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I. 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė 

 
 

(2017 metų veiklos planas buvo apibendrintas ir įvertintas 4 balų sistema Metodikos tarybos posėdyje (2018-01-03, Nr. MT-1). 
 
Tikslas - kurti visuminio asmenybės ugdymo sistemą.  
Uždaviniai: 

1. Užtikrinti ugdymo kokybę, plėtojant mokinių ir mokytojų kompetencijas. 
2. Gerinti bendruomenės narių socialinį – emocinį klimatą, sudarant sąlygas saviraiškai ir socializacijai. 
3. Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę. 

 
 Priemonė Data Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertinimas 

1. Uždavinys – užtikrinti ugdymo kokybę, plėtojant mokinių ir mokytojų kompetencijas.  3,74 

1.1. 
Pamoka  
 

1.1.1. Stebėtų 
pamokų aptarimas 
direkciniuose 
pasitarimuose ir 
metodinėse grupėse.  

2 kartus 
per m. 

m. 

Kuruojantys 
vadovai Metodinių 

grupių 
pirmininkai 

Bus pasidalinta patirtimi, įvardinti 
sėkmingiausi momentai, tobulintinos 
sritys.  

Stebėtos 68 pamokos (46 pamokos 1-4 klasėse, 22 
pamokos - 5-8 kl.), jos aptartos individualiai su 
mokytojais (akcentuotos 3 stipriosios ir 2 tobulintinos 
veiklos sritys). Direkciniame pasitarime aptartos ir 
mokytojams pateiktos išvados. 

3,3 

1.1.2. Atvirų pamokų 
aktyvinimas: 
● Atviros 

pamokos 1, 5 kl. 
administracijai, 
pagalbos mokiniui 
specialistams, 
tėvams,  kl. 
vadovams, 
mokinių tėvams; 
● Atviros 

pamokos 
kolegoms, 
svečiams. 

 
 

Spalis - 
gruodis 

 
 

Visus m. 

 
 
1,5 kl. 
mokytojai 
 
 
 

Mokytojai 

Administra
cija, 
pagalbos 
specialistai, 
tėvai 
 
 
 
Administra
cija 

Vyks išplėstiniai klasių susirinkimai, 
aptarta mokinių pažanga, numatyti 
pagalbos būdai. Pamokos bus aptartos 
direkciniame pasitarime, bus pateiktos 
rekomendacijos mokytojams. 
1 – 2 metodinės grupės nariai ves atviras 
pamokas. 
Bus vestos atviros pamokos svečiams iš 
Islandijos (NordplusJunior projektas 
“TheMiracleofReading”). 

1 - 8 kl. stebėta 15 atvirų pamokų. Pamokos aptartos 
individualiai, teiktos rekomendacijos. Pamokų aptarimas 
vyko direkciniuose pasitarimuose. 3 mokytojai vedė 6 
atviras integruotas pamokas mokyklos, respublikos, 
užsienio šalių mokytojams. Matematikos pamoka 
nufilmuota ir demonstruota per mokytojų susirinkimą 
(2017-01-31, MP-2). 
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1.1.3. Integracijos 
galimybių ugdymo 
procese tikslinimas: 
● Sudaryta 

integruojamų 
pamokų lentelė; 
● Patikslinta 

prevencinių 
programų 

Kovas -
rugsėjis 

 

R.Dauliuvien
ė 

I.Barkienė 
J.Ančerevičiū

tė 

Klasių 
vadovai 

Mokytojai 

Bus sudaryta integruotų pamokų lentelė 
(google diske pildoma informacija), bus 
vesta 200 integruotų mokomojo dalyko 
ir IT pamokų.  
Bus vykdoma TAMO peržiūra 
(fiksuojamas prevencinių programų 
vykdymas), pateiktos išvados bei 
patikslinti prevencinių programų 
integracijos į ugdymo procesą būdai. 

Pildyta siūlomų integruotų pamokų lentelė google diske. 
35 mokytojai (38%) vedė 243 integruotas pamokas. 
Prevencinių programų integracija į mokomųjų dalykų 
pamokas, klasių vadovų veiklą suplanuota 
rugpjūčio/rugsėjo,  mėnesiais. Fiksavimas stebimas 
TAMO dienyne. 
2017-01- 23/d. vyko 4 administracijos, pagalbos mokiniui 
specialistų,  susirinkimai, kuriuose pateiktos prevencinių 
programų integracijos galimybės į 5 - 8 klasių vadovų 
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integracija į 
ugdymo procesą. 

darbą.     

1.1.4. Skirtingų 
poreikių mokinių 
ugdymas: 
● Signalinių 

pusmečių rezultatų 
analizė. 
● Mokinių 

poreikių tenkinimo 
valandų skyrimo 
tikslingumas 
● Konsultacijų 

lankymas. 

2 kartus 
per m. 

m. 

I.Barkienė 
R.Dauliuvien
ė 

Mokytojai 
VGK 

Vyks administracijos ir VGK 
susirinkimai, bus organizuojamas 
pedagoginės pagalbos teikimas. 
Mokiniai savo iniciatyva išsiaiškins 
mokymosi poreikius, mokysis kelti 
mokymosi tikslus, planuos mokymąsi.  

2017-01-31 (MP-2) Mokytojų susirinkime skaitytas 
pranešimas ,,Pedagoginės pagalbos teikimas”: pateikta 
2016-2017 m. m. signalinio I pusmečio statistika, 
įvardinti susitarimai, išvados ir nutarimai. Vyko 2 VGK 
posėdžiai pedagoginei pagalbai aptarti, signaliniams 
pusmečiams įvertinti. Kalbėta su 5-8 kl. mokiniais, 1-4 
kl. mokytojomis, kai kurių mokinių tėvais. Parengta 
pagalbos mokiniui teikimo atmintinė dalyko mokytojams, 
sutarta dėl konsultacijų lankymo žymėjimo ir kt. (2017-
12-19, MP-8).Mokinių poreikių tenkinimui (mokinių 
konsultacijoms) skirtos 26 valandos. 
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1.1.5. Išplėstinis 
direkcinis pasitarimas 
dėl STEAM gairių Vasario 

6 d. 

V.Girčius 
R.Dauliuvien

ė 

E.BukienėS
.Brasaitė 

L.Tamošiūn
as 

S.Petuchov
skis 

Pasitarime bus susitarta dėl STEAM 
įgyvendinimo (“loginukų” klasių, 
robotikos, šachmatų) krypties, 
neformaliojo švietimo valandų 
panaudojimo galimybių. 

2017-02-06 vyko išplėstinis direkcinis pasitarimas, 
kuriame aptartos būsimų pirmokų STEAM programos 
(IT, šachmatų) gairės, numatytas neformaliojo švietimo 
valandų skaičius (vienoje kl. - 3 val., iš viso - 12 val.). 
Aptartas gabių mokinių stebėjimas ir atranka į STEAM 
klasę. 
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1.1.6. Metodinės 
grupės susirinkimas. 
Pranešimas ,,IT 
panaudojimo 
galimybės 
muzikinėse 
programose” 

Vasario 
22 d. 

L.Tamošiūna
s 

V.Juodpusi
enė 

Darbo 
grupė 

Bus pristatytos IT panaudojimo 
galimybės muzikos pamokose, 
numatytos gairės integruotai meninio 
ugdymo programai.  

2017-02-22 muzikos mokytojų metodinės grupės 
susirinkime L. Tamošiūnas pristatė STEAM programą, 
jos panaudojimo galimybes muzikos pamokose.  
Pasiūlyta integruota muzikos programa 1 kl. ir 
pasirenkamoji muzikos technologijų programa 8 kl. 

3,9 

1.1.7. Integruoto 
meninio ugdymo 
programos 1 kl. 
kūrimas 

Kovas - 
birželis 

V. 
Juodpusienė 
L.Tamošiūna

s 

Administra
cija 

Parengta ir nuo  2017-2018 m. m. 
vykdoma integruota meninės saviraiškos 
šiuolaikinio muzikavimo programa 1c 
klasėje.  

Birželio mėn. parengta integruota IT muzikos programa. 
Suformuota 1c kl., kurioje nuo rugsėjo mėn. vykdoma 
meninės saviraiškos šiuolaikinio muzikavimo programa. 3,8 

1.2. 
Kvalifikaci
jos kėlimas 
ir gerosios 
patirties 
sklaida 
(seminarai, 
mokymai, 
jų 
organizavi
mas; 

1.2.1. Pranešimas 
apie integruotą, atvirą 
veiklą/pamokas. 

Kovo 1 
d. 

D.Daukšienė 
V.Bernikienė
J.Ančerevičiū

tė 

Metodikos 
taryba 

Susitarta dėl integruotų, atvirų veiklų/ 
pamokų kriterijų. 

2017-03-06 (MT-3) Metodikos tarybai pristatytas 
pranešimas apie integruotas ir atviras (tikslai, uždaviniai, 
svarba, integravimo būdai,  integruoto ugdymo 
privalumai, trūkumai, mokyklų patirtis. Balandžio mėnesį 
metodinėse grupėse buvo aptartas pranešimas, vyko 
diskusijos dėl integruotų, atvirų pamokų  kriterijų. 
Balandžio - gegužės mėn. susitarta (paruošta atmintinė), 
kokia pamoka yra atvira ir integruota.  

4,0 

1.2.2. Pranešimas 
„Mobili ųjų įrenginių 
taikymas ugdymo 

Sausio 
31 d. 

V.Girčius 
 

E.Bukienė 

Vyks gerosios patirties sklaida, 
mokytojai patobulins kompetencijas. 

2017-01-31 (MP-2) vyko mokytojų susirinkimas, kuriame 
buvo skaitytas pranešimas ,,Mobiliųjų įrenginių taikymas 
ugdymo procese“, vyko gerosios patirties sklaida. 
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atviros 
pamokos). 

procese“. 

