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I. 2021 M. MOKYKLOS VEIKLOS VERTNIMAS 

 

TIKSLAS – ugdyti mokinį kaip harmoningą ir įvairiapusę asmenybę.  

 

UŽDAVINIAI: 

1. Užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi/ ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 

2. Plėtoti bendradarbiavimą, lyderystę ugdymui ir mokymuisi stiprinti. 

3. Gerinti bendruomenės mikroklimatą, socialinę emocinę aplinką. 

Trumpiniai – UP – ugdymo planas; UK – ugdymas karjerai; mokytojų metodinės grupės: DDFT -  dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo, 

technologijų, LT – lietuvių kalbos, UK – užsienio kalbų, MIGS – matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir socialinių mokslų, PR – pradinių 

klasių, MZ – muzikos; eNMPP - elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, PIRLS - tarptautinis skaitymo pasiekimų tyrimas 4 kl., 

MAP – mokinio asmeninė pažanga. 

Veiklos plano vertinimas: 4 (labai gerai), 3 (gerai), 2 (patenkinamai), 1 (blogai), 0 – nevertinta, nes nevyko dėl pandemijos  
 

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

Priemonė Data 
Atsakingi 

asmenys 

Partneriai 

ir kt. 
Numatomas rezultatas 

Rezultatas ir vertinimas  

1.1.  Pamokų stebėjimas 

ir jų aptarimas 

(stebėjimo prioritetai - 

diferencijavimas, 

individualizavimas, 

skirtingo lygmens namų 

darbų skyrimas, 

įsivertinimas). 

 

2021 Pavaduotoj

ai 

ugdymui, 

direktorė 

Mokytojai ● Vadovaujantis stebimų 

pamokų planais,  mokyklos veiklos 

mėnesių planais, bus stebėtos gyvos, 

nuotolinės, įrašuose pateiktos 

kiekvieno mokytojo 1-2 pamokos.  

● Stebimų pamokų datas siūlys 

mokytojai. 

● 75 proc. pamokų bus fiksuotos 

prioritetinės pamokų sritys. 

 

 

● Iš 78 mokytojų buvo stebėtos 60 - ies 

mokytojų pamokos (77 proc.): LT – iš 5 - 

5, UK – iš 12 - 7, MIGS – iš 11- 15, 

PRAD – iš 15 - 15, MUZ – iš 28 - 19, 

DDFT - iš 7 - 3. 

● Iš 60 stebėtų pamokų prioritetinės 

pamokų sritys fiksuotos 32 pamokose 

(53%): LT – iš 5 - 4, UK – iš 12 -  4, 

MIGS – iš 15 - 7, PRAD – iš 15 - 7,  

MUZ – iš 19 - 8, DDFT – iš 3 - 2. 

● Iš 78 mokytojų 25 (32 proc.) mokytojai 
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Bendras vertinimas - 

2,9 

 fiksavo TAMO skirtingo lygmens namų 

darbus: LT –  iš 5 - 4, UK – iš 12 - 4, 

MIGS – iš 15 - 7, PRAD – iš 11 - 5, 

MUZ – iš 19 - 4, DDFT – iš 7 - 1. 

1.2.  Integruotų 

pamokų/veiklų 

planavimas ir vedimas. 

 

Bendras vertinimas - 

3,1 

2021 Mokytojai Socialiniai 

partneriai 

● Kiekvienas mokytojas, 

bendradarbiaudamas su kolega, ves 

integruotas pamokas: 1 - 4 kl. - 3 – 5,  

5 - 8 kl. 2 - 3. 

● Pagal mokyklinius projektus 

„Menai linksmai”, „Misija Marsas“ 

vyks užsiėmimai visose 1 – 4 kl. 

● Bus sudarytas integruotų pamokų 

planas. 

● Integruotų pamokų datos, temos, 

klasės atsispindės mokyklos plano 

mėnesių lentelėse, TAMO. 

● Po integruotų pamokų mokytojai 

vykdys sklaidą mokyklos tinklapyje, 

facebook*e. 

● Iš X metodinės grupės narių, X 

mokytojų vedė 3–5 integruotas pamokas 

su kolega (1-4 kl.), 2–3 integruotas 

pamokas su kolega (5-8 kl.): 

LT – iš 5 – 5 (15 pam.), 

UK – iš 11 – 2 (vedė 3  - 31 pam.),  

MIGS – iš 10 – 6 (178 pam.), 

PRAD – iš 15 – 10 (vedė 14 – 90 pam.), 

MUZ – iš 11 – 2 (vedė 6 – 11 pam.), 

DDFT – iš 8 – 7 (vedė 7 – 518 pam.). 

 

Iš 60 mokytojų sutartą skaičių integruotų 

pamokų vedė 32 mokytojai (53 %).   

 

Visose 1 – 4 kl. vyko užsiėmimai pagal 

integruotus projektus „Menai linksmai”, 

„Misija Marsas“ (mokyt. A.Lendzbergienė, 

mokyt. E. Bukienė). 

 

● Integruotos pamokos fiksuotos 

metodinių grupių veiklos metiniuose 

planuose, mokyklos el. dienyne, mokyklos 

veiklos mėnesių planuose. Pirminis 

integruotų pamokų planas buvo netikslus, 

perteklinis, tad jį pildyti, tikslinti 

atsisakyta. 

● Iš X metodinės grupės narių, X 

mokytojų vykdė sklaidą apie integruotas 
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pamokas mokyklos tinklapyje, facebooke 

ar žiniasklaidoje: 

LT – iš 5 – 0, UK – iš 11 – 2, MIGS – iš 

10 – 2, PRAD – iš 15 – 10, MUZ – iš 11 – 

1, DDFT – iš 8 – 5. 

Iš 60 mokytojų sklaidą vykdė 20 (33%). 

1.3. Pamokų/veiklų, 

vykstančių kitoje 

mokomojoje 

erdvėje/virtualioje 

aplinkoje, vedimas.  

 

Bendras vertinimas - 

3,4 

2021

 

  

Mokytojai Socialiniai 

partneriai 

Vyks pamokos/veiklos kitoje 

ugdomojoje erdvėje: 

● 1 - 4 kl. - 3 – 5, kiekvienoje 5 - 8 kl., 

kurioje dirba mokytojas 

dalykininkas,  2 – 3. 

● Po integruotų pamokų mokytojai 

vykdys sklaidą mokyklos tinklapyje, 

facebooke. 

● Iš X metodinės grupės narių, X 

mokytojų vedė pamokas kitoje 

mokomojoje erdvėje (ne mokykloje): 3 – 5 

(1-4 kl.), 2 – 3 (5-8 kl.): 

PRAD –  iš 15 – 10, LT – iš 5 – 5, UK – iš 

11 – 1, MIGS – iš 10 – 2, MUZ – iš 11 – 3, 

DDFT – iš 8 – 2. 

● Iš 60 mokytojų pamokas kitoje erdvėje 

vedė 23 (38 %). 

Iš X metodinės grupės narių, X mokytojų 

po tokių pamokų vykdė sklaidą: 

PRAD – iš 15 – 13, LT – iš 5 – 0, UK – iš 

11 – 1, MIGS – iš 10 – 2, MUZ – iš 11 – 

0, DDFT – iš 8 – 2. 

● Iš 60 mokytojų sklaidą vykdė 18 

mokytojų (30%). 

I.4. Mokinių mokymosi 

pasiekimų stebėsena ir 

analizavimas:  

● signalinių pusmečių 

rezultatų analizė,  

● pusmečių rezultatų 

aptarimai,  

● eNMPP rezultatų 

analizė,  

● PIRLS tyrimo vykdymas 

2021 R. 

Dauliuvien

ė 

I. Barkienė 

Mokytojai ● 2 kartus per m. m. lentelėje bus 

fiksuojama informacija apie mokinius, 

kuriems gresia nepatenkinami 

įvertinimai. 

● 2 kartus per m. m. mokytojai 

pateiks pažangumo ataskaitas. 

● situacija bus aptarta VGK, 

administracijos, mokytojų 

susirinkimuose. 

● Numatoma, kad metinis 5 – 8 kl. 

● 2 kartus per m. m. lentelėje bus 

fiksuojama informacija apie mokinius, 

kuriems gresia nepatenkinami 

įvertinimai. 

● 2 kartus per m. m. mokytojai pateiks 

pažangumo ataskaitas. 

● situacija bus aptarta VGK, 

administracijos, mokytojų 

susirinkimuose. 

● 5 – 8 kl. mokinių mokymosi 
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ir analizė. 

 

 

Bendras vertinimas - 

3,4 

mokinių mokymosi pažangumas bus 

98,6%, vidutinis pažymys – 7,7, 

mokinių, padariusių ugdymosi 

pažangą – 64,5%., aukštesniuoju 

lygmeniu besimokančiųjų – 9,1%.  

● 99% mokinių dalyvaus bent vieno 

dalyko eNMPP.  

● Metodinėse grupėse vyks eNMPP 

rezultatų analizė. 

● PIRLS tyrime dalyvaus dvi 

ketvirtos klasės. 

pažangumas 99,29%; vidutinis 

pažymys – 8,1;, mokinių, padariusių 

ugdymosi pažangą – 81,2%., 

aukštesniuoju lygmeniu 

besimokančiųjų – 11,1%.  

● 99% 4, 8 kl. mokinių dalyvavo bent 

vieno dalyko eNMPP. 

● LT, MIGS, PR metodinėse grupėse 

vyko eNMPP rezultatų aptarimai. 

● Pagal NVA raštą PIRLS nukeltas. 

1.5. Apklausos „Namų 

darbų krūvis 5 - 8 kl.“ 

analizė, duomenų 

aptarimas. 

 

Bendras vertinimas - 

3,1 

Sausis 

 

 

Lapkri

tis 

I. Barkienė 

V. 

Juodpusien

ė 

S. Brasaitė 

Metodinė 

taryba 

● Apklausos duomenys bus 

apibendrinti administracijos 

susirinkime, pristatyti Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

● Metodinėje taryboje vyks diskusija, 

kurioje bus susitarta dėl mokinių 

krūvio mažinimo. 

● Bus atlikta pakartotina 5 – 8 kl. 

apklausa. 

● Balandžio mėn. vyko apklausa apie 

muzikinių klasių mokinių namų darbų 

krūvius. Dalyvavo 56,72% pagrindinio 

muzikinio ugdymo programos (5-7 kl.) 

mokinių. Apklausos rezultatai aptarti 

muzikos metodinės grupės susirinkime. 

● Vyko 5-8 klasių mokinių Namų darbų 

krūvio tyrimas (dalyvavo 56,4 proc.). 

Tyrimą atliko veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupė. Duomenys aptarti 

administracijos susirinkime, pristatyti 

mokytojų susirinkime. Pateiktos išvados. 

Pagal tyrimo išvadas dauguma 5-6 kl. 

mokinių namų darbų atlikimui skiria  nuo 

30 min. iki 1 val.,  7 kl. mokiniai – 

vidutiniškai nuo 1 val. iki 2 val., 8 kl. 

mokiniai - vidutiniškai nuo 30 min. iki 2 

val. 

(mokinių krūviai atitinka numatytus 

„Mokinių krūvių reguliavimo tvarkos 

aprašo“ reikalavimus. 
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● 2022 m. kovo mėn. planuojamas 

pakartotinis Namų darbų krūvio tyrimas. 

1.6. Tarptautinės 

(nuotolinės) praktinės - 

metodinės konferencijos 

„Muzikos įtaka mano 

gyvenimo kelio 

pasirinkimui” 

organizavimas. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Vasari

o  

25 d. 

R. 

Tamašausk

ienė 

V. 

Juodpusienė 

L. 

Tamošiūnas 

T. Laugalis 

● Konferencijoje dalyvaus 20 

dabartinių ir 15 buvusių mokinių.  

● Muzikos mokytojai pakvies buvusius 

mokinius dalyvauti konferencijoje ir 

ruoš renginiui dabartinius mokinius.  

● Bus atnaujinti mokyklos ryšiai su 

buvusiais mokiniais.   

● Konferencijoje parengti 28 pranešimai.  

● Dalyvavo 15 buvusių ir 3 dabartiniai 

mokiniai. 

● Konferencijoje pranešimus paruošė ir 

pristatė direktorė R. Tamašauskienė, 8 

„Juventos” progimnazijos muzikos 

mokytojai. 

● Pranešimai visus metus buvo viešinami 

„Juventos”  facebook paskyroje. Atnaujinti 

ryšiai su buvusiais mokiniais.  

1.7. Pagalbos teikimas 

mokiniui nuotolinio 

mokymosi metu, 

dalykinėse 

konsultacijose. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

2021 R. 

Dauliuvien

ė 

I. Barkienė 

Mokytojai ● Bus parengtos atmintinės mokiniams 

ir jų tėvams.  

● Vyks nepatenkinamai besimokančių, 

gaunančių kelis iš eilės 

nepatenkinamus įvertinimus mokinių 

dalykinių konsultacijų lankomumo 

priežiūra ir stebima pažanga.  

●  Vyks informacijos sklaida 

mokiniams, jų tėvams, mokytojams. 

● Atmintinės parengtos, talpintos Tamo. 

● Atnaujinta Pagalbos mokiniui teikimo 

atmintinė, APROBUOTA VGK 

susirinkime 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. 

VGK-13, joje numatyta visapusė pagalba, 

jos teikimo nuoseklumas. Informacija 

pateikta Tamo, mokyklos tinklalapyje. 

 

1.8. Mokomųjų dalykų 

programų atnaujinimas. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

Sausis  

Vasari

s - 

kovas 

Administra

cija 

Metodinė 

taryba 

Metodinės 

grupės 

● Bus organizuotas susipažinimas su 

atnaujintomis dalykų programomis, 

teikiami siūlymai.  

● Vyks aptarimas metodinėse grupėse.  

● Mokytojai pakoreguos ilgalaikius 

teminius planus. 

● Muzikos mokytojai aptarė atnaujinamas 

bendrąsias programas, kompetencijų 

ugdymą. Vadovaujantis programos 

gairėmis paruoštos naujos Muzikos 

pažinimo (1-4 kl.), Solfedžio (5-7 kl.) ir 

Muzikos istorijos (8 kl.) programos. 

1.9. STEAM dienos 

organizavimas (1 – 8 kl. 

kultūrinė, pažintinė ir kt. 

veikla). 

 

Kovo  

16 d. 

E. Bukienė  

Ančereviči

ūtė 

MIGS 

Klasių 

vadovai 

Dienos tema – „Misija – Marsas“ 

(probleminis klausimas - ar žmogus 

gali gyventi Marse?). Darbo grupė 

parengs užduočių planą, kurias 

mokiniai pradės vykdyti per pamokas 

Kovo 16 d. 1 – 8 kl. mokiniai atliko 

STEAM užduotis, parengtas mokytojų E. 

Bukienės, A. Dirginčienės, V. 

Adomaitienės, R. Vargalienės. Tema - 

„MISIJA: MARSAS“. 
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Bendras vertinimas - 4 ir tęs per STEAM dieną. 

 

1 – 4 kl. mokiniai atliko „Marsiečių 

mankštą“, susipažino su Saulės sistemos 8 

planetomis, gamino Saulės sistemos 

maketą, meistravo 3D akinius, su kuriais 

galėjo pasižvalgyti po Raudonosios 

planetos paviršių, kūrė ketureilius, piešė, iš 

popieriaus lankstė planetas, darbavosi 

„Paint“ programa ir iš darbelių dėliojo 

koliažą. 

5–8 kl. mokiniai stebėjo realius Marso 

paviršiaus vaizdus, kuriuos nufilmavo ar 

nufotografavo Marse dirbantys žmonės, 

ypatingą dėmesį skyrė vasario 18 d. į 

Marsą nusileidusiam jau penktajam 

marsaeigiui „Perseverance“, atliko 

užduotis, kurių tikslas – nustatyti, kaip jų 

svoris keičiasi lankantis Marse ir 

Mėnulyje, kiek dienų (parų) keliavo 

marsaeigis iki Marso, koks buvo jo greitis, 

per kiek laiko Saulės šviesa pasiekia Marso 

paviršių, koks trumpiausias atstumas mus 

skiria nuo Raudonosios planetos, kaip 

mokiniai įsivaizduotų Marso gyventoją ir 

kt. 

https://www.svietimonaujienos.lt/misija-

marsas/ 

1.10. Virtuali 

respublikinė 1 - 4 kl. 

mokinių konferencija, 

mokytojų diskusija 

,,Mažieji technologijų 

kūrėjai”. 

Kovo 

24 d.  

R. 

Dauliuvien

ė 

D. 

Kontrimienė 

A. 

Mažonavičie

nė 

R. 

Kasparienė 

● Konferencijoje dalyvaus 20 pradinių 

klasių mokinių, mokytojų  iš 

10  respublikos mokyklų.  

● Bus sukurtas el. žurnalas. 

https://www.svietimonaujienos.lt/mazieji-

technologiju-kurejai-dalijosi-atradimais/ 

Kovo 24 d. Šiaulių „Juventos“ 

progimnazijoje „rinkosi“ „mažųjų 

technologijų kūrėjai“ iš Šiaulių apskrities, 

Kauno, Kėdainių miestų bei Telšių, 

https://www.svietimonaujienos.lt/misija-marsas/
https://www.svietimonaujienos.lt/misija-marsas/
https://www.svietimonaujienos.lt/mazieji-technologiju-kurejai-dalijosi-atradimais/
https://www.svietimonaujienos.lt/mazieji-technologiju-kurejai-dalijosi-atradimais/
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Bendras vertinimas - 4 

A. 

Dirginčienė 
Vilniaus, Klaipėdos, Kaišiadorių, Kauno 

rajonų mokyklų. Bus skurtas e. žurnalas. 

1.11. Skirtingų gebėjimų 

mokinių 

mokyklos/miesto 

renginys. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Geguž

ė 

R. 

Dauliuvien

ė 

R. 

Kasparienė 

VGK ● Renginyje dalyvaus 25 mokiniai iš 3 

- 4 miesto mokyklų.  

● Mokiniai suvoks bendradarbiavimo, 

bendravimo esmę, lavins emocinį 

intelektą, fizinę veiklą, valią, atmintį. 

Gegužės 25 d. mokyklos stadione vyko 

renginys „Sėkmės takeliu”. Tai tradiciniu 

tapęs renginys, vykstantis trečią kartą. Dėl 

karantino šiais mokslo metais renginys 

skirtas tik progimnazijos mokiniams. 

Renginio metu buvo lavinamas mokinių 

emocinis intelektas, fizinė veikla, valia, 

atmintis, pastabumas, mokiniai patyrė daug 

gerų emocijų. Dalyvavo 30 trečių klasių ir 

4c ir 4d klasių mokinių. Kiekviena 

komanda atliko užduotis visose stotelėse: 

„Pataikyk”, „Atspėk, kas tai?”, „Išrink 

pupeles”, „Žinių bagažas”, „Pamąstyk ir 

atsakyk”, „Taiklioji ranka”. Atlikę 

užduotis, mokiniai grįžo į stadioną, kur 

užbaigė rytmetį „veidrodine” mankšta, 

pasidžiaugė renginiu, buvo apdovanoti 

asmeninėmis dovanėlėmis. 

1.12. Muzikinių 

programų 

diferencijavimas, 

įgyvendinant Mėgėjų 

programą. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Geguž

ė 

Rugsėj

is 

V. 

Juodpusien

ė 

L. 

Mikutienė 

G. 

Šimonienė 

D. 

Ramanauski

enė 

● Atsižvelgiant į kintančius mokinių 

poreikius, bus atnaujintos ir  parengtos 

2 Mėgėjų programos (solfedžio ir 

individualaus instrumento). 

● Pagal Mėgėjų programas nuo 09 – 

01 mokysis 5 mok. iš 5-7 kl. 

(programą baigus, įteikiama mokyklos 

pažyma). 

● 2021 m. pavasarį parengtos solfedžio ir 

individualaus instrumento Muzikos mėgėjų 

programos, skirtos mokiniams, kurie 

nesiekia profesionalaus muzikavimo (Prot. 

MZ-9, 2021-06-21). 

● Muzikos mėgėjų programą nuo 2021-09-

01  pasirinko 10 mokinių. 

