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ŠIAULI Ų ,,JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

  



I. 2015 metų veiklos programos įgyvendinimo analizė 
 

Sritis 
(pagal 
veiklos 
kokybės 
įsivertini
mą) 

Uždaviniai Priemonė Atsakingi Partneriai Numatomas 
rezultatas 

Rezultatas, komentaras Bendras 

Mokyklos 
kultūra  

1.Vadovaujantis 
vertybinėmis 
nuostatomis, 
kurti veiklią, 
saugią ir 
draugišką 
mokyklos 
bendruomenę. 

1.1. Mokinių 
nuostatai: 
bendruomenės 
narių (mokinių ir 
mokytojų) 
apklausa  

J.Ančerevičiūtė, 
R.Dauliuvienė, 
L.Giedraitienė 

Mokinių 
seimas, 
Mokyklos 
veiklos 
įsivertinimo 
darbo grupė, 
Stebėsenos 
poskyris 

Bus išsiaiškinta, 
kurias mokinio 
taisykles reikia 
keisti, kurių 
nesilaikoma, bus 
pateikti siūlymai dėl 
taisyklių 
koregavimo. 

Kovo - gegužės mėn. Mokinių seimo 
(MS) nariai stebėjo, kokių taisyklių 
mokiniai nesilaiko, vykdė mokinių, 
mokytojų apklausas žodžiu. Siūlymai 
taisyklių koregavimui aptarti MS, VGK, 
administracijos, susirinkimuose. Rugsėjo 
mėn. parengtas atnaujintų taisyklių 
projektas.   

3,56 

    1.2. Mokinių 
nuostatai: 
mokinių, 
mokytojų, tėvų 
diskusija 

J.Ančerevičiūtė, 
R.Dauliuvienė, 
L.Giedraitienė 

Progimnazijo
s taryba, 
VGK 

Bus pristatytas ir 
pakoreguotas 
atnaujintų mokinių 
nuostatų projektas. 
Pagal galimybę bus 
vizualizuotos 
mokinių taisyklės. 

Pakoreguotos, papildytos naujomis 
tvarkomis Mokinio taisyklės pristatytos 
Progimnazijos tarybos, Tėvų aktyvo ir 
administracijos bendrame susirinkime, 1 - 
8 kl. tėvų susirinkimuose. 

3,38 

    1.3. 
Bendradarbiavi
mas su 
Klaipėdos 
Vydūno 
gimnazija, 
Šiaulių Juliaus 
Janonio 

Administracija Klaipėdos 
Vydūno 
gimnazija, 
Šiaulių 
Juliaus 
Janonio 
gimnazija, 
Juknaičiųpagr

Vyks muzikiniai, 
dalykiniai renginiai, 
susitikimai. 
Pasidalinta gerąja 
patirtimi. 

 Balandžio 30 d. jaunių choras 
“Melodija” vyko į Klaipėdą, kur 
koncertavo kartu su “Vydūno” 
gimnazijos choru. Koncerto metu buvo 
pasirašyta mokyklų kultūrinio - 
muzikinio bendradarbiavimo sutartis. 
Kovo 30 d. vyko dviejų partnerinių 
mokyklų kvalifikacijos kėlimo ir 

3,94 



gimnazija, 
Juknaičių 
pagrindine 
mokykla, 
Jelgavos 4 
mokykla ir kt. 
socialiniais 
partneriais 

indine 
mokykla, 
Jelgavos 4 
mokykla ir kt. 
socialiniais 
partneriais 

tobulinimo renginys - diskusija ,,Mokinio 
asmeninės pažangos matavimas”. 
Diskusijoje dalyvavo 14 Šilutės raj. 
Juknaičiųpag. mokyklos mokytojų. Buvo 
pasidalinta gerąja patirtimi. Birželio mėn. 
,,Juventos” ir Juknaičių mokyklų 
mokytojai dalyvavo bendroje edukacinėje 
programoje po pamario kraštą. Vyko 
bendradarbiavimas su J. Janonio 
gimnazija pagal bendradarbiavimo planą 
(organizuota vasaros poilsio stovykla 
,,Vaikai gali: 5 žingsniai”, prevencinės 
stovyklos ,,Sniego gniūžtė”, ,,Snaigė”, 
bendri renginiai, koncertai, pokalbiai, 
diskusijos, NŠ programa, skirta 
tarptautiniams Šviesos ir technologijų 
metams, ir kt.). Sudarytos naujos 
bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių 
dailės mokykla, Dailės galerija, 
koncertine įstaiga “Saulė”. 

    1.4. 
Etnokultūrinis 
projektas 
„Lietuvos 
etnografiniai 
regionai“ 

J. Ančerevičiūtė, 
V. Juodpusienė 

Šiaulių m. 
mokyklos, 
„Aušros“ 
muziejus 

Vyks etnokultūrinės 
veiklos, mokiniai 
turės galimybę 
suvokti liaudies 
kūrybą kitaip. 

Darbo grupėje parengta, savivaldybės 
finansuota ir kartu su 4 Šiaulių m. 
progimnazijomis vykdyta NVŠ 
trumpalaikė programa, skirta Lietuvos 
etnografinių regionų metams,  
„DŽAMS*o raktas“. Joje dalyvavo 320 
mokinių, organizuota  11 miesto, 
apskrities, renginių, etnokultūrinė vasaros 
stovykla Kurtuvėnuose, tarptautinė 
konferencija, mokinių šeimų apklausa. 
Numatytas tolesnis mokyklų ir soc. 
partnerių bendradarbiavimas. 

2,00 



    1.5. 
Valstybingumo 
šventėms skirti 
renginiai, 
konkursai, 
akcijos 

V. Juodpusienė, 
J. Ančerevičiūtė, 
R.Dauliuvienė 

Darbo grupė, 
Šiaulių 
Sandoros 
progimnazija, 
Moksleivių 
namai 

Bendradarbiaujant su 
socialiniais 
mokyklos 
partneriais, vyks  
renginių ciklas. 

Vasario - kovo mėnesiui buvo sudarytas 
“Juventos” ir “Sandoros” bendrų 
renginių, skirtų paminėti valstybingumo 
šventes (vasario16, kovo 11 d.), planas, 
suburta darbo grupė. Organizuota 1 - 4 kl. 
mokinių piešinių paroda “Laimingas 
Lietuvoje”, 3 - 4 kl. judriųjų estafečių 
varžybos, 5 - 8 kl. mokinių konferencija 
“Ir aš ten buvau”, 7 progimnazijų “Protų 
kovos”.  Vyko kiti respublikos, miesto, 
mokyklos pilietiškumo ugdymo 
renginiai: nacionalinis konkursas 
“Lietuvos istorijos žinovas”, mokyklų 
žygis “11 nuotraukų Lietuvai”, akcijos 
“Su tautine vėliavėle į namus”, “Tautinę 
giesmę giedokime kartu”, “Lietuva mūsų 
širdyse”, “Šypsokis, Saulės mieste”, foto 
nuotraukų konkursas “Tautiškiausia 
klasė”,  1 - 4 kl. raiškaus skaitymo 
konkursas, 6 kl. dailės projektas 
“Lietuviška juosta”. “Juventos” 
progimnazija”, bendradarbiaudama su 
kitomis trijomis muzikos mokyklomis, 
kovo 11 d. organizavo koncertą 
miestiečiams “Muzika Jums”.  

3,50 



    1.6. Gerosios 
patirties sklaida 
„IQES online 
sistemos 
galimybės 
mokytojų 
profesinei 
kompetencijai 
tobulinti 
panaudojant 
kolegialų 
grįžtamąjį ryšį“ 

I. Barkienė, 
R. Dauliuvienė, 
V. Juodpusienė, 
L. Zonienė, 
L.Giedraitienė 

Mokytojai Bus pasidalinta 
gerąja patirtimi, 
numatytos 
kolegialaus 
bendradarbiavimo 
gairės. 

Suburta darbo grupė dalyvavo seminare. 
Vyko gerosios patirties sklaida 
direkcinėje taryboje, muzikos metodinės 
grupės susirinkime. 

