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I. 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė 
 

(2019 metų veiklos planas buvo apibendrintas ir įvertintas 4 balų sistema Metodikos tarybos posėdyje (2019-12-9, Nr. MT-5) 
 
TIKSLAS  – tęsti visuminio asmenybės ugdymo sistemos įgyvendinimą. 
 
UŽDAVINIAI: 
1. Gerinti mokinių pasiekimus. 
2. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą. 
3. Puoselėti mokyklos kultūrą. 

Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

Gerinti mokini ų pasiekimus.  

1.1.  
Darbo 
pamokoje  
efektyvinimas. 

1.1.1.Pamok
ų stebėjimas. 

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

Kuruojantys vadovai stebėjo 
kuruojamų mokytojų pamokas:  
I. Barkienė - 81 proc.,  
R.Dauliuvienė - 100 proc.,  
V. Juodpusienė - 66 proc.,  
J. Ančerevičiūtė – 45 proc.  
Stebėtos pamokos aptartos su 
mokytojais individualiai. Trijų 
prioritetinių sričių 
rodikliai/situacija pristatyta MS 
2019-12-02 (Nr.6). 
Pateiktos išvados, rekomendacijos 
Veiklos kokybės vertinimo grupei. 

3,8 

1.1.2. 
STEAM 
krypties 
ugdymo 
tęstinumo 
programos 
kūrimas ir 
įgyvendini
mas. 

2019 Projekto 
darbo grupė 

Administracij
a 

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

Sukurta STEAM krypties ugdymo 
tęstinumo programa bei jos priedai 
pasirenkant projektinio mokymo(si) 
metodą 5d kl. Pagal šį modelį dirba 
10 mokytojų: lietuvių k, 
matematikos, muzikos, istorijos, 
gamtos ir žmogaus, anglų kalbos, 
IT, dailės/technologijų. 
Sukurta integruota anglų kalbos ir 
pasaulio pažinimo programa, pagal 

3,6 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

kurią nuo 2019-09-01 dirba 1c ir 1d 
kl. mokiniai (mokyt. V. Bernikienė, 
V. Kairienė, R. Valukonienė). 

1.1.3. 
Kolegialus 
pamokų 
stebėjimas. 

Sausis - 
gegužė 

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

10 (63%) pradinių klasių mokytojų 
stebėjo 5 pradinių klasių mokytojų 
14 vestų pamokų.  
11 (50 proc.) muzikos mokytojų 
stebėjo 10 muzikos mokytojų 14 
vestų pamokų.   

2,6 

1.1.4. 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistų 
pagalba 
pamokose. 

2019 Administracija 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Mokytojai Spec. pedagogė R.Kasparienė (kaip 
mokytoja pagalbininkė)  
per dalykų pamokas teiks pagalbą 
klasėse, kuriose mokosi daugiausiai 
spec. ugdymosi poreikių mokinių bei 
5d, 6d kl. mokiniams. 
Soc. pedagogės D.Bartkutė, 
S.Vanagaitė dalyvaus elgesio 
problemų turinčių klasių (2c, 5d, 6c) 
pamokose, kl. valandėlėse.  
Vyks 2 teminiai direkciniai pasitarimai 
situacijai aptarti. 

Soc. pedagogė S.Vanagaitė 
5d klasėje stebėtos 4 pamokos. 5d 
klasės mokiniui, turinčiam elgesio 
problemų buvo teikti individualūs 
socialinių įgūdžių užsiėmimai (2 
kartus per savaitę). Mokinio 
elgesys gėrėjo, šiais mokslo metais 
vaikui nėra poreikio teikti 
socialinės pedagoginė pagalbos.  
6c klasėje buvo stebėtos 6 
pamokos. 6c klasės mokiniui, 
turinčiam elgesio problemų buvo 
teikti individualūs socialinių 
įgūdžių užsiėmimai (1 kartą per 
savaitę). Pasiekti netinkamo elgesio 
pokyčiai (nuo 2018 lapkričio mėn. 
iki 2019 gegužės mėn.) sumažėjęs 
pastabų kiekis nuo 16  iki 3 pastabų 
per mėnesį. Teikta pagalba ruošiant 
namų darbus (2 kartus per savaitę) 
sumažėjo neatliktų namų darbų 
skaičius.  
Soc. pedagogė D. Bartkutė 
2c kl. dalyvauta 16 pamokų 
veiklose. 2 mokiniams iš šios klasės 

3,3 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

teikti socialinių įgūdžių užsiėmimai 
(1 kartą per savaitę), 1 mokinio 
elgesys gėrėjo, nebėra poreikio tęsti 
socialinės pedagoginės pagalbos, 
kitam mokiniui socialinių įgūdžių 
užsiėmimai tęsiami.  
1c kl. dalyvauta 16 pamokų 
veiklose. Socialinių įgūdžių 
užsiėmimai teikti 2 mokiniams.  
Spec. pedagogė R. Kasparienė  
Trečdalis specialiosios pedagogės 
pamokų vesta 5d (pernai buvusioje 
4d) kartu su mokytoja (klasėje). 
Praėjusiais metais 6d klasei 
mokantys mokytojai teigė, kad 
ateiti į klasę nėra galimybės: vaikų 
daug; daug vaikų turi dėmesio 
problemų, stebi kitą žmogų, dar 
labiau blaškosi. Daug geresnių 
mokymosi rezultatų buvo siekiama 
dirbant su mokiniais specialiosios 
pedagogės klasėje. Šiais metais 
nebėra aktuali problema šiai klasei, 
nes iš klasės išvyko 2 vaikai, 
turintys SUP, taip pat ši klasė 
lietuvių kalbos ir matematikos 
mokosi išskirstyta į grupes; pagalba 
mokiniams teikiama specialiosios 
pedagogės kabinete, nes tada vaikai 
turi galimybę ateiti iš abiejų grupių. 



5 

 

Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

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

Lapkritis 
(nepamo
kinė 
diena) 

Administracija Šiaulių 
švietimo 
centras 

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

Dėl mokyklos renovacijos 
konferencija nukelta į 2020 metus. 

1,0 

1.2. 
Konsultacijų 
organizavimas
, lankomumo 
apskaita. 

1.2.1.1 – 8 
kl. mokinių 
mokomųjų 
dalykų 
konsultacijos 
per mokinių 
atostogas. 

Vasaris 
Balandis 

Dalykų 
mokytojai 

I. Barkienė 
R.Dauliuvienė 

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

Konsultacijos organizuotos vasario 
ir balandžio mėn. Konsultacijų 
grafikai buvo išsiųsti per TAMO 
mokiniams, jų tėvams. Vasario 
mėn. konsultacijose dalyvavo 93 
mokiniai (21,7 proc.), balandžio 
mėn. - 49 mokiniai (11,42 proc.). 

3,5 

1.2.2. 
Diskusija dėl 
konsultacijų 
skyrimo, 
naudingumo 
ir 
lankomumo. 

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

Administracija 

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

Vasario mėn.  vyko diskusija, buvo 
aptarti konsultacijų organizavimo 
principai. Aptartas tėvų 
informavimas, nepatenkinamai 
besimokančių mokinių konsultacijų 
lankymas, pažangos fiksavimo 
galimybės, konsultacijų 
tvarkaraštis. 

3,5 

 1.3. Pažangos 
stebėjimas. 

1.3.1.5 – 8 
paralelių 
klasių 
susirinkimai, 
skirti I ir II 
pusmečio 
ugdymosi 
pasiekimų ir 
kt. analizei. 

Sausis/ 
vasaris 
Birželis 

I. Barkienė 
J. Ančerevičiūtė 

Dalykų 
mokytojai 
Klasių vadovai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

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

2 kartus per metus organizuoti 
paralelių klasių mokytojų, 
specialistų, administracijos 
susirinkimai.  
Analizuoti mokinių mokymosi 
pasiekimai, mokinio asmeninė 
pažanga, savistabos rezultatai, 
lankomumas, socialinių 
kompetencijų situacija, numatytos 
priemonės situacijai tobulinti. 
 

4,0 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

 

1.3.2.1 – 4 
paralelių 
klasių 
lietuvių 
kalbos ir 
matematikos 
kontrolinių 
darbų 
rezultatų 
analizė. 

Kovas 
Spalis 

R.Dauliuvienė Pradinių klasių 
mokytojai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

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

2 kartus (2019-06-11 NR.PR-5, 
2019-11-27 Nr. PR-7) per metus 
vyko paralelinių klasių lietuvių k.ir 
matematikos testų aptarimas. 
Mokytojos, pagalbos mokiniui 
specialistės analizavo rezultatus, 
aptarti teikiami pagalbos būdai, 
numatyta kita galima pagalba. 

3,8 

1.3.3.1 – 8 
kl. muzikos 
egzaminų ir 
atsiskaitymų 
rezultatų 
aptarimas. 

Birželis V. 
Juodpusienė 
D.Ramanaus
kienė 

Muzikos 
mokytojai 

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

2019-06-11 vyko muzikos 
mokytojų susirinkimas (Nr. MZ-8), 
aptarti 4ab, 7abc solfedžio, 8ab 
muzikos istorijos egzaminai, 1- 4  
kl. instrumento atsiskaitymai ir 5 - 
7 kl. egzaminai. Aptarti egzaminų 
rezultatai, vid. pažymiai. Numatyta 
parengti naujus 4 kl. ir 7 kl. 
solfedžio egz. rašto darbus. 

3,7 

1.3.4. 
Individualios 
mokinio 
pažangos 
aptarimas 
(individualūs 
pokalbiai su 
mokiniais, jų 
tėvais). 

Sausis 
Birželis 
Lapkritis 

Dalykų 
mokytojai 
Klasių vadovai 

Mokiniai, 
tėvai 

Kiekvienas mokytojas  ne mažiau 2 
kartus per metus  kartu su mokiniu ir 
(ar) jo tėvais/globėjais aptars mokinio 
asmenines mokymosi sėkmes ir 
nesėkmes (pagal mokyklos Veiklos 
kokybės vertinimo rodiklių 
iliustracijas). 

Kiekvienas mokytojas ne mažiau 
kaip du kartus individualiai aptarė 
su mokiniu ir/ar jo tėvais/globėjais 
asmeninę mokinio pažangą. 

3,1 

1.3.5.Metodi
nių grupių 
susirinkimas 
„Gerosios 

Balandis K. 
Vaitkuvienė 
Metodinių 
grupių 

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

Lapkričio mėn. vyko metodinių 
grupių susirinkimai, kuriuose 
mokytojai dalijosi gerąja patirtimi.  
Gruodžio 2 d. vyko mokytojų 

3,7 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

mokinių 
įsivertinimo 
patirtys“.  

pirmininkai išvados.  susirinkimas, kuriame 6 mokytojai 
skaitė pranešimus. 

1.4. NMPP 
rezultatai. 

1.4.1.2, 4, 6 
klasių 
standartizuot
ų testų 
rezultatų 
aptarimas su 
mokiniais.  

Gegužė/b
irželis 

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

R.Dauliuvienė 
I. Barkienė 
 

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

99,49 proc. mokinių pasitikrino 
bent vieno dalyko pasiekimus per 
NMPP. 
8 klasių mokiniai dalyvavo 
eNMPP. Asmeniniai mokinių 
rezultatai aptarti su mokiniais, jų 
tėvais. 

4,0 

1.4.2.2, 4, 6 
klasių 
standartizuot
ų testų 
rezultatų 
aptarimas 
metodinėse 
grupėse.  

Gegužė/b
irželis 

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

Kuruojantys 
vadovai 

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

Vyko  pradinių klasių mokytojų 
susirinkimas (2019-06-11 Nr. PR-
5), kuriame 2,4 kl. mokytojos 
analizavo testų rezultatus, pateikė 
pasiūlymus kietiems metams. Į 
rezultatus atsižvelgta naudojant 
mokinių poreikių val. (UP). 

4,0 

1.4.3.Mokyto
jų 
susirinkimai 
2, 4, 6 klasių 
standartizuot
ų testų 
rezultatų 
aptarimui. 

Birželis 
Lapkritis
/gruodis 

V. Girčius 
I. Barkienė 
 
 

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

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

Birželio mėnesį NMPP rezultatai 
aptarti metodinėse grupėse, 
pateiktos išvados Ugdymo plano 
rengimo grupei. 
Kultūros rodikliai neaptarti, nes jie 
dar nepaskelbti Duomenų 
perdavimo sistemoje KELTAS. 

3,6 

1.4.5.TIMSS 
tyrimas 4a, 
4c klasėse. 

Kovas/ 
balandis 

R.Dauliuvienė A 
.Mažonavičien
ė 
R. 
Valukonienė 

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

Tarptautiniame TIMSS tyrime 4a, 
4c kl. mok. dalyvavo matematikos, 
gamtos mokslų tyrime. 
Klausimynus pildė mokyklos 
vadovas, klasių mokytojos, 
mokiniai, jų tėvai. 
Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių 
matematikos ir gamtos mokslų 
pasiekimų tendencijas nacionaliniu 

4,0 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

ir tarptautiniu lygmeniu. Gauti 
rezultatai rodo, kad matematikos 
teste mokinių rezultatai viršija 
šalies vidurkį, pasaulio pažinimo- 
atitinka šalies vidurkį. 

1.5.Mokinio 
asmeninė 
pažanga 
(MAP). 

1.5.1.Disku
sija dėl 
MAP 
tvarkos 
tikslinimo. 

Vasaris I. Barkienė 
J. 
Ančerevičiūt
ė 

UK 
specialistai 
Klasių 
vadovai 

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

Vyko 2 pradinių kl. mokytojų 
susirinkimai MAP formoms aptarti. 
Pakoreguota mokinių įsivertinimo 
forma ,,Aš apie save“. Vyko 5-8 
klasių vadovų diskusija dėl MAP 
tikslinimo (iškeltas siūlymas MAP 
pildyti 3 – 4 kartus per m. m., 
atsisakyta vertinti mokinių 
drausmę/ elgesį. 

3,3 

1.5.2.MAP 
rezultatų 
aptarimas 
klasėse.  

Sausis 
Birželis 
Rugsėjis 

Klasių 
vadovai 

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

5-8 klasių mokiniai rugsėjo  
išsikėlė m. m. lūkesčius, sausio ir 
birželio mėn. kartu su mokytojais 
aptarė asmeninę pažangą, numatė 
asmeninės pažangos gerinimo 
žingsnius. 

3,5 

1.6.Progimna
zijos 
mokytojų 
organizuoja
mi 
tarptautiniai, 
respublikinia
i, Šiaulių m. 
dalykiniai 
renginiai. 

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

 

Sausio 
28 ir 29 
d. 

I. Barkienė Švietimo 
centras 

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

Konkurse dalyvavo 33 dalyviai iš 
miesto mokyklų, iš „Juventos“ 
dalyvavo 2 mokiniai (S. Šimonytė 
ir K. Stočkutė). Laimėta I vieta 
miesto etape (K. Stočkutė, mokyt. 
L. Tomanaitė). Regioniniame etape 
mokinė apdovanota III laipsnio 
diplomu. 

4,0 

1.6.2. 6 – 8 
klasių 
mokinių 
konferencija
, skirta 
gimtosios 

Vasario 
15 d. 
 
 
 

I. Barkienė  
J. 
Ančerevičiūt
ė 
 
 

29 mokytojai 
 
 
 
 

Visi 6 – 8 kl. mokiniai rengs ir klasėse 
pristatys pranešimus. Juos konsultuos 
29 mokytojai. 
Vyks 3 „mažosios“ paralelių klasių 
konferencijos. Jose geriausius 
pranešimus pristatys 25 mok. 

Visi 6 - 8 klasių mokiniai rengė 
pranešimus.  
75 proc. mokinių juos pristatė 
klasėse. Dėl karantino „mažosios“ 
konferencijos nevyko. Dalis 
ugdytinių tobulinimo mokslinio 

3,2 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

kalbos 
puoselėjimu
i. 

Ugdytiniai tobulins mokslinio darbo 
rengimo, pristatymo (viešojo 
kalbėjimo) kompetencijas.  

darbo rengimo, pristatymo 
kompetencijas. 

1.6.3. 
Šiaulių m. 
Muzikos 
olimpiada. 

 

Vasario  
5 d. 
 

V. 
Juodpusienė 
 

Švietimo 
centras 

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

2019-02-08 “Juventos” 
progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 
muzikos olimpiada. Vykdytojai 
buvo muzikos mokytojai. 
Olimpiadoje dalyvavo 11 mokinių. 
Progimnaziją atstovavo 2 mokinės 
(M.M. Kiškūnaitė, M. Vedeckytė). 
M.M. Kiškūnaitė laimėjo I vietą ir 
2019-03-02 dalyvavo Lietuvos 
muzikos olimpiadoje ir laimėjo III 
vietą.  

4,0 

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

Kovo 6 
d. 

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

R.Dauliuvien
ė 

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

Renginys įvyko kovo 6 d. Jame 
dalyvavo 34 pradinių klasių 
mokiniai iš 3 miesto mokyklų. 
Mokiniai vieni kitiems 
demonstravo bandymus, 
bendradarbiavo grupėse, mokėsi 
netradicinių metodų pagalba. 

4,0 

1.6.5.Šiauli
ų m. 3 - 4 
klasių 
mokinių 
etnokultūrin
is  renginys 
- popietė „Iš 
tautosakos 
skrynelės“. 

Kovo 14 
d. 

R.Vasiliauski
enė 
D. 
Dundulienė 
 

R.Dauliuvien
ė 

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

Etnokultūrinis renginys 3-4 kl. 
mok. įvyko kovo 14 d. Jame 
dalyvavo 40 mokinių ių 6 miesto 
mokyklų. Renginio dalyviai 
pasakojo apie senovinius muzikos 
instrumentus, fotoaparatą, klumpes. 
Vaikai minė mįsles ir sekė 
padavimus apie ežerų ir miestų 
pavadinimus. mokiniai papildė savo 
žinias apie lietuvių liaudies 

4,0 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

tautosaką, tradicijas. 
 

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

Balandži
o 1sav. 

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

R.Dauliuvien
ė 

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

Renginys 3 - 4 kl. įvairių gebėjimų 
mok. “Sėkmės takeliu” įvyko 
balandžio 3d. 
jame dalyvavo 24 mokiniai iš 5 
miesto mokyklų. Aktyvinančios 
veiklos metu pildėsi vaikų norai, 
reiškėsi emocijos, 
bendruomeniškumas, iniciatyvumas 
ir komunikabilumas. Kol mokiniai 
dalyvavo veiklose, mokytojai 
dalinosi darbo su skirtingų 
gebėjimų mokiniais gerąja 
patirtimi. Diskusiją vedė Pradinio 
ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja 
R. Dauliuvienė bei specialioji 
pedagogė R. Kasparienė.  