1.13. Tėvų ir mokinių 

apklausa „Ugdymo 

turinio 

diferencijavimas“. 

Geguž

ė 

S. Brasaitė Darbo 

grupė 

Mokiniai 

Tėvai 

Remiantis ankstesnės apklausos 

rezultatais, kryptingai siekiant 

pagerinti ugdymo diferencijavimą 

pamokoje, bus atlikta pakartotinė tėvų 

Vyko pakartotinė mokinių tėvų apklausa. 
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Bendras vertinimas -

3,3 

 ir mokinių apklausa. 

(NŠA 2020 apklausoje mažiausias 

vertes surinko mokinių klausimas „Per 

pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis (vertė 

2,5) ir tėvų klausimas „Per pamokas 

mano vaikas turi galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis” (vertė 

2,9). 47 % apklaustų mokinių ir 28 % 

tėvų teigia, kad mokiniai negali 

pamokose pasirinkti skirtingų 

užduočių). 

1.14. Šiaulių m. 1 - 4 kl. 

mokinių konferencija 

„Aš turiu pomėgį. O tu?” 

 

Bendras vertinimas - 4 

Spalio  

21 d. 

R. 

Dauliuvien

ė 

A. 

Dirginčienė 

K. 

Kontrimien

ė 

A. Zorienė 

I. Karskienė 

● Konferencijoje dalyvaus 15 - 20 

pradinių klasių mokinių iš Šiaulių m. 

● Bus sukurtas el. žurnalas. 

● https://www.svietimonaujienos.lt/as-

turiu-pomegi-o-tu-2/ 

36 pradinukai, 26 pedagogės iš Šiaulių, 

Kėdainių, Joniškio, Vilniaus, Kauno ir 

Marijampolės su džiaugsmu dalijosi tuo, 

kuo vaikai gyvena laisvalaikiu. Sukurtas e. 

žurnalas. 

1.15. Respublikinės 

konferencijos 

„Šiuolaikinė pamoka 3” 

organizavimas.  

 

Bendras vertinimas - 4 

Lapkri

čio 17 

d.  

R. 

Tamašausk

ienė, I. 

Barkienė  

Administrac

ija 

● Programa bus suderinta su Šiaulių 

miesto švietimo centru.  

● Atviras/meistriškumo 

pamokas/klasių valandėles/ugdymo 

karjerai ir kt. užsiėmimus ves ir gerąja 

patirtimi dalinsis 15 progimnazijos 

mokytojų.  

● Konferencijoje dalyvaus apie 30 

respublikos pedagogų.  

Konferencija organizuota 

bendradarbiaujant su Šiaulių miesto 

švietimo centru. Plenariniame posėdyje 

pranešimus skaitė progimnazijos direktorė 

R. Tamašauskienė, Šiaulių raj. Dubysos 

aukštupio mokyklos vadovas V. Bacys, 

Vilniaus Humanistinės mokyklos įkūrėja ir 

vadovė S. Petraitienė, Tauragės „Šaltinio” 

progimnazijos direktorė J. Lazdauskienė. 

Organizuotas nuotolinis renginys per 

TEAMS platformą. Gerąja patirtimi 

dalinosi 16 progimnazijos mokytojų 4 

darbo grupėse (demonstruotos 7 filmuotos 

https://www.svietimonaujienos.lt/as-turiu-pomegi-o-tu-2/
https://www.svietimonaujienos.lt/as-turiu-pomegi-o-tu-2/
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bei integruotos pamokos, 6 meistriškumo 

pamokos). 

Konferencijoje dalyvavo virš 180 dalyvių 

(buvo dalyvių iš Virtualios Italijos 

mokyklos). 

https://juventa.lt/pamoka-siuolaikiniam-

mokiniui/ 

1.16. Seminaras Šiaulių 

miesto muzikos 

mokytojams „Tradicijos 

ir šiuolaikiškumas”. 

 

Bendras vertinimas - 

3,3 

Lapkri

tis 

V. 

Juodpusien

ė 

L. 

Mikutienė 

L. 

Stankuvienė 

L. 

Tamošiūnas 

● Bus rodomos atviros/meistriškumo 

pamokos, vyks jų aptarimas. 

● Metodine patirtimi dalinsis 30% 

muzikos mokytojų. 

● Esant pandeminei situacijai, atskiro 

seminaro muzikos mokytojams buvo 

atsisakyta ir nutarta atskira sekcija jungtis 

prie progimnazijos organizuotos 

respublikinės konferencijos „Pamoka 

šiuolaikiniam mokiniui 3” (2021-11-17). 

Konferencijoje meistriškumo pamokas 

vedė ir pranešimus skaitė 4 muzikos 

mokytojai. 

 

 

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

 

Priemonė Data 
Atsakingi 

asmenys 

Partneriai 

ir kt. 
Numatomas rezultatas 

 

2.1. Metodinių 

susirinkimų 

organizavimas. 

 

 

Bendras vertinimas - 

3,5 

 

Kartą 

per 

mėn. 

I. 

Barkienė 

V. 

Pozniakov

ienė 

Administrac

ija 

● Vyks aktyvesnė metodinė veikla, 

pagrės mokytojų ir administracijos 

bendradarbiavimas.  

● Vyks 9 susirinkimai mokytojams 

aktualiais klausimais. Temos: 

MT nuostatų kūrimas, aprobavimas ir 

darbo plano kūrimas. 

Mokytojų veiklos įsivertinimas ir 

profesinis tobulėjimas.  

Diskusija „MAP situacijos analizė: 

Nuo rugsėjo 1 d. Metodinei tarybai 

vadovauja mokytoja metodininkė V. 

Pozniakovienė. MT darbo planas 

pristatytas Mokytojų susirinkime (2021-

01-14, MP-1). 

● Organizuoti susirinkimai, kuriuose 

aptarti šie klausimai: 

● Mokytojų veiklos įsivertinimas ir 

profesinis tobulėjimas.  

● MAP situacijos analizė: dokumento 

https://juventa.lt/pamoka-siuolaikiniam-mokiniui/
https://juventa.lt/pamoka-siuolaikiniam-mokiniui/
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dokumento tikslinimas“. 

Diskusija dėl bendruomenės 

mikroklimato. 

Bendrųjų programų atnaujinimas. 

UP kūrimas: 2020-2021 metų UP 

analizė, 2021-2022 m. m. gairės. 

Mokinių poreikių valandų skyrimas, 

konsultacijų skyrimo modelio 

tikslinimas. 

Gerosios patirties metodinių dienų 

organizavimas „Kolega – kolegai“. 

Ugdomųjų aplinkų kūrimas, 

priemonės (kabinetų apžiūra). 

Respublikinė konferencija „Pamoka 

šiuolaikiniam mokiniui 3“. 

tikslinimas. 

● Kas yra atvira pamoka? 

● Kvalifikacijos kėlimas 

● Teminis išorės vertinimas: kas tai? 

● Pagalbos mokiniui teikimas 

● Ugdymo/si aplinkos 

● UP kūrimas: 2020-2021 metų UP 

analizė, 2021-2022 m. m. gairės. 

Mokinių poreikių valandų skyrimas, 

konsultacijų skyrimo modelio 

tikslinimas. 

● Bendruomenės diskusija dėl 

mikroklimato. 

Organizuota gerosios patirties renginys 

„Kolega kolegai“. 

Organizuota respublikinė konferencija 

„Pamoka šiuolaikiniams mokiniui“. 

2.2. Mokinių ruošimas 

olimpiadoms, 

konkursams. 

 

Bendras vertinimas - 

3,5 

2021 Metodinių 

grupių 

pirmininka

i 

Mokytojai ● Visi mokytojai paruoš mažiausiai po 1 

mokinį. 

● Bus suaktyvintas mokinių 

dalyvavimas konkursuose.  

● Mokiniai įgis papildomų 

kompetencijų, įgūdžių, bus paskatinti 

pažymiu, padėka, socialinėmis 

valandomis. 

Iš X metodinės grupės narių, X mokytojų 

bent po 1 mokinį parengė olimpiadoms, 

konkursams:  

PRAD – iš 15 – 14 (90 mok.), LT – iš 5 – 

3 (9 mok.), UK – iš 11 – 2 (6 mok.), MIGS 

– iš 10 – 2 (7 mok.), MUZ – iš 11 – 2 (2 

mok.), DDFT – iš 8 – 4 (27 mok.). 

Iš 60 mokytojų mokinius olimpiadoms, 

konkursams rengė 28 (47%). 

2.3.Atvirų ir kolegialių 

pamokų stebėjimas, 

aptarimas. 

 

Bendras vertinimas - 2 

2021 Administr

acija 

Mokytojai ● Kiekvienas mokytojas ves ir stebės po 

2 - 4 pamokas, jas aptars. 

● Atviros pamokos bus skelbiamos 

mokyklos veiklos mėnesio plane. 

● Mokyklos veiklos plano mėnesių lentelėse 

sudaryta galimybė skelbti informaciją apie 

atviras, kolegialias pamokas. 

Iš X metodinės grupės narių, X mokytojų 

vedė 2 – 4 kolegialias pamokas,  jas aptarė: 

PRAD – iš 15 – 8, LT – iš 5 – 0, UK – iš 
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11 – 1, MIGS – iš 10 – 1, MUZ – iš 11 – 

1, DDFT – iš 8 – 7. 

Iš 60 mokytojų 2 – 4 kolegialias pamokas 

vedė ir aptarė 19 (32%). 

2.4. Teatro ir šokių, 

login*ukų klasių 

programų kūrimas, 

pristatymas, stebėjimas 

 

Bendras vertinimas - 

3,3 

2021 J. 

Ančereviči

ūtė 

V. 

Juodpusie

nė 

E. 

Mačiūnienė 

R. 

Rimkuvienė 

E. Bukienė 
S. 

Petuchovskis 

● Vasario mėn. bus sukurtos ir 

administracijos susirinkime pristatytos 

2 programos. 

● Su programomis supažindinti būsimų 

1 – o-kų tėvai. 

● Nuo spalio mėn. bus stebimos 

pamokos. 

● Gruodžio mėnesį vyks programų 

vadovų ir administracijos susirinkimas 

rezultatams aptarti.  

● 2021-09-01 parengta ir direktoriaus įsak. 

Nr. M-25 patvirtinta „Integruota šokio ir 

teatro programa 1 kl.” (A. Rimkuvienė, E. 

Mačiūnienė). Pagal programą mokosi 24 

1c kl. mokiniai. 

● Programa pristatyta 1 klasių mokinių 

tėvams. 

● Pamokos nestebėtos. 

● Susirinkimas vyks 2022 m. sausio mėnesį. 

2.5. Kvalifikacijos 

kėlimo ir tobulinimo 

tvarkos aprašo 

tikslinimas. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Vasaris  R. 

Dauliuvie

nė 

Metodikos 

taryba 

 

Bus atnaujintas profesinio tobulėjimo 

tvarkos aprašas ir susitarta dėl 

kvalifikacijos renginių, skirtų visiems 

mokytojams, prioritetų. 

Profesinio tobulėjimo aprašas atnaujintas, 

vadovaujantis galiojančiais dokumentais  

Tvarka patvirtinta Šiaulių ,,Juventos“ 

progimnazijos direktoriaus 2021 m. 

vasario 18 d. įsakymu Nr. V-32. 

Prioritetai pateikti mokytojų susirinkime, 

vadovaujantis LRŠMSM  įsakymu 2020 m. 

balandžio 2 d. Nr. V-504 „Dėl Valstybinių 

Ir Savivaldybių Mokyklų Vadovų, Jų 

Pavaduotojų Ugdymui, Ugdymą 

Organizuojančių Skyrių Vedėjų, Mokytojų 

Ir Pagalbos Mokiniui Specialistų 2020–

2022 Metų Kvalifikacijos Tobulinimo 

Prioritetų Patvirtinimo“, strateginiu, metų 

veiklos planu. 

Mokytojai metodinėse grupėse išrinko 

prioritetines kvalifikacijos kėlimo kryptis. 
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2.6. Veiklos skaitmeninių mokytojų kompetencijų gerinimui:  

2.6.1. Projektas „Europos 

Komisijos SELFIE 

priemonės įtraukimas į 

ugdymo procesą“.  

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

 

 

 

Sausis - 

lapkriti

s 

R. 

Dauliuvie

nė 

L.Tamošiū

nas 

E. Bukienė 

R. 

Vargalienė 

A. 

Dirginčienė 

D. 

Kontrimien

ė 

● Bandomojo projekto metu 

skaitmeninių kompetencijų 

įsivertinimui bus sudaryti 3 

klausimynai, skirti administracijai, 

mokytojams ir mokiniams.  

● Remiantis duomenimis, bus 

rengiamas skaitmeninės 

kompetencijos tobulinimo veiksmų 

planas ir strategija.  

● Bus sudaryta galimybė 

bendradarbiauti su kitais mokyklos 

bendruomenės nariais, kad jie galėtų 

mokytis ir dalintis patirtimi.  

● Vyks skaitmeninio švietimo 

patarėjų konsultacijos. 

● Bus siekiama SELFIE ženklelio. 

Įsivertinus visas sritis, darbo grupės 

nutarimu buvo susitarta, kad bus 

stiprinama INFRASTRUKTŪRA IR 

ĮRANGA. Metus laiko (mokytojams 

padedant), rinkti įrodymai sritims: 

lyderystė, infrastruktūra ir įranga, tęstinis 

profesinis tobulėjimas, mokymas ir 

mokymasis, vertinimo metodai, mokinių 

skaitmeniniai įgūdžiai, bendradarbiavimas 

ir tinklaveika,. 

Dalyvauta 15 – oje viešųjų 

konsultacijų/susitikimų, kur mokyklos 

dalijosi patirtimi, įžvalgas teikė projekto 

vadovai, vertintojai. 

Lapkričio 9 d. „Juventos“ komanda dalijosi 

savo patirtimi (per asmeninį komandos 

narių indėlį, savitumą, unikalumą buvo 

pristatyta mokyklos veikla).  

Sausio mėnesį vyks skaitmeninių mokyklų 

apdovanojimai. Į šventę bus pakviestos 

visos 25 mokyklos.  

2.6.2. ESF (vykdytojai, 

partneriai - Nacionalinė 

švietimo agentūra, 

Kauno technologijos 

universitetas) projektas 

„Saugios elektroninės 

erdvės vaikams kūrimas“  

https://wifi.lm.lt/apie-

projekta/ 

 

2021-

01-

01/202

2-05-21 

A.Gvergž

dys 

R.Tamašaus

kienė 

L. 

Tamošiūnas

S. Brasaitė 

● Vykdant ESF priemonę „Ugdymo 

turinio tobulinimas ir naujų mokymo 

organizavimo formų kūrimas ir 

diegimas“ ir dalyvaujant projekte, 

mokykloje bus sudaryta galimybė 

saugiai naudotis elektroninėmis 

paslaugomis bei elektroniniu 

(skaitmeniniu) ugdymo turiniu. 

● Mokykloje bus įrengta belaidžio 

interneto zona. Prie belaidžio interneto 

● Mokykloje įrengtos belaidžio interneto 

stotelės; 

● Informacinių technologijų mokytoja S. 

Brasaitė į atskirą duomenų bazę suvedė 

visos mokyklos mokinius, mokytojus ir 

pagal duotas nuorodas priskyrė belaidžio 

saugaus interneto prieigoms; 

● Mokytojai, administracija turi galimybę 

dalyvauti mokymuose apie saugų 

internetinį ryšį, jo teikiamas galimybes, 

https://wifi.lm.lt/apie-projekta/
https://wifi.lm.lt/apie-projekta/
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Bendras vertinimas - 

2,5 

galės jungtis autorizuoti naudotojai. 

● Bus parengti turinio filtrai ir 

prieigos prie interneto išteklių. 

● Bus sukurta kvalifikacijos 

tobulinimo programa ir metodinė 

medžiaga. 

● 1 mokyklos vadovas, pavaduotojas 

ūkiui, IT koordinatorius, 1 mokytojas 

bus apmokyti valdyti mokyklos tinklo 

parametrus, organizuoti belaidžio 

tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą 

kasdienėje veikloje. 

mokymai nemokami, dalyvauja 

progimnazijos direktorė R. Tamašauskienė. 

 

2.7. Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

 

Bendras vertinimas - 

3,6 

Vasaris V. 

Juodpusie

nė 

 

L. 

Laurinaitienė 

L. 

Stankuvienė 

L. 

Tamošiūnas 

L. Mikutienė 

● Bus išanalizuota ir įvertinta NVŠ 

veiklos kokybė.  

● Parengtas įsivertinimo protokolas.  

● Mokytojai aptars pateiktus rodiklius ir 

atliks vertinimą pagal 4 veiklos sritis. 

● 2021-02-15 d. dir. įsak. Nr. V-30 

patvirtinta darbo grupė NVŠ programų 

veiklos kokybės įsivertinimui atliko 2020 

m. veiklos analizę ir įvertino kokybę. 

2021-03-04 vyko muzikos mokytojų 

susirinkimas (prot. MZ-4), kuriame 

pristatyta NVŠ analizė, pateikta bendra 

vertinimo suvestinė, numatyti 4 tobulintini  

2021 m. rodikliai. 

2.8. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Vasaris R. 

Tamašaus

kienė 

J. 

Ančerevičiūt

ė 

E. Valaitienė 

● Bus vykdoma socialinių partnerių 

apklausa. 

● Bus parengtas bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais planas.  

Vykdyti renginiai lopšeliuose darželiuose 

„Ąžuoliukas”, „Drugelis”, „Berželis”. 

2021-02 mėn. vykdyta soc. - pilietinė 

(pedagoginė) veikla l/d „Kregždutė” 

(„Aitvariukų” ir „Boružiukų” grupėse), l/d 

„Drugelis” (I ir II grupėse). Organizuotas 

ir pravestas renginys, skirtas Vasario 16 - 

osios paminėjimui. 

2021-04 vykdytos savanoriškos 

(pedagoginės) veiklos l/d „Drugelis” 

(„Boružiukų” grupėje). Suvaidintas 



 

15 
 

popierinių lėlių teatras „Skruzdėlytė 

Tauškalytė”, pasakos „Jonukas ir Grytutė” 

skaitymas prieš miegą („Drugelių” 

grupėje). 

2021-05 mėn. organizuotas ir pravestas 

rytmetys - viktorina ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Lietuvos paukščiai" l/d 

“Drugelis”. 

2021-06 mėn. vykdyta savanoriška 

(pedagoginė) veikla - olimpinė popietė 

„Greičiau, aukščiau, tvirčiau” l/d 

„Drugelis” („Boružiukų” grupėje). 2021-

02 mėn. buvo vykdoma savanoriška 

(nuotolinė) veikla Jaunųjų gamtininkų 

centre. 

2021 m. savanoriauta „Šiaulių letenėlėje”. 

2021-02 mėn. organizuoti 2 susitikimai su 

VMI, 1 su Lietuvos muitinės atstovais ir 

kinologais. 

2021 m. dalyvauta Medelyno prog. 

organizuotame susitikimų cikle jaunimui 

#NORIUBŪTI. Vyko 15 susitikimų, 

kuriuose mokiniai virtualiai supažindinti  

su įvairiomis profesijomis.  

2021-04 dalyvauta Šiaulių „Santarvės” 

gimnazijos organizuotoje 5-8 kl. mokinių 

pažintinėje praktinėje konferencijoje „CV 

svajonių profesijai”. Konferencijoje 

pranešimus skaitė 6 „Juventos” 

progimnazijos mokiniai.  

2021-02 mėn. įvyko susitikimas su J. 

Janonio gimnazijos administracija dėl 
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bendradarbiavimo aptarimo. 

Soc. partneriai pakviesti į mokyklos 50 

metų sukakties šventę 2021-06-01. 

2021-12-02 Progimnazijos direktorės R. 

Tamašauskienės organizuotas Metodinės 

tarybos vizitas į J. Janonio gimnaziją, 

kompetencijų aptarimui, planų svarstymui. 

2.9. Gerosios patirties 

metodinių dienų „Kolega 

– kolegai“ 

organizavimas. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Balandi

s Spalis 

mėn. 

Metodikos 

taryba 

Administrac

ija 

Bus dalintasi dalyvavimo 

kvalifikacijos renginiuose patirtimi, 

vedamos meistriškumo pamokos ir kt. 