2,13 

    1.7. II – asis 
respublikinis 
solistų ir 
vokalinių 
ansamblių 
konkursas 
„Dainos 
sparnais“ 

V. Juodpusienė Darbo grupė Dalyvaus ~ 50 
solistų ir vok. 
ansamblių iš 
Lietuvos. Bus 
įvertinti  atlikėjų  
meniniai gebėjimai. 

Balandžio 24 d. įvyko II-asis konkursas 
“Dainos sparnais”. Konkurse dalyvavo 43 
solistai ir ansambliai iš Kauno, 
Klaipėdos, Palangos, Varėnos, Mažeikių, 
Kuršėnų, Kelmės, Naujosios Akmenės ir 
Šiaulių miestų. “Juventos” progimnazijos 
dainininkai laimėjo 7 prizines vietas. 

3,31 

    1.8. Chorinės 
muzikos 
koncertas, 
skirtas Motinos 
dienai 

V. Juodpusienė, 
A. Adomaitienė 

Chorų 
vadovai 

Koncerte dalyvaus 5 
chorai, solistai ir 
ansambliai, į 
koncertą bus 
pakviesta 
bendruomenė. 

Balandžio 29 ir 30 d. vyko du chorinės 
muzikos koncertai, skirti Motinos dienai. 
Koncertuose dalyvavo 5 chorai, visi 
mokyklos solistai ir ansambliai. 

3,38 

    1.9. Mokinių ir 
mokytojų 
pagerbimo 
šventė 

Administracija Mokytojai Bus pagerbti 
bendruomenės 
nariai, garsinantys 
mokyklos vardą. 

2015 metų vasario irbirželio mėn. 
parašyti įsakymai, kuriuose reiškiama 
padėka mokiniams ir mokytojams. 
Įsakymo kopija skelbta mokyklos 
tinklalapyje. 

0,06 



    1.10. Apklausa 
„Bendruomenės 
vertybės“ 

R. Dauliuvienė, 
L.Skyrienė, 
L.Giedraitienė 

4-8 kl. 
mokiniai, 
tėvai, 
mokytojai 

Bus išsiaiškintos 
mokyklos 
bendruomenės narių 
vertybinės nuostatos. 

Spalio mėn. buvo suburta darbo grupė 
vertybinių nuostatų atnaujinimui. Spalio - 
gruodžio mėnesiais apie vertybes 
metodinėse grupėse diskutavo mokytojai, 
per dorinio ugdymo pamokas – mokiniai, 
Progimnazijos tarybos ir Tėvų aktyvo 
susirinkime – savivaldos atstovai. 
Diskusijų rezultatas – patikslintas, 
papildytas vertybių sąrašas. Iš 19 
vertybių buvo išrinktos, suranguotos 5 
svarbiausios su komentarais. 

4,00 

    1.11. Integruotų 
pamokų savaitė 
skirta M. K. 
Oginskio 250 – 
osioms gimimo 
metinėms 
paminėti 

V. Juodpusienė, 
A. Adomaitienė 

Muzikos, 
lietuvių 
kalbos, 
istorijos, 
geografijos, 
dailės 
mokytojai. 

Vyks integruotos 
pamokos, mokiniai 
susipažins su M.K. 
Oginskio asmenybe, 
jo kūryba ir veikla. 

Rugsėjo 24 - 30 d. vyko integruotų 
pamokų apie M. K. Oginskį savaitė. 
Spalio 1 d. vyko 1-8 kl. mokinių 
konferencija “M.K. Oginskiui 250”. 
Konferencijoje pranešimus skaitė 22 
mokiniai, juos ruošė 7 mokytojai. 

3,75 

    1.12. Tradiciniai 
kalėdiniai 
renginiai 

V. Juodpusienė, 
J. Ancereviciūtė 

Darbo grupė Vyks „Gerumo 
mugė“, chorinės ir 
instrumentinės 
muzikos koncertai, 
etnokultūriniai 
renginiai, mokytojų 
vakaronė. 

Gruodžio mėn. vyko 1 instrumentinės 
muzikos, 3 vokalinės muzikos koncertai 
(“Dainų dainelė”,“Žiemos spalvos”, 
“Kalėdų varpeliai”), etnokultūrinis 
renginys “Mano Kalėdos”. Vyko 
tradicinė progimnazijos bendruomenės ir 
soc. partnerių “Gerumo mugė”, 5 
paramos akcijos:  mokyklos - Gyvūnų 
globos namams, ,,Dovanok atšvaitą”, 
miesto - “Laimės keksiukai”, “Advento 
kojinaitės”, respublikos - “Maltiečių 
sriuba”.  1 - 4 kl. mokiniai, tėvams 
parodytas dramos studijos spektaklis 
“Nykštukas ir septynios snieguolės. 

4,00 



Pasaka atvirkščiai“. Mokykloje 
organizuotos 2 parodos: “Kalėdinė 
eglutė” (1 - 4 kl.), „Kalėdų senelio 
portretas“ (5 - 6 kl.),  Šv. Jurgio 
bažnyčioje - dailės būrelio „ART*elė“ 
narių paroda „Mano angelas sargas“. Į 
kalėdinį koncertą pakviesti mokytojai - 
senjorai, organizuota išvyka į miuziklą   
“Žygimanto Augusto ir Barboros 
Radvilaitės legenda“.   

      Bendras uždavinio vertinimas 3,08 

Ugdymas 
ir 
mokymas
is  

2. Tobulinti 
pamokos 
vadybą, 
akcentuojant 
išmokimo 
stebėjimą bei 
mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimą. 

2.1. Stebimos 
pamokos 1-8 
klasėse  

Administracija Mokytojai 46 % pamokose bus 
fiksuojamas ir 
aptariamas išmokimo 
stebėjimo pokytis. 2 
kartus per metus 
direkcinėje taryboje 
bus aptarti stebėjimo 
rezultatus.  

1-8 kl. stebėtos 57 pamokos, iš jų 43 
pamokose fiksuojamas išmokimo 
stebėjimas (75 proc). Direkcinėje 
taryboje 4 kartus aprati stebėjimo 
rezultatai. 

3,38 

    2.2. Seminaras 
„Kaip išmokyti, 
o ne mokytis“ 

R. Dauliuvienė Leidykla 
„Šviesa“ 

30 mokytojų 
susipažins su naujais 
mokymo  išmokti 
metodais ir juos 
išbandys praktiškai, 
taikys pamokose, 
vyks gerosios 
patirties sklaida. 

Balandžio 1 d. vyko seminaras ,,Kaip 
išmokyti, o ne mokyti”, kurį vedė 
T.Lagunavičius. Seminare dalyvavo 30 
mokytojų. Mokytojai ugdė mokymo/si 
proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo, mokinių 
motyvavimo ir paramos jiems 
kompetencijas. 

3,50 



    2.3. Mokyklos 
mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo 
tvarkos aprašo 
tikslinimas 

I. Barkienė Skyrių 
vedėjai 

Bus patikslintas 
mokyklos  mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų vertinimo  
aprašas. Informacija 
bus skelbiama 
mokyklos svetainėje. 

Suburta darbo grupė, vyko metodikos 
tarybos susirinkimas (2015-09-28, MT-
3), diskusijos metodinėse grupėse. 
Mokyklos mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo tvarka patvirtinta 
direktoriaus įsakymu, skelbiama 
mokyklos tinklalapyje. 

3,81 

    2.4. Mokomųjų 
dalykų  
vertinimo  
tvarkų 
tikslinimas 

Skyrių vedėjai  Mokytojai Bus patikslintos 
mokomųjų dalykų 
vertinimo tvarkos. 
Rugsėjo mėn. per  
pirmąją dalyko 
pamoką mokiniai 
bus supažindinti su 
vertinimo tvarka. 
Bus pateikta 
informaciją tėvams. 

