ir įprasminti mokymąsi, 

bendrakūra. 

2.3. Aktyvus bendruomenės dalyvavimas projektinėje veikloje ir bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais ir vietos bendruomene stiprinimas. 

Olimpinių vertybių ugdymas. Progimnazijos direktorius ir Olimpinių vertybių ugdymo 

koordinatorius dalyvavo Olimpinių vertybių ugdymo programos 2 lygio mokymuose bei kasmetiniame 

forume Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (LTOK). Progimnazijoje įkurtas Olimpinis komitetas. 

Olimpinio ugdymo programos mokymo vadovai (LTOK instruktoriai) surengė bendruomenės mokymus 

„Olimpinių vertybių ugdymo integravimas į ugdymo turinį“. Lapkričio mėnesį visi pradinio ugdymo 

mokiniai jau ketveri metai aktyviai dalyvavo projekto LTOK organizuojamoje iniciatyvoje „Olimpinis 

mėnuo 2021“. Mokiniai gilinosi fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, emocinės sveikatos ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. Projekto ,,Olimpinis mėnuo“ veiklose, ,,Sveikos mitybos“ savaitėje, 

aktyviai dalyvavo 3 klasės mokiniai. 2 klasės mokiniai taip pat įsitraukė į ,,Olimpinio mėnesio“ savaitės 

veiklas. Mokiniai mokėsi Ąžuolo mankštos, kvėpavimo pratimų, buvo fiziškai aktyvūs – ėjo į žygį 

pėsčiomis, ekskursijos metu keliavo Ignalinos nacionaliniu parku. 

Organizuotas tarptautinis pradinio ugdymo mokinių piešinių konkursas „Kelias į Olimpą“ 

(surengta virtualioji mokinių darbų paroda progimnazijos tinklapyje). Pradėta kurti olimpizmo idėjomis 

grįsta edukacinė erdvė I aukšto koridoriuje (einant į baseiną). 

Neformalusis vaikų švietimas. Progimnazijoje veikiančios neformaliojo švietimo programos 

plėtoja progimnazijos tradicijas ir kultūrą, tenkina vaikų saviraiškos poreikius ir galimybes. 

Neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja apie 83 proc. progimnazijos mokinių. Aktyviausiai programų 

veiklose dalyvauja 1–4 klasių mokiniai. Progimnazijoje veikia 43 būreliai, panaudota 50 neformaliojo 

vaikų švietimo valandų iš pagal progimnazijos ugdymo plane skirtų 64 val. Įstaigoje veikia sporto ir 

sveikos gyvensenos, gamtamoksliniai, technologiniai, meniniai, intelektualiniai būreliai: futbolo, 

plaukimo, lakroso, ,,Augu sveikas“, krepšinio bei sportinių žaidimų būreliai, jaunučių šokių kolektyvas 

,,Dagilis“, robotikos, baleto, dziudo „Eko turizmas“, „Informatikos labirintuose“, „M. Daukšos jaunųjų 

ateitininkų kuopa“, ,,Profesijų pasaulyje“, instrumentinės muzikos ir kt. Neformaliojo švietimo veikloms 

organizuoti pirmiausia atliekama mokinių apklausa dėl neformaliojo vaikų švietimo poreikio kitiems 
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mokslo metams ir atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius resursus skiriamas valandas bei lėšas, 

stengiamasi šį poreikį patenkinti. Lyginant su ankstesniais metais padaugėjo dalykinių būrelių, mokiniai 

savo žinias ir gebėjimus gali lavinti lankydami informatikos, ,,Pažinimo laboratorijos“, ,,EKO“, ,Jaunojo 

tyrėjo“, ,,Knyga – tai mano pasaulis“ būrelius. Progimnazijoje sudarytos puikios galimybės vaikų sporto 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Sporto būreliuose mokiniai siekia aukštesnių rezultatų, 

plėtoja sporto ir bendrąsias kompetencijas, olimpines vertybes, ugdomos savigarbos, pagarbos kitam 

asmeniui, tarpusavio pagalbos ir rūpinimosi kitais nuostatos. Įgyvendinant olimpinių vertybių ugdymo 

programą ir siekiant stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sveikatą bei tenkinti vaikų 

poreikį judėti, organizuotas sporto būrelis ,,Augu sveikai“. Užsiėmimų metu orientuojamasi į inovatyvią 

fizinių pratimų sistemą, padedančią stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių fizinę 

ištvermę, jėgą, lavinami mokinių judesio planavimo gebėjimai. Organizuojant veiklas 

bendradarbiaujama su VŠĮ ,,Būk saugus LT“ organizuojant neformaliojo vaikų švietimo veiklą ,,Saugus 

vaikas“. Didėjant būrelių pasiūlai, daugėja ir mokinių, lankančių būrelius. Pradinio ugdymo mokiniai 

dalyvauja 1–2 būrelių veiklose, tačiau 5–8 klasių mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose 

dar nėra pakankamas. Nemažai mokinių lanko būrelius kitose institucijose. ,,Keliautojų būrelio“ nariai 

dalyvavo Tarptautiniame B. Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkurse „Mano ateities pasaulis“, 

nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse, nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje, 

nacionalinėje geomokslų olimpiadoje. Pradinių klasių mokiniai prie LRT iniciatyvos, sukūrė šokį 

„Matau tave“. Šokių būrelio nariai dalyvavo šokių konkurse „Permainų laiko ritmu“, kurį organizavo 

Valstybės pažinimo centras. M. Daukšos jaunųjų Ateitininkų kuopos mokiniai kūrė atvirukus, skirtus 

Šeimos metams paminėti, konkurse tapo prizininkais, susitiko ir diskutavo su kunigu Martynu 

Povylaičiu. Mokiniai dalyvavo Kauno arkivyskupijos organizuotame dviejų dienų piligriminiame žygyje 

(Raseinių rajone, Ugionys – Šiluva), Kauno arkivyskupijos Jaunimo dienoje Šiluvoje, KJC „Tiltai“ 

organizuotoje vaikų vasaros stovykloje, edukacinėje išvykoje į Krekenavą. Bendradarbiaujant su 

Kėdainių jaunimo centru „Tiltai“ parengtas ir įgyvendintas Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamas 

projektas „Ieškodamas gyvenimo bendrauk, atrask“. Tikslingai palaikomi ryšiai su Kauno arkivyskupijos 

Jaunimo centru, Kėdainių Šv. Juozapo parapija. 

Mokinių taryba aktyviai dalyvavo rajono mokinių tarybos mokymuose, apklausose. Vykdytos 

fizinio lavinimo (karatė) pamokos pradinio ugdymo mokiniams. „Eko turizmo“ būrelio nariai dalyvavo 

Tarptautinės elektronikos atliekų dienos minėjime (klausėmės paskaitos apie rūšiavimą, žinias 

pritaikėme praktinėse veiklose), taip pat Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Per 

neformaliojo švietimo programos ,,Mano pasaulis“ užsiėmimus mokiniai lankėsi miesto bibliotekoje. 

Įgyvendintas pradinių klasių mokinių projektas ,,Tau, mano mamyte”, organizuota Europos Judumo 

savaitė. Vyko Mokslo ir žinių šventė. Paminėta Tarptautinė mokytojų diena, Tolerancijos diena. 

Organizuotos ketvirtokų ir aštuntokų išleistuvės. 

Bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti organizuotos pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“, ,,Gyvasis tautos 

žiedas“, skirtoje paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, ,,Gyvybės medis“ paminint 

Gedulo ir Vilties dieną. Paminėtos Tarptautinės holokausto aukų atminimo, Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo dienos – Kėdainių Holokausto aukų atminimo vietoje Daukšių kaime organizuotas „Atminties 

kelias“. Surengtos viktorinos: virtualioji „Sausio 13-oji–Laisvės gynėjų diena“, Kahoot „Ką žinau apie 

Lietuvą?“, skirta Vasario 16 dienai paminėti. Vykdytas klasių projektas „Linkėjimai Lietuvai“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Sukurta pradinių klasių mokinių virtualioji knyga „Dovana 

Lietuvai“ – sveikinimai bendruomenei Kovo 11-osios, Šv. Velykų proga parengta pradinio ugdymo 

mokinių knyga „Velykinis margutis“. Dalyvauta respublikinėje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atminties 

kelias“, skirtoje paminėti Holokausto aukų atminimo 80-ąsias metines. Tolerancijos centro atstovai 

dalyvavo renginyje ,,Atminties kelias – pažinimo kelias“ Lietuvos vyriausybėje, vykdytas Europos 

egzaminas. Mokiniai dalyvavo Kėdainių mieste organizuojamose edukaciniuose užsiėmimuose, 
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projektuose. Užmegztas bendradarbiavimas su „Camino Lituano“ piligriminio kelio įkūrėjais. 

Progimnazijoje suorganizuotas susitikimas su šio kelio iniciatoriais ir dalyviais. 

Sėkmingai į virtualiąją erdvę perkeltas ir popamokinis ugdymas: tradiciniai mokyklos renginiai 

(Kalėdinis karnavalas, Laisvės gynėjų diena, Motinos diena), organizuotos virtualiosios mokinių darbų 

parodos, viktorinos. Dailės būrelio ,,Dailė ir aš“ nariai prisidėjo puošiant progimnazijos erdves: sukurta 

instaliacija ,,Atminties kelias“, skirta Lietuvos žydų genocido aukų dienai paminėti, I aukšto vestibiulyje, 

mokinių darbų dekoracijos, instaliacija Helovino dienai, sukurtos dovanėlės mokytojų dienai, kalėdinės 

dekoracijos šventiniam progimnazijos apipavidalinimui. Organizuota „Geros nuotaikos diena“, skirta 

stiprinti psichinę sveikatą. Advento pradžią paminėjome „Žibintų rytmečiu“. Organizuota Gerumo akcija 

„Mano mamos uogienė“. 

2021 m. surengtas pradinio ugdymo mokinių rajoninis fotografijų konkursas „Pagauk pavasario 

akimirką“, respublikinis pradinių klasių mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursas „Naujai gimęs 

kalėdiniu žaisliuku“. Surengtos bendruomenės nuotolinės kūrybinės dirbtuvėlės „Kaip originaliai 

nusimarginti margučius Velykoms?“ Vyko pradinio ugdymo mokinių konkursas „Mažais žingsneliais 

pažangos link“. Didžiausią pažangą padarę mokiniai apdovanoti kelione į Lietuvos sporto universitetą. 

Aktyviai dalyvauta sporto veiklose. Organizuotas nuotraukų konkursas „Sniego diena 2021“. 

Populiarinome lakroso žaidimą. Džiaugiamės partneryste su lakroso Lietuvoje įkūrėju R. Dutkumi. 

Organizuotos akcijos: „Europos judumo savaitė“, Pasaulinė sniego diena 2021“, dalyvavome „BeActive“ 

– Europos sporto savaitėje, LTeam žiemos festivalyje, respublikiniame virvės traukimo festivalyje, 

atvirose LSU kroso varžybose. 1–8 kl. mokiniai aktyviai dalyvavo Olimpinės dienos rungtyse, pradinio 

ugdymo mokiniams vyko mažosios Olimpinės žaidynės. Spalio mėnesį organizuotas VšĮ „Gelbėkit 

vaikus“ inicijuojamas „Solidarumo bėgimas 2021“. Įgyvendintas Olimpinės kartos projektas „Mes – 

mažieji olimpiečiai“. 

Kultūros paso paslaugomis pasinaudojo visų klasių mokiniai. Organizuota 15 edukacinių 

užsiėmimų. Geros savijautos programos užsiėmimai organizuoti visose progimnazijos klasėse. 

Stiprinamas vaikų ir jaunuolių psichologinis atsparumas, savivertė bei skatinama jų motyvacija 

dalyvaujant edukacijose „Mano draugas – gamta!“, „365 dienos sveikatai, „Emocinės sveikatos ABC“, 

„Bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių ugdymo“, „Kas aš esu?“ Edukacijose buvo 

diskutuojama apie emocinės sveikatos svarbą, paauglystės laikotarpį, ryšį su gamta, saviraišką, šalies 

valstybingumą, kitų tautų pažinimą. Jas vedė 14 lektorių. Buvo ugdomi mokinių socialiniai emociniai, 

bendradarbiavimo įgūdžiai, mokiniai mokėsi save pažinti, ugdėsi gebėjimus reflektuoti, priimti 

atsakingus sprendimus. 

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, gerinant bendruomenės mikroklimatą. 
Progimnazijoje nuosekliai įgyvendinamas socialinis ir emocinis ugdymas bei „LIONS QUEST“ 

programa. Per klasių valandėles diegiamos programos „Laikas kartu“ (1–4 kl.) ir ,,Paauglystės 

kryžkelės“ (5–8 kl.), siekiama tobulinti specialiuosius įgūdžius (savimonę, socialinį suvokimą, 

asmenybės valdymą, bendravimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą). Parengtos socialinio 

emocinio ugdymo programų ,,Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“ temų integravimo į ugdymo turinį 

gairės (patvirtinta direktoriaus 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-104). 

Aktyviai veikia SEU komitetas – mokomasi dirbti su SEU tvarumo užtikrinimo įrankiais, 

sistemingai vyksta pasitarimai, telkiama progimnazijos bendruomenė SEU kompetencijų įgyvendinimui. 

SEU komitetas padeda įgyvendinti progimnazijos iškeltus akademinius ir elgsenos prioritetus, integruoti 

į pamokų turinį socialinį, emocinį ir akademinį ugdymą. Organizuotas seminaras pedagoginiams 

darbuotojams „Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveika“ (lektorė psichologė O. Lukšienė). 

Vasario mėnesį vyko SEU mokymai bendruomenei „Penki įsitraukusio mokymo matmenys“, apskrito 

stalo diskusija „Mokyklos socialinės problemos, jų sprendimo būdai, lūkesčiai“. Balandžio mėnesį 

organizuota metodinė diena ,,Kaip pasiekiama SEU sėkmė“. SEU komitetas taip pat organizavo 

mokymus tėvams „SEU plėtojimas progimnazijos gyvenime“ (R. Lukoševičienė, E. Lavrukėnienė, E. 

Liniuvienė, V. Jakuitienė). SEU komandos narių skaityti pranešimai bendruomenėje: E. Liniuvienės - 
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„Penki įsitraukusio mokymo matmenys. Aktyvus savęs stebėjimas“, „SEU metodų taikymas įvairių 

dalykų pamokose“, tėvams – „SEU integravimas į ugdymo procesą“. E. Lavrukėnienės ir R. 

Kučiauskienės skaitytas pranešimas progimnazijos pedagogams „Praktinės veiklos ir žaidimai pagal 

penkias SEU kompetencijas“. R. Kučiauskienė pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje dalijosi 

patirtimi apie vaikų emocinį intelektą. E. Lavrukėnienė dalijosi žiniomis su mokytojais tema „Penki 

įsitraukusio mokymo matmenys: būti atvira širdimi“, tėvams – „SEU integracija į ugdymo procesą: 

klasės valandėlė“. A. Kuperskienė ir I. Neliupšienė dalijosi patirtimi klasių vadovų metodiniame 

pasitarime ,,SEU klasės valandėlės. Geroji darbo patirtis“. R. Lukoševičienė supažindino tėvus su SEU 

integravimu į bendruomenės gyvenimą. Pristatyta knyga ,,Penki įsitraukusio mokymo matmenys“. 

Socialinis emocinis ugdymas organizuotas kryptingai, mokiniai, mokytojai ir tėvai įgijo žinių, nuostatų, 

įgūdžių ir kompetencijų, būtinų psichikos sveikatai stiprinti ir išsaugoti. 

SEU temos integruotos į 1–4 klasių mokiniams organizuotas ,,Olimpinio mėnesio 2021“ veiklas. 

Atnaujinamos teigiamos emocinės erdvės psichologo, specialiųjų pedagogų kabinetuose. Koridoriuose, 

klasėse kabo ,,Emometrai“. SEU komiteto nariai dalyvavo filmuko kūrime (TV3 televizija), skirtame 

pasaulinei SEU dienai paminėti, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos diskusijoje apie 

socialinio emocinio ugdymo strategiją, jos plėtojimą ir įgyvendinimą Lietuvos švietimo sistemoje. 