4,0 

1.6.7.Šiauli
ų m. 5 - 6 
kl. lietuvių 
kalbos 
olimpiada 

Balandži
o 9 d.  

I. Barkienė 
 

Švietimo 
centras 
 

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

Olimpiadoje dalyvavo 41 dalyvis. 
„Juventai“ atstovavo 4 mokiniai (V. 
Sterbavičiūtė, V. Mikutytė, A. 
Maskaliūnaitė, V. Vaičiulis). 
Laimėta II vieta (A. Maskaliūnaitė, 
mokyt. L. Tomanaitė). 

4,0 

1.6.8.Šiauli
ų miesto 1 
kl. renginys 
,,Gudriausia
s 
pirmokas”. 

Gegužės 
29 d. 
 
 

D. 
Gedminienė 
A. Zorienė 
 
 

K. Kairienė  
S. Petrėtienė 
 
 

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

Renginys “Gudriausias pirmokas” 
įvyko kovo 28 d. 
Jame dalyvavo 20 pirmokų iš 6 
miesto mokyklų.  
Dalyvaudami dviejuose konkurso 
etapuose, savo žinias ir įgūdžius 
galėjo pasitikrinti dirbdami grupėse 
pertraukėlių metu, atlikdami 
užduotis su pagaliukais, rinkdami 
Pasaulio dėlionę. Buvo stiprinama 

4,0 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

mokymosi motyvacija, žinių 
svarba, nuoseklus, sistemingas 
mokymasis. 

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

Spalio 1 
d. 

V. 
Juodpusienė 
A. 
Adomaitienė 
 

Muzikos 
mokytojų 
metodinė 
grupė 
 

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

2019 m. spalio 23 d. „Juventos“ 
progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 
2-8 kl. mokinių konferencija 
„Muzika – universali žmonijos 
kalba“. Konferencijoje dalyvavo 62 
mokiniai iš 5 mokyklų. Mokinių 
pranešimuose analizuotos temos: 
kokia įvairialypė yra muzika, kiek 
žanrų, stilių, išraiškos formų joje 
egzistuoja, kokią įtaką muzikinis 
lavinimas daro žmogaus asmenybės 
vystymuisi.  

4,0 

1.7. 
Projektinė 
veikla. 

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

Sausis - 
gruodis 

Ž. 
Leinartienė 
 

V. 
Bernikienė 
V. 
Klimavičienė 
E. Bukienė 

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

2019 m. kovo mėn.  administracijos 
susirinkime buvo pristatytas 
planuojamų veiklų 2019-2020m.m. 
tvarkaraštis bei susitarta dėl 
projektinio mokymo(si) 
organizavimo. 
2019-05-27 administracijos 
susirinkime pristatyta ir aprobuota 
projektinio mokymo(si) 5d klasėje 
programa ir jos priedai bei 
integruoto anglų k. ir pasaulio 
pažinimo mokymo programa 1c ir 
1d kl. 
2019-09-19 projektinio mokymo(si) 
programa pristatyta 5d kl. tėvų 
susirinkime. 
Sausio - kovo mėn. 6 projektinės 
grupės mokytojos ir 130 mok. 
dalyvavo 9 sav. trukmės 

3,7 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

5 - 8 kl. pasauliniame STEM krypties 
projektinio mokymo(si) projekte 
“Innovate Your Dreams” 
(“Atnaujink savo svajones”).  
Įgyvendinti visi suplanuoti 19+2 
mobilumai (kvalifikacijos kėlimo 
kursai ir darbo stebėjimo vizitai). 
Projekto dalyvės sėkmingai dalijasi 
kursuose/darbo stebėjimo vizituose  
įgyta patirtimi metodinių grupių 
susirinkimuose,  miesto, 
respublikinėje spaudoje, dalyvauja 
seminaruose, veda 
atviras/meistriškumo pamokas: 
1. 2019-02-20 L. Jurevičiūtė 

Nacionalinėje švietimo įstaigų 
projektų parodoje-mokymuose 
pristatė komandinį projektą; 

2.  2019-10-29 V. Bernikienė 
pristatė įgyvendinamą projektinio 
ir integruoto mokymo(si) modelį 
respublikinėje konferencijoje 
“STEAM gebėjimų galimybės ir 
patirtys, auginant mokinio 
asmenybę”. 

3. 2019-05-14 E. Bukienė ir R. 
Vargalienė respublikiniame 
forume pristatė veiklą “ 
Koordinačių sistema su 
micro:bit”. 

4. 7 atviros pamokos:1 gamtos ir 
žmogaus,2 anglų k.,1 
matematikos, 2 istorijos, 1 anglų 
k.-pasaulio pažinimo (rugsėjis -
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

gruodis). 
Sukurtas ir pradėtas pildyti 
internetinis puslapis - saugykla 
projekto veiklų 
viešinimui(https://sites.google.com/
prod/view/pblatjuventa/prad%C5%
BEia) bei Messenger grupė 
greitesniam ir efektyvesniam 
bendradarbiavimui. Ruošiamasi 
baigiamajam I pusmečio renginiui, 
kuris įvyks sausio mėn. 
Dalyvaujama tiksliniuose 
mokymuose Lietuvoje/Šiauliuose. 
Progimnazija buvo atrinkta 
dalyvauti SMPF ir EK rengtame 
tyrime “Tarptautinių projektų įtaka 
mokykloje formuojant 
besimokančią organizaciją”. 2019-
01-18 užpildyta NVMA kasmetinė 
mokyklos pažangos anketa. 

1.7.2. 
Erasmus 
KA2 
projektas 
2018 - 2020 
m. „Alisa 
stebuklų 
šalyje” – 
„Alisa in 
Wonderlan
d“  1 - 4 kl. 

2019 A. 
Dirginčienė 

D. 
Kontrimienė 
I. Karskienė 
D. 
Gedminienė 
R.Dauliuvien
ė 

Projekte dalyvaus 4 mokytojos ir 
keturių (4a, 2c, 3a, 4b) klasių 
mokiniai. 2 mokytojos ir pradinio 
ugdymo skyriaus vedėja dalyvaus 
projektiniame susitikime Gran 
Kanarijoje (Ispanija), 2 mokytojos  - 
susitikime Šiaurės Airijoje, 2 
mokytojos – Graikijoje, 2 mokytojos ir  
2 - 3 vaikai – Jungtinėje Karalystėje, 2 
mokytojos – Italijoje. Vizitų metu 
vyks stebimoji ir mokomoji veikla. 
Projekto tikslas – kurti įtraukiąją 
mokyklą, projekto veiklomis skatinant 
skirtingų gebėjimų, socialinės 

Projekte dalyvauja 1a, 3c, 4a, 5b 
klasių mokiniai.  
Į susitikimą Gran Kanarijoje vyko 3 
pedagogai, Airiją - 2, Graikiją - 2.  
2020 m. I pusmetį numatyti vizitai 
su mokiniais į Jungtinę Karalystę, 
Italiją.  
Vizito metu vyksta stebimoji/ 
mokomoji veikla  pagal projekto 
tikslus: skirtingų gebėjimų, 
socialinės padėties, tautybės vaikų 
įtraukusis ugdymas. 

3,8 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

padėties, tautybės ir pan. vaikus  
įsitraukti į bendrą veiklą, suprasti ir 
priimti skirtumus, rasti savo vietą 
mokyklos bendruomenėje. 

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

2019 A. D
irginčienė 
 

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

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

Projekte dalyvavo 5 klasių 
mokiniai. Projektiniame susitikime 
Danijoje dalyvavo 3 mokytojai, 
susitikime Norvegijoje - 5 
mokytojai.  
Vizitų metu vyko stebimoji ir 
mokomoji veikla. 
 

4,0 

1.7.4.Twinn
ing 
projektai 
2018 - 2019 
m. m. 
 

M. m. A. 
Dirginčienė 

I.Karskienė 
D.Kontrimien
ė 
R.Valukonien
ė 
L.Stankuvien
ė 
Ž. 
Leinartienė 

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

Vykdyti šie eTwinning projektai: 
1.  „Schoolovision 2019“;  
2. “Augu su knyga”;  
3. “Autumn spies”,,,Rudens 

sekliai”;  
4.  ,,Internetas - prakeiksmas ar 

palaima? Internet - curse or 
blessing? 

5. „Močiutės austu taku, per 
Lietuvą eina”; 

6.  T”he European Chain Reaction 
2019” 

7.  ”Success without homework” 
”Sėkmė be namų darbų” 

Vyko ir vyksta bendradarbiavimas, 
dalijimasis su L/D „Ąžuoliukas”, 

4,0 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

ŠU, kitomis ugdymo įstaigomis. 

1.7.5. 
Gerosios 
patirties 
sklaida 
pagal 
Erasmus+ 
KA1 
projektą 
,,Organizaci
nės ir 
mokytojo-
mokinio 
santykių 
strategijos 
akademinių 
gebėjimų 
tobulinimui
" 
("Organizat
ional  and 
Teacher-
Student 
Relationshi
p Strategies 
to Improve 
Academic 
Results“). 

Gegužės  
6 - 17 d. 

Ž. 
Leinartienė 

Administracij
a  

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

Progimnazija pirmą kartą dalyvavo 
Erasmus+ KA1 projekte kaip 
priimančioji institucija. Buvo 
sudarytas veiklų tvarkaraštis. 20 
mokyklos mokytojų vedė atviras 
pamokas, klasės valandėles, 
edukacinius užsiėmimus. Svečiai 
dalyvavo anglų k., matematikos, 
dailės, muzikos, IT, biologijos, 
ispanų k., prancūzų  k., pradinių kl. 
pamokose,7a kl. individualaus 
instrumento egzamine, 
nepamokinės dienos veiklose 
Botanikos sode, Aušros muziejuje, 
Burbiškio dvare. Mokytojai 
susipažino su Lietuvos švietimo 
sistema (be “Juventos” 
progimnazijos svečiai vieną dieną 
dirbo Juliaus Janonio gimnazijoje ir 
vieną dieną Sanatorinėje 
mokykloje),progimnazijos 
išskirtinumu, vertybėmis, IKT, 
inovatyvių mokymo(si) metodų 
taikymu ugdymo procese, pagalbos 
mokiniui teikimo sistema,  
lankytinomis Šiaulių miesto ir 
rajono vietomis, šalies istorija 
(aplankytas Centų kambarys ŠU), 
tradicijomis, šventėmis. Svečiai 
dalyvavo aštuntokų Sutvirtinimo 

4,0 
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Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai ir 
kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini- 

mas 

sakramento suteikimo apeigose Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Buvo sudarytos 
galimybės aplankyti Vilnių, 
Palangą, Kurtuvėnų dvarą. Darbo 
stebėjimo vizitas progimnazijoje 
buvo labai sėkmingas. Svečiai 
išsivežė daug idėjų, kurias 
įgyvendins savo mokykloje. 

 
1 uždavinio vertinimas – 3,7. 
 

Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. 

Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini-
mas 

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

2.1.1.1 – 4, 5 
- 8 klasių 
mokinių 
signalinių 
pusmečių 
analizė 
(individualūs 
pokalbiai su 
mokiniais). 

Gegužė 
Gruodis 
 

R.Dauliuvienė 
J.Ančerevičiūt
ė 

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

Pokalbiai su mokiniais, dalyvaujant 
pagalbos mokiniui specialistams, 
vyko gegužės ir gruodžio 
mėnesiais. Su mokiniais buvo 
aptarti rezultatai, priminta galima 
pagalba (konsultacijos, 
konsultacijos per atostogas, 
individualus susitarimas su 
mokytojais dėl atsiskaitymo, darbų 
perrašymo. Apie pokalbius, 
susitarimus buvo informuoti 
mokinių tėvai. 17 proc. rezultatai 
pagerėjo, dalis mokinių pradėjo 
lankyti konsultacijas.  

3,5 

2.1.2.Pagalbo
s mokiniui 
teikimo 
atmintinės 
tikslinimas. 

Sausis 
Vasaris 

R.Dauliuvienė 
I. Barkienė 

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

Pagalbos mokiniui atmintinė 
patikslinta, aprobuota 2019-01-29, 
VGK susirinkime Nr. 3. 
Atmintinėje numatyti etapai, 
priemonės, formos apie sistemingą, 

4,0 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

nuoseklų pagalbos teikimą ir 
savalaikį informavimą. Atmintinė 
išsiųsta visiems mokytojams. 

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

Lapkriti
s 

Administracija 
VGK 

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

Pagalbos teikimo skirtingų 
gebėjimų mokiniams situacija 
pamokose pristatyta 2019-02-02, 
MS (Nr.6). Sistemingos, 
veiksmingos pagalbos pamokose 
negauna 2 proc. 1-4 kl. mok., 9 
proc. 5-8 kl. mok. 

3,4 

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

Vasaris 
- 
birželis 

S.Vanagaitė 
 
 

Mokytojai 
UK 
specialistai 

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

Namų darbų grupėje dalyvavo 5a, 
5c; 6c; 7a, 7d; 8a klasių mokiniai. 
Aukštos mokymosi motyvacijos 
mokiniai padėdavo ruošti namų 
darbų užduotis kitiems mokiniams, 
puiki galimybė buvo mokiniams 
atlikti namų darbų projektines 
užduotis, grupines projektines 
veiklas.   
Mokiniai su žema mokymosi 
motyvacija paruošdavo namų darbų 
užduotis, sulaukdavo pagalbos iš 
kitų mokinių,  sumažėjo neatliktų 
namų darbų kiekis ir nepatenkinami 
įvertinimai.  

3,4 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

2.2 Klasės 
vadovų 
atsakomybė, 
bendradarbia
vimas su 
specialistais, 
dalykininkais
, mokinių 
tėvais. 

2.2.1. 
Mokytojų 
diskusija 
„Klasės 
vadovo 
veiklos 
tikslinimas“. 

Balandi
s 

I. Barkienė 
J. Ančerevičiūtė 

5 – 8 klasių 
vadovai 

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

Vyko trys 5-8 klasių vadovų 
susirinkimai, kuriuose diskutuota 
dėl klasių vadovų funkcijų pildant 
TAMO, dėl veiklų fiksavimo, dėl 
planavimo kokybės, dėl veiklos 
įsivertinimo, SKU veiklos 
organizavimo. 

3,5 

2.3. 
Netinkamo 
mokinių 
elgesio 
problemų 
sprendimas. 

2.3.1. 
Dokumento 
„Reagavimas 
į netinkamą 
elgesį“ 
tikslinimas.  

Vasaris 
- 
balandi
s 

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

Dokumentas buvo aptartas VGK 
susirinkime 2019-09-12, Nr. 24, 
pasirašytas direktoriaus įsakymu 
2019-09-17 Nr. V-90. Tvarka 
pristatyta 5-8 kl. vadovų 
susirinkime, MS. 2 kartus 
progimnazijoje vyko konsultacijos 
su PPT specialiste L. Mickiene 
(VGK, mokytojams). 

3,1 

2.3.2.4 – 8 kl. 
mokinių 
apklausa apie 
patyčias ir 
klasės 
mikroklimatą
. 

Sausis 
Lapkriti
s/gruod
is 
 
 

R.Dauliuvienė 
S.Vanagaitė 
 
 
 

Įsivertinimo 
darbo grupė 
 
 

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

4-8 kl. mok. apklausa pristatyta MS 
NR-7. gruodžio 30 d. Išsiaiškintos 
vyraujančios patyčių formos, 
dažnumas, vietos mokykloje, 
kuriose daugiausiai patyčių. Atlikta 
lyginamoji 3 metų analizė. Išvados 
bus pristatytos bendruomenei, 
naudojamos situacijos gerinimui, 
priemonių planavimui. 

3,2 

2.3.3. 
Mokinių, 
besimokančių 
pagal 
neformaliojo 

Vasaris
/ 
gegužė 
 

V. Juodpusienė 
 

Muzikos 
mokytojai 
 

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

2019-02-07 muzikos mokytojų 
susirinkime (Nr. MZ-3) pristatyta  
2019-01-31 dir. įsak. Nr.V-20 
patvirtinta “NŠ programų 
lankomumo “Juventos” 

3,2 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

ugdymo 
programas, 
lankomumo 
apskaitos 
elektroninėje  
sistemoje 
gerinimas. 

progimnazijoje tvarka”. Nuo 2019 
m. vasario mėn.  buvo vykdoma 
nuolatinė mokinių registracijos 
kontrolė: 1 pusm. 171 mokinys (33 
proc.),  2 pusm. 277  mokiniai (53 
proc.) registravosi daugiau nei 50 
proc. pamokų. 

2.4. 
Mokytojų 
socialinių - 
emocinių 
kompetencijų 
tobulinimas. 

2.4.1. 
Seminaras – 
mokymai.  

Vasaris
/ 
balandi
s/ 
rugpjūti
s 

R.Dauliuvienė Administrac
ija 

Bus atnaujintos mokytojų 
kompetencijos. Mokymuose dalyvaus 
apie 70 proc. pedagogų. 

Seminaras „ Socialinių –emocinių 
kompetencijų integravimas ugdymo 
procese“ įvyko spalio 28 d. Jame 
dalyvavo 40 (45 proc.) mokytojų. 
Mokytojai pagilino savimonės, 
atsakingų sprendimų priėmimo, 
tarpusavio santykių, socialinio 
sąmoningumo, savitvardos 
kompetencijas. 

2,8 

2.5. Mokinių 
socialinių 
kompetencijų 
ugdymas 
(SKU). 

2.5.1.5 - 8 kl. 
ugdymo 
karjerai 
programos 
tikslinimas. 

Sausis - 
kovas 
Rugpjūt
is 
Rugsėji
s - 
gruodis 

J.Ančerevičiūt
ė 
L.Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Klasių 
vadovai 

Bus išanalizuoti 5 - 8 kl. mokytojų, 
klasių vadovų planai, geroji kitų 
miesto progimnazijų patirtis, kuriant 
UK programą. 
Vyks 5 - 8 kl. mokytojams 
rekomenduojamų integruojamų temų 
“mugė”.  
Pagal planą vyks UK specialistų ir 
mokytojų integruotos pamokos. 