Pradinių klasių mokinių pasiekimų 
vertinimo tvarka atnaujinta birželio 11 d., 
metodinės grupės susirinkime Nr. 7. 
Muzikos dalykų vertinimo tvarka 
atnaujinta rugsėjo mėnesį, patvirtinta  
spalio 6 d. muzikos mokytojų susirinkime 
(prot. MZ-9) 

3,38 

      Bendras uždavinio vertinimas 3,5 
Pasiekim
ai  

3. Kurti 
mokinių 
asmeninės 
pažangos 
fiksavimo 
modelį. 

3.1. Mokinio 
portfolio 
kūrimas: 
struktūra, 
apimtis ir kt.  

I. Barkienė,  
R. Dauliuvienė, 
L.Giedraitienė, 
J. Ančerevičiūtė 

Darbo grupė  Iki 2015 m. rugsėjo 1 
d. bus 
reglamentuotas 
mokinio asmeninės 
pažangos fiksavimas. 
Su informacija bus 
supažindinti 
mokiniai, jų tėvai. 

Vyko metodikos tarybos susirinkimai 
(2015-04-08, MT-1, diskusijos 
metodinėse grupėse (2015-09-28, MT-3). 
Informacija apibendrinta, paruoštas 
dokumentas (žr. mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo tvarkos 5 sk.). Su 
informacija supažindinti mokiniai, jų 
tėvai. Informacija skelbiama mokyklos 
tinklalapyje.  

3,44 



    3.2. Mokinių 
pasiekimai 
olimpiadose, 
konkursuose ir 
kt. 

Mokytojai Mokiniai 100 mokinių 
dalyvaus 
konkursuose, 
olimpiadose, 
šventėse. 
Olimpiadose 
laimėtos 5 prizinės 
vietos. 

Įvairiose dalykinėse olimpiadose, 
konkursuose ir kt. pasiekimų turėjo 392 
mok. (46 proc.): 1 - 4 kl. - 212, 5 - 8 kl. - 
180. Aukščiausių ŠMM pasiekimų turėjo 
12 mok. (1,4 proc.): I v. - 1 mok., II v. - 3 
mok., III v. - 8 mok.  10 mok. iš jų 
mokėsi 5 - 8 kl. Mokinių skaičius pagal 
pasiekimų lygmenis: tarpt. - 8 mok. (1 
proc.), respubl. - 119 mok. (14 proc), 
apskr. - 40 mok. (5 proc.), miesto - 217 
mok. (26 proc.). 

3,75 

    3.3. 
Standartizuoti 
testai 4, 8 kl. 

I. Barkienė, 
R. Dauliuvienė, 
S.Brasaitė 

4, 8 kl. 
mokiniai ir 
mokytojai 

Testų rezultatai 
kryptingai bus 
panaudoti ugdymo 
kokybės gerinimui. 

Vyko standartizuotų testų rezultatų 
aptarimai mokytojų susirinkimuose 
(2015-06-04, MP-2; 2015-10-29, MP-4), 
diskusijos metodinėse grupėse. Testų 
rezultatai naudojami ugdymo proceso 
gerinimui. Vyko diskusija su J. Janonio 
gimnazijos administracija dėl 
standartizuotų testų panaudojimo 
galimybių. Su testų rezultatai 
supažindinti mokiniai, jų tėvai, 
informacija skelbiama mokyklos 
tinklalapyje 

3,81 



    3.4. 
Dalyvavimas 
projektuose  

L.Giedraitienė, 
projektų 
koordinatoriai 

Projektinės 
darbo grupės, 
mokinių tėvai 

Mokiniai, mokytojai 
bendraudami bei 
bendradarbiaudami 
pažins savo ir 
partnerinių šalių 
kultūrą, istoriją, 
tobulins užsienio 
kalbų žinias bei 
įgūdžius, plėtos 
asmenines 
kompetencijas. 

Vykdytas 21 projektas: mokyklos - 8, 
miesto - 4, respublikiniai - 3, tarptautiniai 
- 6. Juos vykdę mokytojai pagal 
metodines grupes (procentais): DDKT - 
55, kalbų - 47, MIGS - 44, pradinių kl. - 
40, muzikos - 22. Laimėtas tarptautinis 
ERASMUS + (KA1) “Inovatyvus 
mokymas(-is) - sėkmės įrankis ugdymo 
kokybei užtikrinti. Projektas skirtas 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. 
Planuojamos 2 veiklos: tiksliniai kursai ir 
darbo stebėjimas mokyklose partnerėse. 
Aukščiausi projektiniai pasiekimai: už 
projektą “Pradinukai eksperimentuoja, 
stebi, tiria ir kuria” “Juventa” nominuota 
kaip geriausia “Geriausia Lietuvos 
eTwinnig mokykla”, respublikiniame 
projekte “Sveikatiada” užimta I-oji vieta. 

4,00 

      Bendras uždavinio vertinimas 3,75 

Pagalba 
mokiniui  

4. Didinti 
ugdymo(si)gali
mybes įvairių 
poreikių ir 
gebėjimų 
mokiniams. 

4.1. Gerosios 
patirties sklaida  

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Mokytojai Metodinėse grupėse 
mokytojai pasidalins 
patirtimi apie vaikų 
gabumų pažinimo ir 
atskleidimo 
galimybes bei 
metodus, suvoks 
gabių vaikų 
bendravimo 
ypatingumą, mokės 
įtraukti gabų vaiką į 
bendrą darbą. 

 2,75 



    4.2. 
Respublikinė 
metodinė - 
praktinė 
konferencija 
“ Specialiojo 
ugdymo 
strategijų 
įgyvendinimas 
mokyklose: 
problemos, 
sprendimai, 
priemonės“ 

R. Dauliuvienė, 
R. Budrienė, 
V.Juodpusienė 

Darbo grupė Konferencijoje 
dalyvaus 60 
klausytojų, 
pranešimus skaitys 6 
mokyklos mokytojai. 
Bus pasidalinta 
gerąja patirtimi, 
naujomis 
strategijomis ugdant 
gabius ir mokymosi 
sunkumų turinčius 
mokinius.  

Vasario 17 d. vyko respublikinė metodinė 
- praktinė konferencija ,,Specialiojo 
ugdymo strategijų įgyvendinimas 
mokyklose: problemos, sprendimai, 
priemonės”. Pristatyta 13 žodinių, 13 
stendinių ir du vaizdo pranešimai. 
Dalyvavo specialistai  iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių rajono, Rokiškio, 
Jurbarko, Akmenės, Radviliškio, 
Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Gruzdžių, 
Šiaulių. Patirtimi dalijosi 8 progimnazijos 
mokytojai. 

4,00 

    4.3. 8 klasių 
mokinių ir jų 
tėvų 
susirinkimai su 
gimnazijų 
atstovais 
(dokumentacijos 
pildymas) 

J.Ančerevičiūtė, 
L.Giedraitienė, 
I. Barkienė 

Klasių 
vadovai 

Įvyks du 
susirinkimai su 
gimnazijų atstovais 8 
klasių mokiniais ir jų 
tėvams. 
Ketinantiems 
mokytis J. Janonio 
gimnazijoje bus 
pateikta papildoma 
informacija dėl 
perėjimo mokytis į 
kitą ugdymo įstaigą, 
paruošti dokumentai 
ir perduoti J. Janonio 
gimnazijai. 

2015 m. vasario 26 d. vyko bendras 8 kl. 
mokinių (100 proc.), jų tėvų (85 proc.), 
“Juventos” progimnazijos ir J.Janonio 
gimnazijos administracijų susirinkimas. 
Aptarti 8 kl. mokinių I pusmečio 
ugdymosi rezultatai, tolesnės galimybės 
mokytis gimnazijoje. Visose 8 - ose 
klasėse vyko klasės valandėlės, kuriose 
lankėsi J.Janonio gimnazijos  ugdymo 
skyriaus vedėja D.Rindzevičienė, 
konsultavusi mokinius bendrais ir 
individualiais ugdytiniams aktualiais 
klausimais. Vykdyta mokinių ketinimų 
mokytis miesto gimnazijose apklausa,   
paruošti dokumentai perduoti J. Janonio 
gimnazijai. 

