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PATVIRTINTA 

Panevėžio „Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.V-5 

 

PANEVĖŽIO ,,AUŠROS‘‘ PROGIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

1. Strateginis tikslas: tobulinti ugdymo organizavimą siekiant mokinių pažangos.  

1.1. Tikslas – mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. 

1.1.1. Uždavinys – kūrybiškai suasmenintas ir efektyvus patirtinis  mokymas(-is) pamokoje.  

Priemonės  Atsakingas Data Strateginės priemonės įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Pasiektų 

rezultatų 

rodikliai 

Tęstinės profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokomės ir siekiame pažangos 2021 m.“ įgyvendinimas 

Seminaras:  

Pamokos virsmas, arba ugdymo(si) proceso 

pokyčiai taikant patirtinį mokymą(si: 

,,Patirtinis mokymas ugdymo procese‘‘. 

„Bendrųjų kompetencijų ugdymo galimybės 

taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi.“  

Direktorė II ketvirtis Patirtinio mokymosi kompetencijas 

tobulinusių  kvalifikaciją  mokytojų  

proc. 

Ne mažiau 95   

 

 

Seminaras: „Streso ir įtampos valdymas mokytojo 

darbe“. 

Direktorė IV ketvirtis Bendravimo įgūdžius tobulinusių   

mokytojų proc. 

 Ne mažiau 92 

Panevėžio miesto savivaldybės ir Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos ŠAC projektas 

„Lyderių laikas 3“ . 

Direktorė 

Direktorės pav. 

ugdymui  

Iki birželio 

mėn.  

Lyderystės mokymesi kompetencijas 

tobulinusių kvalifikaciją  pedagogų 

skaičius 

7 

Dalykų ilgalaikių planų tikslinimas, patirtinio 

mokymo pamokų organizavimas, 

bendradarbiaujant su progimnazijos socialiniais 

partneriais. 

Dalykų mokytojai  Visus metus  Patirtinio mokymo pamokų skaičius   10 

Mokymai : 

,,STEAM dalykų integracija su kitais 

mokomaisiais dalykais". 

Metodinės popietės organizavimas - kūrybiškai 

Fizikos mokytoja 

 

Metodinė taryba, 

MG mokytojai 

 kovas 

 

spalis 

 

STEAM dalykų integracijos su kitais 

mokomaisiais dalykais tobulinusių   

mokytojų proc. 

Patirtinio mokymo(-si) mainuose 

Ne mažiau 90 
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suasmenintas ir efektyvus patirtinis  mokymas(-is) 

pamokoje. 

Atskleisti gerosios mokytojų praktikos 

patirtinio mokymo(-si) pavyzdžiai. 

 mokytojų  pasidalinusių savo patirtimi 

proc. 

Ne mažiau 90 

Pedagogų savišvieta ir reflektavimas MG ir 

Metodinėje taryboje temomis: 

„Patirtinis mokymas“.  

„Virtualios mokymo(si) aplinkos“. 

„Skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai“. 

„Projektiniai darbai“. 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

MG vadovai ir 

pedagogai 

Visus metus Pozityvaus profesionalumo  

kvalifikacijos tobulinimo  siekiančių 

pedagogų proc. 

Pedagogų, pasidalinusių patirtimi, proc. 

 Ne mažiau 90  

 

 

  Ne mažiau 30 

1.1.2. Uždavinys –ugdomosios veiklos, įtakojančios mokinių pasiekimus. 

Mokinių pažangai stebėti naudojamos 

Eduka klasės užduočių atlikimo 

rezultatų diagramos. 

 

Dalykų mokytojai 

MG vadovai,  

švietimo pagalbos 

specialistai 

gruodis, 

kovas, 

birželis, 

rugpjūtis 

Mokinių metinis pasiekimų pažangos 

pokytis lyginant trimestrų rezultatus 

proc.. 

 

1-4 klasės iki 90 

5-8 klasės iki 70 

 

Dalykų pamokos, ugdančios 

bendradarbiavimo įgūdžius ir 

mokančios naudotis įvairiais 

informacijos šaltiniais, bibliotekoje.  

