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I. 2020 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO VERTINIMAS 
 

Iš 120 planuotų priemonių įvertintos balais: 
 
• 4 (labai gerai) – 62 priemonės (52 %), 
• 3 (gerai) – 50 priemonių (42 %), 
• 2 (patenkinamai) – 8 priemonės (6 %), 
• 1 – tokių vertinimų nebuvo. 
 
Pastaba. Dėl karantino neįvyko ir nevertintos 54 priemonės. 
 
TIKSLAS  – ugdyti harmoningą ir įvairiapusę asmenybę. 
 
1 uždavinys - gerinti mokinių pasiekimus (priemonė, rezultatas, vertinimas) – 3,4. 
2 uždavinys – stiprinti mokinių fizinę sveikatą ir socialines emocines kompetencijas (priemonė, rezultatas, vertinimas) – 3,8. 
3 uždavinys - puoselėti savitą mokyklos kultūrą (priemonė, rezultatas, vertinimas) – 3,8. 
 
Trumpiniai – UP – ugdymo planas; UK – ugdymas karjerai; mokytojų metodinės grupės: DDFT -  dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo, 
technologijų, LT – lietuvių kalbos, UK – užsienio kalbų, MIGS – matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir socialinių mokslų, PR – pradinių 
klasių, MZ – muzikos; eNMPP - elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, PIRLS - tarptautinis skaitymo pasiekimų tyrimas 4 kl., 
MAP – mokinio asmeninė pažanga. 

1.1. Kryptingas mokinių mokymosi krūvio aprašo įgyvendinimas: 
1.1. 1. Pamokų stebėjimas 
pagal prioritetus. 

30 – 45%  stebėtų pamokų fiksuota namų darbų, atsiskaitomųjų darbų pasirinkimo galimybė,  
66% - tikslingas namų darbų skyrimas. 

Vertinimas – 3,0 

1.1.2. Skirtingo lygmens 
užduočių rengimas. 

Pradinių klasių mokytoja D. Kontrimienė ir kt. pedagogė gabiems mokiniams iš dalies parengė 
keletą matematikos Scratch skaičiavimo užduočių ir 10 Prowise presenter lietuvių kalbos užduočių 
3 kl.  
Parengtas matematikos užduočių rinkinys gabiems 5 kl mokiniams. 
Nebaigtas ruošti biologijos/chemijos užduočių rinkinys gabiems 8 kl.  mokiniams.  

Vertinimas - 3,0 
 

1.1.3. Kontrolinių ir 
savarankiškų darbų 

Vadovaujantis Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašu, 1 – 4, 5-8 klasėse 
kontrolinių darbų ir savarankiškų darbų suvestinės buvo patikrintos 3 kartus, situacija 3 kartus 

Vertinimas – 3,2 
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fiksavimo analizė. aptarta administracijos susirinkimuose, su informacija supažindinti mokytojai. 
1.1.4. Muzikos dalykų 
pažangos vertinimo ir 
įsivertinimo tvarkos aprašo 
parengimas. 

Parengtas ir 2020-04-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-70 patvirtintas „Muzikos dalykų pažangos 
vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas”. 
 
 

Vertinimas – 3,0 

1.1.5. Tyrimas „Mokymosi 
krūvis “ (5 - 8 kl.). 

Tyrimas buvo pradėtas kovo mėn., bet paskelbus karantiną, nebaigtas.  
Balandžio - gegužės mėn. vyko diskusijos su mokytojais, tėvais dėl 5 - 8 kl. mokinių krūvio.  
Situacija buvo analizuojama administracijos susirinkimuose.  
5 kl. mokinių šeimų apklausoje (vasario mėn.) pateikta, kad iki 30 min. n. d. skiria 6,3% 5 kl. 
mokinių, nuo 30 min. iki 1 val. - 60,4%, nuo 1 val. iki 1 val. 30 min. - 18,5%, virš 1 val. 30 min. - 
18,75%.  
Vadovaujantis Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašu, 5 kl. mokiniai namų darbų 
užduotims atlikti gali skirti iki 5 val. 25 min. 
Lapkričio - gruodžio mėn. atliktas tyrimas „5 - 8 kl. mokinių mokymosi krūvis“ (duomenys bus 
analizuojami Metodikos tarybos, metodinių grupių susirinkimuose) 

Vertinimas – 3,1 

1.1.6. 5 - 8 kl. mokinių ir 
mokytojų apklausa 
„Mokymosi pasiekimų 
įsivertinimas ir pažangos 
stebėjimas pamokoje”. 

Balandžio - gegužės mėn. organizuota 5-8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa „Mokymosi 
pasiekimų įsivertinimas ir pažangos stebėjimas pamokoje“. 
Apklausoje dalyvavo 75,8%  mokytojų, 59,8%. mokinių ir 42,9 %. tėvų. Rezultatai pateikti 
mokyklos bendruomenei. Remiantis gautais rezultatais, pateiktos rekomendacijos. 
 

Vertinimas – 3,2 

1.1.7. 5 - 8 kl. Mokinių 
seimo ir administracijos 
diskusija „Mokinių krūvis: 
pokyčių yra?” 

2020 – 03 – 05 vyko nuotolinė Mokinių seimo ir administracijos diskusija.  
Mokinių nuomone, skiriamų namų darbų krūvis yra per didelis, bet yra teigiamų poslinkių skiriant 
savarankiškus, kontrolinius darbus. Mokiniai pateikė apsvarstymui siūlymą 2020 m. rugsėjo 
mėnesį 1 – 8 kl. ugdymosi pasiekimų nevertinti. Siūlymas priimtas. 

Vertinimas – 3,8 
 

1.1.8. Akcija  
„Savaitė be namų darbų”. 

Namų darbai birželio ir rugsėjo mėn. buvo neskiriami. 1-8 kl. spalio - gruodžio mėn. (nuotolinio 
mokymo metu) skiriamos minimalios namų darbų užduotys. 

Vertinimas – 3,7 

1.2 Asmeninės mokinio pažangos stebėsena: 
1.2.1. Parengtas mokinio 
instrumentinio muzikavimo 
asmeninės pažangos 
dienoraštis. 

Parengta ir nuo vasario mėn. taikoma individualaus instrumento įsivertinimo forma.  
72% mokinių birželio mėn. aptarė tikslų įgyvendinimą (antrasis įsivertinimas vyks sausio 
pabaigoje). Situacija aptarta muzikos mokytojų metodinės grupės susirinkime 2020-06-25, MZ-11.  

Vertinimas – 3,2 

1.2.2. Mokinių asmeninės 85% 5 - 8 kl. vadovų 2 kartus per mokslo metus organizavo tėvų susirinkimus, kuriuose aptarė Vertinimas - 3,7 
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pažangos aptarimas su 
mokinių tėvais. 

klasės veiklą, bendrą mokinių pažangą, formaliuosius ir neformaliuosius pasiekimus, asmeninę 
mokinio pažangą (remtasi MAP segtuvais).  
1 - 4 kl. 85% - vasario mėn., 30 % - birželio mėn. tėvų pasirašytinai susipažino su mokinio 
asmenine pažanga. 100% pradinių kl. mokytojų 2 - 4 kartus aptarė mokinių asmeninę pažangą, 
reikalingą pagalbą. 

 

1.2.3. Mokinių asmeninės 
pažangos stebėjimo, 
fiksavimo tvarkos aprašo 
(MAP) tikslinimas. 

100% 5 - 8 kl. mokinių per pamokas fiksavo, analizavo savo asmeninę pažangą.  
85% mokytojų 2 kartus per mokslo metus su mokiniu aptarė mokinio pažangos pokyčius.  
75% mokinių tėvų dalyvavo mokinio asmeninės pažangos aptarime. 
 

Vertinimas – 2,5 
 

1.2.4. 
8 kl. mokinių dalyvavimas 
eNMPP testavime. 

Dėl karantino NMMP balandžio - gegužės mėn. neorganizuoti.  
Nuotoliniu būdu vyko 5 kl. eNMPP. Informacija apie mokinių pažangą KELTE nepaskelbta. 
 

- 

1.2.5. 4 - 8 kl. dirbančių 
mokytojų NMPP testų 
rezultatų aptarimai 
metodinėse grupėse. 

Dėl karantino situacijos NMMP balandžio - gegužės mėn. neorganizuota. - 

1.2.6. Mokinių įsivertinimo 
metodų naudojimas.  

Apibendrinant mokinių įsivertinimo metodų naudojimą ugdomojoje veikloje, rekomenduota 
mokytojams naudotis IQES online platforma: 40% mokytojų naudojosi IQES online platforma, 
15% - TEAMS platforma, 5% - kitomis platformomis. Pagerėjo mokinių mokymosi pasiekimai.  

Vertinimas – 3,0 
 

1.3.Pagalbos teikimas skirtingų poreikių mokiniams. 
1.3.1. Individualaus 
ugdymo plano  (IUP) 
formos sukūrimas, didelių 
ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams. 

Individualaus ugdymo plano sudarytas ir aprobuotas VGK susirinkime 2020-01-21 (protokolo 
Nr.2.). Planas pristatytas Šiaulių miesto PPT kaip gerosios patirties pavyzdys. 
 

Vertinimas – 3,2 

1.3.2. Švietimo pagalbos 
mokiniui teikimo tvarkos 
aprašo tikslinimas. 

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas atnaujintas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu 2020 
m. balandžio 30 d., įsakymu Nr. V-71. Pristatytas mokytojams. 
 

Vertinimas – 3,8 
 

1.3.3. 5 - 8 kl. mokinių 
konsultacijų lankomumo 
bei kokybiškos veiklos 
stebėjimas. 

5 - 8 kl. I pusmetį organizuotos 23 mokomųjų dalykų konsultacijos per savaitę, II pusmetį - 17 
konsultacijų per savaitę. Stebima mokinių ir mokytojų veikla, ji analizuojama.  
Per mokslo metus konsultacijų tvarkaraštis koreguotas 4 kartus. Vasario mėn. atlikta išsami 
mokinių konsultacijų lankomumo (galėjimo lankyti) analizė, situacija aptarta administracijos 

Vertinimas – 3,5 
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susirinkime 2020-03-09, su išvadomis supažindinti mokytojai. Lapkričio mėn. vykdyta mokytojų 
apklausa dėl konsultacijų lankomumo bei kokybiškos jų veiklos. Situacija aptarta 2020-11-30  
administracijos susirinkime, išvados pateiktos Metodikos tarybos susirinkime (2020-12-01). 
Konsultacijas lanko 20% 5-8 klasių mokinių, turinčių žemus mokymosi pasiekimus. 
Dėl epidemiologinės situacijos 8 kl. mokiniams konsultacijos Šiaulių J. Janonio gimnazijoje 
neorganizuotos. 

1.3.4. Pagalbos mokiniui 
specialistų ir tėvų (globėjų, 
rūpintojų) 
bendradarbiavimas. 

Logopedės R. Kasparienė, J. Sedekerskė birželio mėn. I - II tėvams (globėjams, rūpintojams), 
visiems mokiniams (100%), lankantiems logopedines pratybas, logopedės ataskaitas apie vaiko 
asmeninę pažangą, kalbos korekciją, sunkumus ir gebėjimus bei rekomendacijas dėl logopedinių 
pratybų lankymo kitais mokslo metais.  
Pasiekimų lape buvo pateikti visų vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, mokymosi 
pasiekimai ir asmeninė pažanga. 

Vertinimas – 3,9 

1.3.5. Pagalbos mokiniui 
specialistų ir mokytojų 
bendradarbiavimas. 

Visiems 47 (100%) specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) buvo 
suteikta įvairi informacija, rekomendacijos apie specialųjį ugdymą.  
Visiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams buvo parengtos individualios rekomendacijos.  
Konsultuoti visi mokytojai, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų dėl Bendrųjų 
mokymo programų pritaikymo, specialiųjų ugdymo metodų ir būdų taikymo pamokose, sutrikimų 
korekcijos. 
Birželio 2 - 3 sav. visų specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, mokymosi pasiekimai ir asmeninė 
pažanga fiksuota lietuvių kalbos/matematikos pamokose bei individualios mokinio pažangos 
lapuose. 

Vertinimas – 4,0 
 

1.3.6. Specialiųjų poreikių 
mokinių asmeninės 
pažangos ir ugdymo (-si) 
rezultatų aptarimas. 

Aptarta specialiųjų poreikių mokinių asmeninė pažanga ir pusmečių ugdymo(si) rezultatai, 
numatytos priemonės rezultatams gerinti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose:  
2020-02-11 Nr. 4 aptarti I pusmečio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo/si 
pasiekimai: 93% specialiųjų poreikių mokinių pasiekė asmeninę pažangą. 
2020-06-18 Nr. 9 aptarti II pusmečio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo/si 
pasiekimai: 96% specialiųjų poreikių mokinių pasiekė asmeninę pažangą. 

Vertinimas – 4,0 
 

1.3.7. Solfedžio programų 
skirtingų poreikių 
mokiniams parengimas. 

Susitarta dėl solfedžio programos diferencijavimo. Ruošiamos 2 programos: bazinė solfedžio 
programa ir muzikos mėgėjų programa. Programos bus pradėtos vykdyti 2021-09-01. 
 

Vertinimas – 2,7 
 

1.4. STEAM mokslų patrauklumo didinimas: 
1.4.1. Integruotos pamokos. Tarpusavyje bendradarbiavo 57% DDKT ir MIGS mokytojų. Vestos 137 STEAM pamokos (1 Vertinimas – 3,6 
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mokyt. - 17 pam.). Tarpusavyje bendradarbiavo 61% PR ir MUZ mokytojų. Vestos 154 STEAM 
pamokos (1 mokyt. - 6 pam.). MIGS mokytojai organizavo 2 kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos 
dienas, skirtas  STEAM. 

1.4.2. Tikslinis pamokų 
stebėjimas. 

Skaitmeninių technologijų naudojimas fiksuotas pamokose: UK, LT, MIGS, MUZ - 100%, DDKT, 
PR - 70%.  Patyriminio metodo taikymas fiksuotas 27% MIGS, 1 - 4 kl. - 35% pamokų. 

Vertinimas –3,9 
 

1.4.3. Bendradarbiavimas 
su socialiniais partneriais 

Sudarytos 2 naujos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių l/d „Drugelis”, „Kregždutė”, atnaujinta 
sutartis su l/d „Ąžuoliukas”. Aptartos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės, esamos 
tradicijos ir bendravimo gairės.   
Dėl įvestų apribojimų, susitikimai ir veiklos su Šiaulių miesto gimnazijomis perkelti į virtualią 
erdvę. Susitikimai organizuoti su Šiaulių J. Janonio, S. Daukanto, „Romuvos“, Saulėtekio, 
Didždvario, S. Šalkauskio, Šiaulių universitetine gimnazijomis.  
Mokiniams pristatytos ugdymosi programos, mokyklų tradicijos, STEAM galimybės. 
STEAM programose „gyvai“ dalyvavo 18 mok.: 8b kl. (10 mok.) ir 8d kl. (8 mok.). 
Dėl karantino iš šešių klasių tik viena 6d (13 mok.) dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės 
finansuojamoje ŠPRC Buitinių paslaugų skyriaus programoje „Nuotraukų redagavimas Fotoshop 
programa“ (kiti užsiėmimai vyks, kai bus atšauktas karantinas).  
Dėl karantino buvo sustabdyta Šiaulių J.Janonio gimnazijos mokinių mokslinės draugijos veikla ir 
bendradarbiavimas neįvyko.   

