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KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ   
VEIKLOS PLANAS  

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2022 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato 
metinius progimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 
vykdyti. 

 2. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2022 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos 
„Versmės“ progimnazijos 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazijos direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-73 ir 2021–2022 mokslo metų (toliau 
– m. m.) Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. U1–18. 

 3. Planą įgyvendins Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos 
mokiniui  specialistai, ūkio dalies darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 4. Plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, 
Klaipėdos universitetas – KU, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba – VTAT, Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Vaiko gerovės 
komisija – VGK.  
 

II SKYRIUS 
2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

                                                                                   
5. Įgyvendinant 2021 m. veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti aukštą švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. 2021 m. mokykloje mokėsi 909 mokiniai, buvo 34 klasės, pradinio ugdymo 
programą baigė 96 mokiniai (visi). Pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo programą 2021 m. 
baigė 139 mokiniai (vienam mokiniui skirti papildomi darbai). Mokymosi sunkumų  turinčių  
specialiųjų  poreikių  mokinių skaičius kito (2020 m. – 43 mokiniai, 2021 m. –  48 mokiniai). 
Nepatenkinamai įvertintų (neatestuotų) mokinių nebuvo. 

2021 m. mokykloje veikė 35 neformalaus švietimo (toliau – NŠ) grupės, mokinių skaičius NŠ 
užsiėmimuose dalyvavo 654 mokinių.  

2021 m. strateginis tikslas buvo kokybiškas ugdymo paslaugos teikimas (pagalba 
besimokančiajam).  

Prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.  
Metiniai veiklos tikslai: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę, 

duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, 
socialinės partnerystės ir Įstaigos pedagogų lyderystės darną. 

Metiniai uždaviniai: mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų 
mokiniams teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą, patobulinti aplinkas, 
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palankias mokinio mokymosi sėkmei, stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą, siekiant 
kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės. 

6. Priemonių įgyvendinimo rezultatai, pasiekimai. 
Įgyvendinant 2021 m. veiklos planą buvo siekiama kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 

Išanalizavus Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo modelį, atsižvelgiant į dalyko 
mokytojų, klasės auklėtojų, tėvų, mokinių pastebėjimus, buvo tęsiamas  mokinio individualios 
pažangos stebėjimas ir fiksavimas nuotoliniu būdu. Toks modelis leido atidžiau stebėti kiekvieno 
vaiko daromą pažangą, laiku pastebėti daromos pažangos pokyčius, suteikti reikiamą specialistų 
pagalbą. Mokiniai mokėsi vertinti save, numatyti tolimesnius ugdymo(si) uždavinius, gebėjimus, 
pastangas, siekius. Siekė asmeninės pažangos, planuoti veiklą padėjo tėvai (globėjai). Gerinti 
informacijos sklaidą ir pasiekti bendro visų progimnazijos bendruomenės narių supratimo ir 
susitarimo apie individualią pažangą – viena šios srities krypčių. 

Siekiant asmeninės pažangos, buvo analizuojami mokinių akademinių pasiekimų pokyčiai 
analizuoti pusmečių, NMPP 4 ir 8 klasėse, konkursų ir olimpiadų rezultatai, buvo stebimas ir 
analizuojamas mokymosi rezultatų kitimas, buvusių mokinių 8 klasėje turėti pažymiai lyginti su 
gautais gimnazijose, kuriose tęsia mokymąsi progimnazijos mokiniai. 2021 m. mokslo metus baigė  
909 moksleiviai – visi perkelti į aukštesnę klasę; 5–8 klasių vidutinis metinis pažymys – 8,4,  
dešimtukais mokslo metus baigė 15 (2,8%) 5–8 klasių mokinių, 76 (14,28%) mokinių metinis 
įvertinimas 10 arba 9; 24,6% 1–4 klasių mokinių  baigė aukštesniuoju lygiu; sėkmingai buvo 
vykdomas pagilintas anglų kalbos mokymas; 1, 2 ir 5, 6 klasėse ugdymo procese integruoti klasikinio 
ugdymo sampratos elementai davė puikių rezultatų – šiose klasėse metiniai vertinimai aukščiausi: 1k 
klasę 22 mokiniai baigė aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu, 2k klasę – 24;  5k klasės vidutinis metinis 
pažymys 9,3, 6k klasės – 9,4; Informacija apie mokinių pasiekimus, jų pokyčius pateikta Mokytojų 
tarybos, Mokyklos tarybos posėdžiuose, pristatyta klasių tėvų susirinkimuose, skelbiama 
progimnazijos interneto svetainėje. 

Siekiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažangos pastovumo teikiant mokymo(si) 
pagalbą, buvo vykdomos visos numatytos priemonės. Mokytojai su pagalbos specialistais tarėsi dėl 
pagalbos būdų, metodų mokiniams, kurių mokėjimo mokytis, socialinė bei dalykinė kompetencijos 
individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lentelėse įvertintos blogiausiai. Mokiniams, kurių 
ugdymo dalykai pusmečio pabaigoje įvertinti nepatenkinamai, buvo sudarytas individualus planas 
spragoms likviduoti. Mokiniai mokėsi vertinti save, numatydami tolimesnius ugdymo(si) uždavinius. 
Pusmečių pabaigoje buvo aptariami signaliniai įvertinimai, suplanuota ir vykdoma mokymosi 
pagalba. Tenkinant mokymosi pagalbą sunkumų patiriantiems mokiniams, pandemijos sunkumams 
likviduoti buvo organizuojamos individualios konsultacijos.  Mokiniams, grįžusiems iš užsienio, taip 
pat buvo rengiamai individualūs ugdymo planai, aptartas ugdymosi poreikis ir galimybės su tėvais, 
pagalbos specialistais, dalykų mokytojais, administracijos atstovais. 

Atsižvelgiant į prioritetus, mokyklos tikslus bei individualius pedagogų poreikius, savišvietą, 
dalyko specifiką, atestacijos rekomendacijas, kryptingai organizuotas kvalifikacijos kėlimas. 3 
pedagogai kėlė kvalifikaciją ir įgijo mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, 4 pedagogai – 
mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 2021 m. pedagogai ir administracija, siekdami 
profesinės kompetencijos augimo, orientuoto į ugdymo kokybės gerinimą, daugiau nei 5100 valandų 
kėlė metodinę bei dalykinę kvalifikaciją kursuose bei seminaruose. Mokykloje organizuoti seminarai: 
„Tolimesnės mokymosi galimybės“, ,,Mokytojų savijautos gerinimas. Savigarbos instrumentai. 
Streso valdymas", ,,Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas: kas čia režisierius“,  
„ Kaip rožinės sūpynės atveria kelius dalykų integracijai “ , ,,Vertikalioji ir horizontalioji integracija“, 
„Pedagogo asmeninės lyderystės aktualizavimas ugdant socialiai atsakingą žmogų“, ,,Mokytojo 
portretas: scena ir užkulisiai“, ABA terapijos principai;  konferencija ,,Aplinkos įtaka 21 a. ugdymosi 
kokybei“, respublikinė metodinė diena ,,Kūrybiškumą ugdančios strategijos priešmokykliniame ir 
pradiniame ugdyme“ šalies pedagogams. 

Mokytojai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose projektuose: „A Digital Program for Sexual 
Education in Secondary Schools (EDDIS)“, ,, Our life in our hands! “, Mokykloje sėkmingai vykdytas 
gabių mokinių ugdymo projektas ,,Noriu-Galiu-Dirbu“ 5–8 klasės. 2021 m. progimnazijoje tęsiama 
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Integralaus gamtos mokslų kurso (IGMK) programa, kuri yra skirta tobulinti gamtamokslinį ugdymą 
progimnazijoje. Ši programa siekia suformuoti vientisą gamtamokslinį pasaulėvaizdį, sutelkiant 
dėmesį į bendrųjų kompetencijų plėtotę. Pagrindinė IGMK programos didaktikos nuostata – kurti 
gamtamokslinį pasaulėvaizdį, remiantis mokymosi tyrinėjant (mokomaisiais tyrimais). ,,Versmės“ 
progimnazija yra švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta ir įtraukta į mokyklų tinklą, kurios 
dalyvauja programos išbandyme. Esminiai gamtamoksliniai pasiekimai apibrėžia tikrovės kontekste 
atskleidžiamų bendrųjų gebėjimų interpretaciją, remiantis gamtos mokslų žiniomis ir atsižvelgus į 
ugdomas nuostatas. 

Mokyklos mokytojai sėkmingai dalijosi patirtimi vesdami atviras pamokas, vesta 72 atviros 
pamokos, stebėta 103 „Kolega-kolegai“ pamokų, skaityti  43 pranešimai įvairiose miesto ir šalies 
konferencijose. 

3 mokyklos mokytojai yra miesto metodinių būrelių pirmininkai. Jie vedė mokymus miesto 
mokytojams. Technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus ir geografijos mokytoja 
ekspertė Dalia Umantaitė-Vaivadienė nuominuoti nominuoti tarp trijų inovatyviausių Lietuvos 
mokytojų.  Pradinių klasių mokytoja ekspertė Sandra Gedvilienė apdovanota LR Švietimo ir sporto 
ministro padėkos raštu už profesionalų ir kūrybingą pedagoginį darbą, gamtos mokslų mokytoja 
metodininkė  Gintarė Čereškienė už mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, atsakingą darbą 
apdovanota Klaipėdos mero padėkos raštu. 