3,75 



    4.4. Mokinių 
tėvų pasiūlos 
profesiniam 
veiklinimui ir 
informavimui 
rinkimas 

L.Giedraitienė Klasių 
vadovai, 
mokinių tėvai 

Klasių susirinkimų 
metu bus surinkti 
mokinių tėvų 
pasiūlymai 
profesiniam 
veiklinimui ir 
informavimui. 

Per 1 - 8 kl. tėvų susirinkimus surinkti 49 
tėvų pasiūlymai mokinių profesiniam 
veiklinimui ir informavimui: 1kl. - 14, 2 
kl. - 4, 3 kl. - 8, 4 kl. - 5 (1 - 4 kl. - 31); 5 
kl. - 9, 6 kl. - 3, 7 kl. - 6, 8 kl. - 2 (5 - 8 
kl. - 18). Dešimties klasių (33 proc.) tėvai 
pasiūlymų nepateikė.  

3,00 

    4.5. Prevencinių 
programų 
,,Antras 
žingsnis“, 
,,Paauglystės 
kryžkelės“ 
vykdymas 

Soc. 
pedagogas 

R. 
Dauliuvienė, 
J. 
Ančerevičiūtė
,klasių 
vadovai 

Programą vykdys 
visos 1-4 klasės ir 5-
8 klasės. Bus atlikta 
mokinių apklausa 
apie prevencinių 
programų 
efektyvumą (žinių 
taikymą kasdieninėse 
situacijose). 

Pagal tvarkaraštį ir klasių vadovų planus 
1 - 4 kl. vykdyta socialinių - emocinių 
įgūdžių lavinimo programa „Antras 
žingsnis“, 5 - 8 kl. -  gyvenimo įgūdžių 
ugdymo programa “Paauglystės 
kryžkelės”.Lapkričio mėn. atlikta 5 - 8 kl. 
vadovų apklausa, kurios tikslas - įvertinti 
programos “Paauglystės kryžkelės” 
veiksmingumą, rezultatai aptarti klasės 
vadovų, administracijos susirinkimuose.  

3,06 

      Bendras uždavinio vertinimas 3,3 
Mokyklo
s 
strategini
s 
valdymas  

5. Stiprinti 
asmeninę 
atsakomybę, 
įsipareigojimus 
besikeičiančios 
mokyklos 
kontekste. 

5.1. Pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimas: 
koncepcijos 
aptarimas,  
personalo 
mokymo 
programa, 
metodinių 
grupių, 
metodikos 
tarybos 
dokumentų 
atnaujinimas 

I. Barkienė Skyrių 
vedėjai, 
Stebėsenos 
poskyris 

Atsižvelgiant į 
stebėsenos duomenis 
bus sudaryta 
personalo mokymo 
programa. 

Vyko diskusija direkcinėje taryboje, 
metodikos taryboje. Paruošta mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo tvarka. Tvarka 
pristatyta Mokytojų susirinkime (2015-
08-30, Nr. MP-3). 

3,13 



    5.2. Pareiginių 
mokytojų ir 
klasių vadovų 
aprašų 
tikslinimas: 
bendruomenės 
narių apklausos, 
diskusijos 

V. Girčius, I. 
Barkienė, J. 
Ančerevičiūtė, 
R.Dauliuvienė 

Darbo grupė Atnaujinti pareiginių 
aprašai, pagerės 
mikroklimatas. 

Pareiginiai aprašai nepatikslinti. 0,13 

    5.3. Mokyklos 
veiklos kokybės 
įsivertinimas 

L. Giedraitienė I. Barkienė, 
R. 
Dauliuvienė, 
V. 
Juodpusienė, 
J. 
Ančerevičiūtė
, S. Brasaitė ir 
kt. darbo 
grupės nariai 

Mokyklos 
bendruomenė 
įsivertins savo 
veiklą. Remiantis 
žemiausiai įvertintu 
rodikliu (-iais), bus 
paruoštos 
rekomendacijos 
progimnazijos 
veiklos tobulinimui. 

Vykdytas veiklos kokybės įsivertinimas, 
susitarta dėl veiklos kokybės tobulintinų 
rodiklių, sukurtos iliustracijos, vykdyta 
informacijos sklaida, paruoštos 
rekomendacijos veiklos tobulinimui. 

3,69 

    5.4. Strateginio 
ir metinio plano 
dermė  (tarpinis 
vertinimas) 

I. Barkienė,  
R. Dauliuvienė 

Mokytojai, 
Įsivertinimo 
darbo grupė 

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

Atliktas tarpinis strateginio ir veiklos 
planų vertinimas. Atsižvelgus į išvadas, 
pakoreguotas planas, atlikti ugdymo 
turinio pokyčiai. Birželio 16 d. pristatyta 
progimnazijos veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupės susirinkime, 
aptarta direkcinėje taryboje, rugpjūčio 
mėn. aptarta progimnazijos taryboje, 
rugsėjo mėn. - VGK susirinkime. 

4 

      Bendras uždavinio vertinimas 2,73 

Bendras veiklos plano vertinimas 3,20 
 

 



2016 m. veiklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas 
 

Tikslas - kurti visuminio asmenybės ugdymo sistemą. 
 
Uždaviniai: 

1. Su darbo grupėmis puoselėti savitą mokyklos kultūrą.  
2. Įtraukti mokyklos bendruomenės narius į veiksmingą mokinių asmeninės pažangos, ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą, koregavimą. 
3. Įgyvendinti lygių galimybių ir pagalbos teikimo mokiniams sistemą. 
4. Besikeičiančios mokyklos kontekste stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę. 

 
Priemonė Data Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatas 

I.  Sritis – „Mokyklos kult ūra“ 
Uždavinys - su darbo grupėmis puoselėti savitą mokyklos kultūrą.  

1.1. Mokytojų apklausa „Bendravimo 
ir bendradarbiavimo poreikiai”. 

Vasaris ir  
2016 m. 

J.Ančerevičiūtė Darbo grupė 

● Bus atlikta mokytojų apklausa, siekiant nustatyti 
efektyviausius  mokytojų telkimo būdus. 
● Atsižvelgiant į apklausos duomenis, bus parengtas ir 
įgyvendintas neformalų mokytojų bendravimą 
aktyvinantis priemonių planas. 

1.2. Atnaujintų bendruomenės 
vertybių viešinimas, integravimas į 
ugdomąjį procesą.  

2016 m. R.Dauliuvienė Darbo grupė 

● Atnaujintos vertybinės nuostatos bus integruotos į 
prevencines programas, pamokas.  
● Vertybinės nuostatos bus vizualizuotos kabinetuose, 
koridoriuose, viešinamos mokyklos tinklalapyje. 

1.3. Naujų/atnaujintų ugdymo procesą 
reglamentuojančių tvarkų (Mokinių 
lankomumo apskaitos, Darbo su 
mokinių tėvais (globėjais), 
Naudojimosi bendromis mokinių 
rūbinėmis, Skatinimo ir drausminimo, 
Naudojimosi mokinių spintelėmis 
tvarkos, Mokinio taisyklių,) 
viešinimas ir įgyvendinimo priežiūra. 

Vasaris J.Ančerevičiūtė 
5 - 8 klasių 

vadovai 

● Bus parengta pateiktis, skirta informacinei klasės 
valandėlei ir TV - mokiniai supažindinti su naujomis ir 
atnaujintomis ugdymo procesą reglamentuojančiomis 
tvarkomis. 

Vasaris 
Gegužė 

J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

Darbo grupė 

● Bus susitarta dėl visų mokomųjų dalykų mokinių 
pasiekimų fiksavimo ir viešinimo tvarkos. 
● Vyks mokyklos vardą garsinusių mokinių ir mokytojų 
pagerbimo šventė. 
● Bus organizuota išvyka Mokinių seimui. 