Vertinimas – 3,0 
 

1.4.4. Naujų metodų ir 
strategijų taikymas. 

 100% LT ir 73% MIGS mokytojų naudojasi EDUKA aplinka.  
 Nuo 2020-03-16 mokytojai ugdymo procese naudoja ZOOM, Microsoft TEAMS ir kt. aplinkas.  

Dėl epidemiologinės situacijos 8 kl. mokiniams matematikos ir gamtos mokslų konsultacijos J. 
Janonio gimnazijoje neorganizuotos. 

 Programavimo priemonę „Blue bot“ („Bitutės“) išbandė 100% 1 - 4 kl. mok, 25% 1 - 4 kl. mokinių 
konstravo naudodami konstruktorius LaQ. 

Vertinimas – 3,0 
 

1.4.5. Mokymai 1 - 4 kl. 
mokytojams „Darbo su 
išmaniosiomis lentomis  
galimybės, įvairovė”. 

Rugsėjo mėn. 15 pradinių kl. mokytojų dalyvavo mokymuose „Darbo su išmaniosiomis lentomis  
galimybės, įvairovė” Vyksta kolegialus bendradarbiavimas, D. Kontrimienė teikia konsultacijas IT, 
programų  naudojimosi klausimais. 
 

Vertinimas – 3,0 
 

1.4.6. Seminaras „STEAM 
ir menai: technologijos 
muzikos pamokose“. 

L. Tamošiūnas parengė dalomąją medžiaga apie nuotolinių pamokų vedimą Zoom platformoje.  
Rugsėjo - spalio mėn. vesti mokymai mokytojams apie pamokų vedimą Teams platformoje.  
 

Vertinimas – 3,7 

1.4.7. Dalijimasis gerąja „Projektų mugėje“ dalyvavo 25 mokiniai. Pristatyti projektai: „Sveikatiada“, Erasmus+ ,,Alisa Vertinimas – 4,0 
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projektinės veiklos patirtimi  
respublikinėje projektų 
parodoje - mokymuose 
„Projektų mugė”. 

stebuklų šalyje”, Nordplus ,,Skaitmeninio pasaulio stebuklai”, eTwinning ,,ABC ir ne tik”. 
A.Dirginčienė dalyvavo eTw projektų pristatymuose, skaitė pranešimą ,,Nuo ko pradėti vykdyti 
projektą”. 
Mokytojos V. Klimavičienė ir Ž. Leinartienė bei keturi 5d kl. mokiniai pristatė pranešimą apie 
Erasmus+KA1projektą, vykdytą 5d kl. „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam 
asmenybės ugdymui“.  
Informacija apie sėkmingą dalyvavimą „Projektų mugėje” skelbta svietimonaujienos.lt, etaplius.lt. 

 

1.4.8. Teminių kalendorinių 
planų koregavimas. 

85% (gamtos mokslų - 100%) mokytojų pakoregavo teminius kalendorinius planus, įtraukdami 
STEAM temas. 

Vertinimas – 3,5 
 

1.4.9. STEAM krypties renginių, mokinių kūrybinių darbų parodų, mokslinių, patyriminių, pažintinių ir kt. dienų organizavimas: 
1.4.9.1. Koncertas 
„Muzikuojame kitaip”. 

1 – 8 kl. virtualus koncertas vyko 2020-06-01 d. Mokinių sukurtas vizualizacijas parengė mokyt. T. 
Laugalis. 

Vertinimas – 4,0 

1.4.9.2. Praktinių - 
patyriminių dienų 
organizavimas 1 - 8 kl. 

MIGS, PR metodinės mokytojų grupės organizavo 2 kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos dienas, 
skirtas STEAM užsiėmimams 1 - 8 kl. 
Kultūros paso edukacinės programos buvo užsakytos, bet atšauktos dėl karantino.  

Vertinimas – 3,0 

1.4.9.3. Robotikos varžybos 
1 – 4 kl. 

Varžybos neįvyko dėl karantino. - 

1.4.9.4. Projektas „Gaminu 
muzikos instrumentą”. 

2020-10-21 vyko nepamokinė diena, kurios metu visose 1-8 kl. mokiniai per įvairių dalykų 
pamokas, skaičiavo, matavo, kūrė šūkius, nagrinėjo medžiagas, gamino muzikos instrumentus:  
1 - 4 kl. marakas, 5 - 8 kl. - džembę. Vyko muzikos pamokos, kuriose mokiniai muzikavo 
pasigamintais instrumentais. 

Vertinimas – 4,0 
 

1.4.9.5. „Vandens diena“ 1 
– 4 kl. 

Pradinėse klasėse buvo atliekami bandymai su vandeniu (respublikinio projekto „Sveikatiada“ 
kovo mėnesio tema - ,,Saldintą gėrimą keičiu į vandenį"). Išvados pristatytos per pasaulio pažinimo 
pamokas, skelbiamos mokyklos tinklapyje, socialiniame tinkle Facebook. 

Vertinimas – 4,0 

1.4.9.6. STEAM mokinių 
kūrybinių darbų parodos. 

Mokyklos erdvėse, tinklapyje, facebook*e  eksponuotos šios 1 – 8 kl. parodos: 
 „Robotai“ (2a), „Skaičiai origami technika”, „3D menas iš popieriaus”, „Makaronų tiltai”, 
„Kalėdų miestelis”, „Procentas”. Paroda „Gaubliai - Žemė” neorganizuota dėl karantino. 

Vertinimas – 3,2 

1.4.9.7. Makaronų tiltų 
statymo varžybos 6 – 8 kl. 

Varžybos neįvyko dėl karantino. - 

1.5. Mokytojų įtraukimas į kryptingesnę metodinę veiklą: 
1.5.1. Metodinių 
dienų/susirinkimų 

Per metus 50% metodinių grupių (LT, UK, MUZ) organizavo 3 – 4,   
50% metodinių grupių (PR, MIGS, DDKT) organizavo po 2 - 1 susirinkimą, kuriuose 15% 

Vertinimas – 2,4 
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organizavimas. mokytojų dalinosi kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo renginiuose įgytomis žiniomis. 
1.5.2. Mokytojų profesinio 
tobulėjimo tvarkos aprašo 
tikslinimas. 

Parengtas ir patvirtintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo tvarkos 
aprašas (direkt. įsak. Nr. V-75, 2020-05-06).  
 

Vertinimas – 3,4 

1.5.3. Respublikinė 
metodinė - praktinė 
mokytojų konferencija 
„Pamoka šiuolaikiniam 
mokiniui 2“. 

Parengta programa „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 2“, suderinta su Šiaulių miesto švietimo 
centru. Dėl epidemiologinės situacijos organizuota respublikinė nuotolinė Šiaulių „Juventos“ ir 
Šiaulių Ragainės progimnazijų gerosios patirties konferencija. Patirtimi dalinosi 9 progimnazijos 
mokytojai. Konferencijoje dalyvavo 82% mokyklos mokytojų ir 40 respublikos mokytojų. 

Vertinimas – 3,7 
 

1.5.4. Kolegialus ryšys. 29 mokytojai (32%) stebėjo ir aptarė kolegų vestas „Gyvas“ ir nuotolines pamokas. Vertinimas – 2,5 
1.5.5. Asmeninio profesinio 
meistriškumo įsivertinimas. 

Gegužės – birželio mėn. visi mokytojai įsivertino asmeninį profesinį tobulėjimą, numatė  
prioritetus kitiems metams. 

Vertinimas – 3,7 
 

1.5.6. Dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo ir 
kėlimo renginiuose. 

15 mokytojų (100%, LT -  5, MIGS – 11) dalyvavo mokymuose, kursuose, seminaruose apie naujų 
metodų taikymą ugdymo procese. 5 mokytojai (30%, LT – 3, MIGS – 2) metodinėse grupėse 
dalinosi gerąja patirtimi apie naujų metodų taikymą. Dalyko turinio praktikumai, turėję vykti  
Šiaulių J. Janonio gimnazijoje, atšaukti dėl karantino. 16 PR mokytojų dalyvavo konsultacijose dėl 
darbo su interaktyvia programa „ActiveInspire“. 

Vertinimas – 3,7 
 

1.5.7. Metodikos tarybos susirinkimų organizavimas: 
1.5.7.1. „Mokytojų 
profesinis tobulėjimas“. 

Balandžio mėn. parengtas mokytojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo projektas, aptartas 
metodinėse grupėse bei patvirtintas Mokytojų susirinkime (ZOOM), (direkt. įsak. Nr. V-75, 2020-
05-06). 

Vertinimas – 3,9 
 

1.5.7.2. „STEAM veikla: 
ugdymo plano galimybės“. 

Pakoreguotas kultūrinių pažintinių dienų tvarkaraštis. Birželio mėn. projektinės savaitė 
neorganizuota dėl karantino. Administraciniame posėdyje (2020–06-08) aptartos 2020 - 2021 m. 
m. ugdymo plano galimybės plėtoti STEAM veiklą. 

Vertinimas – 3,0 

1.5.7.3. „Ugdymo proceso 
stebėjimo analizė pagal 
prioritetines sritis“. 

Stebėtos 125 pamokos/veiklos. Išvados pateiktos įsivertinimo darbo grupei.  
Pamokos/veiklos aptartos asmeniškai su mokytojais, administracijos susirinkimuose. 

Vertinimas – 3,0 

1.5.7.4. „2020 - 2021 m. m. 
ugdymo plano pagrindiniai 

Gegužės mėn. vyko ugdymo plano projekto svarstymas metodinėse grupėse bei darbo grupėje. Vertinimas – 3,0 
 

1.5.7.5. „Mokyklos veiklos 
plano 2020 m. vertinimas“. 

Direktoriaus įsakymu lapkričio mėn. sudaryta darbo grupė įvertino 2020 m. mokyklos veiklą ir, 
bendradarbiaudama su metodinėmis bei kt. darbo grupėmis, parengė 2021 m. mokyklos veiklos 
planą.  

Vertinimas – 4,0 
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1.5.8. Administracinių ir kt. susirinkimų organizavimas: 
1.5.8.1. Susirinkimai, skirti 
mokinių mokymosi krūvio 
reguliavimo analizei. 

Administracijos bei Metodikos tarybos susirinkime aptartas atsiskaitomųjų darbų fiksavimas 
TAMO. Su išvadomis supažindinti mokytojai. Lapkričio - gruodžio mėn. vykdoma mokinių krūvio 
analizės apklausa. Per Mokytojų posėdį su duomenimis bus supažindinti mokytojai.  

Vertinimas – 4,0 

1.5.8.2. Administracijos 
susirinkimai, skirti mokinių 
mokymosi pasiekimams 
aptarti. 

2 kartus per metus aptarti 1-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimai administracijos bei mokytojų 
susirinkimuose. 2 kartus metuose aptarti 1 – 8 kl. signaliniai pusmečiai, numatytos individualios 
pagalbos galimybės ir būdai mokinių pažangai, situacija aptarta su mokytojais, mokiniais, VGK 
susirinkimuose, informuoti tėvai, sudarytos 5 trišalės sutartys. 4 mokinių rezultatai pagerėjo. 

Vertinimas – 4,0 

1.5.8.3. Administracijos 
susirinkimas „5 - 8 kl. 
mokinių konsultacijų 
lankomumo ir kokybiškos 
veiklos analizė“. 

Vasario mėn. atlikta išsami mokinių konsultacijų lankomumo (galėjimo lankyti) analizė. Situacija 
aptarta administracijos susirinkime 2020-03-09, su išvadomis supažindinti mokytojai. Lapkričio 
mėn. vykdyta mokytojų apklausa dėl konsultacijų lankomumo bei kokybiškos jų veiklos. Situacija 
aptarta 2020-11-30  administracijos susirinkime, išvados pateiktos Metodikos tarybos susirinkime 
(2020-12-01). 

Vertinimas – 4,0 

1.5.8.4. Darbo grupės 
susirinkimas, skirtas 
Mokinių poreikių tenkinimo 
valandų skyrimo nuostatų 
tikslinimui. 

Vyko UP rengimo darbo grupės susirinkimas. Svarstytos mokinių poreikių valandų skyrimo 
galimybės. 
 

Vertinimas – 4,0 

1.5.8.5. Mokinių asmeninės 
pažangos stebėjimo, 
fiksavimo tvarkos aprašo 
(MAP). Mokinio 
instrumentinio muzikavimo 
asmeninės pažangos 
dienoraštis. 

1 - 4 kl. vyko 2 metodinės grupės susirinkimai MAP formai koreguoti. Sprendimas nepriimtas.  
Administraciniuose susirinkimuose diskutuota dėl 5 – 8 kl. MAP formos supaprastinimo, 
naudingumo ir elektroninio varianto parengimo. Dėl bendradarbiavimo kreiptasi į TAMO 
administratorių, bet dėl TAMO pritaikymo pažangos matavimui nesusitarta. Tokių galimybių 
ieškoma Microsoft Teams platformoje.   
 

Vertinimas – 2,0 
 

1.5.8.6. Administracijos 
susirinkimai stebėtoms 
pamokoms aptarti. 

Stebėtos ir administraciniuose susirinkimuose aptartos 105 pamokos. 
 

Vertinimas – 3,9 

1.5.8.7. Mokytojų 
susirinkimas NMPP 
rezultatams aptarti. 

Dėl karantino NMPP aptarti skirtas susirinkimas neorganizuotas 
 
 

- 

1.5.8.8. Administracijos Vyko 2 administracijos, 1 Metodikos tarybos susirinkimai, kuriuose apibendrinta STEAM veikla Vertinimas – 4,0 
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susirinkimai, skirti STEAM 
vykdomoms priemonėms 
aptarti. 

per I ir II pusmečius. 
 

1.5.8.9. Administracijos 
susirinkimas, skirtas MAP 
analizei. 

Peržiūrėtas MAP dokumentas, dėl nuotolinio mokymo peržiūrėta 20 proc. mokinių segtuvų. 
Ieškota galimybių mokinių asmeninei pažangai naudoti TAMO, TEAMS platformą. Mokytojai 
dalyvavo EDUKOS mokymuose apie mokinių asmeninės pažangos fiksavimą. 

Vertinimas – 2,0 

 
2 uždavinys – stiprinti mokinių fizinę sveikatą ir socialines emocines kompetencijas (priemonė, rezultatas, vertinimas) – 3,8.  
 
2.1. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklų organizavimas: 
2.1.1, Veiklos pagal 
pasirinktą temą „Mokykla – 
mano antrieji namai“ arba 
„Kaip mes dėliojame laimės 
mozaiką”. 

Organizuoti renginiai, atitinkantys temų „Mokykla – mano antrieji namai“, „Kaip mes dėliojame 
laimės mozaiką” filosofij ą: Solidarumo bėgimas, „Tolerancijos dėlionė”, „Fraktalas tėčiui”, 
„Pasveikink mamą”, aktyviosios veiklos prie Salduvės kalno,  Kovo 11 d. minėjimas mokyklos 
kieme „Kokia nuostabi Lietuva esi”, jaunių choro vasaros stovykla Birštone, Užgavėnės, projektų 
„Sveikatiada“, „Miegas saldesnis už medų”, „Rudens mozaika”, „Šiaulių naktys”, „Lietuvos 
talentai TV3“ ir kt. veiklos.  
Organizuota mokytojų kelionė į Latviją, Mokytojų susirinkimas Šiaulių Botanikos sode, edukacinis 
užsiėmimas „Augalai ir kvapai”.   
Mokinių seime diskutuota apie bendruomenės narių skatinimo sistemos atnaujinimą, 
bendradarbiavimo tarp klasių ir su mokytojais formas, organizuota akcija „Juventiečių eglutės“, 
kalėdinė paramos akcija „Juventiečių svajonės“.   
Vyko mokinės mamos A. Bardauskienės 2 seminarai tėvams apie vaikų pykčio valdymą, pateikta 
metodinė medžiaga klasių valandėlėms „Pykčio arbatinukas“.  