Išanalizavus 1 - 4 kl. ir 5 - 8 kl. 
klasių vadovų veiklos planus, SKU 
veiklų pildymą TAMO 
elektroniniame dienyne, pastebėta, 
kad dar nėra vieningo pildymo, 
aiškių formuluočių (ne visi klasių 
vadovai laikosi bendro 2017-2018 
m. m. susitarimo), o 
dalyvaujant įvairiose SKU veiklose, 
jos ne visada atsispindi klasės 
auklėtojų veiklos 
planuose ar pildant Vaikų turizmo 
dokumentus. Pastebėta, kad šios 
informacijos trūksta ir 
TAMO elektroniniame dienyne. 
Atsižvelgiant į gerąją kitų miesto 
progimnazijų patirtį, tobulinama 
UK programa.  

2,4 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

Pagal planą vyksta UK specialistų 
ir mokytojų integruotos pamokos 
(ugdymo karjerai užsiėmimai). 
Nepavyko  įgyvendinti planuotos 5 
- 8 kl. mokytojams skirtos 
rekomenduojamų integruojamų 
temų “mugės”.  

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

 Sausis 
Birželis 
 

J. 
Ančerevičiūtė 
L.Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Klasių 
vadovai 
 

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

 Remiantis MS narių apklausa bei 
mokinių savistabos duomenimis, 
buvo išsiaiškintos veiklos 
neatlikimo priežastys, sudaryta 
mokinių, turinčių mažiausiai soc. 
valandų, grupė, numatytos 
priemonės sunkumams įveikti, 
informuoti klasių vadovai. 
Mokiniai buvo tikslingai nukreipti 
atlikti socialinių veiklų. 

3,1 

2.5.3. 
Bendradarbia
vimas su 
socialiniais 
partneriais. 
 

Sausio  
8 d. 
Sausis - 
vasaris 
 

J. 
Ančerevičiūtė 
L.Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Administrac
ija 
Socialiniai 
partneriai 

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

Bendradarbiaujant su Švietimo 
centru, 2019-01-15 buvo 
organizuota Šiaulių miesto UK 
specialistų apskrito stalo diskusija 
“Ne priversti, o sudominti”. 
Pristatyti 6 gerosios patirties 
sklaidos pranešimai, aptartos UK 
aktualijos, po diskusijos pateikti 
siūlymai metodinei veiklai gerinti. 
Vyko susitikimai su l/d 
“Ąžuoliukas”, “Berželis”, “Maisto 
banko”, “Jaunieji maltiečiai”, 
visuomeninio judėjimo “Laisvieji 
piliečiai”, VšĮ “Šiaulių letenėlė”, 
Šiaulių Auksinio rato RAC, Šiaulių 
moksleivių namų, Šiaulių dailės 
mokyklos, J.Janonio gimnazijos, 

3,7 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

atstovais.  
Bus parengta 12 bendradarbiavimo 
planų.   
Mokiniai turės įvairesnių, didesnių 
galimybių atlikti jiems patrauklią 
socialinę - pilietinę veiklą. 

Gegužių progimnazijos, Vaikų 
dienos užimtumo centro atstovais. 
Siekiant mokiniams užtikrinti 
įvairesnę socialinę - pilietinę 
veiklą, buvo suplanuotos naujos 
veiklos su nurodytais socialiniais 
partneriais. 

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

Sausis 
ir 2019 

L.Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 
 

Socialiniai 
partneriai 
Mokinių 
tėvai 

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

Buvo atlikta 7 - 8 klasių mokinių 
apklausa ir išsiaiškintos mokiniams 
įdomios profesijos. Remiantis 
apibendrintais rezultatais, buvo 
ieškoma galimybių organizuoti 
tikslines mokinių UK išvykas, 
atliekamas “šešėliavimas”. Veiklos 
organizuojamos bendradarbiaujant 
su mokinių tėvais bei SKU 
kalendoriaus ir mokyklos soc. 
partneriais.   

3,5 

2.5.5. 
Tarptautinės 
DofE 
apdovanojim
ų programos 
įgyvendinima
s. 

Sausis 
 
Kovas 
Balandi
s 
Gegužė 
Birželis 
Rugsėji
s 

L.Jurevičiūtė 
E. Valaitienė 

Socialiniai 
partneriai 

4 programos dalyviai dalyvaus viešojo 
kalbėjimo mokymuose  „Stories of 
changes“ Vilniuje (2 išvykos po 3 d.) 
ir per klasių valandėles atliks sklaidą. 
Bus organizuoti mokinių susitikimai 
su Gegužių ir Medelyno progimnazijų, 
J. Janonio gimnazijos mokiniais, 
vykdančiais programą. 
Bendradarbiaujant su JT centru, 
bendruomenės slaugytoja, vyks 
programos dalyvių žygių 
organizavimo ir pirmosios pagalbos 
mokymai. 
Mokiniai dalyvaus bandomajame ir 
vertinamajame žygiuose. 
7 paralelių klasių susirinkime vyks 

4 programos dalyviai dalyvavo 
viešo kalbėjimo mokymuose 
„Stories of changes“ Vilniuje ir 
klasių valandėlių metu atliko 
sklaidą.   
Organizuoti  susitikimai su Šiaulių 
Gegužių ir Medelyno 
progimnazijomis, J. Janonio 
gimnazijos mokiniais, vykdančiais 
programą.  
Bendradarbiauta su JT centru, 
bendruomenės slaugytoja, kurie 
padėjo pasirengti žygiui, vedė 
pirmosios pagalbos mokymus.   
Mokiniai dalyvavo bandomajame ir 
kvalifikaciniame žygiuose. 7 

4,0 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

DofE dalyvių refleksija - veiklos 
ataskaitos pristatymas.  
Vyks du programos pristatymo 
susirinkimai, skirti 8 paralelių klasių 
mokiniams, tėvams. Jų metu savo 
patirtį pristatys buvę juventiečiai. 

paralelių klasių susirinkime vyko 
DofE dalyvių refleksija ir veiklos 
ataskaitos pristatymas. Vyko 2 
programos pristatymo susirinkimai, 
skirti 8 paralelių klasių mokiniams 
ir tėvams. Jų metu savo patirtį 
pristatė buvę juventiečiai. 

 
2 uždavinio vertinimas – 3,3 

 

Sritis Priemonė Data Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. 

Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras Vertini-
mas 

 Puoselėti mokyklos kultūrą.  
 3.1. Klasės 
mikroklimata
s. 

3.1.1.Klasės, 
mokyklos 
mikroklimatą 
gerinančių 
priemonių 
įgyvendinima
s. 

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

Klasių 
vadovai 

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

1-4 kl. mokiniai, mokytojai 2 kartus 
per metus (pagal klasės 
specifiškumą, savo sudarytus 
vertinimo kriterijus) rinko klasės 
“Spindulėlius”. Mokiniai buvo 
apdovanoti klasės mokinių darbais, 
padėkomis (pagal klasės 
susitarimą), bendra nuotrauka 
patalpinta mokyklos tinklalapyje. 
Mokinių seime vyko diskusija po 
kurios VGK ir 5 – 8 klasių 
vadovams pateiktos 
rekomendacijos klasių 
mikroklimato gerinimui. 

3,4 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

3.1.2.Metodi
nė pagalba 1 
- 8 klasių 
vadovams. 
 
 

Sausis - 
gruodis 

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

Klasių 
vadovai  
 
J. Janonio 
gimnazijos 
socialinė 
pedagogė  
 

1 - 8 kl. vadovams bus pateiktos 
rekomendacijos/ metodinės priemonės 
šiomis temomis:  
“Klasės mikroklimato gerinimas”, 
“Saugus internetas”, , “Mėnesio  be 
patyčių”, “Tylos diena”, “Tolerancijos 
diena”, “AIDS”).“Diena be tabako” 
 
Soc. pedagogės ves temines kl. 
valandėles: 
1 - 4 kl.: “Ieškau tikro draugo” 
,“Mandagumo šalis”, “Vertybės” 
5 - 8 kl.:  “Asmenybės tipai”, “Kūno 
kalba”, “Gyvenimo vertybės”, 
“Kiekvienas skirtingas, kiekvienas 
reikalingas”. 

Soc. pedagogė S.Vanagaitė 
Vestos teminės klasės valandėlės  
,,Kiekvienas skirtingas, kiekvienas 
reikalingas” 5d,8d, 8b, 6a klasėms. 
,,Kūno kalba”. 
6a, 7b,7c, 8a, 8b, klasėms  
,,Gyvenimo vertybės 4a klasei.  
Pagalba 6c klasės vadovui gerinant 
mikroklimatą tema ,,Gyvenimas 
pasakoje”. 
Soc. pedagogė D.Bartkutė 
Vestos teminės valandėlės “Ieškau 
tikro draugo” 1a, 1c, 2b, 2d, 3d, 4a, 
4d klasėms. “Mandagumo šalis” 1c, 
2a, 2b klasėms. “Vertybės” 1c, 2d 
klasėms. 2d vesta valandėlė 
“Patyčios” 
Nuo rugsėjo vestos klasės 
valandėlės: “Skundimasis ar 
pagalbos prašymas” 1b, 2c, 3a, 3b, 
3d, 3c, 4c, 4d 
“Mokinio teisės ir pareigos” 1b, 2c, 
3a, 3d.  
“Draugaujant laimi visi” 1b, 2c, 3a, 
4d. 
“Patyčios” 3c, 4b 
“Smurtas” 1b, 4a 
Vykdyta viktorina ,,Saugus 
internetas” 6c kl. “Diena be tabako” 
kartu su ,,Gelbėkim vaikus” grupe 
ir mokyklos mokiniais pūtėme 
muilo burbulus. ,,Tolerancijos 
dieną” Gelbėkime vaikų grupė, 
pasitiko mokyklos bendruomenę su 

3,8 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

žibintais, vedė tolerancijos 
užsiėmimus pradinėse klasėse 
(gamino su vaikais iš popieriaus 
laivelius, piešė piešinius). Mokykla 
buvo papuošta ,,Tolerancijos” 
simboliais, vaikai, ir mokytojai per 
pertrauką dalyvavo rankų 
susikabinimo akcijoje (užfiksuoti 
273 dalyviai).  

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

Gegužė D.Bartkutė 5 - 6 klasių 
vadovai  

Kryžiažodžių, užduočių kūrimas, 
pristatymas kitoms klasėms.  

Soc. pedagogė D.Bartkutė 
Kryžiažodžius kūrė 5 - 6 klasių 
mokiniai. Kiekvienoje klasėje 
grupelėmis susibūrę vaikai galvojo 
klausimus, užduotis. Sudarytus 
kryžiažodžius sprendė paralelinių 
klasių mokiniai. Iš viso buvo 
sukurta 15 kryžiažodžių. Mokiniai 
gerino bendravimo, 
bendradarbiavimo įgūdžius.  

3,8 

3.2.Reprezen
taciniai 
kultūriniai 
mokyklos 
renginiai, 

3.2.1.Mokykl
os meno 
kolektyvų 
koncertas 
Šiaulių m. 

Kovo 
13 d. 

V. Juodpusienė 
J. 
Ančerevičiūtė 

Meno 
kolektyvų 
vadovai 

Koncerte dalyvaus 4 chorai, 
ansambliai, šokių kolektyvai -  iš viso 
500 mokinių. Bus parengta programa, 
scenarijus. Koncertą stebės 800 
žiūrovų. 

2019 m. kovo 13 d. įvyko meno 
kolektyvų koncertas “Taip mes 
augame…”, kuriame dalyvavo 25 
kolektyvai ir solistai nuo 1-os iki 
12-os klasės. Iš viso 450 mokinių.. 

4,0 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

išvykos, 
projektai. 

visuomenei. Į koncertą bus pakviesti būsimi 1 - 
okai ir jų tėvai, J.Janonio gimnazijos 
bendruomenė, socialiniai partneriai. 

Susirinkę žiūrovai galėjo stebėti, 
kaip keičiasi, auga vaikai: 
dainuojantis, grojantis, šokantis 
vaikas per dvylika metų išauga į 
sąmoningą, atsakingą, gebantį 
išreikšti save per meninę saviraišką 
jaunuolį. 

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

Gruodž
io 13 d. 

J. 
Ančerevičiūtė 

Darbo 
grupė 
Soc. 
partneriai 

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

DDKT ir VGK vyko diskusijos dėl 
mugės organizavimo, pasiskirstyta 
darbais. Mugės tikslas, uždaviniai 
pristatyti Tėvų aktyvų susirinkime 
2019 – 11 – 07. Tėvų aktyve ir 1a, 
1d, 3b, 4a, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 6b, 
8a, 8c klasių bendruomenėse (39 
proc.) vyko darbelių gaminimo 
kūrybinės dirbtuvės.  Mugės metu 
teiktos 6 paslaugos: „Žaidimų 
kambarys“ (5d), „Kalėdinė vaflinė“ 
(6c, 8c), „Grožio salonas“ (7b), 
„Kirpykla“, „Floristin ės 
dirbtuvėlės“, „Spaudai“ (ŠPRC).       

3,8 

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

Gegužė V. Girčius 
V. Juodpusienė 
L. Mikutienė 

Jelgavos 4 - 
oji vidurinė 
mokykla 

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

2019 m. gegužės 10 d. „Juventos“ 
progimnazijos jaunių choras 
„Melodija“ (vad. Loreta Mikutienė) 
vyko į Jelgavą (Latvija), 4-tą 
vidurinę mokyklą. Koncerte choras 
atliko 40-ies minučių lietuviškų 
dainų programą, kartu su latvių 
choru padainavo kelias bendras 
dainas. Vyko susitikimas su 
mokyklos administracija, susitarta 
dėl tolesnio muzikinio 
bendradarbiavimo. 

4,0 

3.2.4. Kovo L. Mikutienė  Lietuvos Dalyvaus 3 chorai, kurie kovo 22 d. 2019 m. kovo 22 dieną  penki 4,0 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

Lietuvos 
vaikų ir 
jaunimo 
chorų 
festivalis - 
konkursas 
“Mes 
Lietuvos 
vaikai”. 

22 d. 
Birželio 
14 - 16 
d. 

L. Stankuvienė  
A. 
Adomaitienė 
Ž. Ratinienė 

nacionalinis 
kultūros 
centras, 
Lietuvos 
chorų 
sąjunga 

sėkmingiausiai pasirodys atrankoje. 
Klaipėdos estradoje vyksiančiame 
koncerte dainuos 170 progimnazijos  
choristų. 

„Juventos“ progimnazijos chorai 
dalyvavo VI-ame Lietuvos vaikų ir 
jaunimo chorų konkurse „Mes 
Lietuvos vaikai“. Visi chorai 
apdovanoti I laipsnio diplomais. 
Birželio 15-16 d. 155 choristai 
dalyvavo Klaipėdos estradoje 
vykusiame festivalyje. Du chorai 
dalyvavo konkurse: 3 kl. jaunučių 
choras (vad. L. Stankuvienė) 
laimėjo II vietą, 4 kl. jaunučių 
choras (vad. Ž. Ratinienė) laimėjo  
I vietą. 

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

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

L 
.Laurinaitienė  
L. Zonienė 

Kelionių 
agentūra - 
kelionių 
centras 
“Travel” 

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

Edukacinėje išvykoje dalyvavo 36 
mokiniai ir 10 mokytojų. 
Zalcburge grožėjomės barokine 
senamiesčio architektūra, lankėmės 
prie namo, kur gyveno V. A. 
Mocartas, matėme paminklą 
garsiajam kompozitoriui, katedrą, 
kurioje koncertavo mažasis 
Volfgangas. Aplankėme senąsias 
Zalcburgo kapinaites, įamžintas 
kino filme “Muzikos garsai”. 
Turėjome progą pasigrožėti Alpių 
kalnų grožiu: vaikščiodami 
specialiai įrengtomis trasomis, 
grožėjomės kriokliais ir natūraliai 
susiformavusiomis kalnų 
skulptūromis, lankėme istorinį, 
akmens amžių menantį Hallstatto 
miestelį. 

4,0 

3.2.6.Mokykl
os vardą 

Birželis Administracija Progimnazij
os taryba 

Remiantis “Mokinių skatinimo ir 
nuobaudų sistema”, bus organizuota 

Mokinių išvyka nebuvo 
organizuota. 

1,0 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys 

Partneriai 
ir kt. Numatomas rezultatas Rezultatas, komentaras 

Vertini-
mas 

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

mokinių išvyka. 

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

Sausis - 
gruodis 

R.Dauliuvienė 
A. Dirginčienė 
L. Vaškienė 

1 - 8 kl. 
klasių 
vadovai 
I. 
Razumienė 
L. 
Sabaliauski
enė 

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

Visus mokslo metus 1-8 kl. 
mokiniai dalyvavo pasirinktose 
“Sveikatą stiprinančios mokyklos” 
veiklose, vykdytos pasirinktos 
akcijos, šventės: pvz.: Grūdinimosi 
žiemą receptai - Pasaulinė sniego 
diena, Sveikatos stiprinimo 
motyvacija mokykloje ir kt. 1a, 4a 
kl. mok. dalyvavo 2019-11-14 ŠU 
regioninėje metodinėje praktinėje 
konferencijoje „Kurkime ateities 
sveikos ir aktyvios gyvensenos 
mokyklą“. 2 pradinių klasių 
mokytojos dalijosi gerąja patirtimi, 
mokinių kolektyvai sveikino 
konferencijos dalyvius. 
1-5 kl. dalyvauja “Sveikatiados” 
projekte, vykdo numatytas veiklas 
(„Mankštiada”, „Sveiko maisto 
detektyvų” ir kt.). 6-7 kl. mokiniai 
dalyvavo internetinėje Sveikatiados 
apklausoje apie sveiką mitybą.ta6i  

3,7 

 
3 uždavinio vertinimas – 3,5. 

 
Veiklos plano įvertinimas – 3,6. 
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II. 2020 m. veiklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas 

TIKSLAS  – ugdyti harmoningą ir įvairiapusę asmenybę. 
 
1. Gerinti mokinių pasiekimus. 
2. Stiprinti mokinių fizinę sveikatą ir socialines emocines kompetencijas. 
3. Puoselėti savitą mokyklos kultūrą. 

 

Trumpiniai – UP – ugdymo planas; UK – ugdymas karjerai; mokytojų metodinės grupės: DDFT -  dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo, technologijų, LT – 
lietuvių kalbos, UK – užsienio kalbų, MIGS – matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų, PR – pradinių klasių, MZ – muzikos; eNMPP -  
elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, MAP segtuvas – mokinio asmeninės pažangos segtuvas 

Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

Mokini ų pasiekimų gerinimas. 
1.1. Kryptingas 
mokinių mokymosi 
krūvio aprašo 
įgyvendinimas. 