Progimnazijos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti 103 tarptautiniuose, respublikiniuose bei 
miesto konkursuose, olimpiadose. Daugiau nei 77 konkursų, olimpiadų mokiniai tapo laureatais arba 
prizininkais. Kasmet dalyvaujama dailaus rašto konkursuose „Žąsies plunksna“, „Dailus raštas akį 
glosto“, ,,Plunksnelė“, „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai“, M. Valančiaus meninio tekstų 
skaitymo konkurse, edukaciniame konkurse „Olympis“, tarptautiniame konkurse „Pangea“, 
tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės vardo rašinio 
konkurse, miesto olimpiadose, raštingumo konkurse ,,Rašau be klaidų“, IT tarptautiniame konkurse 
„Bebras“, Vakarų Lietuvos regiono matematikos konkurse „Kodas“, viešojo kalbėjimo konkurse 
anglų k., tarptautiniame konkurse „7:0 vokiečių kalbos naudai“, prof. S. Vaitiekūno Klaipėdos krašto 
8-ųjų klasių mokinių geografijos olimpiadoje, olimpiadoje „Mano gaublys“, Klaipėdos miesto 
gimnazijų ir progimnazijų mokinių LR konstitucijos konkurse, ,,Sveikiausios mokyklos konkurse“, 
,,Jaunojo meistro“ konkurse, Mero taurės varžybose.  

Progimnazijos vadovai nuolat domėjosi mokytojų darbo kokybe, naudojamų ugdymosi metodų 
veiksmingumu, mokinių raštingumo ugdymu, modernių mokymosi metodų, vertinimo ir įsivertinimo 
formų ir būdų taikymu pamokoje, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymu, skaitymo technikos 
sąmoningumu 1–4 klasėse, diferencijavimo ir integravimo galimybėmis pamokose. Metodinės 
tarybos susirinkimuose diskutuota įvairiomis temomis: „Mokytojų savišvieta ir dalijimasis gerąja 
patirtimi apie kūrybiškumo ugdymą pamokose“, „ Atnaujinamų Bendrųjų ugdymo programų gairės, 
projektai“, ,,Klasikinio ugdymo elementų integravimo galimybės, rezultatai“,  2021–2022 m. m. 
ugdymo planas, Metodinės tarybos ir mokinių komiteto narių susirinkimas-diskusija „Efektyvus 
mokymas(is). Mokytojo ir mokinio vaidmuo užtikrinant ugdymo kokybę“.  

Į ugdymo procesą integruotos Antikorupcinio, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos, Ugdymo karjerai, Etninės kultūros, Žmogaus saugos, Sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos. Visose klasėse sėkmingai tęsiama socialinių ir 
prevencinių programų integracija į ugdomąjį procesą – pagal Olweus smurto ir  patyčių  prevencijos 
programą.  

2021–2022 m. m.  tęsiama Klasikinio ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo programa dar 
vienoje pirmoje ir penktoje klasėse. Tarpdalykinė integracija, užsiėmimai įvairiose ugdymo(si) 
erdvėse, edukacinės išvykos buvo organizuotos pagal Klasikinio ugdymo elementų įgyvendinimo 
programą.  

Sėkmingai tęsiamas projektas ,,Kokybės krepšelis“. Šio projekto dėka mokykloje atnaujintos 
įvairios edukacinės erdvės, įsigyta priemonių ugdymo(-si) kokybei gerinti, organizuota gerosios 
patirties sklaida, mokytojams sudarytos galimybės tobulinti profesines ir dalykines kompetencijas, 
anglų kalbos mokytojai startavo su Robotel Smart Class programine įranga. 
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Mokykla  dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos remiamuose projektuose „Vaisių vartojimo 
skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“; organizuojamos ugdymo – sveikatingumo dienos; 
dalyvaujame akcijose: „Gelbėkit vaikus“, „Minam už Klaipėdą“, „Vilties bėgimas“, „Kiek sveria tavo 
kuprinė?“, „Rūšiuokime!“, „Darom!“, ,,Nelik abejingas“, „Švarios rankos – geras tonas“; 
organizuojami protų mūšiai, viktorinos, piešinių konkursai, rengiami pranešimai miesto, šalies ir 
tarptautinėms konferencijoms sveikatinimo, savanoriškos veiklos  temomis; stacionariai įrengtame 
stende ,,Aukime sveiki“ periodiškai atnaujinama informacija sveikatos stiprinimo temomis; 
mokykloje vyksta sporto, šokių neformalaus ugdymo užsiėmimai mokinių sveikatai stiprinti. 

Mokinių ugdymas organizuotas netradicinėse erdvėse: Prano Domšaičio galerijoje, Lietuvos 
jūrų muziejuje-delfinariume, Mažosios Lietuvos istorijos, Pilies muziejuose, miesto bibliotekose, 
Etnokultūros centre, miesto senamiestyje, Skulptūrų parke, prekybos centruose, progimnazijos 
bibliotekoje, koridoriuje, kieme, lauko klasėje, kitose regiono bei šalies edukacinėse erdvėse. 
Planuodami 2021–2022 m. m. veiklas, numatėme Ugdymo dienose dvi dienas skirti klasių vadovams, 
kurie turėjo ir turi puikią galimybę pasinaudoti Kultūros paso ir Geros savijautos  programų 
siūlomuose  renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose, mokymuose. Iš viso organizuota daugiau nei 
60 edukacinių išvykų bei užsiėmimų. 

Siekiant kuo geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, mokykloje vis aktyviau įtraukiami mokinių 
tėvai (globėjai). Kasmet organizuojami susirinkimai 1–8 klasių mokinių tėvams (globėjams), 2021 
m. organizuoti susirinkimai būsimų pirmokų ir būsimų penktokų tėvams,  Tėvų konsultacinės dienos, 
Tėvų klubo susirinkimai. Apie vaikų pasiekimus tėvai informuojami elektroniniame ,,Mano 
dienyne“, informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje. 

2021 m. kokybiškai organizuotas ugdymo procesas: tenkinami mokinių mokymosi bei NŠ 
poreikiai, užtikrinama aukšta ugdymo kokybė. Įgyvendintos priemonės, užtikrinančios sveiką 
aplinką, žalingų įpročių prevenciją. Sudarytos sąlygos mokytojams taikyti naujausius ugdymo 
metodus, formas, būdus, informacines technologijas, organizuoti ir dalyvauti įvairiuose projektuose, 
konferencijose, seminaruose, dalintis gerąja darbo patirtimi. Informacija apie progimnazijos veiklą 
skelbiama internetinėje svetainėje, informaciniame ekrane. 

Stiprinant visų grandžių bendradarbiavimą, kuriant ir puoselėjant mokyklos tradicijas,  didelis 
dėmesys buvo skiriamas Ugdymo plano galimybių tikslingam panaudojimui, ugdymo turinio 
planavimui, užsiėmimų kokybės analizei, nuotolinio ugdymo kokybės užtikrinimui. Per mokslo 
metus stebėtas  ugdymo procesas ne tik pamokose, bet ir konsultacijose, renginiuose. Stebėjimų 
rezultatai aptarti administracijos posėdžiuose, mokytojų susirinkimuose. ,,Versmės“ progimnazijoje 
veikia puikiai besimokančių moksleivių klubas ,,Perlas“. Jį sudaro 96 versmiečiai.  

 2021 m. mokiniams buvo pasiūlytos naujos NŠ veiklos: „Atverk duris kūrybiškumui“, 
„Perkusijų ansamblis“, „Kas tai ir iš kur tai?“, ,,Jaunųjų geografų būrelis“. 654 mokiniai turėjo 
galimybę dalyvauti 35 NŠ užsiėmimų veiklose, nemaža dalis jų lankė po 2 ir daugiau būrelių.   

7. Progimnazijos bendruomenė vadovaujasi bendra vertybių sistema, rūpinasi misijos, vizijos, 
filosofijos įgyvendinimu. Direktorius rėmėsi komandine veikla, stengėsi efektyviai koordinuoti 
administracijos ir pedagoginių bei nepedagoginių darbuotojų veiklą, aktyvino bendruomenę  
dalyvauti progimnazijos valdyme, skatino įsitraukti į savanoriškas bei altruistines veiklas. 

Sėkmingai vykdytas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, plėstas bei atnaujintas 
socialinių partnerių ratas. Pasirašyta trišalė sutartis su Utenos švietimo centru ir VšĮ ISADD Lietuva. 
Geografijos, fizinio mokytojai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui vadovavo ištisinei studentų 
praktikai. Aktyviai bendradarbiauta su Klaipėdos kolegija, Klaipėdos universitetu, mokyklomis, 
darželiais. 

8. Mokykla savo veiklą planuoja ruošdama metų veiklos, mokslo metų ugdymo bei kiekvieno 
mėnesio konkrečių veiklų priemonių planus. Tobulinta įstaigos planavimo sistema, apimanti ilgalaikį 
ir trumpalaikį planavimą: paruošta Mokytojų atestacijos perspektyvinė programa, atliktas įstaigos 
veiklos įsivertinimas. Pagal iškeltus metinius veiklos tikslus skatintas mokytojų bendradarbiavimas, 
mokomųjų dalykų integracija, ugdymo proceso diferencijavimas,  kultūrinio sąmoningumo 
kompetencijos ugdymas. 
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Tobulinant veiklą, aktyviai mokyklos valdyme dalyvauja mokytojų metodinės grupės (6), 
Metodinė, Mokytojų, Mokyklos tarybos, Mokinių parlamentas, Tėvų klubas. Šios savivaldos 
institucijos veikia pagal mokyklos nuostatuose nustatytus veiklos principus ir teikia siūlymus bei 
dalyvauja svarstymuose pagal mokyklos nuostatuose priskirtas kompetencijas. Nuolat skatinamos 
kūrybinės, pilietinės, savanoriškos mokinių, mokytojų, tėvų iniciatyvos, sudaromos sąlygos jų 
įgyvendinimui. 

Svarbios mokyklos bendruomenės – tėvų, mokytojų, mokinių – iniciatyvos tvarkant mokyklos 
patalpas ir teritoriją, kuriant edukacines erdves, rengiant tradicines bendruomenės šventes. Nuolat 
gerėjanti ugdymo aplinka, savanoriška mokytojų bei mokinių veikla dar labiau sustiprino mokyklos 
bendruomenės ryšius, pagerino mokyklos mikroklimatą.  