Vertinimas – 4,0 

2.1.2. Respublikinis 
projektas „Sveikatiada“. 

100% 1 - 4 kl. mokinių dalyvavo „Sveikatiados” veiklose: ,,Vaisių ir daržovių iššūkis“, ,,Grūdinių 
produktų iššūkis“, ,,Vandens iššūkis“, ,,Pieno produkų iššūkis“. Įvykdyta 30 veiklų. 

Vertinimas – 4,0 

2.1.3. Integruotos 
specialistų pamokos, klasių 
valandėlės 1 - 8 kl. 

1 – 8 kl. vestos integruotos specialistų pamokos, klasių valandėlės: 
* Sveikatos specialistės L. Vaškienės temos: „Vanduo – gyvybės šaltinis“- 2, „Mūsų sveikata – 
triukšmo spąstuose“  - 2, „Kaip įveikti stresą?“ – 2, „Sveikatos sauga ir stiprinimas“ – 8, „Sveika 
mityba ir nutukimo prevencija“ – 10, „Fizinis aktyvumas“ – 7, „Psichikos sveikata“ – 2, „Aplinkos 
sveikata“ – 4, „Rūkymo, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencija“ – 6, „Lytiškumo ugdymas, 
AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija“ – 6, „Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena“ – 
9, „Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms (apie antibiotikų 

Vertinimas – 4,0 
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naudojimą)“ – 3, „Ėduonies profilaktika, burnos higiena“ – 1, „Traumų, nelaimingų atsitikimų 
prevencija“ – 18; 
* Socialinės pedagogės D. Bartkutės temos (1 - 4 kl.): „Patyčioms - NE!“ – 16, „Laikas be 
kompiuterio“ – 8, „Draugystės mozaika“ - 3, „Tolerancija: visi skirtingi – visi lygūs“ – 3;  

 * Socialinės pedagogės S. Vanagaitės temos: „Klasės mikroklimato gerinimas“ – 15, „Tolerancija“ 
– 11. 

2.1.4. Pranešimas 
„Muzikini ų veiklų poveikis 
fizinei ir emocinei vaikų 
sveikatai”. 

2020-12-10 (Nr. MZ-15) muzikos mokytojų susirinkime mokytoja A. Adomaitienė pristatė 
pranešimą „Muzikinių veiklų poveikis fizinei ir emocinei mokinių sveikatai”. Vyko diskusija. 
 

Vertinimas – 4,0 

2.1.5. Mokinių apklausa 
apie patyčias 4 - 8 kl. 

2020 – 11/12 vykdyta 4 – 8 kl. mokinių apklausa apie patyčias.  
Apklausoje dalyvavo 74%  mokinių. Patyčių situacija  pagerėjusi: 
20% mokinių daugiau, nei 2019 m. niekada nėra patyrę patyčių mokykloje;  
25% mokinių daugiau nei 2019 m. patys nesityčiojo iš kitų mokinių; 
7% mokinių daugiau jaučiasi mokykloje visada saugiai;  
9% mokinių daugiau teigia, kad niekada nėra matę patyčių situacijos.  
2020-12-17 d. vyko VGK susirinkimas apklausos rezultatams aptarti, išvadoms pateikti. 

Vertinimas – 3,9 

2.1.6. Fizinio aktyvumo užsiėmimų organizavimas: 
2.1.6.1. Fizinio ugdymo 
kokybės gerinimas, 
bendradarbiaujant su sporto 
mokyklomis. 

2020-01-06 pasirašyta sutartis su Šiaulių sporto centru „Dubysa“.  
Numatyta, kad 1 - 4 kl. mokiniai naudosis sporto sale iki gegužės 29 d. Mokiniai naudojosi sale 2 
mėnesius. Bendradarbiavimas nutrūko įvedus karantiną. 

Vertinimas – 3,1 
 

2.1.6.2. Metimo į krepšį 
varžybos „Taiklioji ranka” 
5 - 8 kl. 

5 – 6 kl. surengtos varžybos „Kamuolio metimas į krepšį  iš vidutinio nuotolio“. Dalyvavo po 6 
savanorius iš kiekvienos klasės. Nustatyti taikliausiai mėtantys mokiniai. 

Vertinimas – 4,0 

 2.1.6.3. Jogos – meditacijos 
praktinis užsiėmimas 
bendruomenės nariams.  

Vyko nuotolinis jogos užsiėmimas, skirtas  mokytojams. 
 

Vertinimas – 3,2 

2.1.6.4. Šiaulių m. 
„Mažasis DofE žygis”. 

Žygis neįvyko dėl karantino. - 

 2.1.6.5. Draugiškos stalo 
teniso varžybos su Šiaulių 

Neįvyko dėl karantino. - 
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„Romuvos” progimnazijos 
mokiniais. 

 2.1.6.6. Varžybos “Fizinio 
ugdymo Kengūra” 5 - 8 kl. 
mergaitėms. 

Neįvyko dėl karantino. - 

 2.1.6.7. Orientacinės 
varžybos – sveikatinimo 
idėjų konkursas 1 – 4 kl. 

Varžybos nevyko dėl karantino, bet dalyvauta idėjų projekte. - 

 2.1.6.8. Mokyklos 
bendruomenės žygis. 

Neįvyko dėl karantino. - 

 2.1.6.9. Sportinis 
užsiėmimas Šiaulių 
lengvosios atletikos 
manieže. 

Neįvyko dėl karantino. - 

 2.1.6.10. „Solidarumo 
bėgimas“. 

Spalio mėn. vyko integruotos „Solidarumo pamokos“. VII - ajame ,,Solidarumo bėgime” dalyvavo 
86 mok. iš 5 - 8 kl., kurie solidarizavosi su kitų šalių ir Lietuvos vaikais. Pradinių klasių mokiniai 
dalyvavo mokyklos stadione. Bėgimo dalyviams buvo  įteiktos padėkos. Surinkta 102 eurų parama. 

Vertinimas – 4,0 
 

2.1.6.11. Netradicinės 
kvadrato varžybos 5 - 6 kl. 

Neįvyko dėl karantino.  

2.1.7. Renginių, skirtų įvairių gebėjimų mokiniams, organizavimas: 
 2.1.7.1. Popietė Šiaulių m. 

3 - 4 kl. įvairių gebėjimų 
mokiniams „Sėkmės 
takeliu”. 

Parengti Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 3 – 4 kl. įvairių gebėjimų mokinių popietės 
nuostatai  (dir. įsak. 2020 m. vasario 26 d. Nr. V-37), scenarijus. Popietė neįvyko dėl karantino. 
 

- 

2.1.7.2. Popietė 3 kl. 
mokiniams, turintiems 
kalbos ir kalbėjimo 
sutrikimų „Smagiai žaidžiu 
- gražiai kalbu”. 

2020-03-04 mokykloje vyko 3 kl. komandinė popietė „Smagiai žaidžiu – gražiai kalbu“, kurią 
organizavo logopedės R. Kasparienė, J. Sedekerskė.  
75% mokinių renginį įvertino puikiai. Visi dalyviai gavo padėkas ir dovanėles.  
 

Vertinimas – 4,0 
 

2.2. Prevencinių ir socialinių įgūdžių programų vykdymas, renginių organizavimas: 
2.1.1. Projektinė veikla, skirta prevencinių, socialinių įgūdžių ir kt. programų integracijai: 

 2.2.1.1. Projektas Pagal „Paauglystės kryžkelių”, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programas Vertinimas – 4,0 
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„M ąstymo klaidos” 8 kl. parengtos ir 8 kl. mokiniams pravestos 5 integruotos dorinio ugdymo pamokos.  
 2.2.1.2. Projektas  
 „Gėris ir Blogis” 7 kl. 

Pagal „Paauglystės kryžkelių“ programą parengtos ir 7 kl. mokiniams pravestos 5 integruotos 
dorinio ugdymo pamokos. 

Vertinimas – 4,0 

 2.2.1.3. Projektas 
 „Sprendimų medis” 7 kl. 

7 kl. vestos 2 integruotos dorinio ugdymo pamokos (viena iš jų). Mokiniai užduotis atliko 
individualiai, nebuvo pristatyta klasių vadovams.  

Vertinimas – 2.0 

2.2.1.4. Socialinių įgūdžių 
programų „Antras žingsnis” 
1 - 4 kl., „Paauglystės 
kryžkelės” 5 - 8 kl. 
įgyvendinimo nuoseklumas, 
sistemingumas. 

Apklausoje dalyvavo 80% mokinių. Jų nuomonė: 90% - programa patinka, 85% - taiko išmoktus 
metodus, 91% - programa naudinga. 
5 – 8 klasių vadovų susirinkimas neįvyko. 
 

Vertinimas – 3,2 

2.2.2. Akcijų ir prevencinių renginių organizavimas: 
 2.2.2.1. Renginiai, skirti 

saugaus interneto savaitei 1 
- 8 kl. 

Iš numatytų veiklų dėl karantino vyko tik dalis numatytų veiklų:   
,,Saugaus interneto” užsiėmimai, „QR kodų viktorina“,  saugaus interneto žaidimas ,,Ką galima 
viešinti internete”.  
Tėvams ir vaikams išsiųsta informacinė atmintinė ,,Neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje“. 

Vertinimas – 3,2 

2.2.2.2. „Patyčių dėžučių“ 
įdiegimas. 

2019-12-01/2020-12-14 buvo gauta 13 pranešimų į „Patyčių dėžutę“. Priežastys: žodinės patyčios 
– 3, kitos – 3. Aukos lytis: berniukai  - 4, mergaitės - 2. Skriaudėjo lytis: berniukai – 4 mergaitė -1, 
nenurodyta -1. 5c - 2, 6b – 1, 6c – 1, 7a – 1 pranešimas.  

Vertinimas – 3,5 

 2.2.2.3. Rūkymo, triukšmo, 
patyčių prevencijai skirti   
spektakliai: „Pasakų 
veikėjai prieš rūkymą”, 
„Pamoka nebloga”, skirti 1 
- 4 kl. mokiniams 

Dramos būrelyje pastatytas prevencinis spektaklis ,,Pasakų veikėjai prieš rūkymą“ parodytas 3 
kartus: 2019-12-17– 3bd kl. šventinėje popietėje klasių bendruomenėms, 2019-12-19 - 2b kl., 
2020-01-22 - 1 - 4 kl. mokiniams. 
 

Vertinimas – 4,0 

2.2.2.4. Sąmoningumo 
mėnuo „Be patyčių“ 1 - 8 
kl. 

1 – 8 kl. vadovams pateikta klasės valandėlės metodinė medžiaga ,,Gyvenkime draugiškai”. 
Parengta atmintinė tėvams ,,Ar vaikas patiria patyčias“, lankstinukas mokiniams ,,Kaip suvaldyti 
poną pyktį”. 

Vertinimas – 3,8 
 

2.2.2.5. „Sveikatos savaitė” 
1 - 8 kl.  

Klasių vadovams buvo pateikta metodinė medžiaga ,,Sveikatos savaitei”, „Sveikos emocijos 
savaitei“. Vyko teminiai užsiėmimai. Gautas grįžtamasis ryšys iš mokinių – nuotraukos „Sveikas 
patiekalas“, ,,Laimingos šeimos receptas”. Informacija viešinta mokyklos tinklapyje, facebook*e.   

Vertinimas – 4,0 
 

2.2.2.6. Naktis mokykloje  Neįvyko dėl karantino. - 
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„Mokykla – mano antrieji 
namai“ 5 – 8 kl. 
2.2.2.7. Renginys  
„Ketvirtokų ekspresas“.  

 Neįvyko dėl karantino (nukelta į 2021 m.). - 

2.2.2.8. Socialinių įgūdžių 
gerinimo popietė ,,Gaudau 
emocijas" 2 - 3 kl. 

Neįvyko dėl karantino. 
 

- 

 2.2.2.9. Akcija „Diena be 
tabako”  5 - 8 kl. 

Neįvyko dėl karantino. 
Mokiniai dalyvavo Šiaulių „Jovaro“ progimnazijos parodoje „Diena be tabako”. 

- 

2.2.2.10. Akcija 
„Padovanok šypseną“.  

Neįvyko dėl karantino. - 

2.2.2.11. Prevencinės 
paskaitos 6 - 8 kl.  

Neįvyko dėl karantino.  - 

2.2.2.12. Akcija „Augink 
atsakingai“. 

Neįvyko dėl karantino. 
 

- 

2.2.2.13. Tolerancijos 
dienos veiklos. 
 

Parengtos metodinės rekomendacijos 1 - 8 kl. vadovams ir mokytojams dalykininkams.  
Vestos integruotos dorinio ugdymo, užsienio kalbų pamokos. Surengta virtuali 5 - 8 kl. kūrybinių  
darbų paroda ,,Tolerancijos dėlionė”. 

Vertinimas – 4,0 
 

2.2.2.14. Akcija, skirta 
Pasaulinei AIDS dienai 
paminėti. 

Neįvyko dėl karantino. - 

2.3. Veiklų, skirtų ugdymui karjerai bei socialinių, pilietinių kompetencijų stiprinimui, organizavimas: 
2.3.1. Ugdymas karjerai: 
2.3.1.1. 1 - 8 kl. mokinių 
tėvų apklausa dėl galimybių 
mokiniams suteikti 
įvairesnes profesinio 
veiklinimo ir informavimo 
paslaugas. 

Rugsėjo - spalio mėn. vykdyta mokinių tėvų apklausa. Pateikta 12 naujų siūlymų. Apklausa bus 
kartojama vasario mėn. 
 

Vertinimas – 3,0 

2.3.1.2. 5 – 8 klasių 
mokinių apklausa 
„Profesijos, kurios 

Lapkričio mėn. TAMO vykdyta 5 - 8 kl. mokinių apklausa. Jos rezultatai panaudoti organizuojant 
tikslinius pažintinius  vizitus, susitikimus su profesijų atstovais ir mokinių grupes. 
 

Vertinimas – 3,8 
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domina“. 
2.3.1.3. Kryptinga mokinių 
STEAM karjeros 
projektavimo veikla. 

Visose 1 - 8 kl. per metus vyko ne mažiau kaip po 1 - 2 veiklos, skirtos STEAM profesijų 
pažinimui. 
 

Vertinimas – 3,2 

2.3.1.4. Ugdymo karjerai 
programos integravimo į 5 - 
8 klasių mokomuosius 
dalykus kūrimas 

Parengti 4 integruojamųjų į tam tikrus mokomuosius dalykus temų projektai.  
Su 1 – 4 kl. mokytojais aptartas ir sudarytas integruotų pamokų tvarkaraštis. 
Lapkričio mėn. organizuota „Ugdymo karjerai diena“ (parengta metodinė medžiaga, vyko 
susitikimai su įvairių specialybių ir Šiaulių m. gimnazijų atstovais). 

Vertinimas – 3,2 

2.3.1.5. Kryptingas ugdymo 
karjerai planavimas ir 
organizavimas, 
atsižvelgiant į individualias 
mokinio savybes ir 
polinkius. 