1.1.1. Pamokų stebėjimas.  
 

2020  Pavaduotojos 
ugdymui 

Mokytojai Pamokose bus skiriamos skirtingo 
lygmens užduotys - kryptingai 
siekiama pagerinti IQES online 
Lietuva mokinių, tėvų apklausos 
rodiklį „Mano vaikas gali pasirinkti 
užduotis pagal gebėjimus”:stebėtose 
pamokose (30%) bus fiksuota namų 
darbų, atsiskaitomųjų darbų 
pasirinkimo galimybė; 
● stebėtose pamokose (70%) bus 
fiksuotas tikslingas namų darbų 
skyrimas. 

1.1.2. Skirtingo lygmens 
užduočių rengimas.  

2020 R. Palepšaitienė D. Kontrimienė 
matematikos, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Bus parengti 3 užduočių rinkiniai (1 - 
4 kl. - matematikos, 5 kl. - 
matematikos, ir biologijos/chemijos) 
gabiems mokiniams.  Rinkiniais 
mokiniai galės naudotis per dalykų 
pamokas. Kryptingai siekiama 
pagerinti IQES online Lietuva 
mokinių, tėvų apklausos rodiklį 
„Mano vaikas gali pasirinkti užduotis 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

pagal gebėjimus”. 

1.1.3. Kontrolinių ir 
savarankiškų darbų 
fiksavimo analizė. 

Vasaris I. Barkienė 
R. Dauliuvienė 

Mokytojai Vadovaujantis Mokinių mokymosi 
krūvių reguliavimo tvarkos aprašu bus 
analizuojamos kontrolinių ir 
savarankiškų darbų suvestinės 
(TAMO). 

1.1.4. Muzikos dalykų 
pažangos vertinimo ir 
įsivertinimo tvarkos 
aprašo parengimas. 

Kovas V. Juodpusienė Muzikos mokytojų 
metodinė grupė 

Parengtas muzikos dalykų pažangos ir 
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 
kuriame bus aprašyti vertinimo tipai, 
būdai, vertinimas ugdymo procese, 
dažnumas, vertinimo kriterijai, 
asmeninės pažangos fiksavimo būdai 
ir tvarka.  

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

Kovas I. Barkienė 
L. Laurinaitienė 
L.Tamošiūnas 

Matematikos 
mokytojai 

Per matematikos pamokas 5 – 8 kl. 
bus atliktas namų darbų krūvio 
tyrimas, bus išsiaiškinta, kiek laiko 
namų darbų užduočių atlikimui skiria 
mokiniai. Bus atliktas tyrimas 
„Mokini ų, besimokančių pagal 
muzikinio ugdymo programas, 
muzikinis  krūvis” (5 - 7 kl.). 

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

Balandis S. Brasaitė Darbo grupė Apklausoje dalyvaus 90% 5 - 8 kl. 
mokinių, 80% mokytojų. Gauti 
rezultatai padės suprasti mokytojo ir 
mokinio dialogą apie mokymosi 
sėkmes ir nesėkmes, gebėjimą 
įsivertinti savo ir kitų darbą. 

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

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

Bus organizuota Mokinių seimo ir 
administracijos diskusija, kurioje bus 
įvardinti vykstantys/nevykstantys 
krūvio reguliavimo pokyčiai.  

1.1.8. Akcija  
„Savaitė be namų darbų”. 

Birželis 
Gruodis 

I. Barkienė 
R.Dauliuvienė 

Mokytojai Birželio ir gruodžio mėn. pagal 
metodinėse grupėse numatytą planą 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

mokiniams bus neskiriami namų 
darbai.  

1.2 Asmeninės 
mokinio pažangos 
stebėsena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Parengtas mokinio 
instrumentinio 
muzikavimo asmeninės 
pažangos dienoraštis. 

Vasaris V. Juodpusienė 
 

L. Laurinaitienė  
D. Ramanauskienė 
 

Bus parengta dienoraščio forma. 
Mokiniai gebės išsikelti grojimo 
instrumentu tikslus ir siekti 
individualios pažangos. 2 kartus per 
metus 80% mokinių aptars su 
mokytoju padarytą pažangą.  

1.2.2. Klasių vadovų 
diskusija dėl mokinių 
asmeninės pažangos 
stebėjimo, fiksavimo 
(MAP) tvarkos aprašo 
tikslinimo.  

Birželis J. Ančerevičiūtė 
 

I. Barkienė 
Klasių vadovai 
 

Bus organizuota 5 - 8 kl. vadovų 
diskusija, kurios tikslas - aptarti 
mokinio asmeninės pažangos 
stebėsenos tvarką ir ją patikslinti. 

1.2.3. Mokinių asmeninės 
pažangos aptarimas su 
mokinių tėvais.  

Vasaris 
Gegužė/ 
birželis 

Klasių vadovai R.Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 

Ne mažiau kaip 75% 5 - 8 kl. vadovų 
2 kartus per mokslo metus organizuos 
tėvų susirinkimus, kuriuose aptars 
klasės veiklą, bendrą mokinių 
pažangą, formaliuosius ir 
neformaliuosius pasiekimus, asmeninę 
mokinio pažangą (bus remiamasi 
MAP segtuvais). Ne mažiau kaip 
85%1 - 4 kl. mokinių  tėvų 
pasirašytinai susipažins su mokinio 
asmenine pažanga (klasių individualių 
pokalbių tėvų registracija).100 % 
pradinių klasių mokytojų du kartus per 
metus su mokinių tėvais aptars 
mokinių asmeninės pažangos pokyčius 
bei teiks reikalingą pagalbą. 

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

Birželis I. Barkienė Pavaduotojos 
ugdymui 

Bus patikslinta Mokinių asmeninės 
pažangos stebėjimo,  fiksavimo 
tvarka. Dokumentas bus paviešintas 
mokytojams, mokiniams, tėvams. 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

 100% 5 - 8 klasių mokinių per 
pamokas fiksuos ir analizuos savo 
asmeninės pažangos pokyčius. 85% 
mokytojų 2 kartus per mokslo metus 
su mokiniu aptars mokinio pažangos 
pokyčius. 75% mokinių tėvų dalyvaus 
mokinio asmeninės pažangos 
aptarime. 

1.2.5. 5 - 8 kl. mokinių 
apklausa „Mokinių 
įsivertinimas pamokoje“. 
 

Lapkritis I.Barkienė 
 

Įsivertinimo darbo 
grupė 

60% apklaustųjų teigs, kad tarp 
mokinio ir mokytojo vyksta dialogas 
vertinant, kad aktyviai dalyvaujama 
tikslų kėlime ir galimybių jiems 
pasiekti planavime (pagal veiklos 
kokybės įsivertinimo 2.4.2 rodiklį 
„Mokini ų įsivertinimas“ (raktinis 
žodis - Dialogas vertinant“). 

1.2.6. 4, 8 kl. mokinių 
dalyvavimas eNMPP 
testavime. 
 

Balandis -gegužė 
 

R. Dauliuvienė 
I.Barkienė 
 
 

Mokytojai  99% mokinių pasitikrins bent vieno 
dalyko pasiekimus per eNMPP. 
Aukštesnieji mokinių pasiekimai 
sudarys apie 18 - 20 % visų mokinių 
pasiekimų. Rezultatai suteiks 
informacijos apie ugdymo proceso 
rezultatus, mokinių daromą pažangą. 

1.2.7. 4 - 8 kl. dirbančių 
mokytojų NMPP testų 
rezultatų aptarimai 
metodinėse grupėse. 

Birželis 
 

R. Dauliuvienė 
I.Barkienė 
 

PR, LT, MIGS 
metodinės grupės 

Aptarta mokinio pažanga, testų 
rezultatai (sėkmės, nesėkmės, 
rekomendacijos kitų metų testavimo 
pasirengimui), pateiktos 
rekomendacijos UP tobulinimui. 

1.2.8. Mokinių 
įsivertinimo metodų 
naudojimas.  

Birželis S. Brasaitė Įsivertinimo darbo 
grupė 
Mokytojai 

60% mokytojų panaudos 1 - 2 
mokinių veiklos įsivertinimo metodus 
iš IQES online platformos. Mokytojais 
susipažins su naujais metodais, 30% 
mokinių padidės mokymosi 
motyvacija. 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

1.3.Pagalbos 
teikimas skirtingų 
poreikių 
mokiniams. 
 

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

Vasaris R. Dauliuvienė  Bus sukurta, naudojama vieninga 
individualaus ugdymo plano forma, 
skirta didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams. 

1.3.2. Švietimo pagalbos 
mokiniui teikimo tvarkos 
aprašo tikslinimas. 

Kovas R. Dauliuvienė Pagalbos mokiniui 
specialistai 

Atnaujintas švietimo pagalbos 
mokiniui teikimo tvarkos aprašas. 

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

Kovas 
Lapkritis 

I.Barkienė 
 

5 - 8 kl. mokytojai Bus stebima mokinių ir mokytojų 
veikla per konsultacijas, tikrinamas 
mokinių lankomumas jose 
(konsultacijas lankys 20% 5 - 8 klasių 
mokinių, turinčių žemus mokymosi 
pasiekimus). 30% 8 kl. mokinių bus 
sudarytos sąlygos lankyti lietuvių 
kalbos ir matematikos konsultacijas 
Šiaulių J. Janonio gimnazijoje. Per 
mokslo metus 2 kartus bus 
koreguojamas tvarkaraštis. 

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

Visus metus 
 

R. Dauliuvienė Vaiko gerovės 
komisijos nariai, 
mokinių tėvai 

1 kartą per metus 100%  mokinių, 
lankančių logopedines pratybas, 
tėvams į TAMO dienyną bus nusiųstos 
logopedės ataskaitos apie vaiko 
asmeninę pažangą, kalbos korekciją 
bei sunkumus ir gebėjimus, bei 
rekomendacija dėl logopedinių 
pratybų lankymo kitais mokslo metais. 
Bus fiksuoti visų vaikų, turinčių 
kalbos ir komunikacijos sutrikimus, 
mokymosi pasiekimai ir asmeninė 
pažanga vieną kartą metuose 
logopedinėje kortelėje ar Pasiekimų 
lape. 

1.3.5. Pagalbos mokiniui Visus metus R. Dauliuvienė Vaiko gerovės 90% tėvų (globėjų, rūpintojų) 
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Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

specialistų ir mokytojų 
bendradarbiavimas. 
 

  komisijos nariai, 
mokytojai 

specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių bus suteikta informacija, 
pravesti individualūs pokalbiai, 
konsultacijos, teikta metodinė 
literatūra, rekomendacijos apie 
specialųjį ugdymą. 
Visiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokiniams bus parengtos 
individualios rekomendacijos. Bus 
konsultuoti 100% mokytojų, kurių 
klasėje yra vaikas, turintis mokymosi 
sunkumų dėl Bendrųjų mokymo 
programų pritaikymo 
(individualizavimo), specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimo, 
sutrikimų korekcijos. Bus fiksuoti visų 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių, mokymosi pasiekimai ir 
asmeninė pažanga vieną kartą per 
metus „Specialiosios pedagogės 
pagalba ir darbo būdai vedamose 
lietuvių kalbos (matematikos) 
pamokose“ lape. 
2 kartus per metus socialinės 
pedagogės pateiktos veiklos ataskaitas 
apie elgesio problemų turinčių, 
socialinius įgūdžius lankančių vaikų 
elgesio korekciją. 100 vaikų, kuriems 
PPT rekomenduota socialinio 
pedagogo pagalba, lankys 
užsiėmimus. 

1.3.6. Specialiųjų 
poreikių mokinių 
asmeninės pažangos ir 

2 kartus per metus R. Dauliuvienė Vaiko gerovės 
komisija 

Aptarta specialiųjų poreikių mokinių 
asmeninė pažanga ir  pusmečių 
ugdymo(si) rezultatai, numatytos 
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ugdymo (-si) rezultatų 
aptarimas. 

priemonės rezultatams gerinti. 85 - 90 
% specialiųjų poreikių mokinių 
pasiekia asmeninę pažangą. 

1.3.7. Solfedžio programų 
skirtingų poreikių 
mokiniams parengimas. 

Rugsėjis V. Juodpusienė Muzikos mokytojai Bus sudarytos 2 lygių muzikos 
(solfedžio) programos, atitinkančios 
gabių mokinių poreikius ir bendrą 
mėgėjišką lygį. Programos bus 
pradėtos įgyvendinti nuo  2020 m. 
rugsėjo mėn.  

1.4. Didinti 
STEAM mokslų 
patrauklumą. 

1.4.1. Integruotos 
pamokos. 

2020 Metodinių grupių 
pirmininkai 

Mokytojai Dailės, technologijų, dorinio ugdymo 
informacinių technologijų,  chemijos, 
geografijos, fizikos, matematikos, 
gamtos, biologijos mokytojai 
bendradarbiaus ir 5 - 8 klasėse ves po 
3 - 4 STEAM pamokas.  
1 - 4 kl. mokytojai bendradarbiaus su 
muzikos, anglų kalbos mokytojais ir 
ves 1 - 2 STEAM pamokas.    

1.4.2. Tikslinis pamokų 
stebėjimas.  

2020 I.Barkienė 
R. Dauliuvienė 
V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

Mokytojai Stebėtose pamokose bus fiksuotas 
skaitmeninių technologijų naudojimas: 
užsienio kalbų pamokose – 60%, 
DDKT - 30%, LT, MIGS, PR - 70 - 
80%, MZ -  54%.  Stebėtose MIGS ir 
1 - 4 kl. pamokose 20 - 30% bus 
fiksuotas patyriminio metodo 
taikymas. 

1.4.3. Bendradarbiavimas 
su socialiniais partneriais. 

2020 J. Ančerevičiūtė 
E. Valaitienė 

Klasių vadovai 
 
 
 
 
 
 
 

Bus sudarytos 2 naujos 
bendradarbiavimo sutartys su 
socialiniais partneriais/verslo atstovais 
kurių erdvėmis, technine baze galės 
naudotis įvairių mokomųjų dalykų, 
neformaliojo švietimo pedagogai, 
klasių vadovai. 20 %   1 – 8 kl. 
mokinių dalyvaus veiklose, kurios 
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1a - 24 mok. 
3c - 23 mok. 
4a - 25 mok. 
8b - 12 bern. 
8b - 12 merg. 
8d - 12 bern. 
8b - 12 merg. 
7c - 15 mok. 

vyks soc. partnerių erdvėse. 
Bus sudarytas bendradarbiavimo 
planas su 60% Šiaulių miesto 
gimnazijų, pagal kurį visos 7 – 8 
klasės bus įtrauktos į popamokinius 
STEAM renginius, vyksiančius 
gimnazijose. 
Šešių klasių mokiniai dalyvaus Šiaulių 
m. savivaldybės finansuojamose 
edukacinės įmonės “EDUX” ir ŠPRC 
Buitinių paslaugų skyriaus 
programose: 

 MISIJA: STEAM 2 (STEAM 
JUNIOR) – 1a kl.  

 MISIJA: STEAM: INŽINERIJOS 
PASAULIS (STEAM JUNIOR) – 3c 
kl. 

 MISIJA: STEAM MERGINOMS 
(STEAM JUNIOR) – 4a kl. 

 MISIJA: STEAM MERGINOMS 
(STEAM) – 8b, 8d kl. mergaitės 

 MISIJA: STEAM INŽINERIJOS 
PASAULIS (STEAM)  – 8b, 8d kl. 
berniukai 

 “Reklamos gamyba” - 7c  
 
175 mok. iš 5 - 8 kl. dalyvaus 
technologijų (tekstilės, elektronikos, 
mitybos, konstrukcinių medžiagų) 
pamokose, kurios vyks ŠPRC 
skyriuose.  
7 - 8 kl. mokiniai, itin gabūs STEM 
mokslams, dalyvaus Šiaulių J.Janonio 
gimnazijos mokinių mokslinės 
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draugijos veikloje (dalyvaus 5 
susitikimuose su mokslininkais, 
išvykose į universitetų laboratorijas, 
organizuos teorinius ir praktinius 
renginius pradinių klasių mokiniams ir 
kt.), taip susipažindami su mokslo 
naujovėmis ir mokslininko profesija. 

1.4.4. Naujų metodų ir 
strategijų taikymas. 

2020 I. Barkienė Mokytojai  2 ir daugiau kartų per mokslo metus 
lietuvių kalbos ir literatūros bei 
socialinių mokslų pamokos 5 - 8 kl. 
vyks kt. erdvėse.  

 40 aštuntokų, siekdami pagerinti 
teorines žinias ir praktinius įgūdžius, 4 
savaites dalyvaus matematikos ir 
gamtos mokslų konsultacijose, kurios 
vyks Šiaulių J.Janonio gimnazijoje.  

 30% 1 - 4 kl. mokinių konstruos 
naudodami konstruktorius LaQ. 

 30% 1 - 4 kl. mokinių taikys 
pradžiamokslio programavimo 
priemonę „Blue bot“ („bitutės“). 

 20 % mokytojų pasiruošti pamokoms 
ir jas vesti naudoja virtualią mokymo 
aplinką „Eduka“. 

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

Kovas R. Dauliuvienė Pradinių kl. 
mokytojos 

Įsigijus naujas technologijas, pradinių 
kl. mokytojos susipažins su naudojimo 
galimybėmis, išmoks inovatyviai, 
kūrybiškai pateikti mokomąją 
medžiagą, įvairins mokymosi 
metodus, pagerės pamokos kokybė. 

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

Balandis L. Tamošiūnas Muzikos mokytojai Mokytojai patobulins informacinių 
technologijų naudojimo 
kompetencijas, įgis teorinius ir 
praktinius gebėjimus kurti ir naudoti 
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edukacines IT priemones muzikos 
pamokose. Sukurs metodinę priemonę 
ir ją išbandys klasėje. Seminare 
dalyvaus 12 mokytojų. 

1.4.7. Dalijimasis gerąja 
projektinės veiklos 
patirtimi  
respublikinėje projektų 
parodoje - mokymuose 
„Projektų mugė”. 

Vasario  
19 d. 

A. Dirginčienė Mokytojai 
 
Mokiniai:  
1a - 5 mok.  
3a - 5 mok.  
4a - 5 mok.  
5b - 5 mok.   
5d kl. 5 mok. 

13 mokytojų ir 25 mokiniai dalyvaus 
,,Projektų mugėje“ Klaipėdoje, kurie 
keisis gerąja projektinės veiklos 
patirtimi, pristatys projektų teikiamą 
naudą bendruomenei, atskleis ir 
paviešins įvairių fondų lėšomis 
finansuojamų projektų vadovų ir 
dalyvių indėlį į švietimo kokybės 
gerinimą.  
Bus pristatyti pranešimai: 

 Erasmus+KA1 „Projektinis 
mokymas(is) – įrankis sėkmingam 
visuminiam asmenybės ugdymui“, 

 Nordplus eTwinning ,,Skaitmeninio 
pasaulio stebuklai“, 

 Sveikatiada (tyrimai, bandymai, 
eksperimentai, sveikatinimas ir kt.), 

 Erasmus+ eTwinning ,,Alisa stebuklų 
šalyje" (programavimas, tyrimai), 

 eTwinning ,,ABC tai tik pradžia" 
(programavimas, tyrimai, stebėjimas, 
bandymai, lietuvių k.). 