2016 m. S.Kiviliauskaitė VGK ● Klasių vadovai sistemingai  fiksuos ir su socialine 



Klasių vadovai pedagoge, VGK nariais analizuos lankomumo duomenis, 
pamokų praleidimo priežastis, palaikys nuolatinius ryšius 
su mokinių tėvais. 
● Bendrieji  pamokų  praleidimo  be  pateisinamos  
priežasties  mokyklos  rodikliai  pagerės  5%. 

2016 m. 
J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

I.Barkienė 
S.Kiviliauskaitė 

● 1 - 2 kartus per mėnesį vyks akcijos “Nevėluok į 
pamokas”, tikrinamas vėlavimo žymėjimas TAMO 
dienyne, informuojami mokinių tėvai.  
● 30% sumažės į pamokas vėluojančių mokinių. 

Rugsėjis J.Ančerevičiūtė 
6 - 8 klasių 

vadovai 

● Bus atnaujintos 6 - 8 klasių mokinių budėjimo 
mokykloje taisyklės, siekiama geresnės budėjimo 
kokybės. 

1.4. Bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais efektyvinimas. 

Vasaris - 
gruodis 

 
J.Ančerevičiūtė 

Administracija 
metodinių 

grupių 
pirmininkai 

● Bus apklausti metodinių grupių mokytojai, mokyklos 
administracijos nariai, atnaujintas mokyklos socialinių 
partnerių sąrašas, išsiaiškinti nauji poreikiai.    
● Remiantis apklausos rezultatais, bus  atnaujinti 
bendradarbiavimo ryšiai, išsiaiškinti lūkesčiai, sudaryti 
konkretūs „Juventos“ progimnazijos ir socialinių partnerių 
bendradarbiavimo planai, susitarta dėl bendradarbiavimo 
kokybės vertinimo kriterijų. 
● Siekiant  ugdymo proceso organizavimo naujose 
edukacinėse erdvėse, ugdymo karjeros veiklos formų 
įvairinimo, bus sudarytos 2 naujos bendradarbiavimo 
sutartys. 
● Bus atnaujintas  progimnazijos tinklalapis 
(„Bendradarbiavimas“).  

1.5.Mokinių pilietiškumo, 
tautiškumo, kūrybiškumo, tapatumo 
mokyklai ugdymas, dalyvaujant 
Šiaulių miesto, respublikiniuose ir 
tarptautiniuose renginiuose: 

    

1.5.1. Mokyklos meno kolektyvų Balandžio V. Juodpusienė Muzikos ● Kultūros centre vyks koncertas, skirtas Šiaulių m. 



koncertas Šiaulių miesto visuomenei.  22 d. J. Ančerevičiūtė mokytojai, 
kolektyvų 
vadovai 

visuomenei, progimnazijos bendruomenei, socialiniams 
partneriams.   
● Dalyvaus 6 mokyklos chorai, vokaliniai ir 
instrumentiniai ansambliai, solistai, šokių kolektyvai.  
● Bus pristatyta  nauja meninė programa, 
pademonstruotas Moksleivių dainų šventės repertuaras. 
Bus ugdomas pasididžiavimo mokykla jausmas. 

1.5.2. Mokyklos muzikos kolektyvų 
dalyvavimas respublikinėje Dainų 
šventėje. 

Liepos 
6 – 9 d. 

V. Juodpusienė 
Muzikinių 
kolektyvų 
vadovai 

● Šventėje dalyvaus 4 chorai, instrumentinė kapela, 2 
šokių kolektyvai.  
● Bus ugdomas mokinių pilietiškumas, tautiškumas, 
socialiniai įgūdžiai.  

1.5.3 Miuziklo pastatymas. 
Lapkritis - 

gruodis 

V. Juodpusienė 
E. 

Dambrauskaitė 
G. Šimonienė 

Darbo grupė 

● Bus sukurtas ir mokyklos bendruomenei, socialiniams 
partneriams parodytas miuziklas, kuriame dalyvaus 
jaunučių choras, solistai. 
● Bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, atsakingumas, 
lavinami sceniniai įgūdžiai. 
● Miuziklas bus įrašytas į DVD. 

1.5.4. Dalyvavimas tarptautiniame  
chorų festivalyje – konkurse „Šiauliai 
Cantat“. 

Gegužės 
19 – 22 d. 

L. Stankuvienė 
L. Mikutienė 

Festivalio 
organizatoriai 

● Festivalyje dalyvaus jaunučių choras „Pelėdžiukai” ir 
jaunių choras „Melodija”.  
● Choras “Pelėdžiukai” konkurse užims prizinę vietą. 

1.5.5. Šiaulių m. progimnazijų 
etnokultūrinio renginio 
organizavimas. 

Gegužės 
13 d. 

V.Juodpusienė 
A.Kavaliauskien

ė 
Darbo grupė 

● Šeimos dienai skirtame renginyje dalyvaus  4 
progimnazijų mokiniai, jų tėvai, mokytojai.  
● Visiems renginio dalyviams bus sudarytos sąlygos 
įsitraukti į  aktyvią veiklą. 
● Stiprinant vaiko ryšį su artimaisiais, bus ugdoma meilė 
ir pagarba gimtinei, jos tradicijoms.  

1.5.6. Šiaulių m. progimnazijų 7 – 8 
kl. mokinių neakivaizdinės kelionės - 
konkurso „Ir aš ten buvau“ 
organizavimas. 

Kovo 
10 d. 

J. Ančerevičiūtė 
L.Zonienė 

Z.Girčiuvienė 
L.Kugrėnaitė 

Šiaulių 
turizmo ir 

informacijos 
centras 

● Renginyje dalyvaus ne mačiau kaip 4 progimnazijų 
mokiniai ir mokytojai. 
● Bus plečiamas moksleivių geografinis, istorinis 
išprusimas, sudarytos galimybės pasivaržyti su 
bendraamžiais.  
● Bus parengtos vaizdinės interaktyvios užduotys, 



susijusios su Lietuvos miestų geografija, istorijos, turizmu, 
kultūra, apylinkių gamtos objektais. 

1.5.7. Šiaulių m. 1 – 6 kl. mokinių 
saldainių popierėlių kūrimo konkurso 
„Gražiausias „Rūtos“ rūbas“, skirto 
Šiaulių miesto 780 – ajam 
gimtadieniui, organizavimas.  

Balandis - 
rugsėjis 

J. Ančerevičiūtė 
A.Dirginčienė 

 „Romuvos“, 
Gytarių 

progimnazijų, 
Dailės 

mokyklos 
mokytojų 

darbo grupė, 
saldainių 
fabrikas 
„Rūta“ 

● Bus suburta 4 mokyklų mokytojų darbo grupė, kuri 
parengs konkurso nuostatus. 
● Bus parengta integruotoms pamokoms tinkanti pateiktis 
apie UAB "Rūta" - seniausiomis tradicijomis garsėjantį 
Lietuvos saldainių fabriką. 
● Konkurse dalyvaus daugiau nei 100 Šiaulių miesto 
mokinių. 
● Bus parengta mobili konkursui pateiktų darbų paroda.   

 
Priemonė Data Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatas 

II.   Sritis – „Ugdymasis ir pasiekimai“ 
Uždavinys - įtraukti mokyklos bendruomenės narius į veiksmingą mokinių asmeninės pažangos, ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą, 
analizavimą ir  koregavimą. 

2.1. Ugdymo turinio įgyvendinimo 
veiksmingumo analizavimas:  

   
 

2.1.1. Tikslinis pamokų, klasių 
valandėlių stebėjimas ir reflektavimas. 

Nuolat      
(pagal 

ugdomosi
os 

priežiūros 
planą) 

I.Barkienė 
Stebėsenos 
poskyris 

Skyrių vedėjos 
 

● Išmokimo stebėjimas/asmeninė 
pažanga/bendradarbiavimas kaip stiprioji pusė bus 
fiksuotas 40% pamokų.  
● Stebėtos pamokos, klasės valandėlės bus aptartos su 
mokytojais. 
● Stebėtos pamokos, klasės valandėlės 2 kartus per 
pusmetį bus aptartos direkcinėje taryboje, kartą mokslo 
metuose -  mokytojų susirinkime. 