Mokinių apklausa neįvyko. Parengtos 4 naujos mokinių karjeros plano formos ir susitarta dėl 
integruotų karjeros plano pildymo pamokų. 90% mokinių turi karjeros planą ir jį aptaria su dalyko 
mokytoju ar klasės vadovu. Vyko individualios ir grupinės mokinių, kurie turėjo sunkumų rengiant 
karjeros planą, konsultacijos. Jose dalyvavo 20% 5 – 8 kl. mokinių. 

Vertinimas – 3,0 

2.3.1.6. Dalyvavimas 
Erasmus + programos 
projekte „Ugdymo karjerai 
sistemos tobulinimas 
Šiaulių miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo 
mokyklose“. 

Mokytoja R. Linkevičienė vasario mėn. tobulino ugdymo karjerai kompetencijas Prancūzijoje. 
Dalintasi mokyklos tinklapyje, facebook*e įspūdžiais iš mokymų.  
E. Valaitienės ir J. Ančerevičiūtės dalyvavimas Šiaulių m. ugdymo karjerai specialistų, vadovų 
projekte dėl karantino sustabdytas. 
 

Vertinimas – 4,0 

2.3.2. Socialinės – pilietinės ir kt. veiklos organizavimas: 
2.3.2.1. Maltos ordino 
pagalbos tarnybos paramos 
akcija ,,Lurdo žvakės” Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Neįvyko dėl karantino. 
 
 

- 

2.3.1.2. Paramos akcija ir 
koncertas Šiaulių m. 
visuomenei „Maltiečių 
sriuba”. 

Neįvyko dėl karantino. 
 

- 

2.3.1.3. „Maisto banko” 
paramos akcijos. 

Apklausus 8 kl. mokinius ir tėvus, nutarta akcijose nedalyvauti dėl pavojaus sveikatai. - 
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2.3.1.4. Talka Kryžių kalne. Neįvyko dėl karantino. - 
2.3.1.5. Šiaulių m. mokyklų 
ir socialinių partnerių  
paramos akcija, skirta 
onkologinėmis ligomis 
sergantiems vaikams,  
„Laimės keksiukai”. 

Neįvyko dėl karantino. 
Organizuota akcija ,,Advento kojinaitės 2020”.  
Vestos integruotos dorinio ugdymo pamokos 1 - 8 kl. mokiniams.  
Surinktos ir išsiųstos 5 dėžės paaukotų smulkmenėlių, skirtų Vilniaus Santariškių ligoninės Vaikų 
onkologinio skyriaus ligoniams. 
 

- 

2.3.1.6. Tarptautinės DofE 
apdovanojimų programos 
vykdymas. 

Vyko 1 bandomasis ir 1 kvalifikacinis žygis (2 mokinių grupės) bei 2 susirinkimai su mokiniais ir 
jų tėvais. 
2019/2020 m. m. bronzos ženklelius gavo 12 mokinių. 
Organizuota mokinių nemokama išvyka į Vilnių, pagerbti programos dalyviai. 

Vertinimas – 4,0 
 

2.4. Administracijos, Metodikos tarybos, Mokytojų ir kt. susirinkimų organizavimas: 
2.4.1. Administracijos 
susirinkimai „Sveikatą 
stiprinančios mokyklos” 
renginiai mokykloje,  
bendruomenės žygis. 

Vyko administracijos pasitarimas, kuriame aptarti „Sveikatiados“ rezultatai“. 
Dėl karantino žygis neįvyko. 

- 

2.4.2. Administracijos 
susirinkimas „Apklausa 
apie patyčias 4 - 8 kl.”. 

Susirinkimas įvyko ir apklausos rezultatai aptarti administracijos susirinkime 2020 –12 -14. 
Išvados pristatytos Mokytojų susirinkime.   
 

Vertinimas – 4,0 

2.4.3. Administracijos 
susirinkimas, skirtas 2019 – 
2020 m. m. vykdytos 
ugdymo karjeros veiklos 
aptarimui. 

Administraciniame susirinkime pateikta informacija apie atliktas UK veiklas, mokinių aktyvumo 
statistika, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 
 

Vertinimas – 4,0 

2.4.4. Mokytojų 
susirinkimas „Patyčių 
situacija mokykloje“, 
apklausos apie patyčias 
išvados”. 

Su apklausa TAMO supažindinti mokytojai, mokiniai, tėvai. 
Išvados bus priimtos 2021-01-07 Mokytojų tarybos susirinkime. 
 

Vertinimas – 3,8 
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3 uždavinys - puoselėti savitą mokyklos kultūrą (priemonė, rezultatas, vertinimas) – 3,8. 
 
3.1.Muzikinių renginių organizavimas: 
3.1.1. Integruotų pamokų 
savaitė, skirta L. van 
Bethoveno 250 metų 
sukakties minėjimui.  

2020-12-14/17 vyko integruotos pamokos, kurias vedė muzikos, istorijos, dailės, lietuvių, etikos, 
pradinių klasių, užsienio k. mokytojai. Parengta virtualaus koncerto programa.  
2020-12-17 vyko nuotolinio koncerto „L. van Bethovenui  250” vaizdo transliacija. 

Vertinimas – 4,0 
 

3.1.2. Tradiciniai koncertai. Sausio mėn. organizuotas koncertas „Žiemos spalvos”. Dėl karantino neįvyko koncertas 
„Pavasarinis pasveikinimas”.  
Birželio mėn. įvyko virtualus instrumentinės muzikos koncertas „Muzikuojame visaip”, gruodžio 
mėn. vyko  kalėdinis vokalinės muzikos koncertas „Kalėdos širdy”. 

Vertinimas – 4,0 
 

3.1.3. Dalyvavimas 
konkurse TV „Dainų 
dainelė”. 

Konkurse dalyvavo 5 solistai ir 7 ansambliai.  
TV etape dalyvavo 4 solistai, 7 ansambliai.  
Konkurso laureatais tapo 3 solistai ir 2 ansambliai. 

Vertinimas – 4,0 

3.1.4. Bendruomenių 
metams skirtas meno 
kolektyvų koncertas 
„Mokykla - tai Mes”. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.1.5. Muzikinė mokinių 
išvyka į Leipcigą. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.1.6.  Šokių kolektyvo 
„Liuoksinis” išvyka į 
tarptautinį folkloro festivalį 
Makedonijoje. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.1.7. IV - asis respublikinis 
instrumentinių ansamblių 
festivalis „Kartu - 
smagiau”. 

Neįvyko dėl karantino (nukelta į 2021 m.). - 

3.1.8. Lietuvos moksleivių 
dainų šventė “Tau”. 

Kolektyvai pasiruošė „Dainų šventei“: įvyko „Šokių dienos“ apžiūra, 2020-03-04 turėjo vykti 
chorų apžiūra.  
Dėl karantino „Moksleivių „Dainų šventė perkelta į 2021 m. 

- 

3.2. Mokyklos renginių, skirtų Šiaulių miestui, organizavimas: 
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3.2.1. Šiaulių m. muzikos 
olimpiada 5 - 12 kl. 

2020-02-04 vyko Šiaulių miesto muzikos olimpiada, kurioje dalyvavo 11 mokinių. Juventietė 
M. M. Kiškūnaitė (8 kl.) laimėjo I vietą.  
2020-03-07 atstovė dalyvavo Lietuvos muzikos olimpiadoje, kurioje užėmė III vietą. 

Vertinimas – 4,0 

3.2.2.  Respublikinis 
užsienio kalbų poezijos 
konkursas “La poésie 
française d'hier à 
aujourd'hui” 6 - 12 kl.  

Neįvyko dėl karantino. - 

3.2.3. Piešimo konkursas  
„Viena linija” 5 - 6 kl. 

Vyko nuotolinis 5 – 6 kl. „Vienos linijos konkursas“. Jame dalyvavo 30 moksleivių iš Šiaulių 
„Juventos“, Dainų, Medelyno progimnazijų. Darbus vertino Šiaulių Dailės mokyklos, Menų 
mokyklos, Dainų progimnazijos dailės mokytojai. Vyko nuotolinė apdovanojimų šventė. 

Vertinimas – 4,0 
 

3.2.4. Šiaulių m. lietuvių 
kalbos olimpiada 5 - 6 kl. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.2.5. Viktorina „Aš 
Europoje“ 8 kl. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.2.6. Konferencija, skirta 
Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai, „Lietuvos vaikų 
balsas“ (3-5, 6-8, 9-11, 12-
14, 15-18 metų vaikai). 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.2.7. Viktorina, skirta 
Europos kalbų dienai. 

2020-09-25 V. Bernikienė vedė pamoką pradinėse klasėse, V. Klimavičienė sukūrė žaidimą 
“Kahoot”, kuris buvo skirtas 6 - 7 kl. (pamoka bei žaidimas skirti Europos kalbų dienai). 

Vertinimas – 4,0 
 

3.2.8. Organizuota Šiaulių 
miesto mokinių 
konferencija „UNESCO 
pasaulio paveldas 
Lietuvoje“.  

2020-11-26 organizuota nuotolinė Šiaulių miesto 5 - 8 kl. mokinių konferencija. 
Konferencijoje dalyvavo 30 mokinių iš 5 mokyklų. Pristatyti pranešimai visomis 7 Lietuvos 
paveldo temomis. Konferencijos 22 pranešimų  vaizdo transliaciją parengė T. Laugalis.  
Dėl karantino neįvyko chorų koncertas. 

Vertinimas – 4,0 
 

3.2.9. Šiaulių raj. švietimo 
įstaigų darbų konkursas 
„Kalėdų medis” 5 - 8 kl. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.3. Tradicinių mokyklos renginių organizavimas: 
3.2.10. „Pradinukai šviečia“ Vyko teatralizuotas renginys. Buvo pasveikinti mokiniai, kurie I pusmetį baigė aukščiausiu Vertinimas – 4,0 
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1 - 4 kl. lygmeniu, turėjo neformalių pasiekimų mokykloje ar mieste.  
Klasės pristatė dalykus, kurie labiausiai klasėje mokinius džiugino per I pusmetį.  
Po šventės vyko  šokių karaoke. 

 

3.2.11. „Draugiškiausių 
mokinių rinkimai“ ir 
apdovanojimo šventė – 
diskoteka 5 – 8 kl. 

Vyko „Draugiškiausių mokinių rinkimai“, kurie buvo pristatyti ir pasveikinti per 5 – 8 klasių 
šventę. Po šventės vyko diskoteka. 
 

Vertinimas – 4,0 

3.2.12. Foto nuotraukų 
konkursai „Tautiškiausia 
klasė“ 5 – 8 kl., 1 – 4 kl. 

Konkurse dalyvavo ir 3 geriausias nuotraukas pristatė 85 proc. 1 – 8 klasių. Surengta paroda, 
LT vėliavomis apdovanotos „Tautiškiausios klasės“ bei pavieniai mokiniai, nusifotografavę 
portretuose. 

Vertinimas – 4,0 

3.2.13. Užgavėnės – žiemos 
išvarymo šventė. 

Mokiniai mokėsi Užgavėnių dainų, jas dainavo mokyklos kieme. 
Mokyklos kieme organizuotas 1-8 kl. „Didžiausio blyno konkursas“, „Blynų fiesta“ 
(D.Daukšienė), teatralizuotai pristatyti „Persirengėlių kostiumai” (I. Šatkauskienė, A. 
Kavaliauskienė), eksponuota 8 kl. dailės darbų paroda „Užgavėnių kaukės” (A. 
Lendzbergienė). 

Vertinimas – 4,0 

3.2.14. Pilietiškumo 
ugdymo akcija „Laisvės 
vėjas”. 

Per muzikos pamokas visų klasių mokiniai mokėsi K. Mašanausko dainą „Kokia nuostabi, 
Lietuva esi”.  
Kovo 10 d. mokyklos kieme vyko minėjimas, dainą atliko visos mokyklos mokiniai. T. 
Laugalis sukūrė dainos video, kuris buvo transliuotas mokyklos facebook*e.  
Per technologijų  pamokas mokiniai akcijai „Laisvės vėjas“ gamino trispalvius vėjo 
malūnėlius, jais papuošė mokyklos teritoriją ir Prisikėlimo aikštę. Jaunių choras “Melodija” 
kovo 11 d. „Tautišką giesmę” giedojo per vėliavos pakėlimo ceremoniją Prisikėlimo aikštėje. 

Vertinimas – 4,0 

3.2.15. Renginiai, skirti 
Žemės dienai. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.2.16. Mokyklos vardą 
garsinusių mokinių šventės 
„Metų geriausieji” 1 – 4 kl., 
5 – 8 kl. 

1 - 4 kl. mokiniai apdovanoti padėkos raštais. 
5 – 8 kl. šventė neįvyko dėl karantino. 

- 

3.2.17. „8 – okai 
atsisveikina“.   

2020-06-23 mokyklos kieme vyko 8 kl. pagrindinės I pakopos programos  baigimo ir muzikos 
mokyklos programos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.  
Įteikti pažymėjimai, padėkos, gertuvės, vyko aštuntokų muzikiniai pasirodymai. Po šventės 
klasių bendruomenės lauke buvo vaišinamos gaiviaisiais gėrimais ir saldumynais.  

Vertinimas – 4,0 
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3.2.18. Baigiamasis 
spektaklis 8 kl. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.2.19. Bendruomenės ir 
socialinių partnerių 
„Gerumo mugė”. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.4. Projektinės veiklos vykdymas: 
3.4.1. Integruotas ilgalaikis 
projektas ,,Spalvų 
spektras‘‘. Kūrybinės 
dirbtuvės ,,Mūsų spalvos - 
Tau, tėvyne“. 

Projekte dalyvavo dorinio ugdymo, technologijų, dailės ir lietuvių kalbos mokytojai. Vyko 
integruotos pamokos. Parodose demonstruoti 6 – 8 klasių mokinių dailės, rašto, technologijų 
darbai, projektų „Mūsų spalvos - Tau, tėvyne”, „Saulė ir jūra” rezultatai. 

Vertinimas – 4,0 
 

3.4.2. Erasmus + KA1 
projekto „Projektinis 
mokymas(is) - įrankis 
sėkmingam visuminiam 
asmenybės ugdymui” 
baigiamieji renginiai:  

 „K ą pasakytum 
bendraamžiui, jeigu būtum 
baltas” 

 „K ą reiškia būti bite?“ 

Baigiamajame I - ojo pusmečio renginyje dalyvavo 30 mokinių ir 60 jų tėvų (100%.), 1 
administracijos atstovas ir 9 projekte dalyvavę mokytojai. 
Visi 5d kl. mokiniai dalyvavo įžanginiame II - ojo pusmečio edukaciniame renginyje - 
susitikime su bitininku (susipažino su bičių produktais, liejo vaško žvakes). Projektinės grupės 
mokytojai pakoregavo suplanuotas  
veiklas dėl atsiradusio nuotolinio mokymo. Buvo įgyvendintos visos suplanuotos veiklos. 
Projektas baigtas rugsėjo 2 d. edukacine ekskursija į Ignalinos raj. Stripeikiuose įsikūrusį 
Bitininkystės muziejų. 
Informacija apie viso projekto metu vykdytas veiklas skelbta mokyklos FB, el. puslapyje, 
miesto ir šalies el. spaudoje. Mokyt. Ž. Leinartienė ir  V. Klimavičienė skaitė pranešimus apie 
projektinį mokymąsi respublikinėje projektų parodoje - mokymuose „Projektų mugė”, 
respublikinėse mokytojų metodinėse praktinėse konferencijose Šiaulių „Romuvos“ ir Dainų 
progimnazijose, mokyt. E. Bukienė - metodinėje - praktinėje mokytojų konferencijoje 
„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ Šiaulių ”Juventos” progimnazijoje. 
Švietimo paramos fondas, administruojantis projekto įgyvendinimą, įvertinęs projekto poveikį 
5d kl. mokiniams ir jų tėvams, projekte dirbusiems mokytojams, mokyklos bendruomenei, 
skyrė 98 balus už projekto įgyvendinimo kokybę. 