Pasaulinei socialinio emocinio ugdymo dienai pažymėti sukurtas filmukas apie progimnazijos vaikų 

emocijas nuotolinio mokymosi laikotarpiu. Organizuotos bendruomenės apklausos „Nuotolinio ugdymo 

iššūkiai, sėkmės ir galimybės“, rezultatai pristatyti bendruomenei. 1–4 klasių tėvams parengtos 

rekomendacijos ,,Emocinė sveikata. Kaip padėti vaikui tapti ir išlikti emociškai sveikam“. Dalyvauta 

socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje ,,Dramblys“. 

Vaiko gerovės komisijos veikla. Progimnazijoje nuosekliai ir sistemingai teikiama švietimo 

pagalba. Švietimo pagalba teikiama 119 mokinių: spec. pedagogo pagalbą gauna 57 mokiniai, logopedo 

– 96, psichologo – 43, soc. pedagogo – 44, mokinio padėjėjo – 17 mokinių. 

Aktyviai dirbo progimnazijos Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), organizuota 20 posėdžių, 

kurių metu aptartos mokinių probleminio elgesio keitimo ir pozityvaus elgesio palaikymo, ugdymosi 

problemos, numatyti pagalbos būdai ir formos. VGK siekė užtikrinti mokinių gerovę ir saugumą, saugios 

ir palankios mokinių ugdymui(si) aplinkos kūrimą progimnazijoje ir už jos ribų, organizavo pagalbą 

mokiniams nuotolinio ugdymo metu progimnazijoje ir namuose, vykdė priimtų VGK nutarimų 

stebėseną. Vykdyta mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir progimnazijos nelankymo 

prevencija, aptartas mokinių mokymas namuose, mokinių, atvykusių iš užsienio ir kitų Lietuvos 

mokyklų, pažanga, adaptacijos klausimai progimnazijoje. Visose klasėse aptartos progimnazijos tvarkos 

ir susitarimai, kurie buvo pakartotinai pristatyti bendruomenei. Teikiant pedagoginę, socialinę, 

specialiąją bei psichologinę pagalbą buvo organizuojamos individualios ir grupinės konsultacijos 

mokiniams, sprendžiant jų elgesio, mokymosi sunkumų, savivertės, bendravimo ir kitas psichologines 

problemas. Teikta savalaikė psichologinė pagalba smurtą patyrusiems, smurtaujantiems mokiniams bei 

jų tėvams. Nuolat vyko sistemingas bendradarbiavimas su Kėdainių ŠPT ir kitų institucijų atstovais, 

užtikrinančiais vaiko gerovę, specialistais, pedagogais ir tėvais, dalyvauta atvejo vadybos posėdžiuose.  

VGK nariai paruošė mokinių judėjimo krypčių žemėlapius, judėjimo reguliavimo srautus prieš 

naujus mokslo metus. Savo veikloje VGK nariai siekė ugdymo kokybės gerinimo diegiant įtraukiojo 

ugdymo nuostatas: teikta mokinių poreikius atitinkanti švietimo pagalba, organizuotas į bendrąsias 

kompetencijas orientuotas ugdymo procesas. Švietimo pagalbos specialistai teikė konsultacijas 

mokiniams, skirtas mokymosi praradimams kompensuoti. Parengtos pritaikytos ir individualizuotos 

ugdymo programos, aptartas programų įgyvendinimo sėkmingumas. Sistemingai atliekamas mokinių 

pažangos vertinimas (pasibaigus pusmečiui). Parengti individualūs ugdymo planai iš užsienio 

atvykusiems mokiniams. Įvertintos turimos žinios, numatyti švietimo pagalbos poreikiai ir priemonės 

spragoms įveikti. Nuotolinio nacionalinio 4 klasių SUP mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai aptarti 

ir pristatyti bendruomenei. Atlikti tyrimai: pirmokų adaptacijos tyrimas, penktokų adaptacijos tyrimas, 

1–4 ir 5–8 klasių mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, tėvų (globėjų, rūpintojų) tyrimas, nuotolinio 
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mokymosi sunkumų tyrimas, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas. 15 mokinių nukreipti tyrimui į 

Kėdainių ŠPT. Švietimo pagalba sistemingai teikiama socialinę atskirtį patiriantiems, socialinės rizikos 

grupės mokiniams bei ekonominių sunkumų turinčių šeimų nariams. 

Šeštų ir septintų klasių mokiniams organizuoti prevenciniai užsiėmimai „Savižala“, „Kaip padėti 

sau ir kitiems“, kuriuos vedė VšĮ ,,Domus Solis“ lektorės. Mokiniai turėjo galimybę atlikti dėkingumo 

praktikas, pateikti iniciatyvas, kaip pagelbėti draugui, kai jam yra sunku, turėjo galimybę pagilinti 

bendravimo kompetencijas, diskutuoti. Organizuotas sąmoningumo didinimo mėnuo ,,Be patyčių“. 

Dalyvauta ,,Darnaus vystymosi projektai“ inicijuotame projekte ,,Nebelošk“. Vesti pirminiai 

prevenciniai pokalbiai mokiniams, turintiems priklausomybių ir kitų problemų. Įgyvendinta vaikų 

vasaros poilsio ir užimtumo programa ,,Auk, pažink ir veik 1“. 

Progimnazijoje pradėta įgyvendinti DofE (The Duke of Edinburgh's' International Award program) 

programa. Įgyvendinant programą, progimnazijoje skatinama mokinių lyderystė, siekiama ugdyti 

pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, iniciatyvumą, komandinio darbo įgūdžius, kritinį mąstymą, empatiją, 

atsakomybę. Programoje dalyvavo 10 mokinių. Programos ir veiklos vadovais tapo 4 progimnazijos 

mokytojai. 

Siekiant užtikrinti sėkmingą 1 ir 5 klasių mokinių adaptaciją, kiekvienais metais vykdoma 

stebėsena, organizuojamas tyrimas. 1 klasės mokinių tyrimo rezultatai aptarti VGK posėdyje. 

Išanalizavus mokinių tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad 94 proc. mokinių įvardijo, kad progimnazijoje 

jaučiasi gerai, yra laimingi, jiems patinka mokytis, turi draugų, sutaria su klasės draugais. Su tėvais apie 

praleistą dieną progimnazijoje kalbasi 94 proc. mokinių, 97 proc. tėvų vaikus pagiria. Tėvai pasitiki 

progimnazija, patenkinti gerais santykiais su klasės mokytoja, geru klasės mikroklimatu, mano, kad 

vaikai prisitaikė prie mokyklinio režimo, jaučiasi saugūs. Tėvų nuomone, vaikai jaučiasi pavargę po 

pamokų, tapo šiek tiek nervingesni, jiems užtenka informacijos apie vaiko ugdymą progimnazijoje. 

Nuotolinio ugdymo metu mokiniams teikta pagalba ir priežiūra progimnazijoje. Mokiniams, kurie 

patyrė sunkumų nuotolinio mokymosi metu (neturi sąlygų mokytis namuose, nėra pakankamai lėšų, 

socialinių įgūdžių ar motyvų, tėvai privalo darbo funkcijas atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti 

pradinių klasių mokinių priežiūros), VGK, įvertinusi mokinių sąlygas šeimoje, rekomendavo vaikams 

mokytis progimnazijoje, laikantis srautų valdymo, saugaus atstumo, užtikrinant priežiūrą ir maitinimą. Į 

pagalbą mokiniui mokytis nuotolinio ugdymo metu progimnazijoje įtraukti švietimo pagalbos 

specialistai, progimnazijos administracija, bibliotekininkės, duomenų bazės administratorė. Kiekvieną 

mėnesį VGK posėdžiuose aptartas mokymosi pažangos užtikrinimas organizuojant ugdymą 

progimnazijoje nuotoliniu būdu. Pagalba mokiniams buvo teikiama sklandžiai. Mokiniai, atvykę į 

progimnaziją, laiku jungėsi į pamokas, atliko užduotis, tačiau turėjo problemų dėl darbų siuntimo 

mokytojams. Svarstyti psichologinės ir socialinės pagalbos teikimo nuotoliniu metu klausimai. 

Pagrindinės problemos, kylančios mokiniams mokantis nuotoliniu būdu, yra emocijų nevaldymas, 

netinkamas elgesys, nesutarimai su tėvais. Socialiniai pedagogai, psichologas, spec. pedagogai bendravo 

su mokytojais, klasių vadovais, mokinių tėvais, sprendė pamokų lankomumo, mokinių motyvacijos, 

bendravimo, netinkamo elgesio klausimus. 

Buvo vedami individualūs pokalbiai su mokinių, grįžusių iš užsienio tėvais. Išsiaiškinta, kokius 

sunkumus patiria vaikai, ieškota pagalbos teikimo būdų. Progimnazijoje organizuota mokymosi 

sunkumų turinčių mokinių tėvų apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti SUP mokinių ir tėvų nuomonę apie 

ugdymo kokybę nuotolinio mokymosi būdu, kaip sekėsi jų vaikams, kokios pagalbos reikia vaikui, 

kokius patiria sunkumus ir iššūkius. Tėvai nurodė, kad jų vaikams sunku savarankiškai atlikti užduotis, 

kai kuriems trūksta reikalingų priemonių. Mokydamiesi namuose vaikai jaučiasi saugūs, tačiau vaikams 

trūksta bendravimo. Tėvai žino, kur galima kreiptis pagalbos iškilus mokymo(si) sunkumams, elgesio, 

bendravimo, saugumo problemoms, tačiau ne visada kreipiasi. Tėvai patenkinti švietimo pagalbos 

specialistų darbu, teikiama pagalba jų vaikams. Vyko 7–8 klasių SUP turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultavimas dėl tolesnio mokymosi. Vyko ir praktinis užsiėmimas 1–2 klasių SUP turinčių 

vaikų tėvams ,,Psichomotorinių žaidimų poveikis vaiko kalbos ir savireguliacijos vystymuisi“. 
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VGK nariai vykdė gerosios patirties sklaidą progimnazijoje, rajone, respublikoje: skaityti 

pranešimai ,,Įtraukiojo ugdymo link. Efektyvi pagalba mokiniams, turintiems raidos sutrikimų“, 

,,Individualios pažangos pokyčiai mokinio akimis“, ,,Iššūkiai ir galimybės teikiant pagalbą vaikui 

pasikeitusioje mokymosi aplinkoje“, ,,Iššūkiai ir kūrybinės idėjos nuotolinio ugdymo laikotarpiu“. 

Organizuota paskaita – pratybos progimnazijos pradinio ugdymo mokytojoms ,,Interaktyvios viktorinos, 

skirtos 1–4 klasių mokinių klausos, dėmesio, skaitymo, rašymo, rišliosios kalbos ugdymui“). 

Organizuota respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Mano 

raidės sportuoja“. SUP turintys mokiniai dalyvavo respublikiniame socialinio plakato konkurse ,,Šalia 

mūsų ar už sienos?“, Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų konferencijoje ,,Kėdainių krašto 

tautodailė. Dabartis ir praeitis“. Organizuota ,,Geros nuotaikos“ diena. Sukurtos IKT mokymo 

priemonės, skirtos SUP mokinių kalbėjimo ir kalbos sunkumų įveikimui. Įsigytos priemonės, lavinančios 

mokinių socialines – emocines kompetencijas (,,Nuotaikų pufai“, ,,Emometrai“, ,,Pykčio kilimėlis“). 

Edukacinių aplinkų pritaikymas kokybiškesniam ugdymui. Mokinių laisvalaikiui ir aktyvių 

pertraukų organizavimui vidiniame progimnazijos kieme sukurta edukacinė erdvė, kuria naudojasi ne tik 

progimnazijos, bet ir mikrorajono vaikai. Įtvirtinant gamtamokslinį ugdymą sukurta STEAM ir EKO 

edukacinė erdvė, kuri bus nuolat atnaujinama, papildant projektinėmis veiklomis ir ugdymo turiniu. 

Vidiniame kiemelyje pradinio ugdymo bendruomenės iniciatyva įrengtas pojūčių takas. Tėvų komiteto 

iniciatyva rasti rėmėjai ir įrengtos 4 lysvės prieskoniniams augalams, sukurtas alpinariumas. Siekiant 

patogumo mokiniams ir kokybiškesnio ugdymo į kitą erdvę perkeltas fizikos kabinetas, taip sukuriant 

gamtamokslinio ugdymo erdvę. Įrengti vokiečių kalbos, neformaliojo švietimo organizatoriaus kabinetai, 

naujas informacinių technologijų kabinetas – Medijų centras, įrengta 3D klasė. 

Bendradarbiavimas su Lietuvos sporto universitetu. Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniu 

partneriu – Lietuvos sporto universitetu (LSU). Progimnazijos 1–4 klasių mokiniai, padarę didžiausią 

pažangą per mokslo metus, viešėjo universitete, susipažino su sporto baze, laboratorijomis, dalyvavo 

jogos užsiėmimuose. Rugpjūčio mėnesį universiteto ir progimnazijos administracija aptarė sklandaus 

bendradarbiavimo gaires, numatė bendras veiklas. Lapkričio mėnesį universiteto studentai ir dėstytojai 

vedė parodomąsias fizinio ugdymo pamokas progimnazijos mokiniams, supažindino juos su universitetu. 

Kartu su LSU dėstytojais buvo parengti dokumentai dėl „Aktyvios mokyklos“ vardo suteikimo. 

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas. 2021 m. baigtas įgyvendinti projektas „Lietuvos 

sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas“ (604701,42 

Eur): renovuoti I–II a. koridoriai, renginių salė, valgykla, modernizuoti 6 kabinetai, įrengiant tarp jų 

stiklo pertvaras. Taip atsirado galimybė ugdymą organizuoti pertvarkant pagal poreikius erdves. 

Siekiant energijos vartojimo iš atsinaujinančių išteklių ir gamtosauginio ugdymo dermės 

progimnazija įsigijo 2000 KW fotovoltinę saulės elektrinę „Saulės grąžos“ nutolusiame elektrinių parke 

(Pramonės g., Kuršėnai). Tuo tikslu panaudota 31855,86 Eur (Kėdainių raj. sav.) ir 123120,00 Eur 

(valstybės lėšos). 

Plaukimo baseiną pritaikant ugdymo ir visuomenės poreikiams bei pritraukiant lėšas pasirašytos 5 

ilgalaikės sutartys dėl baseino takelių nuomos, 4 sutartys – dėl sporto salės nuomos. 

Gruodžio 31 d. duomenimis progimnazijoje dirbo 105 darbuotojai (113,37 et., 3 – nėštumo ir 

gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose): 72 pedagoginiai (74,87 et., amžiaus vidurkis 50,8 m., 5 

pensinio amžiaus), 35 kiti darbuotojai (38,5 et., iš jų 8,5 et. – plaukimo baseine). 

2021 m. progimnazijos lėšomis įsigyta ilgalaikio turto už 202043,28 Eur: geografiškai nutolusi 

saulės elektrinė (158644,29 Eur), 3D programos skaitmenis turinys (DNR lėšos), interaktyvūs ekranai (7 

vnt.), kompiuteriai (13 vnt.), krosnis keramikai, spintos mokymo priemonėms, projektoriai (3 vnt.). 

Vadovėlių įsigyta už 10390,24 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto 

likutinė vertė buvo 2006613,19 Eur. Paramos lėšų buvo gauta 10844,53 Eur (1,2 proc. GPM – 2832,83 

Eur). Už suteiktas paslaugas surinkta 8771,06 Eur. 

Siekiant visapusiškos bendruomenės ūgties tobulinant ugdymo procesą, pasirašytos 5 

bendradarbiavimo sutartys su rajono ir šalies įstaigomis. 
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2021 mokslo metais progimnazijoje vykdytų projektų suvestinė: 

Projekto pavadinimas Koordinatoriai Finansavimo šaltinis, 

programa 

„Saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimas“ 

L. Adomaitienė, 

J. Verseckaitė  

Nacionalinė švietimo agentūra 

„Informatika pradiniame ugdyme“ R. Lukoševičienė Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija 

„Judėsi – sveikatą laimėsi“ (2019–2021m.) 

