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2022 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 (100–75%) - 36 įvertinimai (51%) 

3 (75–50%) - 29 įvertinimai (41%) 

2 (50-20 %) – 4 įvertinimai (6 %) 

1 (25-0%) – 2 įvertinimai (2 %) 

 

Tikslas – ugdyti harmoningą ir įvairiapusę asmenybę (3,4).   

  

Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinio asmeninės pažangos (3,4). 

2. Plėtoti bendradarbiavimą, skatinti lyderystę (3,4). 

3. Puoselėti mokyklos savitumą ir išskirtinumą (3,4) 
 

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 (3,4). 

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

pagrindą (3,3). 

 

Priemonės Rezultatas pagal numatytus kriterijus 

1.1.1. Pamokų stebėjimas ir 

vertinimas pagal nustatytus pamokos 

tobulinimo aspektus (uždavinio 

kėlimas, vertinimas, įsivertinimas, 

● Stebėta 64 (99 proc.) BUP mokytojų pamokų. 

● 2022-01-03 (DP-1), 2022-12-19 (DP-25) organizuoti 2 administraciniai pasitarimai, aptartos išvados  

pristatytos  Mokytojų susirinkime (2022-11-15, protokolas Nr. MP-8, konferencijose „Pamoka 

šiuolaikiniam mokiniui“, „Kolega - kolegai“ viešinami gerieji pavyzdžiai. 

● 75 proc. įvairių gebėjimų mokinių pamokose demonstravo uos savo gebėjimus, žinias. 



alternatyvių būdų ir žinių taikymas). 

Įvertinimas – 3,3 

● 74 proc. stebėtų pamokų buvo  fiksuotas uždavinio kėlimas, vertinimas, įsivertinimas. 

● 51 proc. stebėtų pamokų fiksuotas alternatyvių būdų ir žinių taikymas.  

● Atnaujintos lietuvių kalbos vertinimo normos (lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės protokolas 

Nr. LK-1, 2022-01-06). Pakoreguota progimnazijos vertinimo tvarka (direktoriaus įsakymas Nr. V-121, 

2022-10-03) 

1.1.2. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminare „Vertinimas 

ugdant ir rezultatai“.  

Įvertinimas – 3,5 

● Organizuotas 1 seminaras, kuriame dalyvavo 75 proc. mokytojų. 

● 6 metodinių grupių susirinkimuose dalyvavo 97 proc. mokytojų. Buvo dalinamasi gerąja 

vertinimo/mokinių įsivertinimo patirtimi, aptartas seminaras. 

1.1.3. Mokinių seimo, Tėvų aktyvo ir 

Progimnazijos tarybos diskusija apie 

vertinimą, įsivertinimą, pasiekimų, 

socialinių kompetencijų matavimo 

galimybes.  

Įvertinimas – 3 

• 2022-01-27 vyko Progimnazijos tarybos susirinkimas, kuriame aptarti Tėvų aktyvo  pasiūlymai 

vertinimo kriterijams keisti ir motyvacijos skatinimui.  

• Dalyvavo 100 proc. PT narių, 80 proc. administracijos, MS atstovai. 

 

 

1.1.4. Mokytojų aprūpinimas 

reikiamomis metodinėmis 

priemonėmis, programomis, 

platformomis.  

Įvertinimas – 3,5 

● EDUKA naudoja 30 proc. mokytojų, 93 proc. mokinių.  

● EMA naudoja 2 mokytojai, 5a, 5c, 5d, 7a klasės, 109 mokiniai (14 proc.). 

● Nupirkta 10  www.mentimeter.com licencijų (naudoja 100 proc.). 

● 1-8 klasių mokytojai ugdymo procese naudoja 28 skaitmenines aplinkas. 

● Parengtas Ugdomosios aplinkos  kūrimo tvarkos aprašas (direktoriaus įsakymas Nr. V-179,   2021-

12-30). Aprašas pristatytas Mokytojų susirinkime (protokolas Nr. MP-2, 2022-02-09). Dokumentas 

išsiųstas mokytojams per TAMO. 98 proc. mokytojų susipažino su Ugdomosios aplinkos kūrimo tvarkos 

aprašu.  

● Nupirktas pianinas (205 kab.). 

● Rugpjūčio mėn. (per mokinių atostogas) administracijos lygmeniu organizuota kabinetų apžiūra, 

skirta ugdomosios aplinkos vertinimui/įsivertinimui. 

● Vadovaujantis Ugdomosios aplinkos kūrimo tvarkos aprašu, metodinėse grupėse fiksuotas 

reikalingų priemonių poreikis. 

1.1.5. 4 - 8 kl. mokinių, mokytojų 

apklausa „Vertinimo  įvairovė 

pamokose“. Įvertinimas – 2 

● Birželio mėnesį vykdyta mokytojų ir 5-8 kl. mokinių apklausa „Vertinimo įvairovė pamokose”. 

Apklausoje dalyvavo 50 proc. mokinių ir 30 proc. mokytojų. 

● Dėl per mažos respondentų imties  apklausos rezultatai pristatyti nebuvo. 



1.1. 6. 4, 6, 8 klasių mokinių 

dalyvavimas eNMPP: organizavimas, 

vykdymas ir rezultatų aptarimas. 

Įvertinimas – 4 

 

● Parengti mokyklos dokumentai (įsakymai, vykdymo tvarkos). 