1.4.8. Teminių 
kalendorinių planų 
koregavimas. 

Vasaris Metodinių grupių 
pirmininkai 

Mokytojai 70% (gamtos mokslų - 100%) 
mokytojų pakoreguos teminius 
kalendorinius planus, įtraukdami 
STEAM temas. 

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

Balandis  Gegužė L. Tamošiūnas  
T. Laugalis 

Muzikos mokytojai Organizuotame renginyje  dalyvaus 
18 netradiciškai muzikuojančių 
instrumentalistų ir ansamblių, bus 



39 

 

Sritis Priemonė Data 
Atsakingi 
asmenys Partneriai ir kt. Numatomas rezultatas 

naudojamos mokinių sukurtos 
vizualizacijos. 

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

Balandis Spalis J. Ančerevičiūtė PR, MIGS 
mokytojai 

MIGS ir PR metodinės mokytojų 
grupės organizuos 2 kultūrinės, 
pažintinės ir kt. veiklos dienas, 
skirtas STEAM užsiėmimams 1 - 8 
kl. 
• 1 kl. mokiniai iš antrinių žaliavų 

gamins dronus, transformerius, 3 kl. -  
mechanine kinetine energija varomas 
mašinėles, atliks eksperimentą, per 
kiek laiko suyra organinė, plastikinė, 
popierinė ir stiklinė šiukšlė ir kt.  
• Devynių klasių mokiniai dalyvaus 

Kultūros paso edukacinėje 
programoje „Kosminis skrydis 
vaikams“. 
• Projektinių darbų temos: 5 kl. - 

„Pažink aplinką“, 6 kl. – „Vieno 
medžio istorija“, 7 kl. – „Oro 
užterštumo tyrimas kerpių stebėjimo 
metodu“, 8 kl. – „Artimiausio upelio 
užterštumo tyrimas“.  

1.4.9.3.  
Robotikos varžybos 1 – 4 
kl. 

Gegužės 4 d. L. Tamošiūnas 
E. Bukienė 

V. Kairienė 
R. Vargalienė  

Varžybose dalyvaus 1cd, 2d, 3d, 4d 
klasių mokiniai – 30 „loginuk*ų“. 
Vaikai rungsis komandose.  

1.4.9.4. Projektas 
„Gaminu muzikos 
instrumentą”. 

Birželis L. Tamošiūnas 
V. Juodpusienė 

I. Šatkauskienė  
S. Kliminskienė 
D. Kontrimienė 

Muzikos, matematikos ir technologijų 
mokytojai kurs ir gamins muzikos 
instrumentus. Instrumentais bus 
grojama per muzikos pamokas, 
koncertuojama. 

1.4.9.5. „Vandens  diena“ 
1 – 4 kl. 

Kovo 22 d. A. Dirginčienė Pradinių klasių 
mokytojos 

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

1.4.9.6. STEAM mokinių 
kūrybinių darbų parodos. 

2020 J. Ančerevičiūtė Pradinių klasių, 
MIGS mokytojai  

Mokyklos erdvėse bus 
eksponuojamos 1 – 8 klasių mokinių 
darbų parodos: „Skaičiai origami 
technika“, „3D menas iš popieriaus“, 
„Robotai, lėktuvėliai, dronai iš 
antrinių žaliavų“, „Gaubliai – Žemė“, 
„Makaronų tiltai“ ir kt. 

1.4.9.7. Makaronų tiltų 
statymo varžybos 6 – 8 
kl. 

Spalis J. Ančerevičiūtė MIGS mokytojai Klasių komandas, besiruošiančias 
varžyboms, konsultuos matematikos 
mokytojai. Varžybas organizuos 
Šiaulių S. Šalkauskio gimnazistai. 
Bus išrinktas stipriausias, daugiausiai 
svorio išlaikęs tiltas.    

1.5. Mokytojų 
įtraukimas į 
kryptingesnę 
metodinę veiklą. 

1.5.1. Metodinių 
dienų/susirinkimų 
organizavimas. 

2020 I.Barkienė 
R. Dauliuvienė 
V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

Metodinių grupių 
pirmininkai  

2 kartus per metus vyks metodinės 
dienos/susirinkimai, kuriuose 60% 
mokytojų dalinsis kvalifikacijos 
kėlimo ir tobulinimo renginiuose 
įgytomis žiniomis.  

1.5.2. Mokytojų 
profesinio tobulėjimo 
tvarkos aprašo 
tikslinimas. 

Vasaris I.Barkienė Pavaduotojos 
ugdymui 

Bus patikslintas Mokytojo profesinio 
tobulėjimo tvarkos aprašas. 

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

Kovo 25 d. I.Barkienė 
R. Dauliuvienė 
V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

Mokytojai 
Švietimo centras 

Bus parengta programa, suderinta su 
Šiaulių miesto švietimo centru, 15 
progimnazijos mokytojų ves atviras/ 
meistriškumo pamokas/klasių 
valandėles/ugdymo karjerai ir kt. 
užsiėmimus. Konferencijoje dalyvaus 
apie 30 respublikos pedagogų. Bus 
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pasidalinta gerąja patirtimi. 

1.5.4. Kolegialus ryšys. Kovas Įsivertinimo darbo 
grupė 

Mokytojai 35% mokytojų kovo mėn. stebės 
kolegų pamokas, 
metodinių grupių susirinkimuose 
aptars mokinių 
įsivertinimą. 

1.5.5. Asmeninio 
profesinio meistriškumo 
įsivertinimas. 

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Įsivertintas asmeninis profesinis 
tobulėjimas, numatyti  
prioritetai kitiems metams. 
 

1.5.6. Dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo 
ir kėlimo renginiuose. 

2020 I.Barkienė 
R. Dauliuvienė 
V. Juodpusienė 
J. Ančerevičiūtė 

Mokytojai • 70% lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos, IT, socialinių ir gamtos 
mokslų mokytojų dalyvaus 
mokymuose, kursuose, seminaruose 
apie naujų metodų taikymą ugdymo 
procese. 
• 50% lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos, IT, socialinių ir gamtos 
mokslų mokytojų metodinėse grupėse 
dalinsis gerąja patirtimi apie naujų 
metodų taikymą. 
• 30% lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos, IT, socialinių ir gamtos 
mokslų mokytojų dalyvaus dalyko 
turinio seminaruose - praktikumuose 
Šiaulių J. Janonio gimnazijoje. 
Vyks konsultacijos mokytojams 
dirbant su interaktyvia programa 
„ActivaInspire“. 

1.5.7. Metodikos tarybos susirinkimai. 
 1.5.7.1. „Mokytojų 
profesinis tobulėjimas“.  
 
 

Vasaris 
 
 
 

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

Bus parengtas ir pristatytas mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas, 
vyks diskusija.  
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1.5.7.2. „STEAM veikla: 
ugdymo plano 
galimybės“. 

Balandis 
 
 

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

Bus pakoreguotas kultūrinių 
pažintinių dienų tvarkaraštis. 2019 - 
2020 m. m. (patikslintos mokinių 
veiklos, numatyta projektinės 
savaitė), aptartos 2020 - 2021 m. m. 
ugdymo plano galimybės plėtoti 
STEAM veiklą. 

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

Gegužė  
Gruodis 
 

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

Bus pateiktos išvados apie stebėtas 
pamokas pagal prioritetines sritis: 
galimybė pasirinkti užduotis, 
diferencijavimas/individualizavimas, 
pagalbos teikimas,  tikslingas namų 
darbų skyrimas, įsivertinimas ir 
asmeninės pažangos pokyčių 
fiksavimas ,,STEAM elementai 
pamokoje ir dialogas vertinant (pagal 
veiklos kokybės įsivertimo 
tobulintiną rodiklį).  

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

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Pristatytas ugdymo plano projektas, 
teikiami pasiūlymai. 
 
 
 

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

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Bus įvertintas 2020 metų veiklos 
planas, numatytos gairės 2021 metų 
veiklai. 

1.5.8. Administraciniai ir kt. susirinkimai. 
1.5.8.1. Susirinkimai, 
skirti mokinių mokymosi 
krūvio reguliavimo 
analizei. 
 
 

Vasario 24 d. 
Kovo 30 d./gegužės 25 
d. 
Balandžio 6 d.  
Balandžio 14 – 17 d. 

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

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Išplėstiniame administraciniame 
susirinkime bus susitarta dėl 
atsiskaitomųjų darbų fiksavimo 
TAMO dienyne. 
Patikrintas atsiskaitomųjų darbų 
fiksavimas. Išvados pateiktos 
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mokytojams.  
Pristatyta apklausa ir tyrimas, 
nustatyta, ar laikomasi susitarimų.  
Metodinių grupių susirinkimuose 
apsvarstytas namų darbų krūvio 
tyrimas, mokinių apklausos 
rezultatai. Numatytos priemonės 
krūvio mažinimui. 

1.5.8.2. Administracijos 
susirinkimai, skirti 
mokinių mokymosi 
pasiekimams aptarti. 

Vasaris 
Birželis 

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

- Bus aptarti mokinių pusmečių 
mokymosi rezultatai, numatyti 
pagalbos teikimo būdai 
nepatenkinamai besimokantiems 
mokiniams.  

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

Kovo  
30 d. 
Lapkričio 30 d. 

I. Barkienė Mokytojai Bus pateiktos išvados apie mokinių ir 
mokytojų veiklą per konsultacijas, 
mokinių lankomumą, apie žemus 
mokymosi pasiekimus turinčių 
mokinių konsultacijų lankomumą, 
kovo mėn. bus pateikti pasiūlymai dėl 
konsultacijų planavimo 2020 - 2021 
m. m. 

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

Balandis I. Barkienė UP rengimo darbo 
grupė 

Ugdymo plano rengimo darbo 
grupėje bus svarstomos mokinių 
poreikių tenkinimo valandų skyrimo 
galimybės. Bus atsižvelgiama į UP 
rengimo darbo grupės 
rekomendacijas sudarant 2020 - 2021 
m. m. UP. 

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

Gegužė I.Barkienė 
J. Ančerevičiūtė 
V. Juodpusienė 

Klasių vadovai 
Muzikos mokytojai 

Bus priimti sprendimai dėl mokinio 
asmeninės pažangos (MAP) 
fiksavimo supaprastinimo ir duomenų 
naudojimo, patvirtinta mokinio 
instrumentinio muzikavimo 
asmeninės pažangos dienoraščio 
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pažangos dienoraštis. forma. 
1.5.8.6. Administracijos 
susirinkimai stebėtoms 
pamokoms aptarti. 
 

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

- Pagal prioritetus bus aptartos stebėtos 
pamokos ir numatyta metodinė 
pagalba mokytojams. 

1.5.8.7. Mokytojų 
susirinkimas NMPP 
rezultatams aptarti. 

Birželis R. Dauliuvienė 
I.Barkienė 

Mokytojai 
 

Testų rezultatai pristatyti 
mokytojams, pateikta informacija, 
išvados dėl ugdymo plano korekcijos,  
mokinių poreikių val. skyrimo ir kt., 
mokinių pažangos gerinimo. 

1.5.8.8. Administracijos 
susirinkimai, skirti 
STEAM vykdomoms 
priemonėms aptarti. 

Birželis 
Gruodis 

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

- Vyks 2 administracijos susirinkimai, 
kuriuose bus apibendrinta STEAM 
veikla per I ir II pusmečius. 

1.5.8.9. Administracijos 
susirinkimas, skirtas 
MAP analizei. 

Lapkritis I.Barkienė 
R. Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 

Klasių vadovai Bus peržiūrėta 50% mokinių MAP 
segtuvų, pateiktos išvados dėl MAP 
pildymo.  
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2. Stiprinti mokini ų fizinę sveikatą ir socialines emocines kompetencijas. 
2.1. Sveikatą 
stiprinanti 
mokykla. 
 

2.1.1.Veiklos pagal 
pasirinktą temą “Mokykla 
– mano antrieji namai“ 
arba “Kaip mes dėliojame 
laimės mozaiką”.  

I – II ketvirtis R.Dauliuvienė,  
„Sveikatą 
stiprinančios“ 
mokyklos komanda 
 

Dalykų mokytojai, 
klasių vadovai 
 

Vyks renginių ciklas: organizuoti 
bendruomenei skirti renginiai (1 
koncertas, 1 žygis, 1 renginys - 
naktis mokykloje, 1-2 integruotos 
pamokos) pabrėžiant jos 
vientisumą, draugiškumą ir visų 
narių aktyvų dalyvavimą, 
pateikiant refleksijas po visų 
renginių, akcentuojant  mokyklos 
dvasią, teigiamas emocijas, tai, 
kas kiekvieną jos narį priverčia 
jaustis mokykloje gerai, kas 
suteikia jaukumo ir noro mokytis 
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bei dirbti.   Mokiniai  dalyvaus 
bent 1 renginyje. 

2.1.2. Integruoti 
užsiėmimai pagal 
„Sveikatiados“ projekto 
iššūkius. 

Sausis - birželis 1 – 4 klasių mokytojos R. Dauliuvienė 100% 1 - 4 kl. mokinių dalyvaus 4 
iššūkiuose pagal temas: vanduo, 
grūdiniai produktai, pieno 
produktai, užkandžiai, 1a, 3c, 4a  
klasės dalyvaus originalių 
sveikatinimo idėjų konkurse. 
Mokiniai sistemingai, kryptingai 
ugdysis sveikos gyvensenos 
įgūdžius. 

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

2020 L. Vaškienė 
D. Bartkutė 
S.Vanagaitė 
 

Klasių vadovai Sveikatos specialistės L. 
Vaškienės temos: 

 „Vanduo – gyvybės šaltinis“-  2 
 „M ūsų sveikata – triukšmo 

spąstuose“  - 2 
 “Kaip įveikti stresą?“ – 2 
 „Sveikatos sauga ir stiprinimas“ - 

8 
 „Sveika mityba ir nutukimo 

prevencija“ - 10 
 „Fizinis aktyvumas“ - 7 
 „Psichikos sveikata“ - 2 
 „Aplinkos sveikata“ – 4 
 „Rūkymo, alkoholio, narkotikų 

vartojimo prevencija“ - 6 
 „Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų 
prevencija“ – 6 

 „Užkrečiamų ligų profilaktika, 
asmens higiena“ - 9 

 „Supratimo apie mikroorganizmų 
atsparumą antimikrobinėms 
medžiagoms (apie antibiotikų 
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naudojimą)“ - 3 
 „Ėduonies profilaktika, burnos 

higiena“ - 1 
 „Traumų, nelaimingų atsitikimų 

prevencija“ - 18 
Socialinės pedagogės D. 
Bartkutės temos (1 - 4 kl.): 

 „Patyčioms - NE!“ - 16 
 „Laikas be kompiuterio“ - 8 
 „Draugystės mozaika“ - 3 
 „Tolerancija: visi skirtingi – visi 

lygūs“ - 3 
Socialinės pedagogės  
S. Vanagaitės temos: „Klasės 
mikroklimato gerinimas“ - 15 

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

Birželis Muzikos mokytojai V. Juodpusienė Parengta analizė apie kvėpavimo, 
laikysenos grojant ir dainuojant 
poveikį sveikatai; analizuotas 
emocinio stabilumo ugdymas, 
patiriant scenos jaudulį.  

 2.1.5. Mokinių apklausa 
apie patyčias 4 - 8 kl. 

Lapkritis - gruodis R. Dauliuvienė 
S.Vanagaitė 
D. Bartkutė 

4 - 8 kl. vadovai Apklausoje dalyvaus ne mažiau 
kaip 80% mokinių.  Patyčių 
situacija pagerės 2 - 4 % (lyginant 
su 2019 m.). Vyks Vaiko gerovės 
susirinkimas išvadoms 
suformuoti, situacijos gerinimo 
priemonėms  numatyti ir 
užtikrinti. 
2 kartus per metus VGK 
susirinkimuose bus analizuojami 
fiksuoti patyčių atvejai (“Patyčių 
dėžutės”), 100% tinkamai-aiškiai 
pateiktų patyčių atvejų bus 
išsiaiškinti. 
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2.1.6. Sveikatą stiprinančios mokyklos fizinio aktyvumo užsiėmimų organizavimas.  
2.1.6.1. Fizinio ugdymo 
kokybės gerinimas, 
bendradarbiaujant su 
sporto mokyklomis. 

2020 R. Dauliuvienė Sporto mokyklos 
1 - 4 kl. mokytojos 

Ne mažiau kaip 1 kartą per savaitę 
1 - 4 kl. mokytojai fizinio ugdymo 
pamoką ves miesto sporto 
mokyklų salėse. Paruoštas 
pamokų tvarkaraštis, sudarytos ir 
pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys. (mokinių apklausa apie 
ugdymosi sąlygas). Ne mažiau 
kaip 1 kartą per savaitę 1 kl. 
mokiniai turės galimybę sportuoti 
pamokose, dalyvaujant sporto 
mokyklų treneriams. 

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

Vasario  
24 - 27 d. 

L. Sabaliauskienė 
I. Razumienė 

J. Ančerevičiūtė Dalyvaus 5 - 8 klasių berniukai - 
savanoriai. 1 min. laiko bus 
mėtoma iš vidutinio ir tolimojo 
nuotolio. Bus apdovanoti 3 
taikliausi mokiniai.   

 2.1.6.3. Jogos – 
meditacijos praktinis 
užsiėmimas 
bendruomenės nariams.  

Kovas L. Sabaliauskienė Jogos treneriai Bendradarbiaujant su jogos 
instruktoriais, vyks jogos – 
meditacijos praktiniai užsiėmimas 
ne mokykloje. Bus pakviesti 
mokiniai, jų tėvai, mokytojai. 

2.1.6.4. „Mažasis DofE 
žygis”. 

Balandžio 1 d. J. Ančerevičiūtė R. Linkevičienė 
E. Valaitienė 

Bendraujant su 10 Šiaulių m. 
švietimo įstaigų, kuriose vykdoma 
Tarptautinė DofE apdovanojimų 
programa, Salduvės parke bus 
organizuotas “Mažasis DofE 
žygis” su patyriminėmis 
užduotimis. Žygyje dalyvaus 20 
mokinių iš 8 kl., kurie užduotis 
atliks mišriose mokyklų 
komandose. 3 progimnazijos 
mokytojai rengs maršrutą. Po 
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žygio per 8 klasių valandėles vyks 
renginio sklaida.    