Nr. SRF-FAV-2019-1-0244 

E. Kuprijanovienė Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija  

Sporto rėmimo fondas 

„Be my guide-I want to know your culture“ 

Nr. 2020-1-AT01-KA229-077973_3 

 

L. Klimavičiūtė „Erasmus+“ (KA229) bendrojo 

ugdymo sektoriaus mokyklų 

mainų partnerystės projektas 

„Come Together“ Nr. 2020-1-DE03-

KA229-077423_2 

E. Lavrukėnienė 

 

„Erasmus+“ (KA229) bendrojo 

ugdymo sektoriaus mokyklų 

mainų partnerystės projektas  

„Socialinio ir emocinio ugdymo įtraukimas 

į formalųjį ir neformalųjį švietimą“ 

L. Adomaitienė, 

R. Lukoševičienė 

VšĮ Lions QUEST Lietuva 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-72603-0001 

L. Adomaitienė, 

R. Naruševičienė 

Nacionalinė švietimo agentūra 

,,Code Name Robot“ Nr. 2018-1-TR03-

KA2201-059721 

R. Misiūnienė „Erazmus +“ (KA201) 

Bendrojo ugdymo strateginių 

partnerysčių projektas 

„Cross into the languages“ Nr. 2019-1-

LT01-KA29-060592 

 

R. Misiūnienė 

 

„Erazmus +“ (KA229) bendrojo 

ugdymo sektoriaus mokyklų 

mainų partnerystės projektas 

Vaikų vasaros ir poilsio užimtumo 

programa „Auk, pažink ir veik -1“ 

V. Jakuitienė Kėdainių rajono savivaldybė 

Nacionalinis projektas „STEAMuko 

draugai“ 

D. Tumėnienė 

R. Kerzienė 

 

Nacionalinis eTwinning 

projektas (apdovanotas 

nacionaliniu kokybės ženkleliu) 

Tarptautiniai projektai ,,Smile, Earth!“, 

„Computer and health. How did I study at 

home?“ 

R. Kerzienė 

D. Tumėnienė 

Tarptautinis eTwinning 

projektas (apdovanota 

nacionaliniais ir Europos 

kokybės ženkleliais) 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO (2012) IR 

ĮSIVERTINIMO (2021) IŠVADOS 

 

2012 m. lapkričio mėnesį atliktas mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas, pateikti stiprieji 

ir tobulintini veiklos aspektai. 

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 

1. Geranoriški, grįsti pasitikėjimu bendruomenės 

narių tarpusavio santykiai. 

2. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi.  

3. Tikslingi mokyklos ryšiai. 

1. Kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas 

pamokoje, rezultatų analizavimas ir 

panaudojimas. 



21 
 

4. Neformaliojo švietimo programos tenkina 

daugelio mokinių poreikius. 

5. Mokiniai – aktyvūs mokymosi proceso dalyviai.  

6. Geri mokinių olimpiadų, konkursų ir varžybų 

rezultatai.  

7. Paveiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika.  

8. Tinkama psichologinė ir socialinė pagalba. 

9. Dirba kvalifikuoti mokytojai ir kiti specialistai.  

10. Mokykla sėkmingai pritraukia nebiudžetinių 

lėšų. 

2. Aktyviųjų ugdymo metodų panaudojimas 

pamokoje. 

3. Gabių mokinių ugdymas pamokoje. 

4. Strateginio planavimo procedūros, siekiant 

planų kokybės ir dermės.  

5. Įsivertinimo procesas ir gautų rezultatų 

panaudojimas. 

 

2021 m. padedant NŠA konsultantams atliktas teminis progimnazijos veiklos srities „Ugdymas(is) 

ir mokinių patirtys“ temos „Vadovavimas mokymuisi“ rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ (raktinis 

žodis „Įvairovė“) įsivertinimas, atliktos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų apklausos 

IQES sistemoje. Ataskaitos su siūlymais dėl progimnazijos veiklos, ugdymo proceso gerinimo taip pat 

pateiktos mokytojų bendruomenei. 

 

Mokinių ir mokytojų atliktų klausimynų aukščiausios ir žemiausios vertės: 

Aukščiausios vertės 

Mokytojai Vertė Mokiniai Vertė 

2.1. Aš skatinu mokinius užduoti 

klausimus.  

3,8 

 

1.13. Pamokose naudojame įvairias 

mokymosi priemones (vadovėlius, 

pratybų sąsiuvinius, internetinius 

šaltinius, išmaniąją lentą, vaizdo ir garso 

įrašus, mokomąsias programas). 

3,6 

2.3. Aš skatinu mokinius spręsti 

problemas. 

3,7 1.2. Per pamokas mokytojai skatina 

mokinius klausti.  

3,4 

1.1. Mokomąją medžiagą sieju su 

kasdienėmis pasaulio realijomis bei 

mokinių interesais. 

3,6 1.8. Per pamokas mes mokomės įvairiai: 

visi kartu, grupelėse, po vieną.  

3,3 

2.6. Derinu individualų, partnerišką, 

grupinį, visos klasės ir tinklinį 

mokymąsi.  

3,6 1.4. Per pamokas mokytojai skatina 

spręsti problemas. 

3,2 

3.7. Ugdymo procese naudoju 

informacines komunikacines 

technologijas.  

3,5 1.3. Per pamokas mokytojai skatina 

tyrinėti, kurti.  

3,2 

 

Žemiausios vertės 

Mokytojai Vertė Mokiniai Vertė 

3.6. Organizuoju įvairias netradicines 

pamokas: integruotas, projektines ir kt.  

3,1 1.15. Aš mokausi ne tik klasėje, bet ir 

kitose erdvėse (pvz., progimnazijos 

bibliotekoje, lauke, gamtoje, 

muziejuose). 

2,7 

3.4. Mano mokiniai moka tekstą 

vizualizuoti, iliustruoti (pvz., 

schemomis, lentelėmis, minčių 

žemėlapiais, paveikslėliais ir pan.).  

3,1 1.6. Mokytojai skiria užduotis, susijusias 

su realiu gyvenimu ir patirtimi.  

 

2,8 
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3.3. Mano mokiniai naudoja įvairias 

mokymosi strategijas ir skirtingas darbo 

technikas, kad geriau mokytųsi.  

3,1 1.1. Pamokose man sudaroma galimybė 

patirti mokymosi džiaugsmą.  

 

3,0 

3.2. Mano mokiniai geba savarankiškai 

atlikti jiems paskirtas užduotis.  

3,2 1.11. Pamokose mums užduotys 

parenkamos taip, kad mes dirbtume su 

informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

3,0 

3.5. Mokiniai aktyviai bendradarbiauja 

dirbdami grupėse.  

3,2 1.9. Mokykloje vyksta įvairios 

netradicinės pamokos: integruotos, 

projektinės ir kt. 

3,0 

 

Išvados 

1. Pamokose mokytojai mokiniams sudaro galimybes naudotis įvairiomis mokymosi 

priemonėmis: vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, internetiniais ir skaitmeniniais šaltiniais, išmaniąja lenta, 

vaizdo ir garso įrašais, mokomosiomis programomis ir kt. 

2. Mokytojai skatina mokinius spręsti problemas, moko kritiškai mąstyti ir vertinti. 

3. Pamokose mokiniams teikiama mokymosi pagalba, jie nuolat skatinami klausti. 

4. Mokiniai mokosi įvairiai: ir kartu, ir grupėmis, ir po vieną. 

5. Tačiau ir mokytojai, ir mokiniai pastebi, kad mažai organizuojama netradicinių pamokų, ne 

visada mokiniai geba savarankiškai dirbti, nepakankamai pamokose mokiniai naudojasi informacinėmis 

technologijomis.  

 

Siūlymai 

1. Kiekvienam mokytojui per pusmetį organizuoti ne mažiau kaip 3 netradicines pamokas 

(integruotas, projektines, ne progimnazijos erdvėse, gamtoje, muziejuose ir kt.). 

2. Pamokose mokytojams skirti kuo daugiau užduočių, susijusių su patyriminiu mokymu. 

3. Plėsti kompiuterių tinklą klasėse, kad visi klasės mokiniai įvairių dalykų pamokose turėtų 

prieigą prie kompiuterių (planšečių panaudojimas). 

4. Nuolat pamokose ugdyti mokinių bendradarbiavimo, darbo komandoje ir savarankiško 

mokymosi kompetencijas. 

 

2021 metų pabaigoje atlikus progimnazijos 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą 

pastebėta, kad plane numatytos priemonės beveik visos įvykdytos pakankamai sėkmingai (kai kurios 

priemonės nevyko dėl pandemijos). Rengiant 2022 metų veiklos planą reikėtų atkreipti dėmesį į 

tobulintinas sritis: planuoti mažiau veiklų, priemonių, bet siekti jų kokybės, orientuotis į mokinių 

kompetencijų ugdymą, planuoti veiklas, kurios daro įtaką mokinio ūgčiai (mokymuisi, kompetencijų 

ugdymui, saviraiškai ir pan.). 2022 metais labiau koncentruotis į pamokos vadybą, mokinių pozityvaus 

elgesio skatinimą. Visai bendruomenei nuolat siekti bendrosios kultūros (tvarkos, susitarimų laikymosi 

ir pan.). Skatinti mokinių ir jų tėvų (globėjų) atsakomybę dėl sistemingo mokymosi, atsižvelgiant į vaiko 

galimybes. Mokinių savivaldą įpareigoti kasmet rinkti pilietiškiausią, sportiškiausią, aktyviausią 

mokinius. 

Siekiant įsivertinti progimnazijos veiklos kokybės pažangą atliktas platusis visų veiklos sričių 

(Rezultatai, Ugdymas ir mokinių patirtys, Ugdymosi aplinkos, Lyderystė ir vadyba) įsivertinimas. 

Organizuojant progimnazijos bendruomenės apklausas išbandyta apklausų sistema apklausa.lt. 

Parengta plačiojo įsivertinimo ataskaita, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai supažindinti su išvadomis, 

numatytos tobulintinos sritys. Įsivertinimo duomenys panaudoti rengiant metodinės tarybos, metodinių 

grupių ir progimnazijos veiklos planus. 
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Progimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo 2021 apklausų ataskaita 

 

Stiprieji veiklos aspektai 

 

 I sritis. 

Rezultatai 

(3,1) 

II sritis. 

Ugdymas ir mokinių patirtys 

(3,3) 

III sritis. 

Ugdymo(si) aplinkos 

(3,3) 

IV sritis. 

Lyderystė ir vadyba 

(3,3) 

Mokytojai 

 

1. Mokykloje stebimas ir 

apmąstomas mokyklos 

indėlis į mokinių pažangą. 

3,8 

2. Aš gerbiu kiekvieną 

mokinį. 3,5 

3. Kiekvienas mokinys turi 

išskirtinių pasiekimų. 3,5 

4. Mokiniai geba projektuoti 

savo tolesnį mokymąsi. 3,5 

5. Mūsų mokinių dalykinės 

ir bendrosios kompetencijos 

atitinka jų amžiaus grupei 

keliamus reikalavimus. 3,4 

 

 

1. Formuluodamas pamokos 

uždavinius aš visada atsižvelgiu 

į mokinių patirtį, individualias 

mokymosi galimybes klasės 

kontekste. 3,8 

2. Ugdymo procese numatytos 

veiklos dera (laiko ir turinio 

atžvilgiu) ir papildo vienos kitą. 

3,7 

3. Mano pamokose mokiniai gali 

išgyventi pažinimo, kūrybos ir 

atradimo džiaugsmą. 3,7 

4. Mokiniams svarbu ištaisyti 

savo klaidas ir iš jų mokytis. 3,7 

5. katinu mokinius tobulėti. 3,7 

 

1. Mokyklos patalpos 

dekoruojamos mokinių 

darbais. 3,6 

2. Aš taikau įvairias 

priemones mokinių ugdymui. 

3,5 

3. Mokyklos aplinka skatina 

mokytis, nes estetiška ir 

jauki. 3,5 

4. Virtualias aplinkas parenku 

tikslingai, kad mokymasis 

būtų patrauklesnis ir 

įvairiapusiškesnis. 3,4 

5. Mokyklos aplinka yra 

patogi, funkcionali 

ir palanki mokymui(si). 3,3 

1. Aš siekiu kuo geriau 

atlikti savo darbą. 3,7 

2. Mokytojai ir 

administracija nuolat 

mokosi ir ugdo savo 

profesinį meistriškumą. 3,6 

3. Aš keliu aukštus 

reikalavimus sau. 3,6 

4. Mūsų mokyklos vadovai 

siekia, kad mokykla 

keistųsi, tobulėtų. 3,6 

5. Mes tariamės dėl 

mokyklos vizijos, tikslų ir 

veiklos prioritetų. 3,5 

 

Mokiniai 

 

1. Aš priimu kitus žmones 

tokius, kokie jie yra. 3,4 

2. Aš galiu pasakyti, kas 

man labiau sekasi. 3,2 

3. Aš pasitikiu savimi. 3,2 

4. Mano mokymasis 

mokykloje reikalauja 

pastangų, tačiau yra 

įveikiamas. 3,2 

5. Mano mokymasis 

mokykloje reikalauja 

pastangų, tačiau yra 

įveikiamas. 3,1 

1. Mokytojai mane vertina 

įvairiais būdais: pažymiais, 

kaupiamaisiais įvertinimais, 

pagyrimais, komentarais žodžiu 

ar raštu. 3,3 

2. Aš suprantu mokyklos tvarką 

ir jos laikausi. 3,3 

3. Mokytojai visuomet 

paaiškina, ką turime išmokti. 3,2 

4. Mokytojai kiekvieną pamoką 

paaiškina mums, ko ir kaip 

mokysimės. 3,25 

1. Mokyklos (klasės) erdves 

puošia mokinių darbai. 3,2 

2. Mums mokytojai parodo 

kitų mokinių darbų 

pavyzdžių. 3,2 

3. Pamokose naudojamos 

informacinės technologijos 

man padeda geriau mokytis. 

3,0 

4. Mokytojai aptaria ir 

demonstruoja mūsų sukurtus 

darbus. 3,0 

1. Mūsų mokyklos 

mokytojai stengiasi kuo 

geriau vesti pamokas. 3,1 

2. Tėvai žino apie mano 

mokymosi pasiekimus, 

aptaria juos su mokytojais. 

3,0 

3. Mūsų mokyklos 

mokytojai bendradarbiauja, 

dirba kartu tam, kad mes 

pasiektume kuo geresnių 

rezultatų. 3,0 
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 5. Mes su mokytojais sutariame 

dėl taisyklių, kurios galios jų 

pamokose. 3,2 

 

5. Pamokose naudojamos 

įvairios priemonės man yra 

naudingos. 3,0 

 

4. Man užtenka mokykloje 

esančių mokymosi 

priemonių, technologijų. 3,0 

5. Aš pasitikiu savo 

mokyklos vadovais. 3,0 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

1. Aš žinau, kad mano 

vaikui sekasi. 3,5 

2. Mano vaikas po truputį 

išmoksta naujų dalykų. 3,4 

3. Mano vaikas gerbia 

kiekvieną asmenį. 3,4 

4. Mokykla mus informuoja 

apie vaikų mokymosi 

pasiekimus, pažangą ir 

sunkumus. 3,3 

5. Mano vaiko mokymasis 

mokykloje reikalauja 

pastangų, tačiau yra 

įveikiamas. 3,3 

 

1. Mokytojai vaikus vertina 

įvairiais būdais: pažymiais, 

kaupiamaisiais įvertinimais, 

pagyrimais, komentarais žodžiu 

ar raštu.3,5 

2. Mano vaikas laikosi mokyklos 

taisyklių. 3,3 

3. Man aiškūs mano vaiko 

pažangos ir pasiekimų 

įvertinimai. 3,3 

4. Mano vaikas pamokose 

laikosi susitarimų dėl drausmės 

ir tvarkos. 3,3 

5. Mes žinome, į ką mokykloje 

gali kreiptis mūsų vaikas, iškilus 

sunkumų. 3,2 

1. Mano vaiko pamokose 

naudojamos įvairios 

priemonės yra naudingos. 3,2 

2. Mokydamasis mano vaikas 

naudojasi įvairia įranga ir 

priemonėmis. 3,2 

3. Mano vaikui patinka 

mokykloje, nes aplinka 

estetiška ir jauki. 3,2 

4. Pamokose naudojamos 

technologinės priemonės 

padeda mano vaikui geriau 

mokytis. 3,1 

5. Mokyklos (klasių ) erdves 

puošia mokinių darbai. 3,0 

 

1. Aš pasitikiu mūsų 

mokyklos vadovais. 3,1 

2. Mes jaučiame, kad 

mokyklos gyvenimas vis 

keičiasi į gerąją pusę. 3,1 

3. Mokykloje 

bendradarbiauja su manimi 

dėl asmeninės vaiko 

mokymosi pažangos. 3,1 

4. Mokykloje užtenka mano 

vaiko mokymuisi skirtų 

priemonių, technologijų. 2,9 

5. Mano vaiko mokytojų 

vedamos pamokos yra 

įdomios, šiuolaikiškos. 2,8 
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Silpnieji ir tobulintini veiklos aspektai 

 

 I sritis. 