Bibliotekos vedėja, 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Dalyko mokytojo vedamų  pamokų per 

pusmetį bibliotekoje skaičius.  

Mokinių, gebančių surasti reikiamą 

informaciją skirtinguose šaltiniuose, 

proc.. 

Iki 4 

 

 

80 

Sukurtas integruotų ugdymo dienų 

veiklų bankas  1-4 klasėms. 

 

Bibliotekos vedėja, 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Sukurtų integruotų ugdymo dienų 

1-4 klasėms veiklų aplankalų skaičius 

4 

Bibliotekos ir dalykų mokytojų 

edukacinė/projektinė veikla, skirta 

bendrųjų kompetencijų ugdymui:  

Pavasario projektas ,,Pažinkime 

pasaulį skaitydami“ 

Rudens projektas ,,Su Šiaurės 

šalimis“ 

Bibliotekos vedėja, 

pradinių klasių, 

lietuvių kalbos, 

geografijos, 

technologijų ir 

dailės mokytojai 

kovas- 

gegužė 

 

 

lapkritis 

1-8 klasių mokinių dalyvaujančių 

edukacinėse veiklose proc.  

Organizuotų mokinių darbų  parodų 

skaičius 

Mokinių, patobulinusių asmeninio 

tobulėjimo ir kultūrinę kompetenciją, 

proc. 

Ne mažiau 95 
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 Ne mažiau 80 
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Raiškaus skaitymo konkursas 1-4 kl. 

mokiniams 

Bibliotekininkė, 

pradinių klasių MG  

 

gegužė Mokiniai gilins savo kultūrines, 

menines bei kalbines kompetencijas, 

proc. 

 Ne mažiau 50 

Poezijos pavasaris (poezijos skaitymai 

užsienio kalbomis), skirtas Pasaulinei 

kultūrų puoselėjimo dienai 

Bibliotekininkė, 

užsienio kalbų 

mokytojai 

gegužė Mokinių, patobulinusių  kalbinę  ir 

kultūrinę kompetenciją proc. 

Iki 20 

Nepažangių, pamokų nelankančių  

mokinių atvejų aptarimas  ir  pagalbos 

mokiniui organizavimas 

VGK, 

mokytojai  

 

Visus 

metus 

Parengtų pagalbos planų  mokiniui . 

Sėkmingai įgyvendintų pagalbos 

mokiniui planų . 

 10 

 

   8 

Bendradarbiavimas su Panevėžio 

miesto socialinių paslaugų centro soc. 

darbuotojais, teikiančiais  pagalbą 

šeimoms,  sprendžiant ugdymosi  ir 

mokyklos nelankymo problemas.  

Direktorė, 

socialinė  

pedagogė  

Visus 

metus   

Dalyvavimo ir  pagalbos mokiniui 

atvejų aptarimo skaičius.  

Konkrečių sėkmės atvejų skaičius.  

Iki 12 

 

Iki 6 

 

Aktyvių veiklų 

tautiškumo/pilietiškumo ugdymui 

organizavimas:  

Akcija Sausio 13-osios dienos 

paminėjimui,  Vasario 16-osios, Kovo 

11-osios minėjimas. Holokausto aukų  

atminimo dienos paminėjimas, 

Konstitucijos diena 

Lietuvių kalbos ir 

socialinių mokslų 

MG, 

klasių vadovai ir 

mokyklos 

bendruomenė 

Visus 

metus 

Mokinių ugdomų tautiškai/pilietiškai 

proc. 

 Ne mažiau 100 

Tarpdalykinis  projektas: 

,,Istorijos veidai šiandienos akimis“ 

 

Bibliotekininkė ir 

Lietuvių kalbos  ir 

socialinių mokslų 

MG  

 

gegužė-

gruodis 

Įvairių  informacijos šaltinių 

panaudojimas organizuojant 

ugdomąsias veiklas, plėtojant   

 neformalius, per veiklą atsirandančius 

ryšius su gimtinės aplinka, visuomene, 

šalies kultūra ir tradicijomis. 
Ugdomosios veiklos siejamos su 

2021m.minimomis asmenybėmis proc. 