Progimnazijos bendruomenės nariai žino savo teises, pareigas, jomis vadovaujasi, prisiima 
atsakomybę. Bendruomenė dalyvauja svarstant mokyklos biudžetą. Progimnazijos ir Mokytojų 
tarybos posėdžiuose susitarta dėl jų panaudojimo. Maža mokytojų kaita. Progimnazijoje dirba 70 
pedagoginių darbuotojų (direktorius, 3 pavaduotojai ugdymui, logopedas, socialinis pedagogas, 2 
specialieji pedagogai, psichologas, 1 bibliotekininkas, 53 mokytojai) ir 26 nepedagoginiai  
darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, 2 informacinių 
komunikacinių technologijų specialistai, laborantas, duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo 
specialistas, dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius, 2 kiemsargiai, 
valytojai, 2 rūbininkai budėtojai, 4 darbininkai, 5 mokytojo padėjėjai). 45 pedagogų darbo stažas yra 
daugiau nei 15 metų. 100% jų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 11 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 
36 metodininko ir 5 eksperto kvalifikacijos kategorijoms  

2021 m. finansiniai rodikliai įvykdyti gerai. Valstybės finansavimo (specialiosios tikslinės 
dotacijos mokymo reikmėms finansuoti) ir savivaldybės lėšos įsisavintos 100%. Paramos lėšų gauta 
10 800 eurų. Už gautas lėšas įsigytos priemonės mokymo proceso tobulinimui. 

Progimnazijos 2021 m. veiklos plano uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, 
pasiekti mokinių mokymosi, olimpiadų ir NŠ rezultatai leidžia daryti išvadą, kad  2021 m. veiklos 
planas yra įgyvendintas. 

9. 2021 m. programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG. 
 

Stiprybės Silpnybės 
1. Geri mokinių pasiekimai. Tenkinami 
mokinių ugdymo(si) ir saviraiškos poreikiai 

1. Nepakankamas dėmesys mokinio individualių 
galių pažinimui 

2. Sėkmingai įgyvendinami Klasikinio 
ugdymo sampratos elementai 

2. Nepakankamas tėvų įsitraukimas siekiant 
visuminės ir nuoseklios vaiko pažangos 

3. Saugi, motyvuojanti  mokyklos aplinka 3. Dalies mokytojų neįveiklina mokinių 
motyvacijos mokytis skatinimo sistemą 

4. Aukšta pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacija ir dalykinė kompetencija 

4. Nepakanka sporto salės mokyklos poreikiams 
tenkinti 

Galimybės Grėsmės 
1. Mokytojų kompetencijų tobulinimas 
mokinio individualių galių pažinimui 

1. Nepakankamas mokyklos finansavimas, 
trūksta lėšų kapitaliniam mokyklos pastato 
remontui 

2. Bendradarbiavimo kompetencijų 
plėtojimas vykdant tarptautinius projektus 

2. Pedagogų profesinis perdegimas 

3. Mokyklos ir mokinių tėvų 
bendradarbiavimas, siekiant visuminės ir 
nuoseklios vaiko pažangos 

3. Didėjantis mokytojų, švietimo pagalbos 
specialistų ir padėjėjų trūkumas 

 
III SKYRIUS 

STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 
 

10. Strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo procesą. 
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11. Prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.  
12. Metiniai veiklos tikslai: 
12.1. Sudaryti sąlygas mokiniams siekti visuminės ir nuoseklios ugdymosi pažangos.  
12.2. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant 

savivaldos, socialinės partnerystės  ir Įstaigos pedagogų lyderystės darną. 
13. Metiniai uždaviniai: 
13.1. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą. 
13.2. Patobulinti aplinkas, palankias mokinio mokymosi sėkmei. 
13.3. Stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno bendruomenės nario 

atsakomybės. 
14. Priemonės metiniams uždaviniams įgyvendinti: 
14.1. Mokyklos savivaldos institucijų posėdžiai. 
14.1.1. Progimnazijos tarybos posėdžiai: 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

1. 1. Progimnazijos 2022 m. veiklos plano tvirtinimas.  
2. Progimnazijos  direktoriaus, pagalbos  mokiniui 
specialistų metinės  veiklos ataskaitos ir  
ūkinės-finansinės veiklos ataskaitos už 2021 m. 
tvirtinimas. 
3. Progimnazijos tarybos veiklos plano 2022 m. 
tvirtinimas 

A. Ronkus, 
G. Pocienė 

2022  m. sausis 

2. 1. Olweus patyčių ir smurto programos 
įgyvendinimo veiksmingumo aptarimas. 
2. 2% pajamų mokesčio rinkimo inicijavimas 
Pasiūlymų  administracijai teikimas dėl surinktų 
lėšų panaudojimo 

G. Pocienė, 
A. Ronkus 
 

2022  m.  
vasaris–kovas 

3. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymų 
planavimas ir tvirtinimas 2022–2023 m. m. 

A. Ronkus, 
G. Pocienė, 
E. Paulikaitė 

2022  m. balandis 

4. 1. Progimnazijos  akademinės, kūrybinės, 
finansinės veiklos rezultatų aptarimas,  
2022–2023 m. m. mokyklos ugdymo plano projekto  
derinimas. 
2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų 
pristatymas 

A. Ronkus, 
G. Pocienė, 
V. Būdvytienė 
 

2022  m. birželis 

5. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų 
(tvarkų) svarstymas, siūlymų dėl mokyklos darbo 
gerinimo teikimas 

Tarybos nariai Visus metus 

 
14.1.2. Mokytojų tarybos posėdžiai: 
 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 
vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

1. Dalijimasis patirtimi „Pamoka yra pamoka“. 
2. I pusmečio ugdymo(si) rezultatų analizė. 
3. Olweus tyrimo rezultatų pristatymas bendruomenei 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022 m. vasaris 

1–4 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 
 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2022  m. birželis 
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5–8 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę G. Pocienė, 
V. Būdvytienė 

2022  m. birželis 

Ugdymo plano 2021–2020 m. m. projekto svarstymas G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L.Kuisė 

2022  m. birželis 

Progimnazijos  naujos misijos, vizijos kūrimas 
 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022  m. birželis 

1. 2021–2022 m. m. mokinių pažangos, pasiekimų ir 
lankomumo analizė. 
2. Ilgalaikių mokyklos projektų integracija ugdymo 
procese. 
3. 2022–2023 m. m. ugdymo plano tvirtinimas. 
4. Mokytojų budėjimo sistemos mokykloje peržiūra, 
remiantis OPKUS planu 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022  m. rugpjūtis 

1. 2022 m. mokyklos veiklos analizė, veiklos tikslų ir 
uždavinių 2023 m. nustatymas. 
2. Olweus patyčių ir smurto programos įgyvendinimo 
veiksmingumo aptarimas 

G. Pocienė 
L. Kuisė 

2022  m. gruodis 

 
14.1.3. Progimnazijos metodinės tarybos posėdžiai: 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Data 

1. Metodinės tarybos posėdžiai:   
1.1. 1. Vadovėlių ir mokymo priemonių  

2022–2023 m. m poreikio aptarimas ir 
užsakymas. 
2. 1–5 klasių adaptacijos aptarimas. 
3. Patirties sklaida aktualiomis temomis. 
4. Individualios pažangos fiksavimo aptarimas 
po I pusmečio 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė, 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

2022 m. sausis 

1.2. Susirinkimas-praktikumas. Mokytojų savišvieta 
ir dalijimasis gerąja patirtimi apie geros 
pamokos kokybę „Pamoka yra pamoka“ 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė, 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

2022 m.  
vasaris 

1.3. Mokinių individualios pažangos ūgties 
stebėsenos ir pagalbos galimybės ir formos. 
Ugdymo proceso diferencijavimas, 
individualizavimas ir personalizavimas 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė 

2022 m. 
kovas 

1.4.  Pedagogų susirinkimas ,,Įtraukiojo ugdymo 
galimybės“ 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė 

2022 m. balandis 

1.5. 1. Standartizuotų testų aptarimas, analizavimas. 
2. Olimpiadų, konkursų rezultatų analizė 
3. 8-os klasikinio ugdymo klasės programos 
kūrimas 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė 

2022 m. gegužė 
 

1.6. 1. 2022–2023 m. m. mokyklos ugdymo plano 
projekto svarstymas. Ugdymo dienų teminis 
planas. 
2. Metodinių grupių pirmininkų ataskaitos už 
2021–2022 m. m. 
3. Patyriminių veiklų organizavimo galimybės 
mokslo metų pabaigoje 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė 

2022 m. gegužė 

1.7. Metodinės tarybos veiklos ataskaita V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė 

2022 m. birželis 

1.8. 1. Metodinės tarybos veiklos plano 2022–2023 
m. m. projektas. 
2. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo efektyvinimas. 
3. Klasikinio ugdymo sampratos elementų 
įgyvendinimo 2021–2022 m. m. analizė. 
3. Klasikinio ugdymo sampratos elementų 
įgyvendinimo programos rengimas 2022–2023 
m. m. 

V. Būdvytienė 
 

2022 m. birželis 

1.9. 1. Metodinės tarybos veiklos plano 2022–2023 
m. m. tvirtinimas. 
2. Metodinių grupių veiklos planų aptarimas ir 
suderinimas. 
3. Ilgalaikių planų aptarimas, rengimas, 
koregavimas 

V. Būdvytienė 2022 m. rugpjūtis 

1.10. Metodinės tarybos susirinkimas. V. Būdvytienė, 2022 m. gruodis 



9 
 

 
 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių 
analizė. 
2. Kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymas 
2023 m. 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

2. Gerosios patirties sklaida   
2.1. „Kolega kolegai“ – atviros pamokos ir renginiai Metodinių grupių 

pirmininkai 
2022 m. 