Rezultatai 

II sritis. 

Ugdymas ir mokinių patirtys 

III sritis. 

Ugdymo(si) aplinkos 

IV sritis. 

Lyderystė ir vadyba 

Mokytojai 

 

1. Mokykloje nuolat 

analizuojami mokymosi 

pasiekimų rezultatai. 2,5. 

2. Ugdymo proceso tobulinimas 

grindžiamas mokinių pasiekimų 

ir pažangos planavimu. 2,6. 

3. Ugdymo procesas 

grindžiamas mokinių 

mokymosi sunkumų 

diagnozavimu laiku. 2,8. 

4. Kiekvienas mokinys yra 

atradęs sau tinkamos ir 

sėkmingos veiklos sritį. 2,8. 

5. Mokiniai pripažįsta kitų teisę 

būti kitokiems. 2,8. 

1. Mokiniai geba savarankiškai 

konstruoti savo supratimą, 

žinias. 2,7. 

2. Mokiniai laikosi mokyklos 

tvarkos reikalavimų. 2,7. 

3. Mokiniai pamokoje geba 

kelti tikslus. 2,8. 

4. Mokiniai geba tinkamai 

spręsti savo mokymosi 

problemas. 2,8. 

5. Mokiniai gana objektyviai 

įsivertina savo pasiekimus. 2,9. 

 

1. Mokytojai įtraukia 

mokinius ir tėvus į mokyklos 

erdvių kūrimą ir puošimą. 

3,1. 

2. Aš naudoju įvairius 

mokinių sukurtus darbus 

tolesniame ugdymo procese. 

3,1. 

3. Dalykų turinį aktualizuoju 

ne mokykloje vedamomis 

edukacijomis. 3,1. 

4. Mano pamokose mokiniai 

dirba su informacinėmis 

komunikacinėmis 

technologijomis. 3,1. 

1. Tėvai yra aktyvūs 

mokyklos gyvenimo 

dalyviai. 2,8. 

2. Priimant sprendimus 

mokykloje atsižvelgiama į 

nuomonių įvairovę, 

palaikoma diskusija. 3,0. 

Mokiniai 

 

1. Mano mokyklos pasiekimai 

yra žinomi mieste (rajone ar 

šalyje). 1,9. 

2. Aš su mokytojais planuoju, 

kaip mokysiuos toliau. 2,4. 

3. Apie mūsų mokyklą mieste 

(rajone ar šalyje) kalbama kaip 

apie gerą mokyklą. 2,5. 

4. Aš su mokytojais aptariu 

savo mokymosi rezultatus. 2,6. 

1. Aš išsakau savas idėjas, 

pasiūlymus dėl mokyklos 

gyvenimo gerinimo. 2,1. 

2. Aš turiu idėjų dėl mokyklos 

gyvenimo gerinimo. 2,4. 

3. Pamokose galiu pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis. 2,5. 

4. Man patinka mokytis. 2,6. 

5. Mokytojai skiria užduotis, 

susijusias su realiu gyvenimu. 

2,6. 

1. Aš mokausi ne tik klasėje, 

bet ir kitose mokyklos 

erdvėse (pvz., mokyklos 

bibliotekoje, lauke, gamtoje). 

2,6. 

2. Pamokų metu mes kartais 

išvykstame mokytis kitur: į 

muziejus, gamtą, kitas 

įstaigas ir pan. 2,6. 

3. Pamokose mums užduotys 

parenkamos taip, kad mes 

dirbtume su informacinėmis 

technologijomis. 2,7. 

4. Mano mokykloje yra daug 

erdvių, vietų, kuriose gera 

mokytis ir ilsėtis. 2,7. 

1. Aš žinau, kokia yra 

mokyklos ateities svajonė 

(vizija). 2,1. 

2. Veiklos su kitų 

mokyklų mokiniais man 

yra įdomios ir naudingos. 

2,5. 

3. Mes turime bendrų 

veiklų, renginių su kitų 

mokyklų mokiniais. 2,5. 

4. Mokykloje paklausia 

mūsų nuomonės apie tai, 

ką mes norėtume pakeisti 

mokyklos veikloje. 2,5. 

5. Mes mokykloje 

kalbame apie tai, kokia 
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mūsų mokykla galėtų 

(turėtų) būti ateityje. 2,5. 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

1. Mano vaiko mokyklos 

pasiekimai yra žinomi mieste 

(rajone ar šalyje). 1,7. 

2. Mano vaikas turi tolesnio 

mokymosi planų ir siekių. 2,8. 

3. Mokytojai ir mokyklos 

vadovai ieško būdų, kaip 

mokiniams padėti gerinti jų 

mokymosi rezultatus. 2,8. 

4. Mano vaikas daro pažangą 

visose ugdymo srityse. 2,9. 

1. Mano vaikas turėdamas idėjų 

dėl mokyklos gyvenimo 

gerinimo gali jas įgyvendinti. 

2,2.  

2. Pamokose vaikas gali 

pasirinkti įvairaus sunkumo 

užduotis. 2,3. 

3. Mano vaikas padeda mokytis 

kitiems. 2,4. 

4. Mano vaiko mokymosi 

siekiai mokykloje palaikomi. 

2,6. 

1. Tėvai įtraukiami kuriant 

mokyklos erdves. 2,5. 

2. Mano vaikas su dalykų 

mokytojais vyksta mokytis į 

muziejus, gamtą, kitas 

įstaigas ir pan. 2,6. 

3. Mano vaikas mokosi ne tik 

klasėje, bet ir kitose 

aplinkose (pvz., mokyklos 

bibliotekoje, lauke, gamtoje). 

2,8. 

4. Pamokose mokiniams 

užduotys parenkamos taip, 

kad jie dirbtų su 

informacinėmis 

technologijomis. 2,8. 

1. Pastebiu, kad mokytojai 

mokosi vieni iš kitų. 2,1. 

2. Mokyklos darbuotojai 

bendradarbiauja ir palaiko 

vienas kitą. 2,4. 

3. Mes mokykloje 

kalbame apie tai, kokia 

mūsų mokykla galėtų 

(turėtų) būti ateityje. 2,4. 

4. Mokykla 

bendradarbiauja su kitomis 

įstaigomis (mokyklomis, 

kultūros centrais ir kt.). 

2,4. 

5. Mokykla priima 

argumentuotus tėvų 

pasiūlymus, juos svarsto ir 

įgyvendina. 2,5. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. progimnazija tapo Lietuvos sporto universiteto 

progimnazija. Vyksta tikslingas ir kryptingas bendradarbiavimas su 

universiteto bendruomene. 

2020–2021 m. m. progimnazija pradėjo įgyvendinti socialinio ir emocinio 

ugdymo (SEU) programą. 

Didėjantis mokinių skaičius – progimnazija patraukli mokinių tėvams. 

Aukšta progimnazijos vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų 

kvalifikacija (38 proc. įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją). 

Kryptingai vyksta vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

profesinis tobulėjimas. 

Sistemingas ir nuoseklus mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

aptarimas. 

Aktyvi progimnazijos tarybos veikla. 

Sistemingai ir tikslingai organizuojamas progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas, veiklų refleksija, tobulėja planavimo procedūros, 

užtikrinama planų dermė. 

Progimnazija priklauso Aktyvių, STEAM, EKO, Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklams. 

Sėkmingai rengiami ir įgyvendinami tarptautiniai projektai. 

Atnaujinamos ir kuriamos naujos, saugios, modernios progimnazijos 

erdvės. 

Lauko klasės rengimas. 

Organizuojamos mokinių savanorystės akcijos. 

Įgyvendinama olimpinių vertybių ugdymo ir sveikatinimo programa. 

Paveiki bendroji rūpinimosi mokinių politika. 

Nuolat viešinamos mokyklos veiklos viešosiose erdvėse. 

Progimnazijos vidinio kiemelio pritaikymas mokinių poreikiams ir 

organizuojant pamokas ir laisvalaikio metu. 

Paskelbus šalies mokyklų reitingus pagal olimpiadų rezultatus 

progimnazija yra 43 vietoje šalyje, aukščiausias rajono progimnazijų 

rezultatas (žurnalas „Reitingai“ 2021 m. gruodis Nr.2, 47 psl.). 

Nepakankamai aukšti mokinių mokymosi pasiekimai, 

NMPP rezultatai. 

Nėra aukštas mokinių raštingumas, kai kurių mokinių 

žemi skaitymo įgūdžiai. 

Savarankiško mokinių darbo įgūdžių ir atsakomybės 

stoka. 

Nepakankama dalies tėvų atsakomybė skatinant 

mokinių mokymąsi ir aktyvumas dalyvaujant 

progimnazijos veiklose. 

Žema kai kurių mokinių elgesio, bendravimo kultūra, 

nepakankamas mokinių bendrųjų reikalavimų 

laikymasis. 

Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas. 
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Galimybės Grėsmės 

Tobulinti ugdymo procesą (inovatyviau ir kūrybingiau organizuoti, 

prasmingai integruoti, diferencijuoti, individualizuoti ir suasmeninti 

ugdymą(si), susieti su patyrimu).  

Kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas pamokoje, pasiekimų 

analizavimas ir mokymosi pagalbos laiku užtikrinimas.  

Aukštesniųjų mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas. Gabių ir talentingų 

mokinių ugdymo modelio kūrimas. 

Mokytojų ir mokinių skaitmeninių, hibridinio mokymo organizavimo 

kompetencijų plėtojimas.  

Atnaujinto ugdymo turinio (epizodų) diegimas ir įtraukiojo ugdymo 

galimybių numatymas ir organizavimas. Mokinių dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų nuoseklus ugdymas. 

Rėmėjų paieška, lėšų pritraukimas kuriant progimnazijos aplinkas. 

Progimnazijos intelektualinių, žmogiškųjų resursų atsinaujinimas.  

Konstruktyvus bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis ugdymo 

įstaigomis.  

Bendradarbiavimo su miesto, rajono ir šalies ugdymo įstaigomis 

stiprinimas. 

Iššūkiai, susiję su COVID-19 ligos plitimu, 

organizuojant ugdymo procesą.  

Mokinių socialinių kompetencijų stygius.  

Žema dalies mokinių emocinė ir elgesio kultūra daro 

įtaką bendruomenės mikroklimatui.  

Labai didelis skirtumas tarp mokinių individualių 

gebėjimų.  

Nepakankamas dalies mokinių tėvų dėmesys mokinių 

mokymosi pasiekimams. 
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III SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

2019–2022 M. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

2019–2022 M. STRATEGINIAME PLANE NUMATYTI VEIKLOS PRIORITETAI: 

1. Mokinio mokymosi pažanga, bendrųjų bei dalykinių kompetencijų ugdymas.  

2. Visapusiškas bendruomenės narių tobulėjimas.  

3. Mokyklos kultūros kūrimas.  

ILGALAIKIAI BENDRUOMENĖS VEIKLŲ TIKSLAI: 

1. Veikli, solidari, besimokanti ir refleksyvi bendruomenė.  

2. Ugdymo(si) kokybė ir saviraiškos poreikių tenkinimas.  

3. Kompetencijų (kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, aktyvumo ir atsakingumo) ir raštingumo (kalbinio, matematinio, 

gamtamokslinio, medijų – informacinio, kultūrinio, sveikatos, skaitmeninio) ugdymas. 

4. Pozityvus profesionalumas, lyderystė.  

5. Saugi, dinamiška, atvira ir funkcionali aplinka. 

6. Asmenybės ir mokyklos ūgtis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

2022 M. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I TIKSLAS. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant visapusiškos asmenybės ūgties.  

1.1. Ugdymo, tyrinėjančio, dialogiško ir paremiančio ugdymąsi, plėtojimas.  

1.2. Mokinio pažangos ir mokymosi pasiekimų matavimas, stebėjimas, fiksavimas ir mokymosi praradimų plano įgyvendinimas. 

1.3. Pedagogo profesinės veiklos kompetencijų plėtojimas, palankios aplinkos atnaujintų ugdymo programų ir įtraukiojo ugdymo  

diegimui kūrimas. 

II TIKSLAS. Saugios socialinės emocinės aplinkos ir pasidalytąja lyderyste bei partneryste paremtos kultūros kūrimas. 

2.1. Aktyvios sveikatą stiprinančios, olimpines vertybes ir tvarumo idėjas puoselėjančios bendruomenės kūrimas. 

2.2. Ugdymąsi stimuliuojančių šiuolaikinių ir saugių aplinkų, skatinančių mokinius įprasminti mokymąsi ir plėtoti saviraiškos gebėjimus,  

bendrakūra. 

2.3. Pasidalytosios lyderystės skatinimas įgalinant savivaldą, mokinių tėvus (globėjus) ir stiprinant bendradarbiavimą su socialiniais  

partneriais bei vietos bendruomene.
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TREČIASIS SKIRSNIS 

VEIKLOS TURINYS 

 

I TIKSLAS. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant visapusiškos asmenybės ūgties. 

1.1. UŽDAVINYS. Ugdymo, tyrinėjančio, dialogiško ir paremiančio ugdymąsi, plėtojimas.  

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Terminai Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas 

1.1.1.  2021–2022 m. m. ugdymo turinio 

planavimas: progimnazijos 2021–2022 ir 

2022–2023 metų ugdymo planų 

koregavimas, priedų rengimas, 

atsižvelgiant į mokinių ugdymo(si) 

poreikius; 2022–2023 m. m. pamokų, 

neformaliojo švietimo tvarkaraščių 

rengimas, jų koregavimas ir veiksmingas 

įgyvendinimas. 

Sausio,  

rugpjūčio, 

rugsėjo 

mėn. 

D. Plungienė, 

R. Lukoševičienė 

Vyks veiksmingas ir lankstus ugdymo(si) 

planavimas: suderinamumas, 

perimamumas, tikslingumas klasės lygiu, 

bus teikiama mokiniams pasiūla, 

tenkinami jų mokymo(si)ir saviraiškos 

poreikiai. Tvarkaraščiai bus patogūs 

mokiniams, atitiks higienos reikalavimus. 

Jie atsižvelgiant į progimnazijos, klasės, 

mokinio ir aplinkos poreikius bus 

koreguojami. 

1.1.2.  Progimnazijos 2022 metų veiklos plano 

rengimas. Planavimo procedūrų 

tobulinimas. Mėnesio veiklų planavimas. 

Metodinės tarybos, metodinių grupių, 

kitų grupių, komisijų, bibliotekos veiklų 

planavimas. Planų įgyvendinimas. 

Sausio 

mėn. 

 

L. Adomaitienė, 

R. Naruševičienė, 

D. Plungienė, 

darbo grupė, 

metodinių ir kitų 

grupių, komisijų 

pirmininkai, 

bibliotekininkai 

Bus aiški progimnazijos plėtros vizija, ji 

orientuota į iššūkius švietimui. Planai 

derės tarpusavyje, su strateginiu planu, 

valstybiniais dokumentais, bus 

grindžiami mokytojų, mokinių, tėvų 

(globėjų), socialinių partnerių 

susitarimais. Bus bendradarbiaujama 

įvairiais lygmenimis. Progimnazijos 

tikslai ir uždaviniai bus siejami su 

mokinių ugdymo(si) kokybės, pasiekimų 

ir pažangos gerinimu. Beveik visa 

progimnazijos bendruomenė (95 proc.) 

bus susipažinusi su planų turiniu ir 

atsakingai dalyvaus juos įgyvendinant. 