 Ne mažiau 95 

 

Tarpdalykinis pilietinio - patriotinio 

ugdymo projektas 

Lietuvių kalbos ir 

socialinių mokslų 

2021 m. Tarpdalykinis ugdymo turinio 

integravimas, inovatyvių patirtinio  

 Ne mažiau 95 



4 

 

,, Laisvės svarba žmogui ir tautai“ 

 

MG, klasių vadovai  

ir mokyklos 

bendruomenė 

 

ugdymo metodų taikymas. Projekte 

dalyvaujančių mokinių  ir 

bendruomenės  narių skaičius proc. 

 

 

Projektas, skirtas archyvų metams 

paminėti. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

birželis Edukacinėse veiklose Panevėžio 

apskrities archyve dalyvaujančių 

pradinių klasių mokinių proc. 

 Ne mažiau 90 

Dalykinis projektas 

 „Tikslieji ir gamtos mokslai 

praktiškai“ 

Matematikos ir 

gamtos mokslų MG 

2021m. Įgyvendintos praktinės  veiklos. 

Projekte dalyvaujančių 5-8 klasių 

mokinių skaičius proc. 

 Ne mažiau 70 

 

Dalykinis projektas su klasių 

bendruomenėmis 

„Šv. Kalėdų belaukiant“ 

Dorinio ugdymo, 

muzikos, dailės, 

technologijų 

mokytojai, fizinio 

ugdymo mokytojos 

gruodis  Įgyvendintos veiklos.  Projekte 

dalyvaujančių mokinių skaičius proc. 

 

 Ne mažiau 80 

Integruoti renginiai-veiklos  užsienio 

kalbomis: 

Europos kalbų diena, Šv. Kalėdos, Šv. 

Valentino diena, Šv. Velykos, Motinos 

diena 

Užsienio kalbų, 

muzikos, dailės 

mokytojai  

2021m. Įgyvendintos veiklos, proc.  Ne mažiau 90 

Dalyvavimas Lietuvos mokyklų 

žaidynių  bei Panevėžio miesto  

varžybose  ir kituose sporto 

projektuose 

Kūno kultūros  

mokytojos 

2021 m. Mokinių fizinio ugdymo aktyvinimas 

siekiant garsinti mokyklą.  

Dalyvaujančių mokinių skaičius proc. 

 Ne mažiau 30 

Dalyvavimas mokyklinėse, regioninėse  

pasaulinio standarto  robotikos  

varžybose „First  LEGO  League“ ir  

„Robotiadoje“ 

Informacinių 

technologijų ir 

technologijų  

mokytojai 

2021 m.  Neformalaus patirtinio ugdymo 

skatinimas siekiant gilinti asmenines 

mokinio kompetencijas. Dalyvaujančių 

mokinių skaičius proc. 

 Ne mažiau 10 
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MIP  pildymas. Vykdoma mokinio 

asmeninės mokymosi pasiekimų pažangos 

stebėsena 

Klasių vadovai  

 

Dalykų mokytojai 

MG vadovai,  

švietimo pagalbos 

specialistai 

kartą per 

trimestrą 

gruodis, 

kovas, 

birželis, 

rugpjūtis 

5-8 klasių mokinių mokymosi kokybės 

ugdymosi procese aptarimo  su tėvais 

(globėjais) – mokiniu – klasės vadovu 

individualių susitikimų metu proc. 

Mokinių metinis pasiekimų pažangos 

pokytis lyginant trimestrų rezultatus 

proc. 