Balandžio mėn. organizuotas nuotolinis 

gerosios patirties renginys „Kolega 

kolegai“, numatytos renginio prioritetinės 

sritys. Renginys organizuotas dviem 

etapais: plenarinė dalis (dalyvavo visi 

mokytojai) ir darbas metodinėse grupėse. 

Plenarinėje dalyje buvo pristatyti 9 

pranešimai. MIGS ir UK metodinėse 

grupėse pranešimus skaitė J. Janonio 

gimnazijos mokytojai. 

Lapkričio mėn. organizuota gerosios 

patirties sklaidos konferencija „Pamoka 

šiuolaikiniams mokiniui 3“. 

2.10. MAP (mokinio 

asmeninės pažangos) 

dokumento tikslinimas. 

 

Bendras vertinimas – 

2,6 

I ketv. 

(tik IV 

ketvirtyj

e - V. 

Pozniak

ovienė) 

V. 

Pozniakov

ienė 

Administrac

ija 

● Bus sudaryta darbo grupė.  

● Parengtas 1 - 4, 5 - 8 kl. MAP 

tvarkos aprašas ir jo priedai. 

Vasario 17 d. MT susirinkime diskutuota 

dėl MAP, buvo pasiūlyta nauja pažangos 

fiksavimo forma. Metodinėse grupėse 

vyko diskusija dėl MAP taikymo 

pereinamuoju laikotarpiu. 

Bendradarbiaujama su VUŠA dėstytoju M. 

Stonceliu, rengiamas naujas MAP modelis.  

2.11. Respublikinių, Šiaulių m. dalykinių konkursų, 

konferencijų, olimpiadų, renginių organizavimas (veiklos, 

nesusijusios su mokyklos jubiliejumi): 

● Visos metodinės grupės organizuos 

1 - 2 respublikinį/Šiaulių m. 

renginį. 

● Bus parengtas metinis dalykinių 

renginių planas ir nuostatai. 
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2.11.1. Šiaulių m. 6 - 12 

kl. muzikos olimpiada. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Vasario  

9 d. 

V. 

Juodpusie

nė 

Muzikos 

mokytojai 

Muzikos olimpiadoje mokyklai 

atstovaus 1 mokinys. 

Šiaulių miesto nuotolinė muzikos 

olimpiada įvyko 2021-02-09. Olimpiadą 

organizavo muzikos mokytojai (Švietimo 

sk. ved. 2021-02-03 įsak Nr. Š-33). 

Olimpiadoje dalyvavo 2 mokinės, abi 

laimėjo 1 vietas.  

2.11.2. Šiaulių m. 

draugiškos stalo teniso 

varžybos.  

Gegužė L.Sabaliau

skienė  

I. 

Razumien

ė

  

J. 

Ančerevičiū

tė 

● Dalyvaus svečių komandos iš 

Šiaulių „Romuvos“, Salduvės 

progimnazijų. Mokiniai bus paskatinti 

atminimo dovanėlėmis.  

● Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, 

FB. 

Varžybos nevyko dėl karantino. 

 

2.11.3. Šiaulių miesto 5 - 

6 kl. lietuvių kalbos 

olimpiada. 

Gegužė

s  

4 d. 

L. 

Tomanaitė 

Šiaulių 

Gegužių 

progimnazij

a 

● Olimpiadoje dalyvaus 4 

juventiečiai. 2 iš jų laimės prizines 

vietas.  

● Darbų vertinimo komisijoje 

dalyvaus 4 progimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojos. 

Olimpiada dėl COVID neorganizuota. 

 

2.11.4. Šiaulių m. 

netradicinės 5 – 6 kl. 

kvadrato varžybos. 

Rugsėji

s 

Spalis 

L.Sabaliau

skienė  

I. 

Razumien

ė

  

J. 

Ančervičiūt

ė 

● Dalyvaus svečių komandos iš 

Šiaulių „Romuvos“ ir Salduvės 

progimnazijų. 

● Mokiniai bus paskatinti atminimo 

dovanėlėmis.  

● Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, 

facebooke. 

Varžybos nevyko dėl karantino. 

 

2.11.5. Šiaulių m. 

draugiškos varžybos 

„Taiklioji ranka”.  

Lapkriti

s 

L.Sabaliau

skienė  

I. 

Razumien

ė

 

  

J. 

Ančerevičiū

tė 

• Dalyvaus svečių komandos iš 

Šiaulių „Romuvos“, Salduvės 

progimnazijų. 

• Mokiniai bus paskatinti atminimo 

dovanėlėmis.  

• Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, 

facebooke. 

Varžybos nevyko dėl karantino.  

Varžybos spalio mėnesį organizuotos 

mokyklos mokiniams per pertraukas  lauko 

sporto aikštelėje. 
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2.11.6.Šiaulių m. 

kalėdinis stalo teniso 

turnyras „Juventa“ - 

Medelynas”. 

Gruodis L.Sabaliau

skienė  

I. 

Razumien

ė

 

  

J. 

Ančerevičiū

tė 

• Dalyvaus svečių komandos iš 

Šiaulių „Romuvos“, Salduvės 

progimnazijų. 

• Mokiniai bus paskatinti atminimo 

dovanėlėmis.  

• Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, 

facebooke. 

Varžybos nevyko dėl karantino. 

 

2.12. Tarptautinių, 

respublikinių, Šiaulių m. 

projektų vykdymas: 

• 17 mokytojų (19%) vykdys 8 tarptautinius, 5 respublikinių ir 1 Šiaulių 

miesto projektą. 

• Projektinėje veikloje dalyvaus 22 klasės iš 30 (73%): visos 1 – 4 kl., 6abc, 

7abc kl. bei 5 – 8 kl. choras. 

 

2.12. 1.  Tarptautinis 

(Oxford University 

Press) “The Project 

Competition 2021 - Who 

will you invite to your 

video call?” („Ką 

pakviesti video 

pokalbiui?“. 

 

Bendras vertinimas - 4 

2020-

11-02- 

2021-

05-29 

V. 

Klimaviči

enė 

- Dalyvauja 6bcd, 7ab kl. 

Tikslas – skatinti mokinių 

kūrybiškumą, kritinį mąstymą, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

Mokiniai dirbs grupėmis arba poromis, 

jie sukurs „gyvąjį“ ekraną, prie kurio 

pakvies žmones (jie gali būti iš bet 

kurio laikmečio), kuriems užduos 

klausimus, o taip pat parašys ir 

įsivaizduojamus atsakymus.  

Mokinių darbai bus išsiųsti Oksfordo 

universiteto leidyklai ir dalyvaus 

konkurse. 

Mokinių darbai išsiųsti Oksfordo 

universiteto leidyklai ir dalyvavo 

konkurse. Gauta padėka. 

 

2.12.2.Tarptautinis 

Nordplus eTw “Wonders 

of the digital world” 

(,,Skaitmeninio pasaulio 

stebuklai”). 

 

 

2019-

08-01 - 

2021-

09 

A. 

Dirginčien

ė 

D. 

Kontrimien

ė 

I. Karskienė 

V. 

Bernikienė 

R. 

Dalyvauja 2a, 3a, 4c, 6b kl. 

Partneriai - Danija, Norvegija, Latvija, 

Estija Lietuva. 

Pagrindinės veiklos: mokyklos 

pristatymas, paprasti eksperimentai su 

kompiuteriu ir robotais, kalėdiniai 

papročiai, eksperimentai su vandeniu, 

Įvyko baigiamosios savaitės online 

renginiai. Organizavo susitikimą Latvijos 

partneriai. Kiekvieną savaitės dieną visos 

partnerinės komandos pristatinėjo veiklas: 

orus, šalis, klases, papročius, tradicijas. 

Sukurta elektroninė knyga. Dalyvavo 6 

mokytojai, 100 mokinių. 
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Bendras vertinimas - 4 Vargalienė eksperimentai su žaliąja energija, 

inžineriniai eksperimentais – ęo 

sekundžių veikiančio įrenginio 

gaminimas. Galutinis produktas – 

elektroninė projekto veiklų knyga. 

Projektui suteiktas europinis kokybės 

ženklelis 

 

2.12.3.Tarptautinis 

Erasmus+ eTwinning 

“Alise in Wonderland: 

Discovering our roots” 

(,,Alisa stebuklų šalyje”). 

 

Bendras vertinimas - 4 

2018-

08-01 -

2021-

09 

A. 

Dirginčien

ė 

D. 

Kontrimien

ė 

I. Karskienė 

S. 

Abalikštien

ė 

Dalyvauja 2a, 3a, 4c, 6b kl. 

Partneriai - Ispanija, Graikija, Italija, 

UK, Šiaurės Airija (UK), Lietuva. 

Pagrindinės veiklos: šalies emigracijos 

istorijos nagrinėjimas, demokratija 

mokykloje – klasės seniūno rinkimai, 

piešimas pagal S.Dali, bendras 

istorijos kūrimas. Baigiamasis 

produktas – elektroninis žurnalas apie 

projekte vykdytas veiklas. 

Vyko 2 virtualūs projekto susitikimai, 

organizuoti JK ir Italijos partnerių. UK 

susitikime 4c, 5a ir 6b klasių mokiniai 

parengė pristatymus apie: nuotolinio 

mokymosi patirtį mokykloje, velykų 

papročius,  ko projekte dalyvaujantys 

mokiniai išmoko iš istorijos apie Alisą, 

kuria buvo paremtas visas projektas.  

Italijos susitikime 4c, 5a ir 6b mokiniai 

pristatė savo miesto istoriją, parengė 

Lietuvoje vykusio susitikimo apžvalgą, 

sugiedojo šalies himną ir padainavo 

liaudies dainą. Projekto koordinatoriai - 

Ispanijos mokykla_ pristatė parengtą 

galutinį produktą - elektroninį žurnalą. 

 Dalyvavo 6 mokytojai, 100 mokinių. 

2.12.4. Tarptautinis eTw 

“Schoolovision 2021 - 

lucky 13th edition 

(„Mokyklų Eurovizija“). 

 

Bendras vertinimas - 

3,8 

2020-

11-02 - 

2021-

05-30 

A. 

Dirginčien

ė 

L. 

Stankuvienė 

L. 

Mikutienė 

Dalyvauja 2a kl. 

Kartu su kitų 23 šalių mokiniais, 

antrokai dainų konkursui rengs ir 

įrašys dainą. Vyks balsavimas. 

Užimta 10 vieta. 

 

2.12.5. Tarptautinis eTw 

“STEAM in the World of 

Fairy Tails” 

(,,STEAM*as pasakų 

2020-

10-01- 

2021-

05-30 

A. 

Dirginčien

ė 

I. Karskienė 

A. Zorienė 

A. 

Mažonaviči

Dalyvauja 2ab, 3ab kl. 

Dalyvauja Latvijos, Estijos ir Lietuvos 

mokyklų pradinukai/darželių 

ugdytiniai. Vaikai skaito pasakas ir 

Projekto metu remiantis pasakomis atlikta 

daug integruotų įvairių veiklų. Įvertinta 

nacionaliniu kokybės ženkleliu. 
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pasaulyje”). 

 

Bendras vertinimas – 4 

 

enė pagal jas atlieka STEAM*inius 

darbelius. 

2.12.6. Tarptautinis eTw 

"My Dreams Do Not 

Have To Wear Masks” 

“Mano svajonėms 

nereikia dėvėti kaukių” 

 

Bendras vertinimas - 4 

2020-

10-01- 

2021-

05-30 

Ž. 

Leinartien

ė 

V. 

Bernikienė 

Dalyvauja 6a kl. bei. mokiniai iš 

Turkijos, Graikijos ir Vokietijos. 

Vyks šalių (mokyklų, miestų, 

muzikos, tradicinių valgių ir lankytinų 

vietų) pristatymai, projekto logotipo 

rinkimai (laimėjo 6a kl. mok. M. 

Ptašinskaitės logotipas), kuriamas 

projekto dienoraštis, organizuojamos 

veiklos, kurios padėtų psichologiškai 

lengviau išgyventi pandeminį 

laikotarpį, tobulinamos skaitmeninės 

kompetencijos ir anglų k. įgūdžiai. 

 

Projekte įgyvendinamos veiklos buvo 

integruotos į anglų k., IT, dailės, 

technologijų, istorijos, geografijos pamokų 

turinį. Paminėtos Saugaus interneto, 

Žemės, eTwinning dienos. Vyko virtualūs 

projekto partnerių susitikimai(4 bendri, 6 

mokytojų). Mokiniai ne tik buvo klasės, 

mokyklos, miesto, šalies ambasadoriais, 

bet ir gilinosi į pasaulines problemas. 

Projekto žurnale Twinspace patalpintos 

127 veiklą iliustruojančios fotografijos, 12 

video, 27 failai. Sukurtas pandemijos 

dienoraštis, savo klasės, mokyklos, miesto, 

šalies, tradicinių patiekalų, muzikos, šokių 

pristatymai. Taip pat sukurta jungtinė e-

knyga, 12 skaitmeninių žaidimų 

aplinkosaugos, švietimo, lygių teisių 

klausimais bei įsivertinimo/įvertinimo 

klausimynai mokytojams ir mokiniams. 

Projekto veiklos buvo viešinamos 

socialiniuose tinkluose, skaityti pranešimai 

respublikinėse ir tarptautinėje 

konferencijoje bei respublikinėje Projektų 

mugėje, Metodinėje dienoje. Už kokybišką 

projekto įgyvendinimą laimėti 2 

Nacionaliniai Kokybės ženkleliai ir 

Europos Kokybės ženklelis. 
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2.12.7.Tarptautinis eTw 

„Gimtinės takais“. 

 

Bendras vertinimas - 4 

2020-

09-01 

2021-

06-01 

A. 

Zorienė  

I. 

Karskienė  

- Dalyvauja 3ab kl.  

Vyks projekto pristatymas, logotipo 

kūrimas, lankytinų vietų žemėlapio 

sudarymas. Bus domimasi 

nacionaliniais patiekalais, gimtosios 

šalies švenčių papročiais ir 

tradicijomis. Vyks išvyka į Kamanų 

raistą, Siauruku į Aukštaitijos 

nacionalinį parką. Po kelionių bus 

kuriami koliažai. Su partneriais bus 

gilinamasi į numatytas temas, kurios 

bus integruotos į mokomuosius 

dalykus. Vyks bendradarbiavimas 

internetinėje erdvėje. „TwinSpace“. 

Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi, 

metodais, idėjomis. 

Projekto užbaigimas sutapo su mokslo 

metų pabaiga, klasės apsikeitėme vaikų 

surinkta informacija ir pristatymais 

skaidrėse, sužaidėme Kahoot viktoriną ir 

išsirinkome „Žiniukus“ - geriausiai į 

viktorinos ,,Gimtinės takais “ laimėtojus. 

 

2.12.8. Respublikinis  

eTw „STE(A)Muko 

draugai”. 

 

Bendras vertinimas - 4 

2020-

09-01-

2021-

05-30 

A. 

Dirginčien

ė 

- Dalyvauja 2a kl. 

Vyks patyrimu, eksperimentais, 

bandymais grįstos pamokos, 

projektinės veiklos, neformaliojo 

švietimo užsiėmimai. „Mažosiose 

laboratorijose“ mokiniai ieškos 

atsakymų į probleminius klausimus. 

Video konferencijoje bus dalintasi 

patyriminiais rezultatais. Bus sukurta 

elektroninė knyga.  

STEAM ugdymas mokyklose stiprinamas 

nuo pradinių klasių. Vienas iš 

perspektyviausių sprendimų- tai patyrimais 

ir eksperimentais bei bandymais grįstos 

pamokos, projektinė veikla, neformaliojo 

ugdymo veiklos. Projekte „gimė“ mažosios 

pradinukų laboratorijos, kuriose mokiniai 

atlikdami tyrinėjimus, eksperimentus 

ieškojo atsakymų į probleminius 

klausimus. Video konferencijose dalinosi 

patyrimine veikla. Sukurta elektroninė 

knyga. Projektui suteiktas kokybės 

ženklelis. 

2.12.9. Respublikinis 

eTw „Mano žaisliukas“. 

 

2020-

09-01 

2021-

A. 

Bružaitė - 

Čiapienė 

- Dalyvauja 1c kl. ir PDG.  

Bus lavinami mokinių STEAM 

įgūdžiai, kūrybiškumas. Mokiniai 

Projekte dalyvavo 1c klasės ir pailgintos 

dienos grupės vaikai. Gamino žaisliukus iš 

popieriaus ir plastilino. 



 

22 
 

Bendras vertinimas - 3

  

06-01 R. 

Janulienė 

gamins, pieš, fotografuos sukurtus 

žaisliukus. 

 

2.12.10. Respublikinis 

eTw  „Metų laikai“. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

2020-

09-01 

2021-

06-01 

D. 

Dundulien

ė 

R. 

Vasiliausk

ienė 

- Dalyvauja 1ab kl. 

Mokiniai susipažins su metų laikais ir 

jiems būdingais požymiais, stebės 

gamtą, rinks informaciją apie medžius, 

gamtos gėrybes ir kt. Projektas 

integruojamas į lietuvių k., 

matematikos, pasaulio pažinimo, 

dailės ir technologijų pamokas.  

Sukaupta medžiaga bus pristatoma 

parodose, šventėse, eTwinning 

projekto puslapyje bei mokyklos 

elektroninėje svetainėje.   

Projekte dalyvavo 1a ir 1b kl. 39 mokiniai. 

Projekto metu dalyviai susipažino su metų 

laikais ir jiems būdingais požymiais. 

Stebėjo gamtos pasikeitimus, esant 

skirtingoms oro sąlygoms. Gamino, kūrė, 

lipdė darbelius iš kiekvienam metų laikui 

būdingos medžiagos. Pasitikę pavasarį, 

mokiniai klasėse įkūrė „Sodinčių”, 

kuriame augino pirmuosius žaliuosius 

vitaminus. Vaikai, prižiūrėjo, rūpinosi, 

matavo, stebėjo pasodintų augalų pokytį. 

Informacinių technologijų dėka rinko 

medžiagą apie daržovių naudą augančiam 

organizmui. Visa sukaupta informacija 

buvo apibendrinta renginio „Maitinuosi 

sveikai” metu. 

2.12.11. 

Respublikinis ilgalaikis 

projektas „Sveikatiada“. 

 

Bendras vertinimas - 

3,8 

2020-

09-01- 

2021- 

06 -01 

A. 

Dirginčien

ė 

R. 

Vargalienė  

1 - 4 kl. 

mokytojai 

Dalyvauja 1 - 4, 6b kl. 

Mokiniams bus suteikiama žinių ir 

praktinių įgūdžių apie sveiką 

gyvenseną, mitybą, fizinė aktyvumą. 

Vyks vaikams įdomūs, patrauklūs 

renginiai. Veiklose dalyvaus mokiniai, 

mokytojai, administracija. 

Užimta 3 vt. konkurse  ,,Pieno tusas”. 

Aktyviausiai dalyvavo 2a,b,3a,4c,6b 

klasės 

 

2.12.12. Respublikinis 

projektas „Јungtinis 

Lietuvos vaikų choras“. 

 

Bendras vertinimas - 

3,8 

2021-

01/202

1-05  

L. 

Mikutienė 

- Dalyvauja 5 - 8 kl. jaunių choras.  

Vadovaujant chorinės muzikos 

superžvaigždėms iš viso pasaulio - nuo 

Malaizijos iki Argentinos - bus 

išmokta 12 giesmių iš įvairiausių 

pasaulio kultūrų ir birželio pradžioje 

gyvai arba virtualiai surengtas 

Išmokta 12 dainų. Choro atstovai pakviesti 

dalyvauti  koncerte „Malda pasauliui“ 

(2021-12-05, Vilnius). 
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koncertas „Malda pasauliui“, 

klausytojams dovanosiantis ramybę ir 

viltį šiuo sudėtingu laiku. 

2.13. Ugdymo karjerai veiklų vykdymas:  

2.13.1. 8 kl. mokinių 

supažindinimas su 

Šiaulių miesto 

gimnazijomis, jose 

vykdomomis 

programomis. 

 

Bendras vertinimas - 

3,5 

Sausis 

Vasaris 

E. 