1.2.3. Mokymai, 
seminarai ,,Planšečių 
naudojimas ugdyme” 
. 

Sausis 
 

Vasaris-
kovas 

Ž. 
Leinartienė 

 
D.Gedminien

ė 
A.Dirginčien

ė 

Anglų k. 
mokytojai 
Pradinių 
klasių 

mokytojai 

Anglų kalbos ir pradinių klasių 
mokytojai įgis teorinių ir praktinių žinių. 
 Ugdymo procese planšetes naudos 
pradinių kl. 14mokytojų. 

Pradinių kl. mokytojos D.Gedminienė, A.Dirginčienė 
vedė mokymus pradinių kl. mokytojoms “Planšečių 
naudojimas ugdyme”. Ugdymo procese planšetes naudoja 
16 pradinių klasių ir 5 anglų kalbos mokytojai. 
Mokymus pradinių kl. ir anglų k. mokytojams vedė anglų 
kalbos mokytoja S. Riškienė. 

4,0 

1.2.4. Mokymai 
„Muzikini ų 
technologijų 
naudojimas 
pamokose“. 

Birželis 
L.Tamošiūna

s 
Muzikos 
mokytojai 

Mokymuose muzikos mokytojai 
įsisavins natų rašymo ir akompanimento 
pritaikymo technologines programas. 

2017-10-31 mokytojas L.Tamošiūnas muzikos 
mokytojams pristatė muzikinių technologijų programas. 
Mokytojai jas išbandė naudodami planšetinius 
kompiuterius (MZ-9). 

3,9 

1.2. 5. Mokymai 
progimnazijos 
bendruomenei 
„Netinkamo elgesio 
psichologinės ir 
fizinės įveikos 
priemonės“  

Rugpjūči
o 

29 d. 

D.JuškienėS.
Kiviliauskaitė
R.Kasparienė 

Mokytojai 

Mokytojai sužinos apie mokinių 
netinkamo elgesio priežastis, tikslus, bus 
pateikti netinkamo elgesio pavyzdžiai. 
Bus aptarta: kas formuoja vaiko 
agresyvų elgesį; klaidingi/teisingi 
elgesio tikslai; klasių tipai bei veiksniai, 
stabdantys agresyvų elgesį. Bus pateikta 
praktinių pavyzdžių, kaip elgtis su 
agresyviu vaiku bei rekomendacijų, kaip 
tramdyti mokinių netinkamą elgesį. 

2017-08-31(MP-6) pagalbos mokiniui specialistės 
Mokytojų susirinkime pristatė pranešimą „Netinkamo 
elgesio psichologinės ir fizinės įveikos priemonės“. 
Pademonstruota, kaip stabdyti agresyvų vaikų elgesį. 
 

3,6 

1.2.6. Mokytojų 
gerosios patirties 
sklaidos konferencija 

Balandži
o 

11 d. 

Administracij
a 

Metodikos 
taryba 

1 – 2 metodinės grupės nariai pasidalins 
gerąja patirtimi (temos: visuminis 
ugdymas, vaiko asmenybės ūgtis, 
savivaldis mokymasis ir kt.) 

2017-01-26 šeši mokytojai (6%) dalyvavo respublikinėje 
metodinėje - praktinėje konferencijoje ,,Žmogus - tiltas 
tarp dviejų pasaulių”, vyko gerosios patirties sklaida apie 
visuminį ugdymą metodinėse grupėse. 
2017-04-10 (MP-4) vyko gerosios patirties sklaida ,,Po 
vizito Karalienės Mortos mokykloje” (susirinkime 
dalyvavo 75 % mokytojų). 2017-08-28 vyko seminaras 
,,Visuminio ugdymo teorija ir praktika”. Dalyvavo 98 % 
mokytojų, metodinėse grupėse vyko seminaro aptarimas. 
2017-12-12 du administracijos atstovai dalyvavo 
seminare ,,Vaiko asmenybės ūgties vertinimas - misija 
įmanoma”. 
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1.2.7. Gerosios 
patirties sklaida pagal 
ERAZMUS KA-1 
projektą: 
1.2.7.1.Gerosios 
patirties sklaida po 
darbo stebėjimo 

Sausis 
V.Klimavičie
nė 
R.Vargalienė 

Mokytojai 
Bus tobulinamas ugdymo procesas 
(metodai, formos), 2 mokytojai pristatys 
gerąją patirtį. 

2017-01-31 vyko gerosios patirties sklaida (MP-2). Buvo 
skaitytas pranešimas ,,Kritinio mąstymo įgūdžiai ir 
kūrybiškumas ugdymo procese”, demonstruota filmuota 
matematikos pamoka su kritinio mąstymo elementais. 
Užsiėmime dalyvavo 60 proc. mokytojų. 
2017-01-10 (UK-1) Ž. Leinartienė užsienio k. 
mokytojams pristatė gerąją patirtį iš kvalifikacijos kėlimo 
kursų. 
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vizito Rygoje 
„Kritinis mąstymas 
pamokoje“; 

Kursų metu gauta informacija pasidalinta respublikinėje 
metodinėje - praktinėje konferencijoje (vesta 
meistriškumo pamoka). 

1.2.7.2. Gerosios 
patirties sklaida po 
darbo stebėjimo 
vizito Graikijoje; 

Vasaris 
L.Skyrienė 
Z.Girčiuvienė 
V. Bernikienė 

Mokytojai 

Vyks 5 gerosios patirties sklaidos 
renginiai, bus pristatyta užsienio šalių 
švietimo sistemos, ugdymo metodų 
įvairovė ir kt. 
5 mokytojai  rengs pranešimus 
tarptautinei konferencijai. 
Bus parengtas 5 straipsniai, skirti 
mokyklos tinklalapiui /Šiaulių m. el. 
spaudai ir kt. 
Bus tobulinamas ugdymo procesas 
(metodai, formos), integruojant 
mobilumų metu įgytus įgūdžius. 

2017-04-10 (MP-4) Mokytojų susirinkime buvo pristatyta 
Graikijos, Olandijos, Norvegijos, Portugalijos Švietimo 
sistema, vyko gerosios patirties sklaida. 2017-02-22 (MZ-
3) Z.Girčiuvienė muzikos mokytojams pristatė Graikijos 
švietimo sistemą 2017-02-22 (MZ-3). 2017-04-10 (UK - 
2) V.Bernikienė dalinosi gerąja patirtimi po darbo 
stebėjimo vizito Graikijoje. 
2017-04-10 (UK - 2) Ž.Leinartienė užsienio kalbų 
mokytojams pristatė gerąją patirtį iš darbo stebėjimo 
vizito Raaylando koledže Olandijoje. 2017-12-06 
Ž.Leinartienė(Nr. 115369) ir V.Bernikienė (Nr. 115372) 
vedė meistriškumo pamokas respublikinėje užsienio kalbų 
mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje 
„Sėkmingas užsienio kalbų mokymas (is) geroje 
mokykloje“: kūrybiškumas ir inovacijos”. 
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1.2.7.3. Gerosios 
patirties sklaida po 
darbo stebėjimo 
vizito Olandijoje; 

Kovas 

Ž.Leinartienė 
L.Skyrienė 
V.Girčius 
L.Giedraitien
ė 

Mokytojai 

1.2.7.4. Gerosios 
patirties sklaida po 
darbo stebėjimo 
vizito Norvegijoje; 

Kovas  
L. Tomanaitė 
A. 
Mažonavičie
nė 

Mokytojai 

1.2.7.5. Gerosios 
patirties sklaida po 
darbo stebėjimo 
kursų Portugalijoje; 

Balandis, 
gegužė 

V.Bernikienė 
Ž.Leinartienė 
L.Giedraitien
ė 
V.Klimavičie
nė 
V.Girčius 

 

1.2.8. Tarptautinė 
mokytojų 
konferencija-
seminaras  
“Aktyvi ųjų metodų 
įtaka mokinių 
mokymosi 
motyvacijai” 

Gegužės  
16 d. 

A.Dirginčien
ė 
R.Dauliuvien
ė 

Mokytojai 
Konferencijoje-seminare dalyvaus 
svečiai iš Islandijos, Danijos, Latvijos, 
Estijos, Lietuvos mokyklų. Mokytojai 
pasidalins gerąja patirtimi, sužinos 
įvairesnių aktyvių metodų, gebės juos 
taikyti savo darbe. 

2017-05-16 vyko tarptautinė mokytojų konferencija-
seminaras „Aktyviųjų metodų įtaka mokinių mokymosi 
motyvacijai”. 
Konferencijoje-seminare dalyvavo svečiai iš Islandijos, 
Danijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos mokyklų. Mokytojai 
pasidalino gerąja patirtimi, sužinojo įvairesnių aktyviųjų 
metodų. 
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1.2.9. Respublikinė 
mokytojų 
konferencija (K1) 
„Inovatyvusmokyma
s(is) – sėkmės įrankis 
ugdymo kokybei 
užtikrinti” 

Spalio 
30 d. 

L.Giedraitien
ė 

V.Klimavičie
nė 

V.Bernikienė 
Ž.Leinartienė 
L.Skyrienė 

Administra
cija 

Bus pasidalinta gerąja patirtimi, 
pristatyti inovatyvūsmokymo(si) 
metodai, metodinės priemonės, 
pravestos meistriškumo pamokos. 
Pagerės ugdymo kokybė, mokinių 
mokymosi motyvacija. Kursų ir darbo 
stebėjimo vizitų metu įgytos žinios ir 
patirtis bus pritaikytos ugdymo procesui 
„Juventos“ progimnazijoje. 

Kursų ir darbo stebėjimo vizitų metu įgytos žinios ir 
patirtis buvo pritaikytos „Juventos“ progimnazijos 
ugdymo proceso tobulinimui. Projekto darbo grupėje 
nuspręsta, kad organizuoti konferenciją yra netikslinga. 
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1.2.10. Respublikinis 
seminaras „Tradicijų 
ir šiuolaikiškumo 

Spalio  
26 d. 