● Bent vieno dalyko eNMPP dalyvavo 96 proc. 4 kl. mokinių, 97,3 proc. 6, 8 kl. mokinių. 

● Rezultatai aptarti PR, LT, MIGS metodinėse grupėse. 

● Rezultatai aptarti su mokiniais. 

● 100 proc. pateikta informacija apie eNMPP vykdymą  mokinių tėvams.  

 

1.2. Siekti ugdymo kokybės dirbant su skirtingų poreikių mokiniais (3,3). 

 

Priemonės Rezultatas pagal numatytus kriterijus 

1.2.1. Kolegialus 4 ir 5 klasių 

mokytojų bendradarbiavimas, siekiant 

sklandaus mokinių perėjimo iš vienos 

pakopos į kitą.  

Įvertinimas - 3 

● Vyko 2 išplėstiniai 4 ir 5 klasių mokytojų susirinkimai, kuriuose dalyvavo 91 proc. mokytojų.  
● Būsimi 5 klasių vadovai 100 proc. dalyvavo klasių valandėlėse, pamokose, susipažino su 4 kl. 

mokiniais,  MAP tvarka. 
●  Būsimų 5 kl. mokinių tėvų susirinkime dalyvavo 82 proc. tėvų. 
●  5 klasių mokinių šeimų apklausoje „Sėkmingi adaptacijos momentai“ dalyvavo 83 proc. šeimų. 

Pasiūlymai  panaudoti ugdymo proceso gerinimui. 
1.2.2. Išplėstinis įsivertinimo grupės ir 

administracijos susirinkimas 

„Tobulintinų sričių pagal išorės 

vertinimo ataskaitą analizavimas 

įtraukiojo ugdymo požiūriu“. 

Įvertinimas – 3 

• Organizuotas susirinkimas, dalyvavo 100 proc. įsivertinimo grupės ir administracijos narių, numatyti 

duomenų šaltiniai, formos, dažnumas, tarpiniai vertinimai (direkcinio pasitarimų protokolas (2022-02-

07 Nr. DP - 14). 

• Vyko vienas tobulintinų sričių tarpinis vertinimas. 

1.2.3. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminare „Skirtingų 

mokinių poreikių tenkinimo 

galimybės“.  

Įvertinimas – 3,5 

• Organizuotas seminaras „Skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybės“, kuriame dalyvavo 31 

mokytojas (34 proc.). 
• Metodinėse grupėse vyko diskusijos, gerosios patirties sklaida. Dalyvavo 97 proc. mokytojų. 

1.2.4. Metodinės tarybos/mokytojų  

susirinkimas „Alternatyvių būdų 

taikymas procesams ir žinojimui 

atskleisti“.  

Įvertinimas – 3,5 
 

• 2022-03-10 organizuotas gerosios patirties sklaidos renginys  „Kolega - kolegai“. Skaitytas 

pranešimas „Alternatyvių būdų taikymas procesams ir žinojimui atskleisti“ (pranešėja - pagalbos 

mokiniui specialistė R. Kasparienė).  
• Iš viso dalyvavo 42 (46 proc.) mokytojai, MT ir VGK nariai, kurie  skaitydami pranešimus pateikė 

įvairius alternatyvius būdus žinojimui atskleisti. 



• Stebint pamokas, fiksuojamas alternatyvių būdų taikymas pamokoje. 
1.2.5. Metodinių grupių susirinkimas - 

diskusija dėl alternatyvių būdų žinių 

taikymo procesams ir žinojimui 

atskleisti (galimybė rinktis pagal 

stiprybes, interesus).  

Įvertinimas - 2,5 

• Pagal MT nutarimą (2022-02-14, Nr. MT-2): 
• 2022-03-10 organizuotas gerosios patirties sklaidos renginys  „Kolega - kolegai“.  
• Skaitytas pranešimas „Alternatyvių būdų taikymas procesams ir žinojimui atskleisti“ (pranešėjas - 

pagalbos specialistė R. Kasparienė). 
• Informacija įkelta į TEAMS, sudaryta galimybė mokytojams susipažinti pakartotinai. 
• Organizuoti 2 metodinių grupių susirinkimai.  

1.2.6. Savivaldos veiksmingumas 

įtraukiant įvairių poreikių mokinius, jų 

tėvus.  

Įvertinimas – 3 

• 2022-05-14 organizuotas II – asis bendruomenės žygis aplink Pageluvio ežerą. Organizatoriai  - 

DDFST mokytojų metodinė grupė, 8 kl. vadovės ir PT. Buvo parengtos 4 stotelės, žygio dalyviai į 

atsivežtus maišus rinko šiukšles. Po žygio poilsiavietėje prie ežero bendruomenės nariai dalyvavo 

sportinėse rungtyse, žaidimuose, vyko klasių piknikai. 
• Žygyje  dalyvavo 35 proc. PT narių, 50 proc. mokytojų, 40 proc. Mokinių seimo narių, 25 proc. šeimų, 

100 proc. klasių vadovų. 
1.2.7. Mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų susirinkimai dėl įvairių 

poreikių mokinių visybiškos pažangos.  