 2.1.6. 5. Draugiškos stalo 
teniso varžybos su Šiaulių 
„Romuvos” 
progimnazijos mokiniais. 

Balandžio 7 d. L. Sabaliauskienė
  

J. Ančerevičiūtė  
I. Razumienė 
 

Mokykloms atstovaus po 8 
žaidėjus. Jie bus suskirstyti 
dvejetais porose. Vyks 7 mačai. 
Bus nustatyta stipriausia dvejetų 
pora.   

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

Gegužė I. Razumienė 
 

J. Ančerevičiūtė L. 
Sabaliauskienė 

Komandinės varžybos vyks per 
fizinio ugdymo pamokas. Jose 
dalyvaus  70% mergaičių, kurios 
3 min. pailsint šokinės su virvute 
vietoje įvairiais šokinėjimo 
būdais. Mokyklos tinklapyje bus 
pateikta informacija apie 
ištvermingiausiąją komandą.      

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

Gegužė Pradinių kl. mokytojai R. Dauliuvienė 1 - 4 kl. mokiniai (komandos) prie 
Talkšos ežero atliks praktines 
užduotis sveikatinimo tema, 
dalyvaus sveikatinimo idėjų 
konkurse, įtvirtins žinias ir 
nuostatas. 

 2.1.6.8. Mokyklos 
bendruomenės žygis. 

Birželis J. Ančerevičiūtė Progimnazijos taryba 
Metodinių grupių 
pirmininkai Klasių 
vadovai 

Bus suburta mokytojų, mokinių ir 
tėvų darbo grupė, kuri, 
bendradarbiaudama su Kurtuvėnų 
parko direkcija, parengs žygio 
maršrutą, užduotis, pasirūpins 
žygio dalyvių maitinimu, 
transportu. Žygyje dalyvaus 30% 
mokinių šeimų. Įspūdingiausi 
žygio momentai atsispindės 
nuotraukų parodoje.        

 2.1.6.9. Sportinis 
užsiėmimas Šiaulių 
lengvosios atletikos 

Rugsėjis L. Sabaliauskienė
  

I. Razumienė 
J. Ančerevičiūtė  

Bus organizuota išvyka į Šiaulių 
lengvosios atletikos maniežą. 
Mokiniai susipažins ir praktiškai 
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manieže. išbandys lengvosios atletikos 
rungtis. Dalyvaus 30 mokinių.  

 2.1.6.10. „Solidarumo 
bėgimas“. 

Spalis L. Skyrienė 
J. Ančerevičiūtė 

S.Vanagaitė 
D. Bartkutė 
R. Linkevičienė 

4 - 8 klasėse vyks integruotos 
dorinio ugdymo pamokos. Prie 
Talkšos ežero bus organizuotas 
bėgimas, kuriame dalyvaus ne 
mažiau kaip 100 mokinių, kurie 
turės galimybę solidarizuotis su 
kitų šalių ir Lietuvos vaikais. 
Bėgimo dalyviams bus įteiktos 
padėkos.  

 2.1.6.11. Netradicinės 
kvadrato varžybos 5 - 6 
kl. 

Lapkritis I. Razumienė 
 

J. Ančerevičiūtė  
L. Sabaliauskienė 

Bus suburtos 2 rinktinės, kurios 
rungsis tarpusavyje. Bus 
žaidžiama su 2 - 3 kamuoliais.  

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

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

Balandis VGK nariai R. Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 
 

Popietėje „Sėkmės takeliu“ 
dalyvaus 25 - 30 įvairių gebėjimų 
mokiniai iš 2 - 3 Šiaulių miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų (iš 
“Juventos” progimnazijos - 15 
mok.). Mokiniai atlikdami veiklą 
aktyvinančias užduotis, teisingai 
suvoks bendradarbiavimo, 
bendravimo esmę, lavins emocinį 
intelektą, fizinę veiklą, valią, 
atmintį, patirs daug smagių 
įspūdžių. 

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

Kovas R. Kasparienė 
J. Sedekerskė 

R. Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė  
 

Popietėje dalyvaus 10 - 15 
mokinių iš 3 klasių, turinčių 
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 
Mokiniai atlikdami užduotis 
ugdys kalbą, plės, turtins žodyną, 
skatins aktyvią kūrybinę veiklą; 
lavins pažintinius procesus 
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(dėmesį, atmintį, regimąjį, 
girdimąjį suvokimą, mąstymą); 
suteikti teigiamų emocijų 
atliekant užduotis; ugdys 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. 

2.2. 
Prevencinės ir 
socialinių įgūdžių 
programos, 
renginiai. 

2.2.1. Projektinė veikla, skirta programų integracijai. 
 2.2.1.1. Projektas 
 „M ąstymo klaidos” 8 kl. 

Vasaris L. Skyrienė 
R. Linkevičienė 

J. Ančerevičiūtė  
 

Projektas apjungs „Paauglystės 
kryžkelių”, sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo bei rengimo šeimai 
programas. Mokiniai gebės 
suvokti savo ir žmonijos istorijoje 
padarytas mąstymo klaidas, 
susipažins su istorijoje vykdoma 
priverstine žmogaus sterilizacija 
Švedijoje, Danijoje ir kitose 
šalyse. Analizuos bei aptars 
meilės ir įsimylėjimo sąvokų 
skirtumus, skubotų lytinių 
santykių ir abortų pasekmes. 

 2.2.1.2. Projektas  
 „Gėris ir Blogis” 7 kl. 

Vasaris L. Skyrienė 
R. Linkevičienė 

Klasių vadovės 
J. Ančerevičiūtė 

Projektas apjungs patyčių 
prevencijos ir “Paauglystės 
kryžkelių” programas. Mokiniai 
gebės atskirti sąvokas ,,Konfliktas 
ir patyčios”. Dirbdami grupėse, 
gebės diskutuoti ir rezultatą 
pristatyti draugams. 

 2.2.1.3. Projektas 
 „Sprendimų medis” 7 kl. 

Vasaris 
 

L. Skyrienė 
R. Linkevičienė 
 
 

Klasių vadovės 
 
 
 

Projektinė veikla padės  analizuoti 
mikroklimato situaciją klasėje, 
spręsti mokiniams kylančias 
problemas, numatyti jų šalinimo 
būdus. Bus sukurti klasės 
konfliktų ir/ar patyčių sprendimo 
medžiai. Mokiniai gebės išskirti 
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konflikto priežastis, pasekmes ir 
sprendimo būdus. Klasių vadovai 
mokinių darbus aptars per tėvų 
susirinkimą. 

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

Gegužė 
birželis 
 

R. Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 

Klasių vadovai Refleksijos, pokalbių su 1-4 kl. 
mokiniais metu 70-80% mokinių 
pateiks praktinių socialinių 
programų taikymo pvz., mokės 
argumentuoti  programos 
naudingumą, tinkamumą. 
100% klasių vadovų dalyvaus 
programų įgyvendinimo aptarime, 
pateiks pasiūlymų dėl kryptingo 
programų dėstymo. Bus sutarta 
dėl temų išgryninimo 5 - 8 kl. 

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

saugaus interneto savaitei 
1 - 8 kl. 

Vasaris  J. Ančerevičiūtė 1 - 8 kl. vadovai 1 - 4 kl. mokiniams skirtos 
veiklos: 

 piešinių, lipdinių kūrimas ir 
parodos rengimas  mokyklos 
bibliotekoje, 

 mokinių anketavimas (klausimai 
iš SI tinklapio) 

 teminės klasių valandėlės 
 1a kl. renginys ,,Šaltinėlio“ 

bibliotekoje “Ką žinau apie saugų 
internetą?”, 

 Q kodu pateiktos užduotys 1 - 2  
aukštuose, 

 1a, 2b, 3c, 4a dalyvavimas  
„M ėlyno meškiuko saugaus 
interneto kampanijoje (eTwinning 
projekto dalis). 
5 - 8 kl. veiklos: 
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 viktorina apie saugų internetą 
(dalykų mokytojams parengta 
metodinė medžiaga), 

 rungtynės “Like - Dislike” - 
,,Kokias nuotraukas galima kelti į 
internetą?”,  

 piešinių konkursas ,,Saugus 
internetas” ir paroda 1 aukšte.  

2.2.2.2. „Patyčių” dėžučių 
įdiegimas. 

Sausis -  vasaris R. Dauliuvienė 
S. Vanagaitė 
J. Ančerevičiūtė 
L. Tamošiūnas 

VGK, MS 
5 - 8 kl. mokytojai,  
klasių vadovai 

Bus įdiegta ir naudojama 
elektroninė „Patyčių dėžutė“, 
fizinė dėžutė. Patyčių situacijos 
bus sprendžiamos operatyviai, 
kolegialiai. Socialinės pedagogės 
2 k. per metus administracijai, 
Vaiko gerovės komandai pateiks 
duomenis apie patyčių dėžutę 
(kiek mokinių kreipėsi dėl 
patyčių, skirtingų patyčių formų 
skaičius, kiek buvo gauta netikrų 
pranešimų apie patyčias). 100% 
tinkamai pateiktų patyčių bus 
išsiaiškinta. 

 2.2.2.3. Rūkymo, 
triukšmo, patyčių 
prevencijai skirti   
spektakliai: „Pasakų 
veikėjai prieš rūkymą”, 
„Pamoka nebloga”, 

 skirti 1 - 4 kl. mokiniams 

Sausis Balandis V. Bumblauskaitė J. Ančerevičiūtė 3b, 3d klasės mokiniai, lankantys 
prevencinį dramos būrelį, drauge 
su mokytoja parengs 2 spektaklius 
prevencinėmis temomis “Pasakų 
veikėjai prieš rūkymą”,  “Pamoka 
nebloga”. Spektaklyje vaidins 16 
trečiokų.Į renginius bus pakviesti 
1 - 4 kl. mokiniai, jaunųjų aktorių 
tėvai. 

2.2.2.4. Sąmoningumo 
mėnuo ,,Be patyčių" 1 - 8 
kl. 

Kovas D. Bartkutė 
S.Vanagaitė 
L. Skyrienė 

VGK 
Klasių vadovai 

Bus vedamos integruotos dorinio 
ugdymo ir kitų dalykų pamokos 
apie draugystę, gerumą, 
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sąmoningumą. Bus organizuojami 
užsiėmimai pradinių klasių 
mokiniams: žaidimai, animacinių 
filmukų peržiūra ir jų aptarimas. 
Mokykloje bus vykdomos 
veiklos, pasiūlytos kampanijos 
,,Vaikų linija”. 

2.2.2.5. „Sveikatos 
savaitė” 1 - 8 kl.  

Balandis 
1 sav. 

D. Bartkutė 
S.Vanagaitė 
L. Vaškienė 
L. Skyrienė 

Klasių vadovai Kiekvieną dieną bus 
organizuojamos veiklos tam 
tikromis temomis (saugus eismas, 
tylos diena, sveikatos piramidė, 
aktyvumo skatinimas pertraukų 
metu) Mokiniai bus raginami 
aktyviai įsitraukti į veiklą, gaus 
daug informacijos apie sveikatą. 

2.2.2.6. Naktis mokykloje  
„Mokykla – mano antrieji 
namai“ 5 – 8 kl. 

Balandis J. Ančerevičiūtė 
R. Dauliuvienė 

VGK, gimnazistai iš 
J.Janonio gimnazijos 

Renginyje dalyvaus 90  - 100 
mokinių (po 5 - 7 iš klasės) iš 5 - 
8 kl. Pagal programą mokiniai, 
suskirstyti į grupes, dalyvaus 
susipažinimo, kūrybiniuose, 
meniniuose, moksliniuose, 
prevenciniuose, sportiniuose 
užsiėmimuose, diskotekoje, filmų 
peržiūroje.  

2.2.2.7. Renginys  
„Ketvirtokų ekspresas“.  

Gegužė D. Bartkutė 
S.Vanagaitė 
L. Vaškienė 
L. Skyrienė 

J. Ančerevičiūtė Renginyje dalyvaus 40% 
ketvirtokų, kurie  gerins 
bendradarbiavimo ir bendravimo 
įgūdžius, skatins sveiką gyvenimo 
būdą, išmoks atsipalaiduoti, 
įveikti stresą, susipažins su savo 
emocijų žemėlapiu. Bus parengtos 
4 “stotelės“, kuriose mokiniai 
atliks aktyvias užduotis, susijusias 
su emocijomis, sveikata, kūryba.     
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2.2.2.8. Socialinių įgūdžių 
gerinimo popietė ,,Gaudau 
emocijas" 2 - 3 kl. 

Gegužė D.Bartkutė J. Ančerevičiūtė 
R.Dauliuvienė 

Popietėje dalyvaus 10 - 12 
mokinių, kurie gerins savo 
emocijų valdymo įgūdžius, 
atlikdami įvairias užduotis. 

 2.2.2.9. Akcija „Diena be 
tabako”  

 5 - 8 kl. 

Gegužės 29 d. S. Vanagaitė 
D. Bartkutė 
L. Vaškienė 

Klasių vadovės 
J. Ančerevičiūtė 

5 - 8 klasės mokiniams bus 
organizuota aktyvios veiklos 
pertrauka mokyklos kieme „Būk 
aktyvus, sportuok”. Ugdytiniai 
bus skatinanti sportuoti, pateikiant 
aktyvaus judėjimo, sveikatinimo 
privalumus. 

2.2.2.10. Akcija 
„Padovanok šypseną“.  

Rugsėjis L. Vaškienė 
S.Vanagaitė 
D. Bartkutė 

J. Ančerevičiūtė Vyks akcija, skirta Pasaulinei 
psichinės sveikatos dienai 
paminėti. Mokinių seimo ir 
,,sveikuolių” komandos ryte 
dalins mokyklos bendruomenei 
popierines šypsenėles. 3 klasių 
mokiniai mokyklos kieme sustos į 
didelės šypsenos formą ir 
nusifotografuos.     

2.2.2.11. Prevencinės 
paskaitos 6 - 8 kl. 
mokiniams 

Rugsėjis 
Spalis 
Gegužė 
(7 kl.) 
Rugsėjis (6 kl.) 
Spalis  
(8 kl.) 

L. Vaškienė 
D. Bartkutė 
S.Vanagaitė  

Klasių vadovai Bendradarbiaujant su Šiaulių 
miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo 
sveikatos priežiūros skyriumi, 
Šiaulių apskrities Vyriausiojo 
policijos komisariatu, bus 
organizuotos mažiausiai 4 
prevencinės paskaitos 1 - 8 kl. 
mokiniams: 1 kl. – „Saugus kelias 
į mokyklą ir iš jos”, 7 kl. – 
„Priklausomybės, kas tai ir kaip 
jas įveikti?”, 6 kl. – „Konfliktai ir 
jų valdymas”, 8 kl. – 
„Lytiškumas, samprata”. 
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2.2.2.12. Akcija „Augink 
atsakingai“. 

Spalis L. Skyrienė S. Vanagaitė VO ,,Gelbėkit vaikus” grupės 
nariai vykdys rytinę akciją, skirtą 
tėveliams, ,,Augink atsakingai”. 8 
klasių mokiniai kurs sentencijas 
prieš smurtą. Bus parengtas 
nuotraukų filmukas. 

2.2.2.13. Tolerancijos 
dienos veiklos. 
 

Spalis L. Skyrienė  
Klasių vadovės 

J. Ančerevičiūtė 
 

Pagal visai Lietuvai numatytą 
Tolerancijos temą vyks dorinio 
ugdymo pamokos. Bus parengta 
medžiaga metodinė medžiaga 
klasių valandėlėms. VO ,,Gelbėkit 
vaikus” grupės nariai organizuos 
akciją, žaidimus, animacinių 
filmukų peržiūrą ir aptarimą su 
pradinių klasių mokiniais. 

2.2.2.14. Akcija, skirta 
Pasaulinei AIDS dienai 
paminėti. 

Gruodis L. Vaškienė 
 

8 klasių vadovai 8 klasių mokiniai spręs 
mokomąjį-patikrinamąjį 
kryžiažodį, sudarytą Užkrečiamų 
ligų ir AIDS centro. Mokiniai 
pagilins ir pasitikrins savo žinias. 

2.3. Veiklų, skirtų 
ugdymui karjerai 
bei socialinių, 
pilietinių 
kompetencijų 
stiprinimui, 
organizavimas. 

2.3.1. Ugdymas karjerai. 
2.3.1.1.  
1 - 8 kl. mokinių tėvų 
apklausa dėl galimybių 
mokiniams suteikti 
įvairesnes profesinio 
veiklinimo ir informavimo 
paslaugas. 

Vasario  
10 - 21 d. 

E. Valaitienė 1 - 8 klasių vadovai TAMO ir per 1 - 8 klasių 
susirinkimus bus vykdoma 
mokinių tėvų apklausa, kurios 
tikslas plėsti socialinių partnerių 
tinklą ir aktyvinti pažintinių 
ugdymo karjerai vizitų skaičių. 
Bus pateikta 15 naujų siūlymų ir 
organizuotos tikslinių grupių 
išvykos. Bus pasirašytos 2 
bendradarbiavimo sutartys.  

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

Sausis R. Linkevičienė S. Brasaitė  
E. Bukienė 

Per IT pamokas 5 - 8 klasių 
mokiniai “apklausa.lt” dalyvaus 
apklausoje. Mokiniai pagal 
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domina“. poreikius bus suskirstyti į 
tikslines pažintinių išvykų grupes. 
Apklausos rezultatai padės klasių 
vadovams planuoti II ir I 
pusmečių ugdymo karjerai 
veiklas. 

2.3.1.3. Kryptinga 
mokinių STEAM karjeros 
projektavimo veikla. 

2020 E. Valaitienė Klasių vadovai Visose 1 - 8 klasėse per metus 
vyks ne mažiau kaip po 1 - 2 
veiklas, skirtas STEAM profesijų 
pažinimui (bus 
bendradarbiaujama su Šiaulių 
valstybine ir Šiaurės Lietuvos 
kolegijomis, Šiaulių profesinio 
rengimo centru). 

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

Kovas - birželis E. Valaitienė 
J. Ančerevičiūtė 

Dalykų mokytojai Bus atlikta ilgalaikių mokomųjų 
dalykų planų analizė, parengti 4 
integruojamų temų projektai, 
skirti 5, 6, 7 , 8 klasėms. 
Su mokytojais bus aptarti galimi 
profesinio informavimo ryšiai ir 
galimybė integruoti ugdymą 
karjerai, pakoreguoti teminiai 
mokomųjų dalykų planai. 
Parengtas „Ugdymo karjerai 
integravimo į mokomuosius 
dalykus planas“. 