L.Stankuvien
ė 
V.Juodpusien
ė 

Darbo 
grupė Seminare dalyvaus 30 muzikos 

mokytojų, kurie stebės integruotas 
muzikos, pradinio ugdymo pamokas 

2017-11-23 įvyko seminaras „Tradicijų ir šiuolaikiškumo 
dermė muzikiniame ugdyme”. Seminare dalyvavo 36  
muzikos mokytojai. Pranešimus skaitė, atviras 
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dermė ugdymo 
procese“ 

naudojant STEAM programą; sužinos 
apie IT metodologijos taikymo muzikos 
pamokose galimybes. 

pamokas/praktikumus vedė L.Stankuvienė, Ž.Ratinienė, 
L.Tamošiūnas, L.Mikutienė. 

1.2.11. Kompozitorės 
I.Mažuikaitės 
respublikinis 
seminaras ,,Diena su 
Indros Mažuikaitės 
kūryba“. 

Kovo 30 
d. 

Muzikos 
mokytojai 

Seminaras vyks  kartu su naujo I. 
Mažuikaitės dainų rinkinio pristatymu-
koncertu. Dalyvaus 35 muzikos 
mokytojai. Mokytojai susipažins su 
muzikinės pasakos kūrimo metodologija, 
dainuos ir statys muzikinę pasaką, stebės 
koncertą. 

20174-03-30 vyko seminaras muzikos mokytojams, kurį 
vedė I. Mažuikaitė. Pristatytas naujas dainų rinkinys ir su 
seminaro dalyviais kurta muzikinė pasaka apie ežiuką. 
Dalyvavo 35 mokytojai.  4,0 

1.2.12. Atviras 
renginys Šiaulių m. 
pedagogams „Įvairių 
gebėjimų mokinių 
kūrybiškumo 
kompetencijų 
ugdymas kūrybinėse 
dirbtuvėse“ 

Kovo 16 
d. 

R. 
Dauliuvienė 
D. Juškienė 
 

VGK Bendrojo lavinimo mokytojai, pagalbos 
vaikui specialistai dalyvaus paskaitoje-
diskusijoje „Gerosios patirties sklaida 
ugdant įvairių gebėjimų mokinių 
kūrybiškumo kompetencijas“, kurią 
moderuos psichologė D. Juškienė, įgis 
žinių, pasidalins patirtimi. 

2017-03-16 į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją atvyko 
komandos iš Šiaulių Jovaro, Dainų, Gytarių, Vinco 
Kudirkos, Salduvės progimnazijų, Jėzuitų mokyklos, 
Logopedinės mokyklos, „Ringuvos“ specialiojo ugdymo 
centro. Kol mokiniai dalyvavo kūrybinių veiklų stotelėse, 
psichologė D.Juškienė mokytojams vedė paskaitą - 
diskusiją „Gerosios patirties sklaida ugdant įvairių 
gebėjimų mokinių kūrybiškumo kompetencijas“. 
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1.2.13. Metodikos 
tarybos išvyka. 

Balandis I.Barkienė 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Bus organizuota išvyka, dalyvaus 90 
proc. metodikos tarybos narių. 
Metodinėse grupėse bus pasidalinta 
gerąja patirtimi. 

2017-04-13-išvyka į UPC organizuojamą Regioninę 
parodą Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje 
mokykloje ,,Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. 2017-
06-06 - mokytojų išvyka į ,,Miego kliniką”. Dalyvavo 50 
% mokytojų. 
Birželio mėnesį vyko lietuvių kalbos ir MIGS metodinių 
grupių išvyka po Žemaitiją. Vyko gerosios patirties 
sklaida. 
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1.3. 
Mokinių 
pasiekimai 
(standartiz
uoti testai, 
egzaminai, 
dalykinės 
olimpiados
, 
konkursai, 
MAP*as)  
 

1.3.1. Išplėstinis 
direkcinis pasitarimas 
dėl 5 klasių mokinių 
asmeninės pažangos 
adaptaciniu 
laikotarpiu. 

Sausio 
30 d. 

J.Ančereviči
ūtė 
 

5 kl.  
vadovės 

5 kl. vadovės pristatys I pusmečio 
mokinių ugdymosi pasiekimus, MAP*o 
duomenis, stipriąsias ir silpnąsias savo 
klasės puses socialinių kompetencijų 
ugdymo adaptaciniu laikotarpiu 
aspektus. 
Ved. J.Ančerevičiūtė pateiks mokinių 
savistabos, lankomumo duomenis, 
pristatys 5 kl. mokinių tėvų (globėjų) 
NMVA apklausos, vykdytos 2016-12-
08, rezultatus.   
5 – okams iškylančios mokymosi, 
lankomumo, bendravimo problemos bus 
sprendžiamos VGK. Bus pasirengta 
bendram 5 kl. mokinių tėvų 
susirinkimui.   

2017-01-30 vyko atviras administracijos ir 5 kl. vadovų, 
VGK pasitarimas, kuriame analizuota 5 kl. mokinių 
adaptacijos sėkmės ir nesėkmės - aukščiausios ir 
žemiausios MAP*o vertės, lankomumo duomenys, aptarti 
NMVA apklausos, vykdytos 2016-12-08, rezultatai. 
2017-01-25 administracijos, pagalbos mokiniui 
specialistų susirinkime, remiantis I pusmečio 
duomenimis, prevencinės programos “Paauglystės 
kryžkelės” medžiaga, pateiktos rekomendacijos II 
pusmečio klasių veiklos planavimui, 5 kl. tėvų 
susirinkimo scenarijus, suplanuotas bendras tėvų 
susirinkimas.      
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1.3.2. Mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų aptarimas 
(pagal MAP*ą, 
standartizuotų testų 
rezultatus, mokymosi 
suvestines ir kt.). 

Kartą per 
pusmetį 

I.Barkienė 
R.Dauliuvien
ė 
S.Brasaitė 

Klasių 
vadovai, 
mokytojai 

Parengta lyginamoji statistinė analizė, 
informacija pristatyta mokytojams, 
mokinių tėvams, skelbiama mokyklos 
tinklalapyje. 

Patvirtintas MAP aprašas (2017-01-10, direkt. įsak. Nr. 
V-3).2017-01-16 vyko administracijos ir 5 - 8 kl. vadovų, 
2017-01-18 - 5 - 8 kl. mokinių susirinkimai dėl MAP*o: 
rinkti, analizuoti, sisteminti ugdymo(s) ir savistabos 
duomenys.  Mokytojų susirinkimuose (2017-01-31, MP-
2; 2017-06-06, MP-5; 2017-08-31, MP-6), Metodinėse 
grupėse vyko mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimas, 
standartizuotų testų analizė. Buvo pateiktos 
rekomendacijos.  Su standartizuotų testų rezultatais 
supažindinti mokinių tėvai, informacija skelbiama 
mokyklos tinklalapyje. 
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1.3.3. Mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
tvarkos aprašo 
tikslinimas. 

Birželis I. Barkienė 
R. 
Dauliuvienė 

Metodinių 
grupių 
pirminink
ai 

Bus patikslintas mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 
informuoti mokiniai, jų tėvai, pagerės 
ugdymo kokybė. 

Metodinėse grupėse patikslinta vertinimo atmintinė, skirta 
5 klasių mokiniams, jų tėvams. 2017-09-14 vertinimas, 
MAP*as pristatytas 5 klasių mokinių tėvų susirinkimuose. 
Birželio - rugsėjo mėn. metodinėse grupėse vyko dalykų 
vertinimo tvarkos tikslinimas. Su vertinimo tvarka 
mokiniai supažindinti pirmąją dalyko pamoką. 2017-09-
07 muzikos mokytojai aptarė muzikos dalykų vertinimą ir 
įsivertinimą (MZ-8). 
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1.3.4. Metodinių 
grupių susirinkimai 
mokinio asmeninės 
pažangos fiksavimui, 
analizavimui. 

Vasaris 
Birželis 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Mokytojai Mokytojai pristatys klasės mokinių 
pažangą. Rezultatai bus panaudoti 
ugdymo plano sudarymui, konsultacijų 
skyrimui, švietimo pagalbos teikimui. 

Metodinėse grupėse mokytojai aptarė I-ojo ir II/metinio 
pusmečių vertinimus, buvo siūloma skirti mokinių 
poreikių tenkinimo valandas konsultacijoms (skirta 26 
val.).  
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1.3.5. 1 – 4 kl. tėvų 
apklausa dėl mokinių 
pažangos fiksavimo 
aiškumo, 
naudingumo. 

Gegužė 

R.Dauliuvien
ė 

Stebėsenos 
poskyris 

Apklausos išvados suteiks žinių apie 
MAP’o 1 - 4 kl., tinkamumą, aiškumą. 
Esant reikalui, dokumentai, formos bus 
koreguojamos. 

Gegužės mėn. 1-4 kl. mokinių tėvai dalyvavo apklausoje 
apie mokinių pasiekimų vertinimo aiškumą, išsamumą, 
savalaikiškumą, naudingumą, mokinių dalyvavimą 
neformaliajame švietime, jo poveikį bendrųjų 
kompetencijų ugdymui, naujų veiklų poreikį; mokinių 
savijautą meno kolektyvuose, repertuarą, antrojo 
instrumento rinkimosi poreikį ir kt.  
Išvados pristatytos metodinėse grupėse, mokytojų 
susirinkime birželio mėnesį. Pagal galimybes, 
atsižvelgiama į tėvų pasiūlymus. 
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1.3.6. Mokinių 
asmeninės pažangos 
fiksavimo būdų 
sisteminimas  
(6 – 8 kl. vadovų, 5 – 
8 kl. mokytojų 
veikla) 

Vasaris – 
kovas 

I.Barkienė J.Ančerevič
iūtė 
V.Juodpusi
enė 

Bus susisteminta mokomųjų dalykų ir 
klasių vadovų asmeninės pažangos 
fiksavimo tvarka – parengti metodinių 
grupių fiksavimo aprašai. 