Įvertinimas – 4 

• 2 kartus per metus (gruodžio, balandžio mėnesiais) fiksuoti mokinių signaliniai pusmečiai. 
• Vyko 2 VGK, 2 direkcinės tarybos susirinkimai, kuriuose aptarta situacija. 
• Lyginamojoje signalinių ir pusmečių ataskaitose fiksuotas 70 proc. pažangos kilimas. 
• 5–8 kl. pažangumo suvestinėse fiksuotas vidutinis pažymys – 7,9, pažangumas – 99,4 proc., kokybė 

- 65,4 proc., pažanga – 65 proc., mokymasis aukštesniuoju lygmeniu – 10,5 proc. 
1.2.8. Efektyvus ir veiksmingas 

mokinių poreikių valandų naudojimas 

siekiant kompleksinės pagalbos 

kiekvienam mokiniui.  

Įvertinimas – 3,5 

• Ugdymo plano darbo grupėje aptarti mokinių poreikių valandų skyrimo prioritetai. Prioritetai 

pristatyti mokytojų susirinkime. 
• Mokinių konsultacijoms skirta 75 proc. valandų. 
• Pagal Švietimo pagalbos organizavimo tvarką konsultacijas lankė 52 proc. mokinių. 
 

1.2.9. 5 - 8 kl. mokinių apklausa 

,,Dailės ugdymosi pasiekimai: sėkmės, 

nesėkmės, grėsmės“. 

Įvertinimas - 1 

• Vykdyta 2020-2021 m. m. II pusmečio ir 2021-2022 m.m.  I  pusmečio ugdymosi pasiekimų apklausa 

5-6 ir 7-8 klasėse. Apklausoje atsakymus pateikė 184 5-6 kl. Ir 192 7-8 kl. Mokiniai. Apklausos rezultatas 

- pakoreguota dailės vertinimo sistema, atnaujintas ugdymo turinys, praplėstas ugdymo diferencijavimas. 

• Mokinių apklausos rezultatai pristatyti DDFST metodinės grupės susirinkime 2022-02-14 (protokolas 

2022-02-14 Nr. DDFST –2). 

1.2.10. Darbo su gabiais mokiniais 

ruošiant juos konkursams ir 

● 35 iš BUP 64 (54 proc.) mokytojų rengė gabius mokinius dalykiniams renginiams: PR – 10 mokytojų, 

36 renginiai; LT – 5 mokytojai, 16 renginių; UK – 5 mokytojai, 10 renginių; MIGS - 5 mokytojai, 15 

renginių; MUZ – 5 mokytojai, 10 renginių; DDFT – 5 mokytojai, 3 renginiai. 



olimpiadoms efektyvinimas. 

Įvertinimas - 4 

● Gabūs mokiniai ruošti 90 - iai renginių (planuotas 51 renginys).  

1.2.11. Dalykinių, kultūrinių, 

rekreacinių renginių, parodų 

organizavimas, mokinių įtraukimas. 

Įvertinimas - 4 

● Organizuoti 46 dalykiniai renginiai: bendri – 26, PR – 12, LT – 8, UK – 2, MIGS – 3, MUZ – 16, 

DDKT – 6.  
● Eksponuotos 68 parodos/ekspozicijos: PR – 12, LT – 8, UK – 2, MIGS – 8, MUZ – 1, DDFT – 38. 
● Informaciją apie vykusius renginius, parodas viešino 75 proc. mokytojų. 

1.2.12. Tikslinis Kultūros krepšelio, 

Kultūros paso, Mokinio krepšelio lėšų 

naudojimas.  

Įvertinimas – 4 
 

● Kultūros krepšelio edukacinėse programose dalyvavo visos 1 – 8  kl.  Lėšos (3800 eur) panaudotos 

100 proc. (Švietimo skyriui 2022-12-20 pateikta ataskaita). 
● Visos 1 – 8 kl. dalyvavo 1 – 5 edukacinėse Kultūros paso programose.  Lėšos panaudotos 100 proc. 

(9072 eur). 
● Remiantis veiklos prioritetais (ugdymas karjerai 8 kl., priemonių įsigijimas ugdymui karjerai, 

profesinio orientavimo išvykų organizavimas, gabių mokinių kultūrinių, pažintinių išvykų 

organizavimas), 100 proc. panaudotos visos Mokinio krepšelio lėšos.   
1.2.13. Projektinės veiklos vykdymas. 
Įvertinimas - 4 

 

● Parengtos 2 naujos paraiškos dalyvauti tarptautiniuose projektuose.  

● Vykdomi 35 įvairaus lygmens projektai: 5 tarptautiniai, 7 respublikiniai, 1 Šiaulių m., 23 mokykliniai.  

● Projektinėje veikloje dalyvavo visi 1 – 8 kl. mokiniai (nuo 1 iki 6 projektų).  

● Tarptautiniuose projektuose dalyvavo trijų klasių mokiniai (2d, 4a, 7a).  

● Respublikiniuose projektuose dalyvavo visi 1 – 8 kl. mokiniai.   
● Šiaulių miesto projekte dalyvavo 2d klasės mokiniai.  

● Projektinėje veikloje dalyvavo 15 (100 proc.) pradinių klasių mokytojų, 1 bibliotekininkė, 25 (51 

proc.) BUP dalykų mokytojų, 4 administracijos nariai.  

● Apie visus projektus vykdyta sklaida mokyklos tinklapyje, FB, „Švietimo naujienose”. 
 

