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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Gedminų progimnazijos veiklos planas 2018 metams (toliau – planas), 

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 m. m. politiką, 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

pradinio ir pagrindinio ugdymo poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio ugdymo išsilavinimo 

įgijimą, vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginį 

veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimu Nr. T2-79, Klaipėdos Gedminų progimnazijos 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, 

patvirtintą Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-

253, ir 2017–2018 mokslo metų Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. Nr. V1-56. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos Gedminų progimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

 

II. PROGIMNAZIJOS VIZIJA 

 

5. Mokykla – demokratiškos valstybės miniatiūra. 

 

III. PROGIMNAZIJOS MISIJA 

 

6. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi 

poreikius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir 

sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius. 

 

IV. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Vykdant 2017 metų programą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi 

aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai ir numatytos priemonės uždaviniams 

įgyvendinti. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – mokinio individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo 

organizavimas pagrindinio ugdymo koncentre išbandyta progimnazijos „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema“, buvo pradėtas kurti klasės vadovo veiklos modelis. Analizuojami 

mokinių signalinių trimestrų rezultatai. VGK posėdyje, dalyvaujant mokiniui, tėvui, mokytojui, 

administracijai, buvo suplanuotos veikos, orientuotos į mokinio pažangą. Pusmečių, trimestrų 



pabaigoje rengiamos klasės pažangumo ir kokybės ataskaitos. Atsižvelgiant į individualius 

ugdytinių poreikius, organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas, kuriant vaikui saugią ir 

palankią ugdymo(si) aplinką, atlikti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai, sudaryti 

individualūs pagalbos mokiniui planai. Efektyviai veikė pagalbos mokiniui modelis „Pagalbos 

klasė“. Progimnazijoje sėkmingai įgyvendinta standartizuotų testų rezultatų duomenimis pagrįsta 

vadyba. Mokytojai su kuruojamu vadovu analizavo pokyčius,  pildė „Mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimo planus“. Atlikus 1 uždavinio priemonių plano analizę, pasiūlytos 

rekomendacijos 2017-2018 m. ugdymo plano parengimui ir Progimnazijos metodinės tarybos 

veiklai. 

Sėkmingai įgyvendintas antrasis uždavinys – mokyklos bendruomenės nuolatinio poreikio 

mokytis ir bendradarbiauti kompetencijų formavimas. Mokyklos mokiniai dalyvavo 21 miesto, 2 

nacionaliniuose, 10 respublikos, 6 tarptautiniuose konkursuose, 9 – miesto, 3 – respublikinėse 

sportinėse varžybose. Suorganizuotas Sauliaus Štombergo vardo 3x3 krepšinio turnyras miesto ir 

regiono vaikams.  Mokytojai 389 dienas tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose. Organizuoti 

9 autoriniai seminarai, 8 užsiėmimai pedagogams, 2 užsiėmimai vesti respublikinėje inovacijų 

parodoje „Mokykla2017“. Pravesta 16 atvirų, 10 integruotų pamokų. Mokytojai  skaitė pranešimus 

1 tarptautinėje, 3 respublikinėse, 2 miesto konferencijoje. 2017 m. atestuoti 4 – vyresniojo 

mokytojo, 2 – metodininko kvalifikacinėms kategorijoms.  

 Organizuoti renginiai: „Talentų ringas“, nominacijų šventė „Metų Gedminietis 2017“. 

Mokykloje veiklas vykdė: „100 dešimtukų“, „Oho“ mokinių klubas, vokalo studija „Natelė“, 

„Jaunųjų skaitytojų klubas“. Vykdyti 9 savanorystės projektai. Pristatyti tęstiniai mokykliniai 

projektai: užsienio kalbų – „Europos kalbų diena“, istorijos – „Rašau Lietuvos vardą“, teatralizuota 

knygų paroda progimnazijos etnocentre „Knygnešio diena“. „Mokyklos interjero puošyba 

kalendorinių švenčių simbolika“, „Suoliukai mokyklos koridoriuose“. Progimnazijos bendruomenė 

dalyvavo 9 tarptautiniuose projektuose: Erasmus+ „Active in nature, enjoying the nature!”, 