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

2020 E. Valaitienė Dalykų mokytojai Bus atlikta 5 - 8 klasių mokinių 
apklausa dėl karjeros planų 
pildymo naudingumo (apklausoje 
dalyvaus 50% mokinių). Derinant 
su dalykų mokytojais, bus 
sukurtos 4 naujos mokinių 
karjeros plano formos ir susitarta 
dėl integruotų karjeros plano 
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pildymo pamokų. 
Visi 5 - 8 klasių mokiniai pildys 
karjeros planus ir 1 kartą per 
metus juos aptars su dalyko 
mokytoju ir ugdymo karjerai 
konsultantu. 
Vyks individualios ir grupinės 
mokinių, kurie turėjo sunkumų 
rengiant karjeros planą, 
konsultacijos. Jose dalyvaus 20% 
5 – 8 kl. mokinių. 

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

2020 E. Valaitienė 
J. Ančerevičiūtė 
R. Linkevičienė 

Šiaulių miesto 
savivaldybė 

3 progimnazijos mokytojai kels 
kvalifikacija ir tobulins ugdymo 
karjerai kompetencijas: 2 - darbo 
stebėjimo vizituose Prancūzijoje 
ir Švedijoje, 1 – kursuose 
Prancūzijoje. Bus paruošti 
gerosios patirties sklaidos 
pranešimai Metodinei dienai. 

2.3.2. Socialinė – pilietinė ir kt. veikla. 
2.3.2.1. Maltos ordino 
pagalbos tarnybos 
paramos akcija ,,Lurdo 
žvakės” Šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Balandis J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė 

L. Mikutienė 15 mokinių (savanorių) rinks 
aukas kelionės finansavimui į 
Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo vietą Prancūzijoje. 
Mišiose, kurios vyks Šv. Jurgio 
bažnyčioje, giedos choras 
“Melodija”. 

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

Gruodis J. Ančerevičiūtė 
V. Juodpusienė 

L. Skyrienė ir VO 
“Gelbėkit vaikus” 
D. Daukšienė 

Technologijų mokytoja ir 
savanoriai mokykloje virs sriubą, 
gamins užkandžius, juos parduos 
bendruomenės nariams. Surinkta 
parama bus pervesta į akcijos 
sąskaitą. 
Mokyklos solistai ir ansambliai 
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dalyvaus koncerte PC “Saulės 
miestas”, skirtame Maltos ordino 
globojamiems seneliams paremti. 

2.3.1.3. „Maisto banko” 
paramos akcijos. 

Kovo 21 d. 
Spalis 

J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė 
E. Valaitienė 

Maltos ordinas Vyks 2 paramos akcijos po 2 val. 
(vieta - PC “Maxima, Rūdės g.). 
Akcijose dalyvaus 12 savanorių ir 
2 mokytojai. 

2.3.1.4. Talka Kryžių 
kalne. 

Gegužė J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė 
E. Valaitienė 

Maltos ordinas Bendradarbiaujant su Meškuičių 
seniūnija ir Maltos ordinu, bus 
organizuota talka Kryžių kalne, 
kurioje dalyvaus iki 30 talkininkų 
- mokinių, tėvų, mokytojų.   

2.3.1.5. Šiaulių m. 
mokyklų ir socialinių 
partnerių  
paramos akcija, skirta 
onkologinėmis ligomis 
sergantiems vaikams,  
„Laimės keksiukai”. 

Gruodis J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė  
R. Linkevičienė 

Klasių vadovai 
Mokinių tėvai 

4 - 8 klasėse vyks integruotos 
dorinio ugdymo pamokos apie 
žmogaus jautrumą, gailestingumą, 
paramą ir paaukojimą. 
Akcijoje dalyvaus ir keksiukus 
keps 25% mokinių šeimų, 10 
socialinių partnerių ar 
individualių rėmėjų. 100 keksiukų 
bus dovanota Geriatrijos centro 
ligoniams, Vaikų dienos centrą 
lankantiems vaikams.  

2.3.1.6. Tarptautinės DofE 
apdovanojimo programos 
vykdymas. 

2020 E. Valaitienė 
R. Linkevičienė 

J. Ančerevičiūtė Vyks 5 – 6 bandomieji ir 
įskaitiniai žygiai. Vyks 1 – 2 
susirinkimai su tėvais, kurių metu 
vyks pasirengimo žygiui 
instruktažas ir žygių refleksija.   
2019 – 2020 m. m. iš 20 DofE 
programos dalyvių bronzos 
ženklelius gaus 15 (75%).  2020 – 
2021 m. m. bus suburta nauja 8 kl. 
mokinių komanda iš 14 narių. 

2.4. 2.4.1. Administracijos Balandis Administracija - Bus aptarti įvykę ir suplanuoti 
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Administracijos, 
Metodikos tarybos, 
mokytojų ir kt. 
susirinkimai. 

susirinkimai „Sveikatą 
stiprinančios mokyklos” 
renginiai mokykloje,  
bendruomenės žygis. 

Gegužė 
Spalis 

„Sveikatą stiprinančios “ 
mokyklos” renginiai: koncertas, 
Naktis mokykloje, 1 - 2 
integruotos pamokos, 
„Sveikatiados” projekto 1 - 4 kl. 
iššūkiai. Bus pasirengta 
bendruomenės žygiui. 

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

Lapkritis Administracija - Bus aptarti apklausos apie 
patyčias duomenys, 
suformuluotos išvados, numatytas 
mokytojų susirinkimas. 

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

Birželis  E. Valaitienė 
 

J. Ančerevičiūtė Bus pateikta ataskaita apie 
ugdymo karjerai pažintinius, 
patyriminius vizitus, renginius, 
integruotas pamokas, klasių 
valandėles ir kt. Bus numatyti 
veiklos gerinimo žingsniai. 

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

Gruodis R. Dauliuvienė 
D. Bartkutė 
S. Vanagaitė 

Mokytojai Bus pateiktas apklausos 
apibendrinimas, išvados, susitarta 
dėl mokyklos bendruomenės 
veiksmų situacijai gerinti, bus 
pristatyta statistinė informacija 
apie fiksuotus patyčių atvejus 
(“Patyčių dėžutės”) 
progimnazijoje, mokinių 
naudojimosi naujovėmis 
efektyvumą. 
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3.Puoselėti savitą mokyklos kultūrą. 
3.1.Muzikiniai 
renginiai. 

3.1.1. Integruotų pamokų 
savaitė, skirta L. van 

Gruodžio 7 - 11, 17 d. V. Juodpusienė  
L. Laurinaitienė  

Muzikos, istorijos, 
kalbų, dailės, pradinių 

Gruodžio mėnesį bus vedamos 
integruotos muzikos, istorijos, 
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Bethoveno 250 metų 
sukakties minėjimui.  

 kl. mokytojai. kalbų, dailės, pradinių kl.  
pamokos, II p. individualioje 
instrumento programoje bus 
įtrauktas L. Bethoveno kūrinys. 
Gruodžio 17 d. organizuotas 
instrumentinės - vokalinės 
muzikos koncertas „Liudvikui van 
Bethovenui 250”. 

3.1.2. Tradiciniai 
koncertai. 

Visus metus D. Ramanauskienė  
L. Laurinaitienė 

Muzikos mokytojai Bus organizuoti instrumentiniai 
koncertai “Žiemos spalvos”, 
“Pavasarinis pasveikinimas”, 
“Muzikuojame kitaip”, kalėdiniai 
vokalinės muzikos koncertai. 
Koncertuose dalyvaus visi 
muzikinio ugdymo programų 2-8 
kl. mokiniai. 

3.1.3. Dalyvavimas 
konkurse TV „Dainų 
dainelė”. 

Sausis - gegužė V. Juodpusienė Kolektyvų vadovai Konkursui pasirengs ir II etape 
dalyvaus 12 kolektyvų. (5 solistai 
ir 7 ansambliai). III - ame TV 
etape (vasario - balandžio mėn.) 
dalyvaus 11 kolektyvų.  

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

Gegužės 27 d. J. Ančerevičiūtė  
V. Juodpusienė  
 

Kolektyvų vadovai  
A. Lendzbergienė 

Renginys bus skirtas mokyklų 
Bendruomenių metams. Vyks 
Šiaulių kultūros centre, dalyvaus 
mokyklos meno kolektyvai, tėvai, 
socialiniai partneriai.  

3.1.5. Muzikinė mokinių 
išvyka į Leipcigą. 

Birželio 8 -11d. L. Laurinaitienė  
L. Zonienė 
 

Muzikos mokytojai Išvykoje dalyvaus ~ 40 mokinių. 
Išvykos metu mokiniai aplankys 
kompozitorių J. S. Bacho ir  F. 
Hendelio miestą Leipcigą, rašytojų 
V. Getės ir F. Šilerio miestą 
Veimarą; susipažins su šių miestų 
kultūros paveldu, pagilins 
muzikines žinias, įgis vizualinės 
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patirties. 
3.1.6.  
Šokių kolektyvo 
„Liuoksinis” išvyka į 
tarptautinį folkloro 
festivalį Makedonijoje. 

Birželio3 - 10 d. A. Rimkuvienė 
 

S. Vanagaitė 6c kl. šokėjų grupė „Liuoksinis” 
(18 mok.) dalyvaus tarptautiniame 
folkloro festivalyje Makedonijos 
Ohrid mieste. Šokėjai pristatys 
tautinę kultūrą šokdami lietuvių 
liaudies šokius. 

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

Lapkritis D. Ramanauskienė  
L. Tamošiūnas 

Muzikos mokytojai Parengti ir paviešinti festivalio 
nuostatai. Organizuotas IV 
respublikinis instrumentinių 
ansamblių festivalis „Kartu – 
smagiau“. Festivalyje dalyvaus 35 
ansambliai, 12 iš „Juventos“ 
progimnazijos. 

3.1.8. Lietuvos 
moksleivių dainų šventė 
“Tau”. 

Liepa V. Juodpusienė Kolektyvų vadovai Mokyklos kolektyvai (4 chorai, 3 
šokių grupės, 1 instrumentinė 
kapela) dalyvaus moksleivių dainų 
šventėje „Tau“. „Juventos“ 
progimnaziją atstovaus apie 200 
mokinių (44% NVŠ programų 
mokinių). 

3.2. Mokyklos 
renginiai, skirti  
Šiaulių miestui. 

3.2.1. Šiaulių m. muzikos 
olimpiada 5 - 12 kl. 

Vasario 4 d.  V. Juodpusienė Muzikos mokytojai Olimpiadoje dalyvaus 10 mokinių. 
“Juventos” mokyklai atstovaus 1 
mokinė. Bus laimėta 1 prizinė 
vieta ir dalyvauta Lietuvos muziko 
olimpiadoje. 

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

Kovo 27 d. V. Vaičiulienė J. Ančerevičiūtė 
 

Konkursas bus skirtas 
Frankofonijos dienai ir kitų 
užsienio kalbų populiarinimui. 
Renginyje dalyvaus apie 30 
dalyvių iš 15 mokyklų. Bus 
bendradarbiaujama su Prancūzų 
institutu Lietuvoje. 

3.2.3. Piešimo konkursas  Balandžio 1 d. A. Lendzbergienė D. Daukšienė Konkurse dalyvaus 30 mokinių iš 
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„Viena linija” 5 - 6 kl. J. Ančerevičiūtė I. Šatkauskienė 5 - 7 miesto progimnazijų. 
Vertinimo komisiją sudarys 
Šiaulių dailės mokyklos, Dailės 
galerijos mokytojai. Darbai bus 
eksponuojami mokykloje bei 
Vilniaus gatvės parduotuvių 
vitrinose. 

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

Balandis I. Barkienė Lietuvių kalbos 
mokytojos 

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

3.2.5. Viktorina „Aš 
Europoje“ 8 kl. 

Balandis L. Zonienė J. Ančerevičiūtė 
J. Domkutė 

Viktorinoje dalyvaus 4 
progimnazijų komandos po 6 
mokinius. Renginio dalyviai atliks 
aplinkosaugines, geografines 
užduotis.  

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

Birželio 1 d. E. Valaitienė  
J. Ančerevičiūtė 

Lopšeliai darželiai 
„Ąžuoliukas“, 
„Žibutė“, „Berželis“, 
Ragainės 
progimnazija,  Juliaus 
Janonio gimnazija 

Bus organizuojami pranešimų ir 
piešinių konkursai, kurių tikslas – 
suteikti vaikams galimybę 
kūrybinėmis ir meninėmis 
priemonėmis išsakyti savo 
nuomonę jiems rūpimais 
klausimais ir atkreipti suaugusiųjų 
dėmesį. Tema - „Laisvės aitvarais 
svajonės mano skrenda“. 
Savanoriai dalyvaus konferencijoje 
„Lietuvos vaikų balsas“, 
vyksiančioje Vilniuje 2020 m. 
birželio 1 d. Lietuvos Respublikos 
Seimo Konstitucijos salėje. 
Konkursuose bus pakviesti 
dalyvauti Šiaulių miesto lopšelių 
darželių „Ąžuoliukas“, „Žibutė“, 
„Berželis“ ugdytiniai, Ragainės 
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progimnazijos ir Juliaus Janonio 
gimnazijos mokiniai.  

3.2.7. Viktorina, skirta 
Europos kalbų dienai. 

Rugsėjo 25 d. Užsienio kalbų 
mokytojai 

J. Ančerevičiūtė Viktorinoje dalyvaus 4 miesto 
progimnazijų 8 klasių komandos 
(po 6 mokiniu grupėje), kurios 
pristatys namų užduotį, atliks kitas 
užduotis, susijusias su užsienio 
kalbomis, geografija, istorija, 
menais.    

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

Spalio 21 d. V. Juodpusienė  
J. Ančerevičiūtė 

Darbo grupė Konferencijoje mokiniai pristatys 
pranešimus Pasaulio paveldo 
temomis: Dainų švenčių tradicija, 
kryždirbystė ir kryžių simbolika, 
lietuviškos sutartinės, Vilniaus 
senamiestis, Kuršių nerija, 
Kernavė, Struvės geodezinis 
lankas. Konferencijoje pranešimus 
pristatys 25 „Juventos“ 
progimnazijos mokiniai, praktinę 
veiklą demonstruos 200 mokinių. 
Bus parengtas progimnazijos 
„Juventos” chorų koncertas. 

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

Gruodžio 1 d. D. Daukšienė 
I. Šatkauskienė 
A. Lendzbergienė 

J. Ančerevičiūtė Konkurse dalyvaus apie 40 
mokinių iš 8 - 10 miesto ir rajono 
progimnazijų. Vertinimo komisiją 
sudarys Šiaulių Menų mokyklos 
mokytojai. Darbai bus 
eksponuojami Pastoraciniame 
centre, vyks parodos atidarymas ir 
konkurso nugalėtojų šventė.  

3.3. Tradiciniai 
mokyklos 
renginiai. 

3.2.10. „Pradinukai 
šviečia“ 1 - 4 kl. 

Vasario 13 d. J. Ančerevičiūtė 
A.Ščiukienė 

1 - 4 klasių mokytojai, 
8 kl. mokiniai 

Vyks teatralizuotas renginys. Bus 
pasveikinti mokiniai, kurie I 
pusmetį baigė aukščiausiu 
lygmeniu, turėjo neformalių 
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pasiekimų mokykloje ar mieste. 
Klasės pristatys 3 dalykus, kurie 
labiausiai klasėje mokinius 
džiugino per I pusmetį. Po šventės 
vyks šokių karaoke. 

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

Vasario 14 d.  J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
Klasių vadovai  

Bus patikslinti ir Mokinių seime 
pristatyti rinkimų nuostatai. Vyks 
teminė klasės valandėlė 5 – 8 
klasėse: bus aptarta draugiškumo 
sąvoka, motyvuotai siūlomi 
kandidatai ir slaptu balsavimu 
išrinktas 1 draugiškiausias 
berniukas ir 1 draugiškiausia 
mergaitė. Mokiniai bus pristatyti ir 
pasveikinti bendroje 5 – 8 klasių 
mokinių šventėje – diskotekoje. 
Renginį organizuos Mokinių seimo 
darbo grupė.   

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

Vasario 14 d. 
Kovo 10 d.  

J. Ančerevičiūtė Klasių vadovai  Konkurse dalyvaus ir 3 geriausias 
nuotraukas pristatys 50 proc. 1 – 8 
klasių. Bus surengta paroda, 
apdovanotos „Tautiškiausios 
klasės“.  

3.2.13. Užgavėnės – 
žiemos išvarymo šventė. 

Vasario 25 d. J. Ančerevičiūtė Darbo grupė Mokyklos kieme vyks 1 – 8 klasių 
šventė. Pasirodys teatralizuoti 
personažai, bus atliekamos 3 
bendros lietuvių liaudies dainos, 2 
šokiai, vyks didžiausio blyno 
rinkimai.   

3.2.14. Pilietiškumo 
ugdymo akcija “Laisvės 
vėjas”. 

Kovo 10 d.  J. Ančerevičiūtė V. 
Juodpusienė 

Klasių vadovai  
Muzikos mokytojai 

1 – 8 klasių mokiniai mokyklos 
kieme giedos „Tautinę giesmę“ ir 
K. Mašanausko dainą „Kokia 
nuostabi, Lietuva esi”, po to 
mokyklos teritorijoje ir Prisikėlimo 
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aikštės žaliosiose vejose susmeigs 
savo pagamintus vėjo malūnėlius. 

3.2.15. Renginiai, skirti 
Žemės dienai. 

Kovas 
Balandis 

MIGS metodinė grupė Mokytojai Vyks gamtos, biologijos, 
matematikos, fizikos, chemijos 
geografijos mokslų savaitė. Šių 
dalykų mokytojai, 
bendradarbiaudami su kitais 
mokytojais, ves po 1 – 2 
integruotas pamokas tema 
„Ekologija“. Per pertraukas vyks 
įvairios varžytuvės.    

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

Birželio mėn. R. Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 
 

1 - 8 kl. vadovai 
 

Birželio 9 d. 1 - 4 kl. mokiniai 
Šiaulių dramos teatre bus 
apdovanoti už labai gerą 
mokymąsi, mokyklos vardo  
garsinimą, stebės spektaklį. bus 
apdovanoti dovanėlėmis su 
mokyklos simbolika.   
Vyks šventinė 5 - 8 kl. mokinių 
diskoteka, kurios metu bus 
apdovanoti geriausiai besimokę, 
mokyklos vardą garsinę, 
aktyviausiai socialinėje – 
pilietinėje veikloje dalyvavę 
mokiniai. Mokiniai bus apdovanoti 
dovanėlėmis su mokyklos 
simbolika.   