2.2. Mokytojų savišvieta ir dalijimasis gerąja 
patirtimi. Pasirengimas Atnaujintų bendrųjų 
program įgyvendinimui 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė, 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

2022 m. 

2.3. Metodinės tarybos narių pagalba pradedantiems 
mokykloje dirbti mokytojams 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

2022 m. 

2.4. Susipažinimas su naujausiais LR švietimo ir 
mokslo ministerijos dokumentais 

V. Būdvytienė, 
V. Jokšienė, 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

2022 m. 

3. Dalykiniai renginiai:   
3.1. Mokyklos matematikos olimpiada. I turas V. Žemgulienė, 

R. Popovienė 
2022 m. 
sausis 

3.2. Geografijos konkursas „Adventur” D. Umantaitė-
Vaivadienė 

2022 m. sausis 

3.3. Anglų kalbos konkursas 5-tų klasių mokiniams 
(atranka į miesto konkursą). 

I. Jaunienė, 
S.Janciuvienė 

2022 m. sausis 

3.4. Anglų kalbos konkursas 6-tų klasių mokiniams 
(atranka į miesto konkursą). 

G.Gimbutienė, 
E.Kloviškienė 

2022 m. sausis 

3.5.  Anglų kalbos olimpiada 8-tų klasių mokiniams 
(atranka į miesto olimpiadą) 

L. Vyšniauskienė, 
G. Stulpinienė 

2022 m. sausis 

3.6.  Anglų kalbos konkursas 7-tų klasių mokiniams 
(atranka į miesto konkursą). 

L. Vaišvilienė, 
G.Gimbutienė 

2022 m. sausis 

3.7. Projektas „Kalbų ekspedicijos aplink Baltijos 
jūrą“ (tarptautinis) 

A. Jaramavičiūtė  2022 m. 
vasaris 

3.8.  Miesto mokyklų konkursas 4-tų klasių 
mokiniams „Let‘s move“ 

E. Paulikaitė 2022 m. 
vasaris 

3.9. Tarptautinis epistolinio rašinio konkursas 5–8 
klasių mokiniams 

A. Znaidauskė  
 

2022 m. 
sausis–vasaris 

3.10. Dailaus rašto konkursas ,,Žąsies plunksna“ V. Sebeckytė 2022 m. vasaris 
3.11. Klaipėdos miesto tarpmokyklinė 8 klasių 

lietuvių kalbos olimpiada. Atranka į miesto 
olimpiadą 

A. Znaizdauskė, 
V. Sebeckytė, 
V. Jokšienė, 
L. Razbadauskienė 

2022 m. vasaris 

3.12. Matematikos olimpiada. II turas V. Žemgulienė, 
R. Popovienė 

2022 m. vasaris 

3.13. Meninio skaitymo konkursas V. Jokšienė 2022 m. vasaris 

3.14. Vasario 16-osios dienos minėjimas R. Dzikienė, 
V. Rakauskas, 
A. Dargužis 

2022 m. vasaris 

3.15. Mokinių konferencija „Žiniukų akademija“ Mokinius 
paruošusios pradinių 
klasių mokytojos 

2022 m. vasaris 

3.16. Matematikos olimpiada 1–4 klasių mokiniams D. Jurkienė,  2022 m. vasaris 
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D. Monkevičienė,  
G. Rimkutė,  
A. Žebrienė 

3.17. Debatai ,,Klimato kaita“ D. Vaivadienė, 
B. Vareikienė 

2022 m. vasaris 
 

3.18. Konkursas ,,Knygų ekspertų kovos“ V. Sebeckytė 2022 m. kovas 
3.19. 6–8 kl. Raiškiojo skaitymo konkursas  

„Deklamuojame rusiškai“ 
I. Bondindorfienė 

2022 m. kovas 
3.20. Anglų kalbos konkursas ,,English is easy. Is it?“ I. Jaunienė 2022 m. kovas 
3.21. Diktantas – dailyraštis, skirtas Kovo 11-ajai Lietuvių kalbos 

metodinė grupė 
2022 m. kovas 
 
 

3.22. Lietuvių kalbos konkursas 1–12 klasių 
mokiniams „Olympis 2022“ 

V. Jokšienė, 
A. Znaidauskė 

2022 m. 
kovas 

3.23. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ V. Žemgulienė, 
R. Popovienė 

2022 m. kovas 

3.24. Konkursas „Metų pradinukas“ D. Monkevičienė 2022 m. kovas 
3.25. Žemės dienos renginiai K. Banienė, 

D. Burzdžiūtė,  
G. Mickevičienė, 
D. Vaivadienė, 
G. Čereškienė 

2022 m. kovas 
 
 
 
 

3.26. Biologijos olimpiada G. Mickevičienė, 
G. Čereškienė 

2022 m. kovas 
 

3.27. Protmūšis ,,Atmintis nepavergiama, kol 
atsimeni, tol esi“ 

B. Vareikienė 
 

2022 m. kovas 

3.28. Geografijos olimpiada „Gaublys 2020“ D. Umantaitė- 
Vaivadienė,  
L. Kuisė 

2022 m. kovas 

3.29. Jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo projektas V. Jokšienė 2022 m. balandis 
3.30. Dalyvavimas dainų festivalyje „Ir vėl vakaras“ R. Dzikienė, 

V.Rakauskas 
2022 m. balandis 

3.31. Konkursas „Metų pradinukas“. „Metų pirmokas“ S. Gedvilienė 2022 m. balandis 
3.32. Lietuvių kalbos konkursas ,,Žiniakovė“ Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 
2022 m. balandis 

3.33. Dailyraščio konkursas „Dailus raštas akį glosto“ D. Jurkienė 2022 m. balandis 
3.34. 5–8 klasių gamtos mokslų viktorina „Ką aš žinau 

apie atliekas“? 
G. Čereškienė 
 

2022 m. balandis 

3.35. 5–8 klasių gamtos mokslų viktorina „Žalioji 
odisėja“ 

G. Čereškienė 
 

2022 m. balandis 

3.36. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių istorijos 
olimpiada 

B. Vareikienė, 
M. Endriuškaitė 

2022 m. balandis 

3.37. Klaipėdos krašto geografijos olimpiada prof.  
S. Vaitiekūno prizui laimėti 

D. Umantaitė– 
Vaivadienė 

2022 m. balandis 

3.38. Bendruomenės šventė. Padėkos diena Bendruomenės 
nariai 

2022 m. gegužė 

3.39. Mokyklinis konkursas „Raštingiausias 
pirmokas“, „Raštingiausias antrokas“, 
„Raštingiausias trečiokas“, „Raštingiausias 
ketvirtokas“ 

D. Jurkienė, 
M. Mikulienė, 
G. Rimkutė, 
A. Žebrienė 

2022 m. gegužė 
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14.1.4. Administracijos pasitarimai: 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vykdymo terminas 

1. Mokyklos veiklos kokybės 
vertinimas, įsivertinimas. 
Kokybės krepšelio plano 
aptarimas, įgyvendintų 
veiklų analizė, ataskaitos 
rengimas 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, 
J. Dargienė 

Mokytojai 
 
 
 

2022 m. sausis 

2. 1) Sanitarinių-higieninių 
reikalavimų vykdymas. 
Asmens higienos ugdymas. 
2) Civilinės saugos būklė 
mokykloje 

G. Pocienė  J. Dargienė 2022 m. vasaris, 
spalis 

3. Socialinio emocinio ugdymo 
ir patyčių prevencijos 

L. Kuisė Klasių auklėtojai 2022 m. vasaris 

3.40. Č. Kudabos vardo geografijos respublikinis 
konkursas 

D. Umantaitė– 
Vaivadienė 

2022 m. gegužė 

3.41. Interaktyvi viktorina. „Mąstau, vadinasi galiu“ 
(7 k) B. Vareikienė 

2022 m. gegužė 

3.42. Sporto šventė „Sveikame kūne – sveika siela“ Pradinio ugdymo 
mokytojos 

2022 m. gegužė 

3.43. Kristinos Sabaliauskaitės trumpojo rašinio 
konkursas 

V. Sebeckytė, 
A. Znaidauskė, 
V. Jokšienė 

2022 m. rugsėjis 

3.44. Rugsėjo 22-oji Tarptautinė diena be automobilio. 
Akcija „Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu 
oru!“ 

J. Rupeikienė,  
N. Gedminienė 

2022 m. rugsėjis 

3.45. Anglų kalbos kalbėjimo konkursas 8 klasių 
mokiniams 

I. Jaunienė 
 

2022 m. spalis 

3.46. Tarptautinė Kings olimpiada (kvalifikacinis 
etapas) 

V. Jokšienė 
 

2022 m. spalis 

3.47. Mokytojų dienos minėjimas L. Kuisė 2022 m. spalis 
3.48. Dailyraščio konkursas ,,Dailus raštas akį glosto“ Pradinio ugdymo 

mokytojos 
2022 m. spalis 

3.49. „Kalbos labirintai“ G. Rimkutė 
N. Gedminienė 

2022 m. spalis 

3.50. Dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai 
ir taisyklingai“ 

A.Savickienė 
 

2022 m. spalis 

3.51. Sveikinimo atvirukas rusiškai A. Savickienė 
 

2022 m. lapkritis 

3.52. Tarptautinis konkursas ,,Bebras“ L. Bukantė 2022 m. lapkritis 
3.53. Kalėdiniai renginiai L. Kuisė 2022 m. gruodis 
3.54. Adventiniai popietės R. Dzikienė,  

V. Rakauskas, 
A. Dargužis 

2022 m. gruodis 

3.55. Kalėdinis komiksas A.Jaramavičiūtė 2022 m. gruodis 
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OLWEUS  programų 
vykdymas klasių auklėtojų 
darbe 

4. Bibliotekos aprūpinimas 
vadovėliais 

G. Pocienė Metodinė taryba, 
E. Paulikaitė 

2022 m. kovas 

5.  Ugdymo karjerai veiklų 
įgyvendinimo efektyvumas 

J. Petkutė - 
Jevstafjeva 

Administracija 2022 m. kovas 

6. 1. Progimnazijos 
savivaldybės biudžeto ir  
specialiosios tikslinės 
dotacijos mokymo 
reikmėms finansuoti lėšų 
2022 metų biudžeto 
paskirstymas. 
2. Lėšų paskirstymas kitoms 
reikmėms tenkinti (darbo 
grupių posėdžiai) 

G. Pocienė Darbo grupių nariai 2022 m. sausis 

7. 
  