1.2.14. Klasės valandėlių bei tėvų 

susirinkimų, skirtų mokinio sėkmės 

galimybėms ir pažangos analizavimui, 

organizavimas.  

Įvertinimas - 3,5 

• Vyko 5 - ios klasių valandėlės, 4 tėvų susirinkimai, kuriuose 1 – 8 kl. vadovai, vadovaudamiesi  MAP 

tvarka, aptarė mokinių lūkesčius ir realius rezultatus.   

• Susirinkimuose dalyvavo 77 proc. mokinių tėvų. 
 

 

 

1.3. Skirti didesnį dėmesį STEAM ugdymo vadybai (3,6). 

Priemonės Rezultatas pagal numatytus kriterijus 



1.3.1.  Planingos STEAM veiklos 

organizavimas mokykloje. 

Įvertinimas – 3 

 

• Suburta STEAM mokytojų komanda. Parengtos STEAM veiklos gairės. 
• 2022-03-14 organizuota respublikinė konferencija ,,Juventos STEAM*ukai kviečia draugus 2”. 
• Užsiregistruota Stemschoollabel tinklapyje dėl STEM mokyklos etiketės gavimo. Išnagrinėti 

dokumentai, renkami mokyklos praktikos įrodymai (viešinamas „Išmanusis šiltnamis”), dalyvaujama 

forumuose.  
• 1bd, 3abcd, 4ac, 6abd (165 mok.) 2022 m. I pusmetį dalyvavo Šiaulių m. finansuojamose STEAM 

programose:  „Paslaptingas elektros pasaulis“, „Nepažintas mikropasaulis: pamatyk nematomą“, 

„Kaip nardo naras?“, „Magnetiniai ančiukai“, „Balionu varoma mašina“, „Pažink elektros srovės 

kelią“.  

• 2bc, 7ad, 8cd (64 mok.) 2022 m. II pusmetį dalyvavo Šiaulių m. finansuojamose STEAM programose, 

neformaliuose užsiėmimuose: „Popierius, kuris auga”, „Ledinė panda”, „Robotai – šiuolaikiniai  

muzikos instrumentai ir piešėjai“,  „Menas po mano oda”,  „Mikropasaulis”. 

• 2ad, 4a, 5, 7-8 kl. mokiniai 2022-09-09 dalyvavo respublikinio mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ 

STEAM veiklose.  

• 2022-02-09 vykusioje Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos mokslų-biologijos) 

olimpiadoje laimėtos dvi prizinės vietos 6, 7 kl. grupėse. 

• 2022-10/12 4a klasės gabiausi mokiniai dalyvavo Šiaulių techninės kūrybos centro ir Šiaulių m. 

savivaldybės Švietimo centro organizuotame tarptautiniame 1-12 klasių mokinių STEAM konkurse-

parodoje „Mandalos matematika“ (laimėta prizinė vieta). 

1.3.2. Neformaliojo švietimo STEAM 

pasiūlos didinimas.  

Įvertinimas – 3,5 

 

• Mokiniams pasiūlytos 6  naujos STEAM krypties NŠ programos: „STEAM loginuk*ai” 1 kl., 

„STEAM loginuk*ai” 2 kl., „STEAM loginuk*ai” 4 kl., „STEAM loginuk*ai” 5 kl., „Lėlių ir objektų 

teatras” 4 kl.,  „STEAM: žaidžiame inžineriją“ 6 – 8 kl. 
• 20 proc. padaugėjo mokinių, dalyvaujančių STEAM veikloje. 

1.4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį. 

1.4.1. Mokinio asmeninės pažangos 

(MAP) stebėjimas, fiksavimas ir 

analizavimas.   

Įvertinimas – 3 

 

• Bendradarbiaujant su Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupe, patikslintos 5 - 8 klasių mokinių 

bendrųjų socialinių kompetencijų, asmeninės pažangos pagal mokomuosius dalykus formos. 
• Pradinių klasių mokytojų metodinėje grupėje pakoreguotos 1-4 klasių MAP formos. 
• 5 - 8 klasių mokinių bendrųjų socialinių, asmeninės pažangos pagal mokomuosius dalykus formos 

pildomos TEAMS platformoje. 
• Su atnaujintomis formomis susipažino 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).  
Įvertinimas – 3 

 

• Lapkričio–gruodžio mėn. atliktas namų darbų tyrimas.  
• Atlikta lyginamoji 2020 ir 2022 metų analizė. 
• Situacija pristatyta mokytojų susirinkime (2023-01-03). 
• Išskirti mokomieji dalykai, kurių namų darbų apimtys viršija Mokinių mokymosi krūvių tvarkos 

reguliavimo apraše numatytas normas. 
• 75 proc. apklausos rezultatų atitiks Mokinių mokymosi krūvio tvarkos reguliavimo aprašo numatytas 

normas. 
• 31 proc. mokinių nurodo, kad yra suteikta galimybė pasirinkti namų darbus. 

1.4.3. Namų darbų skyrimo 

tikslingumo, diferencijavimo  

stebėjimas.  

Įvertinimas – 4 

• Stebėtose pamokose fiksuotas tikslingas namų darbų skyrimas (52 proc.), namų darbų apimtys atitinka 

normą. 
• Stebėtose pamokose 70 proc. mokytojų diferencijuoja skiriamus namų darbus. 