Patvirtintas MAP aprašas (2017-01-10, direkt. įsak. Nr. 
V-3). 2016-2017 m. m. aprašu naudojasi 5 kl., 2017-2018 
m. m. - 5, 6 kl., kitos klasės pildo pažangos fiksavimo 
formas pagal klasių susitarimus (apibendrinta 
informacija). 
2017 m. sausio mėn. MAP aprašas aptartas metodinėse 
grupėse. 
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1.3.7.Tėvų 
informavimas apie 
asmeninę mokinių 
pažangą. 

Vasaris, 
birželis 

1 – 8 kl. 
vadovai 

Mokinių 
tėvai  Klasės vadovai pasirinkta forma 

informuos mokinių tėvus apie asmeninę 
mokinių pažangą. 

2017 m. 1 - 8 klasių mokinių tėvai informuoti apie 
mokinių formaliuosius, neformaliuosius pasiekimus bei 
individualią mokinio pažangą: vyko 3 bendri tėvų 
susirinkimai aktų salėje, 8 susirinkimai klasėse, atviros 
pamokos, klasių valandėlės 1, 5 klasėse, individualūs 
susitikimai 1 - 4, 5, 6 - 8 klasėse. 
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1.3.8. Mokinių 
dalyvavimo ŠMM ir 
Šiaulių m. 
savivaldybės 
dalykinėse 
olimpiadose, 
konkursuose ir kt. 
aktyvinimas 
(atrankiniai turai, 
informacijos sklaida 
ir kt.), skatinimas. 

Visus 
metus 

J.Ančerevičiū
tė 

S.Brasaitė 
R.Dauliuvien

ė 

Dalykų 
mokytojai 

Bus parengta mokinių dalyvavimo, 
pasiekimų  fiksavimo dalykiniuose 
renginiuose pildymo tvarka. 
Metodinės mokytojų grupės organizuos 
ŠMM ir Šiaulių m. savivaldybės 
konkursų atrankinius turus, skelbs viešai 
informaciją ir aktyviai ragins mokinius 
juose dalyvauti.   
Mokslo metų pabaigoje vyks mokyklos 
vardą garsinusių mokytojų ir mokinių, jų 
tėvų pagerbimo vakaras, kuriame bus 
pagamintos simbolinės atminimo 
dovanėlės ir naujos padėkos. 

Direkcinės tarybos susirinkime 2017-12-18 - patikslinta 
mokinių dalyvavimo, pasiekimų  fiksavimo dalykiniuose 
renginiuose pildymo tvarka.  Progimnazijoje vyko Šiaulių 
m. 6-12 kl. Muzikos ir 5 - 6 klasių Lietuvių kalbos 
olimpiados, kurias organizavo metodinių grupių nariai. 
Informacija apie mokinių pasiekimus skelbta Šiaulių 
miesto savivaldybės, progimnazijos tinklalapiuose, 
socialiniame tinkle Facebook, mokyklos TV. 2017 - 06 - 
01organizuotas mokyklos vardą garsinusių mokytojų ir 
mokinių, jų tėvų pagerbimo vakaras.    
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1.4. 
Muzikinio 
ugdymo ir 
meninės 
saviraiškos 
programos. 

1.4.1. Muzikinio 
ugdymo programos 
koregavimas. 

Birželis 
– 

rugsėjis 

V.Juodpusien
ė 

Darbo 
grupė 

Bus parengtos programos: Solfedžio su  
šiuolaikinėmis technologijomis 
integruota programa 5 kl.;  Muzikos 
technologijų pasirenkamoji programa 8 
kl.  

Parengtos ir  2017-2018 m.m. vykdoma integruota 
muzikos programa 1 kl.; pasirenkamoji muzikos 
technologijų programa 8 kl.  (MZ-8). 5 kl. integruotos 
solfedžio programos atsisakyta.  
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1.4.2. Profesinės 
linkmės 
pasirenkamųjų 
dalykų 5 – 8 kl. 
plėtra. 

Gegužė 
 
 

 

D.Ramanausk
ienė 
 
 
 

Muzikos 
mokytojai 
 
 

Bus aptarti profesinės linkmės 
pasirenkamieji dalykai, sudarytos ir nuo 
2017 - 2018 m.m. pasiūlytos naujos 
programos.  

Profesinės linkmės mokiniams pasiūlytas 2 - asis 
instrumentas (fortepijonas, akordeonas, mušamieji), 
pagilinta solfedžio programa, solinis dainavimas.   3,8 

1.4.3. Meninės 
saviraiškos 
šiuolaikinio 
muzikavimo 
programos kūrimas. 

Kovas - 
birželis 

V. 
Juodpusienė 
L. 
Tamošiūnas 

Darbo grupė Sukurta ir nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1c 
kl. vykdoma šiuolaikinio muzikavimo 
programa. Įsigyti K. 
Orfoinstrumentarijaus melodiniai 
mušamieji instrumentai. 

Šiuolaikinio muzikavimo programa ritminiais 
instrumentais vykdoma 1c kl. nuo 2017 m. rugsėjo. 
Užsakyti ir gruodžio mėn. gauti K. Orfo instrumentai, 
kuriais bus muzikuojama nuo 2018 m. 
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 Priemonė Data Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras  

2. Uždavinys – Gerinti bendruomenės narių socialinį – emocinį klimatą, sudarant sąlygas saviraiškai ir 
socializacijai. 
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 2.1. 
Bendradar
biavimas 

2.1.1. 
Bendradarbiavimo 
planų 

Kovas 
Visus 
metus 

J.Ančereviči
ūtė 
V.Juodpusie
nė 

Socialiniai 
mokyklos 
partneriai, 
metodinių 

Bus apklausti mokyklos socialiniai 
partneriai, suderinti dviejų šalių 
lūkesčiai, sudaryti konkretūs 

Pasirašytos 3 naujos bendradarbiavimo sutartus: 2017-03-
30–su Šiaulių „Rotary“klubu, 2017-04-11- su Šiaulių 
moksleivių namais, 2017-05-30 – su Šiaulių dramos teatru. 
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su 
socialiniais 
partneriais. 

sudarymas/tikslinima
s. 

I.Barkienė 
R.Dauliuvien
ė 

grupių 
pirmininka
i 

bendradarbiavimo planai. Bus 
pasirašytos 2 naujos  bendradarbiavimo 
sutartys. 
Apie progimnazijos soc. partnerius bus 
atnaujintas mokyklos tinklapis.  

2017-11-08 atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su l/d 
“Ąžuoliukas”, sudarytas planas (planas pristatytas 2017 - 
11 - 09 susirinkimuose 1 - 4 ir 5 - 8 kl. vadovams). 
Tęsiamas bendradarbiavimas su kitomis ugdymo 
įstaigomis: sudarytas bendradarbiavimo planas su Juliaus 
Janonio gimnazija (planas 2017-2017-11-27 aptartas 
direkciniame pasitarime), 2017-03-10 – vykdyti kultūriniai 
meno kolektyvų mainai, su Šiaulių Jovaro progimnazija, 
skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. 
Tęsiamas bendradarbiavimas su Šiaulių Sanatorine 
mokykla – 2017-03-03organizuotas liaudies muzikos 
kolektyvų koncertas Kaziuko mugėje.Nuolat teikta 
informacija mokyklos tinklapiui, socialiniam tinklui 
Facebook. Planuojama sudaryti sutartį su Šiaulių m. ir raj. 
savanorių koordinavimo centru.  

2.1.2. 7 – 9 kl. 
mokinių mainai 
„Lietuva – Italija“ 
(Soros L.Da Vinči 
gimnaziją). 

Gegužė 
Spalis 

 
L.Mikutienė 

 
E.Šliauteri
enė 
A.Adomait
ienė 

Įvyks 2 mokinių ir mokytojų vizitai, 
kurių metu bus susipažinta su mokyklų 
ugdymo sistemomis, šalių istorija ir 
geografija, ugdomi praktiniai anglų 
kalbos įgūdžiai, vyks šeimų 
tarpkultūrinis  bendradarbiavimas. 
Projekte dalyvaus 21 mokinys. 

Italų pageidavimu, kultūrinių mainų vizitas perkeltas į 
2018 m. Kovo 22 - 28 d. į Italiją vyks progimnazijos 
delegacija, gegužės 6 - 13 d. Šiauliuose svečiuosis Italijos 
mokytojai ir mokiniai. 
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2.1.3. NordplusJunior 
projekto dalyvių (8 
kl.) „Skaitymo 
stebuklas“ mokinių 
mainai „Lietuva – 
Islandija“. 

Gegužė 
Birželis 

L.Giedraitien
ė 

V.Klimavi
čienė 

L.Skyrienė 
Ž.Leinartie

nė 
V.Bernikie

nė 

Bus pasidalinta gerąja patirtimi, 
pristatyti skaitymo dienraščiai, laiškai 
knygos autoriui. Bus tobulinami 
kalbiniai ir socialiniai projekto dalyvių 
įgūdžiai, susipažįstama su Lietuvos ir 
Islandijos kultūra, švietimo sistema. 

Organizuoti užsiėmimai „Žmonės yra knygos”, „Knygos 
filmuose”, „Nuotrauka pasakoja”, edukacinės veiklos 
Šiaulių Dailės mokykloje, tradicinių lietuviškų patiekalų, 
žaidimų ir muzikos popietė, skaitytų knygų dienoraščių 
paroda -aptarimas. Islandijos mokiniai ir mokytojai 
dalyvavo įvairių mokomųjų dalykų pamokose, susipažino 
su Šiaulių istorija, Lietuvos švietimo sistema. Svečiai ir kt. 
projekto dalyviai vyko į Lietuvos sostinę, ten aplankė 
žymiausias vietas. 
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2.1.4. 
Edukaciniai/projektin
iai 
užsiėmimai/parodos 
Šiaulių Dailės  
mokykloje, Dailės 
galerijoje, ,,Aušros“ 
muziejuje, ,,Angelo“ 
muziejuje, Jaunųjų 
gamtininkų centre ir 
kt. 