Raštingumo ugdymas  
mokomųjų dalykų 
pamokose 

V. Būdvytienė Pedagogai 2022 m. kovas 

8. Nacionalinių mokinių 
pasiekimų patikrinimo 4, 6, 
8 klasėse organizavimas 

V. Būdvytienė 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

Pedagogai 2022 m. balandis, 
gegužė 

9. Fizinis mokinių saugumas 
pertraukų metu. Mokytojų 
budėjimo kokybė 

G. Pocienė Administracija 2022 m. balandis 

10. Pagilintos anglų kalbos, 
klasikinio ugdymo 
pasirinkimo galimybės ir 
poreikis 5 klasėse 

G. Pocienė 
V. Būdvytienė 

4 klasių mokytojai 2022 m. balandis 

11. Mokinių, patiriančių 
mokymosi sunkumų, 
lankomumo ir mokymosi 
situacijos apžvalga 

G. Pocienė Kviesti mokiniai 2022 m. gegužė, 
lapkritis 

12. Socialiai remtinų šeimų 
vaikų užimtumo 
organizavimo galimybės 
mokinių vasaros atostogų 
metu 

G. Pocienė Klasių auklėtojai, 
J. Karpauskienė 

2022 m. gegužė 

13. Kabinetų funkcionalumas, jų 
perskirstymas tenkinant 
mokinių ugdymo(si) 
poreikius 

G. Pocienė Kabinetų vedėjai, 
J. Dargienė 

2022 m. gegužė 
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14. 4, 6, 8 klasių mokinių 
gebėjimų atitikimas 
standartų ir bendrųjų 
programų reikalavimams 
(vykdytų testavimų 
rezultatai) 

V. Būdvytienė,  
J. Petkutė-
Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

Mokytojai 2022 m. birželis 

15. Klasikinio ugdymo 
pasirinkimo galimybės ir 
poreikis 1, 5 klasėse 

G. Pocienė, 
J.Petkutė-
Jevstafjeva 

1 klasių mokytojai 2022 m. birželis 

16. Akcijų, socialinės, 
projektinės veiklos 
vykdymo efektyvinimas 

L. Kuisė Atsakingi mokytojai 2022 m. birželis 

17. Pasirengimas naujiems 
mokslo metams: 
1. Tarifinių sąrašų 
sudarymas, savivaldybės 
biudžeto ir specialiosios 
tikslinės dotacijos mokymo 
reikmėms finansuoti lėšų 
planavimas. 
2. Darbo laiko nustatymas 
etatiniams darbuotojams. 
3.  Veiklos priežiūros 2022–
2023 m. m. stebėjimo plano 
aptarimas. 
4. Pedagoginės pagalbos 
mokiniui teikimas. 
5. Mokymo sutarčių su 
progimnazija pasirašymas. 
6. Mokytojų budėjimo 
progimnazijoje 
organizavimas. 
7. Pasirengimas mokinių 
tėvų susirinkimams. 
8. Mokinių maitinimo 
organizavimas. 
9. Mokinių mokymosi 
pasiekimų apskaita. 
10. Mokinių duomenų 
apskaita ŠVIS sistemoje. 
11. Mokinių sveikatos 
duomenų patikra. 
12. Mokymo priemonių 
užsakymas, mokytojų 
kvalifikacijos, mokinių 
edukacinių pamokų 
organizavimas ir IKT 
priemonių naudojimas. 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 
 
  
 
 

Mokytojai 2022 m. rugpjūtis 
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13. Ilgalaikių planų 
derinimas su kuruojančiais 
vadovais 

18. Pailgintos dienos grupės 
veiklos organizavimas ir 
vykdymas 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

Pailgintos dienos 
grupės  mokytojai 

2022 m. rugsėjis 

19. Mano dienyno pildymo 
tvarka. Susitarimų 
laikymasis 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

Mokytojai 2022 m. spalis 

20.  Klasikinio ugdymo 
programos įgyvendinimo 
apžvalga 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

Mokytojai 2022 m. spalis 

21. Mokinių, turinčių 
lankomumo ir mokymosi 
problemų, aptarimas 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

Mokytojai 2022 m. lapkritis 

22. OLWEUS apklausos 
organizavimas ir vykdymas 

V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

Klasių auklėtojai 2022 m. lapkritis 

23.  Ugdymo karjerai veiklų 
įgyvendinimo apžvalga 

J. Petkutė- 
Jevstafjeva 

Profesinio 
orientavimo grupės 
nariai 

2022 m. lapkritis 

24. 1, 5 klasių naujai atvykusių 
mokinių adaptacijos tyrimo 
planavimas ir vykdymas 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 
 

Mokytojai 2022 m. gruodis 

25. Mokinio individualios 
pažangos stebėsenos 
aptarimas 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 
 

Klasių auklėtojai, 
mokytojai 

2022 m. gruodis 

 
14.1.5. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant 

savivaldos, socialinės partnerystės ir įstaigos pedagogų lyderystės darną: 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, vykdytojas Vykdymo terminas 

1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas 
pagal nustatytus pamokos 
tobulinimo aspektus 

Administracija 
 

Visus metus 

2. Mokinio individualios pažangos 
stebėjimas  

Administracija 
 

Pagal poreikį 

3. Nacionalinis mokinių pasiekimų 
patikrinimas  4, 6, 8 klasėse 

Administracija 2022 m. balandis, 
gegužė 

4. NŠ paklausos ir pasiūlos 
apklausa 

L. Kuisė 2022 m. gegužė 

5. Olimpiadų, konkursų rezultatų 
organizavimas 

V. Būdvytienė, 
J.  Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022 m. gegužė 

6. 
 
 

Mokytojų veiklos įsivertinimas, 
numatant tobulintinus aspektus 
Mokyklos veiklos kokybės 
platusis įsivertinimas 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė 

2022 m. birželis 

7. Edukacinių erdvių turtinimas G. Pocienė, 
J. Dargienė 

Visus metus 

8. Pamokų, dalykinių konsultacijų, 
NŠ tvarkaraščių  rengimas 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022  m. rugpjūtis 

9. Mokytojų budėjimo 
tvarkaraščių, mokyklos aplinkos 
tvarkymo grafikų rengimas 

 J. Petkutė-Jevstafjeva, 
V. Būdvytienė, 
J. Dargienė 

Visus metus 

10. Mokymo namuose 
organizavimas 

G. Pocienė, V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

Pagal poreikį 

11. Mokinių, turinčių spec. poreikių,  
ugdomosios veiklos priežiūra 

G. Pocienė, J. Petkutė-Jevstafjeva Pagal poreikį 

12. Įvairių NŠ programų pasiūla L. Kuisė 2022 m. birželis, 
rugpjūtis 

13. Neformaliojo ugdymo grupių 
komplektavimas 

L. Kuisė 2022 m. rugsėjis 

14. Sporto ir aktų salių užimtumo 
grafikų rengimas 

L. Kuisė 2022 m. rugsėjis 

15. Klasės vadovų veiklos  
planavimas 

L. Kuisė 2022 m. rugpjūtis 

16. Metų ugdymo proceso priežiūros 
plano rengimas. Ugdomosios 
priežiūros rezultatų sistemingas 
aptarimas administracijos 
pasitarimuose, mokytojų 
pasitarimuose 

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė 
 
 
 

2022 m. rugpjūtis, 
visus metus 

 
14.2. Kurti sistemą, užtikrinančią kokybišką pagalbos teikimą mokiniui (VGK): 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas 
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Organizacinė veikla 

1. VGK 2021 m. veiklos ataskaita            J. Petkutė-Jevstafjeva 2021 m. gruodis 

2. 2022 m. VGK plano rengimas J. Petkutė-Jevstafjeva 2021 m. gruodis 

3. VGK posėdžių organizavimas J. Petkutė-Jevstafjeva Kartą per 2 mėnesius 
(esant 
poreikiui  dažniau) 

4. VGK pasitarimų organizavimas J. Petkutė-Jevstafjeva Pagal poreikį 

Specialusis ugdymas 

1. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ir 
švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašų 
rengimas, tvirtinimas, derinimas su 
Klaipėdos miesto PPT 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2022 m. rugsėjis 
(pildomas visus metus) 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių individualių  ugdymo(si) ir 
pagalbos planų sudarymas 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė 

2022 m. rugsėjis 
(pildomi pagal poreikį) 

3. Pedagogų parengtų individualizuotų 
ugdymo(si) programų derinimas 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė 

2022 m. rugsėjis 
(pildoma pagal 
poreikį) 

4. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė,  
G. Vaitiekutė 

Nuolat 

5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių pasiekimų vertinimas ir 
pažangos aptarimas su mokiniais, jų 
tėvais, pedagogais 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė 
  

Nuolat 
(su tėvais aptariama 2 
kartus per metus per 
Tėvų konsultacines 
dienas) 

6. Individualus mokytojų ir mokinių tėvų 
konsultavimas dėl darbo  su SUP 
mokiniais būdų, formų ir metodų 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė,  
G. Vaitiekutė 

Pagal poreikį 

7. Grupinių konsultacijų (koncentrais) 
organizavimas mokytojams, dirbantiems 
su specialiųjų ugdymosi poreikių bei 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais 
mokiniais 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė,  
G. Vaitiekutė  

2022 m. vasaris, spalis 

8. Informacijos apie mokinius, turinčius 
ugdymosi sunkumų, rinkimas. Pirminis 
vertinimas dėl spec. ugdymosi poreikių ir 

Mokytojai, 
A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė, 

Nuolat 
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kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (gavus 
raštišką tėvų (globėjų) sutikimą) 

D. Beresnevičienė 

9. Darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių, stebėjimas 

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė 

Nuolat 

10. Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto 
PPT, VTAS ir kt. vaiko gerove 
besirūpinančiomis institucijomis 

VGK nariai Pagal poreikį 

Prevencinė-šviečiamoji veikla 

1. OLWEUS  patyčių ir smurto  prevencijos 
programos įgyvendinimas 

Administracija, 
MSG lyderiai, 
klasių vadovai 

2022 m. 

