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I. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė 
 
 

(2018 metų veiklos planas buvo apibendrintas ir įvertintas 4 balų sistema Metodikos tarybos posėdyje (2018-12-18, Nr. MT-5). 
 
TIKSLAS  – tęsti visuminio asmenybės ugdymo sistemos įgyvendinimą. 
 
UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti ugdymo kokybę, taikant mokymo metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. 
2. Gerinti bendruomenės narių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį klimatą. 
3. Puoselėti kultūrines tradicijas švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – metį. 
4. Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę. 

 

Sritis  Priemonė  Data  
Atsakingi 
asmenys 

Partneria
i ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Verti
nimas 

1. Tobulinti ugdymo kokybę, taikant mokymo metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. 
1. 1. 
Ugdymo 
moderniza
vimas. 
 

1.1. 1. Mokytojų 
apklausa „Turimų 
IT išteklių 
(įrenginių, 
programų, virtualių 
aplinkų)  efektyvus 
naudojimas“.  

Kovo 
mėn. 

Administrac
ija 

Metodinių 
grupių 
pirminink
ai 

Apklausoje dalyvaus 80% 
progimnazijos mokytojų. Bus 
išsiaiškinta, ar efektyviai ir kuriose 
klasėse yra naudojami IT ištekliai. 
Analizė bus pristatyta Metodikos 
tarybos, metodinių grupių 
susirinkimuose, numatyti situacijos 
gerinimo žingsniai.    

Apklausa nevykdyta. 2,75 

1.1.2. IT naujovių, 
mobiliųjų 
įrenginių, virtualių 
mokymosi aplinkų 
bei atvirų švietimo 
išteklių taikymas 
visų mokomųjų 
dalykų pamokose. 

2018 
m. 

Mokytojai 
Klasių 
vadovai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Administr
acija 
 
 

Pagerės sąlygos saviraiškiam 
mokymuisi.  
Mokiniai susipažins su nauja 
mokymosi erdve, mokysis 
naudodamiesi IT įrenginiais ir 
programomis (turės papildomos 
informacijos šaltinių, mokomajame 
socialiniame tinkle atliks testus, kurs 
asmeninius mokymosi profilius, 

Pagal Švietimo skyriaus laimėtą 
projektą ,,IKT mokymai 
mokytojams” užsiėmimus lankė 
18 mokytojų. 
IT (planšetės), interaktyvi lenta 
naudojama ugdymo procese, 
atnaujintas vienas kabinetas. 



klasės ir namų darbų užduotis, rengs 
projektus, gaus papildomų 
įvertinimų ir kt.).  
IT išteklių įvairovė bus pradėta 
naudoti efektyvesniam darbui su 
specialiųjų poreikių mokiniais. 

Birželis 
Gruodi
s 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Mokytojai 2 kartus per metus vyks metodinių 
grupių susirinkimai, kuriuose 
mokytojai pasidalins IT išteklių 
naudojimo patirtimi. Bus pradėta 
rengtis respublikinei konferencijai 
„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui”. 

2 kartus vyko metodinių grupių 
susirinkimai, kuriuose mokytojai 
dalinosi IT naudojimosi 
galimybėmis. Vyko direkcinės 
tarybos pasitarimas, Metodikos 
tarybos susirinkimas, pasiruošta 
metodinei konferencijai ,,Pamoka 
šiuolaikiniam mokiniui” 

1.1.3. Meninės 
saviraiškos 
šiuolaikinio 
muzikavimo 
programos 
plėtojimas 1c, 2c 
klasėse. 

Kovas 
– 
gegužė   

L.Tamošiūna
s 
L.Stankuvien
ė 
G.Šimonienė 

Mokinių 
tėvai 

Programa bus pristatyta būsimų 1 
klasių mokiniams, jų tėvams. 
Pristatyme dalyvaus 1c klasės 
mokiniai. 
Meninės saviraiškos šiuolaikinio 
muzikavimo programos plėtojimo 
galimybės bus išanalizuotos 
Direkcinės tarybos susirinkime. 

Gegužės mėn. vyko 1c kl. 
koncertas mokinių tėvams. 
Mokiniai grojo fleitomis, Orfo 
instrumentais, dainavo. Programa 
aptarta direkciniame pasitarime. 
2018 - 2019 m. m. programą 
naujai pasirinko ir 1c kl. vykdo 12 
mok. (mokyt. R. Urniežienė). 

1.1.4. Kultūrinių, 
pažintinių ir kt. 
netradicinio 
ugdymo dienų 
organizavimas. 
 
 

Vasario 
9 d. 
Kovo 
20 d. 
Baland
žio 19 
d. 
Birželio 
1 d. 

R.Dauliuvie
nė 
J.Ančereviči
ūtė 
V.Juodpusi
enė 
I.Barkienė 

Metodinių 
grupių 
pirminink
ai 

Bendradarbiaujant mokytojams, bus 
parengti ir 1 – 8 klasėse įgyvendinti 
4 netradicinio ugdymo dienų planai 
(Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – 
mečio ir lietuvybės puoselėjimo (1), 
gamtosauginio ugdymo (2), STEAM 
ir projektinės veiklos (3), Vaikų 
gynimo ir Taikos (4).  
Į netradicinio ugdymo dienų turinį 
bus įtraukti socialinių partnerių 

Metodinėse, darbo grupėse 
sudaryti ir įgyvendinti 4 
netradicinio ugdymo dienų planai. 
Įgyvendinant veiklas, įtraukti 
socialiniai partneriai: Šiaulių 
savivaldybė, Šiaulių universitetas, 
Valstybinis choras “Vilnius”, 
Jelgavos 4 vid. mokyklos 
mergaičių choras, Šiaulių Juliaus 
Janonio gimnazija, Moksleivių 



(„Sferinio kino teatro”, Zoologijos 
sodo UAB „Mapeta“) edukaciniai 
užsiėmimai 1 – 3, 4 – 5 kl. 
mokiniams, apmokami iš MK lėšų.    
Veiklos naudingumą, patrauklumą ir 
kt. gerai vertins 65% 5 – 8 kl. 
mokinių. 

namų dramos studija “Kompanija 
šauni”, “Sferinis kinas”,  
Zoologijos sodas UAB „Mapeta“ 
(edukacinės programos 
apmokėtos iš MK lėšų). Mokiniai 
nevertino pažintinės veiklos 
kokybės. 

1.1.5. STEAM 
krypties renginių 
organizavimas. 

Kovo 
23 d.  

L.Tamošiūn
as 
E.Bukienė 
V.Girčius 

Lietuvos 
Išmaniųjų 
mokytojų 
asociacija, 
VEX 
robotic 
Lietuva 

Bus organizuotas respublikinis 1 – 4, 
5 – 8 kl. VEX IQ robotų turnyras, 
kuriame dalyvaus 15 komandų – 30 
mokinių („Juventos“ progimnazijai 
atstovaus 3 komandos po 2 
mokinius). Mokiniai bus skatinami 
domėtis intelektualiomis valdymo 
sistemomis ir robotika, gebės 
praktiškai panaudoti mokslo ir 
technikos žinias, bus propaguojama 
techninė kūryba. 

2018 m. kovo 23 d. Šiaulių 
„Juventos“ progimnazijoje vyko 
Lietuvos VEX IQ robotų 
čempionatas, į kurį susirinko 
svečiai iš Alytaus, Klaipėdos, 
Pagėgių, Šiaulių, Šilalės ir 
Švenčionių progimnazijų bei 
gimnazijų.  
Buvo varžomasi trijose 
skirtingose rungtyse: HIGHRISE, 
RINGMASTER ir 
PROGRAMAVIMO. 
Šiaulių „Juventos“ progimnazijai 
atstovavo net trys komandos po 2 
mokinius. VEX IQ robotų 
HIGHRISE rungtyje tarp 8 
komandų, 4 - okų  komanda 
„Mantignas“ pasirodė puikiai ir 
užėmė II vietą. VEX IQ robotų 
RINGMASTER rungtyje 
dalyvavo net 15 komandų. 
„Juventos“ komanda pateko į 8 – 
tuką. 

Gegužės 
10 d. 

L.Tamošiūn
as 

ŠU 
matematik

Bus organizuotas 1c, 1d, 2d, 3d kl. 
renginys „Mokslo mugė“. 12 mok. iš 

Vietoj “Mokslo mugės” vyko 
kūrėjų mugė “Maker Faire”. 1d, 



E.Bukienė 
L.Jurevičiūt
ė 

os ir 
informatik
os 
katedros 
dėstytojai  

2d kl. pristatys mokslinius – 
tiriamuosius darbus, 13 mok. iš 3d 
kl. – programavimo projektus, 2 
mok. iš 4 kl. – VEX robotus. 10 
renginio dalyvių (mokinių ar jų tėvų) 
galės dalyvauti robotų varžybose.   
Bus populiarinami STEAM krypties 
mokomieji dalykai, „Login‘ukų“ 
programa, ugdomas holistinis 
pasaulio suvokimas. 

2d, 3d klasių mokiniai, 
besimokantys pagal STEAM 
krypties programą, pristatė 
techninės kūrybos projektus. 
Renginyje dalyvavo svečiai iš 
“Ragainės” progimnazijos bei 
Šiaulių Jėzuitų mokyklos. 
 

1. 2. 
Kvalifikac
ijos 
kėlimo ir 
tobulinim
o renginių, 
gerosios 
pedagogin
ės patirties 
sklaidos 
organizavi
mas. 

1.2.1. Gerosios 
patirties sklaida - 
mokymai 
„Virtuali ų aplinkų 
naudojimas 
ugdymo procese“.  

Vasario  
21 - 22 
d.  
 

1 – 4 kl.,  
anglų k., 
MIGS, 
muzikos 
mokytojai  

Administr
acija 

Vyks 2 - 4 užsiėmimai, kuriuose 
mokytojai su kolegomis dalinsis 
darbo su planšetėmis, interaktyviais 
išmaniaisiais kubais, išmaniosiomis 
lentomis, virtualiomis programomis 
telefonuose ir kt. patirtimi.  
Užsiėmimuose dalyvaus 40%  
progimnazijos mokytojų. 

2018-02-13 vyko gerosios 
patirties renginys ,,MICRO: BIT 
panaudojimas UP” (16 dalyvių), 
2018-02-21 - ,,Pažintis ir 
mokymai apie interaktyvią lentą ir 
kubus” (19 dalyvių) ir ,,Saugaus 
interneto ambasadorius klasėje” 
(23 dalyviai). 2018-08-29 vyko 
EMA mokymai. Dalyvavo 51 % 
mokytojų. 

3,87 

1.2.2. 
Respublikinis 
seminaras ir atviros 
pamokos 1 – 4 kl. 
ir užsienio kalbų 
mokytojams 
,,Darbas su IT 
iPadais“. 

Baland
žio 18 
d.  

D.Gedminie
nė 
A.Dirginčie
nė 
 

Kuršėnų 
Pavenčių 
mokyklos 
anglų k. 
mokytoja 
ekspertė  
S.Riškienė 

Seminare dalyvaus 1 – 4 kl. ir 
užsienio kalbų mokytojai. 
Atviras pamokas ves ir patirtimi 
dalinsis mokytojai D.Gedminienė, 
D.Kontrimienė, V.Kairienė, 
E.Bukienė, A.Dirginčienė, 
L.Tamošiūnas. 

Dalyvavo 30 mokytojų. Atviras 
pamokas vedė visi numatyti 
mokytojai. Atsiliepimai, 
apibendrinimas: 
http://www.iklase.lt/juventos-
progimnazija-daugiau-nei-ismani-
mokykla/ 

 1.2.3. 
Respublikinės 
konferencijos 
„Pamoka 

Spalio 
30 d.  

Darbo 
grupė 

Lietuvos 
Išmaniųjų 
mokytojų 
asociacija 

Konferencijoje savo patirtimi 
dalinsis 30% progimnazijos 
mokytojų bei svečiai iš kt. Lietuvos 
mokyklų. 

2018-11-07 vyko respublikinė 
metodinė praktinė konferencija, 
kurioje 22 progimnazijos 
pedagogai (30%) vedė atviras, 



šiuolaikiniam 
mokiniui” 
organizavimas.  

Bus rodomos atviros, meistriškumo 
pamokos, jų fragmentai, filmuota 
medžiaga, dalinamasi renginių 
organizavimo, projektų vykdymo ir 
kt. patirtimi. 

meistriškumo pamokas. Buvo 
rodoma filmuota medžiaga, 
dalinamasi renginių 
organizavimo, projektų vykdymo 
ir kt. patirtimi. Konferencijoje 
dalyvavo apie 90 pedagogų. 

1.2.4. Gerosios 
patirties sklaida po 
„Erasmus + KA1” 
projekto darbo 
stebėjimo vizitų ir 
kursų.  

2018 
m.  
rugsėjis 
- 
gruodis 

Ž.Leinartie
nė 
V.Klimaviči
enė 
V.Bernikien
ė 
E.Bukienė 
L.Tamošiūn
as 

L.Jureviči
ūtė 
R.Palepšai
tienė 
Z.Girčiuvi
enė 
V.Girčius 

Gavus Erasmus+  KA1 projekto 
finansavimą, bus vykdoma veikla, 
skirta kontekstiniam mokymui: 
darbo stebėjimo vizitai, seminarai, 
gerosios patirties sklaida, kuriama ir 
5d klasėje vykdoma anglų kalbos, 
gamtos, matematikos, dailės, 
istorijos, IT, klasės vadovo 
integruota programa).  
2 pedagogų grupės dalyvaus 2 
kursuose, seminaruose ir vykdys 
gerosios patirties  sklaidą.    