 Ne mažiau 85 

 

 

 

1-4 klasės iki 2 

5-8 klasės iki 1.2 

 

Pamokų vedimas pradinių klasių 

mokiniams naudojant  laboratorijos 

gamtamokslines priemones 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Visus 

metus  

Kiekvienas 1 –4 klasės mokytojas per 

metus praveda bent po  2 pamokas, 

naudodamas gamtamokslines priemones 

12 

Interaktyvių žaidimų  (Kahoot ir kt.) 

pradinėse klasėse taikymas matematikos, 

lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo 

pamokose 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 Visus 

metus  

Pradinės  klasės mokytojai per metus 

veda  pamokas, neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus, naudodami vaizdo 

žaidimus 

30 

Pamokų vedimas mokiniams aktyviai 

naudojant IT, bevielį internetą  ir 

skaitmeninį ugdymo turinį 

 

Mokytojai, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Visu 

metus  

Kiekvienas mokytojas per metus  veda 

pamokas  naudodami ( naudojant IT, 

bevielį internetą ir skaitmeninį ugdymo 

turinį (priklausomai nuo dalyko pamokų 

per savaitę skaičiaus). 

20 per mokslo metus 

Mokinių bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymas, įgyvendinant 

STEAM 

Mokytojai Visus 

metus 

Mokytojo suplanuota ir pravesta 

integruota  viena ugdomoji priemonė. 

15 

Personalizuoto ugdymo stiprinimas. 

Vykdoma asmeninės mokymosi pažangos 

stebėsena, teikiant konsultacinę pagalbą 

Mokytojai, 

Klasių vadovai, 

Švietimo pagalbos  

specialistai  

 

Visus 

metus  

Paveiki mokytojų ir švietimo specialistų  

pagalba mokiniui, dalykinės  

konsultacijos . Individualios-

suasmenintos užduotys, projektiniai- 

kūrybiniai darbai 

Gerėja mokinių bendras 

pažangumas  

1-2%, lyginant su praeitų 

mokslo metų pažangumu 

Komunikavimo kompetencijų (KK) 

ugdymas pamokoje. 

Mokymosi konstruktyvumą ir savarankišką 

Mokytojai Visus 

metus  

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, integruoja į ugdymo turinį 

(KK) proc. 

Ne mažiau 70 

  

Ne mažiau  30 

1.1. 3. Uždavinys – ugdymo kokybės tobulinimas, sąlygos ir strategijos mokinio  pasiekimų ūgties raidai. 
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darbą skatinančių metodų taikymas Mokinių atpažįsta KK proc.  

Patirtinio ugdymo(-si) ir komunikavimo 

kompetencijos (KK) taikymo pamokose 

stebėjimas 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

MG vadovai 

Visus 

metus  

Patirtinio mokymo (kūrybiškumo, 

technologinių praktinių žinių 

pritaikymo, verslumo, mokinių 

organizuotumo, gebėjimo bendrauti) 

metodai (KK), stebimi pamokose proc. 

Iki 50 

Patirtinių pamokų vedimas ne  mokykloje. Profesijos patarėja, 

Mokytojai 

Visus 

metus  

 Pamokos planuojamos ilgalaikiuose 

dalyko planuose. 

100 

Gabių mokinių rengimas ir skatinimas 

dalyvauti miesto, regiono, respublikinėse 

olimpiadose, konkursuose, projektuose ir 

įvairiuose  organizuojamuose renginiuose 

Mokytojai, 

klasių vadovai 

Visus 

metus  

 Mokiniai atskleis savo gebėjimus, patirs 

mokymosi sėkmę proc. 

 

 Ne mažiau 5 

NMPP tyrimų rezultatų panaudojimas 

ugdymo turinio planavimui ir tobulinimui   

Mokinys, tėvai, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai.  

 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

gegužė 

birželis  

 

 

rugpjūtis  

 

 

Metinių rezultatų ir nacionalinės 

pasiekimų patikros rezultatų 

palyginimas pagal pasiekimų lygmenis  

Metinio ir NMPP pasiekimų rezultatų 

koreliacija proc. 

Duomenų panaudojimas planavimui. 

Ilgalaikiuose dalykų 2021-2022 m .m.  

planuose fiksuotas mokinių  pažangos 

pokyčio siekis proc.  

 

 

 

30 

 

100 

Mokinių, baigusių pradinio ugdymo 

programą, tolesnio mokymosi stebėsena 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

birželis  Mokinių sėkmingai tęsiančių mokslą 5 

klasėje pasiekimų atitikimas pagal 

lygmenis 4 klasės metiniams 

pasiekimams proc.  