Nordplus Junior projektas “Let‘s act together“, eTwinning projektai, Erasmus+ KA2 strateginės 

partnerystės projektas „Ihave rights“; 9 respublikinuose projektuose, 4 tarpmokykliniuose, 

organizavo  11 mokyklinių projektų. Dalyvavo nacionaliniame projekte „Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai“. Organizuota II-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų 

mugė 2017”, kurios tikslas – sudaryti šalie mokyklosm galimybę keistis gerąja projektinės veiklos 

patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, užmegzti kontaktus naujiems 

projektams vykdyti. Progimnazijos internetinės svetainės paskyroje „Etnokultūros atšvaitai“ 

paskelbti 2017 metų etninės kultūros ugdymo programos renginiai. Tęsiant ilgalaikę partnerystę su 

tėvais, sudarytos sąlygos tėvų, globėjų kompetencijų ugdymuisi, skatintas konstruktyvus 

bendradarbiavimas su mokytojais, administracija. Progimnazijos tėvams organizuota 10 

užsiėmimų. Tėvai lankėsi 12 mokyklos bendruomenei surengtų koncertų, 4 popietėse.  Mokyklos 

bendruomenė dalyvavo projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) 

modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas” kūrybinėse dirbtuvėse. Projektas 

tęsiamas. Antras uždavinys įgyvendintas iš dalies – numatyta šio uždavinio įgyvendinimą tęsti 

kitais mokslo metais.  

 

 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2018 m. strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

9. Prioritetas – savitos mokyklos, skirtos mokinių gebėjimams atpažinti, ugdyti ir stiprinti, 

sampratos kūrimas ir įgyvendinimas. 

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. individualios kiekvieno mokinio pažangos stebėsenos efektyvinimas; 

10.2. mokytojų profesionalumo kėlimas, siekiant šiuolaikiškos, įdomios ir veiksmingos 

ugdomosios veiklos. 

11. Uždaviniai: 



11.1. įgyvendinti sukurtą individualios vaiko pažangos stebėsenos sistemą ugdymosi 

veikloje: 

11.2. skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo, netradicinių mokymo(si) formų ir aplinkų kūrimo srityse. 

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

12.1. įgyvendinti sukurtą individualios vaiko pažangos stebėsenos sistemą ugdymosi 

veikloje: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Mokinių ruošimas mokyklos, 

miesto, šalies dalykinėms 

olimpiadoms, konkursams, 

konferencijoms, renginiams  ir 

dalyvavimas juose 

Mokytojai Nuolat Olimpiados, 

konkursai. 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje  

 Dalyvavimas Mero taurės ar 

Lietuvos mokinių sporto 

žaidynių  varžybose  

Kūno kultūros, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Nuolat Varžybos. 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Projektas Lietuvos  seniūnijų 

mokyklų futbolo žaidynės  

„Golas 2018“ 

T. Karinauskas Gegužė Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 8 klasių mokinių individualių 

„Ugdymo karjerai aplankų“ 

kūrimas 

A. Norkienė, klasių 

vadovai 

Spalis – 

gruodis 

Individualūs 

„Ugdymo karjerai 

aplankai“  

 Gabių mokinių ir „100 

dešimtukų klubo“ narių veikla 

Gabių mokinių 

ugdymo darbo grupė 

Nuolat Edukaciniai 

renginiai, išvykos 

 Individualių 1–8 klasių mokinių 

dalyko pažangos stebėsenos 

formų pildymas. 

Mokytojai, klasių 

vadovai 

Nuolat Individualūs 

dalyko pažangos 

stebėsenos 

aplankai 

 Pritaikytų ir individualizuotų 

programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

rengimas, suderinimas  

Mokytojai, 

L. Daubarienė 

Sausis, 

rugsėjis  

Parengtos 

programos 

 Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo  (2, 4, 6, 8 kl. 

mokinių) organizavimas, darbų 

taisymas  

Administracija, 

mokytojai 

Balandis– 

gegužė 

Ataskaitos 

 Diagnostiniai darbai 1–8 kl.  Administracija, 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Gegužė, 

rugsėjis 

Ataskaitos, 

rekomendacijos 

 Pagalbos mokiniui specialistų 

veikla, įgyvendinant 

specialiosios pedagoginės, 

socialinės pedagoginės, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat Užsiėmimai, 

pratybos 

mokiniams, 

specialiųjų 



psichologinės pagalbos teikimo 

tvarkas 

poreikių 

įvertinimas, 

mokinių, tėvų 

(globėjų), 

mokytojų 

konsultavimas 

 Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

Administracija, 

klasių vadovai 

Nuolat Įvairios veiklos 

 Progimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos šviečiamoji, 

prevencinė, konsultacinė veikla 

(1 priedas ) 