2 projekte dalyvaujančių 
mokytojų grupės (4 ir 3 mokyt.) 
dalyvavo  kvalifikacijos kėlimo 
kursuose: 2018-10-23 ir 30, 
Florencija (Italija) - “Projektinis 
mokymas(is)” ir 2018-11-18 ir 24, 
Praha (Čekija) “CLIL- dalyko 
turinio ir užsienio kalbos 
integravimas“. Po kursų dalintasi 
įgyta patirtimi  su mokyklos 
bendruomene, mokyklos 
tinklalapyje, FB, TV, Šiaulių m., 
regiono , šalies spaudoje, 18-10-
10 Plungėje vykusiame  seminare 
“Interaktyvūs ugdymo metodai 
natūraliose aplinkose”. Projekto 
grupės nariai (V.Klimavičienė, 
V.Bernikienė, Ž.Leinartienė, 
L.Jurevičiūtė, L.Tamošiūnas, 
R.Palepšaitienė, E.Bukienė, R. 
Vargalienė) 2018-11-07 vedė 
atviras/meistriškumo pamokas 
progimnazijoje vykusioje 
metodinėje - praktinėje 
konferencijoje “Pamoka 
šiuolaikiniam mokiniui”.  



Specialiai projektui sukurtoje 
internetinėje svetainėje 
www.pblatjuventa.weebly.com, 
talpinami pamokų planai, 
metodinė medžiaga, naudingos 
nuorodos ir kt. 

1.3. 
Integruoto
s 
pamokos/
veiklos, 
tarpdalykin
is 
bendradar
biavimas. 

1.3.1. Integruotos 
pamokos.  

2018 
m. 
 

Visi 
mokytojai 

Administr
acija 
 

Bus parengtas ir nuolat papildomas 1 
– 8 kl. integruotų pamokų planas. 
Integruotas pamokas pagal 16 temų 
ves 53 pedagogai. Jose 
bendradarbiaus 2 ir daugiau 
mokytojų.  
Vyks 17 mokomųjų dalykų (tikybos, 
etikos, lietuvių, anglų, rusų, 
vokiečių, prancūzų kalbų, 
matematikos, istorijos, geografijos, 
pasaulio pažinimo, dailės, muzikos, 
technologijų, kūno kultūros, 
žmogaus saugos) integruotos 
pamokos. 

Per 2018 m. 1 - 8 kl. vyko 248 
integruotos pamokos.  
17 - oje mokomųjų dalykų pagal 
16 temų vyko pamokas, kuriose 
bendradarbiavo 2 mokytojai. Jas 
vedė 53 mokytojai. 
Integruotų pamokų planas buvo 
parengtas 2018 m. rugsėjo mėnesį 
buvo sudarytas, bet nuolat 
nepildomas, integruotų pamokų 
planas. 

3,75 

1.3.2. 5 – 8 kl. 
mokinių rengimas 
respublikinei 
konferencijai 
„Mano Lietuvai – 
100“.  

Vasario 
19 – 22 
d. 

Administrac
ija 
 

Mokytojai Per Žiemos atostogas 4 dienas vyks 
konsultacijos mokiniams, 
besirengiantiems konferencijai. 

Per Žiemos atostogas 4 dienas 
vyko konsultacijos mokiniams, 
turintiems mokymosi sunkumų ir 
besiruošiantiems konferencijai. 

Vasaris 
- kovo 
14 d. 

Administrac
ija 

Darbo 
grupė 

Konferencijai ugdytinius 
bendradarbiaudami rengs 23 
progimnazijos mokytojai (51%).  
Joje 29 pranešimus skaitys 54 
mokiniai (13%). Visiems 5 – 8 klasių 
mokiniams bus sudarytos galimybės 
išklausyti po 4 - 5 pranešimus.          

Buvo patikslinta konferencijos 
tema ir lygmuo: vyko ne 
respublikinė, bet Šiaulių 
apskrities 5 – 8 kl. mokinių 
konferencija „Mano Lietuvai – 
100“.  
39 pranešimus pristatė 77 
mokiniai.  



Ugdytinius rengė 23 mokytojai 
(51%).  
Eksponuota dailės darbų paroda 
„100 – mečio Lietuva“, surengta 
ir pristatyta senų daiktų, monetų, 
kareiviškos amunicijos ir kt. 
paroda).  

1.3.3. Integruoti 
mokomųjų dalykų 
projektai.   
 

2018 
m.  

Mokytojai Administr
acija 

24 mokytojai vykdys 18 integruotų 
trumpalaikių mokyklinių projektų: 
„Draugystės receptai”, „Prisikėlimo 
spalvos“, „Pasaulio religijos”, 
„Gyvenimo stebuklas”, „Gėris ir 
blogis”, „Mąstymo klaidos”, 
„Advento vainikas”, „Duonos 
kelias”, „Elektroninių cigarečių 
grėsmės“, „Alkoholio žala jaunam 
organizmui“, „Savaitė be patyčių“, 
„Pasaulinė diena be tabako“, „Kodėl 
svarbu saugoti savo sveikatą“, 
„Gedimino laiškai“, „Lietuvai“, 
„Žmogus keičia žemę“, „Mano 
svajonių mokykla“, „Teksto, 
muzikos, laikmečio sintezė dainose 
apie Lietuvą“. 

24 mokytojai pagal planą vykdė 
18 integruotų trumpalaikių 
mokyklinių projektų. 

1.4. 
Švietimo 
pagalbos 
aktyvinim
as. 

1.4.1. Reguliarus 
mokinių pasiekimų 
stebėjimas: 
signalinių 
pusmečių vedimas 
ir analizė.  

Lapkrit
is -
gruodis  
Kovas - 
balandis 

Mokytojai Vaiko 
gerovės 
komisija 

Vyks individualūs pokalbiai su 
mokytojais ir klasių vadovais, 
individualūs pokalbiai su mokinių 
tėvais (tiksliniai kvietimai) ir 
direkcinės tarybos bei VGK teminiai 
susirinkimai. 

Suplanuota veikla vyko 2 k. per 
mokslo metus. Pusmečio 
rezultatai gerėjo. 

3,75 

1.4.2. Mokomųjų 
dalykų konsultacijų 

2 
kartus 

Mokytojai Administr
acija 

Bus vykdoma konsultacijų lankymo 
kontrolė, organizuojamos 1 – 8 

Buvo vykdoma konsultacijų 
lankymo kontrolė, mokiniams, jų 



efektyvinimas.  per 
pusmetį  

klasių mokinių  konsultacijos per 
mokinių atostogas, kultūrines, 
pažintines ir kt. dienas. 

tėvams kelis kartus teiktas 
konsultacijų lankymo grafikas, 
derinti laikai. Vyko papildomos 
konsultacijos per mokinių 
atostogas. Galimybe naudojosi 
labiau motyvuoti mokiniai. 

1.4.3. Tyrimas 
„Namų darbų 
skyrimo 
tikslingumas 5 – 7 
klasėse“. 

Baland
žio 
mėn. 

I.Barkienė 
V. Girčius 

K.Vaitkuv
ienė 
L. 
Giedraitie
nė 

Tyrime dalyvaus 75% 5 -7 kl. 
mokinių. Išvados bus panaudotos 
namų darbų skyrimo diferencijavimo 
tobulinimui bei pagrįsti hipotezę, kad 
laikas, skirtas namų darbų atlikimui, 
neturi/turi įtakos mokymosi 
rezultatams. Namų darbai bus 
neskiriami birželio 4 – 8 d., gruodžio 
17 – 21 d. 

Tyrime dalyvavo 73,9% 5 - 8 
klasių mokinių, išvados 
apibendrintos ir pateiktos 
mokytojų susirinkime 2018-08-
31. Optimizuojant mokinių 
mokymosi krūvį, mokytojams 
buvo rekomenduojama neskirti 
namų darbų birželio 4 – 8 d., 
gruodžio 17 – 21 d. 

1.5. 
Socialinių 
kompeten
cijų 
ugdymo 
sistemos 
efektyvini
mas. 

1.5.1. Socialinių 
kompetencijų 
veiklos valdymo 
instrumentų 
tikslinimas. 

Kovo – 
birželio 
mėn.  

SKU darbo 
grupė 

SKU 
darbo 
grupė 

Bus vykdomos 5 – 8 klasių mokinių, 
klasių vadovų apklausos, kurių 
tikslas – įvertinti progimnazijos SKU 
sistemos efektyvumą. Dalyvaus 50% 
mokinių ir 100% klasių vadovų. 
Vyks Mokinių seimo ir klasių 
vadovų susirinkimai apklausos 
rezultatams ir siūlymams aptarti. 
Bus patikslintas progimnazijos SKU 
tvarkos aprašas: socialinės veiklos 
valandų skaičius mokiniui per 
mokslo metus, socialinės veiklos 
krypčių pasirinkimo principai, 
veiklos vertinimo ir įsivertinimo 
instrumentai. 

5 - 8 kl. mokinių ir klasių vadovų 
apklausa nevykdyta.   
Vietoj jos buvo analizuojami 1 - 4 
ir 5 - 8 kl. vadovų planai, 5 - 8 kl. 
mokinių karjeros planai, SKU 
veiklos pildymo kokybė TAMO 
dienyne. Vyko 2 klasių vadovų 
susirinkimai, kuriuose pristatyti 
patikros rezultatai, priimti 
susitarimai.  
Patikslintas progimnazijos SKU 
tvarkos aprašas 2018 - 05 - 21. 

3.62 



1.5.2. Mokyklos 
socialinių partnerių 
tinklo plėtimas. 

Vasario 
mėn. 

SKU darbo 
grupė 

Klasių 
vadovai 

Bendradarbiaujant su klasių 
vadovais, bus vykdoma 5 – 8 klasių 
mokinių tėvų apklausa dėl 
bendradarbiavimo galimybių 
didinimo. Po 1 – 2 siūlymus pateiks 
aštuonių klasių (50%) tėvai. Bus 
praplėstas socialinių partnerių tinklas 
ir parengtas bendradarbiavimo 
planas. Bus pasirašytos 3 naujos 
bendradarbiavimo sutartys. 

Lapkričio 27 - gruodžio 20 d. 
organizuota 1 - 8 kl. tėvų apklausa 
dėl bendradarbiavimo galimybių 
vykdant SKU veiklas didinimo. 
Dešimties klasių tėvai pateikė 29 
siūlymus. 
Per 1 - 8 kl. lapkričio mėnesio 
klasių tėvų susirinkimus jų 
dalyviai supažindinti su Šiaulių 
m. SKU modelio tikslais, 
uždaviniais ir gairėmis.  

1.5.3. 
Bendruomenės 
narių nuostatų, 
susijusių su 
savanoryste, 
plėtojimas vykdant 
projektinę veiklą.  

Vasaris
– 
birželis 

SKU darbo 
grupė 

L.Skyrien
ė 
S.Kiviliaus
kaitė 
R.Linkeviči
enė 
 
Soc. 
partnerė - 
G.Brazlaus
kaitė 

Bendradarbiaujant su Šiaulių 
paliatyviosios pagalbos ir slaugos 
centru, bus parengtas mokyklinis 
projektas „Prasminga savanorystė“.  
Visose 5 – 8 kl. vyks integruotos 
dorinio ugdymo pamokos, 2 
susitikimai su savanorių 
koordinavimo centro vadove 
G.Brazlauskaite, 3 gervelių 
lankstymo popietės, bus 
organizuotas paliatyviosios pagalbos 
centro viešųjų erdvių puošimas, 
veiksmo akcija „Gyva grandinė“.  
20 mokinių ir jų tėvų savanoriaus 
labdaros ir paramos parduotuvėje 
,,Prasmė“.  

Bendradarbiaujant su Šiaulių 
paliatyviosios pagalbos ir slaugos 
centru, vykdytas mokyklinis 
projektas „Prasminga 
savanorystė“.  
Visose 5 – 8 kl. vyko integruotos 
dorinio ugdymo pamokos, 
organizuoti 2 susitikimai su 
savanorių koordinavimo centro 
vadove G.Brazlauskaite, 3 
gervelių lankstymo popietės, 
reklaminė parduotuvės “Prasmė” 
akcija „Gyva grandinė“, su  4a, 
4c, 4d, 3b, 3c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 
7c, 8a, 8b, 8c, 8d lankytasi 
fotografijų parodoje, atliktos 
užduotys. Atsisakyta 
paliatyviosios pagalbos centro 
viešųjų erdvių puošimo. Birželio 
1 d. Šiaulių m. bulvare 
organizuota paramos akcija 



“Sapno apkabinimas” (už 
pagalvėles surinkta 401 eur 
paramos). 

Spalis 
– 
lapkritis 

J.Ančereviči
ūtė 

L.Skyrien
ė 
S.Kiviliaus
kaitė 
R.Linkeviči
enė 
D.Daukšien
ė 
I.Šatkauski
enė 
 
Soc. 
partnerė - 
G.Brazlaus
kaitė 

Bendradarbiaujant su Šiaulių m. 
savanorių centro  atstovais, bus 
vykdomas socialinis projektas 
„Ypatingas grožis“.  
5 – 8 klasėse vyks integruotos 
dorinio ugdymo pamokos/klasių 
valandėlės, skirtos tolerancijos 
ugdymui, savanorių susitikimas su 
iniciatyvos „Aš ir Tu - tai MES“ 
idėjos autore, visuomenininke V. 
Raustyte.  
Bus organizuotas koncertas 
fotografijų parodos „Ypatingas 
grožis“ lankytojams. Mokiniai, jų 
tėvai, mokytojai gamins žaisliukus 
eglutėms - dovaną judėjimo negalią 
turintiems šiauliečiams. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių m. 
savanorių centro atstovais, 
vykdomas socialinis projektas 
„Ypatingas grožis“:  lapkričio 22 
d. 4 muzikos kolektyvai dalyvavo 
ŠU vykusioje parodos atidarymo 
šventėje, 5 - 8 klasėse vyko 
teminės (tolerancijos) dorinio 
ugdymo pamokos, susitikimas su 
visuomenės veikėja 
G.Brazlauskaite.   
Lapkričio 19 - gruodžio 3 d., 
bendradarbiaujant su asociacija 
“Laisvieji piliečiai”, vykdyta 
paramos akcija “Žaisliukai 
eglutei” (parengtos ir judėjimo 
negalią turintiems 66 šiauliečiams 
padovanotos žaisliukų dėžutės). 
10 savanorių iš 6 - 8 kl. dalyvavo 
Tarptautinei neįgaliųjų dienai 
skirtoje akcijoje „Aš ir Tu - tai 
MES“.  