Lavinami mokinių mąstymo, 

kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, 

elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 
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1.1.3. Olimpinių vertybių, sveikos gyvensenos 

ir fizinio aktyvumo skatinimo programų 

įgyvendinimas, STEAM ir EKO 

integravimas į bendrojo ugdymo dalykus. 

Integruotų pamokų/veiklų planavimas ir 

organizavimas. 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

olimpinių vertybių 

ir sveikatos 

ugdymo programos 

įgyvendinimo 

darbo grupė, 

STEAM ir EKO 

darbo grupių nariai 

Vyks sistemingas olimpinių vertybių, 

sveikatos ugdymo, STEAM ir EKO 

integravimas į mokomuosius dalykus. 

Bus ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai 

skatinant mokinių sveikos gyvensenos, 

EKO vertybines nuostatas ir atsakingą 

elgesį, ugdomi gebėjimai saugoti savo ir 

kitų sveikatą. Plėtojamas patyriminis 

mokymasis. Kiekvienas mokytojas, 

bendradarbiaudamas su kolega, ves 

integruotas pamokas. Bus sudarytas 

integruotų pamokų planas. Integruotų 

pamokų datos, temos, klasės atsispindės 

progimnazijos mėnesio plane. Mokytojai 

vykdys vestų pamokų sklaidą 

progimnazijos tinklapyje, Facebook 

tinkle.  

1.1.4. 2022–2023 m. m. dalykų ilgalaikių 

planų, programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams pagal atnaujintas 

bendrąsias programas ar jų fragmentus 

planų projektai (bandymai), neformaliojo 

švietimo programų rengimas, jų analizė, 

derinimas, koregavimas, aprobavimas 

metodinėse grupėse. Teikimas tvirtinti. 

Planų koregavimas, atsižvelgiant į 

mokinių poreikius ir išbandant 

atnaujintas bendrąsias programas. 

Birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

R. Lukoševičienė, 

R. Naruševičienė, 

D. Plungienė 

Bus kokybiškai, lanksčiai parengti dalykų 

ilgalaikiai planai, programos, diegiant 

atnaujintą ugdymo turinį (jo fragmentus), 

orientuojantis į kompetencijų 

ugdymą(si). Vyks racionalus laiko 

planavimas, valdymas, koregavimas, 

derinimas dėl ugdymo turinio (temų, 

metodų) integravimo galimybių. 

1.1.5. Metodinių grupių 2022 metų veiklos 

prioritetų numatymas, metinio plano 

rengimas (tiriamoji, analitinė, projektinė, 

duomenų kaupimo, profesinio tobulėjimo 

veikla, gerosios patirties sklaida). Veiklų 

detalizavimas mėnesio plane. 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

sėkmingumą, pasiekimus bus atliekama 

situacijos analizė, numatomi metodinės 

veiklos prioritetai, siekiant ugdomosios 

veiklos tikslingumo ir veiksmingumo, 

mokinio ir progimnazijos ūgties. 
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1.1.6. Susitikimų ciklas „Sėkmės pamokos“. Balandžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

klasių vadovai,  

I. Pukinskaitė 

Savo sėkmės istorijomis dalinsis buvę 

mūsų progimnazijos mokiniai. 

Netradicinių pamokų metu mokiniai 

geriau pažins profesijų pasaulį, studijų 

kelius, įgis naujų patirčių, gebės išsikelti 

gyvenimo tikslus. Mokiniai suvoks 

žmogaus teisių ir pareigų vienovę. 

1.1.7. Metodinės tarybos ir metodinių grupių 

diskusija „Ugdymo, tyrinėjančio, 

dialogiško ir paremiančio ugdymąsi, 

organizavimas“.  

Vasario 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

metodinė taryba 

Bus išanalizuoti su mokytojais ir 

švietimo pagalbos specialistais 

dialogiško, tyrinėjančio bei paremiančio 

ugdymosi aspektai, jo įgyvendinimo 

galimybės. Mokytojai ir specialistai 

organizuos mokiniams patrauklų, 

gyvenimiška patirtimi susietą, 

personalizuotą mokymąsi, lankstų 

ugdymosi procesą. 

1.1.8. Individualių ugdymo planų SUP 

mokiniams rengimas, jų aptarimas su 

tėvais. 

Rugsėjo 

mėn. 

VGK nariai Bus pritaikomi mokymo būdai ir 

metodai, atsižvelgiant į mokinių 

ugdymosi poreikius. 

1.1.9. Mokymosi virtualioje aplinkoje 

organizavimas: 3D klasės, interaktyvių 

lentų tikslingas, informacinių 

technologijų panaudojimas ugdymo 

procese.  

Nuolat  Mokytojai, 

specialieji 

pedagogai, 

mokinio padėjėjai 

Pamokose, projektinėje veikloje, 

atlikdami namų darbus mokiniai naudosis 

informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis ir skaitmeniniu turiniu, 

kurie padės mokiniams įvairiapusiškiau ir 

patraukliau mokytis, tobulinti IKT 

raštingumą, pagerės jų mokymosi 

rezultatai. 

Mokytojai skatins mokinius naudotis kuo 

įvairesnėmis mokymosi priemonėmis, 

technologijomis, informacijos šaltiniais ir 

ryšiais. 

1.1.10. Kultūrinės-pažintinės, kūrybinės, 

sportinės, socialinės-pilietinės, 

prevencinės ir kitos veiklos 2022–2023 

m. m. planavimas ir organizavimas. 

Birželio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Lukoševičienė, 

metodinė taryba 

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas (pažinimo, 

pilietiškumo, komunikavimo, 

kūrybiškumo, socialinių, sveikatos ir 

gyvenimo įgūdžių, kultūrinio 
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sąmoningumo, skaitmeninio raštingumo) 

bus integruojamas į dalykų ugdymo turinį 

ir progimnazijos gyvenimo sritis. 

Ugdymas bus organizuojamas virtualiai, 

ne tik progimnazijos erdvėse, vyks 

susitikimai su įvairių sričių specialistais, 

žinomais žmonėmis.  

1.1.11. 5–8 klasių ilgalaikio projekto „Pažink, 

stebėk, kurk“ plano parengimas ir 

vykdymas. Mokinių konferencijos 

organizavimas. 

Kovo– 

birželio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

5–8 klasių vadovai, 

mokytojai, 

specialistai 

Ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui 

aktualios kompetencijos (pilietinė, 

socialinė, komunikavimo, kūrybiškumo, 

pažinimo, kultūrinė, skaitmeninė), 

mokomasi tyrinėjant, bendradarbiaujant, 

kuriant įvairiose (ne progimnazijos) 

aplinkose. 

1.1.12. Edukacinių išvykų į muziejus, kultūros 

įstaigas, įmones organizavimas 

atsižvelgiant į mokomojo dalyko turinį. 

Rugsėjo–

birželio 

mėn. 

Mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Mokytojai domėsis mokymosi ne 

progimnazijoje galimybėmis ir 

organizuos per mokslo metus ne mažiau 

kaip 3 pasaulio pažinimu grįstas 

edukacijas. Mokiniai įprasmins savo 

žinias, bus mokomi įvairių žmonių.  

1.1.13. Ugdomųjų veiklų vidiniame kiemelyje, 

lauko klasėje, patyriminėje zonoje, 

aikštėje, stadione organizavimas. 

 

Gegužės, 

birželio, 

rugsėjo, 

spalio mėn. 

Mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Įvairių dalykų mokytojai sudarys 

mokiniams teorines žinias pritaikyti 

praktikoje, tyrinėjimui ir kitokiam 

mokymuisi. 

1.1.14. Ugdymo turinio (temų, problemų, 

metodų ir kt.), programų (etninės 

kultūros, finansinio raštingumo, ugdymo 

karjerai ir kt.), formaliojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo integracija: 

galimybių aptarimas, planavimas, 

integruoto ugdymo organizavimas. 

Pagal 

mėnesio 

planą 

Metodinės grupės, 

mokytojai 

Bus siekiama išdiskutuotos, kolegialios 

integracijos. Mokiniai įgis prasmingų 

mokymosi patirčių, suvoks pasaulį 

integraliai. 

1.1.15. Mokytojų diskusija „Interaktyvios 

pamokos kūrimas ir skaitmeninio 

raštingumo ugdymas pamokose“. 

Mokymosi virtualioje aplinkoje 

organizavimas (ugdymo procese 

Balandžio 

mėn. 

 

Pamokose 

ir kitose 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

metodinė taryba, 

J. Verseckaitė, 

mokytojai 

Mokiniai įgis skaitmeninio raštingumo 

kompetencijų, bus skatinami naudotis 

kuo įvairesnėmis mokymosi 

priemonėmis, technologijomis, 

informacijos šaltiniais ir ryšiais. 
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panaudojant skaitmeninį turinį; 

dalyvaujant mokyklų ir tarptautiniuose 

mainuose, organizuojant projektinę 

veiklą). 

veiklose 

pagal 

galimybes 

1.1.16. Ilgalaikio STEAM projekto 

„Prakalbinkim grūdą“ veiklų programos 

rengimas ir įgyvendinimas dailės, 

technologijų, geografijos, biologijos, 

gamta ir žmogus pamokose, pradinio 

ugdymo klasėse. 

Balandžio–

gruodžio 

mėn. 

 

D. Plungienė, 

STEAM darbo 

grupė 

Vyks tarpdalykinė integracija 

įgyvendinant šio STEAM projekto 

veiklas. Progimnazijos erdvės bus 

puošiamos, apipavidalinamos ir 

puoselėjamos mokinių sukurtais 

projektiniais-kūrybiniais darbais. 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, 

diegiamos tvarumo, gamtos išteklių 

tausojimo vertybinės nuostatos.  

1.1.17. Naujų vadovėlių, mokymo priemonių, 

skaitmeninio mokymo(si) turinio 

poreikio nustatymas. Ugdymo turinio 

atrankos aspektų nagrinėjimas. 

Gegužės, 

rugpjūčio 

mėn. 

Mokytojų 

metodinės grupės, 

bibliotekininkai 

Mokytojai atrinks ir analizuos medžiagą, 

diegs skaitmeninį mokymo(si) turinį, 

patraukliu mokymo(si) turiniu skatins 

mokinių mokymosi motyvaciją. 

1.1.18. Dalyvavimas ES programavimo savaitės 

veiklose. 

Spalio 

mėn. 

R. Meškauskaitė, 

J. Verseckaitė 

Mokiniai sužinos, kas yra informatinis 

mąstymas, algoritmavimas, 

programavimas. Taip pat generuos ir 

įgyvendins idėjas kodo pagalba. Mokiniai 

bendraus ir bendradarbiaus IKT 

technologijų pagalba, mokysis saugiai 

elgtis elektroninėje erdvėje ir gebės 

apsaugoti skaitmeninį turinį. 

1.1.19. Edukacinių pamokų Kėdainių krašto 

muziejuje ir M. Daukšos viešojoje 

bibliotekoje organizavimas „Įdomusis 

knygų pasaulis“ (5 kl.), „Knygnešių 

keliais“ (6 kl.), „Partizaninis judėjimas 

Kėdainių krašte“ (7 kl.), „Anos Frank 

istorija šiandien“ (8 kl.). 

Pagal 

mėnesio 

planą 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Ugdymas bus organizuojamas kitose 

erdvėse. 

1.1.20. Mokomųjų pamokų-ekskursijų į 

Akmenės karjerus, Ventos regioninį 

parką, Jurakalnio atragį ir apžvalgos 

bokštą, Pakruojo ir Burbiškių dvarus, 

Pagal 

mėnesio 

planą 

Geografijos, 

istorijos, 

technologijų, 

Mokiniai susipažins su unikaliomis 

Lietuvos vietovėmis, ugdymą papildant 

atradimų ir išliekamosios patyriminės 

vertės metodika. 
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Šiaulių botanikos sodą, Žuvinto rezervatą 

ir kt. organizavimas.  

Edukacinės pamokos istorinėse miesto 

erdvėse, Arnetų name, Daugiakultūriame 

centre, Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje 

ir kt. 

dorinio ugdymo 

mokytojai 

1.2. UŽDAVINYS. Mokinio pažangos ir mokymosi pasiekimų matavimas, stebėjimas, fiksavimas ir mokymosi praradimų 

plano įgyvendinimas. 

1.2.1. Mokinių poreikių pažinimas: vaiko 

raidos aprašų studijavimas, mokymosi 

stilių, gabumų, polinkių, poreikių 

nustatymo apklausos.  

Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašų 

analizavimas, ugdymo turinio ir proceso 

planavimas bei organizavimas, 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 

poreikius.  

Rugsėjo, 

spalio mėn. 

O. Lukšienė, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Mokiniai suvoks save kaip asmenybę, 

mokės įsivertinti savo asmeninę 

kompetenciją. Vyks mokinių ir mokytojų 

dialogas apie mokymosi sėkmes ir 

nesėkmes. Mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai pripažins mokinių 

skirtybes, atsižvelgdami į jas ir mokinių 

ugdymosi poreikius, kiekvieno mokinio 

galimybes organizuos mokymą(si), sieks 

jį suasmeninti. 

1.2.2. 

 

Mokinio pasiekimų ir asmeninės 

pažangos dalykų pamokose ir vaiko 

individualios pažangos (įgytų bendrųjų 

kompetencijų) klasės valandėlių metu 

fiksavimas, stebėjimas, matavimas. 

Kartą per 

mėnesį, 

nuolat 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

specialieji 

pedagogai 

Kiekvienas mokinys nuolat pildys dalyko 

pažangos stebėjimo ir VIP formas, 

išmoks nuosekliai įsivertinti savo dalyko 

pasiekimus ir bendrąsias kompetencijas, 

matuoti pažangą, supras savo nesėkmių 

priežastis ir gebės planuoti tolimesnius 

žingsnius, prašytis pagalbos. 

1.2.3. 1, 5 klasių ir atvykusių mokinių 

adaptacijos laikotarpio organizavimas: 

mokinių savijautos tyrimai ir rezultatų 

analizė, pamokų ir klasių valandėlių 

stebėsena, individualūs pokalbiai su 

mokiniais. Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų diskusijos ir klasių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pokalbių dėl 

mokinių adaptacijos organizavimas.  

Rugsėjo, 

spalio mėn. 

R. Lukoševičienė, 

R. Naruševičienė, 

O. Lukšienė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Numatydami siektinus rezultatus 

mokytojai, švietimo pagalbos specialistai 

kartu su mokiniais kurs jų galias ir 

pastangas atitinkančius mokymosi 

iššūkius, jaukias, saugias ir 

motyvuojančias aplinkas. Vyks 

konstruktyvus bendradarbiavimas su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) siekiant 

sėkmingos mokinio adaptacijos ir jo 

asmenybės ūgties.  
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1.2.4. Pradinio ugdymo programos 

baigiamosios klasės mokinių 

kompetencijų aprašų, mokinio galimybių 

ir poreikių studijavimas. Ugdymo(si) 

turinio klasėje ir pagalbos mokiniui 

planavimas.  

Birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

5 klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokytojai ir švietimo pagalbos 

specialistai, pažindami mokinius, parinks 

prasmingas veiklas, ugdymo(si) metodus, 

užduotis, mokiniai įgis prasmingos 

gyvenimo patirties (stebėjimo, 

tyrinėjimo, eksperimentavimo, kūrybos, 

žaidimo, socialinių ir kt. sąveikų),skatins 

mokinių smalsumą ir motyvaciją, 

suasmenins mokymąsi. 

1.2.5. Mokinio pasiekimų aplanko kūrimas. Iki birželio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

metodinė taryba 

Mokiniai kaups savo asmeninės pažangos 

įrodymus, ugdysis atsakomybę, gebės 

planuoti savo karjerą. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 5 klasių 

mokiniai jį pradės naudoti. 