2.1.2. Standartizuotų testų, baigiamųjų 
muzikos egzaminų vykdymas, 
rezultatų analizė, sklaida. 

Balandis -
birželis 

I.Barkienė 
V.Juodpusienė 

R.Dauliuvienė 
S.Brasaitė 

● Testų, muzikos egzaminų rezultatai bus aptarti 
metodinėse grupėse, mokytojų susirinkimuose, kryptingai 
panaudoti ugdymo kokybės gerinimui (mokinių poreikių 
valandų skyrimui, mokomųjų dalykų ilgalaikių  teminių 
planų koregavimui, pagalbos teikimui ir kt.). 



● Mokiniams, jų tėvams/globėjams bus pateiktos 
individualios lyginamosios ataskaitos.  
● Mokyklos ataskaita bus paviešinta progimnazijos 
tinklalapyje. 

2.1.3. Gerosios patirties sklaidos 
konferencija „Mokytojas – 
mokytojui“. 

Kovas I.Barkienė 
Metodikos 

taryba 

● Mokytojai dalinsis gerąja pedagogine patirtimi: 
kiekvienai metodinei grupei atstovaus po 1 – 2 pranešėjus.   

2.2. Ugdymo turinio planavimas, 
orientuojantis į mokinių poreikius:  

    

2.2.1. Apskrito stalo diskusija UP 
rengimui. 

Balandis 
Gegužė 

I. Barkienė 
V. Juodpusienė 
R. Dauliuvienė 

Darbo grupė 
● Atsižvelgiant į mokinių poreikius, bus parengtas UP 
projektas.  

2.2.2. 1 - 4 kl. mokinių tėvų, 5 – 8 kl. 
mokinių apklausa dėl vaikų 
neformaliojo švietimo poreikių 
tenkinimo. 

Balandis 
J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 
V.Juodpusienė 

Klasių vadovai 

● Atlikt ų apklausų duomenys bus naudojami neformaliojo 
švietimo pasiūlos planavimui.  
● Sudaryta galimybė mokytojams teikti naujas 
neformaliojo švietimo programas. 

2.3. Ugdymo programų kaita, 
derinant ugdymo tradicijas ir 
naujoves: 

    

2.3.1. Seminaras „IKT muzikiniame 
ugdyme“. 

Vasaris V. Juodpusienė 
Seminaro 
lektorius 
V. Žalys 

● Seminare dalyvaus 15 progimnazijos muzikos 
mokytojai, kurie pagilins IKT pritaikymo muzikiniame 
ugdyme kompetencijas, įgytas žinias taikys pamokose.  

2.3.2. Muzikos programų struktūrinis 
pertvarkymas. 

Birželis 
Rugsėjis 

V. Juodpusienė Darbo grupė 

● Bus parengta ir įgyvendinama struktūrinė pradinio 
muzikinio ugdymo 2 klasės programos pertvarka: Chorinis 
dainavimas, Instrumentinis muzikavimas, Profesinė 
linkmė. 

2.3.3. Naujų muzikos programų 
rengimas naudojant IKT. 

Birželis L. Tamošiūnas A.Jukna 
● Parengtos ir vykdomos naujos pasirenkamosios 
programos: Muzikos komponavimas, Kompiuterinis 
muzikinis raštingumas, Akomponavimo pagrindai. 

2.3.4. 5 - 8 muzikinio ugdymo klasių 
mokinių ir mokytojų apklausa 
„Muzikos dalyko būklė ir tobulinimo 

Vasaris V.Juodpusienė A.Adomaitienė 
● Apklausoje dalyvaus 70 mokinių ir 15 muzikos 
mokytojų.  
● Gauti rezultatai bus panaudoti muzikinio ugdymo 



galimybės“. procesui tobulinti. 
2.3.5. 1 - 4 kl. matematinės - loginės 
krypties programos kūrimas. 

Vasaris R.Dauliuvienė Darbo grupė 
● Bus parengta ketverių metų programa, numatytas jos 
tęstinumas 5 - 8 kl.  

2.4.Mokytojų kompetencijų 
tobulinimas (mokytojų komandų 
dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 
tarptautinėje programos Erasmus+ 
(KA1) projekte 
„Inovatyvusmokymas(is) - sėkmės 
įrankis ugdymo kokybei užtikrinti“) 

    

2.4.1. Dalyvavimas kvalifikacijos 
kėlimo kursuose Olandijoje, 
Graikijoje. 

Kovas 
Liepa 

L. Giedraitienė 
V. Klimavičienė 
Ž. Leinartienė 

4 mokytojai 
● 2 kvalifikacijos kėlimo išvykose dalyvaus ir profesinę 
kompetenciją kels 4 mokytojai. 
● Vyks 2 gerosios patirties sklaidos užsiėmimai.  

2.4.2. Dalyvavimas darbo stebėjimo 
vizituose Suomijoje, Islandijoje, 
Italijoje, Olandijoje. 

Kovas 
Balandis 
Spalis 

L. Giedraitienė 
V. Klimavičienė 
Ž. Leinartienė 

 
12 mokytojų 

● 4 darbo stebėjimo vizituose dalyvaus 12 mokytojų, 
kurie tobulins bendrakultūrines/dalykines/vadybines 
kompetencijas. 
● Vyks 4 gerosios patirties sklaidos užsiėmimai.  

2.4.3. Gerosios patirties sklaida 
projekto darbo grupėje, mokyklos/ 
miesto metodinėse grupėse ir kt. 

Kovas 
Balandis 
Spalis 

L. Giedraitienė 
V. Klimavičienė 
Ž. Leinartienė 

Darbo grupė 

● Vyks 6 gerosios patirties sklaidos renginiai, kuriuose 
bus pristatytos užsienio šalių švietimo sistemos, ugdymo 
metodų įvairovė ir kt. 
● Mokytojai pradės rengti pranešimus tarptautinei 
konferencijai.  
● Bus parengti 6 straipsniai, skirti mokyklos tinklalapiui 
/Šiaulių m. el. spaudai ir kt. 
● Bus tobulinamas ugdymo procesas (metodai, formos), 
integruojant mobilumų metu įgytus įgūdžius. 

2.5. Bendrųjų ir dalykini ų mokinių 
kompetencijų ugdymas:  

    

2.5.1. Ugdymo turinio integravimas 
mokomųjų dalykų pamokose ir kt. 
veiklose.  

Vasaris 
Rugpjūtis 
Gruodis 

Metodinių 
grupių 

pirmininkai 
Administracija 

● Bus parengtas 2015-2016 m. m. II pusmečio, 2016 – 
2017 m. m. I pusmečio  mokomųjų dalykų, integruojamų 
pamokų/užsiėmimų planas. 
● Visi mokytojai ves ne mažiau kaip 1 integruotą 



pamoką/veiklą per pusmetį. 

2.5.2. Popamokinių renginių 
organizavimas. 

Sausis - 
rugpjūtis 

Metodinių 
grupių 

pirmininkai 

Metodinių 
grupių nariai 

● 2015 – 2016 m. m. bus organizuota 90 įvairaus lygmens 
renginių: 1 – respublikinis, 1 – apskrities, 7 – Šiaulių m., 
81 – mokyklos. Iš jų 28 (31 %) – konkursų, olimpiadų ir 
kt. – atrankiniai turai.  
● Atvirus Šiaulių m., zonos, respublikinius renginius 
organizuos 16 mokytojų. 
● Metodikos taryboje vyks diskusija apie popamokinių 
renginių organizavimo tikslingumą, naudingumą. 