Gegužė 
– 
gruodis 

J.Ančereviči
ūtė 

L.Skyrienė 
S.Kiviliaus
kaitė 
L.Jurevičiū
tė 
R.Linkeviči
enė 
 

Bendradarbiaujant su Šiaulių  
moksleivių namų, Dailės mokyklos, 
Šiaulių savarankiško gyvenimo 
namų  atstovais, bus parengtas 
mokyklinis projektas „Ei, seneli ir 
močiute“, kuris apjungs 30 
savanorių.  

Susitikta su Šiaulių savarankiško 
gyvenimo namų  atstovais, aptarta 
galimos projektinės veiklos. 
Projekto veiklos perkeltos į 2019 
m. 
Vietoj jų  bendradarbiauta su 
“Maltos” ordinu: 2018-11- 09 VO 



Soc. 
partnerės - 
D.Masiulie
nė 
E.Bičkienė 

Vyks kūrybinės dirbtuvės „Kuriu 
dovanėlę“, Šiaulių miesto švietimo ir 
ugdymo įstaigų mokinių 
fotonuotraukų paroda „Ei, seneli ir 
močiute, Jus anūkai paveiksluoja“, 
skirta Pagyvenusių žmonių dienai, 
interaktyvus kalėdinis koncertas – 
pramoga.   

“Gelbėkit vaikus” nariai, 
ansamblis “Kvarta” dalyvavo 
respublikinėje konferencijoje 
“Savanorystė - tai tavo laikas 
sau”, 2018 - 11 - 09 mokykloje 
vykdyta paramos akcija 
“Maltiečių sriuba” (surinkti 135 
eur paramos), 2018-11-15 
dalyvauta Šiaulių m. 
steigiamojoje “Jaunųjų maltiečių” 
vakaronėje ir kt. savanoriškoje 
veikloje.   

 
1 uždavinio „Tobulinti ugdymo kokybę, taikant mokymo metodus, ugdančius mokinių atsakomybę už savo mokymąsi“ vertinimas -  3,58 

 
Sritis  Priemonė  Data  Atsakingi 

asmenys  
Partneriai  Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Verti

nimas 
2. Gerinti bendruomenės narių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį klimatą. 
2.1. 
Dalyvavi
mas 
Sveikatą 
stiprinanči
os 
mokyklos 
ir kt. 
veiklose. 
 
 
 
 
 

2.1.1. ,,Ateities 
sveikatą stiprinanti 
mokykla”. 
 
 
 
 
 

 

2018 
m.  
 
 
 
 
 
 
 

Mokytojai 
 
 
 
 
 

L. 
Vaškienė 
VGK 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 4 kl. prieš 1 pamoką vyks 
mankšta, po 3 pamokų mokyklos 
kieme – judriosios pertraukos, sveiko 
maisto dienos (vaisių - daržovių 
diena, sveikiausio užkandžio 
rinkimai ir kt).  5 - 8 kl. per pamokas 
bus organizuojamos aktyviosios 
pertraukėlės, per pertraukas - 
mankšta lauke, Turizmo ir 
sveikatinimo diena. 
Sveikatos priežiūros specialistė 
organizuos sveikatą stiprinančias 
pamokas, mokymus, klasės 
valandėles (temos - ,,Sveika mityba“, 

Visos suplanuotos ir papildomos 
veiklos įvykdytos, kadangi 1 - 4 
kl. mokiniai dalyvauja ilgalaikėje 
respublikinėje sveikos gyvensenos 
ugdymo programoje 
“Sveikatiada”.  

3,75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Fizinis aktyvumas“, ,,Asmens 
higiena“, ,,Kompiuterių ir mobiliųjų 
telefonų žala“, ,,Pirmoji pagalba“, 
,,Žalingos priklausomybės“). 
Bus tęsiama 1 kl. mokinių dantų 
silantavimo programa. 

2.1.2. ,,Sveikatą 
stiprinančių 
mokyklų“ 
bendradarbiavimas: 
respublikinė sporto 
šventė 
,,Sportuojanti 
mergaitė”.  

Kovas/
balandis 
 
 
 
 

K.Kairienė 
 
 
 
 

D. 
Gedminie
nė 
Komandų 
mokytojai 
 
 

Sporto šventėje dalyvaus 10-12 
mokyklų atstovai (po 10 mergaičių iš 
klasės). Progimnaziją atstovaus 4a, 
4b, 4c kl.  komandos. Sporto šventėje 
dalyvaus soc. partneriai iš Šilutės raj. 
Juknaičių pagrindinės mokyklos. Bus 
laimėta prizinė vieta. 

Balandžio 13 d. ŠU sporto salėje 
vyko 1 – 4 kl. mokinių VII – asis 
respublikinis renginys 
„Sportuojanti mergaitė - būsima 
olimpietė 2018”. Dalyvavo 12 - os 
mokyklų komandos, Lietuvos 
Moterų Sporto Asociacijos atstovė 
VDU docentė, LMSA 
viceprezidentė A. Mockienė ir 
LMSA prezidentė J.Bartaškienė. 
Renginio dalyvės buvo 
paskatintos medaliais ir 
diplomais, mokytojai, studentai – 
padėkos raštais. 
Šventę organizavo ir vedė 
„Juventos“ progimnazijos 
ketvirtokų mokytojos 
D.Gedminienė ir K.Kairienė. 
Joms talkininkavo ŠU dėstytojas 
R. Alūzas. 

2.1.3. 
Respublikinis 
projektas 
„Sveikatiada“. 

2018 
m.  
 

A.Dirginčie
nė 

1 - 4 kl. 
vadovai 

16 pradinių klasių dalyvaus 
respublikinio projekto „Sveikatiada“ 
veiklose. Per metus bus organizuotos 
8 veiklos.  Rezultatai bus viešinami 
progimnazijos tinklalapyje, Etaplius 
naujienų portale. 

Visos veiklos įvykdytos. Birželio 
25 d. „Juventos“ progimnazija  
apdovanota, kaip aktyviausiai 
„Sveikatiados“ veiklas vykdanti 
mokykla (dovana - 3a ir 4b kl. 
mokiniai  rugsėjo mėn. vyko į 



Seimą.  

2.1.4. 
Respublikinis 
projektas „Sveikata 
visus metus“. 

2018 
m.  

D.Daukšien
ė 
L.Jurevičiūt
ė 
V. 
Bernikienė 
A.Mažonaviči
enė 

Lietuvos 
vaikų 
neformalio
jo 
švietimo 
centras 

Veiklose dalyvaus 3a, 6a, 6c, 6d 
klasės. Į sveikatos stiprinimo veiklas 
bus įtraukti 45 mokiniai, jų tėvai, 
pagal galimybes ar poreikį ir visa 
klasė. Pagal pateiktą mėnesio temą 
komandos atliks su 12 iššūkių 
susijusias užduotis ir paviešins 
rezultatą. Pagerės klasių 
mikroklimatas. Bus sudarytos 
sąlygos atsiskleisti individualiems 
vaikų gebėjimams. Projektinės 
grupės gerosios praktikos įdomiais 
pavyzdžiais dalinsis su mokyklos 
bendruomene. 

Projekto veiklose dalyvavo 3a, 4a, 
6c, 6d kl. Kiekvieną mėn. 
mokiniai atlikdavo gautas 
užduotis, pvz.: “Burnelė ne 
šiukšlynas, skrandis ne 
savartynas”, “Ne vien duona 
žmogus sotus”, “Padėk sau ir 
draugui”, “Kai sveikas - tai ir 
linksmas”, “Tylos stebuklinga 
versmė” ir kt. 
Mokiniai siūlė, kaip įdomiai 
atskleisti temą, diskutavo apie 
sveiką mitybą, draugystę, pagalbą, 
savęs ir kitų saugojimą, ieškojo 
įdomių užduočių pateikimo 
formų. Dalyvaudami projekte, 
mokiniai įgijo naujų žinių, 
formavo sveikatos įgūdžius, 
atskleidė savo kūrybines galias. 

2.1.5. Dalyvavimas 
II nacionaliniame 
renginyje „Sveikatą 
stiprinančių 
mokyklų banga per 
Lietuvą“. 

Balandis R. 
Dauliuvienė  
L. Vaškienė 

Šiaulių m. 
Savivaldy
bės 
visuomenė
s sveikatos 
biuras 

Komandą sudarys 6 mokiniai, 
mokytojas ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas. Mokiniai 
susirungs su kitų mokyklų 
komandomis, demonstruos fizinius 
gebėjimus ir sveikatos žinias. 

Balandžio 12 d. Šiaulių miesto 
lengvosios atletikos ir 
sveikatingumo centre vyko 
renginys „Žaidžiu, judu – sveikas 
esu“, skirtas Lietuvos sveikatą 
stiprinančių mokyklų veiklos 25 - 
mečiui paminėti. Jame dalyvavo ir 
„Juventos“ progimnazijos 
komanda. Mokiniai atliko įvairias 
kūrybines ir sportines užduotis. 
Visos dalyvavusios komandos 



buvo apdovanotos Šiaulių miesto 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro padėkomis ir 
dovanėlėmis. Mokykla 
apdovanota padėkos raštu. 

2.2. 
Dalyvavi
mas 
prevencini
uose 
renginiuos
e, akcijoje. 
 

2.2.1. Viktorina 5 
kl. apie sveiką 
gyvenseną. 

Gegužė S. 
Kiviliauskait
ė 

5 kl. 
vadovai 

Viktorina, skirta Nerūkymo dienai. 
Viktorinoje dalyvaus 5 kl. mokinių 
komandos. Mokiniai suvoks ir gebės 
paaiškinti rūkymo žalą,  
kenksmingumą jų augančiam 
organizmui, patirs pozityvių emocijų 
dirbdami grupėse. 

Viktorinoje dalyvavę 8 kl. 
mokiniai prisiminė rūkymo žalą 
organizmui, įtvirtino komandinio 
darbo įgūdžius.  
Buvo sprendžiami kryžiažodžiai. 
Vyko  konkursas “Tabakas ir 
širdies ligos”.  
5 - ose kl. viktorina nevyko. 

3,5 

2.2.2. Diskusija - 
eksperimentas: 
,,Mobiliųjų 
telefonų 
naudojimas 
ugdymo procese“. 

Gegužė PT 
Administrac
ija 

Tėvų 
aktyvas, 
klasių 
vadovai, 
mokiniai 

Bus susitarta dėl tikslingo telefonų 
naudojimo ugdymo procese, aptartos 
mobiliųjų telefonų laikymo vietos 
per pertraukas. 
5 - 7 klasės -  savanorės dalyvaus 
eksperimente ,,Savaitė be mobiliojo 
telefono“. 

Diskusijoje – eksperimente 
dalyvavo, refleksijų dienoraščius 
rašė 6d, 7b, 8b klasių mokiniai. Po 
jo patikslintos naudojimosi 
telefonais taisyklės, parašyti 
laiškai tėvams. Eksperimento 
rezultatai aptarti TA ir PT 
susirinkime. Nutarta prevencinę 
veiklą vykdyti per žmogaus 
saugos pamokas, klasių 
valandėles ir namuose. 

2.2.3. Prevencinis 
renginys ,,Šeštokų 
ekspresas“. 

Birželis S.Kiviliauska
itė 

6 kl. 
vadovai 

 
 

Vyks prevencinis užsiėmimas – 
žaidimas, kurio metu mokiniai 
pagilins žinias apie žalingų įpročių 
neigiamą poveikį sveikatai, jų 
gerovei. Dalyvaus 30 proc. mokinių. 

Prevenciniame renginyje „Šeštokų 
ekspresas“ dalyvavo 44 šeštokai 
(38 proc.) Mokiniai kūrė 
ketureilius apie sveiką gyvenseną, 
mokėsi teikti pirmąją pagalbą 
krizinėse situacijose (panaudotas 
profesionalus manekenas 
modelis), susipažino su 



apsvaigimo nuo psichoaktyvių 
medžiagų keliamais pavojais. 

2.2.4. Akcijos, 
pilietinės 
iniciatyvos: 
,,Išgirskime tylą”; 
,,Solidarumo 
bėgimas”; 
Pilietinė iniciatyva, 
skirta Tarptautinei 
Tolerancijos dienai 
paminėti 
(integruotos 
pamokos); 
 „Pasaulinė rankų 
higienos diena. 

Sausis 
Spalis 
Lapkrič
io 
16 d. 
 
 
 
Gegužė
s 4d. 

VGK 
 
 
 
 
 
 
 
L. Vaškienė 

Klasių 
vadovai, 
mokytojai 
 
 
 
 
 
1 kl. 
vadovai 

Akcijose dalyvaus 75% mokinių. 
Solidarumo bėgime dalyvaus 120 
bendruomenės narių.  
Mokiniai ugdysis bendrąsias 
kompetencijas, toleranciją, 
pakantumą ir kt. 
 