Valaitienė 

 

Klasių 

vadovai 

Gimnazijų 

atstovai 

Mokinių supažindinimas su įvairių 

miesto gimnazijų ugdymo programa, 

neformalia veikla, erdvėmis. 

Susitikimai buvo organizuoti pagal 

mokinių poreikius (visa informacija siųsta 

kl. Vadovėms, mokiniams, tėvams). 

01-22 organizuotas susitikimas 8 kl. mok. 

su Šiaulių universitetinės gimnazijos 

atstovais . Dalyvavo 89 mok. 

01-28 organizuotas virtualus 8 kl. mok. ir 

jų tėvų susitikimas su Šiaulių S. Daukanto 

gimnazijos atstovais. Dalyvavo 6 mok. ir 

jų tėveliai. 

2.13.2. Šiaulių m. 

progimnazijų 8 kl. 

mokinių ugdymo karjerai 

konferencija.  

 

Bendras vertinimas - 4 

 

Baland

žio  

15 d. 

E.Valaitie

nė 

J. 

Ančereviči

ūtė  

 

8 kl. 

vadovai 

 

Šiaulių 

„Ragainės“, 

„Gegužių“, 

„Medelyno“ 

progimnazij

ų UK 

konsultantai 

● 8 kl. bus vykdoma mokinių 

apklausa, kuria siekiama nustatyti, 

kokios profesijos domina mokinius. 

● Mokiniai rengs pateiktis, 

pranešimus apie profesijas, kuriuos 

pristatys klasės draugams. 

● Geriausiai pasiruošusiems 

pranešėjams bus pasiūlyta dalyvauti 

konferencijoje. 

● Bus ieškoma socialinių partnerių, 

mokinius dominančių profesijų 

atstovų, aktyviai bendradarbiaujama su 

progimnazijų UK konsultantais. 

● Bus skatinamas mokinių 

žingeidumas, kūrybiškumas, 

savarankiškumas. 

Balandžio 15 d. organizuota Šiaulių m. 

progimnazijų mokytojų, ugdymo karjerai 

specialistų, kl. vadovų, 8 kl. mokinių 

metodinė praktinė ugdymo karjerai 

konferencija ir mokinių kūrybinės 

dirbtuvės „DRĄSIAIS ŽINGSNIAIS 

KARJEROS LINK“. Užmegzti ryšiai su 

socialiniais partneriais: Šiaulių švietimo 

skyriumi, Šiaulių švietimo centru, Šiaulių 

kolegija, Šiaulių prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriumi, 

aktyviai bendradarbiauta su Šiaulių 

Ragainės, Gegužių, Rėkyvos, „Rasos“ 

progimnazijų UK konsultantais. Vyko 

parengiamasis nuotolinis susitikimas su 7 - 

8 klasių vadovais. 

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę 

pasiklausyti puikių lektorių: R. Jurkėno, G. 
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Sarafino, E. Grigaliauskienės, O. 

Tamutienės, G. Valaitienės. 

10 pranešimų konferencijai parengė ir 

pristatė 12 mokinių (7 mokiniai - iš 

„Juventos“). 

Konferencijoje dalyvavo 56 mokiniai ir 38 

mokytojai iš Šiaulių Gegužių, Rėkyvos, 

Ragainės, „Sandoros“, Medelyno, Zoknių, 

Jovaro, Gytarių progimnazijų, Šiaulių 

sanatorinės mokyklos, Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos, Rokiškio „Senamiesčio“ 

progimnazijos, Skaistgirio gimnazijos 

(Joniškio raj.), Radviliškio „Gražinos” 

pagrindinės mokyklos, Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro, Trakų r. Aukštadvario 

gimnazijos, Kauno „Aitvaro“ mokyklos, 

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos, 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos. 

okams dalyvauti šioje konferencijoje) 

2.13.3. Dalyvavimas 

respublikinėje 

iniciatyvoje „Šok į tėvų 

klumpes“. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

 

 

Gegužė 

Birželis 

E.Valaitie

nė 

 

LMNŠC, 

mokinių 

tėvai,  

socialiniai 

partneriai 

● Mokiniai bus supažindinti su įvairių 

profesijų atstovais, jų darbo specifika.  

● Vyks intensyvus bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais, mokinių 

tėvais. 

Dalyvauta respublikinėje iniciatyvoje „Šok 

į tėvų klumpes“. Mokiniai  supažindinti su 

įvairių profesijų atstovais: mokytojo, 

muziko, skulptoriaus, vadybininko, 

draudimo brokerio, metalo apdirbimo 

inžinieriaus, buhalterio, kirpėjo – stilisto, 

aktoriaus, keramiko, darbų vadovo, 

ekspeditoriaus, gydytojo, parduotuvės 

vadovo bei jų darbo specifika.  

Iniciatyvoje dalyvavo 6 mokytojai, 107 

mokiniai, 14 mokinių tėvų. Intensyviai 

bendradarbiauta su soc. partneriais, 

mokinių tėvais. 
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2.13.4. Dalyvavimas 

respublikinėje 

konferencijoje „Lietuvos 

vaikų balsas“. 

 

Bendras vertinimas - 

3,4 

Gegužė 

Birželis 

E.Valaitie

nė 

L. 

Skyrienė 

S. 

Vanagaitė 

MRU 

Edukologijo

s ir 

socialinio 

darbo 

institutas, 

LR Seimo 

Žmogaus 

teisių 

komitetas, 

VO 

„Gelbėkit 

vaikus“ ir 

UAB 

„Šviesa“ 

● Mokiniai dalyvaus pranešimų 

ir/arba piešinių konkursuose, kurių 

tema - „Aš – pasaulio pilietis“. 

● Bus suteikta galimybė mokiniams 

kūrybinėmis ir meninėmis 

priemonėmis išsakyti savo nuomonę 

jiems rūpimais klausimais ir atkreipti 

suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į 

aktualias problemas.  

Dalyvauta nuotolinėje respublikinėje 

konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas”. 

Pateikti šeši 2a kl. mok. darbai „Aš - 

pasaulio pilietis”. Mokiniai kūrybiniais 

darbais bandė išreikšti savo nuomonę šia 

tema. 

 

2.13.5. „Karjeros dienos“ 

organizavimas. 

 

 

Lapkrič

io 11 d. 

E.Valaitie

nė 

LMNŠC, 

ŠU, ŠVK, 

ŠPRC, 

KTU, 

mokinių 

tėvai, soc. 

partneriai 

Mokiniai bus supažindinti su 

tolimesnio mokymosi galimybėmis, 

siūlomomis mokymo(si) programomis, 

įvairių profesijų atstovais, jų darbo 

specifika, darbo rinkos tendencijomis. 

„Karjeros diena“ nevyko. Renginys 

perkeltas į 2022  m. 

 

2.14. Įsivertinimo darbo 

grupės veikla: platusis 

įsivertinimas ir naujos 

tobulėjimo gairės 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

 

Balandi

s 

S. Brasaitė Darbo 

grupė 

Metodinėse mokytojų, administracijos 

grupėse vyks platusis mokyklos 

veiklos įvertinimas. Bus pasirinkta 

giluminė sritis, susitarta dėl tobulėjimo 

gairių. 

Atliktas platusis įsivertinimas. 

Mokytojams pateikta apibendrinta 

informacija. Nustatyta tobulintina sritis. 
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3 uždavinys - gerinti bendruomenės mikroklimatą, socialinę emocinę aplinką. 

 

Priemonė Data 
Atsakingi 

asmenys 

Partneriai 

ir kt. 
Numatomas rezultatas 

 

3.1.  Mokinių skatinimo 

ir drausminimo sistemos 

tikslinimas. 

 

Bendras vertinimas - 

3,5 

I 

pusmeti

s 

Administr

acija 

Progimnazij

os taryba 

Tėvų 

aktyvas 

Vyks mokinių, mokytojų, tėvų 

apklausos. 

Dokumento projektas bus pateiktas 

vertinimui, papildymui. 

Sistema pradės veikti II pusmetyje. 

Vyko mokinių apklausa, Mokinių seimo 

diskusija. 

Atnaujinta sistema rugpjūčio mėnesį 

pristatyta per Mokytojų tarybos posėdį, 

rugsėjo mėnesį – per klasių valandėles.   

3.2. Mokyklos rekordų 

fiksavimas „Rekordų 

knygoje“. 

2021 D. 

Daukšienė 

Mokytojai Bus fiksuojamos ir viešinamos  

mokyklos bendruomenės rekordinės 

veiklos. 

Veikla nevykdyta. 

  

3.3. Mokinių seimo 

renginių organizavimas.  

 

Bendras vertinimas - 

3,4 

 

2021 J. 

Ančereviči

ūtė 

Mokinių 

seimas 

Mokytojai 

Pagal planą numatyta organizuoti šias 

veiklas:  

● viktoriną, skirtą Vasario 16 - ai, 

velykinių margučių konkursą - parodą 

„Margių margis” (03 – 31), popietę 

„Mėgstamiausių knygų pristatymas“, 

Pasaulinei knygos dienai (04 – 23), 

popietė „Mano įdomiausias muziejus“ 

(05 – 23); 

● mokyklos jubiliejui organizuoti 

akciją „50 gerų darbų mokyklai“, 

papuošti mokyklos langus, iš buvusių 

mokinių (tėvų), mokytojų surinkti ir 

paviešinti įdomius prisiminimus, 

kuriančius mokinius pakviesti sukurti 

naują dainą, skirtą gimtadieniui ir ją 

visiems mokiniams atlikti, nuo klasės 

paruošti vaizdo sveikinimą mokyklai, 

organizuoti dailyraščio apie mokyklą 

Vyko  dalis suplanuotų veiklų: 

 konkursas „Gražiausia kalėdinė eglutė“, 

 viktorina, skirta Vasario 16 - ai,  

 bendruomenės velykinių margučių 

konkursas, 

 viešinti buvusių mokinių prisiminimai, 

 nuo kiekvienos klasės paruoštas 

sveikinimas, 

 organizuotas konkursas „Piešiu dainą“, 

 1 – 8 klasėse vyko Kahoot viktorina.  
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konkursą, mokinių darbų/piešinių 

parodą, bendrose mokinių – mokytojų 

komandose žaisti viktorinoje apie 

mokyklą, jos istoriją. 

3.4.  Bendruomenės stiprinimo renginių organizavimas:  

3.4.1. Mokytojų 

išvykos. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

 

2021 Administr

acija 

Metodikos 

taryba 

Per m. m. bus organizuotos 2 

edukacinės /rekreacines mokytojų 

išvykos (siūlymai - žygis į Mūšos –

Tyrelio pelkių pažintinį taką, 

plaukimas laivu į Nidą). Išvykas 

planuojama organizuoti per Mokytojų 

diena ir mokslo metų pabaigoje. 

2021-06-04 Darbų vadovo A. Gvergždžio 

ir direktorės R. Tamašauskienės  

organizuotas „Juventos” progimnazijos 

bendruomenės žygis baidarėmis Ventos 

upe, dalyvavo 30 progimnazijos 

bendruomenės narių; 

2021-10-01 direktorės R. Tamašauskienės, 

geografijos mokytojos L. Zonienės, 

kultūrinio komiteto organizuota mokytojų 

išvyka į Žagarę, dalyvavo 30 

bendruomenės narių. 

3.4.2. Kvalifikacij

os kėlimo renginys, 

skirtas komandos 

formavimo įgūdžių 

stiprinimui. 

 

Bendras vertinimas – 3 

 

2021 R. 

Tamašaus

kienė, R. 

Dauliuvie

nė 

Metodikos 

taryba 

Organizuotas komandos formavimo  

kvalifikacijos tobulinimo renginys, 

skirtas pedagogų kolektyvui. 

4 val. mokymų programa „Komandos 

formavimas“ vyko rugpjūčio 30 d. 

Dalyvavo visas pedagogų kolektyvas. 

 

3.4.3. Rekreacinė

s – darbo erdvės 

mokytojams kūrimas. 

 

Bendras vertinimas - 

2,4 

 

2021 - 

2022 

R. 

Tamašaus

kienė 

A. 

Gvergždys 

● Mokykloje bus įrengta erdvę, skirta  

kokybiškam mokytojų bendravimui 

(bendrų veiklų aptarimui, 

pasidalinimui idėjomis, problemomis, 

tarpusavio ryšio stiprinimui). 

● Atsižvelgiant į progimnazijos pastato 

planą, erdvių trūkumą ugdymui, mokytojų 

poilsio zonomis lieka mokytojų kavinė, 

kurioje tvarkyta sienų danga; 

● III ir IV aukštų erdvėse esančios mokinių 

poilsio patalpos skiriamos mokytojams 

pandemijos metu. 
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3.4.4. Sveikatos 

stiprinimo, 

bendruomenės telkimo 

kūrybinių dirbtuvių 

mokytojams 

organizavimas.  

 

Bendras vertinimas - 

3,6 

Kovas 

Kovas - 

balandi

s 

L. 

Sabaliausk

ienė 

I. 

Razumien

ė 

D. 

Daukšienė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

● Nugaros pratimai, nugaros raumenų 

stiprinimas.  

● Popietė „Skonių interpretacijos. 

„Pavasario gaiva”. 

● Gruodžio mėnesį vyko 3 veiklos, skirtos 

mokytojams: jogos popietė, kalėdinių 

sausainių dekoravimo dirbtuvėlės. 

 

3.4.5. Sveikatos 

stiprinimo, 

bendruomenės telkimo 

kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas visai 

bendruomenei. 

 

Bendras vertinimas - 

3,5 

Lapkriti

s 

Gruodis 

D. 

Daukšienė 

I. 

Šatkauskien

ė 

A. 

Lendzbergie

nė 

● „Advento vakarojimai” darbelių 

gaminimas „Gerumo mugei“. 

●  Popietė „Skonių interpretacijos. 

Adventas”. 

 

● 2021-12-07 direktorės R. 

Tamašauskienės ir technologijų mokytojos 

D. Daukšienės iniciatyva organizuotas 

Advento vainiko gaminimas su 

Progimnazijos taryba. 

 

3.5.  

Progimnazijos tarybos 

ir Tėvų aktyvo veiklos 

organizavimas. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

 

Sausis R. 

Kasparien

ė 

PT 

Tėvų 

aktyvas 

● Vyks 3 bendri PT ir TA 

susirinkimai.  

● Tėvai bus informuoti apie 2020, 

2021 m. mokyklos veiklą, mokinių 

pasiekimus, renginius, ugdymo 

proceso organizavimą, naujas 

TVARKAS. 

● Tėvų aktyvo nariai klasės tėvų 

susirinkimuose vykdys sklaidą, 

aktyvins 1,2% paramos, mokyklos 

jubiliejui skirtos paramos skyrimą 

mokyklai, teiks siūlymus dėl mokinių 

skatinimo ir drausminimo sistemos 

atnaujinimo.    

Vyko 2 bendri PT ir TA susirinkimai. 4 PT 

susirinkimai.  

TA ir PT buvo 

supažindinti/svarstė/pritarė/diskutavo: 

2020 m. progimnazijos veiklos apžvalga; 

2021 – iesiems metams Veiklos planu; 

„Juventos“ 50 – čio renginių planu; tėvų 

pagalba mokykloje/klasėje vykdant 

ugdymą karjerai; bendruomenės fondo 

išlaidų ataskaita; diskusija dėl ugdymo; 

mokesčio už neformalųjį švietimą 

pakeitimus nuo 2021 m. sausio 1d.; Šiaulių 

„Juventos“ progimnazijos veiklos 

nuostatais; Šiaulių „Juventos“ 
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progimnazijos direktorės 2020 veiklos 

ataskaita ir direktorės veiklos siekiniai 

2021 m.; dokumento „Šiaulių „Juventos” 

progimnazijos ugdymo proceso 

įgyvendinimo ypatumai 1-4 klasėse 2020 - 

2021 m. m. valstybės lygio karantino 

laikotarpio metu“ projekto analizė ir 

suderinimas; dokumento Šiaulių 

„Juventos“ progimnazijos „Mokinių 

skatinimo ir drausminimo tvarkos“ 

projekto analizė ir suderinimas; mokesčio 

už neformalųjį švietimą pakeitimai nuo 

2021 m. gegužės 3 d.; diskusija apie 

renginius, skirtus visai mokyklos 

bendruomenei; Visos dienos mokyklos 2 

grupių (I modelio) steigimui pritarimas; 

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų Ugdymo planui 

pritarimas. 

Tėvų aktyvo atstovai vykdė sklaidą, ragino 

klasės bendruomenę aktyviau dalyvauti 

mokyklos gyvenime ir įsitraukti į 

progimnazijos organizuojamus renginius. 

3.6.  VGK veiklos 

organizavimas.  

 

Bendras vertinimas - 4 

2021 R. 

Dauliuvie

nė 

 

D. Bartkutė 

S. 

Vanagaitė 

L. Skyrienė 

L. Vaškienė 

R. 

Kasparienė 

J. 

● Ne rečiau, kaip  kartą per mėnesį 

vyks VGK posėdžiai. 

● Vyks 2 Šiaulių bendruomenės 

pareigūnų pokalbiai su 1, 5 - 8  kl. 

mokiniais. 

● Vyks 3 mokinių apklausos (1,5 kl. 

„Mokymosi stilius“, „Patyčios”, 

NŠA2021).  

Ne rečiau, kaip  kartą per mėnesį vyko 

VGK posėdžiai. 

Rugsėjo 15 d. Šiaulių bendruomenės 

pareigūnų pamokėlės 1 kl. mokiniams 

,,Saugus eismas“. 
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Sedekerskė 

J. 

Ančerevičiū

tė 

● Vyks NŠA 2021 tėvų ir mokytojų 

apklausa. 

● Vyks VO ,,Gelbėkit vaikus“ 

mokinių grupės prieš smurtą 

formavimas, veiklų planavimas, 

vykdymas. 

● 1 – 8 kl. prevencijos temomis vyks 

integruotos dorinio ugdymo pamokos: 

„Solidarumo bėgimas“, „Tolerancija“, 

„Gerumo mėnuo“, „Diena be 

triukšmo“, Be patyčių“.  

● Kiekvienoje klasėje vyks „Sveikos 

mokyklos“ siekių įgyvendinimui 

skirtos klasių valandėlės ar kt. veikla 

(tema - „Sveikatos stiprinimas 

mokyklose COVID - 19 pandemijos 

metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai“). 

Mokytojai el. erdvėje 2 kartus per 

metus dalinsis patirtimi. 

● Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

bus integruota į 1 – 8 kl. valandėles, 

pamokas, tėvų susirinkimus: sveikatos 

specialistės L. Vaškienės - 8 temos, 

socialinės pedagogės D. Bartkutės -  3 

temos (1 – 4 kl.), socialinės pedagogės 

S. Vanagaitės – 3 temos. 

● Atsižvelgiant į Šiaulių PPT tarnybos 

pasiūlą, bus sudarytas 2 – 8 kl., 

mokinių tėvų, mokytojų švietimo 

renginių planas. 

● Vyks 4 akcijos (,,Solidarumo 

bėgimas”, „Gerumo mėnuo“, „Vaikų 

Vykdytos, išskyrus „Mokymosi stilius“. 

VO ,,Gelbėkit vaikus“ grupė suformuota iš 

12 mokinių. 

Vyko Solidarumo bėgimas. Akcija 

,,Tolerancijos miestas“ (veikla su 

pradinukais, 5-8 kl. mok. kūrybinių darbų 

paroda, IV a.). 

Paminėta Tolerancijos diena („Gelbėtukai“ 

vedė užsiėmimus pas pradinukus). 

Sveika mityba, Fizinis aktyvumas, 

Emocinė sveikata, Aplinkos sveikata, 

Žalingų įpročių prevencija, Lytiškumo 

ugdymas, Užkrečiamų ligų profilaktika, 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena, 

Traumų prevencija. 

Klasės valandėlės 1b,2a,3a,3b,3c,3d, 4a, 

4c,1c5a, 5b, 5c, 6a, 6c, 7c, 8a, 8b. 

Dalyvavimas 5c klasės  tėvų susirinkime. 

Išsiųsta informacija Tamo dienyne, apie 

Šiaulių PPT vykdomus mokymus 

mokytojams ir tėvams. 

Visos akcijos vyko. 