Vasaris – 
birželis 

 
 
 
 

Balandis 
- birželis 

 

R.Dauliuvien
ė 

J.Ančerevičiū
tė 

Klasių 
vadovai 

Iš viso „Aušros“ muziejaus padaliniuose, 
„Angelo muziejuje“, Dailės galerijoje,  
Jaunųjų gamtininkų centre vyks 35 
edukaciniai užsiėmimai, kuriuose 
dalyvaus 816 mokinių iš 1 – 8 kl. Iš 
mokinio krepšelio lėšų edukacijai bus 
skirta 1120 eurų. 
12 mokinių iš 7 – 8 kl. dalyvaus Dailės 
mokyklos etnokultūriniame - istoriniame 
projekte. Dailės mokykloje 6 kl. 
mokiniams vyks 4 edukaciniai 
užsiėmimai.   

Edukacinėse programose dalyvavo visi 1 – 8 kl. mokiniai 
(100%). Iš mokinio krepšelio edukacijai, kultūrinei, 
pažintinei, ugdymo karjerai ir kt. veiklai skirti 2561.90 
eur. 2017 m. 1 – 8 klasių mokiniai dalyvavo 44 
edukaciniuose muziejų užsiėmimuose: 3 - „Angelo” 
muziejuje, 8 - Dailės galerijoje, 33 – „Aušros” muziejaus 
padaliniuose. 6 užsiėmimai vyko Šiaulių Jaunųjų 
gamtininkų centre. 2017-10 -18 - 3 – 4 klasėse vyko 
P.Jaramino (fortepijonas) ir G.Dalinkevičiaus 
(smuikas)edukacinis užsiėmimas – koncertas. Mokiniai 
supažindinti muziko – profesionalo profesija.  
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2.1.5. 
Sutartis/parodos/popi
etė su Moksleivių 
namais. 

Balandis 
Lapkritis 

J.Ančereviči
ūtė 

 

R.Dauliuvi
enė 

D.Daukšie
nė 

Bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
su Šiaulių moksleivių namais, 
progimnazijoje bus eksponuojamos 2 
parodos, mokytojų ir mokinių kūrybinės 
dirbtuvės. 

2017-04-11 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Šiaulių moksleivių namais, vyko dviejų institucijų 
mokytojųbendros veiklos: seminaras „Empatijos ugdymo 
metodai neformaliajame švietime” - praktiniai metodai 
(lekt. D. Dargienė), kūrybinis užsiėmimas ,,Stiklo magija” 
-  papuošalų gamyba (mokyt. L.Andruškienė). Vasario 
mėnesį progimnazijoje eksponuota Moksleivių namų 
ugdytinių darbų paroda, balandžio mėn. – „Juventos“ 
mokytojų darbų iš stiklo paroda. 2017 m. lapkričio mėn. 
2a ir 3a klasėse vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuos 
vedė Šiaulių moksleivių namų mokytojai (naudotos MK 
lėšos). 
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2.1.6. Ugdymas 
karjerai: 8 kl. 
mokinių susitikimai 
su gimnazijų atstovų 
komandomis. 

Vasaris - 
gegužė 

V.Girčius 

I.Barkienė
J.Ančerevi
čiūtė 

 

Mokykloje vyks 3 renginiai, kuriuose 
dalyvaus gimnazijų administracijos, 
mokinių atstovai: 
• bendras mokinių, jų tėvų ir J.Janonio 

gimnazijos atstovų susitikimas, 
• mokinių ir Didždvario gimnazijos 

atstovų susitikimas, 
• mokinių ir Daukanto gimnazijos 

susitikimas.  
 
8 kl. mokiniai dalyvaus gimnazijų 
renginiuose: 
• stebės J.Janonio 100 – dieniui pastatytą 

spektaklį „Kai aš užaugsiu...“ (02 - 
10), dalyvaus 1 kl. mokinių 
gimnazijinių darbų pristatymo 
konferencijoje (04 – 25), Atvirų durų 
dienoje (05 – 03);  

• dalyvaus S.Šalkauskio gimnazijos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai 
skirtoje pilietiškumo pamokoje ir 
žiūrės teatro studijos „Atrask“ 
spektaklį „Niujorko respublika“ (02 – 
22), renginyje „Visa tiesa apie 
gimnaziją“ (02 – 28). 

 
8 kl. mokiniams bus suteikta informacija 
apie visose miesto gimnazijose 
vykstančius mokyklas, ugdymo 
ypatumus pristatančius informacinius 
renginius.  

2017 m. sausio – kovo mėn. vyko teminės klasės 
valandėlės, 2017-01-08 - vykdyta 8 kl. mokinių apklausa 
dėl tolesnio mokymosi 2017 – 2018 m.m. 2017-02-23 - 
progimnazijoje vyko 8 kl. mokinių, jų tėvų susitikimas su 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos administracijos 
atstovais. 2017-04-25-8 kl. atstovų dalyvavimas Šiaulių 
Juliaus Janonio 1 kl. gimnazijinių darbų pristatymo 
konferencijoje. 2017-04-28- 7-8 kl. mokinių grupės 
mokymai, skirti lyderystės ugdymui: DofE programos 
patirties sklaida. 2017-02-28 - 8 kl. atstovai dalyvavo 
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vykusiame  
renginyje “Visa tiesa apie gimnaziją”. 2017-04-27 
progimnazijoje vyko „Protų mūšis“, kurį vedė Šiaulių 
Simono Daukanto mokiniai ir mokytojai (ugdymo karjerai 
diena). 2017-12-13 – 8a kl. Šiaulių universitetinėje 
gimnazijoje dalyvavo renginyje “ŠUG turas: kūrybinės 
dirbtuvės“.   
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2.1.7. Kūrybinės 
dirbtuvės 
bendradarbiaujant su 
Dailės mokykla 
(vertybinių nuostatų 
vizualizacija). 

Spalis - 
lapkritis 

J.Ančereviči
ūtė 

R.Dauliuvien
ė 

DDKT 
metodinė 

grupė 

Vyks gabių dailei mokinių užsiėmimai 
Dailės mokykloje, kurių metu ugdytiniai 
vizualizuos progimnazijos vertybes. 
Kūrybiniai darbai papuoš progimnazijos 
viešas erdves. 

Progimnazijos vertybės vizualizuotos per 7 – 8 kl. dailės ir 
dorinio ugdymo integruotas pamokas (vykdytas 
mokyklinis projektas: parengtos pateiktys, fotografijų 
paroda, dailės darbų paroda IV a.). Dailės mokykloje 
2017-06-01 vyko keturi 6 klasių grafikos užsiėmimai 
taikos tema,  2017-11-16 - du 6 klasių mokinių 
užsiėmimai, skirti darbelių “Gerumo mugei” gamybai 
(naudotos MK lėšos).Vasario - kovo mėn. progimnazijoje 
eksponuota Šiaulių dailės mokyklos ugdytinių dailės darbų 
paroda, skirta mokyklos 50 - mečiui, partneriai muzikiniu 
kūriniu pasveikinti jubiliejinio vakaro metu.  

3,6 

2.2. 
Socialinių 
kompetenc
ijų 
ugdymas 
(SKU 
veiklos 
įgyvendini
mas). 

2.2.1. SKU seminaras 
,,Socialinių 
kompetencijų 
ugdymo sistema: 
kūrimas, 
įgyvendinimas, 
vertinimas“ (Šiaulių 
Medelyno 
progimnazijos 
patirtis) 

Vasario 
20 d. 

J.Ančerevičiū
tė 

Administra
cija 

Seminare „Socialinių kompetencijų 
ugdymo sistema: kūrimas, 
įgyvendinimas, vertinimas“ dalyvaus 35 
pedagogai (administracija, 1 – 8 kl. 
vadovai, pagalbos mokiniui specialistai). 
Susipažinę su Šiaulių Medelyno 
progimnazijos patirtimi, seminaro 
dalyviai įgis teorinių žinių apie 
socialinių kompetencijų sistemos 
kūrimą, numatys „Juventos“ 
progimnazijos SKU modelio gaires.  

Vyko seminaras ,,Socialinių kompetencijų ugdymo 
sistema: kūrimas, įgyvendinimas, vertinimas“ (Šiaulių 
Medelyno progimnazijos patirtis), kuriame dalyvavo 1 - 8 
klasių vadovai, mokytojai, specialistai, administracija. 
Parengtas SKU modelio aprašas. Aprašas pristatytas 
metodinių grupių susirinkimuose, 1 - 4, 5 - 8 kl. 
vadovams.  

3.9 

2.2.2. Diskusija dėl 
SKU sistemos 
progimnazijoje. 

Kovas 
Balandis 

J.Ančereviči
ūtė 

Darbo 
grupė 

Bus suburta socialinių kompetencijų 
(SKU) modelio kūrimo darbo grupė, 
kuri metodines mokytojų grupes 
supažindins su virtualaus Šiaulių m. 
socialinių kompetencijų ugdymo 
kalendoriaus teikiamomis ugdymo 
galimybėmis. Bus susitarta dėl 
informacijos teikimo tvarkos 
kalendoriaus pildymui. Grupės nariai 
organizuos administracijos, metodinių 
grupių pirmininkų, klasių vadovų 
atstovų diskusiją dėl SKU sistemos 
kūrimo progimnazijoje. 

Diskusija dėl SKU sistemos progimnazijoje vyko 
Ugdymo karjerai darbo grupėje. Susitarta dėl specialistų, 
mokytojų, klasės vadovų atliekamų SKU funkcijų, 
informacijos sklaidos, vykdomos veiklos sklaidos ir 
viešinimo būdų. 
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2.2.3. SKU aprašo 
parengimas. 

Balandis 
- rugsėjis
  

J.Ančereviči
ūtė 

Darbo 
grupė 

Darbo grupės nariai parengs SKU 
modelio aprašą ir jį pristatys Mokytojų 
susirinkime, klasių vadovai – per tėvų 
susirinkimus. 

2017 m. lapkričio mėnesį parengtas SKU modelio aprašas 
(aprašas bus pristatytas per Mokytojų susirinkimą 2017-
02-05). 

3,4 

2.2.4. Ugdymo 
karjerai išvykos. 

Visus m. 
m. 