1 klasių mokiniai ugdys gebėjimą 
tinkamai plauti rankas, rūpintis 
sveikata ir užkrečiamų ligų 
profilaktika. 

Įvyko suplanuotos akcijos, 
pilietinės iniciatyvos.  
V - ame “Solidarumo bėgime” 
spalio 10 d. dalyvavo 250 mok. 
 
 
 
Veiklos vyko 1 kl. 

2.3. 
Mokytojų 
kvalifikaci
jos 
tobulinima
s. 
 

2.3.1. 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
seminaras 
,,Ugdymo proceso 
dalyvių 
bendradarbiavimas 
užtikrinant 
įtraukiojo švietimo 
plėtros  kokybę“.  

Vasario 
22 d. 
 

R. Budrienė 
 

R.Dauliuv
ienė,  
R.Kaspari
enė 

20 pedagogų dalyvaus seminare, 
suvoks bendradarbiavimo esmę 
(bendradarbiavimu siekiama 
organizuoti bendrą veiklą, derinti 
bendrus veiksmus, vienyti pastangas, 
kurti bendradarbiavimo veiksmų 
sistemą, plėtoti pagalbos santykius, 
bendrauti, darant įtaką ir keičiant 
vienas kitą). 
 

Vasario 22 d. vykusiame seminare 
dalyvavo 35 mokytojai. 
Seminaro metu pateikti 
specialiųjų mokymo priemonių 
pavyzdžiai ir aptartas jų 
naudojimas. Padaryta išvada, kad 
ugdant intensyvios pagalbos 
reikalaujančius mokinius, lavinant 
jų suvokimo ypatumus, būtina 
vaizdo medžiagos kokybė. 
Pristatytos rekomendacijos, 
padedančios pedagogams 
sėkmingiau vykdyti įtraukųjį 
ugdymą. Akcentuota, kad yra 
būtinas pagarba grįstas šeimos ir 
ugdymo įstaigos 

3,87 



bendradarbiavimas, saugios 
aplinkos ugdytiniui užtikrinimas ir 
šeimoje, ir mokykloje.  
Seminare analizuoti komandinio 
darbo principai ir galimybės, 
konflikto įveikimo būdai.  

2.3.2. Gerosios 
patirties sklaida – 
seminaras 
„Saugaus interneto 
ambasadorius 
klasėje“. 

Vasario 
21 d. 
 
 

S. 
Kiviliauskait
ė 
 D. Juškienė 

1-8 kl. 
vadovai 
 
   

80 proc. klasių vadovų susipažins su 
pagrindiniais saugumo internete 
kriterijais, kurie reikalingi 
užtikrinant mokinių saugumą 
elektroninėje erdvėje. 

Užsiėmimas vyko vasario 21 d. 
Renginyje dalyvavo 23 pedagogai 
(iš jų – 18 klasių vadovų (51 
proc.). 
 

2.4. 
Mokinių 
mikroklim
ato 
gerinimas,  
emocinio 
intelekto 
kompetenc
ijų 
plėtojimas. 

2.4.1. 1 - 8 kl. 
mokinių  
mikroklimato 
tyrimas (apklausos, 
pokalbiai, patyčių 
sąvokų tikslinimas 
ir kt.). 

2018 
m. 
 
 
 
 

1-8 kl. 
vadovai 
S. 
Kiviliauskait
ė 
D. Juškienė 

Mokytojai 
mokiniai 
 
 
 

Per klasių valandėles, ,,Antro 
žingsnio“, ,,Paauglystė kryžkelių“ 
užsiėmimus mokiniams vyks 
pokalbiai-diskusijos apie mokinių 
tarpasmeninius santykius, pagarbų 
bendravimą, saugumą mokykloje ir 
kt. Standartizuotų testų klausimynų 
aptarimas su mokiniais. 

Suplanuotos veiklos vyko visuose 
paralelių klasių koncentruose. 
Atlikus standartizuotų testų 
klausimynų, patyčių masto 
apklausas, stebimi teigiami 
pokyčiai 

3,75 

2.4.2. ,,Veiksmo 
savaitė be patyčių 
2018”. 

Kovo 
19-25 
d. 

VGK 
 

Klasių 
vadovai, 
mokytojai 

Mokiniai kartu su mokytojais 
dalyvaus suplanuotose veiklose, 
mokysis tinkamai reaguoti į patyčias, 
stabdyti jų paplitimą. Bus 
organizuota nepamokinė diena 
,,Draugystės pynė“. 

Kovo 19 - 25 d. vyko integruotos 
pamokos, pintos draugystės 
apyrankės, “keptas” draugystės 
pyragas”, vyko “Alias” turnyras, 
matuotas 5 – 8 kl. emocijų 
barometras, apdovanoti 
Draugiškiausi 5 – 8 kl. mokiniai ir 
kt. 

2.4.3. 4 - 8 kl. 
mokinių patyčių 
situacijos tyrimas -
apklausa, analizė. 

Spalis  
 
 
 

VGK 
 
 
 

IT 
mokytojai  
 
 

Apklausoje dalyvaus 80 proc. 
mokinių. Bus išsiaiškinta mokinių 
nuomonė apie patyčias ir smurtą 
mokykloje, duomenys pristatyti 

Apklausoje dalyvavo 79,4 proc. 
mokinių. 
Spalio 30 d. išvados pristatytos 
VGK, MS.  



  progimnazijos bendruomenei, atlikta 
ankstesnių metų (2017) analizė ir 
palyginimas. Bus pateiktos išvados ir 
rekomendacijos situacijos gerinimui. 

Atlikta 2017 ir 2018 m.  
lyginamoji  analizė. 
Pateiktos išvados (rezultatai 
pagerėjo), rekomendacijos. 

2.4.4. Socialinės 
reklamos 
konkursas Šiaulių 
miesto mokyklų 
įvairių gebėjimų 1-
4 kl. ir 5-8 kl. 
mokiniams 
“Užsikrėsk gerumo 
bakterija“. 

Kovo 
mėn. 

R. 
Dauliuvienė 

R. 
Kasparien
ė  

Socialinės reklamos konkurse 
dalyvaus 10 įvairių gebėjimų 
mokinių iš 7 Šiaulių miesto mokyklų 
ir pateiks plakatus - koliažus patyčių 
ir smurto prevencijos tema. Veikla 
skatins saugios mokinio asmenybės 
augimą, brandai ir ugdymuisi 
palankios aplinkos formavimąsi, 
sudarys galimybes mokiniui jaustis 
gerbiamu, priimamu. 

Kovo 5 – 16 d. progimnazijoje 
vyko Šiaulių m. mokyklų patyčių 
ir smurto prevencijos kūrybinių 
plakatų konkursas - paroda 
„Užsikrėsk gerumo bakterija“. 
Dalyvavo 13 pedagogų ir 48 
mokiniai iš 5 miesto ugdymo 
įstaigų. Mokiniams įteiktos 
padėkos, mokytojams – metodinės 
veiklos pažymos. 

2.5. 
Sisteming
os 
socialinės, 
specialiosi
os 
pedagogin
ės, 
psichologi
nės 
pagalbos 
teikimas 
 

2.5.1. VGK 
posėdžiai, 
individualios  
konsultacijos, 
ilgalaikės 
socialinio emocinio 
ugdymo 
programos, 
užsiėmimai, 
pratybos. 
 
 
 

2018 
m. 
 
 
 
 
 
 
 

R.Dauliuvie
nė 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagalbos 
mokiniui 
specialistė
s, 
mokytojai 
 
 
 
 
 

20 proc. įvairių gebėjimų 
mokiniams, jų tėvams bei 
dirbantiems mokytojams bus 
teikiama papildoma pedagoginė 
pagalba įvairiomis formomis. 
50% mokytojų, dirbančių su SUP 
mokiniais, bus konsultuoti dėl 
tinkamų ugdymo metodų parinkimo 
darbui su specialiųjų ugdymo 
poreikių mokiniais.  
SUP mokiniams (20) bus lavinamos 
sutrikusios funkcijos, padedama 
įsisavinti ugdymo turinį, rengiamos 
pritaikytos ugdymo programos bei 
teikiama specialioji pedagoginė 
pagalba, organizuojamas 
individualios  pažangos aptarimas. 
Esant poreikiui, bus atliekamas 

2018 m. progimnazijoje mokėsi 
43 mokiniai, turintis specialiųjų 
ugdymosi poreikių. Spec. 
pedagogės konsultavo bei 
įvairiomis formomis teikė 
pedagoginę pagalbą 79 % 
mokinių tėvų. 
100% mokytojų, dirbančių su 
SUP mokiniais, buvo konsultuoti 
dėl tinkamų ugdymo metodų 
parinkimo. 
Kiekvienam mokiniui parengtos 
individualios rekomendacijos, 
taikyti specialūs darbo būdai ir 
metodai. Kolegialiai su 
mokytojais parengtos pritaikytos 
bendrosios programos 17 SUP bei 
26 SUP mokiniams, teikiama 

3,62 



pirminis specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokinių įvertinimas, 
prireikus kreipiamasi į pedagoginę 
psichologinę tarnybą. 

specialioji pedagoginė pagalba per 
dalykų pamokas, atsižvelgiant į 
pedagoginės psichologinės 
tarnybų išvadas apie specialiųjų 
ugdymosi poreikius, lygį ir 
ugdymo skyrimą bei bendruosius 
ugdymo planus, remiantis 
mokinio stipriaisiais 
pozityviaisiais gebėjimais. 
Pritaikytos programos aprobuotos 
ir pristatytos VGK. Atliktas 13 
mok., turinčių ugdymo(si) 
sunkumų, pradinis įvertinimas. 
Šiaulių miesto pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje įvertinti 
14 - os mokinių sunkumai ir 
gebėjimai.   

2.6. 
Bendruom
eniškumas
, 
kultūrinio 
sąmoningu
mo 
skatinimas 
 
 

2.6.1. Jogos 
užsiėmimai 
mokytojams. 

2018 
m. 
 

A.Bružaitė -
Čiapienė 

Mokytojai 
 

Norintys sportuoti mokytojai išmoks 
teisingai atlikti 5 Tibeto pratimus, 
gebės atsipalaiduoti, stiprins fizinę ir 
emocinę sveikatą ir kt. 

Vyko keli užsiėmimai. Mokytojai 
nebuvo aktyvūs. 

3,25 

2.6.2. ,,Skonių 
interpretacijos” 

2018 
m.  
 

D. 
Daukšienė 
 

Mokytojai 
 

Vyks 4 teminiai skonių interpretacijų 
užsiėmimai, mokytojai pasidalins 
kulinariniais receptais, vyks 
neformalus mokytojų bendravimas ir 
kt. 

Vyko 2 „Skonių interpretacijų” 
popietės:  pavasarinė ir kalėdinė. 

2.6.3. Mokytojų 
kolektyvo išvykos. 
 

2 k. per 
metus 
 

L.Laurinaitie
nė 
D. 
Daukšienė 

Mokytojai 
 

Bus organizuota išvyka į Rygos 
operos ir baleto teatrą. Dalyvaus 20 
proc. mokytojų. 
Birželio mėn. bus organizuota 
mokytojų išvyka į ,,Miego klinikas“. 
Dalyvaus 45 proc. mokytojų. 

Gegužės mėn. organizuotoje 
išvykoje į Rygos operos ir baleto 
teatrą dalyvavo 10 mokytojų, 
lapkričio mėn. išvykoje į miuziklą 
“Mindaugas karalius” - 5 
mokytojai. 



 
2 uždavinio „Gerinti bendruomenės narių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį klimatą“ vertinimas -  3,62 
 
 

Sritis  Priemonė  Data  Atsakingi 
asmenys 

Partneria
i  

Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Verti
nimas 

Puoselėti kult ūrines tradicijas, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 
3.1. 
Pilietišku
mo 
ugdymas 

3.1.1. Kultūrinė - 
pažintinė diena 
“Lietuvybės 
puoselėjimas 
švenčiant Lietuvos 
100 – metį”. 
 
 

Kovo 
20 d. 
 

J.Ančereviči
ūtė, 
V.Juodpusie
nė,  
A.Kavaliaus
kienė 
 
 

Darbo 
grupė 
 
 

1-4 kl. dalyvaus akcijoje „Šoku 
Lietuvai”, 1 – 2 kl. pieš atviruką, 3 – 
4 kl. rašys laišką Lietuvai, pins 
draugystės apyrankes, kalbės apie 
sveikus užkandžius, dalyvaus 
eilėraščių konkurse  ,,Gražiausios 
eilės tau, Lietuva“ . 
5 - 8 kl. organizuos viktoriną, rašys 
dailyraščiu apie Lietuvą, kurs savo 
šeimos herbą, susipažins su lietuvių 
liaudies tradicijomis, išmoks žaisti ir 
šokti liaudies žaidimus, folklorinius 
šokius, sužinos šiauliečių ir 
juventiečių sėkmės istorijas, 
aplankys senų daiktų, susijusių su 
Lietuvos istorija, buitimi, kultūra 
parodą, gamins senuosius lietuviškus 
patiekalus. 
Bus organizuota muzikinė veiksmo 
akcija „Lietuva brangi“. 
Progimnazijoje koncertuos Jelgavos 
merginų choras.  

1-4 k. mokinių suplanuotos 
veiklos įvyko. Jų buvo daugiau, 
nei numatyta (popietės, konkursai, 
šventės, 1 - 4 kl. koliažų 
konkursas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcijai buvo pasirengta, tačiau ji 
nevyko dėl karantino. 
Jelgavos 4 vid. mokyklos choro 
koncertas nukeltas į kovo mėnesį. 