 

31 
 

svajonės“, „Vaikai prieš rūkymą“. 

● Bus organizuotos prevencinės ir kt. 

dienos/savaitės/mėnesiai: 

Tolerancijos, AIDS, Dauno sindromo, 

Autizmo supratimo, Košės/„Saugaus 

interneto“, 

„Sveikatos“/„Sąmoningumo didinimo“ 

ir kt. 

● Bus išrinkti ir pasveikinti 5 – 8 kl. 

„Draugiškiausi mokiniai“. 

●  3 - 4 kl. mokyklos ir miesto skirti 

skirtingų gebėjimų mokiniams bus 

organizuotas renginys ,,Sėkmės 

takeliu”.   

● Bus vykdomas projektas „Rudens 

taku”, skirtas 1 - 4 kl. mokiniais, 

lankantiems logopedines ir specialiojo 

pedagogo pratybas. 

● Per pamokas bus intensyviai 

stebimas mokinių lankomumas, 

elgesys (vyks socialinio pedagogo, 

klasės vadovo pokalbiai su mokiniais, 

linkusiais praleisti pamokas be 

priežasties, nesilaikančiais taisyklių). 

● Vyks pokalbiai su mokiniais (ir jų 

mokytojais), kuriems signaliniame 

pusmetyje išvesti nepatenkinami 

įvertinimai, kurie iš eilės gauna 2 ir 

daugiau nepatenkinamų įvertinimų. 

Bus teikiama švietimo pagalba. 

● Vyks socialinio pedagogo 

užsiėmimai, skirti socialinių įgūdžių 

 Vyko 

  

 Vyko (aprašytas aukščiau). 

Buvo vykdomas projektas „Rudens taku”, 

skirtas 1 - 4 kl. mokiniais, lankantiems 

logopedines ir specialiojo pedagogo 

pratybas spalio - lapkričio mėnesiais. 

Projekto metu atliko kūrybines užduotis 

rudens tema, skirtas formuoti garsinės 

analizės įgūdžius, plėsti aktyvų, pasyvų 

žodyną, tobulinti rišliąją kalbą, gramatinę 

kalbos sandarą, lavinti mąstymo, dėmesio 

įgūdžius, lavinti smulkiosios motorikos ir 

estetikos įgūdžius. Užduotys buvo 

teikiamos pagal sudėtingumo lygį, galėjo 

patys mokiniai rinktis pagal asmeninius 

gebėjimus. 

Lankomumo ir elgesio stebėjimas. 

Vyko stebėjimas, pokalbiai, atnaujinti 

dokumentai 

Sklaida vykdyta 2021-04-08 renginyje 

„Kolega-kolegai“ (R. Dauliuvienė, L. 

Skyrienė, J. Ančerevičiūtė, D. Bartkutė). 
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stokojantiems mokiniams. 

● Per metodinę dieną vyks gerosios 

patirties užsiėmimas mokytojams 

„Socialinės emocinės aplinkos klasėje 

gerinimas“ (pagal SEU programą). 

3.7.3.7.  Mokyklos 50 metų jubiliejui skirtų renginių organizavimas:   

3.7.1. Jubiliejinio 

mokyklos kalendoriaus 

leidyba.  

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

Sausis R. 

Tamašaus

kienė 

Administrac

ija 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

● Sukauptas nuotraukų paketas bus 

panaudotas kalendoriaus gamybai. 

● Bus užsakyta 160 vnt. 

● 2020-12 mėn. surinkta informacija iš 

metodinių grupių; 

● 2021-01 išleistas 160 vnt.  jubiliejinis 

kalendorius dovanotas mokyklos 

bendruomenės nariams, draugams, 

mokiniams, konferencijų dalyviams.  

● Elektroninė kalendoriaus versija viešinta 

mokyklos fb paskyroje. 

3.7.2. Mokyklos 

ženklo  panaudojimas 

šventei. 

 

Bendras vertinimas - 4 

 

2020 

m. 

gruodis 

Sausis 

R. 

Tamašaus

kienė 

A. 

Gvergžys 

I. Šatkauskie

nė 

A. Lendzb

ergienė 

● Bus pagamintas šviečiantis ženklas, 

papuošiantis mokyklos sieną P. 

Višinskio g. 

● Bus sukurtas jubiliejinis mokyklos 

ženklas. 

● Bus pagamintas šventinių 

dokumentų paketas (vokai, aplankai, 

padėka, skelbimas). 

● 2020-12 pagamintas šviečiantis 

mokyklos ženklas, pakabintas ir įžiebtas 

prie mokyklos pavadinimo ant mokyklos 

pastato; 

● 2020-12 užsakyti atnaujinti ir leidybai 

parengti mokyklos jubiliejų pažymintys 

mokyklos ženklai; 

● Pagal pateiktą užsakymą pagamintos 

padėkos, kvietimai,  aplankai, lipdukai 

(kūrimu ir leidyba užsiėmė 

progimnazijos direktorė).  

3.7.3. Mokyklos 

gražinimo darbai. 

 

Bendras vertinimas - 

2,5 

 

2021 R. 

Tamašaus

kienė 

J. 

Ančerevičiū

tė 

I.Šatkauskie

nė 

A.Lendzber

gienė 

● Bus parengtas mokyklos gražinimo 

planas. 

● Bus atnaujintas mokytojų 

valgomasis. 

● Bus baigta įrengti IV a. mokinių 

poilsio erdvė. 

● Bus įrengta mokinių darbų 

● Darbo grupė nebuvo suburta, vieningas 

darbas nevyko; 

● II aukšto erdvėje įrengta foto siena knygų 

tema; 

● III aukšt erdvę papuošė mokytojų I. 

Šatkauskienės ir A. Lendzbergienės 

sukurta freska ir eksponuojami buvusių 
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D. 

Daukšienė  

A. 

Gvergždys 

pakabinimo sistema IV a. mokinių Dirginčių darbai; 

● Mokytojų valgomajame naujinta sienų 

danga; 

● IV aukšto pakabinimo sistema nupirkta, 

trūksta iniciatyvų darbų įgyvendinimui. 

3.7.4. Mokyklos 

pažinimo diena (1 – 8 kl. 

kultūrinės, pažintinės ir 

kt. veikla).  

 

 

Bendras vertinimas - 4 

Vasaris 

- 

balandi

s 

 

Baland

žio  

15 d. 

L. 

Tomanaitė  

J. 

Jakubausk

as A. 

Dirginčien

ė 

J. 

Ančereviči

ūtė 

LT, UK, PR 

Klasių 

vadovai 

 

5 - 8 kl. mokiniai susipažins su 

mokyklos istorija, stiprins ryšius su 

mokyklos bendruomene, ugdys 

pasididžiavimo savo mokykla jausmą: 

● Vasario - kovo mėn. 5 - 8 kl.  vyks 

integruotos matematikos, istorijos, 

dailės, geografijos, biologijos, gamtos, 

muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokos, kurių metu mokiniai 

sužinos daug naujų faktų apie 

mokyklą.  

● Po integruotų pamokų kiekviena 

klasė parengs viktorinai po 3 - 5 

klausimus su atsakymais iš mokyklos 

istorijos, apie mokyklą (atsakingi 

klasių vadovai).  

● 5 - 6 kl. klausimus pateiks 8a, 7 - 8 

klasės - 8b klasės vadovui. 

●  Balandžio mėn. 8a ir 8b kl. 

mokinių grupės parengs KAHOOT 

viktoriną ,,Įdomūs faktai apie 

mokyklą. 

● Vasario - kovo mėn. 1 - 8 kl.  vyko 

integruotos pamokos, kurių metu iš 

mokytojų mokyklos bibliotekos vedėjos J. 

Songailienės mokiniai sužinojo naujų faktų 

apie mokyklą, pristatyta knyga 

„Dainuojanti mokykla“. 

 1 – 8 klasėse organizuota netradicinių 

užsiėmimų diena, skirta MOKYKLOS 

ISTORIJOS PAŽINIMUI. Paruošta 

medžiaga, pagal kurią dirbo mokytojai ir 

klasių vadovai. 1 – 4 ir 5 – 8 kl. mokiniai 

atliko užduotis „Orų prognozė“, „Ypatingų 

akimirkų dėžutė“,  „Jaučiuosi ...., nes ....“, 

skirtas emocinio intelekto ugdymui, 

teigiamo požiūrio į save, klasę, mokyklą 

formavimui. Vaikai dalinosi linksmais 

nuotykiais, ypatingais momentais, 

išgyventais mokykloje. Mokiniai sužinojo, 

kaip buvo kuriama, kaip keitėsi mokykla, 

muzikinio ugdymo programos, tradicijos. 

Žiūrėta video medžiaga, vartyti virtualaus 

„Dainų dainelės“ metraščio lapai. 

Skambant „Mokyklos dainai“, pristatytos 

progimnazijos bendruomenės gyvenimo 

akimirkos, užfiksuotos 2009 ir 2021 

metais. Žaista Kahoot viktorinoje - 

nustatyti kiekvienos klasės mokyklos 
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istorijos žinovai. Diskutuota apie muzikos 

įtaką sveikatai, vyko Šiaulių menų 

mokyklos ir „Juventos“ progimnazijos 

konkursas „Piešiu dainą“. 5 – 8 kl. vyko 

kūrybinio rašymo užsiėmimas, prieš kurį 

mokiniai susipažino su buvusių 14 – os 

juventiečių atsakymais į interviu 

klausimus. 

3.7.5. Respubliki

nis nuotolinis solistų ir 

duetų konkursas „Dainos 

sparnais 2021“ 

 

Bendras vertinimas - 4 

Baland

žio  

22 d. 

V.Juodpus

ienė 

L. 

Tamošiūnas 

T. Laugalis 

L. 

Mikutienė 

● Bus paruošti ir išsiųsti konkurso 

nuostatai.  

● Dalyvaus 25 solistai ir duetai.  

● Atsiųsti įrašai bus sudėti į vaizdo 

montažą, kurį stebės dalyviai, vertins 

komisija. 

● Suburta darbo grupė, 2021-02-01 dir.  

įsak. Nr. V-23 patvirtinti konkurso 

„Dainos sparnais 2021” nuostatai. 

Konkurse dalyvavo 120 dainininkų! Buvo 

parengtos 3 konkurso vaizdo transliacijos, 

tiesiogiai demonstruojamos Youtube 

kanale. Konkursą vertino 5 narių komisija. 

Visi laimėtojai gavo laureatų diplomus, 

dalyviai - padėkas. 

3.7.6. Mokytojų 

ir tėvų choro veikla.  

 

Bendras vertinimas - 

3,4 

 

Nuo 

vasario 

L. 

Mikutienė 

G. 

Šimonienė 

● Suburtas mokytojų choras, 

parengtos ir jubiliejiniame renginyje 

atliktos dainos.  Mokytojai, tėvai 

vasario mėn. bus pakviesti registruotis 

į chorą. Kovo-gegužės mėn. 

● L. Mikutienė organizuos dainų 

mokymą nuotoline /gyva forma. 

Choras parengs 2 dainas: G. 

Paškevičiaus „Kol kartu“ ir G. 

Šimonienės sukurtą dainą. Dainos bus 

atliktos mokyklos jubiliejiniame 

renginyje. 

● Vasario mėnesį įvyko registracija. Norą 

dainuoti chore pareiškė  93 mokytojai ir 

tėvai. Choro vadovė išsiuntė G. 

Paškevičiaus „Kol kartu“ natas ir įrašą, G. 

Šimonienė sukūrė jubiliejinę dainą, A. 

Jukna parengė dainos instrumentinę 

fonogramą. Repeticijos nevyko dėl 

pandeminių suvaržymų. 

 

3.7.7. Šeimų 

dienai skirtas 

bendruomenės žygis. 

Gegužė

s  

15 d.  

J. 

Ančereviči

ūtė 

PT ir TA 

I. Razumienė 

L. 

Sabaliauskie

● Bus suburta mokytojų, tėvų, mokinių 

bendra grupė, kuri parengs žygio 

programą su specialiomis 

Gegužės 16 d. prie Juodlės ežero vyko 

progimnazijos ŠEIMŲ žygis, kuriame 

dalyvavo 50 juventiečių šeimų. Parengtos 
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Bendras vertinimas - 4 

 

nė 

R. 

Linkevičienė 

„jubiliejinėmis užduotimis“.  

● Daugiausiai teisingai užduočių atlikę 

juventiečiai bus paskatinti prizais. Bus 

sukurtas filmukas apie žygį. 

4 stotelės su užduotimis, kelionlapis. Apie 

žygį sukurtas filmukas.  

 

3.7.8. Meno 

kolektyvų koncertas 

„Dainuojanti Juventa”. 

 

Bendras vertinimas - 

3,9 

 

Gegužė

s  

28 d. 

V. 

Juodpusie

nė 

J. 

Ančereviči

ūtė 

L. 

Stankuvienė  

A.Kavaliaus

kienė 

T. Laugalis 

● Meno kolektyvai kartu su buvusiais 

juventiečiais  - „žvaigždėmis” - 

parengs mokyklą reprezentuojantį 

koncertą. 

● Bus atsakingai parinktas kolektyvų 

repertuaras. 

● Jubiliejinis 50-mečio koncertas „Kelias į 

mokyklą” įvyko 2021-06-01. Koncerte, 

vykusiame  mokyklos kieme,  dalyvavo 

visi meno kolektyvai. Iš buvusių 

juventiečių dalyvavo 1 atstovė, sveikino 

savivaldybės atstovai, socialiniai partneriai 

ir kt. mokyklos draugai. Koncertas buvo 

transliuojamas tiesiogiai Youtube kanale, jį 

stebėjo visa mokyklos bendruomenė. 

3.7.9. Šventinis 

mokytojų vakaras. 

 

Bendras vertinimas - 4 

Gegužė

s  

28 d.   

Administr

acija 

Darbo 

grupė 

Su kviestiniais svečiais, išskirtiniais 

muzikiniais pasirodymais, gyva 

muzika. 

2022-01-06 „Jonio pastogėje” vyko 

mokytojų šventinis vakaras, kuriame grojo 

muzikos mokytojo A. Mundino suburta 

grupė. Dalyvavo 50 mokytojų. 

3.7.10. Šiaulių m. 

ugdymo įstaigų mokinių 

kūrybos darbų paroda, 

skirta „Juventos“ 

mokyklos jubiliejui 

paminėti.  

 

Bendras vertinimas - 4 

Gegužė 

Birželis 

A.Lendzbe

rgienė 

D.Daukšie

nė 

I.Šatkausk

ienė 

J. 

Ančerevičiū

tė 

● Bus parengti nuostatai. 

● Dalyvaus 5 progimnazijų ir 3 

gimnazijų mokiniai. 

● Bus parengta mobili fotografijų 

paroda, kuri džiugins visų dalyvavusių 

mokyklų bendruomenes. 

● Bendradarbiaujant su Šiaulių menų 

mokykla, sukurti konkurso „Piešiu dainą“ 

nuostatai. Konkurse dalyvavo visi 1 – 8 

klasių juventiečiai, aktyviai įsitraukė ir 

Menų mokyklos mokiniai. 

● Parengta ir mokyklos IV aukšte 

eksponuojama konkurso laureatų darbų 

paroda.  

 

3.7.11. Juventos 

vardadienis.  

 

Bendras vertinimas - 

3,6 

 

Birželio  

1 d. 

J. 

Ančereviči

ūtė 

A.Rimkuvie

nė 

D. 

Daukšienė 

● Pagal specialiai įdainuotą, sugrotą 

dainą vyks mokyklos kieme masinis 

bendruomenės  šokis. 

● 1 – 8 kl. bendruomenės mokyklos 

stadione gamins 50 m sumuštinį.  

● Mokinių seimo nariai siūlė ir išrinko šokiui 

skirtą dainą.  

● Vyko gyvos ir nuotolinės šokio repeticijos. 

Šokis atliktas per 1 – 4 klasių baigiamąją 

mokslo metų šventę mokyklos kieme 

(padarytas iš viešintas įrašas). 
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3.7.12. Menų ir 

sporto dienos: 1 – 4 kl., 5 

– 8 kl. 

 

Bendras vertinimas - 

3,5 

Birželio  

9 ir 22 

d.  

J. 

Ančereviči

ūtė 

PR 

DDKT 

Bus suburta PER ir DDKT darbo 

grupė, kuri paruoš menų ir sporto 

dienos programą.  

Vyko kultūrinės, pažintinės dienos 

„Juventos vardadienis“, sporto diena 

(sportuota tik 2 val. dėl didelio karščio). 

Sporto diena organizuota 

bendradarbiaujant su Sporto mokykla 

„Dubysa“ bei J. Janonio gimnazija.  

3.7.13. Mokytojų 

žygis baidarėmis „Ju + 

Venta“ ir 

neplaukiančiųjų veikla 

krante.  

 

Bendras vertinimas - 4 

Birželio  

18 d. 

R.Tamaša

uskienė  

A. 

Gvergždys 

I. Razumienė  

L. 

Sabaliauskie

nė 

L. Skyrienė 

R. 

Linkevičienė 

Darbo grupė parengs išvykos planą: 

numatys žygio maršrutą, 

stovyklavietę, transportą, maitinimąsi, 

mokytojų laisvalaikį. 

2021-06-04 organizuotas žygis baidarėmis 

Ventos upe, dalyvavo 30 bendruomenės 

narių, 8 baidarėmis plaukė 16 asmenų, kiti 

laukė grįžtančių krante.  

 

3.7.14. Jubiliejinė 

rugsėjo 1 – osios šventė.   

 

 

Bendras vertinimas - 4 

Rugsėj

o 1 d. 

J. 

Ančereviči

ūtė 

V. 

Juodpusie

nė 

L. Mikutienė 

A. 

Rimkuvienė 

D. Daukšienė 

A. 

Lendzbergie

nė 

I. 

Šatkauskienė 

● Bus papuošta mokyklos teritorija. 

● Bus pakelta mokyklos vėliava. 

● 5 - 8 kl. choras su solistais pagal 

įrašą atliks dainą „Vandenynai“.  

● Bus pristatyta šokių kolektyvų 

choreografinė kompozicija.  

● Papuošta mokyklos teritorija. 

● Mokyklos kieme pasatyti 3 vėliavų 

stulpai, pagamintos naujos vėliavos. 

● 5 - 8 kl. choras su mokytoja Ž. 

Sitnikiene pagal įrašą atliko dainą 

„Vandenynai“.  

● Pristatyta choreografinė kompozicija. 

 

3.7.15. Miuziklas 

„Berniukas, kuris ieškojo 

muzikos“. 

 

Bendras vertinimas - 4 

 

Nuo 

rugsėjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio  

V. 

Juodpusie

nė 

E. 

Mačiūnien

ė 

J. 

Ančereviči

ūtė  

R. 

Dauliuvie

A. 

Rimkuvienė  

T. Laugalis 

A. Jukna  

Muzikos 

mokytojai 

 

● Kompozitorė I. Mažuikaitė, 

režisierė E. Mačiūnienė sukurs 

miuziklą.  

● Bus įrašytos pilnos fonogramos, 

rūpinamasi sceniniais kostiumais.  

● Bus statomos choreografinės 

kompozicijos, šokiai. 

● Nuo kovo mėn. solistai, 

ansambliai, chorai repetuos ir įrašys 

miuziklo dainas. Repeticijos vyks ir 

rugpjūčio mėnesį (bus sudarytas 

Vasario-kovo mėnesiais I. Mažuikaitės - 

Kubiliūnienės ir E. Mačiūnienės sukurtas 

miuziklas „Berniukas, kuris ieškojo 

muzikos”. Paskirstyti vaidmenys, dainų ir 

instrumentinių kūrinių natos, pradėtos 

rengti instrumentinės fonogramos. 

Rugsėjo-spalio  mėn. vyko repeticijos, 

vokalo įrašų rengimas. Dėl pandemijos 

atsisakyta „gyvo” miuziklo rodymo 

Kultūros centre, todėl  lapkričio 18 d. 

miuziklas nufilmuotas. Gruodžio 13 d. 
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13 – 14 

d. 

nė 

 

grafikas).  

● Bus paruoštas vaizdo įrašas.  

● Spalio mėn. Kultūros centre įvyks 

3 spektakliai. 