Klasių 
vadovai 

Ugdymo 
karjerai 
darbo 
grupė 

Visų 1 – 8 kl. vadovai, orientuodami į 
mokinių poreikius ir UK darbo grupės ir 
tėvų siūlymus, organizuos 1 – 2 ugdymo 
karjerai išvykas ir  pasirinktu būdu 

1 – 4 kl.: 42 - diskusijos, pokalbiai, konkursai, parodos, 10 
- teminės klasių valandėlės, 16 – išvykos. 1 - 4 kl.  
mokiniai dalyvavo projekte OPA. 5 – 8 kl: 21 - teminės 
klasių valandėlės, 16 - išvykos, 17 – kt. veikla. 

3,9 



vykdys refleksiją. 
1 – 4 kl. mokiniai dalyvaus ŠPRC 
projekto „OPA“ išvykose.   

2.2.5. Ugdymo 
karjerai planų 
analizė. 

Kovas 
Lapkritis 

R.Dauliuvien
ė 

J.Ančereviči
ūtė 

R.Linkevičie
nė 

Klasių 
vadovai 

Atsitiktinės atrankos būdu bus patikrinta 
30 proc. mokinių ugdymo karjeros 
planai, nustatyti trūkumai, pateiktos 
rekomendacijos klasių vadovams.   

UK planai netikrinti. Parengtos rekomendacijos dėl naujų 
UK planų (numatyta planų pildymo integracija į 
mokomuosius dalykus). 

3,2 

2.3. 
Renginių 
organizavi
mas 
(tarptautini
s, 
respublikin
is, miesto 
lygmuo). 

2.3.1. Šiaulių miesto 
progimnazijų 
atidumo konkursas 
anglų kalba 8 kl. 
mokiniams. 

Vasario 
21 d. 

Ž. 
Leinartienė 

V. 
Klimavičienė 

V. 
Bernikienė 

- 

Bus ugdomos mokinių anglų kalbos 
kompetencijos, kritinis mąstymas, 
atidumas, gebėjimas sisteminti, 
analizuoti, atpažinti. Bus atskleisti 
mokinių kalbiniai bei laiko valdymo 
gebėjimai, panaudotos planšetės 
kalbinių kompetencijų lavinimui, 
paskatinant mokinius labiau domėtis 
anglų kalba. 

2017-02-21 įvyko pirmasis, 2017-10-04 - antrasis 
„Atidumo konkursas“. Dalyvavo mokiniai iš 6 Šiaulių m. 
progimnazijų.  II-ą vietą laimėjo juventietisJ. Urbonas 
(8a).Kreipiamas dėmesys ne tik į žinių įgijimą, bet į 
gebėjimų, kompetencijų, vertybių formavimą. Bus  
ugdomos mokinių anglų kalbos kompetencijos, atidumas, 
gebėjimas atsirinkti informaciją, ją analizuoti,skatinama 
kūrybiškai įvertinti ir atlikti užduotis, naudotis 
mobiliaisiais įrenginiais, mokantis anglų kalbos. 

4,0 

2.3.2. Kompozitorės 
I.Mažuikaitės 
kūrybos koncertas 
“Su daina ir 
šypsena”, knygos 
leidyba. 

Kovo 30 
d. 

V.Juodpusie
nė 
J.Ančereviči
ūtė 

Darbo 
grupė 

Bus parengtas ir Šiaulių visuomenei 
pristatytas naujas kompozitorės I. 
Mažuikaitės dainų rinkinys “Su daina ir 
šypsena”. Rinkinį iliustruos ir dainas 
pristatys “Juventos” progimnazijos 
mokiniai. Dalyvaus 6 chorai, 8 
ansambliai, 5 solistai. 

2017-03-30 koncertų salėje „Saulė” įvyko kompozitorės I. 
Mažuikaitės dainų koncertas “Su daina ir šypsena”, 
kuriame dalyvavo “Juventos” ir J. Janonio gimnazijos 
chorai,  vokaliniai ansambliai,, solistai. Koncertą stebėjo ir 
miesto muzikos mokytojai.  Po koncerto dainos įrašytos  
garso įrašų studijoje. Ruošiama išleisti CD. 

4,0 

2.3.3. M. 
K.Čiurlionio menų 
gimnazijos ugdytinių 
koncertas 

Kovas/ 
balandis 

D.Bugaičiuk Instrument
inis 
poskyris 

Profesinės linkmės modulio mokiniams, 
muzikos mokytojams koncertuos buvusi 
juventietė U. Grinkevičiūtė, kuri 
pristatys M. K. Čiurlionio menų 
mokyklą, supažindins su profesiniu 
muzikantų rengimu. 

2017-04-05 įvyko M.K. Čiurlionio menų mokyklos 
pianistų koncertas, kuriame grojo ir buvusi 
juventietėU.Grinkevičiūtė. Progimnazijos profesinės 
linkmės modulio mokiniai stebėjo koncertą ir susipažino 
su muzikos profesinės karjeros galimybėmis. 

4,0 

2.3.4. Respublikinis 
solistų ir vokalinių 
ansamblių konkursas 
„Dainos sparnais“ 

Balandži
o 

21 d. 

V.Juodpusie
nė 

Darbo 
grupė 

III respublikiniame vokalistų konkurse 
dalyvaus 50 solistų ir ansamblių iš 
įvairių Lietuvos mokyklų. Mokytojai  
pasidalins vokalinio ugdymo patirtimi. 
“Juventos” progimnazijos dainininkai 
laimės 7 prizines vietas. Konkursas bus 
paviešintas spaudoje. 

2017-04-21 vyko III respublikinis solistų ir vokalinių 
ansamblių konkursas “Dainos sparnais”. Konkurse 
dalyvavo 60 solistų ir ansamblių iš  Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Telšių, Kuršėnų, Kelmės, Mažeikių, Naujosios 
Akmenės, Radviliškio, Kupiškio, Plungės ir Šiaulių. 
Laimėtos 2 pirmos, 1 antra, 2 trečios vietos ir 2 
diplomantų vardai. 

4,0 

2.3.5. Miesto 5 - 8 , 9 
- 12 klasių meninio 
skaitymo konkursas 

Vasario  
6 - 7 d. 

I. Barkienė Lietuvių k. 
mokytojos Vyks meninio skaitymo konkurso 

mokyklinis  turas. Miesto 5 - 8 klasių 
meninio skaitymo konkurse dalyvaus 2 
mokiniai, bus laimėtos 2 prizinės vietos. 

Vyko miesto 5-8 ir 9-12 kl. meninio skaitymo konkursas. 
U.Baranauskaitė (8a) laimėjo II , L.Šimonytė (7b) -  III 
vietą. 4,0 

2.3.6. Miesto 5 – 6 
kl. lietuvių kalbos 

Balandži
o  

I.Barkienė Lietuvių k. 
mokytojos 

Renginyje dalyvaus 1 penktos ir 1 šeštos 
klasės mokinys. Bus laimėta 1 prizinė 

Šiaulių m. 5-6 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje dalyvavo 
2 mokiniai. D. Bernikas (5 kl.) laimėjo II vietą ir A. 

4,0 



olimpiada 4 d. vieta. Vaišvilaitė (6 kl.) - III vietą. 

2.3.7. Šiaulių m. 6 – 
12 kl. muzikos 
olimpiada 

Lapkritis V.Juodpusie
nė 

Darbo 
grupė 

Bus parengtos muzikos žinių 
patikrinimo užduotys Lietuvos miestų 
olimpiadoms. Miesto renginyje dalyvaus 
2 mokyklos mokiniai. 1 mokinė laimės 
prizinę vietą ir dalyvaus respublikiniame 
ture. 

Mokytojos L. Stankuvienė ir N.Valužienė parengė 
muzikos testus Šiaulių ir Lietuvos miestų  muzikos 
olimpiadoms. 
2017-11-08 progimnazijoje vyko Šiaulių miesto Muzikos 
olimpiada, kurioje dalyvavo 3 mokinės. I vietą laimėjo 
L.Šimonytė, II vietą - M.M. Kiškūnaitė. 20174-12-02  
Lietuvos Muzikos olimpiadoje abi mokinės laimėjo  I ir II 
vietas. 

4,0 

2.3.8. Renginys  
Šiaulių m. mokyklų 
komandoms  
„K ūrybinės 
dirbtuvės“, skirtas 
įvairių gebėjimų 
mokiniams  

Kovo 16 
d. 

R.Kasparienė 
S.Kiviliauska
itė 
R. Budrienė 
D. Juškienė 
L.Sabaliausk
lienė 

VGK Popietėje dalyvaus mokiniai iš 9 miesto 
mokyklų. Pasitelkiant tapybos, muzikos, 
judėjimo menus, bendraujant, mokiniai 
sukurs bendrus tapybos, šokio ir 
muzikos kūrinius, perteikiančius 
mokinių emocijas, išgyvenimus. 
Bus ugdomi mokinių kūrybiniai 
gebėjimai, sudarytos sąlygos išgyventi 
sėkmę ir pozityvias emocijas. 

2017-03-16 į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją atvyko 
komandos iš Šiaulių Jovaro, Dainų, Gytarių, Vinco 
Kudirkos, Salduvės progimnazijų, Jėzuitų mokyklos, 
Logopedinės mokyklos, „Ringuvos“ specialiojo ugdymo 
centro. Mokiniai ir mokytojos dirbo atskirose sekcijose. 
Darbus moderavo R. Kasparienė, L. Jurevičiūtė, D. 
Juškienė, L. Sabaliauskienė. 
R. Kasparienė pagamino priemones ilgalaikes mokinių 
terapijai. Renginys - ypač sėkmingas. 
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2.4. 
Neformalu
s mokytojų 
bendravim
as. 

2.4.1. Aktyvios 
mokytojų kulinarinės 
patirties dalinimosi 
pertraukos ,,Skonių 
interpretacijos“. 
2.4.2. Apklausa (,,Ar 
valgai pusryčius?“). 