45  

Vertinimo ir įsivertinimo mokyklos veiklos 

kokybei organizavimas 

Darbo grupė balandis 

spalis  

 

 

Mokyklos bendruomenės narių  

dalyvavimas  apklausose proc.; 

Mokyklos bendruomenės nariai 

atsakingai dalyvaus įgyvendinami 

išsikeltus mokyklos tikslus ir uždavinius 

proc. 

 Ne mažiau 50 

 

 

 85 

  



7 

 

1.1.4. Uždavinys- mokinių  karjeros planavimas  

Ugdymo karjeros programos įgyvendinimas    

Pažintiniai profesiniai veiklinimo vizitai į 

miesto švietimo įstaigas  

Profesijos patarėja 

 

Klasių vadovai 

Visus 

metus  

 

Mokinių pažintis su tęsiamo ugdymo 

galimybėmis 9 klasėje  Panevėžio 

miesto gimnazijose, profesinėse 

mokyklose proc. 

 

 

75 

Pažintiniai ir patyriminiai profesiniai 

veiklinimo vizitai į miesto įmonių bazes 

Profesijos patarėja,  

klasių vadovai 

Visus 

metus  

 

Mokinių, susipažinusių su verslo įmonių 

veikla, proc. 

70 

Nacionalinės karjeros savaitės renginiai 

progimnazijoje  

Profesijos patarėja, 

mokytojai 

 Visus 

metus  

 

 Mokinių skatinimas spręsti profesines 

problemas besikeičiančioje darbo 

rinkoje. 

100 

Karjeros diena progimnazijoje. Profesijos patarėja, 

mokytojai 

balandis Mokinių pažintis su profesijų pasiūla ir 

poreikiu Panevėžio miesto įmonėse 

siekiant pagilinti karjeros projektavimo 

gebėjimus. 

90 

Karjeros renginiai mieste Profesijos patarėja, 

mokytojai 

 Visus 

metus  

Karjeros kompetencijų gilinimas. 54 

2. Strateginis tikslas: didinti progimnazijos ergonomiškumą. 

2. 1. Tikslas – patogių, atvirų ugdymo (-si) aplinkų kūrimas. 

2.1 2.1.1. Uždavinys – atvirų ir funkcionalių ugdymo (-si) aplinkų kūrimas. 

Mokymo priemonių poreikio tyrimas Metodinė taryba balandis Įvertintas mokymo priemonių poreikis ir 

finansavimo planavimui. 

 

Edukacinių erdvių atnaujinimas ir kabinetų 

remontas, aprūpinimas mokykliniais 

baldais (pagal kabinetų vadovų teiktas 

paraiškas) 

Progimnazijos 

taryba, direktorė 

birželis - 

rugsėjis 

Atnaujintos, suremontuotos erdvės, 

kabinetų skaičius. Įrengti suoliukai 

lauko klasei.  

4 

Mokyklos erdvių puošimas mokinių 

darbais 

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Visus 

metus 

Atnaujinamos parodos, papuošiamos 

erdvės šventėms. 

Kas mėnesį (dailės 

darbais, atliktais per 

pamoką) 

Bus pakeisti  kabinetuose netinkami baldai, 

perdažytos patalpų grindys 

Direktorės  

pavaduotojas ūkiui 

birželis, 

gruodis 

Sutvarkytų patalpų skaičius. Visi 

koridoriai perdažyti, atlikti  kabinetų 

daliniai remontai pagal poreikį. 

4 
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Įrengti erdvesnes patalpas PDDG Direktorės 

pavaduotojas ūkiui 

birželis-

rugsėjis 

Įrengtos erdvesnės patalpos. 1 

Perdažyti aktų salės grindis Direktorės 

pavaduotojas ūkiui 

Iki 

birželio 

Perdažytos grindys. 1 

2.1.2. Uždavinys –  modernizuoti edukacines aplinkas. 

Mokytojų darbo vietų IKT atnaujinimas. 

Kabinetų aprūpinimas multifunkciniais 

spausdintuvais. Skaitmeninio ugdymo 

plėtra. 