1.5. Siekti muzikinių programų įgyvendinimo kokybės. 

• 1.5.1. Vykdomų muzikinės - meninės 

saviraiškos programų populiarinimas. 

Įvertinimas – 4 
 

• 2022 m. gegužės mėnesį nufilmuotos 4 šokių kolektyvo „Liuoksinis” grupės (100 proc.).  

• 2022-12-07 organizuotas meninio ugdymo klasių koncertas „Ei Kalėda, Kalėda”, kuriame dalyvavo 

100 proc. šokėjų (2, 3, 7, 8 kl.), 2 liaudinio muzikavimo kolektyvai. 

• Šokių kolektyvas „Liuoksinis” 2022 m. dalyvavo: 3 konkursuose, kuriuose laimėjo prizines vietas; 

tarptautiniame festivalyje Čekijoje; regioninėje Dainų šventėje Kuršėnuose. 

• Festivalis įvyko 2022 m. spalio 26 d. Iš viso dalyvavo 65 mokiniai iš 6 mokyklų. „Juventos” 

progimnaziją atstovavo 27 Orfo instrumentais ir  mušamaisiais grojantys mokiniai (50 proc.). 

• Parengtas ir svetainėje patalpintas instrumentų pristatymas. Kolektyvų pristatymas neparengtas. 

1.5.2. Gabių muzikai mokinių 

(instrumentalistų) įtraukimas į 

koncertinę, respublikinių konkursų, 

festivalių veiklą. Įvertinimas – 4 

 

● Profesinės linkmės programoje mokosi 66 mokiniai. 

● 98 proc. mokinių dalyvavo konkursinėje/koncertinėje veikloje. 

● Instrumentais muzikuojantys mokiniai dalyvavo 7 tarptautiniuose konkursuose (laimėtas 1 GRAND 

PRIX ir 11 prizinių vietų), 5 respublikiniuose konkursuose (laimėta 10 prizinių vietų), 6 

festivaliuose. 

● 2022 m. organizuoti 3 instrumentiniai koncertai: „Žiemos spalvos” (02-24), „Pavasarinis 

pasveikinimas” (04-11), „Vakarėjant...” (12-01). 

1.5.3. Mėgėjų programos 

populiarinimas ir saviraiškos 

galimybių didinimas.  

● Pagal Mėgėjų programą ugdoma 20 mokinių.  

● Mokiniams sudarytos sąlygos mokytis pagal individualią, poreikius ir gebėjimus atitinkančią 

programą. 



Įvertinimas - 4 ● 50 proc. programos mokinių dalyvavo mokyklos koncertuose. 

1.5.4. Kvalifikacijos kėlimo renginių 

organizavimas/dalyvavimas, siekiant 

pristatyti muzikos ugdymo metodų 

įvairovę šiuolaikinėje mokykloje, 

garsinant mokyklos vardą. 

Įvertinimas – 4 

 

● 2022-04-20 Vilniuje, LR Seime, vyko tarptautinė konferencija, skirta E. Balčyčio darbų atminimui. 

Mokytojai klausė pranešimų apie E. Balčyčio indėlį, kuriant muzikinio ugdymo sistemą ir programas 

Lietuvoje. 
● 2022-04-20 VUŠA vyko konferencijos tęsinys - nuotolinė tarptautinė konferencija, skirta E. 

Balčyčio darbų atminimui („Juventos” progimnazija- viena iš organizatorių).  Pranešimus skaitė 

progimnazijos direktorė R. Tamašauskienė, muzikos mokytoja Ž. Sitnikienė. 6 mokytojos (L. 

Stankuvienė, R. Urniežienė, A. Adomaitienė, L. Mikutienė, E. Šliauterienė, G. Šimonienė) pristatė 

muzikos pamokas ir pademonstravo muzikinio ugdymo metodus. 
● Gegužės mėnesį vyko stendinės medžiagos apie E. Balčytį rinkimas, tekstų derinimas, dizaino 

kūrimas (suburta darbo grupė). 2022-06-02 E. Balčyčio mažojoje koncertų salėje vyko stendų 

pristatymas, kuriame dalyvavo E. Balčyčio žmona Janina Balčytienė, buvę mokytojai, mokiniai. 
1.5.5. Neformaliojo vaikų švietimo 

veiklos kokybės įsivertinimas, ugdymo 

paslaugų kokybės tyrimas.  

Įvertinimas – 4 

 

● Vasario mėnesį vyko 2021 m. NVŠ veiklos kokybės  įsivertinimas, kurį vykdė darbo grupė. 
● 2022-02-25 vyko muzikos mokytojų susirinkime (Nr. MZ-3). Darbo grupės nariai pristatė 

įsivertinimą pagal 4 sritis, išskirdami NVŠ programų stiprybes ir silpnybes. Informacija pateikta Švietimo 

skyriui. 
● Kovo mėnesį parengtas tobulinimo priemonių planas, kuriame išskirti tobulintini veiklos aspektai, 

numatytos priemonės ir siektini rezultatai. 
● Gruodžio mėnesį vyko 4-8 kl. mokinių, besimokančių pagal muzikinę programą, tėvų apklausa. 

Apklausoje dalyvavo 230 mokinių  tėvų. 