Vasaris - 
lapkritis 

D.Daukšienė Progimnaz
ijos taryba 

Po 3 pamokų Mokytojų kavinėje bus 
organizuotos 8 „Skonių interpretacijų“ 
pertraukos: „Duona (02 – 06), „Morkos“ 
(03 – 08), „Kiaušiniai“  (04 – 04), 
„Pavasarinės salotos“ (05 – 04), 
„Gaivieji ir sotieji gėrimai“ (06 – 05), 
„Patiekalai iš vaisių“ (08 – 31), 
„Patiekalai iš daržovių“ (09 – 14), 
„Košių įvairovė“ (10 – 09), „Patiekalai 
iš moliūgų“ (11 – 14). 
Vyks mokytojų apklausa, kurios 
rezultatai, sveikos mitybos 
rekomendacijos bus pristatytos per 
tarptautinę Košių dieną. 

DDKT metodinės grupės ir pirmininkės D.Daukšienės 
iniciatyva organizuotos 4 mokytojų kulinarinės patirties 
dalinimosi popietės ,,Skonių interpretacijos“: 2017-04-13- 
,,Kiaušiniai”, 2017-05-10– „Kokteiliai”, 2017-10-08–
„Košės“, 2017-02-06 – „Duona“. 2017-10-24 
organizuotas jogos užsiėmimas mokytojams, 2017-11-14 
– vakaronė Pastoraciniame centre „Kalėdinio vainiko 
pynimas ir giesmės“ (prieš renginį vyko giesmių 
repeticijos). 
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2.4.3. Mokytojų 
išvykos: 
2.4.3.1. LDK keliais 
2.4.3.2. Vilniaus 
filharmonija 

 
Birželis 
Spalis 

L. 
Kugrėnaitė 
Z. 
Girčiuvienė 
A. 
Gumuliauska
s 

Mokytojai Bus organizuotos 2 mokytojų išvykos, 
dalyvaus 40 proc. mokytojų. 

2017 m. dėl pusryčių valgymo apklausti ne mokytojai, bet 
6 kl. mokiniai. Rezultatai panaudoti per 6 kl. kulinarinį 
renginį. 1,2 

 

     Vyko diskusija dėl mokytojų išvykos LDK keliais. Buvo 
nutarta m. m. pabaigoje organizuoti išvyką į „Miego 
klinikas“.  
Spalio mėn. organizuota išvyka į operą Vilniuje “Faustas”. 
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 Priemonė Data Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras  
3. Uždavinys - Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę.  3,8 

3.1. 
Dokument
ai. Veiklos 
kokybės 
įsivertinim
as, 
apklausos. 

3.1.1. Švietimo 
stebėsenos rodiklių 
sudarymas. 

Kovas 

V.Girčius 

I. Barkienė 

Skyrių 
vedėjos 

Stebėsenos 
poskyris 

Bus peržiūrėti ir atnaujinti 
progimnazijos švietimo rodikliai, 
organizuotos su bendruomene 3 
diskusijos dėl rodiklių tikslinimo. 

Peržiūrėti ir atnaujinti švietimo stebėsenos rodikliai. 
Paruoštas švietimo stebėsenos tvarkos aprašo ir švietimo 
stebėsenos rodiklių sąrašo projektas. 2017-10-23 projektas 
aptartas direkciniame pasitarime. Vyko 3 diskusijos su 
progimnazijos bendruomene dėl atskirų rodiklių 
tikslinimo.  

3,2 

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

Birželis 
Administraci
ja 

Stebėsenos 
poskyris  

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

Buvo atliktas tarpinis planų vertinimas., atlikta veiklos 
plano korekcija. Tarpinis vertinimas pristatytas 
progimnazijos tarybai(2017-08-31, PT-3) 3,9 

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

Pagal 
planą  

S. Brasaitė R. 
Debesytė 

V. 
Pozniakovi
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 ir veiklos kokybei 
gerinti. Bus pateiktos rekomendacijos 
mokyklos veikslo planui. Su rezultatais 
supažindinta mokyklos bendruomenė. 

Buvo sudarytas veiklos kokybės įsivertinimo darbo 
planas, vyko platusis visuminis įsivertinimas, išskirti 
žemiausias vertes surinkę rodikliai. Gilesniam problemos 
nustatymui buvo pasirinkti IQES online klausimynai. 
Buvo išskirtos veiklos tobulintinos sritys, pateiktos 
rekomendacijos. Su rezultatais supažindinta mokyklos 
bendruomenė.  
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3.1.4. Metodinę 
veiklą 
reglamentuojančių 
dokumentų 
atnaujinimas. 

Gegužė-
rugsėjis 

I. Barkienė Skyrių 
vedėjos  

Bus atnaujinti 2 dokumentai (metodikos 
tarybos ir metodinės grupės nuostatai), 
projektai pristatyti aptarti 
MT/metodinėje grupėje, patvirtinti 
direktoriaus įsakymu. 

Atnaujinti Metodikos tarybos ir metodinės grupės 
nuostatai. Projektai pristatyti, aptarti MT/metodinėse 
grupėse. Aprobuota Metodikos taryboje (2017-10-30, 
MT-4). 
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3.1.5. Neformaliojo 
švietimo veiklos 
kokybės analizė. 

 

Sausis 
 
 

 

V. 
Juodpusie
nė 

Darbo 
grupė 

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

Sudaryta darbo grupė, kuri sausio mėn. išanalizavo NŠM 
veiklą ir išvadas pristatė muzikos mokytojams (2017-01-
18 MZ-2). 4,0 

 
    



 
2018 m. veiklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas 

 
TIKSLAS  – tęsti visuminio asmenybės ugdymo sistemos įgyvendinimą. 
 
UŽDAVINIAI: 

1. Tobulintiugdymokokybę, 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 

Partneriai ir 
kt. 

Numatomas rezultatas 

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

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

Kovo 
mėn. 

Administracija Metodinių grupių 
pirmininkai 

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.    

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 

Administracija 
 
 

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, 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 
Gruodis 

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”. 

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

Kovo – 
gegužės  
mėn. 

L.Tamošiūnas 
L.Stankuvienė 
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.  

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

Vasario 9 d. 
Kovo 23 d. 
Kovo 20 d. 
Balandžio 
19 d. 
Birželio 1 d. 

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 

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 („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. 

1.1.5. STEAM krypties 
renginių organizavimas. 

Kovo 23 d.  L.Tamošiūnas 
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. 

Gegužės 
10 d. 

L.Tamošiūnas 
E.Bukienė 
L.Jurevičiūtė 

ŠU matematikos 
ir informatikos 
katedros 
dėstytojai  

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

1. 2. Kvalifikacijos 
kėlimo ir 
tobulinimo 
renginių, gerosios 
pedagoginės 
patirties sklaidos 
organizavimas. 

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  

Administracija 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. 

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

Balandžio 
18 d.  

D.Gedminienė 
A.Dirginčienė 
 

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. 

 1.2.3. Respublikinės 
konferencijos „Pamoka 
šiuolaikiniam mokiniui” 
organizavimas.  

Spalio 30 
d.  

Darbo grupė Lietuvos 
Išmaniųjų 
mokytojų 
asociacija 

Konferencijoje savo patirtimi dalinsis 30% progimnazijos mokytojų beisvečiai iš kt. 
Lietuvos mokyklų. 
Bus rodomos atviros, meistriškumo pamokos, jų fragmentai, filmuota medžiaga, 
dalinamasi renginių organizavimo, projektų vykdymo ir kt. patirtimi.  

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

2018 m.  
rugsėjis - 
gruodis 

Ž.Leinartienė 
V.Klimavičienė 
V.Bernikienė 
E.Bukienė 
L.Tamošiūnas 

L.Jurevičiūtė 
R.Palepšaitienė 
Z.Girčiuvienė 
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.    

1.3. Integruotos 
pamokos/veiklos, 
tarpdalykinis 
bendradarbiavima
s. 

1.3.1. Integruotos 
pamokos.  

2018 m. 
 

Visi mokytojai Administracija 
 

 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 – os mokomųjų dalykų (tikybos, etikos, lietuvių,anglų, rusų, vokiečių, prancūzų 
kalbų, matematikos, istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo, dailės, muzikos, 
technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos) integruotos pamokos.  

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

Vasario 19 
– 22 d. 

Administracija 
 

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

Vasaris - Administracija Darbo grupė Konferencijai ugdytinius bendradarbiaudami rengs 23 progimnazijos mokytojai (51%). 



Lietuvai – 100“.  kovo 14 d. Joje 29 pranešimus skaitys 54 mokiniai (13%). Visiems 5 – 8 klasių mokiniams bus 
sudarytos galimybės išklausyti po 4 - 5 pranešimus.          

1.3.3. Integruoti 
mokomųjų dalykų 
projektai.   

 

2018 m. Mokytojai Administracija 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“. 

1.4. Švietimo 
pagalbos 
aktyvinimas. 

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

Lapkritis -
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. 

1.4.2. Mokomųjų dalykų 
konsultacijų 
efektyvinimas.  

2 kartus 
per 
pusmetį  

Mokytojai Administracija Bus vykdoma konsultacijų lankymo kontrolė, organizuojamos 1 – 8 klasių mokinių  
konsultacijos per mokinių atostogas, kultūrines, pažintines ir kt. dienas. 

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

Balandžio 
mėn. 

I.Barkienė 
V. Girčius 

K.Vaitkuvienė 
L. Giedraitienė 

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

1.5. Socialinių 
kompetencijų 
ugdymo sistemos 
efektyvinimas. 

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 aptarti 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. 

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. 

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

Vasario – 
birželio 
mėn. 

SKU darbo 
grupė 

L.Skyrienė 
S.Kiviliauskaitė 
R.Linkevičienė 
 
Soc. partnerė - 
G.Brazlauskaitė 

Bendradarbiaujant su Šiauliųpaliatyviosios 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 viešų erdvių puošimas, veiksmo akcija 
„Gyva grandinė“. 20 mokinių ir jų tėvų savanoriaus labdaros ir paramos parduotuvėje 
,,Prasmė“. 

Spalio – 
lapkričio 
mėn. 