3,37 



3.1.2. Vasario 16-
osios renginiai: 
koncertas, jaunimo 
eisena, vėliavos 
pakėlimas, himno 
giedojimas. 
 
 
 
 

Vasario 
15-16 
d. 
 
 
 
 

J.Ančerevič
iūtė, 
V.Juodpusi
enė 

L. 
Mikutienė 

Vasario 15 d. 18.30 val. vyks 
šventinė jaunimo eisena (nuo J. 
Janonio gimnazijos stadiono iki 
Prisikėlimo aikštės). Dalyvaus 60 
žmonių. Eisenoje dalyvaus svečiai iš 
Latvijos. Organizatorius – Šiaulių 
kultūros centras. (60 žm.).  
19 val. vyks 3D projekcija (ant 
Šiaulių valstybinės kolegijos pastato 
fasado, Aušros al. 40) „100 atkurtai 
Lietuvai“. Organizatorės - Šiaulių 
valstybinė kolegija, Šiaurės Lietuvos 
kolegija.  
19.10 val. vyks iškilminga Lietuvos 
valstybės vėliavos pakėlimo 
ceremonija ir visuotinė akcija 
„Šviesos keliu“. Dalyvauja grupė 
„Ritmas kitaip“ (vad. A.Banys). 
Organizatorius – Šiaulių kultūros 
centras.  
Vasario 16 d. 14 val. prie J. Janonio 
gimnazijos vyks meninio akcento, 
skirto 1918 m. vasario 16-osios 
Nepriklausomybės Akto signatarų – 
Šiaulių gimnazijos auklėtinių 
Mykolo Biržiškos, Stepono Kairio, 
Alfonso Petrulio ir Jono Vileišio – 
atminimui įamžinti Šiauliuose 
pristatymas. Renginyje giedos 
progimnazijos choras, bus kviečiami 
renginyje dalyvauti visi 
bendruomenės nariai. 

Suplanuotos veiklos neįvyko dėl 
karantino. 



3.1.3. Respublikinė 
mokinių 
konferencija ir 
paroda ,,Mano 
Lietuvai – 100“. 

Kovo 
14 d. 
 

Darbo 
grupė 

Mokytojai  Bus parengti nuostatai ir išsiųsti į 
Lietuvos mokyklas. Konferencijoje 
dalyvaus 48 progimnazijos mokiniai, 
kuriuos ruoš 23 mokytojai. Bus 
parengtas 31 pranešimas.  

Buvo patikslinta konferencijos 
tema ir lygmuo: vyko ne 
respublikinė, bet Šiaulių 
apskrities 5 – 8 kl. mokinių 
konferencija „Mano Lietuvai – 
100“.  
39 pranešimus pristatė 77 
mokiniai. Ugdytinius rengė 23 
mokytojai (51%).  
Eksponuota dailės darbų paroda 
„100 – mečio Lietuva“, surengta 
ir pristatyta senų daiktų, monetų, 
kareiviškos amunicijos ir kt. 
paroda).  

3.1.4. Integruotų 
pamokų savaitė 
,,Lietuva”. 

Kovo 
12-16 
d. 

Administrac
ija 

Dalykų 
mokytojai 
 

96% mokytojų ves integruotas 
pamokas (kalbės apie Lietuvą, 
žymius žmones, jų darbus, gamtą, 
istoriją ir kt.) Mokiniai įvairiais 
aspektais sužinos apie Lietuvą. 

Kovo 12 - 16 d. 1 - 8 kl. vyko 
integruotos pamokos, skirtos 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
100 - mečiui (mokytojai 
dėstomoje klasėje šiai temai skyrė 
po 1 pamoką). 

3.1.5. Ekspozicija ir 
istorijos pamoka J. 
Janonio gimnazijoje 
,,Šiaulių gimnazijos 
auklėtiniai - Vasario 
16 - osios Lietuvos 
nepriklausomybės 
Akto signatarai". 

Kovas Istorijos 
mokytojos 

J. Janonio 
gimnazija 

7-8 kl. mokiniams vyks istorijos 
pamokas J. Janonio gimnazijos 
muziejuje (pamokas ves muziejaus 
darbuotoja). Bus pristatyti keturi 
gimnazijos auklėtiniai - Vasario 16-
osios nepriklausomybės  Akto 
signatarai. 

Pamokos nevyko. 

3.1.6. Akcijos 
,,Tautinę giesmę 
giedokim kartu”, 
“Tautinė vėliavėlė į 
namus”. 

Kovo 9 
d. 

Muzikos ir 
pradinių kl. 
mokyt. 

Dalykų 
mokytojai 

Akcijoje dalyvaus 96% mokinių ir 
mokytojų, bus giedama “Tautiška 
giesmė”. Pradinių kl. mokiniai 
gamins trispalvę vėliavėlę ir ją 
parsineš į namus. 

Veiklos įvykdytos. 



3.1.7. 100 – mečiui 
skirtos klasių 
valandėlės, stendai, 
popietės, 
konkursai, 
viktorinos. 
 
 

Vasaris 
 
Kovas 
 
 
 

R.Vasiliaus
kienė 
A.Dirginčie
nė 
D.Gedminie
nė 
A. Zorienė,  
D.Gedminie
nė 
 
 

Pradinių 
kl. mokyt. 

1-4 kl. mokiniai bus skatinami 
domėtis savo krašto istorija, tobulės 
mokinių žingeidumas, 
kūrybiškumas. Mokiniai domėsis  
papročiais, tradicijomis. Bus 
organizuota popietė ,,Gražiausios 
eilės, tau Lietuva“, kurioje mokiniai 
deklamuos eilėraščius apie Lietuvą. 
Kovo 9 d. vyks koliažų konkursas 
,,Kartu su Lietuva“ (mokiniai ugdys 
pilietiškumą, plės informacinių 
technologijų gebėjimus. Dalis 
mokinių išmoks dirbti Piccollage 
programa, kiti  - patobulins IKT), 
viktorina „Gudriausias 4 - okas“ 
(mokiniai ugdys pilietiškumą, 
bendradarbiavimo, pažinimo 
kompetencijas. Praplės  savo žinias 
apie Lietuvos istoriją, geografiją, 
žymius žmones). 

Kovo 6 d. vyko popietė, kovo 9 d. 
- koliažų konkursas “Kartu su 
Lietuva”, kovo 30 d.- renginys - 
viktorina  “Gudriausias 
ketvirtokas“. 

3.1.8. Pasirengimas 
ir dalyvavimas 
Lietuvos šimtmečio 
dainų šventėje 
„Vardan tos...“ 

Liepos 
3-7 d.  

V. 
Juodpusienė 

L. 
Mikutienė,  
A. 
Rimkuvien
ė,  
E. ir A. 
Šliauteriai 

Jaunių choras „Melodija“, 
instrumentinė kapela, 4c ir 6c kl. 
liaudies šokių kolektyvai parengs 
šventės repertuarą, kovo mėn. 
pasirodys apžiūrose ir liepos mėnesį 
dalyvaus Dainų, Ansamblių ir Šokių 
šventėse. Šventėje dalyvaus iš viso 
120 mok. 

Dainų šventėje dalyvavo jaunių 
choras (L.Mikutienė), 
instrumentinė kapela (E. ir 
A.Šliauteriai), 4c ir 6c kl. liaudies 
šokių grupės (A.Rimkuvienė).  
Iš viso dalyvavo 110 mok., 11 
mokytojų. 

3.2. 
Koncertų 
ciklas 

3.2.1. Bendras 
Jelgavos 4 
vidurinės 

Kovo 
20 d. 
 

V. 
Juodpusienė 

L. 
Mikutienė 

Progimnazijoje koncertuos Jelgavos 
merginų choras. Bus giedami 
Lietuvos ir Latvijos himnai, 

Kovo 20 d. įvyko koncertas, 
skirtas Lietuvos valstybės 
šimtmečiui. Koncerte dalyvavo 

4,0 



mokyklos ir Šiaulių 
,,Juventos“ 
progimnazijos 
koncertas 
„Draugystės tiltai“. 

mokyklos direktorius kalbės apie 
Vasario 16-os svarbą, koncerto 
pabaigoje abu chorai dainuos 
„Lietuva brangi“.  

Jelgavos merginų choras, giedami 
himnai, “Lietuva brangi”. 

3.2.2. Meno 
kolektyvų 
koncertas miesto 
visuomenei ,,Mano 
gimtinė Lietuva“ 

Kovo 9 
d. 
 

V.Juodpusi
enė  
J.Ančerevič
iūtė 

Seimo 
narys 
 V. 
Simulik 

„Saulės“ koncertų salėje vyks 
progimnazijos mokinių koncertas, 
kuriame dalyvaus vokaliniai ir šokių 
kolektyvai. Bus dainuojamos dainos 
apie tėvynę, šokami liaudiški šokiai 
(iš viso 25 numeriai). Pabaigoje bus 
atliekama solistų ir chorų daina 
„Dieve, laimink Lietuvą“. 

Kovo 9 d. įvyko koncertas “Mano 
gimtinė Lietuva”, jame dalyvavo 
visi meno kolektyvai ir  solistai. 

3.2.3. Meninio 
ugdymo klasių 
koncertas „Skriski, 
skriski Lietuvėlėn“. 

Gegužė
s 15 d. 
 

A.Kavaliau
skienė 

Meninio 
ugdymo 
klasių 
mokytojai 

Koncerte dalyvaus 96 % meninio 
ugdymo klasių mokinių. Bus 
parengtos ir atliekamos lietuviškos 
dainos, lietuvių liaudies šokiai. 

Gegužės 15 d. vyko 
etnokultūrinių klasių (2c, 3cd, 4c, 
5ab, 6c, 8c) koncertas “Skriski, 
skriski Lietuvėlėn”.  

3.2.4. 
Respublikinis 
instrumentinių 
ansamblių 
festivalis ,,Kartu  
smagiau”. 

Spalis D.Ramanau
skienė,  
L.Tamošiūn
as 

Darbo 
grupė 

Kovo mėn. į Lietuvos muzikos 
mokyklas bus nusiųsti nuostatai.  
Instrumentiniame festivalyje 
dalyvaus įvairios sudėties ansambliai 
iš įvairių Lietuvos mokyklų. Iš viso 
dalyvaus 40 ansamblių.  

Spalio 26 d. įvyko respublikinis 
instrumentinių ansamblių 
festivalis “Kartu - smagiau”, 
kuriame dalyvavo 39 ansambliai 
iš Šiaulių, Radviliškio, Kuršėnų, 
Klaipėdos, Raseinių, Mažeikių, 
Ventos, Sedos, Pakruojo. 

3.2.5. Kalėdiniai 
koncertai 
,,Lietuviškos 
kalėdinės giesmės 
ir dainos”. 

Gruodis V.Juodpusi
enė 

Darbo 
grupė 

Bus parengtos lietuvių kompozitorių 
sukurtų kalėdinių giesmių ir dainų 
programos, organizuoti 2 chorinės - 
vokalinės muzikos koncertai. 

Gruodžio 19 d. vyko 2 - 3 kl. 
kalėdinis koncertas “Patikėti 
stebuklu”; gruodžio 21 d. – 4 - 8 
kl. kalėdinės muzikos koncertas 
“Mes girdėjom angelus”.  



3.3. 
Lietuvos 
reprezenta
vimas 
tarptautini
uose 
projektuos
e. 
Kultūrinių 
mainų 
programų 
vykdymas. 

3.3.1.  Kultūrinių 
mainų programa 
,,Laisvė” 
(“Freedom”). 
 
 

Balandi
s, 
gegužė 
 

Ž. 
Leinartienė, 
V. 
Bernikienė, 
E. 
Šliauterienė 

Raaylando 
koledžas 
(Venray, 
Olandija) 
 

Balandžio 8 - 13 d. „Juventos” 
progimnazijos mokiniai ir mokytojai 
vyks į Raaylando koledžą.  
Gegužės 27 - birželio 1  Raaylando 
koledžo mokiniai  ir mokytojai 
atvyks į  “Juventos” progimnaziją.  
Projektinę grupę sudarys - 15 mok. iš 
6-8 kl.  
Svečiai susipažins su Lietuvos 
istorija, literatūra, kalba, papročiais, 
tradicijomis, švietimo sistema. 
Dalyvaus edukaciniuose 
užsiėmimuose Lietuvos šimtmečiui 
paminėti. 

Mainų programa buvo sėkminga. 
Dauguma veiklų buvo skirtos 
susipažinimui su Lietuvos ir 
Olandijos istorija, literatūra, 
menu, kalba, muzika, kultūriniais 
panašumais ir skirtumais.  Venray 
mieste 14 progimnazijos 6 - 8 kl. 
mok. kartu su olandų dalyvavo 
pamokose, įvairiuose 
edukaciniuose užsiėmimuose, 
aplankė Amsterdamą. 
Susitikimo Šiauliuose metu 
dalyviai aplankė Kryžių kalną, 
NATO bazę, Vilnių, dalyvavo 
edukaciniuose užsiėmimuose 
“Rūtoje”, Moksleivių namuose, 
robotikos, dailės, muzikos ir kt. 
pamokose, koncerte “Muzika 
kitaip”, Šeimų dienoje. 

3,87 

3.3.2. Tarpkultūrinė 
programa 
„Nepriklausomybę 
švenčiame kartu“  

Vasaris, 
lapkritis 

V. Girčius, 
L. 
Mikutienė, 
V. 
Juodpusienė 

Jelgavos 
(Latvija)  
4 vidurinė 
mokykla 

Dviejų Baltijos šalių mokyklos 
paminės Lietuvos ir Latvijos 
valstybių atkūrimo šimtmečius. Bus 
pasikeista koncertinėmis 
programomis, skaityti pranešimai, 
dalyvauta šventinėse iškilmėse. 
Renginiuose dalyvaus jaunių choras 
„Melodija“ (50 mok.) 