● Tyrimo rezultatai bus pristatyti 2023 -01-04  muzikos mokytojų susirinkime, išvados panaudotos 2023 

m. veiklos planavimui. 
1.6. Ugdymosi sąlygų 

modernizavimas, erdvių kūrimas 

(Ugdomosios aplinkos kūrimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimas).  

Įvertinimas – 4 

 

● Administracijos lygmeniu rugpjūčio mėn.  organizuota 1 ugdomosios aplinkos apžiūra, 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 įvardino savo poreikį. Paruošta apibendrinta 

lentelė, informacija svarstyta administracijos susirinkime (2022-09-05 Nr. DP - 15), pateikta darbų 

vadovui, kitiems atsakingiems. 
● 100 proc. mokytojų supažindinti su apibendrinta „Ugdomosios aplinkos kūrimui skirtų priemonių 

poreikio lentele“. 



● MT susirinkime (2022-03-21, protokolas Nr. MT-3, 2022-04-13, protokolas Nr. MT-4) organizuota 

diskusija dėl ugdomosios aplinkos gerinimo. 
1.7. Progimnazijos kokybės vadybos 

(sistemos) projekto rengimas 

Įvertinimas – 3,5 

 

● 100 proc. dalyvauta mokymuose „Kokybės vadybos sistemų diegimo nauda ir iššūkiai“, darbo grupės 

veikloje. 
● Mokytojų susirinkime (2022-08-31, protokolas Nr. MP-6) organizuota gerosios patirties sklaida apie 

kokybės vadybos mokymus. 
● Dalyvaujama darbo grupėje Kokybės vadybos projektui kurti. 
● Švietimo skyriaus lygmeniu rengiamas projektas. 

 

2 UŽDAVINYS – plėtoti bendradarbiavimą, skatinti lyderystę (įvertinimas – 3,6). 

2.1. Aktyvinti Metodinės tarybos, metodinių grupių, Mokyklos veiklos vertinimo grupės veiklą (3,6). 

Priemonės Rezultatas pagal numatytus kriterijus 

2.1.1. Metodinės tarybos veiklos 

aktyvinimas, orientuojantis į pamokos 

kokybę ir kolegialų ryšį dalinantis 

patirtimi. 

Įvertinimas – 3 

 

• 75% mokytojų peržiūrėjo ir metodinėse grupėse aptarė NŠA konsultaciją „Kolegialus grįžtamasis 

ryšys”. 

• 2022-02-04 TAMO aplinkoje organizuota mokytojų apklausa „KGR mokykloje”. Apklausoje 

dalyvavo 78% mokytojų.  

• Apklausos rezultatai susisteminti ir  pristatyti MT. Metodinių grupių pirmininkai apklausos rezultatus 

pristatė metodinėse grupėse.  

• Paruoštas KGR aprašo projektas (MT susirinkimas, 2022-09-14, protokolas Nr. MT-5). Metodinėje 

taryboje organizuotos 3 diskusijos dėl KGR (2022-02-14, protokolas Nr. MT-2; 2022-04-13, 

Protokolas Nr. MT-4). 

• 35 (55 proc.) mokytojai stebėjo po 1-2 kolegų pamokas, jas aptarė, plėtė dalykines tobulintinų sričių 

kompetencijas. 

• Vyko 6 metodinių grupių susirinkimai, gerąja patirtimi dalijosi 19 (30 proc.) mokytojų. 
 

2.1.2. Metodinių grupių, mokyklos 

bibliotekininko veikla, orientuota į 

bendradarbiavimą ir lyderystę.  

Įvertinimas - 4 

 

Bendradarbiavimo rezultatai:  

• organizuota 10 nepamokinių dienų, skirtų pilietiniam ugdymui, savivaldos rinkimams, klasių,  veiklos 

planavimui, Šiaulių miesto gimtadienio šventei 786, Europos kalbų dienai, ekologinių, 

aplinkosauginių, sveikos gyvensenos projektų idėjų įgyvendinimui, dalyvavimui „Solidarumo 



bėgime”, „Gerumo mugei”, socialinės, pilietinės veiklos vertinimui, Šeimos dienai,  mokinio 

asmeninės pažangos (MAP) vertinimui, STEAM, menų, ugdymo karjerai kompetencijų auginimui; 

• eksponuotos 4 mokinių darbų parodos; 

• vykdyti 3 integruoti tarpdalykiniai projektai; 

• vykdyti 2 tarptautiniai projektai; 

• Lietuvoje ir užsienyje vykdytos 9 integruotos edukacinės išvykos – integruotos pamokos; 

• vyko integruotas matematikos, dailės ir technologijų pamokų ciklas „Simetrija mene“, „Asimetriškas 

mano veidas“; 

• kolegų pamokas stebėjo  35 mokytojai (36 proc.); 

• mokyklos bibliotekoje vyko 7 parodos ir 12 teminių klasių valandėlių. 

2.1.3. Respublikinės konferencijos 

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ 

organizavimas.  

Įvertinimas – 4 

 

• Organizuota ketvirtoji gerosios patirties konferencija (2022-11-10).  

• Gerąja patirtimi dalijosi 26 progimnazijos mokytojai (28 proc.), dalyvavo 54 „Juventos“ mokytojai 

(56 proc.), 46 mokytojai (44 proc.) iš kitų miesto, respublikos mokyklų. 

• Organizuoti 2 darbo grupės susirinkimai (dalyvavo 100 proc.). 