3.2.17. 
„8 – okai atsisveikina“.   

Birželio 12 d. J. Ančerevičiūtė 8 kl. vadovai Vyks šventinės pamokos (vieną iš 
jų ves pradinių klasių mokytojos), 
paskutiniai pusryčiai. 8 – okai, 
dėstantys mokytojai bus 
apdovanoti nominacijomis.  

3.2.18. Baigiamasis 
spektaklis 8 kl. 

Birželi 16 d. (5 – 7 kl.) 
Birželio 17 d. (Ragainės 

Klasių vadovai J. Ančerevičiūtė Bus ištirtas mokinių poreikis 
vaidinti baigiamajame spektaklyje 
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progimnazijos 8 kl.) 
Birželio 18 d. (tėvams) 

ir tariamasi dėl tėvų paramos ir 
režisieriaus.  
Kovo - gegužės mėnesiais, 
dalyvaujant klasių vadovėms,  
repeticijos vyks pagal sudarytą 
grafiką. Į spektaklio eigą bus 
įtraukti muzikiniai numeriai, 
kuriuos padės parengti muzikos 
mokytojai. Scenografiją, 
kostiumus, spektaklio reklamą kurs 
mokinių grupė, vadovaujama 
dailės ir technologijų mokytojų. 
Spektaklis bus rodomas 3 kartus.  

8.2.19. Bendruomenės ir 
socialinių partnerių 
„Gerumo mugė”. 

Gruodis J. Ančerevičiūtė 
V. Juodusienė 

Darbo grupė 
Socialiniai partneriai 

Bus suburta mokytojų darbo grupė, 
kuri parengs ir kartu su mokinių 
tėvais, socialiniais partneriais 
vykdys „Gerumo mugės“ veiklas: 
organizuos kūrybines dirbtuves, 
įtrauks mokinius į karitatyvinę, 
socialinę ir kt. veiklą.  

3.4. Projektinė 
veikla. 

3.4.1. Integruotas 
ilgalaikis projektas 
,,Spalvų spektras‘‘. 
Kūrybinės dirbtuvės 
,,Mūsų spalvos - Tau, 
tėvyne“. 

Vasaris - kovas D. Daukšienė DDKT  
Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Projekte dalyvaus dorinio ugdymo, 
technologijų, dailės ir lietuvių 
kalbos mokytojai. Vyks 
integruotos pamokos. Parodoje bus 
demonstruojami 6 – 8 klasių 
mokinių dailės, rašto, technologijų 
darbai, dorinio ugdymo projektai.  

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

 „K ą pasakytum 

Sausis -  birželis Ž. Leinartienė Projektinė grupė 
J. Ančerevičiūtė 

Bus organizuotas baigiamasis I - 
ojo pusmečio „K ą pasakytum 
bendraamžiui, jeigu būtum baltas” 
renginys, kuriame dalyvaus ne 
mažiau nei 50% 5d kl. mokinių ir 
jų tėvų. 
Projekto įgyvendinimo grupė 
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bendraamžiui, jeigu 
būtum baltas” 

 „K ą reiškia būti bite?“ 

patikslins II - ojo pusmečio 
veiklas, fiksuos jas veiklų 
tvarkaraštyje. Ne mažiau nei 50% 
5d kl. mokinių dalyvaus 
įžanginiame II - ojo pusmečio ”K ą 
reiškia būti bite?” renginyje. 
Baigiamoji projekto pamoka vyks 
netradicinėje aplinkoje. 
Vasario 11 d. projektas bus 
pristatytas Klaipėdoje vyksiančioje 
„Projektų mugėje”.  

3.5. Savivaldos 
veikla. 

3.5.1. Mokinių skatinimo 
ir drausminimo tvarkos 
atnaujinimas. 

Balandis - birželis R. Dauliuvienė 
J. Ančerevičiūtė 

Mokinių ir mokytojų 
darbo grupė 

Bus susitarta dėl skatinimo ir 
drausminimo sričių bei  kriterijų, 
numatyti skatinimo ir drausminimo 
būdai, formos, atsakingi asmenys. 
Tvarka pristatyta mokytojų, tėvų, 
mokinių susirinkimuose. 

3.5.2. Mokinių seimo iniciatyvos. 
3.5.2.1. Popietė „Kad 
mokykloje būtų saugu ir 
gražu“. 

Sausis J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
S. Vanagaitė 
D. Bartkutė 
A. Lendzbergienė 

Popietės metu bus aptartos 
mokinių ir tėvų laiškuose pateikti 
siūlymai dėl mokiniams skirtų 
erdvių kūrimo, pristatytos 
modernios erdvių kūrimo 
tendencijos. Mokiniai porose 
sukurs ir administraciniame 
susirinkime pristatys 6 idėjas. 
Mokykloje vyks orientacinis 
žaidimas ieškant paslėptų 
užduočių. MS nariai grupėse spręs, 
kaip mokykloje mažinti patyčias. 
Siūlymai bus pristatyti VGK 
susirinkime.   

3.5.2.2. Akcija 
„Nusifotografuok su 

Vasario 14 d.  J. Ančerevičiūtė 8d klasės Mokinių 
seimo nariai 

Bus pagaminta Šv. Valentino 
dienai skirta „fotosiena“, prie 
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draugu“. kurios bus kviečiai 
nusifotografuoti mokiniai ir  
mokytojai. Bus paruoštas šventinis 
nuotraukų filmukas. 

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

Kovas J. Ančerevičiūtė VO „Gelbėkit vaikus“, 
Mokinių seimo nariai 

1 – 8 klasių mergaitės bus 
kviečiamos kovo 10 d. į mokyklą 
ateiti susipynus kasas. Klasėse bus 
skaičiuojamos mergaitės su 
kasomis. Po 3 ir 4 pamokų bus 
matuojamas kasų ilgis. Ilgiausių 
kasų šeimininkė bus paskatinta 
dovanėle.    

3.5.2.4. Iniciatyva 
„Išsišok be patyčių“. 

Kovas J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė 
I. Razumienė 
L. Sabaliauskienė 

Mokinių seimo nariai Kovo mėnesį 1 – 8 kl. juventiečiai 
prisijungs prie „Sąmoningumo 
didinimo mėnesio BE PATYČIŲ“ 
ir dalyvaus šokio iniciatyvoje 
„Išsišok be patyčių!“: kiekvienos 
fizinio ugdymo pamokos pradžioje 
ir gale 2 atsakingi klasės mokiniai 
draugus mokys šokio.  
Bendras visos mokyklos šokis bus 
filmuojamas ir viešinamas 
socialiniuose tinkluose kovo 26 d. 
adresu     
https://www.facebook.com/events/
129202021856228 

3.5.2.5. „Diena be 
telefono“. 

Kovo 18 ir 25 d. J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė 
 

Klasių vadovai 
Mokinių seimo nariai 

Mokinių seimo nariai, klasių 
draugų, vadovų padedami, 
organizuos veiklas, kurių metu 
mokiniai per pertraukas bus 
raginami nesinaudoti telefonais ir 
daugiau bendrauti, žaisti, judėti.  

3.5.2.6. Akcija 
„Staigmenų ir juoko 

Balandžio 1 d. J. Ančerevičiūtė 
L. Skyrienė 

Klasių vadovai 
Mokinių seimo nariai 

Per pertraukas bus organizuojamos 
linksmos užduotys. Klasių 
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diena“.  mergaitės ir berniukai vieni 
kitiems darys malonias staigmenas.    

3.5.2.7. Protų mūšis, 
skirtas Žemės mėnesiui. 

Balandžio 22 d. J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
J. Domkutė 
R. Palepšaitienė 
L. Zonienė 

„Protų mūšyje“ rungsis  5 – 7 
klasių komandos. Mokinių seimo 
nariai pateiks užduotis, susijusias 
su Žeme, gamta ir būtinybe jas 
išsaugoti. Tikslas - skatinti 
susimąstyti apie mūsų planetos 
ateitį. 

3.5.2.8. Diskusija „Kaip 
mes laikomės mokinių 
taisyklių“. 

Gegužė  J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
Vaiko gerovės 
komisija 

Vyks 5 – 8 klasių mokinių 
diskusija, kurios tikslas – įvardinti 
taisykles ir priežastis, kodėl 
mokiniai jų nesilaiko. Bus teikiami 
siūlymai taisyklių korekcijai. 

3.5.2.9. „Juventos“ 
gimtadienis.  

Birželio 1 d. J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
Klasių vadovai 
Muzikos mokytojai 

Mokinių seimo nariai ves teminius 
užsiėmimus 1 – 4 klasėse, 
susijusius su mokyklos istorija bei 
4 sportinius – kūrybinius 
renginius, skirtus 1, 2, 3, 4 
paralelėms klasėms.  

3.5.2.10. Savivaldos 
rinkimai. 

Rugsėjo 3 sav. J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
 

5 – 8 klasėse pagal nuostatus vyks 
klasės pirmininko ir jo 
pavaduotojo rinkimai. Išrinkti 
mokiniai sudarys naują Mokinių 
seimą, kuris iš 7 – 8 klasių atstovų 
po veiklos programos pristatymo 
išrinks pirmininką, o šis pasirinks 
pavaduotoją.     

3.5.2.11. Muzikos diena. Spalio 1 d. J. Ančerevičiūtė 
V. Juodpusienė 

Mokinių seimo nariai Vyks muzikinės bendruomenės 
sutiktuvės prieš pamokas. Per 
pertraukas įvairiose mokyklos 
vietose dainuos, gros meno 
kolektyvai. Po pamokų vyks 
„Protų mūšis“, kuriame dalyvaus 
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10 mokinių ir mokytojų komandų.    
3.5.2.12. Diskusija 
„M ūsų geri darbai“. 

Lapkričio 11 d. J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
Mokyklos taryba 

Mokiniai, tėvai, mokytojai  
pristatys socialinės veiklos, į kurią 
galėtų įsitraukti mokyklos 
bendruomenė, idėjas. Bus 
sudarytas veiklų planas.   

3.5.2.13. „Draugo diena“. Lapkričio 29 d. J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai 
Vaiko gerovės 
komisija 

Mokiniai organizuos interaktyvų 
„Draugo dienos“ žaidimą. Ryte 
žaidimo dalyviai ir dėžės trauks 
lapelius su tam tikru skaičiumi. Per 
dieną reikės atrasti mokyklos 
bendruomenės narį su tokiu pačiu 
skaičiumi ir pasidaryti „draugišką“ 
nuotrauką. Įdomiausios, 
linksmiausios nuotraukos draugai 
laimės kvietimus į pasirinktą filmą. 

3.5.2.14. „Kalėdinis 
paštas“. 

Gruodis J. Ančerevičiūtė Mokinių seimo nariai Mokinių seimo nariai ves laiško, 
sveikinimo rašymo pamokėles 1 – 
3 klasėse. Bus sukurtas reklaminis 
filmukas, raginantis pasveikinti su 
šventėmis draugus, mokytojus. 2 
mokinių grupės paskutinę pamokų 
dieną 2020 metais nešios į klases 
kalėdinį paštą.  

3.6. 
Administracijos, 
Metodikos tarybos, 
mokytojų ir kt. 
susirinkimai. 

3.6.1. Administraciniai 
susirinkimai muzikiniams 
renginiams aptarti 
(koncertas „Mokykla - tai  
Mes”, Moksleivių dainų 
šventė “Tau”). 

Gegužė 
Birželis 

V. Juodpusienė  
J. Ančerevičiūtė 

- Bus aptartas meno kolektyvų 
koncerto “Mokykla - tai Mes” 
organizavimas gegužės 15 d., 
numatyti ugdymo proceso 
pakeitimai. Aptartas vykimas į 
moksleivių dainų šventę “Tau”, 
suderinti mokinių sąrašai, paskirti 
lydintieji mokytojai.  

3.6.2. Metodikos tarybos 
susirinkimas “Skatinimo 

Balandis R. Dauliuvienė  
J. Ančerevičiūtė 

Metodikos taryba Pristatyta tvarka, vertinimo 
kriterijai. 
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ir drausminimo tvarka”. 
3.6.3. Administracinis 
susirinkimas „I pusmečio 
pasiekimai; šventė “Metų 
geriausieji”. 

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

- Pristatyta I pusmečio pasiekimų 
suvestinė, aptartas šventės „Metų 
geriausieji” organizavimas. 

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

Rugsėjis V. Juodpusienė 
 J. Ančerevičiūtė 

Metodikos taryba Pristatyti  konferencijos nuostatai, 
detalizuotos temos aptartas 
organizavimas. 

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

Lapkritis V. Juodpusienė Metodikos taryba Bus pristatytos gairės integruotų 
pamokų savaitei, skirtai L. van 
Bethoveno 250 metų sukakties 
minėjimui.  

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

Lapkritis 
Gruodis 

J. Ančerevičiūtė  
V. Juodpusienė 

Mokinių seimas 
Mokyklos taryba 
Klasių vadovai 

Bus aptarti numatomi gruodžio 
mėnesio renginiai, pristatyta II 
pusmečio pasiekimų suvestinė. 

3.7. Mokyklos 
bibliotekos veikla. 

3.7.1. Naujų knygų 
pristatymas 1 – 4 kl.   

Sausis (2 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojos 

Bus populiarinamas skaitymas, 
mokiniai supažindinti su labdaros 
fondo ,,Švieskime vaikus'' ir Metų 
knygos rinkimuose nominuotomis 
knygomis. 

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

Sausis (4 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojos 
A.Dirginčienė 

Mokiniai pagal paieškos taisykles 
bus mokomi rasti informaciją, gaus 
individualias užduotis, susipažins 
su 1a kl. mokinių piešinių parodėle 
pagal pristatytą knygą ,,Strykt 
pastrykt“. 

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

Sausio 13 d. J. Songailienė S. Petrėtienė Mokiniai išgirs Sausio 13 – osios 
istoriją, žiūrės video medžiagą  
,,Sausio 13 kronika“, diskutuos 
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apie tai, ką žmogui reiškia laisvė.  
3.7.4.  Knygų parodėlė, 
skirta Vasario 16 

Vasario (2 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojos 

Bus parengta knygų, eilėraščių, 
skirtų Lietuvai, ekspozicija. 

3.7.5. Susitikimas su 
rašytoju ir dailininku D. 
Šukiu 

Vasario (3 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojos 

Rašytojas pristatys savo kūrybą, 
vaikai skaitys autoriaus knygų 
ištraukas.  

3.7.6. Raiškiojo skaitymo 
popietė 2 – 4 kl.  

Vasaris (4 sav.) J. Songailienė R. Vasiliauskienė 
D. Dundulienė 

Dalyvaus apie 20 mokinių, kurie 
skaitys eiles apie Lietuvą. 
Renginys bus skirtas Lietuvos 
valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai.  

3.7.7. Mėgstamų knygų 
pristatymo rytmetys 2c 
kl. 

Kovas (1 sav.) J. Songailienė S. Petrėtienė Mokiniai pristatys savo mėgstamas 
knygas, vyks diskusijos. 

3.7.8. Mėgstamų knygų 
pristatymas 3 – 4 kl.  

Kovas (3 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojai 

Mokiniai pristatys savo mėgstamas 
knygas, vyks diskusijos. 

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

Balandis (1 sav.) J. Songailienė Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Bibliotekoje vyks integruotos 
lietuvių kalbos pamokos. Mokiniai 
seks ir inscenizuos įvairių rūšių 
pasakas. 

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

Balandis (1 sav.) J. Songailienė A. Lendzbergienė Bibliotekos erdves papuoš paroda, 
kuriai darbus pateiks 5 kl. 
mokiniai. 

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

Gegužė (1 sav.) J. Songailienė J. Ančerevičiūtė 
Pradinių klasių, 
lietuvių kalbos 
mokytojai 

Vyks muzikinė – literatūrinė 
popietė, kurios metu mokiniai 
pristatys savo kūrybą. Ji bus 
paviešinta mokyklos tinklapyje. 

3.7.12. Aktyviausių 
skaitytojų 
apdovanojimas. 

Gegužė (2 sav.) J. Songailienė - Bus apdovanoti aktyviausi 1 – 4 ir 
5 – 8 kl. knygų skaitytojai. 

3.7.13. Supažindinimas 
su bibliotekos 
naujienomis 1 - 4 kl. 

Rugsėjis  J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojai 

Bus populiarinamas skaitymas, 
mokiniai supažindinti su lietuvių 
autorių knygomis, skatinama 
lietuvybė. 
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3.7.14. Supažindinimas 
su biblioteka 1 kl. 

Spalis (3 sav.) J. Songailienė
  

Pradinių klasių 
mokytojai 

Mokiniai susipažins su 
naudojimosi biblioteka 
taisyklėmis.  

3.7.15. Metų knygos 
rinkimai 1 – 8 kl. 

Lapkritis - gruodis J. Songailienė J. Ančerevičiūtė 
Pradinių klasių, 
lietuvių kalbos 
mokytojai 

Per lietuvių kalbos pamokas 
mokiniai bus kviečiami skaityti 
knygas, pretenduojančias gauti 
Metų knygos vardą. Internetinėje 
erdvėje vyks Metų knygos 
rinkimai. Baigiamajame renginyje 
bus pristatomos knygų ištraukos, 
skelbiami „Juventos“ rinkimų 
rezultatai. 

3.7.16. Šiaurės šalių 
literatūros savaitė. 

Lapkritis (4 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojai 

Bus suburta 5 – 8 kl. mokinių 
grupė, kuri Šiaurės šalių literatūros 
ištraukas skaitys, pasakos 1 – 4 kl. 
mokiniams. Tikslas – skatinti 
garsųjį skaitymą, ir puoselėti 
pasakojamąsias tradicijas, geriau 
pažinti su Šiaurės šalių literatūrą. 

3.7.17. Knygų 
pristatymas 1 – 4 kl.  

Gruodis (1 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojai 

Bus populiarinamas skaitymas, 
mokiniai supažindinti su populiaria 
literatūra. 

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

Gruodis (2 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojai 

Bus parengta ir 1 – 4 kl. 
mokiniams pristatyta ekspozicija. 

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

Gruodis (3 sav.) J. Songailienė Pradinių klasių 
mokytojai 

Mokiniai bus supažindinti su Šv. 
Kūčių, Kalėdų tradicijomis, atliks 
burtus. 
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