Vyko Jelgavos (Latvija) 4 vid. 
mokyklos choro koncertas, 
direktorius V.Girčius skaitė 
pranešimą apie Lietuvos ir 
Latvijos kelią į nepriklausomybę. 
“Juventos” progimnazijos choro 
išvyka nukelta į 2019 m. pavasarį. 



3.3. Mokinių 
pasikeitimo 
programa 
,,Skirtingos 
kultūros, bet vienas 
tikslas” (Diferent 
cultures but the 
same purpose” ) 
 

Kovo 
22-28 
d. 
gegužės 
6 -13 d.  
 

L. 
Mikutienė, 
E. 
Šliauterienė, 
A.Adomaiti
enė 
 

Italijos, 
Sora 
Leonardo 
da Vinci 
gimnazija, 
Šiaulių  
J. Janonio 
gimnazija 
 

Kovo 22 - 28 d. 20 mokinių ir 4 
mokytojai vyks į Italiją, Soros L. da 
Vinči gimnaziją, kur dalyvaus 
pamokose, vykdys edukacines 
veiklas, susipažins su kultūros 
paveldu, tradicijomis. 
Gegužės 6-13 d. į ,,Juventos” 
progimnaziją ir J. Janonio gimnaziją  
atvyks 20 mokinių ir mokytojų 
delegacija iš Italijos. Mokiniai 
lankysis pamokose, edukacinėse 
programose, susipažins su Šiaulių 
miesto ir apylinkių istoriniais, 
kultūriniais objektais, Vilniumi. 

Kovo mėn. 20 mokinių ir 4 
mokytojai  vyko į Italiją,  gegužės 
mėn. Šiauliuose priimta italų 
mokinių ir mokytojų delegacija. 
Susitikimų metu vyko edukacinės 
veiklos, kultūrinė programa.  

 
3 uždavinio „Puoselėti kultūrines tradicijas švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – metį“ vertinimas – 3,74. 

 

Sritis  Priemonės  Data  
Atsakingi  
asmenys 

Partneria
i  Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Verti
nimas 

4. Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę. 
4.1. 
Dokument
ai. Veiklos 
kokybės 
įsivertinim
as, 
apklausos. 

4.1.1. Švietimo 
stebėsenos rodiklių 
tikslinimas. 

Vasaris I. Barkienė Skyrių 
vedėjai 

Bus peržiūrėti ir atnaujinti 
progimnazijos švietimo rodikliai, 
vyks 2 direkciniai pasitarimai, 
diskusijos. 

Buvo peržiūrėti ir atnaujinti 
progimnazijos švietimo rodikliai, 
vyko 2 direkciniai pasitarimai, 
diskusijos. 

3,28 



4.1.2. Mokyklos 
strateginio ir 
veiklos plano 
dermė. Tarpinis 
vertinimas. 

Birželis Administrac
ija 

Veiklos 
kokybės 
įsivertinim
o darbo 
grupė 

Bus atliktas tarpinis planų 
vertinimas. 
Atsižvelgiant į įsivertinimo 
rezultatus,  bus atlikta plano 
korekcija. 
 

Buvo atliktas tarpinis planų 
vertinimas. 
Atsižvelgiant į įsivertinimo 
rezultatus,  buvo atlikta plano 
korekcija. Veiklos plano tarpinis 
vertinimas pristatytas Metodikos 
tarybos susirinkime 2018-09-17. 

4.1.3. Veiklos 
kokybės 
įsivertinimo darbo 
grupės plano 
sudarymas ir 
vykdymas, 
vykdomų apklausų 
probleminės srities 
nustatymo 
apklausa)  analizė 
bei duomenų 
aptarimas(NMVA 
apklausa, pr. 

Pagal 
planą 

Veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
darbo grupė 

Bendruom
enė 

Bus sudarytas veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo planas. Po 
plačiojo visuminio įsivertinimo 
išskirti žemiausias vertes surinkę 
rodikliai, kurie turėtų tapti atspirties 
tašku detalesniam padėties tyrimui ir 
sprendimams. Gilesniam problemos 
nustatymui bus parinkti įrankiai 
(klausimynai) IQES online 
platformoje. Gauti rezultatai bus 
panaudoti bendruomenės narių 
susitarimams dėl  tobulintinos srities 
bei kokybės. Bus numatytos 
priemonės veiklos kokybei gerinti. 
Bus pateiktos rekomendacijos 
mokyklos veiklos planui. Su 
rezultatais supažindinta mokyklos 
bendruomenė. 

Buvo sudarytas veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo planas. Vyko 
apklausos IQES online 
platformoje. Gauti rezultatai 
naudojami bendruomenės narių 
susitarimams dėl  tobulintinos 
srities bei kt. Pateiktos 
rekomendacijos, numatytos 
priemonės veiklos kokybei 
gerinimui, mokyklos veiklos 
planui. Su rezultatais supažindinta 
mokyklos bendruomenė. 

4.1.4.Neformaliojo 
švietimo veiklos 
kokybės analizė. 
 

Sausis  V. 
Juodpusienė 

Darbo 
grupė 

Suburta darbo grupė išanalizuos, 
pristatys ir įsivertins NŠM veiklos 
kokybę, nustatys ir pasiūlys 
tobulintinas sritis mokyklos veiklos 
programai. 

Sausio mėn. parengta, aptarta  ir 
pristatyta NŠM analizė, 
numatytos tobulintinos sritys. 

 
4 uždavinio „Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę.“ vertinimas – 3,28. 



2019 m. veiklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas 

 
TIKSLAS  – tęsti visuminio asmenybės ugdymo sistemos įgyvendinimą. 
 
UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti mokinių pasiekimus. 
2. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą. 
3. Puoselėti mokyklos kultūrą. 

 

Sritis  Priemonė  Data  
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt.  Numatomas rezultatas 

1. Gerinti mokini ų pasiekimus. 
1.1. Darbo 

pamokoje  
efektyvini
mas. 

1.1.1. Pamokų stebėjimas. 2019 Administracija VGK Kuruojantys vadovai stebės ir individualiai aptars 40 – 50 proc. 
mokytojų pamokų. Prioritetinis stebėjimo tikslas – mokinių 
įsivertimas (pagal mokyklos Veiklos kokybės vertinimo rodiklius), 
diferencijavimas (kryptingai siekiama pagerinti IQES online 
Lietuva mokinių, tėvų apklausos rodiklį “ “Mano vaikas gali 
pasirinkti užduotis pagal gebėjimus”.  

1.1.2. Integruotos STEAM 
programos kūrimas 
ir įgyvendinimas. 

2019 Projekto darbo 
grupė 

Administracija Bus parengta integruota STEAM programa. Pagal programą 2019 
- 2020 m. m. mokysis 5d kl. mokiniai (kryptingai siekiama 
pagerinti IQES online Lietuva mokinių tėvų apklausos rodiklį 
“Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje yra 
mokoma kelių dalykų). 

1.1.3. Kolegialus pamokų 
stebėjimas. 

Sausis - 
gegužė 

Mokytojai - Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų stebės ir su kolega aptars 2 
pamokas (pagal mokyklos Veiklos kokybės vertinimo rodiklių 
iliustracijas). 

1.1.4. Pagalbos mokiniui 
specialistų pagalba 
pamokose. 

2019 Administracija 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Mokytojai Spec. pedagogė R.Kasparienė (kaip mokytoja pagalbininkė)  
per dalykų pamokas teiks pagalbą klasėse, kuriose mokosi 
daugiausiai spec. ugdymosi poreikių mokinių bei 5d, 6d kl. 
mokiniams. 
Soc. pedagogės D.Bartkutė, S.Vanagaitė dalyvaus elgesio 



problemų turinčių klasių (2c, 5d, 6c) pamokose, kl. valandėlėse.  
Vyks 2 teminiai direkciniai pasitarimai situacijai aptarti. 

1.1.5. Respublikinė 
metodinė - praktinė 
konferencija 
„Šiuolaikinė 
pamoka“. 

Lapkriti
s 
(nepam
okinė 
diena) 

Administracija Šiaulių švietimo 
centras 

20 proc. mokytojų ves atviras/ meistriškumo pamokas/klasių 
valandėles/UK ir kt. užsiėmimus. Konferencijoje dalyvaus apie 50 
respublikos pedagogų. Bus pasidalinta gerąja patirtimi. 

1.2. 
Konsultacijų 
organizavimas, 
lankomumo 
apskaita. 

1.2.1. 1 – 8 kl. mokinių 
mokomųjų dalykų 
konsultacijos per 
mokinių atostogas. 

Vasaris 
Balandi
s 

Dalykų 
mokytojai 

I. Barkienė 
R.Dauliuvienė 

Mokiniams, I pusmetį turėjusiems nepatenkinamų įvertinimų, 
ugdytiniams, turėjusiems mokymosi spragų, bus rekomenduojama 
lankyti konsultacijas. Konsultacijų grafikas bus pateiktas TAMO 
mokiniams, jų tėvams. Pastangos ir pažanga gali būti vertinama. 

1.2.2. Diskusija dėl 
konsultacijų 
skyrimo, 
naudingumo ir 
lankomumo. 

Vasaris 5 – 8 kl. 
mokytojai, 
turintys 
konsultacinių 
val. 

Administracija 

Bus aptarti konsultacijų organizavimo principai, informavimo, 
lankomumo tvarka, pasiekimų vertinimo galimybės.     

 1.3. Pažangos 
stebėjimas. 

1.3.1. 5 – 8 paralelių klasių 
susirinkimai, skirti I 
ir II pusmečio 
ugdymosi pasiekimų 
ir kt. analizei. 

Sausis/ 
vasaris 
Birželis 

I. Barkienė 
J. Ančerevičiūtė 

Dalykų mokytojai 
Klasių vadovai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

2 kartus per metus vyks paralelių klasių mokytojų, specialistų, 
administracijos susirinkimai. 
Bus analizuojami 5 – 8 kl. mokinių mokymosi pasiekimai, 
mokinio asmeninė pažanga, savistabos rezultatai, klasių socialinių 
kompetencijų ugdymo situacija. Numatytos priemonės situacijai 
tobulinti.  

1.3.2. 1 – 4 paralelių klasių 
lietuvių kalbos ir 
matematikos 
kontrolinių darbų 
rezultatų analizė. 

Kovas 
Spalis 

R.Dauliuvienė Pradinių klasių 
mokytojai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

2 kartus per metus vyks pradinių klasių metodinės grupės 
susirinkimai, kuriuose bus aptarti kontrolinių darbų rezultatai, 
numatyta savalaikė pagalba.  

1.3.3. 1 – 8 kl. muzikos 
egzaminų ir 
atsiskaitymų 
rezultatų aptarimas. 

Birželis V. Juodpusienė 
D. 
Ramanauskienė 

Muzikos 
mokytojai 

Gegužės mėnesį vyks solfedžio, muzikos istorijos, instrumento 
egzaminai ir atsiskaitymai. Muzikos mokytojų susirinkime bus 
aptarti rezultatai, numatyti tobulintini aspektai. 

1.3.4. Individualios 
mokinio pažangos 

Sausis 
Birželis 

Dalykų 
mokytojai 

Mokiniai, tėvai Kiekvienas mokytojas  ne mažiau 2 kartus per metus  kartu su 
mokiniu ir (ar) jo tėvais/globėjais aptars mokinio asmenines 



aptarimas 
(individualūs 
pokalbiai su 
mokiniais, jų tėvais). 

Lapkriti
s 

Klasių vadovai mokymosi sėkmes ir nesėkmes (pagal mokyklos Veiklos kokybės 
vertinimo rodiklių iliustracijas). 

1.3.5. Metodinių grupių 
susirinkimas 
„Gerosios mokinių 
įsivertinimo 
patirtys“.  

Balandi
s 

K. Vaitkuvienė 
Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Mokytojai 20 proc. mokytojų metodinėse grupėse dalinsis patirtimi. Bus 
pristatyti mokinių ir mokytojų apklausų apie įsivertinimą 
rezultatai, pateiktos išvados.  

1.4.  NMPP 
rezultatai. 

1.4.1. 2, 4, 6 klasių 
standartizuotų testų 
rezultatų aptarimas 
su mokiniais.  

Gegužė
/birželis 

2, 4 pradinių 
klasių, 6 klasių 
lietuvių kalbos, 
matematikos 
mokytojai 

R.Dauliuvienė 
I. Barkienė 
 

NMPP pildyme dalyvaus 90 proc. mokinių.  
Rezultatai bus aptarti su mokiniais, jų tėvais. 

1.4.2. 2, 4, 6 klasių 
standartizuotų testų 
rezultatų aptarimas 
metodinėse grupėse.  

Gegužė
/birželis 

2, 4 pradinių 
klasių, 6 klasių 
lietuvių kalbos, 
matematikos 
mokytojai 

Kuruojantys 
vadovai 

Vyks pradinių klasių, lietuvių kalbos ir MIGS metodinių grupių 
susirinkimai rezultatams aptarti (sėkmės, nesėkmės, 
rekomendacijos testų pasirengimui ir UP tobulinimui).  

1.4.3. Mokytojų 
susirinkimai 2, 4, 6 
klasių standartizuotų 
testų rezultatų 
aptarimui. 

Birželis 
Lapkriti
s/gruod
is 

V. Girčius 
I. Barkienė 
 
 

2, 4, 6 klasių, 
lietuvių kalbos, 
matematikos 
mokytojai  

Birželio mėn. bus pristatyti NMPP rezultatai, lapkričio/gruodžio 
mėn. – mokyklos kultūros rodikliai.  