• Informacija paskelbta „Juventos“ svetainėje, Facebook, „Švietimo naujienose” bei etaplius.lt 

2.1.4. Metodinės dienos „Kolega - 

kolegai“ organizavimas.  

Įvertinimas - 4 

 

• 2022-03-10 vyko gerosios patirties renginys „Kolega-kolegai“, išklausyti 7 pranešimai plenarinėje 

dalyje, vykdyta pranešimų sklaida TEAMS platformoje. 

• 2022 m. birželio mėn. organizuoti 6 gerosios patirties renginiai metodinėse grupėse. Dalyvavo 97 

proc. mokytojų. 

2.1.5. Pagal mokyklos veiklos išorės 

vertinimo ataskaitą tobulintinų sričių 

analizavimas įtraukiojo ugdymo 

požiūriu. Įvertinimas – 3,5 

● 2022-03-21 vyko administracijos ir įsivertinimo darbo grupės susirinkimas. 

● Susirinkimo metu buvo numatyta veiklos tobulinimo sritis įtraukiojo ugdymo požiūriu pagal išorės 

vertinimo ataskaitą. Pasiekimų vertinimas esant mokinių įvairovei. 

2.1.6. Iliustracijų kūrimas, 

aprobavimas pagal pasirinktą 

giluminio vertinimo sritį. 

Įvertinimas – 3,5 

 

● 2022-03-21 vyko administracijos ir veiklos įsivertinimo darbo grupės susirinkimas, numatyta 

giluminio vertinimo sritis. Kiekviena mokytojų metodinė grupė pateikė susitarimus dėl kokybės 

įsivertinimo darbo grupei. Veiklos įsivertinimo darbo grupė apibendrino susitarimus, pristatė 

Metodikos tarybai. 

● Vyko 6 metodinių grupių susirinkimai iliustracijų tikslinimui. 

● Vadovaujantis iliustracijomis, fiksuotas 3 lygis. 

 

 



2.2. Aktyvinti bendruomenės įsitraukimą į SKU veiklą (3,5). 

 

Priemonės  Vertinimas pagal numatytus kriterijus 

2.2.1. Bendradarbiavimas su 

gimnazijomis.  

Įvertinimas - 4 

● 2022-01 vykdyta 8 kl. mokinių apklausa ir išsiaiškinta, kokiose gimnazijose mokiniai ketina tęsti 

mokslą 2022-2023 m. m. Apklausoje dalyvavo 100 proc. aštuntokų. 
● 2022-02-08 8 kl. mokiniai ir jų tėvai supažindinti su dokumentu „Priėmimo į Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”. 

● Sudarytas bendradarbiavimo su gimnazijomis planas (Protokolas Nr. SKU - 9, 2022-01-10). 

● Vyko  aštuntokams, jų tėvams skirti susitikimai su gimnazijų atstovais: 4 virtualūs susitikimai (su 

ŠU gimnazijos (2022-01-22), su J. Janonio gimnazijos (2022-02-22/23, 2022-04-27), su Šiaulių S. 

Daukanto (2022-02-03). 

● Sudarytos galimybės pažintiniuose renginiuose dalyvauti gyvai: Šiaulių m. konferencijoje „Būsimas 

gimnazistas” (2022-02-11), susitikime su Didždvario (2022-02-11), S. Šalkauskio gimnazijos (2022-02-

18) atstovais. 

● Organizuotas virtualus susitikimas „Profesijų dienos 2022“ su ŠPRC atstovais (2022-04-04/08), 

išvyka į Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų fakultetus (2022-04-

13). 

2.2.2. Integruotos mokomųjų dalykų ir 

SKU pamokos.  

Įvertinimas - 3 

 

● 2 kartus per metus analizuoti 6 metodinių grupių planai ir metodinių grupių pirmininkams pateiktos 

rekomendacijos dėl galimybių organizuoti integruotas dalykų ir UK pamokas, išvykas, renginius. 

Dėmesys skirtas STEAM profesijų pristatymui (protokolas Nr. SKU - 10, 2022-01-12). 

● Ugdymo karjerai specialistams bendradarbiaujant su mokytojais, vyko šios veiklos: 5a kl. 

netradicinės veiklos ir interviu  „Karjeros laikraščiui” (2022-05-03), 8bd kl. matematikos, technologijų ir 

UK projektas „Aš ir mano profesija” (2022-09-20), 8 kl. integruotos UK ir dorinio ugdymo pamokos 

,,Mąstymo klaidos” (2022-03), 7d kl. STEAM, technologijų, UK pamokos „Menas po mano oda” (2022-

10), integruotos vokiečių kalbos, dailės ir UK pamokos „Profesijos avataras vokiškai“ (2022-10- 17/21). 

Organizuota 5cd kl. išvyka į Kauno XII fortą, kur vyko STEAM praktinės dirbtuvės „Aš galiu būti 

mokslininku“ (2022-10-13). 

2.2.3. SKU veiklų organizavimas. 

Įvertinimas - 4 

 

• Remiantis mokinių karjeros planais, sudaryti SKU ir UK planai (direkcinio pasitarimo protokolas 

2022-01-17 Nr. DP – 2). 

• Pagal grafiką pradinėse kl. vyko 2, o 5-8 kl. - 4 ugdymo karjerai specialistų užsiėmimai, tvarkaraštyje 

ir fiksuoti TAMO.   