2. LIONS QUEST  programos 
įgyvendinimas 

Administracija, klasių 
vadovai 

2022 m. 

3. 1–8 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų) 
supažindinimas su mokyklos Mokinio 
elgesio taisyklėmis 

1–8 klasių vadovai 2022 m. 
 rugsėjis 

4. 3-4 klasių mokinių socialinių įgūdžių 
grupė 

G. Vaitiekutė 
  

2022 m. 
kovas-gegužė, 
spalis–gruodis 

5. Bendravimo grupė specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems 5–6 klasių 
mokiniams 

G. Vaitiekutė 
  

2022 m. 
balandis-birželis, 
spalis–gruodis 

6. Tarptautinės saugesnio interneto dienos 
minėjimas 

G. Vaitiekutė 
  

2022 m. vasaris 

7. Renginys su SUP mokiniais 
„Užgavėnės“ 

J. Karpauskienė, 
muzikos 

2022 m.kovas 

8. Renginys su SUP mokiniais ,,Gandrus 
pasitinkant“   

J. Karpauskienė 2022 m. kovas 

9. Klaipėdos miesto mokyklų mokinių 
viktorina „Keliauju į svečius“ skirta 
tarptautinei logopedo ir specialiojo 
pedagogo dienai. 

A.Lajauskienė 
D.Beresnevičienė 

2022 m. kovas 

10. Renginys su SUP mokiniais ,,Velykinis 
kiaušinis“ 

J. Karpauskienė 2022 m. balandis 

11. Tyrinėjimų, bandymų, eksperimentų 
savaitė 1–4 klasių mokiniams “Aš 
smalsus tyrėjas” 

D. Beresnevičienė 
A. Lajauskienė 

2022m. balandis 
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12. Respublikinio dailyraščio konkurso 
„Dailus raštas“, skirto SUP turintiems 
mokiniams, organizavimas 

A. Lajauskienė 
D. Beresnevičienė 

2022 m. gegužė 

13. Renginys su SUP mokiniais, skirtas 
šeimos dienai „Laiškas šeimai“        
              

J. Karpauskienė 2022 m. gegužė 

14. Renginys su SUP mokiniais, skirtas 
draugo dienai ,,Dovanėlė draugui“   

J. Karpauskienė 2022 m. lapkritis 

15. Respublikinis projektas “Draugas 
draugui” 

A.Lajauskienė 2022 m. lapkritis 

16. Akcija, skirta Tarptautinei laimės dienai 
paminėti  
,,Kada aš esu laimingas?“ 
 (1–8 klasių mokinių kurti ketureiliai, 
piešiniai, laiškai) 

J. Karpauskienė, 
pradinio ugdymo, 
dailės, lietuvių kalbos 
ir literatūros 
mokytojai 

2022 m. kovas 

17. Sąmoningumo didinimo mėnuo 
„BE PATYČIŲ – 2021“ 

Švietimo pagalbos 
specialistai, klasių 
auklėtojai, mokinių 
taryba 

2022 m. kovas 

18. Paskaita, skirta 8-tų klasių mokiniams 
„Savižudybė. Mitai ir tikrovė“ 

G. Vaitiekutė, 8-tų 
klasių auklėtojai 

2022 m. vasaris 

19. Užsiėmimas, skirtas 1-tų klasių 
mokiniams „Mano pagrindinės emocijos“ 

G. Vaitiekutė, 1-tų 
klasių mokytojai 

2022 m. balandis 

20. Užsiėmimas, skirtas 4-tų klasių 
mokiniams „Kas manęs laukia penktoje 
klasėje?“ 

G. Vaitiekutė, 
kviestiniai mokytojai 

2022 m. gegužė 

21. Gegužė - mėnuo be smurto. Sporto 
šventė visai šeimai (1–4 
klasės) „Linksmiau. Vikriau. Drąsiau“ 

Fizinio ugdymo 
mokytojai, J. 
Karpauskienė 

2021 m. gegužė 

22. Pasauline diena be tabako. 
Akcija  ,,STOP dūmui“ (informacinis 
stendas apie rūkymo žalą) 

J. Karpauskienė, 
mokinių taryba 

2021 m. gegužė 

23. Užsiėmimas 7-tų klasių mokiniams “Ar 
gerai save pažįstu? “ 

G. Vaitiekutė 2022 m. gegužė 

24. Vaikų vasaros poilsio stovyklos 
organizavimas ir vykdymas 

J. karpauskienė, 
pradinėse klasėse 
dirbantys mokytojai, 
mokytojo 
pagalbininkai 

2022 m. birželis 
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25. Miesto ugdymo įstaigų logopedų ir spec. 
pedagogų apskrito stalo diskusija 
„Pagrindinės rašymo klaidos, jų 
šalinimas“ 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2022 m. birželis 

26. Saugaus eismo ir elgesio pamokėles 1–4 
klasių mokiniams 

Klasių auklėtojai 202 m. rugsėjis 

27. Pranešimas, skirtas 1-ų klasių mokiniams 
„Mokyklos psichologas. Kaip jis gali 
man padėti?“ 

G. Vaitiekutė, 1-tų 
klasių mokytojai 

2022 m. rugsėjis 

28. Užsiėmimas, skirtas 5-ų klasių 
mokiniams “Geriau pažinkime vieni 
kitus“ 

G. Vaitiekutė 2022 m. rugsėjis 

29. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos 
minėjimas 

G. Vaitiekutė 2022 m. spalis 

30. Akcija „Saldžiausia diena mokykloje“ J. Karpauskienė, 
Mokinių taryba 

2022 m. spalis 

31. Paskaita, skirta 4-tų klasių mokiniams 
„Kaip tinkamai spręsti konfliktus?“ 

G. Vaitiekutė, 4-tų 
klasių mokytojai 

2022 m. spalis 

32. Užsiėmimas, skirtas 6-tų klasių 
mokiniams „Klausymosi menas“ 

G. Vaitiekutė, 6-tų 
klasių auklėtojai 

2022 m. lapkritis 

33. Tarptautinės tolerancijos dienos 
minėjimas 
  

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė,  
G. Vaitiekutė, klasių 
auklėtojai, mokinių 
taryba 

2022 m. lapkritis 

34. Respublikinės parodos “Mano kalėdinė 
puošmena“ orgnizavimas 

A. Lajauskienė, 
D. Beresnevičienė  

2022 m. gruodis 

35. Mokinių tėvų švietimas aktualiomis 
prevencinėmis temomis visuotinių bei 
klasių tėvų susirinkimų metu 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė, 
G. Vaitiekutė, klasių 
vadovai, 
administracija 

Pagal poreikį 

36. Individualus mokytojų, mokinių tėvų 
konsultavimas 

A. Lajauskienė,  
J. Karpauskienė,  
D. Beresnevičienė,  
G. Vaitiekutė 

Pagal poreikį 

Tyrimai 
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1. Mokyklos darbuotojų mikroklimato 
tyrimas 

Administracija, VGK 
nariai 

2022 m. spalis -
lapkritis 

2. Patyčių paplitimo mokinių tarpe tyrimas 
(Olweus) 

Administracija, klasių 
auklėtojai 

2022 m. lapkritis - 
gruodis 

3. Penktos klasės mokinių adaptacijos 
tyrimas 

G. Vaitiekutė, 5-tų 
klasių auklėtojai 

2022 m. gruodis 

4. Pirmos klasės mokinių adaptacijos 
tyrimas 

G. Vaitiekutė, 5-tų 
klasių auklėtojai 

2022 m. gruodis 

5. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos 
tyrimas 

G. Vaitiekutė, klasių 
auklėtojai 

2022 m. gruodis 

6. Vyresnių klasių mokinių profesinių 
interesų tyrimas 

G. Vaitiekutė, klasių 
auklėtojai 

2022 m. vasaris 

Krizių valdymas 

1. Krizės aplinkybių įvertinimas. Krizės 
valdymo plano sudarymas 

G. Pocienė Esant krizinei 
situacijai 

2. Informacijos rengimas ir progimnazijos 
bendruomenės, žiniasklaidos, 
progimnazijos savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančios institucijos, 
teritorinės policijos įstaigos, vaiko teisių 
apsaugos tarnybos informavimas apie 
krizę 

G. Pocienė Esant krizinei 
situacijai 

3. Progimnazijos bendruomenės grupių ir 
asmenų, kuriems reikalinga švietimo 
pagalba, identifikavimas  ir pagalbos 
organizavimas 

Krizių valdymo 
komanda 
  

Pagal situaciją 

4. Kvalifikacijos krizių valdymo klausimais 
kėlimas 

Krizių valdymo 
komanda (ir dubleriai) 

2022 m. sausis 

 
14.3. Profesinio orientavimo veiklų priemonių planas: 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas 

1. Profesinio orientavimo plano 
rengimas 
 

J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai 

2021 m. gruodis 

2. 8 klasių mokinių profesinių 
interesų tyrimas 
 

G. Vaitiekutė, 8-tų klasių auklėtojai 2022 m. balandis 
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3. Profesinio orientavimo grupės 
narių susirinkimai 
 

J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai 

2022 m. (kartą per 
3 mėnesius – 
vasaris, gegužė, 
rugpjūtis, lapkritis) 

4. Karjeros dienos J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai, 
klasių auklėtojai, dalykų mokytojai 

2022 m. kovas, 
lapkritis 
 

5. Karjeros renginys 5–8 klasių 
mokiniams „Pasirinkimo 
labirintuose“ 

I. Malakauskienė 2022 m. kovas 

6. Karjeros renginys 1–4 klasių 
mokiniams „Profesijų pasaulis“ 

D. Monkevičienė 2022 m. gegužė 

7. Dalyvavimas organizuojamame 
miesto mokyklų konkurse 
„Profesijų labirintai“ 

Profesinio orientavimo grupė 2022 m.  