2.5.4. Darbo su gabiais mokiniais 
efektyvinimas, ruošiant juos 
dalykiniams konkursams ir 
olimpiadoms. 

Visus 
metus 

V. Juodpusienė 
R. Dauliuvienė 

S.Brasaitė 

Metodinių 
grupių 

pirmininkai 

● Atlikta 1-8 kl. mokinių dalyvavimo dalykiniuose 
konkursuose ir olimpiadose statistinė analizė. 
● Mokykloje bus organizuoti muzikai gabių mokinių 
ugdymo renginiai:  respublikinis duetų festivalis „Dviese 
smagiau“, 2 miesto renginiai: „Dainų dainelė“  ir 6 - 12 kl. 
muzikos olimpiada.  
● 1 - 4 mokytojai organizuos  respublikinį renginį 
,,Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė 2016”,   atvirus 
renginius miesto mokiniams ir mokytojams: kūrybinę 
popietę „Vaivorykštės tiltu į kūrybos šalį“ 3-4 kl. mok., 
popietę “ Kūrybinė mozaika” 4-5 kl. mok.  
● Šiaulių m. Švietimo centro organizuotose olimpiadose, 
konkursuosedalyvaus 7  3 - 4 kl. mokiniai, 175-8 kl. 
mokinių. 

2.5.5. Mokinių dalyvavimas 
projektinėje veikloje. 

2016 m. 
Projektų 

koordinatoriai 
1 - 8 kl. 
mokiniai 

● Projektinėje veikloje dalyvausiančių  mokinių skaičius: 
● tarptautiniuose projektuose - 106 mok. (91 iš 1 - 4 kl., 
15 iš 7 - 8 kl.), 
● respublikiniuose - 375 iš 1 - 4 kl. mok., 
● Šiaulių m. – 248 mok. (120 iš 1-4 kl., 128 iš 6 kl.), 
● mokyklos – 684 mok. (324 iš 1-4 kl., 324 iš 5 – 7 kl.). 

2.6. Mokomųjų dalykų pažangos ir 
pasiekimų vertinimo sistemų 
koregavimas, sklaida mokiniams ir 

 
 
 

 
 
 

  



jų tėvams, globėjams:   
2.6.1. Mokytojų supažindinimas su 
Pradinio, pagrindinio, vidurinio 
ugdymo programų aprašu.  

Vasaris I.Barkienė 
Metodinių 

grupių 
pirmininkai 

● Vadovaujantis Aprašu, bus rengiamas UP, tikslinamas 
MAP*o aprašas. 

2.6.2. MAP* o (asmeninės mokinio 
pažangos) tvarkos tikslinimas. 

Vasaris Skyrių vedėjai 
 

Metodinių 
grupių 

pirmininkai 

● Bus sudaryta darbo grupė MAP*o tvarkos tikslinimui, 
metodinėse grupėse, klasių vadovų grupėje susitarta dėl 
mokinių darbų atrankos, aplanko formos, struktūros.   

2.6.3. Mokomųjų dalykų vertinimo 
tvarkų koregavimas. 

Kovas - 
birželis 

Skyrių vedėjai 
Metodinių 

grupių 
pirmininkai 

● Iki birželio mėn. bus patikslintos mokomųjų dalykų 
vertinimų tvarkos 
● Rugsėjo  mėn. vertinimas aptartas su mokiniais.  
● Dokumentas skelbiamas mokyklos internetiniame 
puslapyje. 

2.7. Mokinių socialinių 
kompetencijų ugdymo modelio, 
orientuoto į sąmoningos asmenybės 
(visuminį) ugdymą, kūrimas:  

    

2.7.1. Dalyvavimas Šiaulių miesto 
socialinių kompetencijų ugdymo 
partnerystės tinklo veikloje. 

2016 m. 
J.Ančerevičiūtė 
S.Kiviliauskaitė 

Darbo grupė 

● Bus sudaryta mokyklos sutartis dėl dalyvavimo 
„Socialinių kompetencijų ugdymo partnerystės tinklo 
veikloje“, paskirti atsakingi asmenys. 
● Informacija apie socialinių kompetencijų ugdymo 
galimybes Šiaulių mieste bus dalinamasi su mokyklos 
administracija, Metodikos taryba ir 5 – 8 klasių vadovas. 
● Padidės socialinės veiklos formų atlikimo įvairovė, 
todėl 50% sumažės 5 – 8 kl. mokinių, per pusmetį 
nesurenkančių nei vienos socialinės valandos.    

2.7.2. Seminaras/mokymai apie 
mokinių socialinių kompetencijų 
ugdymo galimybes mokykloje. 

Kovas J.Ančerevičiūtė Administracija 

● Bus išanalizuota kitų Šiaulių m. mokyklų socialinės 
veiklos organizavimo patirtis.  
● Vyks darbo grupės, 5 – 8 kl. vadovų susirinkimai, 
diskusijos. 
● Bus parengtas socialinių kompetencijų ugdymo 
sistemos aprašas. 

 



Priemonė Data Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatas 
III.  Sritis – “Pagalba mokiniui“. 
Uždavinys -  įgyvendinti lygių galimybių ir pagalbos teikimo mokiniams sistemą. 

3.1. Pedagoginės pagalbos 
mokiniams teikimas: 

   
 

3.1.1. Mokinių, jų tėvų apklausos “I/II 
pusmečio ugdymosi rezultatų 
į(si)vertinimas”. 

Sausis 
Gegužė 

J.Ančerevičiūtė 

Administracija 
Mokinių 
seimas 

Klasių vadovai 

● Pusmečių pabaigoje el. dienyne bus vykdomos 
ugdymosi pasiekimų apklausos, kuriose dalyvaus 50% 
ugdytinių, 50% 5 klasių mokinių tėvų.  
● Su apklausų rezultatais bus supažindinti mokytojai, 
mokiniai, jų tėvai, įvairiais lygmenimis sprendžiamos 
mokiniams iškilusios problemos.  

3.1.2. Prevenciniai pokalbiai su 5 – 8 
klasių mokiniais. 

Sausis 
Balandis 
Gegužė 
Gruodis 

I.Barkienė 
R.Dauliuvienė 
J.Ančerevičiūtė 

Mokomųjų 
dalykų 

mokytojai 
S.Kiviliauskaitė 

● Pusmečių pabaigoje vyks pokalbiai su 5 - 8 kl. 
mokiniais dėl nepatenkinamo įvertinimo (-ų) signaliniame 
pusmetyje. Bus numatytos priemonės ir pagalbos būdai 
pasiekimams gerinti.  
● Nepatenkinamu lygmeniu mokysis ne daugiau kaip 5 
proc. 1-8 klasių mokinių. 
● Pusmečių pabaigoje vyks pokalbiai su 5 - 8 kl. 
mokiniais, kurie turi 10 ir daugiau pastabų už 
nedrausmingą elgesį. Apie prisiimtus įsipareigojimus keisti 
elgesį bus informuoti mokinių tėvai, klasių vadovai, 
mokytojai.  
● 30% sumažės nedrausmingų mokinių. 

3.1.3. Tyrimas “5 - 8 kl. mokinių 
konsultacijų lankomumas”.  

Kovas I.Barkienė - 
● Tyrimo rezultatai bus aptarti Metodikos taryboje ir turės 
įtakos konsultacinių valandų skyrimui 2016 - 2017 m. m.  

3.2. Mokytojams ir specialiųjų 
poreikių mokiniams skirtų renginių 
organizavimas: 

    

3.2.1. Šiaulių m. 4 - 5 kl. mokinių 
popietė socialinių kompetencijų 
ugdymui „Kūrybos mozaika”. 

Balandžio  
7 d. 

R.Kasparienė 
S.Kiviliauskaitė 

 

Dalykų 
mokytojai 

● Renginyje dalyvaus 5 Šiaulių m. progimnazijų 
komandos. 
● Įvairių gebėjimų mokiniai lavins kalbines, bendravimo 
ir bendradarbiavimo kompetencijas.  



● Gerosios patirties sklaida vyks VGK posėdyje. 
● Bus parengtas pranešimas tarptautinei metodinei - 
praktinei konferencijai.  

3.2.2. Mokytojų susitikimas su ŠU 
Sveikatinimo ir konsultavimo 
paslaugų centro specialistais.  

I ketvirtis R.Budrienė 
 

ŠUSveikatinim
o ir 

konsultavimo 
paslaugų 
centras 

● Mokytojai susipažins su centro teikiamomis 
sveikatinimo procedūromis,  konsultavimo paslaugomis 
dėl mokinių profesinio kryptingumo, elgesio ir emocijų 
valdymo. 
● Susitikime dalyvaus ne mažiau kaip 8 mokytojai. 