įvyko premjerinis spektaklis, transliuotas 

Youtube kanale. Miuziklo kūrime 

dalyvavo 16 mokytojų darbo grupė (2021-

09-17 dir. įsak. Nr. V-118), 170 mokinių iš 

„Juventos” progimnazijos ir J. Janonio 

gimnazijos. Įvykdyta sklaida. 

3.7.16. Muzikos 

diena (1 – 8 kl. 

kultūrinės, pažintinės ir 

kt. veikla). 

 

 

Bendras vertinimas - 4 

 

Rugsėj

o  

20 – 24 

d.  

Spalio 

1 d. 

V. 

Juodpusie

nė 

T. Laugalis  

A. Mažintas 

G. 

Fursalovas 

●  Vyks Flešmob*ai 1 - 4 kl., 5 – 8 

kl. 

● 6 - 8 kl. vyks mėgstamiausių dainų 

rinkimai. Spalio 1d. vyks mokyklos 

gimtadienio šventė - diskoteka 

mokiniams. 

● Aktų salėje/fojė vyks diskoteka 

„Mano muzikos grojaraštis“. 

Muzikos dieną organizavo darbo grupė 

(2021-09-29 dir. įsak. Nr. V-130). 

Kiekviena klasė  2 savaites rinko savo 

mėgstamiausias dainas, kurios buvo 

sudėtos į diskotekos grojaraštį. Spalio 1d. 

mokiniai per pamokas nagrinėjo 

populiariosios muzikos ir šokių raidą, 

repetavo klasės šokius ir  linksminosi  

diskotekoje “Mano grojaraštis”.  

3.7.17. Šv. Mišios 

Šv. Jurgio bažnyčioje.  

 

Bendras vertinimas – 4 

 

Spalis L. 

Skyrienė 

Klasių 

vadovai 

Vyks Šv. Mišios už mirusius ir gyvus 

„Juventos“ progimnazijos mokinius, 

mokytojus. 

2021-12-23 Šv. Jurgio bažnyčioje aukotos 

Šv. Mišios, giedojo mokyklos choras 

„Melodija“, duetas, solistė. 

3.7.18. Šiaulių m. 

Žemės meno akcija 

„Atvirukas mokyklai”. 

Spalis D. 

Daukšienė  

J. 

Ančereviči

ūtė 

I. 

Šatkauskienė 

A. 

Lendzbergie

nė 

Socialiniai 

partneriai 

● Bus parengti nuostatai. 

● Dalyvaus 5 progimnazijų ir 3 

gimnazijų mokiniai. 

● Bus parengta mobili fotografijų 

paroda, kuri džiugins visų dalyvavusių 

mokyklų bendruomenes. 

Akcija neorganizuota dėl karantino. 

 

3.7.19. Vokalinės 

instrumentinės mokyklos 

grupės veikla. 

 

Bendras vertinimas - 4 

 

III ketv. A. 

Mundinas 

G. 

Fursalovas 

A. Mažintas 

L. 

Tamošiūnas  

Ž. Gedvilaitė 

● Bus suburta vokalinė instrumentinė 

grupė, kuri gros šventiniame mokyklos 

jubiliejaus mokytojų vakare. 

● Mokytojai rinks repertuarą, 

mokysis partijas ir repetuos bendram 

tikslui pasiekti. 

● Aivaro Mundino suburta vokalinė 

instrumentinė grupė parengė repertuarą ir jį 

pristatė Mokytojų dienos šventėje ir 

šventiniame jubiliejinių metų uždarymo 

vakare 2021-12-16. 
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3.7.20. Baigiamoji 

jubiliejinė šventė 

„Šviesos diena“.  

 

Bendras vertinimas - 4 

Gruodž

io  

13 d. 

J. 

Ančereviči

ūtė 

V. 

Juodpusien

ė 

A. 

Kavaliauski

enė 

Jubiliejinė 

darbo grupė 

Bus prisimintos, pristatytos, 

pademonstruotos įspūdingiausios 

jubiliejinių metų akimirkos, padėkota 

iniciatyviausiems bendruomenės 

nariams, socialiniams partneriams.  

Vakarą papuoš muzikos kūriniai. 

Prisimintos, pristatytos, pademonstruotos 

įspūdingiausios jubiliejinių metų 

akimirkos, padėkota iniciatyviausiems 

bendruomenės nariams, socialiniams 

partneriams. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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II. 2022 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

  

Tikslas – ugdyti harmoningą ir įvairiapusę asmenybę.   

 

Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinio asmeninės pažangos. 

2. Plėtoti bendradarbiavimą, skatinti lyderystę. 

3. Puoselėti mokyklos savitumą ir išskirtinumą. 

 

Trumpiniai – UP – ugdymo planas; UK – ugdymas karjerai; mokytojų metodinės grupės: DDFT - dorinio ugdymo, dailės, fizinio ugdymo, 

technologijų, LT – lietuvių kalbos, UK – užsienio kalbų, MIGS – matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir socialinių mokslų, PR – pradinių 

klasių, MZ – muzikos; eNMPP - elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas,  MAP – mokinio asmeninė pažanga. 

 

1 UŽDAVINYS – gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinio asmeninės pažangos. 

 

Priemonė Data Atsakingi asmenys Partneriai Numatomas rezultatas 

1.1. Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo, įsivertinimo, kompleksinės pagalbos mokiniui 

teikimo pagrindą. 

1.1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas 

pagal nustatytus pamokos tobulinimo 

aspektus (uždavinio kėlimas, vertinimas, 

įsivertinimas, alternatyvių būdų ir žinių 

taikymas). 

2022 Administracija 

  

Metodinė taryba  Bus stebima 98 proc. mokytojų 

pamokų. 

 Bus organizuoti 2 administraciniai 

pasitarimai, aptartos išvados  

paskelbtos Metodinės tarybos 

susirinkime, viešinami gerieji 

pavyzdžiai. 

 80 proc. įvairių gebėjimų mokinių 

pamokose demonstruos savo 

gebėjimus, žinias. 

 Stebėtose pamokose 50 proc. bus 

fiksuotas uždavinio kėlimas, 

vertinimas, įsivertinimas. 
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 Stebėtose pamokose 50 proc. bus 

fiksuotas alternatyvių būdų ir žinių 

taikymas.  

 Bus atnaujintos  lietuvių kalbos 

vertinimo normos. 

1.1.2. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminare „Vertinimas ugdant ir 

rezultatai“. 

2022  Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Metodinė taryba  Bus organizuotas 1 seminaras arba 

seminarų ciklas, kuriame dalyvaus 

25/40 proc. mokytojų.  

 Metodinėse grupėse vyks 6 gerosios 

patirties sklaidos užsiėmimai, kuriuose 

dalyvaus 95 proc. mokytojų, gerąja 

patirtimi dalinsis 100 proc. mokytojų. 

1.1.3. Mokinių seimo, Tėvų aktyvo ir 

Progimnazijos tarybos diskusija apie 

vertinimą, įsivertinimą, pasiekimų, 

socialinių kompetencijų matavimo 

galimybes. 

Lapkritis 

Gruodis 

Administracija 

  

Progimnazijos 

taryba 

  

Vyks 1 diskusija – refleksija, kurioje 

dalyvaus 100 proc. administracijos, 80 

proc. Mokinių seimo, 70 proc. tėvų 

aktyvo ir 90 proc. Progimnazijos 

tarybos narių. 

1.1.4. Mokytojų aprūpinimas reikiamomis 

metodinėmis priemonėmis, programomis, 

platformomis. 

 2022  Administracija  Mokytojai   EDUKA klasės naudojimas 

(prisijungusių mokytojų dalis – 80 

proc., mokinių dalis – 90 proc.). 

 EMA aplinkos naudojimas (naudos 

4 - 5 kl., 4 - 5 mokytojai). 

 Nupirkta 10  www.mentimeter.com 

licencijų. 

 98 proc. mokytojų susipažins su 

Ugdomosios aplinkos tvarkos aprašu. 

 Nupirktas pianinas (205 kab.). 

 Rugpjūčio mėn. (per mokinių 

atostogas) administracijos lygmeniu 

organizuota kabinetų apžiūra, skirta 

Ugdomosios aplinkos 

http://www.mentimeter.com/
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vertinimui/įsivertinimui. 

 Vadovaujantis Ugdomosios 

aplinkos kūrimo tvarkos aprašu, 

metodinėse grupėse bus fiksuotas 

reikalingų priemonių poreikis. 

1.1.5. 4 - 8 kl. mokinių, mokytojų 

apklausa „Vertinimo  įvairovė pamokose“. 

Kovas 

Birželis 

Mokyklos veiklos 

vertinimo  grupė 

Administracija  Apklausoje dalyvau ne mažiau 75 

proc.   5 - 8 kl. mokinių ir 60 proc. 

mokytojų.  

 Pokyčiams stebėti bus atlikta 

pakartotinė apklausa. 

 Rezultatai ir rekomendacijos bus 

pristatytos mokytojams. 

1.1.6. 4, 6, 8 klasių mokinių dalyvavimas 

eNMPP: organizavimas, vykdymas ir 

rezultatų aptarimas. 

Balandis 

Gegužė 

Birželis 

R. Dauliuvienė (4 kl.) 

I. Barkienė (6, 8 kl.) 

 4, 6, 8 klasių 

mokytojai 
 Parengti mokyklos dokumentai 

(įsakymai, vykdymo tvarkos). 

 Bent vieno dalyko eNMPP dalyvaus 

99 proc. mokinių. 

 Rezultatai aptarti PR, LT, MIGS 

metodinėse grupėse. 

 100 proc. pateikta informacija apie 

eNMPP vykdymą  mokinių tėvams  

 100 proc. eNMPP rezultatai 

pristatyti mokinių tėvams 

1.1.7. 8 klasių mokinių dalyvavimas 

tarptautiniame IEA ICCS 2022 tyrime. 

Gegužė 

Birželis  

I. Barkienė 8 klasių mokytojai  Tyrime dalyvaus viena 8 klasė. 

 Tyrimą vykdys ŠMSM ir NŠA. 

 Tyrimo tikslas - nustatyti, kaip 8 

klasės jaunuoliai yra rengiami tapti 

piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką 

mokinių pasiekimams ir pilietinėms 

nuostatoms turi švietimo sistemos bei 

mokyklos ypatybės įvairiose šalyse. 

 Tyrimo rezultatai, rekomendacijos 
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pristatyti mokytojams. 

1.2. Siekti ugdymo kokybės dirbant su skirtingų poreikių mokiniais.  

1.2.1. Kolegialus 4 ir 5 klasių mokytojų 

bendradarbiavimas, siekiant sklandaus 

mokinių perėjimo iš vienos pakopos į kitą. 

Gegužė 

Rugsėjis 

Pavaduotojai ugdymui 4 – 5 klasių 

vadovai, mokytojai 
 Vyks 2 išplėstiniai 4 ir 5 klasių 

mokytojų susirinkimai, kuriuose 

dalyvaus 90 proc. mokytojų.  

 Būsimi 5 klasių vadovai 100 proc. 

dalyvaus klasių valandėlėse, pamokose, 

susipažins su 4 kl. mokiniais,  MAP 

tvarka, dalyvaus tėvų susirinkime  

 Būsimų 5 kl. mokinių tėvų 

susirinkime dalyvaus 80 proc. tėvų. 

 5 klasių mokinių šeimų apklausoje 

„Sėkmingi adaptacijos momentai“ 

dalyvaus 65 proc. šeimų. Pasiūlymai 

bus panaudoti ugdymo proceso 

gerinimui. 

1.2.2. Išplėstinis įsivertinimo grupės ir 

administracijos susirinkimas „Tobulintinų 

sričių pagal išorės vertinimo ataskaitą 

analizavimas įtraukiojo ugdymo požiūriu“. 

Vasaris Administracija Įsivertinimo grupės 

nariai 
 Vyks 1 susirinkimas (dalyvaus 100 

proc.), kuriame bus numatyti duomenų 

analizės šaltiniai, formos, dažnumas, 

tarpiniai vertinimai. 

 Vyks 1 - 2 tobulintinų sričių tarpiniai 

vertinimai. 

 Pagal tobulintinas sritis 5 proc. 

pagerės pamokos kokybė. 

1.2.3. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminare „Skirtingų mokinių 

poreikių tenkinimo galimybės“. 

2022 R. Dauliuvienė Metodinė taryba 

  
 Bus organizuotas 1 seminaras arba 

seminarų ciklas, kuriame dalyvaus 25 

proc. mokytojų.  

 Metodinėse grupėse vyks 6 gerosios 

patirties sklaidos užsiėmimai (dalyvaus 

95 proc. mokytojų, gerąja patirtimi 

dalinsis 100 proc. mokytojų). 
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1.2.4. Metodinės tarybos/mokytojų  

susirinkimas „Alternatyvių būdų taikymas 

procesams ir žinojimui atskleisti“. 

Kovas Metodinės tarybos 

pirmininkė  

V. Pozniakovienė 

  

VGK nariai  Bus pristatytas 1 - 2 teminiai 

pranešimai. 

 Vyks diskusija (dalyvaus 98  proc. 

Metodinės tarybos, mokytojų ir VGK 

narių). 

 Metodinėse grupėse bus numatytas 

darbo tęstinumas pagal dalyko 

specifiką. 

1.2.5. Metodinių grupių susirinkimas - 

diskusija dėl alternatyvių būdų žinių 

taikymo procesams ir žinojimui atskleisti 

(galimybė rinktis pagal stiprybes, 

interesus). 

Kovas - 

lapkritis 

Metodinė taryba Mokytojai Vyks 6 metodinių grupių susirinkimai 

(dalyvaus 98 proc. mokytojų), kuriuose 

bus aptarti alternatyvūs žinių taikymo 

būdai. 

1.2.6. Savivaldos veiksmingumas 

įtraukiant įvairių poreikių mokinius, jų 

tėvus. 

2022 Progimnazijos taryba 

Mokinių seimas 

Administracija 

DDFST 

Tėvų aktyvas 

 Progimnazijos taryba kartu su 

mokytojų bendruomene organizuos 1 

renginį įvairių poreikių mokiniams. 

Jame dalyvaus 95 proc. progimnazijos 

tarybos narių,  45 proc. mokytojų ir 40 

proc. Mokinių seimo narių. 

 Renginyje dalyvaus 30 proc. šeimų, 

50 proc. klasių vadovų.  

1.2.7. Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų susirinkimai dėl įvairių 

poreikių mokinių visybiškos pažangos. 

Balandis 

Gruodis 

I. Barkienė   

R. Dauliuvienė 

VGK nariai 

 Mokytojai  2 kartus per metus bus fiksuojami 

mokinių signaliniai pusmečiai. 

 Vyks 2 administracijos bei 2 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų susirinkimai. 

 Lyginamojoje signalinių ir pusmečių 

ataskaitose bus fiksuotas 60 proc. 

pažangos kilimas. 

 5–8 kl. pažangumo suvestinėse 

fiksuotas vidutinis pažymys – 7,7, 
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pažangumas – 98 proc., pažanga – 64,5 

proc., mokymasis aukštesniuoju 

lygmeniu – 9,1 proc. 

1.2.8. Efektyvus ir veiksmingas mokinių 

poreikių valandų naudojimas siekiant 

kompleksinės pagalbos kiekvienam 

mokiniui. 

Gegužė  

Rugpjūtis  

I. Barkienė 

R. Dauliuvienė 

 Metodinė taryba   Bus atlikta Mokinių poreikių 

valandų skyrimo tikslingumo analizė. 

 Vyks MT susirinkimas.  

 Pagal ugdymo planą mokinių 

konsultacijoms bus skirta 70 proc. 

valandų. 

 Pagal švietimo pagalbos 

organizavimo tvarką konsultacijas 

lankys 50 proc. mokinių. 

1.2.9. 5 - 8 kl. mokinių apklausa ,,I 

pusmečio dailės ugdymosi pasiekimai: 

sėkmės, nesėkmės, grėsmės“. 

 Vasaris A. Lendzbergienė   5 - 8 kl.; tyrimo išvados bus 

pristatytos mokiniams, aptartos su 

DDFT metodinės grupės nariais.  

  Išvados bus panaudotos ugdymo 

turinio atnaujinimui, diferencijavimui. 

1.2.10. Darbo su gabiais mokiniais 

ruošiant juos konkursams ir olimpiadoms 

efektyvinimas. 

 2022  Mokytojai   52 metodinių grupių BUP mokytojai 

įvairiems dalykiniams renginiams (51) 

ruoš gabius 1 – 8 kl. mokinius: 

 PR – 7 renginiai, 15 mokytojų, 

 LT -  16 renginių, 5 mokytojai, 

 UK -  2 renginiams, 3 mokytojai, 

 MIGS – 11 renginių, 11 mokytojų, 

 DDFT – 10 renginių, 9 mokytojai, 

 MZ – 23 konkursai, 15 mokytojų. 

1.2.11. Dalykinių, kultūrinių, rekreacinių 

renginių, parodų organizavimas, mokinių 

įtraukimas. 

 2022 Mokytojai 

Administracija 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

    Bus organizuoti 87 renginiai, 

kuriuos organizuos metodinės, darbo 

grupės, administracija, pagalbos 

mokiniui specialistai: bendri – 26, 

PRAD – 16, LT – 6, UK – 4, MIGS – 
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9, DDFST – 14, MZ – 12. 

  Bus eksponuojama 18 parodų. 

 80 proc. veiklų bus viešintos 

mokyklos tinklapyje, FB. 

1.2.12. Tikslinis Kultūros krepšelio, 

Kultūros paso, Mokinio krepšelio lėšų 

naudojimas. 

Sausis 

 

2022 

 J. Ančerevičiūtė Klasių vadovai 

Mokytojai 
 Administraciniame susirinkime bus 

aprobuota Mokinio krepšelio, Kultūros 

krepšelio, Kultūros paso lėšų 

naudojimo tvarka. 

 Kultūros krepšelio edukacinėse 

programose dalyvaus visos 1 – 8  kl.  

Lėšos bus panaudotos 100 proc.  

 Visos 1 – 8 kl. dalyvaus 1 – 2 

edukacinėse Kultūros paso programose. 

4, 8 kl. išnaudos 100 proc. joms skirtų 

lėšų, kitos klasės - 75 proc.  

 Remiantis veiklos prioritetais 

(ugdymas karjerai 8 kl., priemonių 

įsigijimas ugdymui karjerai, profesinio 

orientavimo išvykų organizavimas, 

gabių mokinių kultūrinių, pažintinių 

išvykų organizavimas), 100 proc. bus 

panaudotos visos Mokinio krepšelio 

lėšos. 

1.2.13. Projektinės veiklos vykdymas.  2022  Projektų 

koordinatoriai 

 Darbo grupių nariai  Bus parengtos 2 naujos paraiškos 

dalyvauti tarptautiniuose projektuose. 

 Vykdomi 35 įvairaus lygmens 

projektai: 5 tarptautiniai, 7 

respublikiniai, 1 Šiaulių m., 23 

mokykliniai. 

 Projektinėje veikloje dalyvaus visi 1 

– 8 kl. mokiniai (nuo 1 iki 6 projektų). 
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 Tarptautiniuose projektuose dalyvaus 

trijų klasių mokiniai (1d, 3a, 4a). 

 Respublikiniuose projektuose 

dalyvaus visi 1 – 8 kl. mokiniai.  

 Šiaulių miesto projekte dalyvaus 5 

klasių mokiniai. 

 Projektinėje veikloje dalyvaus 15 

(100 proc.) pradinių klasių mokytojų, 1 

bibliotekininkė, 25 (51 proc.) BUP 

dalykų mokytojai. 

 Apie visus projektus bus vykdoma 

sklaida mokyklos tinklapyje, FB ir kt.  

1.2.14. Klasės valandėlių bei tėvų 

susirinkimų, skirtų mokinio sėkmės 

galimybėms ir pažangos analizavimui, 

organizavimas. 

 2022  Klasių vadovai J. Ančerevičiūtė 

R. Dauliuvienė 

I. Barkienė 

 Vyks 5 klasių valandėlės, ne mažiau 

4 tėvų susirinkimai, kuriose 1 – 8 kl. 

vadovai, vadovaudamiesi  MAP tvarka, 

aptars mokinių lūkesčius ir realius 

rezultatus.  