1.2.6. 4, 6, 8 klasių mokinių dalyvavimas  

e-NMPP: pasiruošimas, vykdymas, 

pasiekimų ataskaitos analizė, sprendimų 

dėl mokinių sunkumų, spragų 

likvidavimo priėmimas, mokymosi 

pagalbos organizavimas ir teikimas. 

Mokinių dalyvavimas nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose tyrimuose. 

 

 

Nuo sausio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Lukoševičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, 

specialieji 

pedagogai 

Bendruomenė įsivertins mokinių ir 

progimnazijos pasiekimų pokyčius. 

Mokytojai ir švietimo pagalbos 

specialistai metodinių grupių 

pasitarimuose aptars vykdytų testų 

užduotis, rezultatus, koreguos ugdymo 

procesą ir turinį, rengs mokinius 

testavimui, atsižvelgdami į NMPP 

rezultatus. Ugdomi mokinių skaitymo, 

teksto analizės, skaičiavimo, socialinis ir 

gamtamokslinis raštingumas ir kt. 

gebėjimai. 

1.2.7. Mokinių mokymosi, eNMPP sisteminga 

stebėsena, pokyčių lyginamoji analizė 

metodinės tarybos, metodinių grupių ir 

mokytojų tarybos pasitarimuose. 

Kartą per 

mėnesį, 

pusmečio, 

mokslo 

metų 

pabaigoje 

R. Lukoševičienė, 

R. Naruševičienė, 

D. Plungienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Periodiškai vyks konstruktyvi 

progimnazijos vadovų, mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų diskusija 

apie mokinių mokymosi sėkmes ir 

problemas (sistemingai bus aptariami 

kontrolinių darbų rezultatai, pusmečio ir 

metų mokymosi, NMPP pasiekimai, 

mokinių, klasių pasiekimų dinamika), 

vertinamas kiekvieno mokytojo darbo 

poveikis ir progimnazijos indėlis į 
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mokinių pažangą, bus įgyvendinamas 

mokymosi praradimų likvidavimo planas, 

susitarta dėl priemonių mokinių pažangai 

skatinti, pagalbai mokiniui teikti, ne 

mažiau kaip 1,5 proc. pagerės mokinių 

mokymosi pasiekimai.  

1.2.8. Gabių ir talentingų mokinių ugdymo 

modelio ruošimas. 

Mokinio gabumų ir talentų ugdymas: 

atpažinimas organizuojant diagnostines 

užduotis; ugdymo(si) proceso 

suasmeninimas; mokinių rengimas 

konkursams ir olimpiadoms, jų 

dalyvavimas progimnazijos, rajono 

etapuose; mokinių saviraiškos 

skatinimas, dalyvaujant neformaliojo 

švietimo, projektinėje ir kt. 

progimnazijos veiklose, renginiuose. 

Vasario 

mėn. 

Nuolat 

D. Plungienė, 

darbo grupė 

Bus pradėtas rengti gabių ir talentingų 

mokinių ugdymo modelis, lavinami 

mokinių mąstymo, kūrybiškumo, 

lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, 

bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Bus organizuojami konkursų ir olimpiadų 

mokyklos etapai, kuriuose dalyvaus apie 

20 proc. progimnazijos mokinių.  

1.2.9. e-NMPP užduočių banko kaupimas MS 

Teams One Drive saugykloje. 

Nuolat J. Verseckaitė Bus sukauptas e-NMPP bankas, 

mokytojams bus lengva rasti užduočių 

ruošiantis mokinių pasiekimų 

patikrinimams, mokiniai nuosekliai ir 

kryptingai bus ruošiami NMPP. 

1.2.10. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

organizavimas. Vaiko gerovės 

progimnazijoje užtikrinimas. 

Sausio– 

gruodžio 

mėn. 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai 

Teikiama kvalifikuota švietimo pagalba, 

gerės ugdymo kokybė ir mokinių 

saugumas. 

1.2.11. Individualizuotų ir pritaikytų Bendrųjų 

ugdymo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

įveikimo programų rengimas ir 

aprobavimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

Sausio 

mėn. 

 

VGK nariai Bus pritaikomi mokymo būdai ir 

metodai, atsižvelgiant į mokinių 

ugdymosi poreikius, švietimo pagalbos 

specialistų rekomendacijas. 

1.2.12. Spec. ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių, švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašų sudarymas, pagalbos 

organizavimas. Mokinių mokymosi 

pasiekimų aptarimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai 

 

Bus kaupiama informacija apie mokinių, 

turinčių SUP, skaičių mokykloje, jų 

pažangą. Vykdomas tiriamasis darbas 

(mokinių pasiekimų analizė). Bus aptarta 
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 kiekvieno mokinio pažanga, priimtos 

papildomos pagalbos priemonės. 

1.2.13. Mokinių , ugdomų pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas, mokymosi 

pasiekimų ir individualios pažangos 

stebėjimas ir aptarimas pasibaigus 

pusmečiui. 

Sausio 

mėn., 

birželio 

mėn. 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai, 

dalykų mokytojai, 

mokiniai, tėvai. 

Bus aptarta kiekvieno mokinio pažanga, 

priimtos papildomos pagalbos priemonės. 

Analizuojamas teikiamos švietimo 

pagalbos mokiniui veiksmingumas, esant 

poreikiui bus koreguojamas švietimo 

pagalbos priemonių teikimas. 

1.2.14. Iš užsienio į progimnaziją atvykusių 

mokinių turimų žinių vertinimas bei 

gebėjimų nustatymas. Ugdymo 

organizavimas, pagalbos teikimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai, 

Bus numatyti švietimo pagalbos poreikiai 

ir papildomos priemonės sunkumams 

įveikti, parengti individualūs ugdymo 

planai. 

1.2.15. Mokinių, mokomų namuose, ugdymo ir 

pagalbos organizavimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai 

Mokinys bus ugdomas atsižvelgiant į jo 

sveikatos būklę, laikantis ugdymo 

proceso organizavimo higienos 

reikalavimų. 

1.2.16. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, 

pedagoginis-psichologinis įvertinimas ir 

pažymų paruošimas dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių pirminio ir (ar) 

pakartotinio įvertinimo, suderinimas su 

ŠPT. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai 

Bus atlikti pedagoginiai – psichologiniai 

įvertinimai, planingai ir efektingai 

organizuotas švietimo pagalbos teikimas, 

tenkinami mokinių , mokytojų ir vaiko 

atstovų poreikiai. 

1.2.17. Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo organizavimas: platusis, 

2022 m. veiklos plano įgyvendinimo 

(dalinis ir pilnasis), vertinimo rodiklio 

„Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ 

giluminis įsivertinimas. 

Progimnazijos pažangos įsivertinimo 

ataskaitos rengimas. 

 

Sausio, 

gegužės, 

lapkričio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Bus plėtojama duomenimis grįsta 

valdymo kultūra, stiprinama 

bendruomenės narių atsakomybė už 

ugdymo kokybę, pripažįstamos gerosios 

praktikos ir vykdoma jų sklaida, 

remiantis įsivertinimo rezultatais 

priimami būtini veiksmai gerinant 

progimnazijos veiklos kokybę ir mokinių 

ugdymosi pasiekimus. 

1.2.18. Individualių konsultacijų, rekomendacijų 

teikimas mokytojams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) dėl 

specialiosios pedagoginės pagalbos, 

ugdymo metodų, būdų, mokymo(si) 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė, 

VGK nariai 

 

Bus laiku nustatyti mokymosi sunkumai 

ir tikslingai organizuota švietimo 

pagalba, tėvai ir mokytojai gaus 

kvalifikuotą pagalbą, vyks konstruktyvus 

pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. 
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priemonių taikymo, padėti spręsti 

iškilusias situacines problemas. 

1.2.19. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas dėl mokinių ir 

progimnazijos pasiekimų vertinimo 

rezultatų ir pažangos, jų pokyčių ir 

ugdymosi kokybės tėvų susirinkimų, 

susitikimų metu, skelbiant informaciją 

progimnazijos tinklapyje, ją teikiant 

žiniasklaidai. 

Nuolat L. Adomaitienė, 

R. Lukoševičienė, 

R. Naruševičienė, 

D. Plungienė, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Bus organizuojami 2 tėvų susirinkimai, 

sistemingai tėvai (globėjai, rūpintojai) 

bus informuojami e. dienyne, telefonu, 

organizuojami tiksliniai susitikimai, 

vykdoma sklaida žiniasklaidoje. 

1.2.20. Mokinių fizinio pajėgumo EUROFIT 

testavimas. 

Vasario–

kovo–

gegužės 

mėn. 

Fizinio ugdymo ir 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Testavimas padės išryškinti mokinių 

stiprybes ir silpnybes, bus pateiktos 

rekomendacijos dėl fizinio pajėgumo 

stiprinimo. Mokiniai mokysis matuoti 

savo fizinę ūgtį. 

1.2.21. Mokinio savęs pažinimo testų atlikimas. Sausio–

gruodžio 

mėn. 

O. Lukšienė, 

I. Pukinskaitė, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Karjeros testai padės mokiniams 

apibrėžti savo ateities tikslus ir priimti 

tinkamus sprendimus, nustatys stipriąsias 

ir silpnąsias puses. Sudaryti testai padės 

sužinoti profesijų sritį, kuri labiausiai 

atitiktų mokinių interesus ir polinkius. 

Ugdymo karjerai konsultantai skatins 

mokinius apmąstyti savo testų rezultatus 

numatant tolimesnius žingsnius ir teiks 

pagalbą jų įgyvendinimui. 

1.3. UŽDAVINYS. Pedagogo profesinės veiklos kompetencijų plėtojimas, palankios aplinkos atnaujintų ugdymo programų 

ir įtraukiojo ugdymo diegimui kūrimas. 

1.3.1. Seminaro ,,Įtraukiojo ugdymo link“ 

organizavimas (lektorė doc. dr.  

L. Miltenienė, VDU). 

Vasario 

mėn. 

R. Naruševičienė Mokytojai įgis žinių, kaip dirbti su 

mokiniais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

1.3.2. Dalyvavimas Nacionalinės švietimo 

agentūros vykdomame projekte „STEAM 

ugdymo tobulinimas“.  

Nuo 

vasario 

mėn. iki 

2023 m. 

sausio  

31 d. 

D. Plungienė,  

D. Jermakovienė, 

D. Tumėnienė,  

R. Meškauskaitė 

Mokytojai dalyvaus kompetencijų 

tobulinimo kursuose STEAM tematika. 

Dalyvaujantys mokytojai bus Praktinio 

STEAM ugdymo mokykloje 

įgyvendinimo ir tobulinimo vadovo 

(interaktyvios knygos) bendraautoriai. 
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Projekto dalyviai imsis lyderystės 

kuriant, tobulinant ir įgyvendinant 

STEAM ugdymą progimnazijoje.  

1.3.3.  Progimnazijoje dirbančių mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo vaikų gerovės 

užtikrinimo srityje organizavimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė Mokytojai patobulins kompetencijas, 

kaip dirbti su įvairių raidos sutrikimų 

turinčiais mokiniais. Bus teikiama 

savalaikė pagalba mokiniams. 

1.3.4. Seminarų dėl atnaujintų bendrųjų 

programų, skaitymo ir raštingumo 

strategijų ugdymo visų dalykų pamokose, 

klasės valdymo organizavimas. 

Aktyvus mokytojų ir specialistų 

dalyvavimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

L. Adomaitienė 

R. Naruševičienė 

Mokytojų profesinis tobulinimasis vyksta 

atsižvelgiant į mokytojų ir progimnazijos 

poreikius. 

1.3.5. Susitikimo „Švietimo iššūkiai ir vizija“ 

su Lietuvos Respublikos Seimo nare 

prof. V. Targamadze organizavimas. 

Balandžio 

mėn. 

L. Adomaitienė Bus organizuota diskusija apie švietimo 

politikos Lietuvoje naujoves, pedagogų ir 

visuomenės lūkesčius. 

1.3.6. Naujų valstybinių, švietimą 

reglamentuojančių dokumentų 

studijavimas, progimnazijos tvarkos 

aprašų rengimas. 

Pagal 

poreikį 

L. Adomaitienė,  

R. Naruševičienė, 

D. Plungienė, 

R. Lukoševičienė 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai susipažins su naujovėmis, 

darbo grupės rengs naujus, koreguos 

esamus progimnazijos dokumentus, 

atsižvelgdami į juos vykdys ugdymo 

procesą ir organizuos progimnazijos 

veiklas. 

1.3.7. Metodinių dienų organizavimas: 

1. Mūsų patirtis vykdant tarptautinius 

projektus. Interaktyvios pamokos 

kūrimas ir skaitmeninio raštingumo 

ugdymas pamokose. Pasiruošimas 

atnaujintam ugdymo turiniui, grupinis 

darbas „Kompetencijų analizė“, 

refleksija.  

2. Atnaujinto ugdymo turinio fragmentų 

diegimas: į mokinių kompetencijas 

orientuota pamoka. Įtraukiojo ugdymo 

patirtis. Vaiko raidos aprašų pristatymas. 

3. Kiti klausimai. 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

metodinė taryba 

Vyks kolegialus mokymasis, 

bendruomenės santykiai bus grindžiami 

geranoriškumu vieni kitiems, kolegialia 

pagalba. Mokytojai domėsis ugdymo 

naujovėmis, jas diegs ugdymo procese, 

reflektuos savo patirtį. 
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1.3.8. Metodinės tarybos ir metodinių grupių 

veikla: 

1. Diskusijos „Ugdymas – tyrinėjantis, 

dialogiškas ir paremiantis ugdymąsi“ 

organizavimas. Klasių projekto „Pažink, 

stebėk, kurk“ organizavimo planų 

sudarymas. 

2. Atnaujintų bendrųjų programų 

(projektų) studijos: vaiko raidos ir 

kompetencijų aprašai. Galimybių diegti 

atnaujintą ugdymo turinį 2022–2023 m. 

m. aptarimas. 

3. Metodinė diena. 

4. Mokinio pasiekimų ir pažangos 

aplankų kūrimas (projektinis variantas). 

2022–2023 m. m. kultūrinės pažintinės 

veiklos projekto rengimas. 

5. NMPP ataskaitų refleksija. Mokinių 

mokymosi sėkmingumo 2021–2022 m. 

m. analizavimas. Pagalbos mokiniui 

2022–2023 m. m. numatymas.  

6. Naujų mokslo metų prioritetų 

numatymas. Integruoto mokymo, 

mokinių ugdymo ne progimnazijos 

aplinkose galimybių 2022–2023 m. m. 

aptarimas. 

7. Susitikimas-diskusija su Vilniaus J. 

Basanavičiaus progimnazijos metodine 

taryba. Pasidalijimas metodinės veiklos 

organizavimo patirtimi. 

8. Metodinė diena. 

9. Pokalbis „Artėjant pusmečio 

pabaigai: mokinių mokymosi sėkmės ir 

nesėkmės. Kokia pagalba reikalinga 

mokiniui?“  

 

 

Vasario 

mėn. 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

Gegužės 

mėn. 

 

Birželio 

mėn. 

 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

Spalio 

mėn. 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

Gruodžio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

metodinė taryba 

Sistemingai kartą per mėnesį vyks 

metodinės tarybos ir metodinių grupių 

teminiai pasitarimai. Metodinė taryba 

skatins mokytojų dalykinį ir metodinį 

bendradarbiavimą, gerosios patirties 

sklaidą, vertins mokytojų metodinę 

veiklą ir metodinių priemonių rengimą, 

analizuos mokinių mokymosi 

sėkmingumą, NMPP rezultatus ir 

numatys pagalbos mokiniui priemones, 

ugdymo kokybę, vyks naujovių sklaida ir 

jų taikymo galimybių aptarimai, inicijuos 

mokytojų profesinį tobulėjimą, inovacijų 

diegimą. 
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1.3.9. Ugdymo proceso priežiūra.  

1. Mokinių mokymosi pasiekimų 

stebėsena. Analizavimas metodinės 

tarybos, metodinių ir tikslinių grupių, 

mokytojų tarybos posėdžiuose. 