Vertinimas – 4,0 

3.5. Savivaldos veiklų organizavimas: 
3.5.1. Mokinių skatinimo ir 
drausminimo tvarkos 
atnaujinimas. 

Balandžio mėnesį mokinių drausminimo ir skatinimo sistema aptarta metodinėse grupėse. 
Mokinių seime vyko diskusija. Gruodžio mėnesį vyko bendruomenės apklausa. Rezultatai 
aptarti Mokinių seime. Parengtas projektas. 

Vertinimas – 3,0 
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3.5.2. Mokinių seimo iniciatyvos. 
3.5.2.1. Popietė „Kad 
mokykloje būtų saugu ir 
gražu“. 

Sausio mėn. TAMO vyko mokinių, tėvų apklausa dėl mokyklos gražinimo ir edukacinių 
erdvių kūrimo. Idėjos pristatytos per Mokinių seimo ir administracijos popietę. Vadovaujant 
dailės mokytojai A. Lendzbergienei, mokiniai porose kūrė mokyklos erdvių moderninimo 
projektus ir juos pristatė direktorei D. Vitkuvienei. Po to mokiniai dalyvavo orientaciniame 
žaidime ir siūlė idėjas, kaip mokykloje mažinti patyčias.   

Vertinimas – 4,0 
 

3.5.2.2. Akcija 
„Nusifotografuok su 
draugu“. 

Pagaminta Šv. Valentino dienai skirta „fotosiena“, prie kurios mokiniai fotografavosi su 
draugais, mokytojais. Paruoštas šventinis nuotraukų filmukas. 

Vertinimas – 4,0 
 

3.5.2.3. Iniciatyva „Kasos 
kaselės“, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dienai. 

2020-03-10  mokyklos fojė vyko konkursas „Kasos kaselės“, kuriame dalyvavo 87 juventietės. 
3 ilgiausių kasų šeimininkės paskatintos dovanėlėmis.   
 

Vertinimas – 4,0 

3.5.2.4. Iniciatyva „Išsišok 
be patyčių“. 

Kovo mėnesį 1 – 8 kl. juventiečiai prisijungė prie „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE 
PATYČIŲ“ ir dalyvavo šokio iniciatyvoje „Išsišok be patyčių!“: kiekvienos fizinio ugdymo 
pamokos pradžioje ir gale 2 atsakingi klasės mokiniai draugus mokė šokio. Bendras visos 
mokyklos šokis nenufilmuotas dėl karantino. 

Vertinimas – 4,0 

3.5.2.5. „Diena be 
telefono“. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.5.2.6. Akcija „Staigmenų 
ir juoko diena“. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.5.2.7. Protų mūšis, skirtas 
Žemės mėnesiui. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.5.2.8. Diskusija „Kaip 
mes laikomės mokinių 
taisyklių“. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.5.2.9. „Juventos“ 
gimtadienis.  

Sukurtas filmas „Sveikiname „Juventą”. - 

3.5.2.10. Savivaldos 
rinkimai. 

Rinkimai klasėse ir Mokinių seime įvyko.  Vertinimas – 4,0 

3.5.2.11. Muzikos diena. Neįvyko dėl karantino. - 
3.5.2.12. Diskusija „Mūsų Neįvyko dėl karantino. - 
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geri darbai“. 
3.5.2.13. „Draugo diena“. Neįvyko dėl karantino. - 
3.5.2.14. „Kalėdinis 
paštas“. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.6. Administracijos, Metodikos tarybos, Mokytojų ir kt. susirinkimų organizavimas. 
3.6.1. Administraciniai 
susirinkimai muzikiniams 
renginiams aptarti 
(koncertas „Mokykla - tai  
Mes”, Moksleivių dainų 
šventė “Tau”). 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.6.2. Metodikos tarybos 
susirinkimas “Skatinimo ir 
drausminimo tvarka”. 

„Skatinimo ir drausminimo“ projektas parengtas, bet nepristatytas. 
 

Vertinimas – 2,0 
 

3.6.3. Administracinis 
susirinkimas „I pusmečio 
pasiekimai; šventė „Metų 
geriausieji”. 

Pristatyta I pusmečio pasiekimų suvestinė, dėl karantino šventė „Metų geriausieji” 
neorganizuota. Pasiekimai pristatyti filmuku. 
 

Vertinimas – 3,0 
 

3.6.4. Metodikos tarybos 
susirinkimas mokinių 
konferencijai “UNESCO 
pasaulio paveldas 
Lietuvoje” aptarti. 

2020-10-22 konferencijos darbo grupė parengė nuostatus,  jie paskelbti miesto Švietimo centro 
renginių plane, išsiųsti progimnazijos mokytojams. 2020-11-27 V. Juodpusienė pristatė 
konferenciją mokytojų posėdyje. Konferencijai parengta 16 pranešimų. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.6.5. Metodikos tarybos 
susirinkimas L. Bethoveno 
250 metų sukakčiai 
paminėjimo aptarimui. 

2020-11-17 pristatyta L. van Bethoveno integruotų pamokų savaitė. Sudaryta virtualaus 
koncerto dalyvių programa. Ruošiami įrašai. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.6.6. Administraciniai 
susirinkimai: kalėdiniai 
gruodžio mėnesio renginiai; 
II pusmečio pasiekimai.  

2020-11-17 Mokytojų posėdyje pristatyti gruodžio mėn. renginiai. 
 

Vertinimas – 4,0 

3.7. Mokyklos bibliotekos veiklos vykdymas: 
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3.7.1. Naujų knygų 
pristatymas 1 – 4 kl.   

Mokiniai supažindinti su labdaros fondo ,,Švieskime vaikus'' ir Metų knygos rinkimuose 
nominuotomis knygomis. 

Vertinimas – 3,1 
 

3.7.2. Informacijos paieška 
bibliotekoje ir 1a mokinių 
piešinių parodėlės 
pristatymas 4 kl. 

Mokiniai pagal paieškos taisykles buvo mokomi rasti informaciją, gavo individualias užduotis, 
susipažino su 1a kl. mokinių piešinių parodėle pagal pristatytą knygą ,,Strykt pastrykt“. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.3. Popietė, skirta Sausio 
13 d. 2c kl.   

Popietė, skirta sausio 13 d. 2c kl. įvyko.  
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.4.  Knygų parodėlė, 
skirta Vasario 16 – tai. 

Parengta knygų, eilėraščių, skirtų Lietuvai, ekspozicija. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.5. Susitikimas su 
rašytoju ir dailininku D. 
Šukiu. 

Įvyko susitikimas su rašytoju ir dailininku D. Šukiu. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.6. Raiškiojo skaitymo 
popietė 2 – 4 kl.  

Įvyko raiškiojo skaitymo popietė 2 – 4 kl. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.7. Mėgstamų knygų 
pristatymo rytmetys 2c kl. 

Vyko nuotolinis mėgstamų knygų pristatymo rytmetys 2c kl. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.8. Mėgstamų knygų 
pristatymas 3 – 4 kl.  

Vyko nuotoliniai mėgstamų knygų pristatymai 3 – 4 kl.  
 

Vertinimas – 4,0 

3.7.9. Popietė ,,Įdomus 
pasakų pasaulis“ 5 kl.  

Vyko nuotolinė popietė ,,Įdomus pasakų pasaulis“ 5 kl.  
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.10. Knygų ir 5 kl. 
piešinių parodėlė, skirta Šv. 
Velykoms. 

Nevyko dėl karantino. - 

3.7.11. „Skaitome savo 
kūrybą“ 1 – 8 kl. 

Nevyko dėl karantino. - 

3.7.12. Aktyviausių 
skaitytojų apdovanojimas. 

Padėkomis apdovanoti aktyviausi 1 – 4 ir 5 – 8 kl. knygų skaitytojai. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.13. 1 – 4 kl. mokinių 
supažindinimas su 
bibliotekos naujienomis. 

Mokiniai supažindinti su lietuvių autorių knygomis, skatinama lietuvybė, populiarintas 
skaitymas. 
 

Vertinimas – 4,0 
 

3.7.14. 1 kl. mokinių Mokiniai supažindinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Vertinimas – 4,0 
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supažindinimas su 
biblioteka. 

  

3.7.15. Metų knygos 
rinkimai 1 – 8 kl. 

Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai buvo kviečiami skaityti knygas, pretenduojančias gauti 
Metų knygos vardą. Internetinėje erdvėje vyko Metų knygos rinkimai. 

Vertinimas – 3,2 
 

3.7.16. Šiaurės šalių 
literatūros savaitė. 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.7.17. Knygų pristatymas 1 
– 4 kl.  

Neįvyko dėl karantino. - 

3.7.18. Knygų ir 1–4 kl. 
mokinių darbelių paroda 
„Kalėdos, Kalėdos“ . 

Neįvyko dėl karantino. - 

3.7.19. Popietė ,,Kalėdų 
dvasia“ 1 – 4 kl.  

Neįvyko dėl karantino. - 
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II.  2021 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS  
 

TIKSLAS  – ugdyti mokinį kaip harmoningą ir įvairiapusę asmenybę. 
 
UŽDAVINIAI: 

1. Užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi/ ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 
2. Plėtoti bendradarbiavimą, lyderystę ugdymui ir mokymuisi stiprinti. 
3. Gerinti bendruomenės mikroklimatą, socialinę emocinę aplinką. 

Trumpiniai – UP – ugdymo planas; UK – ugdymas karjerai; mokytojų metodinės grupės: DDFT -  dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo, 
technologijų, LT – lietuvių kalbos, UK – užsienio kalbų, MIGS – matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir socialinių mokslų, PR – pradinių 
klasių, MZ – muzikos; eNMPP - elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, PIRLS - tarptautinis skaitymo pasiekimų tyrimas 4 kl., 
MAP – mokinio asmeninė pažanga. 

1 uždavinys - užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi/ ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

1.1.  Pamokų stebėjimas ir jų 
aptarimas (stebėjimo prioritetai - 
diferencijavimas, 
individualizavimas, skirtingo 
lygmens namų darbų skyrimas, 
įsivertinimas). 

2021 Pavaduotojai 
ugdymui 

Mokytojai • Vadovaujantis stebimų pamokų planais,  mokyklos 
veiklos mėnesių planais, bus stebėtos gyvos, nuotolinės, 
įrašuose pateiktos kiekvieno mokytojo 1 - 2 pamokos.  
• Stebimų pamokų datas siūlys mokytojai. 
• 75 proc. pamokų bus fiksuotos prioritetinės pamokų 

sritys. 
• Bus tikrinama, ar skirtingo lygmens namų darbai yra 

fiksuojami TAMO.  
• Bus tikrinami mokinių rašto darbai (lapkritis, spalis). 

1.2.  Integruotų pamokų/veiklų 
planavimas ir vedimas. 

2021 Mokytojai Socialiniai 
partneriai 

• Kiekvienas mokytojas, bendradarbiaudamas su kolega, 
ves integruotas pamokas: 1 - 4 kl. - 3 – 5,  5 - 8 kl. 2 - 3. 
• Pagal mokyklinius projektus „Menai linksmai”, „Misija 

Marsas“ vyks užsiėmimai visose 1 – 4 kl. 



 

26 

 

• Bus sudarytas integruotų pamokų planas. 
• Integruotų pamokų datos, temos, klasės atsispindės 

mokyklos plano mėnesių lentelėse, TAMO. 
• Po integruotų pamokų mokytojai vykdys sklaidą 

mokyklos tinklapyje, facebooke. 
1.3. Pamokų/veiklų, vykstančių 
kitoje mokomojoje 
erdvėje/virtualioje aplinkoje, 
vedimas.  

2021 
  

Mokytojai Socialiniai 
partneriai 

Vyks pamokos/veiklos kitoje ugdomojoje erdvėje: 
• 1 - 4 kl. - 3 – 5, kiekvienoje 5 - 8 kl., kurioje dirba 

mokytojas dalykininkas,  2 – 3. 
• Po integruotų pamokų mokytojai vykdys sklaidą 

mokyklos tinklapyje, facebooke. 
1.4. Mokinių mokymosi 
pasiekimų stebėsena ir 
analizavimas:  

 signalinių pusmečių rezultatų 
analizė,  

 pusmečių rezultatų aptarimai,  
 eNMPP rezultatų analizė,  
 PIRLS tyrimo vykdymas ir 

analizė. 

2021 R. Dauliuvienė 
I. Barkienė 

Mokytojai • 2 kartus per m. m. lentelėje bus fiksuojama 
informacija apie mokinius, kuriems gresia nepatenkinami 
įvertinimai. 
• 2 kartus per m. m. mokytojai pateiks pažangumo 
ataskaitas. 
• situacija bus aptarta VGK, administracijos, mokytojų 
susirinkimuose. 
• Numatoma, kad metinis 5 - 8 kl. mokinių mokymosi 
pažangumas bus 98,6%, vidutinis pažymys - 7,7, 
mokinių, padariusių ugdymosi pažangą - 64,5%., 
aukštesniuoju lygmeniu besimokančiųjų - 9,1%.  
• 99% mokinių dalyvaus bent vieno dalyko eNMPP.  
• Metodinėse grupėse vyks eNMPP rezultatų analizė. 
• PIRLS tyrime dalyvaus dvi ketvirtos klasės. 

1.5. Apklausos „Namų darbų 
krūvis 5 - 8 kl.“ analizė, duomenų 
aptarimas. 

Sausis 
 
 
Lapkritis 

I. Barkienė 
S. Brasaitė 
V. Juodpusienė 

Metodinė taryba • Apklausos duomenys bus apibendrinti administracijos 
susirinkime, pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje. 
• Metodinėje taryboje vyks diskusija, kurioje bus susitarta 
dėl mokinių krūvio mažinimo. 
• Bus atlikta pakartotina 5 – 8 kl. apklausa. 

1.6. Tarptautinės (nuotolinės) 
praktinės - metodinės 

Vasario  
25 d. 

R. Tamašauskienė V. Juodpusienė 
L. Tamošiūnas 

• Konferencijoje dalyvaus 20 dabartinių ir 15 buvusių 
mokinių.  
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konferencijos „Muzikos įtaka 
mano gyvenimo kelio 
pasirinkimui” organizavimas. 

T. Laugalis • Muzikos mokytojai pakvies buvusius mokinius 
dalyvauti konferencijoje ir ruoš renginiui dabartinius 
mokinius.  
• Bus atnaujinti mokyklos ryšiai su buvusiais mokiniais.   

1.7. Pagalbos teikimas mokiniui 
nuotolinio mokymosi metu, 
dalykinėse konsultacijose. 

2021 R. Dauliuvienė 
I. Barkienė 

Mokytojai • Bus parengtos atmintinės mokiniams ir jų tėvams.  
• Vyks nepatenkinamai besimokančių, gaunančių kelis iš 
eilės nepatenkinamus įvertinimus mokinių dalykinių 
konsultacijų lankomumo priežiūra ir stebima pažanga.  
•  Vyks informacijos sklaida mokiniams, jų tėvams, 
mokytojams. 

1.8. Mokomųjų dalykų programų 
atnaujinimas. 

Sausis  
Vasaris - 
kovas 

Administracija Metodinė taryba 
Metodinės grupės 

• Bus organizuotas susipažinimas su atnaujintomis 
dalykų programomis, teikiami siūlymai.  
• Vyks aptarimas metodinėse grupėse.  
• Mokytojai pakoreguos ilgalaikius teminius planus. 