 Susirinkimuose dalyvaus ne mažiau 

kaip 60 proc. mokinių tėvų. 

1.2.15. Paralelių klasių popamokinių 

renginių, išvykų organizavimas. 

 2022  Klasių vadovai  J. Ančerevičiūtė 60 proc.  paralelių klasių vyks 1 – 2 

popamokiniai renginiai, kurie skatins 

klasės vadovų, mokytojų, mokinių 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

1.3. Skirti didesnį dėmesį STEAM ugdymo vadybai. 

1.3.1.  Planingos STEAM veiklos 

organizavimas mokykloje. 

 2022  J. Ančerevičiūtė  L. F. Jonaitienė  Bus suburta STEAM mokytojų 

komanda. 

 Parengtas STEAM veiklos planas. 

 Mokykla dalyvaus 50 proc. renginių, 

kuriuos organizuos   Šiaulių miesto 

STEAM progimnazijų tinklas. 

1.3.2. Neformaliojo švietimo STEAM  Rugsėjis  J. Ančerevičiūtė  Mokytojai  Skirstant 2022 - 2023 m. m. NŠ 
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pasiūlos didinimas. valandas,  prioritetas – STEAM.  

 Mokytojai bus kviečiami rengti  

STEAM krypties NŠ programas. 

 15 proc. padaugės mokinių, 

dalyvaujančių STEAM veikloje. 

1.4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį. 

1.4.1. Mokinio asmeninės pažangos 

(MAP) stebėjimas, fiksavimas ir 

analizavimas.   

Vasaris 

Rugsėjis 

Pavaduotojai ugdymui  Mokyklos veiklos 

vertinimo darbo 

grupė 

Metodinė taryba 

Ugdymo karjerai 

specialistai 

 Bendradarbiaujant su Mokyklos 

veiklos įsivertinimo darbo grupe, bus 

patikslintos 1 - 8 klasių mokinių 

bendrųjų socialinių kompetencijų, 

asmeninės pažangos pagal 

mokomuosius dalykus formos. 

 5 - 8 klasių mokinių bendrųjų 

socialinių, asmeninės pažangos pagal 

mokomuosius dalykus formos bus 

pildomos TEAMS platformoje. 

 Bendradarbiaujant su VUŠA, 

Mokyklos veiklos vertinimo darbo 

grupe, bus atnaujintas Mokinio 

asmeninės pažangos fiksavimo 

modelis.  

 Modelis bus pristatytas 

bendruomenei. Su dokumentu bus 

susipažintas 100 proc. mokytojų, 100 

proc. mokinių, 100 proc. mokinių tėvų. 

1.4.2. Pakartotinė 5 - 8 kl. mokinių, jų 

tėvų, mokytojų apklausa dėl namų darbų 

(namų darbų krūvis, skyrimas, 

diferencijavimas, tikrinimas).  

 

Balandis 

spalis 

I. Barkienė 

S. Brasaitė 

 5-8 kl mokiniai, 

tėvai, mokytojai 
 Mokytojų susirinkime bus pristatyta 

2020 ir 2021 m. namų darbų krūvio 

apklausų lyginamoji analizė.  

 Bus išskirti mokomieji dalykai, kurių 

namų darbų apimtys viršija Mokinių 

mokymosi krūvių tvarkos reguliavimo 

apraše numatytas normas, teikiamos 
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rekomendacijos. 

 75 proc. apklausos rezultatų atitiks 

Mokinių mokymosi krūvio tvarkos 

reguliavimo aprašo numatytas normas. 

1.4.3. Namų darbų skyrimo tikslingumo, 

diferencijavimo  stebėjimas.  

 2022  Pavaduotojai ugdymui  Mokytojai   Analizuojant TAMO informaciją, 

stebint pamokas, 50 proc. bus fiksuotas 

tikslingas namų darbų skyrimas ir 

normas atitinkančios namų darbų 

apimtys. 

 45 proc. mokytojų diferencijuos 

skiriamus namų darbus.  

 

1.5. Siekti muzikinių programų įgyvendinimo kokybės. 

1.5.1. Vykdomų muzikinės - meninės 

saviraiškos programų populiarinimas.  

 Kovas 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

Kovas 

 V. Juodpusienė 

 

 

 

 

 

A.Mundinas 

 

 

 

 

 

 

T. Laugalis 

A. Rimkuvienė 

E. Šliauterienė 

 

 

 

 

L. Tamošiūnas 

 

 

 

 

 

 

Meno kolektyvų 

vadovai 

 Bus organizuotas liaudies šokių 

kolektyvo „Liuoksinis” koncertas, 

kuriame dalyvaus 95 proc. liaudies 

šokio programą lankančių mokinių ir 2 

liaudinio instrumentinio muzikavimo 

kolektyvai. 

 Bus organizuotas respublikinis 

mušamųjų  instrumentų festivalis 

„Mano vardas - Orfas”. Festivalyje 

dalyvaus 85 proc. šiuolaikinio 

muzikavimo programos ir 

mušamaisiais  instrumentais grojančių 

mokinių. 

 Bus parengtas ir mokyklos svetainėje 

patalpintas meno kolektyvų video 

pristatymas. 

1.5.2. Gabių muzikai mokinių 

(instrumentalistų) įtraukimas į koncertinę, 

respublikinių konkursų, festivalių veiklą.  

 Visus metus  V. Juodpusienė D. Ramanauskienė 

Instrumentų 

mokytojai 

 Profesinės linkmės muzikinio 

ugdymo programą lankys 65 mokiniai.  
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 100 proc. mokinių dalyvaus 

konkursinėje /koncertinėje veikloje. 

 Instrumentais muzikuojantys 

mokiniai dalyvaus 8 respublikiniuose, 5 

tarptautiniuose konkursuose, 6  

festivaliuose. 

 Mokykloje bus organizuoti 3 

instrumentiniai koncertai.  

1.5.3. Mėgėjų programos populiarinimas ir 

saviraiškos galimybių didinimas.  

 Visus metus  V. Juodpusienė Instrumentų 

mokytojai 
 Mėgėjų muzikinę programą lankys 

14 mokinių.  

 Sudarytos mokinių poreikius 

atitinkančios programos, mokiniai 

dalyvaus koncertinėje veikloje. 

1.5.4. Kvalifikacijos kėlimo renginių 

organizavimas/dalyvavimas, siekiant 

pristatyti muzikos ugdymo metodų 

įvairovę šiuolaikinėje mokykloje, 

garsinant mokyklos vardą. 

 Balandžio  

20 - 21d. 

R. Tamašauskienė 

V. Juodpusienė 

L. Kovaitienė 

VUŠA Muzikos 

katedra 
 Profesoriaus E. Balčyčio atminimui 

skirtoje tarptautinėje mokslinėje  

konferencijoje „Muzikos ir mokslo 

labirintais” dalyvaus 7 muzikos 

mokytojai, kurie praktine veikla ir 

pranešimais pristatys „Juventos“ 

progimnazijos muzikinio ugdymo 

metodus šiandieninėje mokykloje. 

 225 kab. bus įrengtos stendinės 

lentos, kuriose įamžintas E. Balčyčio 

atminimas ir muzikinio ugdymo raida 

per 50 metų, viešinami alumni, E. 

Balčyčio premijos laureatai. 

1.5.5. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos 

kokybės įsivertinimas, ugdymo paslaugų 

kokybės tyrimas.  

Vasaris 

 

 

 

 

 

R. Tamašauskienė 

V. Juodpusienė 

 

 

 

 

E. Šliauterienė 

A.Adomaitienė 

L. Tamošiūnas 

D. Ramanauskienė 

 

 

 Vasario mėnesį bus atliktas 2021 m. 

NVŠ veiklos kokybės  įsivertinimas. 

 MZ metodinės grupės susirinkime 

bus  parengtas įsivertinimo protokolas, 

sudarytas 2022 m. priemonių planas 
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Kovas 

 

 

 

Mokyklos veiklos 

vertinimo darbo grupė 

 

 

 

V. Juodpusienė 

E. Šliauterienė 

įsivertinimo išvadoms įgyvendinti. 

 Tyrime dalyvaus 28 NVŠ mokytojai 

ir 4-8 muzikinių klasių mokinių tėvai.  

 Tyrimo rezultatai bus pristatyti 

mokytojų susirinkime, išvados 

panaudotos veiklos kokybei tobulinti. 

1.6. Modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas. 

1.6.1. Ugdomosios aplinkos kūrimo 

tvarkos aprašo įgyvendinimas. 

 Rugpjūtis  Administracija  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 Mokytojai   Administracijos lygmeniu bus 

organizuota 1 ugdomosios aplinkos 

apžiūra. Bus susitarta dėl ugdomosios 

aplinkos vertinimo kriterijų. 

 100 proc.  apžiūrėtos ugdomosios 

aplinkos. 

 Metodinių grupių lygmeniu  pildoma 

ir administracijai pateikiama 

„Ugdomosios aplinkos kūrimui skirtų 

priemonių poreikio lentelė“ (6 

metodinės grupės įvardins savo 

poreikį). 

 100 proc. mokytojų bus supažindinti 

su apibendrinta  „Ugdomosios aplinkos 

kūrimui skirtų priemonių poreikio 

lentele“. 

 MT susirinkime organizuota 

diskusija dėl ugdomosios aplinkos 

gerinimo. 

1.7. Parengti „Juventos“ progimnazijos KOKYBĖS VADYBOS (sistemos) projektą. 

1.7.1. Dalyvavimas mokyklos vadovų 

mokymuose „Kokybės vadybos sistemų 

diegimo nauda ir iššūkiai“, darbo grupės 

veikloje.  

 2022 J. Ančerevičiūtė 

I. Barkienė 

 Administracija 

Mokyklos veiklos 

vertinimo darbo 

grupė 

 100 proc. dalyvauta mokymuose. 

 Organizuota gerosios patirties 

sklaida apie kokybės vadybos 

mokymus. 
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Metodinė taryba  Sudaryta darbo grupę Kokybės 

vadybos projektui kurti. 

 Parengtas projektas. 

 

2 UŽDAVINYS - plėtoti bendradarbiavimą, skatinti lyderystę. 

 

Priemonė Data Atsakingi asmenys Partneriai Numatomas rezultatas 

2.1. Aktyvinti Metodinės tarybos, metodinių grupių, Mokyklos veiklos vertinimo grupės veiklą. 

2.1.1. Metodinės tarybos veiklos 

aktyvinimas, orientuojantis į pamokos 

kokybę ir kolegialų ryšį dalinantis 

patirtimi. 

 2022 V. Pozniakovienė 

 

 Mokytojai   LT ir MIGS mokytojų gerosios 

patirties metodinėje išvykoje dalyvaus 

75 proc. LT ir MIGS mokytojų.  

 80 proc. mokytojų peržiūrės ir 

aptars viešą NŠA konsultaciją 

„Kolegialus grįžtamasis ryšys“. 

 Bus organizuota mokytojų 

apklausa „KGR mokykloje“ (dalyvaus 

75 proc.), atlikta analizė, situacija 

aptarta MT susirinkime, priimti 

sprendimai. 

 30 proc. mokytojų stebės po 1 - 2 

kolegų pamokas, jas aptars, plėtos 

dalykines tobulintinų sričių 

kompetencijas, pagerės mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas, bus reflektuojamos 

sėkmės ir nesėkmės. 

2.1.2. Metodinių grupių veikla, orientuota 

į bendradarbiavimą ir lyderystę (integruoti 

projektai, patirties dalinimasis „Kolega – 

kolegai“ ir kt.). 

2022 Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai 

  
 Vyks 6 metodinių grupių 

susirinkimai, gerąja patirtimi dalinsis 

65 proc. mokytojų. 

 Vyks 10 mokyklinių ir 1 

respublikinis integruotas projektas. 
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2.1.3. Respublikinės konferencijos 

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ 

organizavimas. 

Lapkritis Darbo grupė  Mokytojai  Bus vedamos atviros/meistriškumo 

pamokos, skaitomi pranešimai.  

 Gerąja patirtimi dalinsis 13 proc. 

„Juventos“ progimnazijos mokytojų.  

 Dalyvaus 20 proc. „Juventos“ 

progimnazijos mokytojų  

 Dalyvaus 20 mokytojų iš kitų 

miesto/respublikos mokyklų. 

 Vyks 1 darbo grupės  susirinkimas 

- refleksija (dalyvaus 100 proc. narių). 

 Bus vykdoma sklaida. 

2.1.4. Metodinės dienos „Kolega - 

kolegai“ organizavimas. 

Kovo 10 d. 

Birželis 

I.Barkienė 

R. Dauliuvienė  

V. Pozniakovienė 

  

Metodinė taryba  Vyks gerosios patirties renginio 

plenarinė dalis (pranešimus skaitys 6 

mokytojai) 

 Vyks 6 gerosios patirties renginiai 

metodinėse grupėse.  

 Gerąja patirtimi dalinsis 60 proc. 

mokytojų. Probleminė sritis – 

įtraukusis ugdymas. 

2.1.5. Pagal mokyklos veiklos išorės 

vertinimo ataskaitą tobulintinų sričių 

analizavimas įtraukiojo ugdymo požiūriu.  

Vasaris Veiklos įsivertinimo 

darbo grupė 

Administracija   Vyks administracijos ir 

įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.  

 Bus numatytos veiklos tobulinimo 

sritys įtraukiojo ugdymo požiūriu 

2.1.6. Iliustracijų kūrimas, aprobavimas 

pagal pasirinktą giluminio vertinimo sritį. 

Vasaris 

Kovas  

Veiklos įsivertinimo 

darbo grupė 

Metodinių grupių 

nariai 
 Vyks 1 įsivertinimo darbo grupės ir 

administracijos susirinkimas, numatyta 

giluminio vertinimo sritis, iliustracijų 

projektas pateiktas metodinėms grupės 

koreguoti.  

 Vyks 6 metodinių grupių 

susirinkimai dėl iliustracijų tikslinimo 

(dalyvaus 85 proc. mokytojų). 
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 Vadovaujantis iliustracijomis, bus 

fiksuotas 3 lygis. 

2.2. Tikslinti ir aktyvinti bendruomenės įsitraukimą į SKU veiklą.  

2.2.1. Bendradarbiavimas su 

gimnazijomis. 

 Kovas  E. Valaitienė  J. Ančerevičiūtė 

8 kl. vadovai 
 Bus atlikta 8 kl. mokinių apklausa ir 

išsiaiškinta, kokiose gimnazijose 

mokiniai ketina tęsti mokslą 2022 – 

2023 m. m. Apklausoje dalyvaus 90 

proc. aštuntokų.   

 Bus sudarytas bendradarbiavimo su 

gimnazijomis planas. 

 Vyks bendros veiklos supažindinant 

aštuntokus, jų tėvus ne mažiau kaip su 

7 Šiaulių miesto gimnazijų (Šiaulių 

universiteto, J. Janonio,  S. Šalkauskio, 

S. Daukanto, Didždvario,  Sporto, 

„Saulėtekio“) ugdymo programomis, 

tradicijomis, ugdymo aplinka. 

2.2.2. Integruotos mokomųjų dalykų ir 

SKU pamokos. 

Kovas 

Rugsėjis 

J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

L. Kovaitienė 

Mokytojai  2 kartus bus išnagrinėti 6 metodinių 

grupių planai ir mokytojams pateiktos 

rekomendacijos dėl galimybės 

organizuoti integruotas dalykų ir SKU 

pamokas, į kurias galėtų aktyviai 

įsitraukti mokiniai. Dėmesys bus 

skiriamas STEAM profesijų 

pristatymui.  

 Bus kaupiami integruotų pamokų 

planai.  

2.2.3. SKU veiklų organizavimas.  2022 J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

L. Kovaitienė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 
 Remiantis mokinių apklausa ir 

karjeros planais apie  dominančias 

profesijas, bus parengtas UK, SKU 

veiklų planas. 
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 Sausio – birželio mėnesį visose 1 – 

8 kl. vyks ne mažiau kaip 4 ugdymo 

karjerai specialistų užsiėmimų.  

 1 kartą per mėnesį mokiniams bus 

teikiamas siūlymas apie SKU veiklas.  

 5 – 8 kl. mokiniams bus pristatyta 

galimybė dalyvauti visuomeninių vaikų 

ir jaunimo organizacijų veikloje (vyks 

3 susitikimai).  

 100% mokinių parengs karjeros 

planus.  

 Ugdymo karjeros plano rengimui 

bus skirtos 2  grupinės konsultacijos.  

 Bus organizuota ne mažiau nei 130 

UK ir SKU veiklų. 

 Bus organizuota 1 Karjeros diena 8 

kl. mokiniams (bus naudojamos 

Mokinio krepšelio lėšos). 

 Bus organizuota 5 – 8 kl. mokinių 

apklausa „Mano svajonių profesija“. 

Rezultatai panaudoti ugdymo karjerai 

specialistų, klasių vadovų veiklos 

planavimui. 

 Bus organizuoti 3 mokinių 

konkursai. 

 98 proc. 1 - 8 kl. mokinių dalyvaus 

įvairiose UK ir SKU veiklose. 

 Pilietinėje – savanoriškoje veikloje 

ne mokykloje dalyvaus ne mažiau kaip 

60 proc. mokinių. 
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2.2.4. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 2022 J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

L. Kovaitienė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

Soc. partneriai 

 Bus sudarytos mažiausiai 2 

naujos sutartys.  

 Bus sustiprintas 

bendradarbiavimas dėl sėkmingo 

ugdymo(si) perimamumo,  tęstinumo 

su miesto neformaliomis įstaigomis, 

neformaliojo švietimo programų 

teikėjais, su profesinio rengimo 

mokyklomis. 

 Bus sudarytas bendradarbiavimo 

su socialiniais partneriais planas ir 

numatyta ne mažiau kaip 1 bendra 

veikla. Su planu bus supažindinti klasių 

vadovai, administracija, mokytojai. 

 Bendruomenėje bus organizuotos 

ne mažiau kaip 4 pilietiškumo/paramos 

akcijos.  

 Socialinių partnerių erdvėse bus 

eksponuotos 4 parodos.  

 Bendradarbiaujant su partneriais, 

bus organizuoti 2 konkursai, 3 parodos. 

 Bendrose veiklose dalyvaus ne 

mažiau kaip 65 proc. mokinių. 

 100 proc. veiklų bus fiksuotos 

SKU kalendoriuje. 

2.2.5. Tėvų įtraukimas į SKU veiklą.  2022 E. Valaitienė 

L. Kovaitienė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 
 Plečiant socialinių partnerių tinklą, 

į SKU ir UK veiklas bus įtraukti 

mokinių tėvai (per metus pateikta ne 

mažiau nei 12 naujų siūlymų). 

 Įtraukiant mokinių tėvus, bus 

organizuota ne mažiau kaip po 1 UK 

veiklą klasėje. 
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 1 – 2 tėvai (1-8 kl.) dalyvaus 

respublikinėje konferencijoje „Šok į 

tėvų klumpes“. 

2.2.6. Tarptautinės DofE programos 

vykdymas. 

 2022 E. Valaitienė 

J. Ančerevičiūtė 

 

Šiaulių J. Janonio 

gimnazijos DofE 

programos dalyviai 

 Su tarptautine DofE programa bus 

supažindinti 8 kl. mokiniai, jų tėvai 

(informacija gaus 100 proc. šeimų).  

 Programoje dalyvaus ne mažiau 

kaip 10 mokinių.  

 Bus organizuotas 1 susitikimas su 

baigusiais šią programą mokiniais ir 

Šiaulių J. Janonio gimnazijos DofE 

programos vadovais. 

 1 - gegužiukai 

 Apie vykdomas veiklas informacija 

ne mažiau kaip 5 kartus bus mokyklos 

stende, tinklapyje, mokyklos FB bei 

respublikinėje programos vadovų FB 

grupėje.  

2.2.7. Bendruomenės informavimas.  2022 J. Ančerevičiūtė 

E. Valaitienė 

L. Kovaitienė 

   Po kiekvieno renginio mokyklos 

bendruomenė bus informuojama 

straipsniu mokyklos tinklalapyje, FB 

paskyroje. 

 „Karjeros diena” ir respublikinė 

iniciatyva „Šok į tėvų klumpes” bus 

viešinama ir Etaplius.  