8. 8 klasių mokinių tėvų 
susirinkimas dėl tolimesnio 
vaikų mokymosi galimybių   

Administracija 2022 m. kovas 
 

9. UKSIS (Profesinio 
orientavimo) ataskaitos 
pildymas 

J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai 

2022 m. gruodis 

10. Duomenų banko kaupimas apie 
mokinių tėvus, galinčius 
supažindinti su savo profesija ar 
turinčius galimybę apsilankyti 
jų darbovietėje 

Klasių auklėtojai 2022 m. 

11. Dalykų mokytojų, klasių 
auklėtojų ugdymo karjerai 
organizuojamų veiklų 
koordinavimas, metodinė ir 
informacinė pagalba 

J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai 

2022 m. 

12. Ugdymo karjerai integravimas į 
visų dalykų ugdymo turinį  
5–8 klasėse 

Dalykų mokytojai 2022 m. 

13. Ugdymo karjerai integravimas į 
klasių valandėlių temas 1–8 
klasėse 

Klasių auklėtojai 2022 m. 

14. Informacijos apie SUP mokinių 
ugdymosi galimybes Klaipėdos 
mieste rinkimas  

J. Karpauskienė, A. Lajauskienė 2022 m. 

15. 1–8 klasių mokinių išvykos į 
įmones, įstaigas, organizacijas 
profesijų pažinimo ir profesinio 
veiklinimo tikslais 

Klasių auklėtojai 2022 m. 

16. Susitikimai mokykloje su 
įvairių profesijų atstovais 

Profesinio orientavimo darbo 
grupės nariai, klasių auklėtojai 

2022 m. 

17. Individualus SUP mokinių tėvų 
konsultavimas profesinio 
orientavimo klausimais 

G. Vaitiekutė, J. Karpauskienė, 
klasių auklėtojai 

2022 m. (pagal 
poreikį) 

18. Informacinės, metodinės 
medžiagos, susijusios su 
profesiniu orientavimu, 

E. Paulikaitė 2022 m. 
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kaupimas, stendo rengimas 
mokyklos bibliotekoje 

19. Informacinės, metodinės 
medžiagos, susijusios su 
profesiniu orientavimu,  
skelbimas ir priežiūra mokyklos 
internetinėje svetainėje 

J. Petkutė-Jevstafjeva 2022 m. 

20. Dalyvavimas miesto Ugdymo 
karjerai metodinės grupės 
susirinkimuose 

J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai 

2022 m. 

21. Profesinio orientavimo darbo 
grupės narių kvalifikacijos 
kėlimas mokymuose, 
seminaruose 

J. Petkutė-Jevstafjeva, profesinio 
orientavimo darbo grupės nariai 

2022 m. 

 
14.4. Stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno bendruomenės nario 

atsakomybės: 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 
vykdytojas 

Data Kur 
atsiskaitoma 

1. Susitikimai, diskusijos su tėvų 
iniciatyvinės grupės atstovais 

G. Pocienė Visus 
metus 

Susirinkimas 

2. Tėvų klubo veiklos plėtojimas G. Pocienė 2021 m. 
vasaris, 
spalis 

Susirinkimas 

3. Paskaitos  mokinių tėvams  Mokyklos taryba Du kartus 
per metus 

Mokymai 

4. Būsimųjų pirmokų tėvų susirinkimas 
„Mano vaikas – būsimasis pirmokas“ 

J. Petkutė-Jevstafjeva 2022 m. 
birželis 

Renginys 

5. Tėvų apklausa ,,Ugdymo proceso 
organizavimas” 
 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

Du kartus 
per metus 

Apklausa 

6. Būsimų penktų klasių mokinių tėvų 
susirinkimas 

V. Būdvytienė 2022 m.  
birželis 

Susirinkimas 

7. Tėvų susirinkimai 8 klasių mokiniams 
ir mokinių tėvams 
 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 
V. Būdvytienė 

2022 m. 
kovas 

Susirinkimas 

8.  Informacijos tėvams teikimo ir 
bendravimo per elektroninį dienyną 
užtikrinimas 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė, 
V. Būdvytienė 

Visus 
metus 

Individualūs 
pokalbiai 

9. Psichologinių konsultacijų tėvams 
teikimo organizavimas 

G. Vaitiekutė Visus 
metus 

Praktiniai 
užsiėmimai 

 
14.5. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant 

informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT) ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant 
virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas: 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 
asmuo, 

vykdytojas 

Data Kur 
atsiskaitoma 

1. Interaktyvaus ekrano įsigijimas J. Dargienė 2022 m. I ketvirtis Įsigytos 
priemonės 

2. IKT programa „Mozabook“ kitos 
kompiuterinės programos reikalingos 
darbui su interaktyviomis lentomis, 
ekranais įsigijimas 

J. Dargienė 2022 m. III , IV 
ketvirtis 

Įsigytos 
priemonės 

3. Sporto inventoriaus sporto salėje 
atnaujinimas 

J. Dargienė 2022 m. II 
ketvirtis 

Įgytos 
priemonė 

4. Mokinių sportinės aprangos atnaujinimas J. Dargienė 2022 m. II 
ketvirtis 

Įsigytos 
priemonės 

5. Technologijų kabinetų mokinių aprangos 
atnaujinimas (chalatų) 

J. Dargienė 2022 m. II 
ketvirtis 

Įsigytos 
priemonės 

6. Remontų  atlikimas  209, 210, 120, 122, 
101, 202, 203, 204, 304  kab.  (šviestuvų 
keitimas, lubų, sienų dažymas) 
kabinetuose  

J. Dargienė Visus metus Atlikti darbai 

7. Aktų salės remontas J. Dargienė 2022 m. III 
ketvirtis 

Atlikti darbai 

8. Remonto III aukšto koridoriaus ( durų 
keitimas, lubų, sienų  dažymas) atlikimas 

J. Dargienė 2022 m. II ir III 
ketvirtis 

Atlikti darbai 

9. Naujų baldų 207, 209, 308 kabinetui 
įsigijimas 

J. Dargienė 2022 m.  II ir III 
ketvirtis 

Įsigytos 
priemonės 

10.  Kabinetų  ritininėmis užuolaidomis, 
vertikaliomis žaliuzėmis aprūpinimas 

J. Dargienė 2022 m.  II, III, IV 
ketvirtis 

Įsigytos 
priemonės 

11. Švaros, higienos priemonių įsigijimas  J. Dargienė 
 

Visus metus Įsigytos 
priemonės 

 
14.6. Edukacinių, kultūrinių, meninių, sportinių, pilietinių renginių, projektų organizavimas.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 
asmuo, 

vykdytojas 

Data Kur atsiskaitoma 

1. Laisvės dienos minėjimas Istorijos 
mokytojai, 
1–8 klasių 
auklėtojai, 
L. Kuisė 

2022 m. sausis Renginys/Akcija 

2. Tarptautinė sniego diena Fizinio ugdymo 
mokytojai 

2022 m. sausis Renginys 

3. Tarptautinė saugesnio interneto 
diena 

G. Vaitiekutė, 
J. Karpauskienė 
L. Kuisė, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. vasaris Renginys 

4. Vasario 16-osios koncertas 
,,Dainuoju Lietuvai“ 

R. Dzikienė, 
D. Surdokienė, 
V. Rakauskas, 
A. Dargužis, 

2022 m. vasaris Renginys/Virtual
us 
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L. Kuisė 
5. Šv. Valentino diena mokykloje L. Kuisė, 

Mokinių 
parlamentas 

2022 m. vasaris Renginys/Virtual
us 

6. Kaziuko mugė ,,Tvarus požiūris į 
mus supančią aplinką“ 

Pradinio ugdymo 
mokytojai, 
L. Kuisė, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. kovas Renginys 
 

7. Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos minėjimas 

L. Kuisė 2022 m. kovas Renginys 

8. „Žemės“ dienos renginiai G. Mickevičienė, 
D. Umantaitė-
Vaivadienė, 
G. Čereškienė, 
L. Kuisė 

2022 m. kovas Renginiai 

9. Savaitė be patyčių Pagalbos 
mokiniui 
specialistų  
grupė, klasių 
auklėtojai, 
L. Kuisė, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. kovas Renginiai 

10. ,,Jaunasis meistras“ A. Ronkus 2022 m. kovas Konkursas 
11. Pilietinė akcija ,,Draugystės 

ABC“ 
G. Vaitiekutė,  
A. Lajauskienė, 
J. Karpauskienė 

2022 m. balandis Renginys 

12. Akcija ,,Darom“ L. Kuisė, 
klasių auklėtojai 

2022 m. balandis Akcija 

13. Tarptautinė vaikų gynimo diena J. Karpauskienė 
L. Kuisė, 
mokinių 
parlamentas 

2022 m. gegužė Renginiai, 
akcijos 

14. Vilties bėgimas I. Malakauskienė, 
J. Bražas 

2022 m. gegužė Renginys 

15. Nominacijos ,,Angelas” rinkimai L. Kuisė 2022 m. gegužė Apklausa 
16. ,,Versmės“ progimnazijos 

talentai 
L. Kuisė, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. gegužė Renginiai 