2. Mokinių mokymosi krūvio stebėsena.  

3. NMPP 4, 6, 8 klasėse vykdymo 

stebėsena.  

4. Dalykų ilgalaikių planų, 

individualizuotų programų, neformaliojo 

švietimo programų derinimas, 

tvirtinimas.  

5. 1, 5 klasių ir atvykusių mokinių 

adaptacijos stebėsena. 

6. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, įtraukties stebėsena. 

7. El. dienyno ir mokinių bylų tvarkymo 

priežiūra.  

8. Pagalbos mokiniui teikimo 

konsultacijų metu 1–8 klasėse stebėsena.  

9. Pagalba jauniems, atvykusiems 

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams. Mentorystė.  

10. Teminė stebėsena „Ugdymo, 

tyrinėjančio, dialogiško ir paremiančio 

ugdymąsi, organizavimas“. 

Vasario, 

balandžio, 

birželio 

mėn. 

Kovo mėn. 

Balandžio, 

gegužės 

mėn. 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

Spalio 

mėn. 

 

Kartą per 

mėnesį 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

 

Kovo, 

spalio mėn. 

L. Adomaitienė, 

R. Lukoševičienė, 

R. Naruševičienė, 

D. Plungienė 

Sistemingai ir planingai vyks teminė, 

tiriamoji, grįžtamoji, dokumentacijos 

tvarkymo priežiūra. Bus vertinamas 

kiekvieno mokytojo darbo poveikis ir 

indėlis į mokinių pažangą, jis bus 

aptariamas individualiai. Bus teikiama 

pagalba jauniems ir atvykusiems 

specialistams, mokytojams ir švietimo 

pagalbos specialistams. Mokytojai bus 

skatinami siekti asmeninio meistriškumo, 

mokiniai – mokymosi pasiekimų 

pažangos. Per mokslo metus bus 

stebimos 2 mokytojo pamokos. 

1.3.10. Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų metodinių dienų 

„Progimnazijos patirtis ir lūkesčiai 

rengiant ir organizuojant tarptautinius 

projektus“ ir „Mokytojai ir švietimo 

pagalbos specialistai ruošiasi atnaujinto 

ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo 

diegimui“ organizavimas. 

Balandžio, 

lapkričio 

mėn. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė, 

metodinė taryba 

Mokytojai ir švietimo pagalbos 

specialistai kryptingai ir sąmoningai 

mokysis vieni iš kitų, komandoje, 

epizodiškai reflektuos savo patirtį, bus 

analizuojama nurodytų veiklų įtaka 

mokinio ir progimnazijos augimui. 
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1.3.11. Skaitmeninio turinio banko olimpinių 

vertybių, sveikos gyvensenos ugdymo, 

STEAM ir EKO temomis kaupimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

olimpinių vertybių 

ir sveikatos 

ugdymo programos 

įgyvendinimo 

darbo grupė, 

STEAM ir EKO 

darbo grupių nariai 

Sukauptas skaitmeninis turinys padės 

mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos 

įgūdžius, skatins fizinį aktyvumą, padės 

vadovautis olimpizmo vertybėmis. 

Mokytojai pasidalins STEAM ir EKO 

ugdymo įgyvendinimo pamokose 

patirtimi, tobulins naudojimosi 

informacinėmis technologijomis 

kompetenciją. 

1.3.12. Dalykų savaičių organizavimas. Periodiškai 

per visus 

mokslo 

metus 

(pagal 

mėnesio 

planą) 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

metodinės grupės 

Mokytojai planuos ir parinks prasmingas 

ugdymosi veiklas, kurios skatins mokinių 

smalsumą ir entuziazmą, bus sudarytos 

sąlygos mokiniams patirti pažinimo ir 

kūrybos džiaugsmą, džiaugtis savo ir kitų 

darbais. Mokymas bus siejamas su 

gyvenimo patirtimi. 

II TIKSLAS. Saugios socialinės emocinės aplinkos ir pasidalytąja lyderyste bei partneryste paremtos kultūros kūrimas. 

2.1. UŽDAVINYS. Aktyvios sveikatą stiprinančios, olimpines vertybes ir tvarumo idėjas puoselėjančios bendruomenės 

kūrimas. 

2.1.1. LION QUEST programų „Laikas kartu“ 

(1–4 kl.), „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 

kl.) veiklų įgyvendinimas klasių 

valandėlėse ir pamokose. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė, 

SEU komitetas, 

mokytojai 

 

Bus įgyvendinama SEU programa, 

ugdanti savimonę, savitvardą, socialinį 

sąmoningumą, atsakingų sprendimų 

priėmimo gebėjimus ir įgūdžius. Gerės 

bendruomenės narių santykiai, 

bendravimo kultūra, mokinių pasiekimai. 

2.1.2.  Patyčių ir mokinių geros savijautos 

tyrimo organizavimas ir pristatymas 

bendruomenei. 

Vasario- 

kovo mėn. 

O. Lukšienė, 

R. Lukoševičienė 

Bus nustatytas patyčių mastas 

progimnazijoje, ieškoma sprendimo, kaip 

užtikrinti kiekvieno vaiko gerovę 

progimnazijoje, siekiama išsiaiškinti 

saugios aplinkos mokiniui sudarymo 

galimybes. 

2.1.3. Sveikatą stiprinančios mokyklos statuso 

rodiklių pagrindimas. Dokumentų 

ruošimas. 

 

Vasario–

balandžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

olimpinių vertybių 

ir sveikatos 

ugdymo programos 

Darbo grupė įsivertins vykdytas veiklas, 

parengs naują sveikatos stiprinimo 

programą, kurios veiklos bus skirtos 

mokinių psichinės sveikatos gerinimui, 
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įgyvendinimo 

darbo grupė 

fizinio aktyvumo didinimui bei sveikatai 

palankios mitybos akcentavimui. 

2.1.4. Mokymų „Vaiko emocinė savijauta 

mokykloje ir šeimoje“ organizavimas 1–

2 klasių mokinių tėvams. 

 

Kovo mėn. 

 

R. Lukoševičienė, 

SEU komitetas 

 

Šeimos nariai bus įtraukti į emociškai 

palankaus mikroklimato formavimą 

šeimoje ir bendruomenėje. 

2.1.5. Gerosios patirties sklaida- kolega kolegai 

„Mano SEU sėkmės istorija“. 

Balandžio–

spalio mėn. 

R. Lukoševičienė, 

SEU komitetas, 

mokytojai 

 

Pedagogai pasidalins gerąja patirtimi, 

patobulins savo socialines emocines 

kompetencijas. 

2.1.6. Dalyvavimas akcijoje „Darom 2022“. Balandžio 

mėn. 

Progimnazijos 

bendruomenė 

Bus siekiama skatinti progimnazijos 

narių tarpusavio bendradarbiavimą, 

ugdyti gebėjimą kurti efektyvią strategiją, 

padėsiančią didinti bendruomenės 

aplinkosauginį sąmoningumą, mažinti 

resursų sunaudojimą, keisti požiūrį į 

aplinkos apsaugą bei formuoti jai 

palankius įpročius. 

2.1.7. Progimnazijos bendruomenės olimpinių 

vertybių, sveikatą stiprinančios ir 

aktyvios šeimos vertybinių nuostatų 

stiprinimas. 

1. Renginių, skatinančių bendruomenės 

narių įsitraukimą į fizinį aktyvumą ir 

sveikos gyvensenos ugdymą, 

organizavimas: 

„Sveikatos aruodai“, 

„Mažųjų rudens spartakiada“, 

„Olimpinio mėnesio“ veiklos, 

projekto „Judėsi - sveikatą laimėsi“ 

veiklos. 

2. Bendruomenės dalyvavimas Lietuvos 

sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų 

tinklo programose. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

 

 

Spalio 

mėn. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

olimpinių vertybių 

ir sveikatos 

ugdymo programos 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

Progimnazijos bendruomenės nariai 

aktyviai ir sveikai praleis laisvalaikį. Bus 

skatinamas mokinių fizinis aktyvumas, 

formuojami sveikos mitybos ir emocinės 

sveikatos įgūdžiai, diegiamos olimpinės 

vertybės. Į fizinį aktyvumą ir sveiką 

gyvenseną skatinančias veiklas įsitrauks 

70 proc. progimnazijos bendruomenės 

narių. Progimnazijos mokytojai veiks 

atsakingai ir bus aktyvūs bendruomenės 

nariai, demonstruodami savo asmeniniu 

pavyzdžiu kuriant aktyvią, sveikatą 

stiprinančią, olimpines vertybes 

puoselėjančią bendruomenę. 



45 
 

3. Dalyvavimas Kėdainių visuomenės 

sveikatos biuro organizuojamuose 

renginiuose, konkursuose, mokymuose. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

2.1.8. Bendruomenės emocinio raštingumo 

stiprinimas. 

Sausio– 

gruodžio 

mėn. 

Administracija,  

O. Lukšienė,  

V. Jakuitienė 

Bus palaikoma ir gerinama 

psichosocialinė aplinka progimnazijoje. 

Augs pedagogų ir mokinių bendravimo 

kultūra. 

2.1.9. Savaitės „Mano karjera“ organizavimas. Lapkričio 

mėn. 

D. Plungienė, 

I.  Pukinskaitė, 

O. Lukšienė, 

G. Valansevičė 

Visą savaitę progimnazijoje vyks 

karjeros renginiai, mokiniai vyks į 

patyrimines išvykas, susipažins su 

įvairiomis profesijomis, bus ugdomas 

verslumas, lyderystė, stiprės darbo 

grupėmis įgūdžiai, tvirtės bendravimas su 

soc. partneriai. Netradicines pamokas 

organizuos mokinių tėveliai, lektoriai, 

savo srities profesionalai, socialinių 

partnerių atstovai. 

2.1.10. Respublikinio nuotolinio 1–4 klasių 

mokinių kalėdinių žaisliukų iš antrinių 

žaliavų konkurso „Muzikuojanti Kalėdų 

eglutė“ organizavimas. 

Lapkričio–

gruodžio 

mėn. 

D. Tumėnienė, 

G. Boreišienė, 

L. Pravackienė 

Bus sukurti kalėdiniai eglutės žaisliukai 

iš antrinių žaliavų. 

Mokiniai sužinos, kaip, tausojant aplinką 

ir naudojant turimus išteklius, galima 

mažinti vartotojiškumą ir iš antrinių 

žaliavų sukurti įvairių kalėdinių žaisliukų 

muzikos tema. Bus puoselėjamos antrinių 

daiktų panaudojimo ir vartojimo kultūros 

mažinimo idėjos, ugdomas 

kūrybiškumas, išradingumas. 

2.1.11. Respublikinės nuotolinės 1–4 klasių 

mokinių konferencijos ,,Mano sveikas ir 

įdomus pasaulis“ organizavimas. 

Kovo mėn. R. Lukoševičienė, 

D. Jermakovienė, 

A. Gailiūnienė, 

R. Kerzienė, 

D. Tumėnienė 

Mokiniai pasidalins sveikatos stiprinimo 

patirtimi, patobulins savo bendravimo 

kompetencijas. Vyks bendradarbiavimas 

tarp mokyklų. 

 

2.2. UŽDAVINYS. Ugdymąsi stimuliuojančių šiuolaikinių ir saugių aplinkų, skatinančių mokinius įprasminti mokymąsi ir 

plėtoti saviraiškos gebėjimus, bendrakūra. 
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2.2.1. Tarptautinio eTwinning projekto „Happy 

kids with STEAM“ vykdymas. 

Sausio–

gegužės 

mėn. 

D. Tumėnienė Siekdami ugdymo tikslų, mokytojai 

užmegs ir palaikys konstruktyvius 

santykius su socialiniais partneriais. 

Atstovaus progimnazijai projektinėse 

veiklose. Gebės komunikuoti užsienio 

kalba savo profesinėje srityje. 

Dalyvavimas projekte motyvuos 

mokinius, mokys juos savarankiškumo, 

ugdys organizacinius gebėjimus. 

2.2.2. Edukacinių erdvių kūrimas, pritaikant jas 

mokinių poreikiams.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija 

 

Bus sukurtos erdvės mokinių poilsiui, 

bendravimui, saugumui. 

 

2.2.3. Pamokų nelankančių ir mokymosi 

sunkumų patiriančių mokinių stebėsena, 

susidariusių mokymo (si) situacijų 

analizė ir pagalbos teikimo formų ir būdų 

numatymas.  

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Socialiniai 

pedagogai,  

VGK nariai,  

dalykų mokytojai 

Bus veiksmingiau sprendžiamos mokinių 

lankomumo ir mokymosi problemos, 

laiku suteikta pagalba. 

2.2.4. Švietimas, konsultavimas bei 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir 

mokytojais. Rekomendacijų teikimas dėl 

mokinio elgesio, emocijų ir kitų 

psichologinių, socialinių problemų, 

mokymosi sunkumų. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Psichologas, 

socialiniai 

pedagogai 

 

Bus įgyvendintos mokinių iniciatyvos, 

akcijos, stiprinami bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. Bus 

skatinamas pagarbus ir draugiškas 

elgesys, gerės tarpusavio santykiai. 

2.2.5. Informacinės medžiagos rengimas 

prevenciniais (emocijų valdymo, patyčių, 

žalingų įpročių, žmogaus teisių ir kt.) 

klausimais ir jos skelbimas / platinimas 

progimnazijos stenduose, internetiniame 

tinklalapyje, elektroniniame dienyne 

„Mano dienynas“. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

VGK nariai 

 

Tėvai ir mokytojai gaus kvalifikuotą 

pagalbą, išspręs kilusias problemas. Vyks 

konstruktyvus pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

 

2.2.6. Akcijų ir iniciatyvų, skatinančių 

kultūringą ir atsakingą elgesį, gebėjimą 

priimti tinkamus sprendimus 

organizavimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

VGK nariai,  

klasių vadovai, 

administracija 

 

Bus įgyvendintos suplanuotos 

iniciatyvos, prevencinės savaitės, akcijos, 

skatinamos mokinių iniciatyvos. 
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2.2.7. Socialinės pedagoginės, psichologinės, 

specialiosios pagalbos teikimas 

bendruomenei. Individualus darbas su 

mokiniais, turinčiais: mokymosi 

sunkumų, elgesio, emocijų, bendravimo, 

savivertės, socialinių, psichologinių, 

adaptacijos problemų. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė 

VGK nariai, 

administracija, 

klasės vadovai, 

mokytojai 

 

Bus tenkinami mokinių poreikiai, 

atsižvelgiant į mokinių, tėvų, mokytojų 

poreikius, švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas. Ugdomi pozityvūs 

gyvenimo įgūdžiai, kuriuos mokiniai 

taikys mokykloje, šeimoje, gyvenime. 

2.2.8. Sąmoningumo didinimo mėnesio veiklų 

organizavimas. 

 

Kovo mėn. Socialiniai 

pedagogai 

 

Bus vykdomas šviečiamasis informacinis 

darbas, pateikta mokomoji prevencinė 

medžiaga, susijusi su socialiniu emociniu 

ugdymu, teigiamo elgesio formavimu, 

žalingų įpročių, patyčių prevencija. 

2.2.9. Judriųjų pertraukų progimnazijos erdvėse 

ir teritorijoje organizavimas. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Fizinio ugdymo ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

Mokiniai aktyviai ir saugiai praleis laiką 

pertraukų metu. 

 

2.2.10. Erasmus+ edukacinės erdvės kūrimas. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

 

Progimnazijos bendruomenė susipažins 

su Erasmus+ projektų šalimis - 

partnerėmis. Bus sukurta ir palanki, 

bendradarbiavimu grįsta, ugdymosi 

aplinka, visiems ir kiekvienam viso 

ugdymo proceso ir švietimo 

pagalbos teikimo metu. 

2.2.11. Kryptingas ugdomosios aplinkos 

(kabinetų) modernizavimas. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

kabinetų vadovai, 

dalykų mokytojai 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

IT specialistas 

 Mokytojai naudos skaitmenines 

priemones, taip siekdami ugdymo 

modernizavimo ir aukštesnės kokybės. 