D. Stasiulienė Nuolat Ataskaita 

 Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistemos diegimas  

A. Liaudanskas,  

D. Stasiulienė 

Nuolat Ataskaita 

 Prevencinė, šviečiamoji, 

ugdomoji sveikatos stiprinimo ir 

priežiūros veikla (veiklos planas 

suderintas su Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuru) 

D. Beniušienė Nuolat Klasės 

valandėlės, 

užsiėmimai, 

informacinė 

medžiaga 

stenduose 

 Akcija, skirta Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti 

I. Balsienė Gruodis Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti 

priežiūrą 

   

 Namuose ugdomų mokinių 

ugdymo kokybės, mokymosi 

pasiekimų stebėjimas ir 

vertinimas 

S. Rudelis Nuolat Rezultatų 

suvestinės 

 Nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas 2, 4, 6, 8 kl. 

I. Balsienė,   

A. Liaudanskas, 

D. Stasiulienė 

Balandis – 

gegužė  

Rezultatų 

suvestinės. 

aptarimas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse, 

individualiai su 

mokytojais; 

rekomendacijos 

2018–2019 m. m. 

ugdymo plano 

sudarymui 

 Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatų 

duomenimis grįsto mokytojų 

veiklos planavimo 

organizavimas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Birželis Rezultatų 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse 

 

 Modelio „Pagalbos klasė“ 

įgyvendinimo efektyvumo 

tyrimas 

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

D. Stasiulienė 

Gegužė  Rezultatų 

pristatymas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 



 Mokinių užsieniečių, mokinių, 

grįžusių iš užsienio 

komunikavimo kompetencijos, 

adaptacijos, individualių 

pagalbos priemonių taikymo 

efektyvumo vertinimas 

I. Balsienė Nuolat  Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje 

 Mokinių mokymosi krūvių 

optimizavimo priemonių 

naudojimo efektyvumas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje 

 1–8 klasių mokinių mokymosi 

rezultatų, individualios pažangos 

vertinimas, mokymosi pagalbos 

būdų, priemonių numatymas, 

aptarimas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Duomenų 

suvestinės, 

priemonių plano 

parengimas 

 

 Mokinių integracijos į 

bendruomenę stebėjimas 

adaptaciniu laikotarpiu, 

pastebėjimų, galimų pagalbos 

būdų aptarimas: 

1) pirmų klasių mokinių; 

2) penktų klasių mokinių; 

3) naujai atvykusių mokinių 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Susitikimas su 

klasių vadovais, 

dėstančiais 

mokytojais, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistais 

 Klasių valandėlių modelio 

„PATS“ įgyvendinimo 

efektyvumo vertinimas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Birželis Rezultatų 

aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, klasės 

vadovų metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

 Pedagoginės veiklos stebėsena ir 

į(si)vertinimas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Rugsėjis – 

birželis 

Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse 

 Respublikos, miesto olimpiadų, 

konkursų, varžybų rezultatų 

analizė 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Gegužė Duomenų 

suvestinės 

 8 klases baigusių mokinių 

tolimesnio mokymosi formaliojo 

švietimo įstaigose duomenų 

analizė  

 Spalis Duomenų 

pristatymas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 Ugdymo karjerai veiklos 

programos įgyvendinimo 

kokybės analizė 

S. Rudelis Gegužė  Duomenų 

pristatymas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 Mokytojo dienyno pildymo 

priežiūra: vertinimas ugdant  

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

Nuolat  Aptarimas 

direkciniame 



A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 

   

 Pranešimai, seminarai, mokymai 

progimnazijos, miesto, 

respublikos mokytojams 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai 

 

12.2. skatinti mokytojų profesinį meistriškumą informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimo, netradicinių mokymo(si) formų ir aplinkų kūrimo srityse: 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos    

 Renginiai, skirti Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui  

Mokytojai Nuolat 

 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Užduočių ruošimas 

progimnazijos, miesto 

olimpiadoms, konkursams, 

viktorinoms 

Mokytojai Nuolat Paruoštos 

užduotys 

 

 Edukacinės išvykos, pamokos 

netradicinėse ugdomosiose 

aplinkose 

Mokytojai Nuolat Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Socialinės, pilietinės akcijos Mokytojai Nuolat Akcija. 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje  

 Valdorfo pedagogikos elementus 

taikančių klasių veiklos (2 

priedas) 

 

R. Serapinienė,   

V. Bunevičiūtė – 

Kudinova 

R. Sirusienė,  

J. Širvienė, 

R. Martyšiūtė-

Jarašiūnė,  

G. Kaunaitė, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veikla. 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Teminės parodos progimnazijos 

erdvėse. Progimnazijos erdvių 

apipavidalinimas 

Mokytojai Nuolat Paroda. 

Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Internetinių klasės svetainių 

administravimas  

D. Gaučytė,  

I. Sudeikienė,  

V. Gaidjurgienė, 

D. Remeikienė, 

J. Širvienė 

Nuolat Informacija klasių 

svetainėse 

 Progimnazijos Gabių mokinių D. Remeikienė Nuolat Informacija 



ugdymo svetainės 

administravimas 

progimnazijos 

svetainėje 

 Progimnazijos Sveikatos 

ugdymo svetainės 

administravimas 

D. Remeikienė, 

J. Širvienė 

Nuolat Informacija 

progimnazijos 

svetainėje 

 Progimnazijos Ugdymo karjerai 

svetainės  administravimas 

A. Norkienė Nuolat Informacija 

svetainėje 

 Valdorfo pedagogikos svetainės 

administravimas  

J. Širvienė Nuolat Informacija 

svetainėje 

 Klasės valandėlės sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių klausimais 

D. Beniušienė Nuolat Užsiėmimai  

 Ugdymo karjerai darbo grupės 

veiklos (3 priedas) 

A. Norkienė,  

S. Rudelis 

Nuolat Užsiėmimai  

 Tiriamoji veikla: progimnazijos 

bendruomenės apklausos 

aktualiais klausimais 

A. Liaudanskas, 

R. Perminienė 

 

Nuolat Tyrimų, apklausų 

rezultatų 

pristatymas 

 Programos „Erasmus+“  2 

pagrindinio veiksmo bendrojo 

ugdymo sektoriaus 

tarpmokyklinių strateginių 

partnerysčių projektas „ACTIVE 

in NATURE, ENJOYING the 

NATURE!“ 

Projekto vykdymo 

grupė 

I pusmetis „Erasmus+“  2 

pagrindinio 

veiksmo bendrojo 

ugdymo 

sektoriaus 

tarpmokyklinių 

strateginių 

partnerysčių 

projekto svetainė 

 Tarptautinis Nordplus programos 

NordplusJunior paprogramės 

projektas „Let’s act together 

Projekto vykdymo 

grupė  

I pusmetis Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Tarptautiniai programos 

„eTwinning” projektai 

Mokytojai Nuolat Informacija 

projekto 

svetainėje 

 Respublikinis projektas 

„Informatika pradiniame 

ugdyme“ 

D. Gaučytė, 

I. Sudeikienė, 

V. Gaidjurgienė, 

J. Jankutė, 

D. Stasiulienė, 

G. Jonauskas 

I pusmetis Pamokų 

scenarijai, 

parengtos 

rekomendacijos 

 Respublikinis projektas „Lyderių 

laikas 3“ 

A. Liaudanskas,  

I. Balsienė 

Nuolat  

 Programos „Erasmus+“ KA1, 

KA2 , Nordplus Junior projektų 

rengimas ir paraiškų teikimas 

Projektų rengimo 

darbo grupės 

Sausis, 

kovas 

Paraiška 

 Respublikinis projektas „ 

Nacionalinė saugesnio interneto 

vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 

savaitė“ 

A. Norkienė Vasaris Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Tarpmokyklinis projektas 

„Bendraukime be ribų” 

R. Yaburova, 

N. Deviatajeva 

Nuolat Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 



 Tęstinis tarpmokyklinis 4 kl. 

mokinių projektas „We are 

Friends“ 

V. Uždanavičienė 

R. Martyšiūtė-

Jarašiūnė 

Balandis Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

 Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų  ir miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 

klasių mokinių sveikos 

gyvensenos skatinimo projektas 

„Auginu ir augu pats“ 

D. Remeikienė, 

J. Širvienė 

Vasaris – 

gegužė 

Pažymėjimas. 