17. Padėkos šventė L. Kuisė 2022 m. gegužė Renginys 
18. Šokių konkursas ,,Versmės taurė 

2022 m.“ 
E. Špakauskas 2022 m. gegužė Renginys 

19. 4-tų klasių mokinių išleistuvės L. Kuisė, 
klasių vadovai 

2022 m. gegužė Renginys 

20. 8- tų klasių mokinių išleistuvės L. Kuisė, 
Klasių auklėtojai 

2022 m. birželis Renginys 

21. Rugsėjo 1-osios šventė L. Kuisė, 
klasių vadovai, 
R. Dzikienė, 
A. Dargužis, 
V. Rakauskas 

2022 m. rugsėjis Renginys 
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22. ,,Rugsėjo 1-osios akimirkos“ I. Kairienė 
 

2022 m. rugsėjis Vaizdinis stendas 

23. Tarptautinė mokytojų diena L. Kuisė, 
8 klasių 
auklėtojai, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. spalis Renginiai 

24. Penktokų krikštynos L. Kuisė, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. spalis Renginys 

25. Tolerancijos diena L. Kuisė, 
J. Bivainienė, 
A.Ronkus, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. lapkritis Renginys 

26. Sveikos gyvensenos savaitė Dorinio ugdymo 
metodinė grupė, 
fizinio ugdymo 
mokytojai 

2022 m. lapkritis Renginiai - 
akcijos 

27. Pirmokų krikštynos L. Kuisė, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. lapkritis Renginys 

28. ,,Mes – Versmiečiai“ I. Kairienė 2022 m. lapkritis Vaizdinis stendas 
29. Tarptautinė antikorupcijos diena L. Kuisė, 

Dorinio ugdymo 
mokytojai, 
Mokinių 
parlamentas 

2022 m. gruodis Renginys 

30. Tarptautinė savanorių diena G. Vaitiekutė,  
J. Karpauskienė 

2022 m. gruodis Renginiai - 
akcijos 

31. Gerumo akcija G. Pocienė, 
L. Kuisė 

2022 m. gruodis Akcija 

35. Kalėdos mokykloje L. Kuisė, 
mokinių 
parlamentas 

2022 m. gruodis Renginiai – 
akcijos, 
konkursai 

 
 

14.7. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 
   

Eil. 
Nr. 

Veikla Vykdymo 
terminas 

Atsakingi 

1. Šviečiamoji medžiaga 1–8 kl. 
mokinių tėvams „Ką daryti 
sužinojus apie patyčias 
mokykloje?“ talpinama 
mokyklos interneto svetainėje 

2021 m. rugsėjis G. Vaitiekutė 

2.  Susitikimas su policijos 
pareigūnais 1 klasių 
mokiniams ,,Kaip būti saugiam 
kelyje“ 

2021 m. rugsėjis J. Karpauskienė 

3. Šviečiamoji medžiaga 5–8 kl. 
mokiniams „Kaip padėti 

2021 m. spalis G. Vaitiekutė 
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vaikui, kuris patiria patyčias?“ 
siunčiama el. dienyno žinute 

4. Mokymai ,,Aš – jaunasis 
lyderis“ 

2021 m. spalis L. Kuisė, G. Vaitiekutė,  
J. Karpauskienė 

5. Tarptautinė tolerancijos diena: 
vaikų kūrybinių darbų paroda.  
Akcija ,,Tolerantiškas miestas“ 

2021 m. 
lapkritis 

VGK nariai 

6. Paskaita 4 klasių mokiniams 
,,Kaip tinkamai spręsti 
konfliktus“ 

2021 m. 
lapkritis 

G. Vaitiekutė 

7. Užsiėmimas 6 klasių 
mokiniams ..Klausymosi 
menas” 

2021 m. gruodis G. Vaitiekutė 

8. Paskaita 7–8 klasių mokiniams 
,,Teisinė atsakomybė naudojant 
pirotechnikos gaminius” 

2021 m. gruodis J. Karpauskienė 

9. Darydamas gerą kitam, pats 
tampu geresniu 

2021 m. gruodis J. Karpauskienė 

10. Šviečiamoji medžiaga 1–8 kl. 
mokiniams „Konfliktų 
sprendimo būdai“ 

2022 m. sausis G. Vaitiekutė 

11. Nacionalinė saugesnio 
interneto diena 

2022 m. vasaris G. Vaitiekutė. 

12. Sąmoningumo didinimo mėnuo 
be patyčių: plakatų konkursas 
„Draugaudami laimime visi“, 
užsiėmimas „Draugystės 
dirbtuvės“, ,,Laiškas žmogui, 
kurį įskaudinau“ 

2022 m. kovas VGK nariai 

13. Užsiėmimas 2 klasių 
mokiniams ,,Kartu mes esame 
stipresni“ 

2022 m.  
balandis 

G. Vaitiekutė 

14. Pilietinė akcija „Draugystės 
ABC“ 

2022 m. 
balandis 

J. Karpauskienė 

15. Akcija ,,Aš galiu tau padėti” 2021 m. gegužė L. Kuisė, mokinių parlamentas 
16.  Klasių valandėlės 5–8 kl. 

mokiniams „Kaip galiu prisidėti 
prie klasės mikro klimato 
kūrimo?“ 

2021–2022 m. 
m. 

G. Vaitiekutė, klasių vadovai 

17. Klasių valandėlės 1–4 kl. 
mokiniams „ Moku būti geru 
draugu“ 

2021–2022 m. 
m. 

G. Vaitiekutė, klasių vadovai  

 
14.8. Ugdymo priežiūros organizavimas ir vykdymas: 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 
vykdytojas 

Data Atsiskaitymo 
forma 

1.  Pamokos kokybės 
gerinimas 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022 m. vasaris 
 

Mokytojų 
susirinkimas 

2. Pasirengimas Atnaujintų 
bendrųjų programų 

G. Pocienė 
V. Būdvytienė, 

Visus metus Administracijos 
pasitarimas 
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įgyvendinimui ugdymo 
procese 

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

3. Konsultacinių ir pagalbos 
valandų panaudojimo 
tikslingumas 

V. Būdvytienė 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2022 m. kovas, 
lapkritis 

Individualiai 

4.  Pasirengimas įtraukiajam 
ugdymui 

Administracija Visus metus Mokytojų 
susirinkimas 

5.  Patikrinamieji  testai  4, 6, 8 
klasėse, rezultatų aptarimas 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2022 m. birželis Mokytojų 
susirinkimas 

6.  Skaitymo technikos, 
sąmoningumo tikrinimas 1 
klasėse. Mokinių 
raštingumo ugdymas įvairių 
dalykų pamokose 

J. Petkutė-Jevstafjeva 2022 m.  
gegužė 

Administracijos 
pasitarimas, 
individualiai 

7.  NŠ paklausos ir pasiūlos 
dermė 

L. Kuisė 2022 m. balandis Administracijos 
pasitarimas 

8.  Olimpiadų, konkursų 
rezultatų analizė 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022 m. birželis Administracijos  
pasitarimas 

9.  Mokinių individualios 
pažangos stebėjimas, 
fiksavimas, aptarimas 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

Visus metus Administracijos 
pasitarimas 

10.  Pirmų, penktų ir naujai 
atvykusių mokinių 
adaptacijos stebėjimas ir 
analizė 

Administracija,  
pagalbos mokiniui 
specialistai 

2022 m. vasaris 
 
 

Mokytojų 
susirinkimas 

11.  Klasių valandėlių turinys ir 
formos, OLWEUS  ir 
LIONS QUEST programų 
integracija 

L. Kuisė Visus metus Administracijos 
pasitarimas 

12.  Mokinių pamokų 
lankomumas 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2022 m. gegužė, 
lapkritis 

Administracijos 
pasitarimas 

13.  Ugdymo karjerai temų 
integravimas  į klasių 
valandėlių temas 1–8 kl. 

J. Petkutė-Jevstafjeva 
l. Kuisė 

Visus metus Administracijos 
pasitarimas 

14.  Kokybiškos ugdymo 
aplinkos kūrimas 

G. Pocienė, 
kabinetų vedėjai 
 

2022 m. rugpjūtis Pradinių klasių 
ir mokomųjų 
dalykų kabinetai 

15.  Raštingumo ugdymas visų 
dalykų pamokose 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

Visus metus Administracijos 
pasitarimas 

16.  Ugdymo karjerai temų 
integravimas į 5–8 klasių 
mokomųjų dalykų turinį 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

Visus metus Administracijos 
pasitarimas 

17.  Klasės vadovo pagalba 
pažįstant mokinį ir ugdant 
jo socialines kompetencijas 
įgyvendinant LIONS 
QUEST programą  

L. Kuisė 2022 m. lapkritis Klasės 
valandėlių 
stebėjimas 
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IV SKYRIUS 
LAUKIAMAS REZULTATAS 

 
15. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti šie pokyčiai:  
15.1. Efektyvės  pagalba skirtingų poreikių mokiniams. 
15.2. Aktyvės mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas siekiant visuminės ir nuoseklios mokinio 

pažangos. 
15.3. Kokybiškesnis, įvairesnis, paremtas inovacijomis ir savistaba ugdymas stiprins įvairių 

gebėjimų mokinių motyvaciją, gerės ugdymo rezultatai. 
15.4. Mokiniai, dalyvaudami renginiuose, neformalaus vaikų švietimo užsiėmimuose, atskleis 

savo talentus, įgis naujos patirties ugdydami  pilietiškumą, darbštumą, rezultatyvumą,  draugiškumą. 
15.5. Stiprės visų bendruomenės narių bendradarbiavimas, didės kiekvieno bendruomenės nario 

atsakomybė. 
 

V SKYRIUS 
 LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 
16. Planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir specialiosios tikslinės dotacijos 

mokymo reikmėms finansuoti lėšos. 
17.  Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų ir paramos lėšų. 

 
VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 
pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams. 

19.  Priežiūrą vykdys progimnazijos direktorius. 
20. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo 

įgaliotai institucijai. 
 

_______________________ 
 
 