J.Ančerevičiūtė L.Skyrienė 
S.Kiviliauskaitė 
R.Linkevičienė 

Bendradarbiaujant su Šiaulių m. savanorių centro  atstovais, bus vykdomas socialinis 
projektas „Ypatingas grožis“.  
5 – 8 klasėse vyks integruotos dorinio ugdymo pamokos/klasių valandėlės, skirtos 



D.Daukšienė 
I.Šatkauskienė 
 
Soc. partnerė - 
G.Brazlauskaitė 

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.  

Gegužės – 
gruodžio 
mėn. 

J.Ančerevičiūtė L.Skyrienė 
S.Kiviliauskaitė 
L.Jurevičiūtė 
R.Linkevičienė 
 
Soc. partnerės - 
D.Masiulienė 
E.Bičkienė 

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

 

Sritis  Priemonė  Data  Atsakingi 
asmenys  

Partneriai  Numatomas rezultatas 

2. Gerinti bendruomenės narių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį klimatą. 
2.1. Dalyvavimas 
Sveikatą 
stiprinančios 
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 – judriosios pertraukos mokyklos 
kieme, organizuojamos sveiko maisto dienos (vaisių-daržovių diena, sveikiausio 
užkandžio rinkimai ir kt).  
5-8 kl. bus organizuojamos aktyviosios pertraukėlės per pamokas, mankšta lauke, 
turizmo ir sveikatinimo diena. 
Sveikatos priežiūros specialistė organizuos sveikatą stiprinančias pamokas, mokymus, 
klasės valandėles (numatomos temos - ,,Sveika mityba“, ,,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 
 
 
 
 

K.Kairienė 
 
 
 
 

D. Gedminienė 
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. 
 
 

2.1.3. Respublikinis 
projektas „Sveikatiada“. 

2018 m.  
 

A.Dirginčienė 1-4 kl. vadovai 16 pradinių klasių dalyvaus respublikinio projekto „Sveikatiada“ veiklose. Per metus bus 
organizuotos8 veiklos.  Rezultatai bus viešinami progimnazijos tinklalapyje, Etaplius 
naujienų portale. 

2.1.4. Respublikinis 
projektas „Sveikata visus 
metus“. 

2018 m.  D.Daukšienė 
L.Jurevičiūtė 
V. Bernikienė 
A.Mažonavičie
nė 

Lietuvos vaikų 
neformaliojo 
švietimo centras 

Veiklose dalyvaus 3a, 6a, 6c, 6d klasės. Į sveikatos stiprinimo veiklas bus įtraukti45 
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. 



 
 
 
 
 

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

Balandis R. Dauliuvienė 
L. Vaškienė 

Šiaulių m. 
Savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos biuras 

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

2.2. Dalyvavimas 
prevenciniuose 
renginiuose, 
akcijoje. 
 

2.2.1. Viktorina apie 
sveiką gyvenseną (5 kl.). 

Gegužė S. Kiviliaukaitė 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.  

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

Gegužė PT 
Administracija 

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“. 

2.2.3. Prevencinis 
renginys ,,Šeštokų 
ekspresas“. 

Birželis S.Kiviliauskaitė 6 kl. vadovai 
 

 

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

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 
Lapkričio 
16 d. 
 
 
 
Gegužės 
4d. 

 
VGK 
 
 
 
 
 
 
 
L. Vaškienė 

Klasių vadovai, 
mokytojai 
 
 
 
 
 
 
 
1 kl. vadovai 

Akcijose dalyvaus 75 % mokinių. 
Solidarumobėgime 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. 

2.3. Mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas. 
 

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

Vasario 22 
d. 
 

R. Budrienė 
 

R.Dauliuvienė,  
R.Kasparienė 

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). 
 

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

Vasario 21 
d. 
 
 

S. 
Kiviliauskaitė 
 D. Juškienė 

1-8 klasių vadovai 
 

 
 

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

2.4. Mokinių 
mikroklimato 
gerinimas,  
emocinio intelekto 
kompetencijų 

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

2018 m. 
 
 
 
 

1-8 kl. vadovai 
S. 
Kiviliauskaitė 
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. 
 



plėtojimas. 2.4.2.,,Veiksmo savaitė be 
patyčių 2018”. 

Kovo 19-
25d. 

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“. 

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

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. Kasparienė 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. 

2.5. Sistemingos 
socialinės, 
specialiosios 
pedagoginės, 
psichologinės 
pagalbos teikimas 
 

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

2018 m. 
 
 
 
 
 
 
 

R.Dauliuvienė 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagalbos 
mokiniui 
specialistės, 
mokytojai 
 
 
 
 
 

20% 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 pirminis specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 
įvertinimas, prireikus kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą. 

2.6. 
Bendruomeniškuma
s, kultūrinio 
sąmoningumo 
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. 

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. 

2.6.3. Mokytojų 
kolektyvo išvykos. 
 

2 k. per 
metus 
 

L. 
Laurinaitienė 
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. 

 

Sritis  Priemonė  Data  
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai  Numatomas rezultatas 

3. Puoselėti kult ūrines tradicijas, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 
3.1. Pilietiškumo 
ugdymas 

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

Kovo 20d. 
 

J. 
Ančerevičiūtė, 
V. 
Juodpusienė,  
A. 
Kavaliauskien
ė 
 
 

Darbo grupė 
 
 

1-4 kl. mokiniai dalyvaus akcijoje “Šoku Lietuvai”, rašys atvirutę (1,2 kl.), laišką (3,4 
kl.) Lietuvai, pins draugystės apyrankes, kalbės apie sveikus užkandžius Lietuvoje, 
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.  



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

Vasario 
15-16d. 
 
 
 
 

J. 
Ančerevičiūtė, 
V. 
Juodpusienė 

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. 

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.  

3.1.4. Integruotų pamokų 
savaitė ,,Lietuva”. 

Kovo 12-
16 d. 

Administracij
a 

Dalykų mokytojai 
 

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

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. 

 

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. 

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

Vasaris 
 
Kovas 
 
 
 

R.Vasiliauskie
nė 
A.Dirginčienė
, 
D.Gedminienė 
A. Zorienė,  
D.Gedminienė 
 
 

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. vykskoliažų konkursas ,,Kartu su Lietuva“ (mokiniai ugdys pilietiškumą, plės 
informacinių technologijų gebėjimus. Dalis mokinių išmoks dirbti piccollage programa, 
kiti  - patobulins IKT), viktorina „Gudriausias ketvirtokas“(mokiniai ugdys pilietiškumą, 
bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo kompetencijas. Praplės  savo žinias apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, žymius žmones). 



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

Liepos 3-7 
d.  

V. 
Juodpusienė 

L. Mikutienė, A. 
Rimkuvienė,  
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 dalyvausiš viso 120 mok. 

3.2. Koncertų ciklas 3.2.1. Bendras Jelgavos 4 
vidurinės mokyklosir 
Šiaulių ,,Juventos“ 
progimnazijos koncertas 
„Draugystės tiltai“. 

Kovo 20 d. 
 

V. 
Juodpusienė 

L. Mikutienė Progimnazijoje koncertuos Jelgavos merginų choras. Bus giedami Lietuvos ir Latvijos 
himnai, mokyklos direktorius kalbės apie Vasario 16-os svarbą, koncerto pabaigoje abu 
chorai padainuos „Lietuva brangi“.  

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

Kovo 9 d. 
 

V. 
Juodpusienė, 
J. 
Ančerevičiūtė 

Seimo narys 
 V. Simulik 

„Saulės“ koncertų salėje vyks „Juventos“ progimnazijos mokinių koncertas, kuriame 
dalyvaus visi geriausieji 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“. 

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

Gegužės 
15 d. 
 

A.Kavaliauski
enė 

Meninio ugdymo 
klasių mokytojai 

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

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

Spalis D. 
Ramanauskien
ė,  
L.Tamošiūnas 

Darbo grupė Kovo mėn. bus parengti nuostatai, kurie bus siunčiami į Lietuvos muzikos mokyklas.  
Instrumentiniame festivalyje dalyvaus įvairios sudėties ansambliai iš įvairių Lietuvos 
mokyklų. Iš viso dalyvaus 40 ansamblių.  

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

Gruodis V. 
Juodpusienė 

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

3.3. Lietuvos 
reprezentavimas 
tarptautiniuose 
projektuose. 
Kultūrinių mainų 
programų 
vykdymas 

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

Balandis, 
gegužė 
 

Ž. Leinartienė, 
V. Bernikienė, 
E. Šliauterienė 

Raaylando 
koledžas (Venray, 
Olandija) 
 

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

3.3.2. Tarpkultūrinė 
programa 
„Nepriklausomybę 
švenčiame kartu“  

Vasaris, 
lapkritis 

V. Girčius, 
L. Mikutienė, 
V, 
Juodpusienė 

Jelgavos (Latvija)  
4 vidurinė m-kla 
 

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.) 



3. Mokinių pasikeitimo 
programa ,,Skirtingos 
kultūros, bet vienas 
tikslas” 
(Diferentculturesbutthesam
epurpose”) 
 

Kovo 
22 -28 d. 
gegužės 
6 -13 d. 
 

L. Mikutienė, 
E. 
Šliauterienė, 
A.Adomaitien
ė 
 

Italijos, Sora 
Leonardo daVinci 
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-ies 
mokinių ir mokytojų iš Italijos delegacija. Mokiniai lankysis pamokose, vykdys 
edukacijas, susipažins su Šiaulių miesto ir apylinkių istoriniais, kultūriniais objektais, 
lankysis Vilniuje. 

 

Sritis  Priemonės  Data  Atsakingi  
asmenys 

Partneriai  Numatomas rezultatas 

4. Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę. 
4.1. Dokumentai. 
Veiklos kokybės 
įsivertinimas, 
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. 

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

Birželis administracija veiklos kokybės 
įsivertinimo 
darbo grupė 

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

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

pagal 
planą 

veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
darbo grupė 

Bendruomenė 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. 

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. 

 
 

________________________________________________________________ 