 Kiekvieno mėn. siūlomos SKU 

veiklos bus viešinamos TAMO 

dienyne, į veiklas registruojami 

mokiniai SKU kalendoriuje (ne mažiau 

2 veiklų per sav.). 

 2 kartus  per bendrus susirinkimus 
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vykdytos UK veiklos bus pristatytos 

mokyklos administracijai ir 

pedagogams. 

 UK duomenys 1 kartą per metus bus 

pateikti UKSIS sistemoje. 

2.3. Efektyvinti klasės vadovo veiklą. 

2.3.1. Skyrimo dirbti klasės vadovu 

tvarkos atnaujinimas. 

Vasaris  J. Ančerevičiūtė ir kt. 

administracijos nariai 

J. Sutkuvienė 

V. Klimavičienė 

S. Brasaitė 

  

 Vyks mokytojų, dirbančių pagal 

BUP, apklausa.  

 Vyks susirinkimas - diskusija, 

kurioje dalyvaus 95 proc. BUP 

mokytojų. 

 Bus susitarta dėl klasių vadovų 

skyrimo eiliškumo, atnaujintas klasių 

vadovų skyrimo tvarkos dokumentas ir 

sudarytas eiliškumas. 

2.3.2. Renginių, išvykų organizavimas 

paralelių klasių koncentruose. 

2022 J. Ančerevičiūtė Klasių vadovai Visuose paralelių klasių koncentruose 

vyks klasės vadovų, mokinių 

bendradarbiavimas organizuojant po 1 - 

2 popamokinius renginius.  

2.4. Skatinti mokinių iniciatyvas, vertinti jų pasiekimus. 

2.4.1. 5 – 8 kl. mokinių  apklausa 

„Vertiname ir planuojame. Idėjos ugdymo 

proceso gerinimui”. 

Sausis J. Ančerevičiūtė Klasių vadovai  Apklausose dalyvaus 45 proc. 

mokinių.  

 Bus sudaryta galimybė mokiniams 

aktyviau dalyvauti vertinant ugdymosi 

procesą, mokyklos aplinką, planuojant 

renginius, veiklas kitoje erdvėje, 

vykdant ugdymą karjerai.  

 Apklausos rezultatai bus pristatyti 

per Mokytojų susirinkimą ir klasių 

valandėles. 
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2.4.2. Mokinių seimo veiklos aktyvinimas, 

bendradarbiavimas su Progimnazijos 

taryba ir Tėvų aktyvu. 

 2022  J. Ančerevičiūtė  PT nariai  Mokinių seimas inicijuos ir, 

bendradarbiaudamas su Progimnazijos 

taryba, organizuos 1 sporto šventę, 2 

kūrybinius konkursus, skirtus visai 

bendruomenei. 

2.4.3. 1-4, 5-7 kl. mokinių, mokytojų, 

garsinusių mokyklos vardą savo 

pasiekimais, apdovanojimo švenčių 

organizavimas. 

Birželio 8 d. 

Birželio 22 d. 

J. Ančerevičiūtė 

R. Dauliuvienė 

Darbo grupės  Padėkos raštais bus apdovanoti 

mokiniai, tarptautinių, ŠMSM 

respublikos, miesto prizininkai, 

laureatai, jų mokytojai. 

 Padėkos laiškai šeimoms bus įteikti 

mokiniams, kurie per m. m. surinko 60 

ir daugiau pagyrimų.  

2.4.4. Veiklų, pristatančių, viešinančių 

mokinių pasiekimus, organizavimas.   

2022 V. Juodpusienė 

 

 

J. Ančerevičiūtė 

 Administracija  Prie aktų salės bus įrengti stendai 

su meno kolektyvų nuotraukomis. 

 Mokyklos tinklapyje bus pateikta ir 

nuolat papildoma informacija apie 

mokyklos, mokinių, mokytojų 

pasiekimus. 

 Pusmečiams pasibaigus 

mokiniams, jų tėvams, mokytojams bus 

pristatyta informacija apie mokinių 

neformaliuosius pasiekimus.  

 Mokslo metams pasibaigus, 

remiantis mokinių skatinimo sistema, 

mokiniams per 1–4  ir 5–7 kl. šventes 

už pasiekimus moksle ir renginiuose 

bus įteiktos padėkos, už 60 pagyrimų - 

laiškas šeimoms. 

 8 kl. mokinių, tėvų šventėje už 

puikius mokymosi rezultatus, 

laimėjimus konkursuose, aktyvią 

socialinę veiklą mokiniams bus įteiktos 
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padėkos. 

2.4.5. Išvykos mokiniams, garsinusiems 

mokyklos vardą, organizavimas. 

Birželio 9 d. L. Laurinaitienė V. Juodpusienė 

J. Ančerevičiūtė 
 Bus organizuota 52 juventiečių, 

garsinusių  mokyklos vardą, išvyka į 

Kauno muzikinio teatro operą 

„Guliverio kelionės”. Vyks susitikimas 

su teatro solistu, buvusiu juventiečių, 

R. Urbiečiu.  

 Išvykos dalyviai M. K. Čiurlionio 

muziejuje dalyvaus Kultūros paso 

edukacinėse programose „Čiurlionių 

slaptas raštas”/„Čiurlionies technika”. 

 Mokytojai bus paskatinti galimybe 

žiūrėti VF filmą „Angelų takais”. 

  Išvykos išlaidos bus apmokėtos iš 

Mokinio krepšelio.  

2.4.6. 8 kl. E. Balčyčio vardo premijos 

konkursas, premijos teikimas. 

 Birželio 22 

d. 

 R. Tamašauskienė   J. Ančerevičiūtė  8 kl. kels savo klasių kandidatus, 

bus pateiktos paraiškos. 

  Komisija išrinks 1 premijos 

laureatą, kuris bus paskelbtas ir 

nominuotas 8 kl. mokyklos baigimo 

šventėje. 

2.5. Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime. 

  2.5.1. 2.5.4. 1 – 8 kl. mokinių tėvų 

apklausos „Tėvų idėjos ugdymo proceso 

gerinimui” organizavimas. 

 

Sausis J. Ančerevičiūtė PT pirmininkas   Tėvams bus sudaryta galimybė 

aktyviau dalyvauti planuojant 

savivaldos renginius, veiklas kitoje 

erdvėje, vykdant ugdymą karjerai. 

 Bus sudaryta tikslinė grupė, 

dalyvausianti Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklose, ugdyme karjeroje 

bei tėvų švietime. 

 Su apklausa bus supažindinti 



 

60 
 

mokinių tėvai., klasių vadovai. 

2.5.2. Progimnazijos tarybos ir Tėvų 

aktyvo „apvalieji stalai“ siekiant ugdymo 

kokybės. 

2022 PT pirmininkas Administracija 

Tėvų aktyvas 

Vyks 2 susirinkimai, kuriuose bus 

aptarti tėvų, mokinių apklausų 

rezultatai, nagrinėjami mokyklai 

aktualūs klausima, priimami 

sprendimai. 

2.5.3. Tėvai - tėvams: pedagoginis 

švietimas. 

2022  J. Ančerevičiūtė Klasių vadovai 

Tėvai 
 Visiems mokinių tėvams, kurie 

teikė siūlymus dalintis pedagogine ir kt. 

patirtimi, klasių vadovai pasiūlys su 

pranešimais dalyvauti tėvų 

susirinkimuose.  

 Tėvai bus kviečiami dalyvauti 

bendruomenės konferencijoje „Mano 

sėkmė“. 

2.5.4. Klasės bendruomenės dalyvavimas 

kalėdiniuose renginiuose, akcijose. 

Gruodis Tėvų aktyvas 

Klasių vadovai 

  45 proc. klasių organizuos 

kalėdines dirbtuvėles, skirtas „Gerumo 

mugei“. 

 70 proc. klasių dalyvaus paramos 

akcijose „Vaikų svajonės“, „Maltiečių 

sriuba“, „Dovana seneliams“.  

 

3 uždavinys - puoselėti mokyklos savitumą ir išskirtinumą. 

  

Priemonė Data Atsakingi asmenys Partneriai Numatomas rezultatas 

3.1. Organizuoti veiklą, garsinančią mokyklos vardą ir jos pasiekimus. 
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3.1.1. Lietuvos vaikų ir moksleivių 

konkurso „Dainų dainelė” (miesto, zonos, 

respublikinis turas). 

Sausio 12 – 

13 d. 

V. Juodpusienė 

 

Švietimo skyrius 

Muzikos mokytojai 
 Mokykloje bus organizuotas 

Lietuvos vaikų ir moksleivių Šiaulių 

miesto konkursas „Dainų dainelė”, 

kuriame dalyvaus  30 miesto solistų ir 

ansamblių. 

 „Juventos” progimnazijai atstovaus 

12 dalyvių.  

 Zoniniame konkurse dalyvaus 10 

kolektyvų. Respublikiniame TV ture 

pasirodys 5 „Juventos” solistai ir 4 

ansambliai. 

3.1.2. Respublikinė konferencija 

,,Juventos STEAM*ukai kviečia draugus 

2”. 

Vasario 23 d. R. Dauliuvienė 

D. Kontrimienė 

 

A.Dirginčienė  

A.Zorienė 

R. Valukonienė 

I.Karskienė 

 Bus patvirtinti ir išplatinti konkurso 

nuostatai. 

 Konferencijoje dalyvaus 

respublikos mokyklų 30 mokinių ir jų 

mokytojai. 

 Mokiniai pristatys darbus, atliktus 

remiantis Stem, Steam, Stream. 

 Mokytojai dalyvaus diskusijojse 

apie steam veiklas ir jų vykdymą. 

 Sukurtas el. metodinės medžiagos 

leidinys ir juo pasidalinta su 

konferencijos dalyviais. 

3.1.3. Respublikinė konferencija  ,,Jaunieji 

technologijų kūrėjai”. 

Balandžio 14 

d. 

R. Dauliuvienė 

D. Kontrimienė 

 

A.Mažonavičienė 

A.Bružaitė 

R. Kasparienė 

A.Dirginčienė 

 Konferencijoje dalyvaus 

respublikos mokyklų 20 mokinių ir jų 

mokytojai. 

 Mokiniai pristatys įvairias veiklas, 

sukurtas remiantis technologijomis. 

 Mokytojai dalinsis darbo su 

pradinukais patirtimi. 

 Sukurtas el. metodinės medžiagos 
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leidinys ir juo pasidalinta su 

konferencijos dalyviais. 

3.1.4. Šiaulių m. 5 – 6 kl. „Vienos linijos 

piešinio čempionatas”. 

 

Balandis A. Lendzbergienė J. Ančerevičiūtė  Bus patvirtinti ir išplatinti 

konkurso nuostatai, suburta vertinimo 

komisija. 

 Konkurse dalyvaus 4 mokyklų 

ugdytiniai. 

 Bus parengta virtuali paroda, kuria 

bus pasidalinta su dalyvavusiomis 

mokyklomis.  

3.1.5. Europos muzikos diena EuDaMuS. 

 

 

Kovo 15 d. 

 

V. Juodpusienė 

L. Mikutienė 

 

 

Muzikos mokytojai 

A. Lendzbergienė 

 

 Chorai ir instrumentiniai ansambliai 

išmoks ir įrašys Europos muzikos 

himną „Together” bei sveikinimo 

šaukinį.  

 Kovo 15 d. mokykla jungsis į 

nuotolinį Europos mokyklų renginį, 

stebės himno atlikimą įvairiose šalyse.  

 Aktų salėje vyks muzikiniai 5 - 8 

kl. pasirodymai (dalyvaus 250 mok.). 

 Bus eksponuojama piešinių paroda 

„Matau muziką”. 

3.1.6. Koncertas, skirtas Motinos dienai. Balandžio 29 

d. 

 

L. Stankuvienė 

Ž. Sitnikienė 

 

Muzikos kolektyvų 

vadovai 

 

 1 - 4 kl. chorai, ansambliai, solistai 

parengs koncertinę programą ir aktų 

salėje organizuos koncertą, skirtą 

mamoms.  

 Dalyvaus 12 atlikėjų. 

 

3.1.7. Bendruomenės konferencija „Mano 

sėkmė 2022”. 

Gegužės 12 

d. 

J. Ančerevičiūtė 

L. Kovaitienė 

E. Valaitienė 

V. Pozniakovienė 

PT pirmininkas 

MS pirmininkas 

 Iš mokytojų, tėvų, mokinių bus 

suburta darbo grupė, kuri parengs 

konferencijos nuostatus. 

 Bendruomenės nariams bus 
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sudarytos sąlygos viešinti savo 

pasiekimus. 

3.1.8. Respublikinis mušamųjų festivalis 

„Mano vardas Orfas”. 

Spalis 

 

A.Mundinas L. Tamošiūnas 

A.Mažintas 

T. Laugalis 

 

 Bus parengti festivalio nuostatai. 

Festivalyje dalyvaus 15 kolektyvų iš 

Šiaulių apskrities meno ir muzikos 

mokyklų.  

 Vyks meistriškumo pamoka su 

perkusininku Gediminu Laurinavičiumi 

ir mušamųjų kolektyvų pasirodymai.  

 Dalyvaus 35 „Juventos” 

progimnazijos mokiniai. 

3.1.9. Respublikinė konferencija ,,Aš turiu 

pomėgį. O tu?”. 

Spalis R. Dauliuvienė 

A. Dirginčienė 

D. Kontrimienė 

I.Karskienė 

A.Mažonavičienė 

 Bus patvirtinti ir išplatinti konkurso 

nuostatai. 

 Konferencijoje dalyvaus 20 

mokinių ir jų mokytojai iš įvairių 

respublikos mokyklų  

 Mokiniai pristatys įvairias veiklas, 

sukurtas naudojant technologijas. 

 Mokytojai dalinsis darbo patirtimi. 

 Bus sukurtas el. metodinės 

medžiagos leidinys ir juo pasidalinta su 

konferencijos dalyviais. 

3.1.10. Kalėdiniai koncertai. Gruodis 

 

V. Juodpusienė 

 

Muzikos mokytojai Organizuoti 3 kalėdiniai koncertai, 

kuriuose dalyvaus 90 proc. muzikinių 

klasių mokinių. 

3.1.11. Mokyklos atributikos, skirtos 

reprezentavimui, gamyba. 

 Sausis 

 

2022 

 R. Tamašauskienė A. Gvergždys   Magnetiniais mokyklos ženkleliais 

bus aprūpinti visi mokyklos mokytojai. 

  Bus pagaminta kabinetų rodyklė, 

įrengti paspirtukų stovai,  baigti 

gaminti lauko suolai. 
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3.1.12. Savalaikis informacijos teikimas 

visuomenei panaudojant mokyklos 

internetinės svetainės ir žiniasklaidos 

galimybes. 

 2022 

 

J. Ančerevičiūtė 

E. Bukienė 

 Mokytojai 

 
 60 proc. mokytojų, klasių vadovų 

viešins vykdomą ugdomąją veiklą 

mokyklos tinklapyje. 

 30 proc. veiklų bus viešintos Šiaulių m. 

švietimo tinklapyje, Etaplius.  

3.2. Kurti saugią, jaukią, sveiką mokyklos aplinką. 

3.2.1. Mokinių apklausų vykdymas. Vasaris 

Lapkritis 

S. Vanagaitė 

 

 

 

D. Daukšienė 

  Keturiose 5 kl. vyks sociometrinis 

mikroklimato tyrimas.  

 4 - 8 kl. vyks apklausa ,,Mokinių 

tarpusavio santykiai”. Dalyvaus 75 

proc. mokinių.  

 5 - 8 kl. apklausa „Ar valgai 

pusryčius?” 

 Apklausų rezultatai ir 

rekomendacijos bus pristatytos klasių 

vadovams, administracijai. 

3.2.2. Atvirųjų durų dienų organizavimas 

būsimiesiems 1 – okams, 5 - okams ir jų 

tėvams. 

Vasaris  

Birželis 

 Pavaduotojai ugdymui Būsimi 1, 5 kl. 

vadovai 

Tėvams bus pristatytos ugdymo 

programos, mokyklos erdvės, klasių 

vadovai, mokyklos tradicijos. 

3.2.3. Bendruomenės fizinės, protinės, 

dvasinės sveikatos stiprinimo veiklų 

organizavimas, kuriant sveikatai palankią 

fizinę ir psichosocialinę aplinką. 

 

Sausis J. Ančerevičiūtė 

 

Darbo grupė: 

A. A.Dirginčienė 

A. Mažonavičienė 

D. Daukšienė 

I. Šatkauskienė 

I. Razumienė 

L. Sabaliauskienė 

R. Baranauskas 

L. Vaškienė 

 

Socialiniai 

partneriai 

 Bus sudaryta bendra mokytojų, 

mokinių, tėvų darbo grupė, kuri 

parengs Sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos planą, numatys 

veiklos viešinimo, vertinimo būdus. 

 Bus vykdoma ilgalaikė ir kryptinga 

sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla 

pagal parengtas ir tarpžinybinės (SAM 

ir ŠMM) komisijos patvirtintas 

sveikatos stiprinimo programas, 

apimančias įvairias sveikatos sritis: 

fizinį aktyvumą ir kūno kultūrą, sveiką 
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mitybą, tabako, alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevenciją nelaimingų 

atsitikimų, traumų, streso prevenciją, 

prievartos, patyčių prevenciją; rengimą 

šeimai ir lytiškumo ugdymą,  

užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

vartojimo kultūros ugdymą. 

 Sveikatos temos bus integruotos į 

visą ugdymo procesą – dalykų 

pamokas, popamokinę veiklą, 

dalyvavimą „Sveikatiados“ 

programoje, projektuose.  

 Sveikatą stiprinančiose programose, 

projektuose dalyvaus 90 proc. mokinių. 

3.2.4. Mokinių patyčių prevencijos veiklų 

organizavimas. 

 Kovas S.Vanagaitė 

D.Bartkutė  

J. Ančerevičiūtė 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

VGK 

Šiaulių policija 

Šiaulių 

priešgaisrinės 

saugos ir gelbėjimo 

departamentas 

VO „Gelbėkit 

vaikus“ 

 

 Pagal faktą bus sprendžiami 

konfliktai, apie kuriuos bus pateikta 

informacija „Patyčių dėžutėje“ 

(mokiniams bus priminta galimybė ja 

naudotis). 

 1 – 8 kl. mokiniai dalyvaus 

programose „Antras žingsnis“, 

„Paauglystės kryžkelės“. Vyks ne 

mažiau kaip 12 užsiėmimų. 

 Bus organizuotos veiklos, skirtos 

saugios aplinkos kūrimui, tolerancijos 

ugdymui: „Saugaus interneto savaitė” 

(vasaris), sąmoningumo didinimo 

mėnuo ,,Be patyčių“, Pasaulinė Dauno 

sindromo diena  (kovas), akcija 

Tarptautinei dienai be smurto prieš 

vaikus, socialinė paramos akcija ir 
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„Solidarumo bėgimas“ (spalis), 

renginiai, skirti Tolerancijos dienai  

(11-16), Pasaulinė autizmo supratimo 

diena, „Sveikatos savaitė“ (balandis), 

AIDS diena (gruodis). 

  Bus organizuotos ne mažiau kaip 2 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Bendruomenės pareigūnų 

paskaitos (1 kl. - „Saugus kelias į 

mokyklą ir iš jos“). 

 Derinant prie Žmogaus saugos 

programos, visose paralelėse klasėse 

vyks 1 - 2 paskaitos „Būk saugus, 

mokiny“.  

 Pagal klasių vadovų poreikį bus 

sudarytas 1 – 4 , 5 – 8 kl. teminių klasių 

valandėlių tvarkaraštis ir vyks 

užsiėmimai: 1–4 kl.  „Internetas: 

pramoga ir pavojai”, „Patyčios ir aš”, 

„Draugauti (ne)verta”; 5-8 kl. - 

„Kompiuterinių žaidimų, interneto 

priklausomybė 5-8 kl.“, „Gyvenimas 

pasakoje“,  ,,Patyčios“. 

 1 kartą per mėnesį vyks vėluojančių 

į pamokas mokinių reidai, bus 

informuojami mokinių tėvai. 

  

 

__________________________________ 

  