3.2.3. Kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras „Specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokinių galių ir negalių 
identifikavimas, akcentavimas ir 
įgalinanti pagalba”.  

Kovo  
22 d. 

R.Dauliuvienė 
 

R. Budrienė 
R. Kasparienė 

● Seminare dalyvaus 30 mokytojų. 
● Mokytojai patobulins kompetenciją ugdyti specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčius mokinius, formuos  pozityvią 
nuostatą „priimti“ mokinių ir jų ugdymosi poreikių 
įvairovę, t. y. – skirtybes.  

3.2.4. Tarptautinė metodinė - praktinė 
konferencija „Inkliuzinio ugdymo 
veiksmingumo ir gerovės praktika 
tenkinant įvairius besimokančiųjų 
poreikius”. 

Lapkričio 
3 d. 

R.Dauliuvienė 
R. Budrienė 

Darbo grupė 

● Konferencijoje dalyvaus ne mažiau kaip 8 
progimnazijos mokytojai. 
● Mokytojai patobulins pedagogines kompetencijas, 
pasidalins patirtimi, kaip ugdyti įvairių poreikių mokinius, 
išplės europinio bendradarbiavimo galimybes su 
mokyklomis partnerėmis. 

3.3. Prevencinių, socialinių įgūdžių 
formavimo programų vykdymo 
kokybė:  veiklų stebėjimas, analizė. 

   
 

3.3.1. Programų „Antras 
žingsnis“, „Paauglystės 
kryžkelės“ įgyvendinimas.  

Vasaris - 
gegužė 

J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

S.Kiviliauskaitė 

Klasių vadovai 
VGK 

● Bus stebėtos visų klasių vadovų prevencinės, socialinių 
įgūdžių formavimo klasių valandėlės. 
● Stebėti užsiėmimai bus aptarti su klasių vadovais 
individualiai ir direkcinės tarybos susirinkime.  
● Vyks 4 ir 5 - 8 kl. mokinių apklausa – bus pamatuotas 
programos poveikis, nustatyti mokinių lūkesčiai. 
●  Bus susitarta dėl programų vykdymo kokybės gerinimo 
2017 – 2018 m. m. 

3.3.2. Socialinių įgūdžių 
formavimo programos “Mudu” 

2016 m. 
J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

VGK 
Šiaulių Juliaus 

● Bus parengtas socialinių įgūdžių formavimo programos 
projektas. 



kūrimas ir įgyvendinimas. S.Kiviliausaitė Janonio 
gimnazijos 
socialinė 
pedagogė 

L.Martusevičienė 

● I etapas. Projekto veiksmingumą, praktiškai 
įgyvendindami sutartas veiklas, pildydami refleksijos 
dienoraštį, patikrins 10 gimnazistų ir 10 progimnazistų (2 
– 5 kl.) grupė. Vyks gimnazistų ir VGK komandos narių 
diskusija.  
● II etapas. Bus pasirengta programos įgyvendinimui nuo 
2016 m. rugsėjo mėnesiui.  

3.3.3. 1 - 8 kl. mokinių veiklų, 
skirtų ugdymo karjerai, plano 
sudarymas ir įgyvendinimas. 

Kovas 
Balandis 

R.Linkevičienė 
J.Klastaitienė 

J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

Darbo grupė 
Socialiniai 
partneriai 
Mokinių 
seimas 

● Mokiniai gaus tikslinių žinių, padėsiančių rinktis tolesnę 
mokymosi kryptį: 
● darbo grupėje bus parengtas ugdymo karjerai veiklų 
(integruotų pamokų, klasių valandėlių, ir kt.) planas, 
skirtas balandžio mėnesiui; 
● visos 1 – 8 kl. vykdys ugdymo karjerai išvykas, rinks 
informaciją apie pasirinktas profesijas, ja dalinsis su kitais 
mokiniais.     
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IV.  Sritis – “Mokyklos strateginis valdymas“. 
Uždavinys -  besikeičiančios mokyklos kontekste stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę. 

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

Birželis 
V.Pozniakovien

ė 
R.Debesytė 

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

4.2. Mokyklos neformaliojo švietimo 
muzikinių programų veiklos analizė. 

Sausis 
Vasaris 

V.Juodpusienė Darbo grupė 
● NŠM analizė pristatyta mokytojams.  
● Gauti rezultatai panaudoti veiklos kokybei tobulinti. 

4.3. Mokytojo, klasės vadovo 
pareiginių aprašų tikslinimas. 

Kovas 
Balandis 

I.Barkienė 
V.Juodpusienė/ 
J.Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

Darbo grupės 

● Bus suburtos darbo grupės, vyks apklausos, diskusijos. 
● Atnaujinti pareiginiai aprašai bus pristatyti 
bendruomenei.  
● Pagerės darbo kokybė ir mikroklimatas. 

4.4. Kolektyvinės darbo sutarties 
sudarymas. 

Vasaris V. Girčius 
Progimnazijos 

taryba 

● Su projektu bus supažindinti mokytojai, teikiami 
siūlymai projektui koreguoti.  
● Pasirašyta darbdavio ir darbuotojus atstovaujančios PT 
sutartis. 



4.5.Mokyklos ugdomosios aplinkos 
keitimo, turtinimo plano sudarymas. 

Kovas V.Girčius 
Administracija 

Metodikos 
taryba 

● Bus susitarta dėl kabinetų perskirstymo, kabinetų 
remonto darbų. 
● Pagal Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo 
programos p.1.2.10.veiksmas. vykdomas progimnazijos 
ugdomosios aplinkos modernizavimas 

4.6.Veiklos stebėsenos poskyrio 
veiklos organizavimas: 

    

4.6.1. Mokinių ir jų tėvų “IQES online 
Lietuva instrumentai mokyklos 
veiklos 2015 m. kokybei įsivertinti ir 
tobulinti” apklausos rezultatų analizė 
ir sklaida. 

Vasaris 
V.Pozniakovien

ė 
R.Debesytė 

Darbo grupė 

● Stebėsenos poskyryje bus susisteminti rezultatai, 
parengta pateiktis.  
● Sklaida vyks metodinėse grupėse, mokyklos 
tinklalapyje.  

4.6.2. Mokinių ir jų tėvų “IQES online 
Lietuva instrumentai mokyklos 
veiklos 2016 m. kokybei įsivertinti ir 
tobulinti” apklausa, rezultatų analizė ir 
sklaida. 

Lapkritis 
V.Pozniakovienė 

R.Debesytė Darbo grupė 

● Vyks apklausa. Stebėsenos poskyryje bus susisteminti 
rezultatai, parengta pateiktis.  
● Sklaida vyks metodinėse grupėse, mokyklos 
tinklalapyje. Rezultatai įtakos mokyklos veiklos 
planavimą. 

4.6.3. Pranešimas „Bendrojo ugdymo 
mokyklos įsivertinimo 2015 m. 
rekomendacijų taikymo mokykloje“. 

Kovo 21 
d. 

V.Pozniakovienė 
R.Debesytė - 

● Bus patobulintas švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas  
su konkrečiais rodiklių aprašymais.  
● Bus pasirengta plačiajam mokyklos veiklos 
įsivertinimui. 

4.6.4. Platusis veiklos kokybės 
įsivertinimas. 

Lapkritis  
V.Pozniakovienė 

R.Debesytė Darbo grupė 

● Įsivertinime dalyvaus 95 proc. pedagoginio personalo.  
● Bus susitarta dėl tobulintinų veiklos sričių, sukurtos 
rodiklių iliustracijos.  
● Vadovaujantis švietimo stebėsenos rodikliais, mokytojai 
gebės analizuoti rezultatus, numatyti veiklos tobulinimo 
aspektus. 

 
 

________________________________________________ 