Informacija 

internetinėje 

svetainėje 

„Klaipėdos 

pradinukai“, 

Klaipėdos 

Universiteto 

Botanikos sodo 

internetinėje 

svetainėje 

 Mokykliniai projektai Mokytojai Nuolat Informacija 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti 

priežiūrą 

   

 Dalykų ilgalaikių planų turinio 

derinimas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Rugsėjis Individualus 

aptarimas 

 Namų darbų apimties ir 

tikslingumo 3–8 kl. vertinimas 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė,   

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

II 

pusmetis 

Apibendrintų 

duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje, 

metodinių grupių 

susirinkimuose 

 Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir metodinės veiklos 

analizė  

S. Rudelis Sausis, 

birželis 

Ataskaita 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 Pedagoginių darbuotojų veiklos 

vertinimas 

A. Liaudanskas Birželis Pokalbis 

 Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, 

rezultatai ir mokinių poreikių 

tenkinimas 

A. Liaudanskas, 

R. Černiauskienė, 

S. Rudelis 

Balandis, 

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

 Matematikos mokytojos R. 

Bakevičienės, siekiančios įgyti 

matematikos mokytojo 

metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, veiklos stebėjimas ir 

vertinimas 

I. Balsienė II 

pusmetis 

Atestacinės 

komisijos 

protokolas 

3. Kompetencijos tobulinimas, 

sklaida 

   

 Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis 

Nuolat Pažymėjimai, 

gerosios patirties  



 

VIII. NUMATOMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

13. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti šie kokybiniai pokyčiai: 

13.1. individualios vaiko pažangos stebėsenos sistemos taikymas ugdymo(si) veikloje padės 

mokiniams ugdytis atsakomybę, mokymasis taps veiksmingesnis, gerės mokymosi rezultatai; 

13.2. mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kolegialus dalijimasis 

patirtimi, savarankiškas mokymasis padės mokytojams patobulinti profesines kompetencijas, siekti 

profesinio meistriškumo, organizuojant kokybišką ugdymo procesą. 

 

IX. LĖŠŲ ŠALTINIS 

 

14. Planui įgyvendinti bus skiriama 234 100 Eur savivaldybės biudžeto ir 1 034 900 Eur 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

seminaruose,  siekiant tobulinti 

mokytojų profesinį meistriškumą  

sklaida 

metodinėse 

grupėse 

 Pedagoginės patirties mainai „Į 

pagalbą jaunesniam kolegai“ 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Nuolat Pamokos 

stebėjimo forma 

 Atviros pamokos  

 

Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo forma 

 Vadovavimas studentų praktikai Mokytojai Vasaris – 

kovas 

Studento veiklos 

stebėjimo forma 

 Metodinės, mokomosios 

medžiagos dalykų pamokoms 

kūrimas, interaktyvių  užduočių 

rengimas 

Mokytojai Nuolat Metodinė 

medžiaga, 

interaktyvios 

užduotys 

 Nacionalinė švietimo įstaigų 

projektų paroda – mini mokymai 

„Projektų mugė 2018. Šimtas 

žinučių Tau, Lietuva“  

Darbo grupė Kovas Gerosios patirties  

sklaida 

 Dalyvavimas olimpiadų, 

konkursų, dainų švenčių 

vertinimo komisijose, 

organizavimas, teisėjavimas 

varžybose 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai, 

padėkos 

 Pranešimai progimnazijos 

mokytojams, grįžus iš 

kvalifikacijos kėlimo renginių, 

tarptautinių stažuočių 

Mokytojai Nuolat Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje, 

pranešimas 

 Apskritojo stalo diskusija 

„Informatika pradiniame 

ugdyme“ miesto pradinių klasių 

mokytojams 

D. Gaučytė, 

V. Gaidjurgienė 

Balandis Pažyma 

 Programos „Erasmus+“ KA1 

veikla – darbo stebėjimo veiklos 

progimnazijoje Vokietijos 

mokytojams 

A. Liaudanskas,  

S. Rudelis,  

G. Jonauskas, 

A. Jankauskienė 

Balandis Pažyma 

 Mokymai „Saugus elgesys 

elektroninėje erdvėje ir asmens 

duomenų apsauga“ 

S. Rudelis Rugpjūtis  



15. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 5 800 Eur 

pajamų už paslaugas), nuomos už patalpas (planuojama surinkti 8 910 Eur) ir paramos lėšų 

(planuojama gauti 4 800 Eur). 

 
 

 