Mokytojai teiks paraiškas dėl kabinetų 

modernizavimo, nurodydami 

modernizavimo įtaką ugdymo kokybei, 

pamokos efektyvumui. Ugdymo procese 

naudojama įranga ir priemonės atitiks 

šiuolaikinius ugdymo ir šiuolaikinės 

pamokos kriterijus. Progimnazijos 

bendruomenė vertins turimų priemonių 

naudingumą. 
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2.2.12. Gerosios patirties aprašų rengimas 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centrui atsižvelgiant į nurodytas veiklas: 

„Gera savijauta padeda mokytis, dirbti, 

bendrauti“; 

„Sveikatos idėjų skrynelė ant žaliosios 

palangės“; 

 

„Sveika ir saugi vasara be traumų“; 

 

 

 

„Mokyklų bendruomenėms skirti 

sveikatos raštingumo instrumentai“. 

 

 

 

 

Vasario–

kovo mėn. 

Gegužės–

birželio 

mėn. 

Rugpjūčio–

rugsėjo 

mėn. 

Lapkričio–

gruodžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

olimpinių vertybių 

ir sveikatos 

ugdymo programos 

įgyvendinimo 

darbo grupė 

 

Mokytojai kartu su mokiniais gilinsis į 

visų progimnazijos bendruomenės narių 

psichinę, emocinę ir socialinę sveikatą 

bei gerovę. Įgyvendinamos veiklos 

suteiks mokiniams galimybių praturtėti 

ne tik žiniomis, bet ir gerąja praktika. 

Taikomomis priemonėmis veiklų metu 

sieks didinti kiekvieno progimnazijos 

bendruomenės nario sveikatos 

raštingumą. Mokytojai pasidalins gerąja 

patirtimi su respublikos mokytojais. 

2.2.13. Progimnazijos vidaus ir lauko erdvių 

pritaikymas ugdymo tikslams, mokinių 

saviraiškos gebėjimų plėtojimui, 

įtraukiant mokinius į aplinkų bendrakūrą.  

1. Konkurso „Mano žalioji palangė“ 

organizavimas. 

 

2. Multimedijų centro – 3D objektų 

naudojimas. 

 

 

3. „Pojūčių tako” naudojimas 1–4 klasių 

mokiniams. 

 

4. Pamokų, renginių ir patyriminių veiklų 

organizavimas lauko klasėje. 

 

5. Progimnazijos klasių ir bendrų erdvių 

puošimas mokinių darbais. 

 

 

 

 

Balandžio–

gegužės 

mėn. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

Gamtos mokslų 

mokytojai, 

Pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

 

Progimnazijos 

bendruomenė 

 

G. Boreišienė,  

L. Pravackienė 

Mokytojai kartu su mokiniais 1–2 kartus 

per metus kurs kūrybinių darbų 

ekspozicijas, parodas, kurios atskleis 

mokinių talentus. Stiprės mokinių 

mokymosi motyvacija, iniciatyvumas ir 

lojalumas progimnazijai. Mokiniai 

vertins, domėsis, saugos savo ir kitų 

darbus, mokysis iš jų. Mokiniai vertins 

bendrakūrą kaip galimybę būti ir veikti 

drauge, įgyti patirties ir gebėjimų. Jie 

patys sukurs jaukią, patrauklią aplinką 

atskleisdami savo kūrybiškumą. 

Ugdymas įvairiose progimnazijos 

aplinkose padės efektyviau teoriją 

pritaikyti praktikoje, tyrinėti ir mokytis 

kitaip. Mokytojai nuolat vertins ir ieškos 

priemonių, erdvių mokinių mokymo 

efektyvumui, tyrinėjimo galimybių 

sudarymui, atsakingumo jausmo 

formavimui puoselėjant progimnazijos 

erdves. 
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2.2.14. Mokinių supažindinimas su Mokinio 

elgesio taisyklėmis, uniformų dėvėjimo 

tvarka, supažindinimas su drausmės 

pažeidimo forma. Uniformų dėvėjimo 

kontrolės vykdymas. 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokytojai, 

socialiniai 

pedagogai 

Mokiniai bus supažindinti su 

progimnazijos kultūra, susitarimais. 

Mokiniai laikysis Mokinio elgesio 

taisyklių, bendruomenės susitarimų. 

2.2.15. Dalyvavimas respublikiniame 

aplinkosauginiame konkurse 

„Ekologiškumo virusas plinta 2022“. 

Lapkričio 

mėn. 

G. Valansevičė,  

D. Tumėnienė 

Bus lavinamas mokinių kritinis 

mąstymas supažindinant juos su 

aktualiomis aplinkosaugos problemomis, 

mokiniai bus skatinami rūpintis gamta, 

ugdysis patriotiškumą bei pilietiškumą. 

2.2.16. Pamokų, renginių organizavimas 

progimnazijos bibliotekoje. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai 

Mokiniams bus organizuojamos klasių 

valandėlės, pamokos, kurių metu 

mokiniai susipažindins su bibliotekos 

fondais ir kitomis teikiamomis 

paslaugomis, vyks kultūros pažinimo 

gilinimas. 

2.3. UŽDAVINYS. Pasidalytosios lyderystės skatinimas įgalinant savivaldą, mokinių tėvus (globėjus) ir stiprinant 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais bei vietos bendruomene. 

2.3.1. Bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais tęsimas ir stiprinimas: 

Lietuvos sporto universitetu  

(pagal atskirą planą) 

Kėdainių miesto ikimokyklinėmis 

įstaigomis; 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba; 

Kėdainių Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi; 

Kėdainių profesinio rengimo centru; 

Kėdainių visuomenės sveikatos biuru; 

Lietuvos kultūros mokytojų asociacija; 

„Camino Lituano“ įkūrėjais. 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinių 

okupacinių režimų Lietuvoje įvertinti. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Administracija 

 

Siekdama ugdymo tikslų, administracija 

užmegs ir palaikys konstruktyvius 

santykius su socialiniais partneriais. 

Siekiant geriau tenkinti mokinių 

poreikius, ugdyti dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas bus ieškoma naujų 

socialinių partnerių. 

2.3.2. STEAM centro/ų lankymas ir 

susipažinimas su jų veikla. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

D. Plungienė, 

STEAM darbo 

grupė 

Mokytojai susipažins su STEAM 

mokymo koncepcija, inovatyviais 

metodais, metodikos taikymu ugdymo 
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  procese. Gautą patirtį taikys savo dalyko 

ir dalykų integracijoje vykdant 

projektinius – tiriamuosius darbus. Bus 

plėtojami socialinės partnerystės tinklai. 

2.3.3. Dalyvavimas rajono, respublikos 

organizuojamose akcijose, projektuose, 

konkursuose. 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

Mokytojai 

 

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvaus 

rajono ir respublikos organizuojamuose 

renginiuose, mokiniai ir mokytojai įgis 

įvairių kompetencijų. Progimnazijos 

bendruomenė bus įtraukta į gerumo ir 

paramos akcijas, pilietines iniciatyvas, 

pilietiškumą ir socialinį aktyvumą 

ugdančius renginius, diskusijas ir kt. 

Kiekvienas progimnazijos mokinys 

pilietinėse iniciatyvose, akcijose ir 

kituose panašiuose renginiuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 2 kartus per mokslo 

metus. 

2.3.4. Dalyvavimas visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto inicijuotose 

veiklose (pagal atskirą planą). 

 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

J. Onoprijenkienė 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto plane numatytos praktinės ir 

teorinės veiklos bus orientuotos į 

mokinių sveikatinimą. Vyks 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas su 

Kėdainių sveikatos biuru. Sveikatos 

ugdymas bus orientuojamas į kasdienį 

sveikatos saugojimą bei įgūdžių taikymą. 

2.3.5. Mokinių dalyvavimas progimnazijos 

pažangos pokyčiuose. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokinių taryba, 

klasių mokinių 

savivaldos 

Mokiniai aktyviau įsitrauks organizuojant 

apklausas, rengiant, vertinant 

progimnazijos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, ugdymo(si) proceso 

tobulinimą. Mokiniai bus aktyviau 

įtraukti į bendruomenės diskusijas, 

konferencijas, mainų programas ir kitas 

veiklas. 

2.3.6. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

(kitais atstovais pagal įstatymą) 

stiprinimas: 

 

 

 

R. Karnatka,  

T. Lukoševičius,  

E. Kuprijanovienė, 

Ne mažiau kaip 40 proc. mokinių ir jų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) formuos naują 

požiūrį į sveikatos puoselėjimą, fizinį 
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1. Fizinio aktyvumo vakaro „Tėtis ir 

sūnus“ organizavimas (5–8 klasės). 

2. Fizinio aktyvumo vakaro „Mama ir 

dukra“ organizavimas (5–8 klasės). 

3. Sporto rėmimo fondo projekto „Judėsi 

– sveikatą laimėsi“ veiklos „Sportuoju 

su šeima“ įgyvendinimas (1–4 kl.). 

Balandžio 

mėn. 

Balandžio 

mėn. 

Gegužės 

mėn. 

J. Gvergždienė,  

J. Onoprijenkienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

aktyvumą, tobulins darbo komandoje 

įgūdžius. 

2.3.7. „Camino Lituano“ kelio pristatymas 

mokytojams. 

Patyriminių žygių organizavimas.  

Balandžio–

birželio 

mėn. 

R. Kučiauskienė, 

R. Kerzienė 

 

Mokytojai pagilins dalykines ir 

asmenines kompetencijas. Įgytas žinias 

pritaikys ugdomosiose veiklose, 

organizuojamose kitose erdvėse. 

Progimnazijos bendruomenė kartu su 

mokiniais prižiūrės kelio ženklinimą. Bus 

ugdoma atsakomybė už savo krašto 

švarią ir tvarkingą aplinką. 

2.3.8. Progimnazijos IX Olimpinių žaidynių 

organizavimas. 

Birželio 

mėn. 

Administracija, 

fizinio ugdymo 

mokytojai,  

I. Pukinskaitė 

Bus įtvirtinamos kilnaus elgesio sporte 

vertybės mokiniams, ugdomas 

pasitikėjimas savimi. Bus vykdomos 

veiklos, skatinančios bendruomenės ir 

visuomenės fizinį aktyvumą, 

propaguojant sportines idėjas. 

2.3.9. Rajoninės konferencijos „Ateities 

vaikas“ organizavimas. 

Lapkričio 

mėn. 

D. Plungienė, 

olimpinių vertybių 

ir sveikatos 

ugdymo programos 

įgyvendinimo 

darbo grupė, 

STEAM ir EKO 

darbo grupės 

Konferencijos metu rajono mokytojai 

pasidalins STEAM, EKO, sveikos 

gyvensenos ir fizinio aktyvumo 

įgyvendinimo ugdymo procese patirtimis, 

pristatys pamokas ir veiklas, orientuotas į 

mokinio rengimą šiandienos iššūkiams 

bei aktualijoms. Pasidalins sprendimais, 

kurie skatintų vaikų kritinio mąstymo 

veiklą, problemų sprendimo, tiriamosios 

veiklos, bendradarbiavimo kompetencijų 

ugdymą. 

2.3.10. Nuolatinis bendradarbiavimo ryšių 

palaikymas su socialinę ir psichologinę 

pagalbą teikiančiomis institucijomis, 

sveikatos priežiūros bei teisėtvarkos ir 

Nuolat R. Lukoševičienė 

VGK nariai, 

klasių vadovai. 

Bus teikiama pagalba vaikui ir šeimai 

bendradarbiaujant su Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, Pagalbos šeimai centru 

ir kitomis institucijomis. 
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kitomis (nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir valstybinėmis 

įstaigomis) institucijomis, vykdančiomis 

prevencinį darbą, siekiant užtikrinti 

mokinių saugumą ir ugdymą. 

2.3.11. Tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimo organizavimas. 

Lapkričio 

mėn. 

VGK nariai Mokiniai ugdysis gebėjimą priimti 

teisingus sprendimus, mokysis būti 

tolerantiškais. 

2.3.12. Paskaitų tėvams organizavimas 

(tikslinėms grupėms), dalinamosios 

medžiagos - lankstinukų ruošimas. 

 

Pagal 

poreikį 

VGK nariai Tėvai pagilins žinias apie tėvų ir 

mokytojų tarpusavio ryšio svarbą vaiko 

auklėjime, gaus rekomendacijas bei 

patarimus, kaip padėti vaikui siekti 

individualios pažangos. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮSIVERTINIMO IR ATSKAITOMYBĖS FORMOS 

 

Veiklos planas pristatomas progimnazijos tarybai, suderinamas su progimnazijos taryba ir 

teikiama tvirtinti progimnazijos direktoriui. 

2022 metų veiklos planui įgyvendinti progimnazijos administracija rengia mėnesio planą. 

Metinio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu. Įgyvendinant planą dalyvauja 

progimnazijos savivaldos institucijos (progimnazijos, administracijos, mokytojų, mokinių tarybos), 

metodinės veiklos struktūros (metodinės tarybos, metodinės grupės), aptarnaujantis personalas. 

Plano įgyvendinimo analizė, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių išryškinimas, pokyčių 

nustatymas ir vertinimas vyks savivaldos ir kitose progimnazijos institucijose: progimnazijos, 

administracijos, metodinės, mokinių tarybos posėdžiuose, metodinių grupių, progimnazijos veiklos 

įsivertinimo darbo grupės, vaiko gerovės komisijos pasitarimuose. 2022 m. lapkričio mėnesį bus 

sudaryta veiklos plano įgyvendinimo analizės darbo grupė, kuri išsamiai išanalizuos veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaitas, veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius, parengs rekomendacijas 2023 metų 

veiklos planui rengti. 

Progimnazijos veiklos plano vykdymo priežiūrą vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. buhalteris, progimnazijos tarybos 

pirmininkas. Veiklos ataskaita pateikiama progimnazijos bendruomenei. 

Veiklos plano įgyvendinimo periodinių ataskaitų teikimo grafikas: 

Eil. 

Nr. 

Kas atsiskaito Kam atsiskaito Atsiskaitymo forma Preliminari data 

1. Direktorius Kėdainių raj. 

savivaldybės 

merui, tarybai, 

progimnazijos 

tarybai 

Direktoriaus veiklos 

ataskaita, įstaigos veiklos 

ataskaita. 

2023 m. vasario 

mėn. 

2. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Direktoriui Ataskaitos 

administracijos, mokytojų 

tarybos  posėdžiuose, 

metinio veiklos vertinimo 

metu. 

2022 m. 

kiekvieną 

mėnesį,  

2023 m. sausio 

mėn. 

3. Vyr. buhalteris Direktoriui, 

progimnazijos 

tarybai 

Ataskaitos 

administracijos  

posėdžiuose, 

progimnazijos tarybos 

posėdžiuose. 

2022 m.  

1 kartą per 

ketvirtį, 

2023 m. sausio 

mėn. 

4. Specialieji ir 

socialiniai 

pedagogai, 

logopedas 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkui, 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos Vaiko gerovė 

komisijos posėdžiuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

2022 m. birželio, 

gruodžio mėn.  

 

5. Vaiko gerovės 

komisija 

Mokytojų tarybai  Ataskaita mokytojų 

tarybos posėdyje 

2022 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

6. Bibliotekininkai  Direktoriui, 

mokytojų tarybai  

Ataskaita mokytojų 

tarybos posėdyje 

2022 m. gruodžio 

mėn.,  

2023 m. sausio 

mėn. 

7. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės 

tarybos 

Ataskaitos metodinės 

tarybos posėdžiuose, 

2022 m. gruodžio 

mėn.  



54 
 

pirmininkui, 

kuruojančiam 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

8. Mokinio padėjėjai Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose 

Ataskaitos vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 

2022 m. birželio, 

gruodžio mėn., 

2023 m. sausio 

mėn. 

9.  Neformaliojo 

švietimo mokytojai,  

organizatorius 

Kuruojančiam 

direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos 

administracijos 

posėdžiuose 

2022 m. birželio, 

gruodžio mėn. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Progimnazijos tarybos  

2022 m. sausio    d. protokoliniu 
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