1.4.4. TIMSS tyrimas 4a, 
4c klasėse. 

Kovas/
balandi
s 

R.Dauliuvienė A. Mažonavičienė 
R. Valukonienė 

Tarptautiniame tyrime dalyvaus 4a, 4c mokiniai. Jie atliks 
matematikos ir gamtos užduotis, atsakys į klausimyno klausimus. 
Tyrime taip pat dalyvaus mokinių mokytojos, mokinių tėvai, 
mokyklos vadovas. Rudenį mokykla gaus apibendrintus rezultatus. 

1.5. Mokinio 
asmeninė 
pažanga 
(MAP). 

1.5.1. Diskusija dėl MAP 
tvarkos tikslinimo. 

Vasaris I. Barkienė 
J. Ančerevičiūtė 

UK specialistai 
Klasių vadovai 

Bus patikslintas MAP pildymo aprašas, apsvarstyta galimybė 
fiksuoti mokinių drausmę/ elgesį. 

1.5.2. MAP rezultatų 
aptarimas klasėse.  

Sausis 
Birželis 
Rugsėji
s 

Klasių vadovai Mokiniai Sausio 28 d., birželio 20 d., rugsėjo 2 d. 5 – 8 kl. mokiniai aptars 
MAP rezultatus, numatys asmeninės pažangos gerinimo žingsnius.   



1.6.Progimnaz
ijos mokytojų 
organizuojami 
tarptautiniai, 
respublikiniai, 
Šiaulių m. 
dalykiniai 
renginiai. 

1.6.1. Šiaulių m. 5 - 8 ir 9 - 
12 (I - IV) klasių 
meninio skaitymo 
konkursas. 

 

Sausio 
28 ir 29 
d. 

I. Barkienė Švietimo centras Konkurse dalyvaus 40 dalyvių, iš ,,Juventos” progimnazijos - 2 
mokiniai. Bus laimėta viena prizinė vieta. 

1.6.2. 6 – 8 klasių mokinių 
konferencija, skirta 
gimtosios kalbos 
puoselėjimui. 

Vasario 
15 d. 
 
 
 

I. Barkienė  
J. Ančerevičiūtė 
 
 

29 mokytojai 
 
 
 
 

Visi 6 – 8 kl. mokiniai rengs ir klasėse pristatys pranešimus. Juos 
konsultuos 29 mokytojai. 
Vyks 3 „mažosios“ paralelių klasių konferencijos. Jose geriausius 
pranešimus pristatys 25 mok. Ugdytiniai tobulins mokslinio darbo 
rengimo, pristatymo (viešojo kalbėjimo) kompetencijas.  

1.6.3. Šiaulių m. Muzikos 
olimpiada. 

 

Vasario 
5 d. 
 

V. Juodpusienė 
 

Švietimo centras Iš miesto mokyklų dalyvaus 12 mokinių. “Juventos” progimnazijai 
atstovaus 1 mokinė, bus laimėta prizinė vieta. Muzikos mokytojai 
rengs olimpiados užduotis, dalyvaus jas vykdant. 

1.6.4. Šiaulių m. 2 – 4 
klasių mokinių 
pažintinė – praktinė 
konferencija 
„Stebuklai mokslo 
šalyje“. 

Kovo 6 
d. 

A. Dirginčienė 
D. Kontrimienė 
A. Zorienė 
I. Karskienė 

R.Dauliuvienė Renginyje dalyvaus 2 - 4 –l. mokiniai (apie 40 mok.) iš 5 
mokyklų. Ugdytiniai domėsis tiriamąja veikla, bendradarbiaus 
grupėse, atliks bandymus, ugdysis kritinį mąstymą. 

1.6.5. Šiaulių m. 3 - 4 
klasių mokinių 
etnokultūrinis  
renginys - popietė 
„Iš tautosakos 
skrynelės“. 

Kovo 
14 d. 

R. 
Vasiliauskienė 
D. Dundulienė 
 

R. Dauliuvienė Renginyje dalyvaus  22 mok. iš 6 miesto mokyklų, kurie pristatys 
sukauptą medžiagą apie lietuvių liaudies šventes, tradicijas, 
papročius, supažindins su klasėje vykdomais projektais, parodys 
kūrybinius gebėjimus. Per etnokultūrinį ugdymą bus formuojama 
tautos kultūros samprata, puoselėjamos tradicijos. 

1.6.6. Šiaulių m. bendrojo 
ugdymo mokyklų 3 – 
4 kl. įvairių gebėjimų 
mokinių renginys 
„Sėkmės takeliu“. 

Baland
žio 1 
sav. 

R.Kasparienė 
J. Sedekerskė 
D. Bartkutė 
S.Vanagaitė 

R.Dauliuvienė Aktyvinančioje veikloje „Sėkmės takeliu“ dalyvaus 30 įvairių 
gebėjimų mokinių iš 4 - 5 Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų. 
Mokiniai teisingai suvoks bendradarbiavimo, 
bendravimo esmę, lavins emocinį intelektą, fizinę veiklą, valią, 
atmintį. 

1.6.7. Šiaulių m. 5 - 6 kl. 
lietuvių kalbos 

Baland
žio 9 d.  

I. Barkienė 
 

Švietimo centras 
 

Olimpiadoje dalyvaus 30 dalyvių, iš ,,Juventos” progimnazijos - 2 
mokiniai. Bus laimėta viena prizinė vieta. 



olimpiada 
1.6.8. Šiaulių miesto 1 kl. 

renginys 
,,Gudriausias 
pirmokas”. 

Gegužė
s 29 d. 
 
 

D. Gedminienė 
A. Zorienė 
 
 

K. Kairienė  
S. Petrėtienė 
 
 

Renginyje dalyvaus 20 pirmokų iš 4 - 5 miesto mokyklų. Mokiniai 
pagilins gamtamokslines, lietuvių kalbos ir literatūros žinias, bus 
ugdomos bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis kompetencijos, 
stiprinama mokymosi motyvacija. 

1.6.9. Šiaulių m. 5 - 8 kl. 
mokinių konferencija 
„Muzika - universali 
žmonijos kalba”. 

Spalio 
1 d. 

 
V. Juodpusienė 
A. Adomaitienė 
 

 
Muzikos 
mokytojų 
metodinė grupė 
 

Konferencijoje dalyvaus 30 mokinių, kurie pristatys pranešimus 
apie muzikos svarbą  asmenybės ūgčiai, bus paminėta Pasaulinė 
muzikos diena. 

1.7. Projektinė 
veikla. 

1.7.1. Erasmus + KA1 
projektas, 2018 - 
2020 m. “Projektinis 
mokymas(is) - 
įrankis sėkmingam 
visuminiam 
asmenybės 
ugdymui” (“Project-
based learning as a 
successful tool for 
holistic education”) 
5 - 8 kl. 

Sausis - 
gegužė 

Ž. Leinartienė 
 

V. Bernikienė 
V. Klimavičienė 
E. Bukienė 

Direkcinės tarybos posėdyje bus pristatytas projektinių veiklų 
tvarkaraštis. 7 mokytojai dalyvavimas 7 savaičių trukmės 
pasauliniame PBL ir STEAM projekte “Innovate Your Dreams”. 6 
mokytojai kvalifikaciją kels darbo stebėjimo vizituose Bergene 
(Norvegija), Tartu (Estija), Turku (Suomija), Budapešte (Vengrija) 
ir kursuose Bolonijoje (Italija), LT organizuojamuose tiksliniuose 
mokymuose, seminaruose, konferencijose apie projektinį 
mokymą(si) ir STE(A)M. Administracijai ir darbo grupei 
bendradarbiaujant, bus kuriama ir mokytojams, būsimos 5d klasės 
tėvams pristatyta nauja integruota programa.   

1.7.2. Erasmus KA2 
projektas 2018 - 
2020 m.”Alisa 
stebuklų šalyje” -
‘‘Alisa in 
Wonderland“  1 - 4 
kl. 

2019 A. Dirginčienė D. Kontrimienė 
I. Karskienė 
D. Gedminienė 
R. Dauliuvienė 

Projekte dalyvaus 4 mokytojos ir keturių (4a, 2c, 3a, 4b) klasių 
mokiniai. 2 mokytojos ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja 
dalyvaus projektiniame susitikime Gran Kanarijoje (Ispanija), 2 
mokytojos  - susitikime Šiaurės Airijoje, 2 mokytojos – Graikijoje, 
2 mokytojos ir  2 - 3 vaikai – Jungtinėje Karalystėje, 2 mokytojos 
– Italijoje. Vizitų metu vyks stebimoji ir mokomoji veikla. 
Projekto tikslas – kurti įtraukiąją mokyklą, projekto veiklomis 
skatinant skirtingų gebėjimų, socialinės padėties, tautybės ir pan. 
vaikus  įsitraukti į bendrą veiklą, suprasti ir priimti skirtumus, rasti 
savo vietą mokyklos bendruomenėje. 



1.7.3. Twinning - Nordplus 
projektas 2018 - 
2019 m. m. 
,,Stebuklai mokslo 
šalyje“- “Wonders in 
the country of 
science“ 1 - 4 kl. 

 

2019 A. Dirginčienė 
 

D. Kontrimienė 
I. Karskienė 
A. Zorienė 
D. Gedminienė 

Projekte dalyvaus 1a, 1b, 2c, 3a ir 4b mokiniai ir 5 mokytojos. 
Projektiniame susitikime Danijoje dalyvaus 3 mokytojai, 
susitikime Norvegijoje - 4 mokytojai. Vizitų metu vyks stebimoji 
ir mokomoji veikla. 
Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir metodais, ugdymo 
procese taikant STEAM mokymąsi. 

1.7.4. Twinning projektai 
2018 - 2019 m. m. 

 

M. m. A. Dirginčienė I. Karskienė 
D. Kontrimienė 
R. Valukonienė 
L. Stankuvienė 

Bus vykdomi 5 projektai, skirtingais tikslais, kurių tikslas – 
dalintis gerąja patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti su kitų 
mokyklų bendraamžiais bei mokytojais. 

1.7.5. Gerosios patirties 
sklaida pagal 
Erasmus+ KA1 
projektą 
,,Organizacinės ir 
mokytojo-mokinio 
santykių strategijos 
akademinių 
gebėjimų 
tobulinimui" 
("Organizational  
and Teacher-Student 
Relationship 
Strategies to 
Improve Academic 
Results“) 

Gegužė
s 6-17 
d. 

Užsienio k. 
mokytojų 
metodinė grupė 

Administracija   Bus vykdoma priimančios institucijos veikla. Tikslas – pasidalinti 
gerąja patirtimi. 
 

 
 
 
 
 



Sritis  Priemonė  Data  
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir kt.  Numatomas rezultatas 

1. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą. 
2.1.  Žemų 
mokinių 
pasiekimų 
stebėsenos 
vykdymas, 
savalaikė 
korekcija. 
 

2.1.1. 1 – 4, 5 - 8 klasių 
mokinių signalinių 
pusmečių analizė 
(individualūs 
pokalbiai su 
mokiniais). 

Gegužė 
Gruodis 
 

R.Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 

VGK 2 kartus per metus mokytojai pateiks informaciją apie mokinius, 
turinčius žemus mokymosi pasiekimus (gresiantys nepatenkinami 
įvertinimai). Vyks pokalbiai su mokiniais, bus susitarta dėl 
ugdymo pagalbos teikimo, informuojami mokinių tėvai.    

2.1.2. Pagalbos mokiniui 
teikimo atmintinės 
tikslinimas. 

Sausis 
Vasaris 

R.Dauliuvienė 
I. Barkienė 

VGK Patikslinta atmintinė bus pristatyta mokytojams (bus numatytos 
pagalbos priemonės, mokiniui gavus kelis nepatenkinamus 
įvertinimus iš eilės). 

2.1.3. Mokytojų 
susirinkimas 
„Pagalbos teikimas 
skirtingų gebėjimų 
mokiniams“.   

Lapkriti
s 

Administracija 
VGK 

Mokytojai Bus stebimos pamokos 1 – 8 kl.,  kuriose mokosi spec. poreikių 
mokiniai. Pateiktos išvados, rekomendacijos. 

2.1.4. Pagalba 5 – 8 kl. 
mokiniams, 
turintiems 
nepatenkinamų 
pažymių, ruošiant 
namų darbus. 

Vasaris 
- 
birželis 

S.Vanagaitė 
 
 

Mokytojai 
UK specialistai 

Bus suburta mokinių savanorių grupė, kurios nariai padės 
bendraamžiams atlikti namų darbus (vykdoma socialinė – 
pedagoginė veikla). 
Už namų darbų užduotis mokiniai negaus nepatenkinamų 
įvertinimų. Kiekvienas mokinys, norintis pagerinti žinias, galės 
kreiptis į mokinį, kuris medžiagą paaiškins ir pateiks per asmeninę 
mokymosi patirtį.   

2.2 Klasės 
vadovų 
atsakomybė, 
bendradarbia
vimas su 

2.2.1. Mokytojų diskusija 
„Klasės vadovo 
veiklos 
tikslinimas“. 

Balandi
s 

I. Barkienė 
J. Ančerevičiūtė 

5 – 8 klasių 
vadovai 

Bus susitarta dėl prioritetinių klasės vadovo funkcijų, skiriamas 
didesnis dėmesys jų atlikimui. 



specialistais, 
dalykininkais
, mokinių 
tėvais. 
2.3. 
Netinkamo 
mokinių 
elgesio 
problemų 
sprendimas. 