Direktorės 

pavaduotojas ūkiui 

birželis - 

gruodis 

Atnaujinta IKT bazė patrauklaus 

ugdymo(-si)  organizavimui. Įrengti 

suoliukai lauko klasei. 

Atnaujintos darbo vietos proc. 

Iš skaitmeninio ugdymo 

plėtrai skiriamų lėšų, 

mokymo priemonių lėšų  

10 

Gamtamokslinių tyrinėjimų laboratorijos 

modernizavimas, užtikrinant įgalinančios  

patyriminio ugdymo(-si) aplinkos plėtrą  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojas ūkiui 

 Modernizuotas gamtamokslinių 

tyrinėjimų paruošiamosios patalpos. 

Iki rugsėjo 1d. 

1 

ESF- NŠA  projekto „Saugios elektroninės 

erdvės vaikams‘‘ įgyvendinimas 

mokykloje. Skaitmeninio ugdymo turinio 

valdymas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

kompiuterių 

priežiūros 

inžinierius   

sausis-

gegužė 

Bevielio saugaus interneto ryšio prieigų 

mokykloje mokiniams ir mokytojams, 

skaitmeninio ugdymo turinio   plėtrai 

pamokose, įrengimas. 

 

Vietų su bevieliu 

internetu mokykloje 

skaičius -6  

Pirmo korpuso antro aukšto mokinių 

fizinio aktyvumo skatinimo erdvių kūrimas 

2b klasės mokytoja sausis-

gegužė 

Sukurtų pirmo korpuso antro aukšto 

mokinių fizinio aktyvumo skatinimo 

erdvių skaičius. 

4 
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3. Strateginis tikslas: aktyvinti visų bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

3. 1.Tikslas – bendradarbiavimo kultūros kaita, socialinių iniciatyvų skatinimas. 

3.1. 1.Uždavinys -  pedagoginis, psichologinis tėvų (globėjų) švietimas. 

Progimnazijos tėvų pedagoginis 

švietimas, bendradarbiaujant su 

mokyklos socialiniais partneriais 

Direktorė, švietimo 

pagalbos specialistai,  

klasių vadovai, 

Panevėžio PPT, PŠC 

Visus 

metus 

Internetinėje progimnazijos svetainėje 

talpinami straipsniai mokinių tėvams 

(globėjams) sveikatos, vaikų ugdymo 

tematika. 

kartą per ketvirtį 

Būsimų pirmokų tėvų (globėjų) 

pedagoginis švietimas. 

VGK  birželis 3 užsiėmimuose dalyvaujančių tėvų 

skaičius proc. 

90 

Mokinių tėvų (globėjų) individualus 

konsultavimas mokinių elgesio ir 

ugdymosi bei sveikatos klausimais 

Direktorė, 

specialistai, dalykų 

mokytojai ir klasių 

vadovai 

Visus 

metus  

Konsultacijose dalyvausiančių tėvų  

(globėjų) skaičius proc.. 

50  

3.1. 2. Uždavinys – progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimo tobulinimas 

Tėvų (globėjų) – mokinio  – mokytojo 

pokalbiai  mokykloje 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

vasaris, 

gegužė, 

spalis 

Mokinio pažangos ir pasiekimų ūgties   

aptarimas su  tėvais (globėjais). 

Dalyvaujančių  proc. 

60 

Tėvų (globėjų) teminiai susirinkimai Direktorė,  

dir. pavaduotoja 

ugdymui, klasių 

vadovai, VSP 

specialistė 

2 kartus 

per metus 

Susirinkimų progimnazijoje skaičius. 

Tėvų (globėjų) dalyvaujančių 

susirinkimuose proc. 

2 

 

60 

Tėvų švietimas per socialinius tinklus, 

„Eduka“ dienyną 

Klasių vadovai  2021m. Pateikiama tėvams aktuali 

pedagoginė, psichologinė informacija 

per mėn. kartais. 

Perskaičiusių pedagogine tema 

straipsnius tėvų proc. 

1 

 

 

80 

Projektas – akcija 

 „Kviečiame dalintis...“ 

Profesijos patarėja, 

klasių vadovai ir 

mokytojai 

lapkritis Tėvų (globėjų) dalyvaujančių  

renginyje proc. 