1.9. STEAM dienos 
organizavimas (1 – 8 kl. 
kultūrinė, pažintinė ir kt. veikla). 

Kovo  
16 d. 

E. Bukienė  
V. Adomaitienė 
J. Ančerevičiūtė 

MIGS 
Klasių vadovai 

Dienos tema – „Misija – Marsas“ (probleminis klausimas 
- ar žmogus gali gyventi Marse?). Darbo grupė parengs 
užduočių planą, kurias mokiniai pradės vykdyti per 
pamokas ir tęs per STEAM dieną. 
Į ugdomąją veiklą bus įtraukti soc. partneriai 

1.10. Virtuali respublikinė 1 - 4 
kl. mokinių konferencija ir 
mokytojų diskusija 
,,Mažieji technologijų kūrėjai”. 

Kovo 
24 d.  

R. Dauliuvienė D. Kontrimienė 
A. Mažonavičienė 
R. Kasparienė 
A. Dirginčienė 

• Konferencijoje dalyvaus 20 pradinių klasių mokinių, 
mokytojų  iš 10  respublikos mokyklų.  
• Bus sukurtas el. žurnalas. 

1.11. Skirtingų gebėjimų mokinių 
mokyklos/miesto renginys. 

Gegužė R. Dauliuvienė 
R. Kasparienė 

VGK • Renginyje dalyvaus 25 mokiniai iš 3 - 4 miesto 
mokyklų.  
• Mokiniai suvoks bendradarbiavimo, bendravimo esmę, 
lavins emocinį intelektą, fizinę veiklą, valią, atmintį. 

1.12. Muzikinių programų 
diferencijavimas, įgyvendinant 
Mėgėjų programą. 

Gegužė 
Rugsėjis 

V. Juodpusienė L. Mikutienė 
G. Šimonienė 
D. Ramanauskienė 

• Atsižvelgiant į kintančius mokinių poreikius, bus 
atnaujintos ir  parengtos 2 Mėgėjų programos (solfedžio 
ir individualaus instrumento). 
• Pagal Mėgėjų programas nuo 09 – 01 mokysis 5 mok. 
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iš 5 kl. (programą baigus, įteikiama mokyklos pažyma). 
1.13. Tėvų ir mokinių apklausa 
„Ugdymo turinio 
diferencijavimas“. 

Gegužė S. Brasaitė Darbo grupė 
Mokiniai 
Tėvai 
 

Remiantis ankstesnės apklausos rezultatais, kryptingai 
siekiant pagerinti ugdymo diferencijavimą pamokoje, bus 
atlikta pakartotinė tėvų ir mokinių apklausa. 
(NŠA 2020 apklausoje mažiausias vertes surinko mokinių 
klausimas „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 
įvairaus sudėtingumo užduotis (vertė 2,5) ir tėvų 
klausimas „Per pamokas mano vaikas turi galimybę 
pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis” (vertė 2,9). 47 
% apklaustų mokinių ir 28 % tėvų teigia, kad mokiniai 
negali pamokose pasirinkti skirtingų užduočių). 

1.14. Šiaulių m. 1 - 4 kl. mokinių 
konferencija „Aš turiu pomėgį. O 
tu?” 

Spalio  
21 d. 

R. Dauliuvienė A. Dirginčienė 
K. Kontrimienė 
A. Zorienė 
I. Karskienė 

• Konferencijoje dalyvaus 15 - 20 pradinių klasių 
mokinių iš Šiaulių m. 
• Bus sukurtas el. žurnalas. 

1.15. Respublikinės konferencijos 
„Šiuolaikinė pamoka 3” 
organizavimas.  

Lapkričio 
17 d.  

I. Barkienė  Administracija • Programa bus suderinta su Šiaulių miesto švietimo 
centru.  
• Atviras/meistriškumo pamokas/klasių 
valandėles/ugdymo karjerai ir kt. užsiėmimus ves ir 
gerąja patirtimi dalinsis 15 progimnazijos mokytojų.  
• Konferencijoje dalyvaus apie 30 respublikos pedagogų.  

1.16. Seminaras Šiaulių miesto 
muzikos mokytojams „Tradicijos 
ir šiuolaikiškumas”. 

Lapkritis V. Juodpusienė L. Mikutienė 
L. Stankuvienė 
L. Tamošiūnas 

• Bus rodomos atviros/meistriškumo pamokos, vyks jų 
aptarimas. 
• Metodine patirtimi dalinsis 30% muzikos mokytojų. 

 
2 uždavinys - plėtoti bendradarbiavimą, lyderystę ugdymui ir mokymuisi stiprinti. 
 

Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

2.1. Metodinių susirinkimų 
organizavimas. 

Kartą per 
mėn. 

I. Barkienė 
V. Pozniakovienė 

Administracija • Vyks aktyvesnė metodinė veikla, pagrės mokytojų ir 
administracijos bendradarbiavimas.  

• Vyks 9 susirinkimai mokytojams aktualiais klausimais. 
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Temos: 
1. MT nuostatų kūrimas, aprobavimas ir darbo plano 

kūrimas. 
2. Mokytojų veiklos įsivertinimas ir profesinis 

tobulėjimas.  
3. Diskusija „MAP situacijos analizė: dokumento 

tikslinimas“. 
4. Diskusija dėl bendruomenės mikroklimato. 
5. Bendrųjų programų atnaujinimas. 
6. UP kūrimas: 2020-2021 metų UP analizė, 2021-2022 

m. m. gairės. Mokinių poreikių valandų skyrimas, 
konsultacijų skyrimo modelio tikslinimas. 

7. Gerosios patirties metodinių dienų organizavimas 
„Kolega – kolegai“. 

8. Ugdomųjų aplinkų kūrimas, priemonės (kabinetų 
apžiūra). 

9. Respublikinė konferencija „Pamoka šiuolaikiniam 
mokiniui 3“. 

2.2.  Mokinių ruošimas 
olimpiadoms, konkursams. 

2021 Metodinių grupių 
pirmininkai 

Mokytojai  Visi mokytojai paruoš mažiausiai po 1 mokinį. 
 Bus suaktyvintas mokinių dalyvavimas konkursuose.  
 Mokiniai įgis papildomų kompetencijų, įgūdžių, bus 

paskatinti pažymiu, padėka, socialinėmis valandomis. 
2.3.  Atvirų ir kolegialių pamokų 
stebėjimas, aptarimas. 

2021 Administracija Mokytojai  Kiekvienas mokytojas ves ir stebės po 2 - 4 pamokas, jas 
aptars. 

 Atviros pamokos bus skelbiamos mokyklos veiklos 
mėnesio plane. 

2.4.  Teatro ir šokių, login*ukų 
klasių programų kūrimas, 
pristatymas, stebėjimas 

2021 J. Ančerevičiūtė 
V. Juodpusienė 

E. Mačiūnienė 
R. Rimkuvienė 
E. Bukienė 
S. Petuchovskis 

 Vasario mėn. bus sukurtos ir administracijos susirinkime 
pristatytos 2 programos. 

 Su programomis supažindinti būsimų 1 - okų tėvai. 
 Nuo spalio mėn. bus stebimos pamokos. 
 Gruodžio mėnesį vyks programų vadovų ir 

administracijos susirinkimas rezultatams aptart.  
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2.5.  Kvalifikacijos kėlimo ir 
tobulinimo tvarkos aprašo 
tikslinimas. 

Vasaris  R. Dauliuvienė Metodikos taryba 
 

Bus atnaujintas profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas ir 
susitarta dėl kvalifikacijos renginių, skirtų visiems 
mokytojams, prioritetų. 

2.6.  Veiklos skaitmeninių mokytojų kompetencijų gerinimui: 
2.6.1. Projektas „Europos 
Komisijos SELFIE priemonės 
įtraukimas į ugdymo procesą“.  
 
 
 

Sausis - 
lapkritis 

R. Dauliuvienė 
L.Tamošiūnas 

E. Bukienė 
R. Vargalienė 
A. Dirginčienė 
D. Kontrimienė 

• Skaitmeninių kompetencijų įsivertinimui bus sudaryti 
3 klausimynai, skirti administracijai, mokytojams ir 
mokiniams.  
• Remiantis duomenimis, bus rengiamas skaitmeninės 
kompetencijos tobulinimo veiksmų planas ir strategija.  
• Bus sudaryta galimybė bendradarbiauti su kitais 
mokyklos bendruomenės nariais, kad jie galėtų mokytis ir 
dalintis patirtimi.  
• Vyks skaitmeninio švietimo patarėjų konsultacijos. 
• Bus siekiama SELFIE ženklelio. 

2.6.2. ESF (vykdytojai, 
partneriai - Nacionalinė švietimo 
agentūra, Kauno technologijos 
universitetas) projektas „Saugios 
elektroninės erdvės vaikams 
kūrimas“.  
https://wifi.lm.lt/apie-projekta/ 
 

2021-01-
01/2022-
05-21 

A.Gvergždys R.Tamašauskienė 
L. Tamošiūnas 

• Vykdant ESF priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas 
ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir 
diegimas“ ir dalyvaujant projekte, mokykloje bus 
sudaryta galimybė saugiai naudotis elektroninėmis 
paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo 
turiniu. 
• Mokykloje bus įrengta belaidžio interneto zona. Prie 
belaidžio interneto galės jungtis autorizuoti naudotojai. 
• Bus parengti turinio filtrai ir prieigos prie interneto 
išteklių. 
• Bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa ir 
metodinė medžiaga. 
• 1 mokyklos vadovas, pavaduotojas ūkiui, IT 
koordinatorius, 1 mokytojas bus apmokyti valdyti 
mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo 
plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje. 

2.7.  Neformaliojo vaikų švietimo 
programų veiklos kokybės 

Vasaris V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

L. Laurinaitienė 
L. Stankuvienė 

 Bus išanalizuota ir įvertinta NVŠ veiklos kokybė.  
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įsivertinimas. L. Tamošiūnas 
L. Mikutienė 

 Parengtas įsivertinimo protokolas.  
 Mokytojai aptars pateiktus rodiklius ir atliks vertinimą 

pagal 4 veiklos sritis. 
2.8.  Bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais. 

Vasaris R. Tamašauskienė J. Ančerevičiūtė 
E. Valaitienė 

• Bus vykdoma socialinių parnerių apklausa. 
• Bus parengtas bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais planas.  

2.9.  Gerosios patirties metodinių 
dienų „Kolega – kolegai“ 
organizavimas. 

Balandis 
Spalis 
mėn. 

Metodikos taryba Adminitracija Bus dalintasi dalyvavimo kvalifikacijos renginiuose 
patirtimi, vedamos meistriškumo pamokos ir kt. 

2.10. MAP (mokinio asmeninės 
pažangos) dokumento tikslinimas. 

I ketv. V. Pozniakovienė Administracija • Administracijos, mokytojų atstovai dalyvaus 
tiksliniuose mokymuose ir dalinsis patirtimi. 
• Bus sudaryta darbo grupė.  
• Parengtas 1 - 4, 5 - 8 kl. MAP tvarkos aprašas ir jo 
priedai. 

2.11. Respublikinių, Šiaulių m. dalykinių konkursų, konferencijų, olimpiadų, renginių 
organizavimas (veiklos, nesusijusios su mokyklos jubiliejumi): 

• Visos metodinės grupės organizuos 1 - 2 
respublikinį/Šiaulių m. renginį. 

• Bus parengtas metinis dalykinių renginių planas ir 
nuostatai. 

2.11.1. Šiaulių m. 6 - 12 kl. 
muzikos olimpiada. 

Vasario  
9 d. 

V. Juodpusienė L. Tamošiūnas 
T. Laugalis 
L. Mikutienė 

Progimnazijoje bus organizuota Šiaulių miesto 6 - 12 kl. 
nuotolinė muzikos olimpiada. Olimpiados vykdytojai 
TEAMS platformoje sudarys sąlygas mokiniams 
pademonstruoti žinias ir gebėjimus, vertinimo komisijai - 
išklausyti ir įvertinti dalyvius. Progimnazijai atstovaus 1 
mokinys. 

2.11.2. Šiaulių m. draugiškos 
stalo teniso varžybos.  

Gegužė L.Sabaliauskienė  
I. Razumienė  

J. Ančervičiūtė • Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių „Romuvos“, 
Salduvės progimnazijų. 
• Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanėlėmis.  
• Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. 

2.11.3. Šiaulių miesto 5 - 6 kl. 
lietuvių kalbos olimpiada. 

Gegužės  
4 d. 

L. Tomanaitė Šiaulių Gegužių 
progimnazija 

• Olimpiadoje dalyvaus 4 juventiečiai. 2 iš jų laimės 
prizines vietas.  
• Darbų vertinimo komisijoje dalyvaus 4 progimnazijos 
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lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos. 
2.11.4. Šiaulių m. netradicinės 5 – 
6 kl. kvadrato varžybos. 

Rugsėjis 
Spalis 

L.Sabaliauskienė  
I. Razumienė  

J. Ančervičiūtė • Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių „Romuvos“ ir 
Salduvės progimnazijų. 
• Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanėlėmis.  
• Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. 

2.11.5. Šiaulių m. 8 kl. mokinių 
atidumo konkursas „Stay calm be 
attentive“ („Išlik ramus, sukaupk 
dėmesį“).  

Spalio 
pab. 

Ž. Leinartienė 
V. Klimavičienė 
V. Bernikienė 

Progimnazijos Bus tobulinami mokinių kalbiniai ir IT įgūdžiai, ugdomas 
kritinis mąstymas ir kūrybiškumas. 

2.11.6. Šiaulių m. draugiškos 
varžybos „Taikioji ranka”.  

Lapkritis L.Sabaliauskienė  
I. Razumienė 
  

J. Ančervičiūtė • Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių „Romuvos“, 
Salduvės progimnazijų. 
• Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanėlėmis.  
• Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. 

2.11.7. Šiaulių m. kalėdinis stalo 
teniso turnyras „Juventa“ - 
Medelynas”. 

Gruodis L.Sabaliauskienė  
I. Razumienė 
  

J. Ančervičiūtė • Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių „Romuvos“, 
Salduvės progimnazijų. 
• Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanėlėmis.  
• Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. 

2.12. Tarptautinių, respublikinių, 
Šiaulių m. projektų vykdymas: 

• 17 mokytojų (19%) vykdys 8 tarptautinius, 5 respublikiniusų ir 1 Šiaulių miesto projektą. 
• Projektinėje veikloje dalyvaus 22 klasės iš 30 (73%): visos 1 – 4 kl., 6abc, 7abc kl. bei 5 – 8 kl. choras. 

2.12.1. Tarptautinis (Oxford 
University Press) “The Project 
Competition 2021 - Who will you 
invite to your video call?” („Ką 
pakviesti video pokalbiui?“. 

2020-11-
02- 
2021-05-
29 

V. Klimavičienė - Dalyvauja 6bcd, 7ab kl. 
Tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, 
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 
Mokiniai dirbs grupėmis arba poromis, jie sukurs 
„gyvąjį“ ekraną, prie kurio pakvies žmones (jie gali būti 
iš bet kurio laikmečio), kuriems užduos klausimus, o taip 
pat parašys ir įsivaizduojamus atsakymus. Mokinių darbai 
bus išsiųsti Oksfordo universiteto leidyklai ir dalyvaus 
konkurse. 