2.3.1. Dokumento 
„Reagavimas į 
netinkamą elgesį“ 
tikslinimas.  

Vasaris 
- 
balandi
s 

R.Dauliuvienė VGK Tvarka bus pristatyta bendruomenei (mokytojams, mokiniams, 
tėvams). 

2.3.2. 4 – 8 kl. mokinių 
apklausa apie 
patyčias ir klasės 
mikroklimatą. 

Sausis 
Lapkriti
s/gruod
is 
 
 

R.Dauliuvienė 
S.Vanagaitė 
 
 
 

Įsivertinimo 
darbo grupė 
 
 

2018 m. atlikto tyrimo rezultatai bus pristatyti per 5 - 8 kl. 
valandėles. Mokiniai, remdamiesi išvadomis, klasės vadovams 
padės tikslingai planuoti II pusmečio veiklą. 
Bus atlikta lyginamoji 2019 m. tyrimo analizė, mokytojams, 
mokiniams pateiktos išvados ir rekomendacijos. 

2.3.3. Mokinių, 
besimokančių 
pagal neformaliojo 
ugdymo 
programas, 
lankomumo 
apskaitos 
elektroninėje  
sistemoje 
gerinimas. 

Vasaris
/ 
gegužė 
 

V. Juodpusienė 
 

Muzikos 
mokytojai 
 

Bus priminta elektroninio mokinio pažymėjimo nešiojimosi ir 
registracijos tvarka NMU programose. Registracija pagerės 30 
proc. 

2.4. 
Mokytojų 
socialinių - 
emocinių 
kompetencijų 
tobulinimas. 

2.4.1. Seminaras – 
mokymai.  

Vasaris
/balandi
s/ 
rugpjūti
s 

R.Dauliuvienė Administracija Bus atnaujintos mokytojų kompetencijos. Mokymuose dalyvaus 
apie 70 proc. pedagogų. 

2.5. Mokinių 
socialinių 

2.5.1. 5 - 8 kl. ugdymo 
karjerai programos 

Sausis - 
kovas 

J. Ančerevičiūtė 
L. Jurevičiūtė 

Klasių vadovai Bus išanalizuoti 5 - 8 kl. mokytojų, klasių vadovų planai, geroji 
kitų miesto progimnazijų patirtis, kuriant UK programą. 



kompetencijų 
ugdymas 
(SKU). 

tikslinimas. Rugpjūt
is 
Rugsėji
s - 
gruodis 

E. Valaitienė Vyks 5 - 8 kl. mokytojams rekomenduojamų integruojamų temų 
“mugė”.  
Pagal planą vyks UK specialistų ir mokytojų integruotos pamokos. 

 2.5.2. I ir II pusmečio 5 - 
8 kl. mokinių 
atliktos socialinės - 
pilietinės veiklos 
analizė. 

 Sausis 
Birželis 
 

J. Ančerevičiūtė 
L. Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Klasių vadovai 
 

 Remiantis MS narių apklausa, mokinių savistabos duomenimis, 
bus išsiaiškintos veiklos atlikimo problemos, sudaryta mokinių, 
turinčių mažiausiai soc. valandų, grupė, numatytos priemonės 
sunkumams įveikti.  
Per m. m. privalomą soc. valandų skaičių surinks 90 proc. 
mokinių. 

2.5.3. Bendradarbiavimas 
su socialiniais 
partneriais. 

 

Sausio 
8 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sausis - 
vasaris 
 

J. Ančerevičiūtė 
L. Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Administracija 
Socialiniai 
partneriai 

Bendradarbiaujant su Švietimo centru, bus organizuota Šiaulių 
miesto UK specialistų diskusija “Ne priversti, o sudominti”. Bus 
pristatyti 5 gerosios patirties pranešimai, diskutuojama po 
apklausos išaiškėjusiai probleminiais klausimais, pateikti siūlymai 
metodinei veiklai gerinti.    
Vyks susitikimai su l/d “Ąžuoliukas”, “Berželis”, “Maisto banko”, 
“Jaunieji maltiečiai”, visuomeninio judėjimo “Laisvieji piliečiai”, 
VšĮ “Šiaulių letenėlė”, Šiaulių Auksinio rato RAC, Šiaulių 
moksleivių namų, Šiaulių dailės mokyklos, J.Janonio gimnazijos, 
Gegužių progimnazijos, Vaikų dienos užimtumo centro atstovais.  
Bus parengta 12 bendradarbiavimo planų.   
Mokiniai turės įvairesnių, didesnių galimybių atlikti jiems 
patrauklią socialinę - pilietinę veiklą. 

2.5.4. 7 - 8 klasių mokinių 
tikslinių grupių 
sudarymas 
pažintiniams 
vizitams ir 
“šešėliavimui”. 

Sausis 
ir 2019 

L. Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 
 

Socialiniai 
partneriai 
Mokinių tėvai 

Bus atlikta 7 - 8 klasių mokinių apklausa ir išsiaiškintos 
mokiniams įdomios profesijos. Remiantis susistemintais 
rezultatais, bus ieškoma galimybių organizuoti tikslines mokinių 
UK išvykas, atliekamas “šešėliavimas”. Bus bendradarbiaujama su 
mokinių tėvais bei SKU kalendoriaus ir mokyklos soc. partneriais.   

2.5.5. Tarptautinės DofE 
apdovanojimų 

Sausis 
 

L. Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Socialiniai 
partneriai 

4 programos dalyviai dalyvaus viešojo kalbėjimo mokymuose  
„Stories of changes“ Vilniuje (2 išvykos po 3 d.) ir per klasių 



programos 
įgyvendinimas. 

Kovas 
 
 
Balandi
s 
Gegužė
,birželis 
Birželis 
Rugsėji
s 

valandėles atliks sklaidą. 
Bus organizuoti mokinių susitikimai su Gegužių ir Medelyno 
progimnazijų, J. Janonio gimnazijos mokiniais, vykdančiais 
programą. 
Bendradarbiaujant su JT centru, bendruomenės slaugytoja, vyks 
programos dalyvių žygių organizavimo ir pirmosios pagalbos 
mokymai. 
Mokiniai dalyvaus bandomajame ir vertinamajame žygiuose. 
7 paralelių klasių susirinkime vyks DofE dalyvių refleksija - 
veiklos ataskaitos pristatymas.  
Vyks du programos pristatymo susirinkimai, skirti 8 paralelių 
klasių mokiniams, tėvams. Jų metu savo patirtį pristatys buvę 
juventiečiai. 

 

Sritis  Priemonė  Data  Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir kt.  Numatomas rezultatas 

3. Puoselėti mokyklos kultūrą. 
 3.1. Klasės 
mikroklimata
s. 

3.1.1. Klasės, mokyklos 
mikroklimatą 
gerinančių 
priemonių 
įgyvendinimas. 

2019 J. 
Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 
L. Skyrienė 
D. Bartkutė 
S. Vanagaitė 

Klasių vadovai Drausmingiausių, draugiškiausių 1 - 4 kl. mokinių rinkimai (pagal 
klasės specifiką). Vyks teminės klasės vadovo valandėlės 
mikroklimatui  gerinti. 
5 - 8 kl. mokiniai teiks siūlymus, kaip gerinti mikroklimatą. 
Siūlymai bus aptarti VGK, MS ir su 5 - 8 kl. vadovais. Klasių 
vadovų planuose, VGK, MS ir popamokinės veiklos planuose bus 
numatytos 9 (per mėn. - 1) priemonės, susitarta dėl jų 
organizavimo.  

3.1.2. Metodinė pagalba 1 
- 8 klasių vadovams. 

 
 

Sausis - 
gruodis 

VGK nariai: 
S.Vanagaitė 
D.Bartkutė 
L. Skyrienė 
R. Vargalienė 
A. Ščiukienė 

Klasių vadovai  
 
J. Janonio 
gimnazijos 
socialinė 
pedagogė  

1 - 8 kl. vadovams bus pateiktos rekomendacijos/ metodinės 
priemonės šiomis temomis: “Klasės mikroklimato gerinimas”, 
“Saugus internetas”, “Diena be tabako”, “Mėnesio  be patyčių”, 
“Tylos diena”, “Tolerancijos diena”, “AIDS”). 
Soc. pedagogės ves temines kl. valandėles: 
1 - 4 kl.: “Ieškau tikro draugo” ,“Mandagumo šalis”, “Vertybės” 



I.  Atkočaitienė 5 - 8 kl.:  “Asmenybės tipai”, “Kūno kalba”, “Gyvenimo 
vertybės”, “Kiekvienas skirtingas, kiekvienas reikalingas”. 

3.1.3. Bendradarbiavimas 
su 5 - 6 kl. vadovais, 
įgyvendinant 
socialinių ir 
emocinių įgūdžių 
ugdymo programą 
“Paauglystės 
kryžkelės”.  

Gegužė D.Bartkutė 5 - 6 klasių 
vadovai  

Kryžiažodžių, užduočių kūrimas, pristatymas kitoms klasėms.  

3.2.Reprezent
aciniai 
kultūriniai 
mokyklos 
renginiai, 
išvykos, 
projektai. 

3.2.1. Mokyklos meno 
kolektyvų koncertas 
Šiaulių m. 
visuomenei. 

Kovo 13 
d. 

V. 
Juodpusienė 
J. 
Ančerevičiūtė 

Meno kolektyvų 
vadovai 

Koncerte dalyvaus 4 chorai, ansambliai, šokių kolektyvai -  iš viso 
500 mokinių. Bus parengta programa, scenarijus. Koncertą stebės 
800 žiūrovų. 
Į koncertą bus pakviesti būsimi 1 - okai ir jų tėvai, J.Janonio 
gimnazijos bendruomenė, socialiniai partneriai. 

3.2.2. XVI - oji 
bendruomenės ir 
socialinių partnerių 
„Gerumo mugė“. 

Gruodžio 
13 d. 

J. 
Ančerevičiūtė 

Darbo grupė 
Soc. partneriai 

Darbo grupėje ir Tėvų aktyve bus susitarta dėl mugės 
organizavimo principų, pasiskirstyta darbais. Vyks integruotos 
technologijų pamokos, mokinių ir tėvų, mokytojų “Kūrybinės 
dirbtuvės”: bus siekiama geresnės kokybės ir aktyvesnio 
bendradarbiavimo. Mugės metu klasės ir soc. partneriai teiks 
daugiau nei 7 paslaugas.  

3.2.3. Edukacinė 5 - 8 kl. 
choro “Melodija” 
išvyka į Jelgavą 
(Latvija). Koncertas 
“Draugystės tiltai”.  

Gegužė V. Girčius 
V. 
Juodpusienė 
L. Mikutienė 

Jelgavos 4 - oji 
vidurinė mokykla 

5 - 8 kl. jaunių choras paruoš koncertinę programą. Bus 
organizuota edukacinė išvyka į Jelgavą, vyks bendradarbiaujančių 
mokyklų koncertas. Bus atnaujinta sutartis su Jelgavos 4 vid. 
mokykla, sutarta dėl bendradarbiavimo gairių.  

3.2.4. Lietuvos vaikų ir 
jaunimo chorų 

Kovo 22 
d. 

L. Mikutienė  
L. Stankuvienė  
A. 

Lietuvos 
nacionalinis 
kultūros centras, 

Dalyvaus 3 chorai, kurie kovo 22 d. sėkmingiausiai pasirodys 
atrankoje. Klaipėdos estradoje vyksiančiame koncerte dainuos 170 



festivalis - 
konkursas “Mes 
Lietuvos vaikai”. 

Birželio 
14 - 16 
d. 

Adomaitienė 
Ž. Ratinienė 

Lietuvos chorų 
sąjunga 

progimnazijos  choristų. 

3.2.5. Edukacinė 5 - 8 kl. 
mokinių išvyka į 
Zalcburgą 
(Austrija).  

Birželio 
13 - 16 
d. arba 
17 - 20 
d. 

L. 
Laurinaitienė  
L. Zonienė 

Kelionių agentūra 
- kelionių centras 
“Travel” 

Išvykoje dalyvaus 40 mokinių. Mokiniai susipažins su 
kompozitoriaus V.A.Mocarto gimtine - Zalcburgu, pažins miesto 
kultūrą, architektūrą, aplankys V. A. Mocarto namą - muziejų, 
pažins kompozitoriaus - muzikanto ir gido profesijas. 

3.2.6. Mokyklos vardą 
garsinusių 1 - 8 kl. 
mokinių ir labai 
gerai besimokiusių 5 
- 8 kl. mokinių 
išvyka. 

Birželis Administracija Progimnazijos 
taryba 

Remiantis “Mokinių skatinimo ir nuobaudų sistema”, bus 
organizuota mokinių išvyka. 

3.2.7. Respublikiniai 
projektai “Sveikatą 
stiprinanti mokykla” 
(1 - 8 kl.) ir 
“Sveikatiada” (1 - 4 
kl.). 

Sausis - 
gruodis 

R. Dauliuvienė 
A. Dirginčienė 
L. Vaškienė 

1 - 8 kl. klasių 
vadovai 
I. Razumienė 
L. Sabaliauskienė 

Visus mokslo metus 1 - 8 kl. mokiniai dalyvaus suplanuotose 
veiklose, kryptingai stiprins sveikos gyvensenos, darnaus 
vystymosi kompetencijas. Pasirinktinai dalyvaus keturiose 
“Sveikos mokyklos” planinėse veiklose, 1 - 4 kl. mokiniai aktyviai 
dalyvaus  
“Mankštiados”, “Maisto detektyvų”, “Sveikatinimo idėjų klubo” 
veiklose. 

 
 

 
 