 60   
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Individualios ir grupinės konsultacijos 

tėvams (globėjams) karjeros klausimais. 

Profesijos patarėja, 

specialioji pedagogė 

Visus metus Statistinių žinių rodiklių analizė 

planavimui.  

40 

Tėvų sėkmės pamokos-veiklos Klasių vadovai Visus metus Klasėje tėvai veda 1-2 sėkmės istorijų 

pamokas, veiklas. Skaičius 

10  

Tėvų (globėjų) pagalba mokantis Klasių vadovai, 

mokinių tėvai 

Nuotolinio 

mokymo 

metu 

Kiekvienos klasės tėvų ( globėjų) 

veikla ir indėlis į progimnazijos 

gyvenimą. Tėvai aktyviai dalyvauja 

vykdant klasės veiklas, stebint vaikų 

ugdymąsi, pamokų lankymą, ugdant 

vaikų atsakomybę už savo mokymąsi. 

Proc. 

 Ne mažiau 30 

Bendruomeniškumo puoselėjimo 

renginiai –akcijos  klasių 

bendruomenėms: 

Užgavėnių švenčių tradicijų 

puoselėjimas. 

Šeimos šventė: ,,Aš,  tėtis ir mama esame 

darni šeima", krepšinio (mokinių  šeimų) 

varžybų „Trys prieš tris“ turnyras.Akcija 

„Maisto bankas“.  

Akcija „Darom“. 

Kaziuko mugė  1-4 klasių 

bendruomenėms. 

Rugsėjo 1-osios šventė. 

Miesto gimtadienio šventė. 

Kalėdinis karnavalas. 

 

Technologijų 

mokytojai, dailės 

mokytoja, 

6 klasių vadovai, 

fizinio ugdymo  

mokytojos 

Socialinė pedagogė, 

Klasių vadovai. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Muzikos mokytoja, 

bibliotekininkė. 

Klasių vadovai, 

bibliotekos vedėja. 

Muzikos mokytoja, 

klasių vadovai, 

seniūnų taryba 

Pagal 

2021m. 

kalendorių 

 

Mokyklos bendruomeniškumo 

puoselėjimas. Dalyvių sk. proc. 

 

 Ne mažiau 60 

3.1.3. Uždavinys – prevencinės veiklos progimnazijoje efektyvinimas 

2-4 klasių mokinių patyčių masto 

tyrimas, vertinimas 

Soc. pedagogė 

IKT mokytoja 

Balandis, 

gegužė 

Duomenų pateikimas progimnazijos 

tarybos posėdyje, tėvų (globotinių) 

95 
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susitikimuose. Informacija planavimui. 

Mokinių socialinių – emocinių 

kompetencijų tobulinimo programos:  

1-4 klasėse ,,Įveikime kartu“, 

5-8 klasėse „Savu keliu“ 

Direktorė, klasių 

vadovai, socialinė 

pedagogė 

Visus metus  Gautų duomenų ir teiginių 

analizavimas planavimui proc. 

 

95 

Sveikos mitybos programos 

įgyvendinimas 1-4 klasėse 

 

VSP specialistė, 

mokytojai  

Visus metus   Vaikų  mitybos įpročių kaita proc.. 30 

Akcijos mokiniams: „Būk švarus ir 

sveikas“, „Vanduo ir sveikata“, „ Burnos 

higiena“ 

VSP specialistė Kartą per 

trim. 

1-4 klasių mokinių pagerinusių 

higienos įgūdžius proc. 

30-50   

Sportinių (mokinių  šeimų) varžybų 

turnyras 

Kūno kultūros 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Birželio 

mėn. 

Bendruomeniškumo  ir sveikatingumo 

skatinimas. 

60 

Saugios klasės bendruomenės 

formavimas 

Klasės vadovai ir 

socialinė pedagogė 

 Kiekvienos klasės bendruomenė 

laikysis bendravimo taisyklių, kurs ir 

puoselės išskirtines tradicijas. 

Dalyvaujančių mokinių proc. 

95 
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