2.12.2. Tarptautinis Nordplus 
eTw “Wonders of the digital 
world” (,,Skaitmeninio pasaulio 
stebuklai”). 

2019-08-
01 - 2021-
09 

A. Dirginčienė D. Kontrimienė 
I. Karskienė 
V. Bernikienė 
R. Vargalienė 

Dalyvauja 2a, 3a, 4c, 6b kl. 
Partneriai - Danija, Norvegija, Latvija, Estija Lietuva. 
Pagrindinės veiklos: mokyklos pristatymas, paprasti 
eksperimentai su kompiuteriu ir robotais, kalėdiniai 
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papročiai, eksperimentai su vandeniu, eksperimentai su 
žaliąja energija, inžineriniai eksperimentais – ęo 
sekundžių veikiančio įrenginio gaminimas. Galutinis 
produktas – elektroninė projekto veiklų knyga. 

2.12.3. Tarptautinis Erasmus+ 
eTwinning “Alise in Wonderland: 
Discovering our roots” (,,Alisa 
stebuklų šalyje”). 

2018-08-
01 -2021-
09 

A. Dirginčienė D. Kontrimienė 
I. Karskienė 
S. Abalikštienė 

Dalyvauja 2a, 3a, 4c, 6b kl. 
Partneriai - Ispanija, Graikija, Italija, UK, Šiaurės Airija 
(UK), Lietuva. 
Pagrindinės veiklos: šalies emigracijos istorijos 
nagrinėjimas, demokratija mokykloje – klasės seniūno 
rinkimai, piešimas pagal S.Dali, bendras istorijos 
kūrimas. Baigiamasis produktas – elektroninis žurnalas 
apie projekte vykdytas veiklas. 

2.12.4. Tarptautinis eTw 
“Schoolovision 2021 - lucky 13th 
edition („Mokyklų Eurovizija“). 

2020-11-
02 - 2021-
05-30 

A. Dirginčienė L. Stankuvienė 
L. Mikutienė 

Dalyvauja 2a kl. 
Kartu su kitų 23 šalių mokiniais, antrokai dainų konkursui 
rengs ir įrašys dainą. Vyks balsavimas. 

2.12.5. Tarptautinis eTw 
“STEAM in the World of Fairy 
Tails” (,,STEAM*as pasakų 
pasaulyje”). 

2020-10-
01- 2021-
05-30 

A. Dirginčienė I. Karskienė 
A. Zorienė 
A. Mažonavičienė 

Dalyvauja 2ab, 3ab kl. 
Dalyvauja Latvijos, Estijos ir Lietuvos mokyklų 
pradinukai/darželių ugdytiniai. Vaikai skaito pasakas ir 
pagal jas atlieka STEAM*inius darbelius. 

2.12.6. Tarptautinis eTw "Wise 
teens for a wise world"/ "Protingi 
paaugliai protingam pasauliui" 

2021-02-
01- 
2021-05-
30 

Ž. Leinartienė - Dalyvauja 7c kl. 
Bus sukurtas Google drive failas su 4 šalių švietimo 
sistemų pristatymu, Kahoot rinkiniai aplinkosaugos temų 
analizei, elektroninė knyga apie savo šalį, miestą, video 
apie  mokyklą. 

2.12.7. Tarptautinis eTw 
„Gimtinės takais“. 

2020-09-
01 
2021-06-
01 

A. Zorienė  
I. Karskienė  

- Dalyvauja 3ab kl.  
Vyks projekto pristatymas, logotipo kūrimas, lankytinų 
vietų žemėlapio sudarymas. Bus domimasi nacionaliniais 
patiekalais, gimtosios šalies švenčių papročiais ir 
tradicijomis. Vyks išvyka į Kamanų raistą, Siauruku į 
Aukštaitijos nacionalinį parką. Po kelionių bus kuriami 
koliažai.  
Su partneriais gilinsimės į numatytas temas, kurios bus 
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integruotos į mokomuosius dalykus. Bendradarbiausime 
internetinėje erdvėje. „TwinSpace“. Mokytojai dalinsis 
gerąja patirtimi, metodais, idėjomis. 

2.12.8. Respublikinis  eTw 
„STE(A)Muko draugai”. 

2020-09-
01-2021-
05-30 

A. Dirginčienė - Dalyvauja 2a kl. 
Vyks patyrimu, eksperimentais, bandymais grįstos 
pamokos, projektinės veiklos, neformaliojo švietimo 
užsiėmimai. „Mažosiose laboratorijose“ mokiniai ieškos 
atsakymų į probleminius klausimus. Video konferencijoje 
bus dalintasi patyriminiais rezultatais. Bus sukurta 
elektroninė knyga.  

2.12.9. Respublikinis eTw „Mano 
žaisliukas“.  

2020-09-
01 
2021-06-
01 

A. Bružaitė - 
Čiapienė 
R. Janulienė 

- Dalyvauja 1c kl. ir PDG.  
Bus lavinami mokinių STEAM įgūdžiai, kūrybiškumas. 
Mokiniai gamins, pieš, fotografuos sukurtus žaisliukus. 

2.12.10. Respublikinis eTw  
„Metų laikai“. 

2020-09-
01 
2021-06-
01 

D. Dundulienė 
R. Vasiliauskienė 

- Dalyvauja 1ab kl. 
Mokiniai susipažins su metų laikais ir jiems būdingais 
požymiais, stebės gamtą, rinks informaciją apie medžius, 
gamtos gėrybes ir kt. Projektas integruojamas į lietuvių 
k., matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų 
pamokas.  
Sukaupta medžiaga bus pristatoma parodose, šventėse, 
eTwinning projekto puslapyje bei mokyklos elektroninėje 
svetainėje.   

2.12.11. Respublikinis ilgalaikis 
projektas „Sveikatiada“. 

2020-09-
01-2021- 
06 -01 

A. Dirginčienė R. Vargalienė  
1 - 4 kl. 
mokytojai 

Dalyvauja 1 - 4, 6b kl. 
Mokiniams bus suteikiama žinių ir praktinių įgūdžių apie 
sveiką gyvenseną, mitybą, fizinė aktyvumą. Vyks 
vaikams įdomūs, patrauklūs renginiai. Veiklose dalyvaus 
mokiniai, mokytojai, administracija. 

2.12.12. Respublikinis projektas 
„Јungtinis Lietuvos vaikų 
choras“. 

2021-
01/2021-
05  

L. Mikutienė - Dalyvauja 5 - 8 kl. jaunių choras.  
Vadovaujant chorinės muzikos superžvaigždėms iš viso 
pasaulio - nuo Malaizijos iki Argentinos - bus išmokta 12 
giesmių iš įvairiausių pasaulio kultūrų ir birželio 
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pradžioje gyvai arba virtualiai surengtas koncertas 
„Malda pasauliui“, klausytojams dovanosiantis ramybę ir 
vilt į šiuo sudėtingu laiku. 

2.12.13. Šiaulių m. projektas 
„Keliaujančios kūrybos ir 
laisvalaikio dėžutės šeimoms“ 
(mokykla - projekto dalyvė). 

2021 J. Ančerevičiūtė Šiaulių apskrities  
P. Višinskio 
biblioteka 

Projektu bus siekiama parengti kūrybinius ir laisvalaikio 
rinkinius (iš viso 10 dėžučių) pagal skirtingas 
profesionalaus meno rūšis: literatūra, dailė, muzika, 
teatras ir suteikti galimybę šeimos nariams skolintis šias 
dėžutes į namus.  
Dėžučių turinys orientuotas į visos šeimos narius – 
skirtingo amžiau vaikus ir jaunimą; dėžučių turinį sudarys 
skirtingos priemonės: kūrybinės užduotys, stalo žaidimai, 
knygos, pagrindinės priemonės, skirtos kūrybinėms 
užduotims atlikti, kurios galėtų pasilikti šeimose. 
Mokykla prisidės prie paslaugos viešinimo tikslinei 
auditorijai – moksleiviams, tėveliams ir bendruomenei. 

2.13. Ugdymo karjerai veiklų vykdymas: 
2.13.1. 8 kl. mokinių 
supažindinimas su Šiaulių miesto 
gimnazijomis, jose vykdomomis 
programomis. 

Sausis 
Vasaris 

E. Valaitienė 
 

Klasių vadovai 
Gimnazijų 
atstovai 

Mokinių supažindinimas su įvairių miesto gimnazijų 
ugdymo programa, neformalia veikla, erdvėmis. 

2.13.2. Šiaulių m. progimnazijų 8 
kl. mokinių ugdymo karjerai 
konferencija.  
 

Balandžio  
15 d. 

E.Valaitienė 
J. Ančerevičiūtė  
 

8 kl. vadovai 
 
Šiaulių 
„Ragainės“, 
„Gegužių“, 
„Medelyno“ 
progimnazijų UK 
konsultantai 

• 8 kl. bus vykdoma mokinių apklausa, kuria siekiama 
nustatyti, kokios profesijos domina mokinius. 
• Mokiniai rengs pateiktis, pranešimus apie profesijas, 
kuriuos pristatys klasės draugams. 
• Geriausiai pasiruošusiems pranešėjams bus pasiūlyta 
dalyvauti konferencijoje. 
• Bus ieškoma socialinių partnerių, mokinius 
dominančių profesijų atstovų, aktyviai bendradarbiaujama 
su progimnazijų UK konsultantais. 
• Bus skatinamas mokinių žingeidumas, kūrybiškumas, 
savarankiškumas. 

2.13.3. Dalyvavimas Gegužė E.Valaitienė LMNŠC, mokinių • Mokiniai bus supažindinti su įvairių profesijų atstovais, 
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respublikinėje iniciatyvoje „Šok į 
tėvų klumpes“. 

Birželis  tėvai,  socialiniai 
partneriai 

jų darbo specifika.  
• Vyks intensyvus bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais, mokinių tėvais. 

2.13.4. Dalyvavimas 
respublikinėje konferencijoje 
„Lietuvos vaikų balsas“. 

Gegužė 
Birželis 

E.Valaitienė 
L. Skyrienė 
S. Vanagaitė 

MRU 
Edukologijos ir 
socialinio darbo 
institutas, LR 
Seimo Žmogaus 
teisių komitetas, 
VO „Gelbėkit 
vaikus“ ir UAB 
„Šviesa“ 

• Mokiniai dalyvaus pranešimų ir/arba piešinių 
konkursuose, kurių tema - „Aš – pasaulio pilietis“. 
• Bus suteikta galimybė mokiniams kūrybinėmis ir 
meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jiems 
rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač 
politikų, dėmesį į aktualias problemas.  

2.13.5. „Karjeros dienos“ 
organizavimas. 

Lapkričio  
11 d. 

E.Valaitienė LMNŠC, ŠU, 
ŠVK, ŠPRC, 
KTU, mokinių 
tėvai, soc. 
partneriai 

Mokiniai bus supažindinti su tolimesnio mokymosi 
galimybėmis, siūlomomis mokymo(si) programomis, 
įvairių profesijų atstovais, jų darbo specifika, darbo 
rinkos tendencijomis. 

2.14. Įsivertinimo darbo grupės 
veikla: platusis įsivertinimas ir 
naujos tobulėjimo gairės 

Balandis S. Brasaitė Darbo grupė Metodinėse mokytojų, administracijos grupėse vyks 
platusis mokyklos veiklos įvertinimas. Bus pasirinkta 
giluminė sritis, susitarta dėl tobulėjimo gairių. 

 
3 uždavinys - gerinti bendruomenės mikroklimatą, socialinę emocinę aplinką. 
 

Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

3.1.  Mokinių skatinimo ir 
drausminimo sistemos 
tikslinimas. 

I pusmetis Administracija Progimnazijos 
taryba 
Tėvų aktyvas 

Vyks mokinių, mokytojų, tėvų apklausos. 
Dokumento projektas bus pateiktas vertinimui, 
papildymui. Sistema pradės veikti II pusmetyje. 

3.2. Mokyklos rekordų 
fiksavimas „Rekordų knygoje“. 

2021 D. Daukšienė Mokytojai Bus fiksuojamos ir viešinamos  mokyklos bendruomenės 
rekordinės veiklos. 

3.3. Mokinių seimo renginių 
organizavimas. 

2021 J. Ančerevičiūtė Mokinių seimas 
Mokytojai 

Pagal planą numatyta organizuoti šias veiklas:  
• viktoriną, skirtą Vasario 16 - ai, velykinių margučių 
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konkursą - parodą „Margių margis” (03 – 31), popietę 
„M ėgiamiausių knygų pristatymas“, Pasaulinei knygos 
dienai (04 – 23), popietė „Mano įdomiausias muziejus“ 
(05 – 23); 
• mokyklos jubiliejui organizuoti akciją „50 gerų darbų 
mokyklai“, papuošti mokyklos langus, iš buvusių 
mokinių (tėvų), mokytojų surinkti ir paviešinti įdomius 
prisiminimus, kuriančius mokinius pakviesti sukurti naują 
dainą, skirtą gimtadieniui ir ją visiems mokiniams atlikti, 
nuo klasės paruošti vaizdo sveikinimą mokyklai, 
organizuoti dailyraščio apie mokyklą konkursą, mokinių 
darbų/piešinių parodą, bendrose mokinių – mokytojų 
komandose žaisti viktorinoje apie mokyklą, jos istoriją. 

3.4.  Bendruomenės stiprinimo renginių organizavimas: 
3.4.1. Mokytojų išvykos. 2021 Administracija Metodikos taryba Per m. m. bus organizuotos 2 edukacinės /rekreacines 

mokytojų išvykos (siūlymai - žygis į Mūšos –Tyrelio 
pelkių pažintinį taką, plaukimas laivu į Nidą). Išvykas 
planuojama organizuoti per Mokytojų diena ir mokslo 
metų pabaigoje. 

3.4.2. Kvalifikacijos kėlimo 
renginys, skirtas komandos 
formavimo įgūdžių stiprinimui. 

2021 R. Dauliuvienė Metodikos taryba Organizuotas komandos formavimo  kvalifikacijos 
tobulinimo renginys, skirtas pedagogų kolektyvui. 

3.4.3. Rekreacinės – darbo 
erdvės mokytojams kūrimas. 

2021 - 
2022 

R. Tamašauskienė A. Gvergždys • Mokykloje bus įrengta erdvė, skirta  kokybiškam 
mokytojų bendravimui (bendrų veiklų aptarimui, 
pasidalinimui idėjomis, problemomis, tarpusavio ryšio 
stiprinimui). 

3.4.4. Sveikatos stiprinimo, 
bendruomenės telkimo 
kūrybinių dirbtuvių mokytojams 
organizavimas.  

Kovas - 
balandis 

L. Sabaliauskienė 
I. Razumienė 
D. Daukšienė 
 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

• Nugaros pratimai, nugaros raumenų stiprinimas.  
• Popietė „Skonių interpretacijos. „Pavasario gaiva”. 

3.4.5. Sveikatos stiprinimo, 
bendruomenės telkimo 

Lapkritis 
Gruodis 

D. Daukšienė I. Šatkauskienė 
A. Lendzbergienė 

• „Advento vakarojimai” darbelių gaminimas „Gerumo 
mugei“. 
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kūrybinių dirbtuvių 
organizavimas visai 
bendruomenei. 

•  Popietė „Skonių interpretacijos. Adventas”. 
 

3.5.  Progimnazijos tarybos ir 
Tėvų aktyvo veiklos 
organizavimas. 

Sausis PT nariai Tėvų aktyvas • Vyks 3 bendri PT ir TA susirinkimai.  
• Tėvai bus informuoti apie 2020, 2021 m. mokyklos 
veiklą, mokinių pasiekimus, renginius, ugdymo proceso 
organizavimą, naujas TVARKAS. 
• Tėvų aktyvo nariai klasės tėvų susirinkimuose vykdys 
sklaidą, aktyvins 1,2% paramos, mokyklos jubiliejui 
skirtos paramos skyrimą mokyklai, teiks siūlymus dėl 
mokinių skatinimo ir drausminimo sistemos atnaujinimo.    

3.6.  VGK veiklos 
organizavimas. 

2021 R. Dauliuvienė 
 

D. Bartkutė 
S. Vanagaitė 
L. Skyrienė 
L. Vaškienė 
R. Kasparienė 
J. Sedekerskė 
J. Ančerevičiūtė 

• Ne rečiau, kaip  kartą per mėnesį vyks VGK posėdžiai. 
• Vyks 2 Šiaulių bendruomenės pareigūnų pokalbiai su 1, 
5 - 8  kl. mokiniais. 
• Vyks 3 mokinių apklausos (1,5 kl. „Mokymosi stilius“, 
„Patyčios”, NŠA2021).  
• Vyks NŠA2021 tėvų ir mokytojų apklausa. 
• Vyks VO ,,Gelbėkit vaikus“ mokinių grupės prieš 
smurtą formavimas, veiklų planavimas, vykdymas. 
• 1 – 8 kl. prevencijos temomis vyks integruotos dorinio 
ugdymo pamokos: „Solidarumo bėgimas“, „Tolerancija“, 
„Gerumo mėnuo“, „Diena be triukšmo“, Be patyčių“.  
• Kiekvienoje klasėje vyks „Sveikos mokyklos“ siekių 
įgyvendinimui skirtos klasių valandėlės ar kt. veikla 
(tema - „Sveikatos stiprinimas mokyklose COVID - 19 
pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai“). 
Mokytojai el. erdvėje 2 kartus per metus dalinsis 
patirtimi. 
• Pagalbos mokiniui specialistų veikla bus integruota į 1 
– 8 kl. valandėles, pamokas, tėvų susirinkimus: sveikatos 
specialistės L. Vaškienės - 8 temos, socialinės pedagogės 
D. Bartkutės -  3 temos (1 – 4 kl.), socialinės pedagogės 
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S. Vanagaitės – 3 temos. 
• Atsižvelgiant į Šiaulių PPT tarnybos pasiūlą, bus 
sudarytas 2 – 8 kl., mokinių tėvų, mokytojų švietimo 
renginių planas. 
• Vyks 4 akcijos (,,Solidarumo bėgimas”, „Gerumo 
mėnuo“, „Vaikų svajonės“, „Vaikai prieš rūkymą“). 
• Bus organizuotos prevencinės ir kt. 
dienos/savaitės/mėnesiai: Tolerancijos, AIDS, Dauno 
sindromo, Autizmo supratimo, Košės/„Saugaus 
interneto“, „Sveikatos“/„Sąmoningumo didinimo“ ir kt. 
• Bus išrinkti ir pasveikinti 5 – 8 kl. „Draugiškiausi 
mokiniai“. 
•  3 - 4 kl. mokyklos ir miesto skirti skirtingų gebėjimų 
mokiniams bus organizuotas renginys ,,Sėkmės takeliu”.   
• Bus vykdomas projektas „Rudens taku”, skirtas 1 - 4 kl. 
mokiniais, lankantiems logopedines ir specialiojo 
pedagogo pratybas. 
• Per pamokas bus intensyviai stebimas mokinių 
lankomumas, elgesys (vyks socialinio pedagogo, klasės 
vadovo pokalbiai su mokiniais, linkusiais praleisti 
pamokas be priežasties, nesilaikančiais taisyklių). 
• Vyks pokalbiai su mokiniais (ir jų mokytojais), kuriems 
signaliniame pusmetyje išvesti nepatenkinami įvertinimai, 
kurie iš eilės gauna 2 ir daugiau nepatenkinamų 
įvertinimų. Bus teikiama švietimo pagalba. 
• Vyks socialinio pedagogo užsiėmimai, skirti socialinių 
įgūdžių stokojantiems mokiniams. 
• Per metodinę dieną vyks gerosios patirties užsiėmimas 
mokytojams „Socialinės emocinės aplinkos klasėje 
gerinimas“ (pagal SEU programą). 

3.7.  Mokyklos 50 metų jubiliejui skirtų renginių organizavimas:  
3.7.1. Jubiliejinio mokyklos Sausis R. Tamašauskienė Administracija • Sukauptas nuotraukų paketas bus panaudotas 
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kalendoriaus leidyba. Metodinių grupių 
pirmininkai 

kalendoriaus gamybai. 
• Bus užsakyta 160 vnt. 

3.7.2. Mokyklos ženklo  
panaudojimas šventei. 
 

2020 m. 
gruodis 
Sausis 

R. Tamašauskienė A. Gvergždys 
I.Šatkauskienė 
A.Lendzbergienė 

• Bus pagamintas šviečiantis ženklas, papuošiantis 
mokyklos sieną P. Višinskio g. 

• Bus sukurtas jubiliejinis mokyklos ženklas. 
• Bus pagamintas šventinių dokumentų paketas (vokai, 

aplankai, padėka, skelbimas). 
3.7.3. Mokyklos gražinimo 
darbai. 

2021 R. Tamašauskienė J. Ančerevičiūtė 
I.Šatkauskienė 
A.Lendzbergienė 
D. Daukšienė  
A. Gvergždys 

• Bus parengtas mokyklos gražinimo planas. 
• Bus atnaujintas mokytojų valgomasis. 
• Bus baigta įrengti IV a. mokinių poilsio erdvė. 
• Bus įrengta mokinių darbų pakabinimo sistema IV a. 

3.7.4. Mokyklos pažinimo diena 
(1 – 8 kl. kultūrinės, pažintinės ir 
kt. veikla). 

Vasaris - 
balandis 
 
Balandžio  
15 d. 

L. Tomanaitė  
J. Jakubauskas A. 
Dirginčienė 
J. Ančerevičiūtė 

LT, UK, PR 
Klasių vadovai 
 

5 - 8 kl. mokiniai susipažins su mokyklos istorija, stiprins 
ryšius su mokyklos bendruomene, ugdys pasididžiavimo 
savo mokykla jausmą: 
• Vasario - kovo mėn. 5 - 8 kl.  vyks integruotos 
matematikos, istorijos, dailės, geografijos, biologijos, 
gamtos, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, 
kurių metu mokiniai sužinos daug naujų faktų apie 
mokyklą.  
• Po integruotų pamokų kiekviena klasė parengs 
viktorinai po 3 - 5 klausimus su atsakymais iš mokyklos 
istorijos, apie mokyklą (atsakingi klasių vadovai).  
• 5 - 6 kl. klausimus pateiks 8a, 7 - 8 klasės - 8b klasės 
vadovui. 
•  Balandžio mėn. 8a ir 8b kl. mokinių grupės parengs 
KAHOOT viktoriną ,,Įdomūs faktai apie mokyklą. 

3.7.5. IV – asis respublikinis  
solistų ir vokalinių ansamblių 
konkursas „Dainos sparnais 
2021“ 

Balandžio  
22 d. 

V.Juodpusienė L. Tamošiūnas 
T. Laugalis 
L. Mikutienė 

• Bus paruošti ir išsiųsti konkurso nuostatai.  
• Dalyvaus 25 solistai, duetai, tercetai, kvartetai.  
• Atsiųsti įrašai bus sudėti į vaizdo montažą, kurį stebės 
dalyviai, vertins komisija. 

3.7.6. Mokyklos bendruomenės Vasaris - L. Mikutienė G. Šimonienė • Sausio mėnesį TAMO bus paskelbta tėvų ir mokytojų 
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choro veikla. gegužė apklausa dėl dalyvavimo mokyklos chore. 
• Vasario mėn. pateiktas darbų planas, išsiųstos dainų 
natos.  
• Kovo – gegužės mėn. vyks repeticijos nuotoline/gyva 
forma, kurių metu bus paruoštos 2 dainos mokyklos 
jubiliejui: G. Paškevičiaus „Kol kartu“ ir G. Šimonienės 
sukurta daina.  
• Dainos bus atliktos mokyklos jubiliejiniame renginyje 
gegužės 28 d. 

3.7.7. Šeimų dienai skirtas 
bendruomenės žygis. 

Gegužės  
16 d.  

J. Ančerevičiūtė PT ir TA 
I. Razumienė 
L.Sabaliauskienė 
R. Linkevičienė 

• Bus suburta mokytojų, tėvų, mokinių bendra grupė, 
kuri parengs žygio programą su specialiomis 
„jubiliejin ėmis užduotimis“.  

• Daugiausiai teisingai užduočių atlikę juventiečiai bus 
paskatinti prizais. Bus sukurtas filmukas apie žygį. 

3.7.8. Meno kolektyvų koncertas 
„Dainuojanti Juventa”. 

Gegužės  
28 d. 

V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

L. Stankuvienė  
A.Kavaliauskienė 
T. Laugalis 

• Bus aptartas ir atsakingai parinktas kolektyvų 
repertuaras. Į koncertą bus kviečiami buvę mokiniai, 
dabar – profesionalūs dainininkai, muzikantai. 

• Šiaulių kultūros centre vyks jubiliejinis mokyklos 50 - 
mečio koncertas su kviestiniais svečiais. 

3.7.9. Šventinis mokytojų 
vakaras. 

Gegužės  
28 d.   

Administracija Darbo grupė Vakare dalyvaus mokytojai, techninis personalas, 
kviestiniai svečiai. Bus pristatyti išskirtiniai muzikiniai 
pasirodymai, gros gyva muzika. Pasirodys muzikos 
mokytojų suburta instrumentinė grupė. 

3.7.10. Šiaulių m. ugdymo įstaigų 
mokinių kūrybos darbų paroda, 
skirta „Juventos“ mokyklos 
jubiliejui paminėti. 

Gegužė 
Birželis 

A.Lendzbergienė 
D.Daukšienė 
I.Šatkauskienė 

J. Ančervičiūtė • Bus parengti nuostatai. 
• Dalyvaus 5 progimnazijų ir 3 gimnazijų mokiniai. 
• Bus parengta mobili fotografijų paroda, kuri džiugins 
visų dalyvavusių mokyklų bendruomenes. 

3.7.11. Juventos vardadienis.  
 

Birželio  
1 d. 

J. Ančerevičiūtė A.Rimkuvienė 
D. Daukšienė 

•  Pagal mokinių pasirinktą dainą/muziką mokyklos 
kieme vyks masinis bendruomenės  šokis. 
• 1 – 8 kl. bendruomenės mokyklos stadione gamins 50 
m sumuštinį. 

3.7.12. Menų ir sporto dienos: Birželio  J. Ančerevičiūtė PR Bus suburta PER ir DDKT darbo grupė, kuri paruoš menų 
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1 – 4 kl., 5 – 8 kl. 9 ir 22 d.  DDKT ir sporto dienos programą.  
3.7.13. Mokytojų žygis 
baidarėmis „Ju + Venta“ ir 
neplaukiančiųjų veikla krante. 

Birželio  
18 d. 

R.Tamašauskienė  
A. Gvergždys 

I. Razumienė  
L. Sabaliauskienė 
L. Skyrienė 
R. Linkevičienė 

Darbo grupė parengs išvykos planą: numatys žygio 
maršrutą, stovyklavietę, transportą, maitinimąsi, 
mokytojų laisvalaikį. 

3.7.14. Jubiliejinė rugsėjo 1 – 
osios šventė.   

Rugsėjo 1 
d. 

J. Ančerevičiūtė 
V. Juodpusienė 

L. Mikutienė 
A. Rimkuvienė 
D. Daukšienė 
A. Lendzbergienė 
I. Šatkauskienė 

• Bus papuošta mokyklos teritorija. 
• Bus pakelta mokyklos vėliava. 
• 5 - 8 kl. choras su solistais pagal įrašą atliks dainą L. 

Adomaičio dainą „Vandenynai“.  
•  Bus pristatyta šokių kolektyvų choreografinė 

kompozicija.  
3.7.15. Miuziklas „Berniukas, 
kuris ieškojo muzikos“. 

Nuo 
rugsėjo 
 
 
 
 
 
 
 
Spalio  
13 – 14 d. 

V. Juodpusienė 
E. Mačiūnienė 
J. Ančerevičiūtė  
R. Dauliuvienė 
 

L. Mikutienė 
A. Rimkuvienė  
T. Laugalis 
A. Jukna  
Muzikos 
mokytojai 
 

• Kompozitorė I. Mažuikaitė, režisierė E. Mačiūnienė 
sukurs miuziklą.  
• Nuo kovo mėn. solistai, ansambliai, chorai repetuos 
miuziklo dainas. Repeticijos vyks birželio ir rugpjūčio 
mėnesiais. 
• Bus parengtos instrumentinės fonogramos, įrašytas 
vokalas, vyks spektaklio vaidybinės repeticijos.  
• Bus statomos choreografinės kompozicijos, šokiai,  
rūpinamasi sceniniais kostiumais.  
• Bus paruoštas vaizdo įrašas.  
• Spalio mėn. Kultūros centre įvyks 3 spektakliai. 

3.7.16. Muzikos diena (1 – 8 kl. 
kultūrinės, pažintinės ir kt. 
veikla). 

Rugsėjo  
20 – 24 d.  
Spalio 1 d. 

L. Laurinaitienė 
J. Ančerevičiūtė 

T. Laugalis  
A. Mažintas 

•  Vyks Flešmob*ai 1 - 4 kl., 5 – 8 kl. 
• 6 - 8 kl. vyks mėgstamiausių dainų rinkimai. Spalio 
1d. vyks mokyklos gimtadienio šventė - diskoteka 
mokiniams. 
• Aktų salėje/fojė vyks diskoteka „Mano muzikos 
grojaraštis“. 

3.7.17. Šv. Mišios Šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Spalis L. Skyrienė Klasių vadovai Vyks Šv. Mišios už mirusius ir gyvus „Juventos“ 
progimnazijos mokinius, mokytojus. 

3.7.18. Šiaulių m. Žemės meno 
akcija „Atvirukas mokyklai”. 

Spalis D. Daukšienė  
J. Ančerevičiūtė 

I. Šatkauskienė 
A. Lendzbergienė 

• Bus parengti nuostatai. 
• Dalyvaus 5 progimnazijų ir 3 gimnazijų mokiniai. 
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Socialiniai 
partneriai 

• Bus parengta mobili fotografijų paroda, kuri džiugins 
visų dalyvavusių mokyklų bendruomenes. 

3.7.19. Vokalinės instrumentinės 
mokyklos grupės veikla. 

III ketv. A. Mundinas G. Fursalovas 
A. Mažintas 
L. Tamošiūnas  
Ž. Gedvilaitė 

• Bus suburta vokalinė instrumentinė grupė, kuri gros 
šventiniame mokyklos jubiliejaus mokytojų vakare. 
• Mokytojai rinks repertuarą, mokysis partijas ir 
repetuos bendram tikslui pasiekti. 

3.7.20. Baigiamoji jubiliejinė 
šventė „Šviesos diena“.  

Gruodžio  
13 d. 

J. Ančerevičiūtė 
V. Juodpusienė 
A. Kavaliauskienė 

Jubiliejinė darbo 
grupė 

Bus prisimintos, pristatytos, pademonstruotos 
įspūdingiausios jubiliejinių metų akimirkos, padėkota 
iniciatyviausiems bendruomenės nariams, socialiniams 
partneriams. Vakarą papuoš muzikos kūriniai, parodos. 
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