• 1 kartą per mėnesį mokiniams TAMO teikti siūlymai dalyvauti SKU veiklose.  



• 5 – 8 kl. mokiniams pristatyta galimybė dalyvauti 4 visuomeninių organizacijų veikloje: 6, 8 kl. lankėsi 

Šiaulių atvirame jaunimo centre ir supažindino su organizacijos veiklomis, galimybe lankytis centre 

(2022-04-13), 5 – 8 kl. mokiniai supažindinti su skautijos veikla (2022-09); Mokinių seimo savanoriai 

dalyvavo mokykloje vykusioje skautiškoje naktyje – „Aušros“ draugovės 20 - ajame jubiliejuje (2022-

11-04/05); tarptautinės DofE organizacijos nariams pristatyta  Lietuvos Raudonojo kryžiaus 

organizacijos veikla, vyko pirmosios pagalbos mokymai (2022-04-13), 7-8 kl.  

• mokiniai supažindinti su Maltos ordino Šiaulių grupės veikla ir galimybe savanoriauti (2022-12). 

• 100% mokinių parengė karjeros planus. Tam 5-8 klasėse skirtos 2 grupinės konsultacijos, sudaryta 

galimybė dėl karjeros planų konsultuotis ir individualiai. 

• 2022 m. organizuota 150 UK ir SKU veiklų, kuriose dalyvavo  98 proc. 1 - 8 kl. mokinių. Veiklos 

fiksuotos SKU kalendoriuje. 

• 2022-04-13 organizuota 8 kl. mokinių „Karjeros diena”. Vyko Šiaulių Atviro jaunimo centro, Šiaulių 

valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų, Sveikatos priežiūros fakultetų specialistų užsiėmimai 

(direkcinės tarybos protokolas 2022-01-17, Nr. DP-2; direkcinės tarybos protokolas 2022-04-11 Nr. 

DP-9). Iš mokinio krepšelio lėšų išleista 600 eurų. 

• Pilietinėje – savanoriškoje veikloje ne mokykloje dalyvavo 60 proc. mokinių:  

• dalyvauta Šiaulių m. pilietinėje akcijoje „Laisvė” (2022-01-13), trispalvės žygyje „Lietuva mūsų 

širdyse” (2022-03-11), socialinėje - pilietinėje veikloje, skirtoje Šiaulių miesto gimtadieniui (2022-

09-22); 

• organizuota 11 interaktyvių žaidimų, viktorinų, popiečių, šventinis rytmetys „Vaikai - vaikams” 

skirtas Vaikų gynimo dienai, Šv. Martyno dienos sveikinimas l/d „Berželis” (2022-01-26, 2022-02-

22, 2022-06-01, 2022-09-09), „Ąžuoliukas” (2022-05-04, 2022-06-01, 2022-09-09, 2022-11-10), 

„Drugelis” (2022-06-01, 2022-06-06), „Kregždutė” (2022-06-01); 

• savanoriauta Šiaulių gyvūnų globos namuose VŠĮ „Šiaulių letenėlė” (2022-02,03), „Maisto banke” 

(2022-03-26), talkoje tvarkant Talkšos miesto kapines (2022-03-22), Kultūros centro koncerte, 

skirtame Lietuvos įstojimo į NATO dienai paminėti (2022-03-29), Šiaulių Big Band festivalyje (2022-

06-10/11), „Saulės radijo stotyje (2022-06-15), Šiaulių Motinos Teresės šeimų namuose (2022-11-

10); organizuotas koncertas ir vaišės miesto senjorams „Šiltas apkabinimas“ (2022-10-01), drauge su 

soc. partneriais organizuota Šiaulių miesto Maltos ordino paramos akcija „Laiškas vienišam seneliui“, 

„Maltiečių sriubos akcija“, „Dovana seneliui“ (2022-12-10, 2022-12-13, 2022-03-11), socialinė 

pilietinė iniciatyva bei paramos akcija „AŠ IR TU - TAI MES” (2022-12), gyvūnų paramos akcija 

„Ištiesk pagalbos leteną“ (2022-12);  



• teikta pagalba asociacijai „Karpatai” skirstant ir rūšiuojant drabužius nuo karo nukentėjusiems 

ukrainiečiams (2022-03,04), dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje palaikant Ukrainą (2022-03-24), drauge 

su soc. partneriais organizuota „Šeimos diena su Ukraina” (2022-05-15) paramos akcijoje „Dovana 

Ukrainos kariui“ (2022-12).  

• 2022-01-11/14 TAMO vykdyta 5 – 8 kl. mokinių apklausa ir išsiaiškinta, kokios profesijos domina 

mokinius. Rezultatai 2022-01-17 aptarti direkciniame pasitarime (protokolo Nr. DP - 2), panaudoti 

ugdymo karjerai specialistų, klasių vadovų veiklos planavimui. 

2.2.4. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Įvertinimas - 4 

 

• Sudarytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys: su Sporto centru ,,Atžalynas” (2022-06-23), VU 

Šiaulių akademijos botanikos sodu (2022-06-13), Šiaulių techninės kūrybos centru (2022-04-13), VšĮ 

„Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru“ (2022-04-13) ir 1 2022-06-01 savanoriškos veiklos sutartis 

su Maltos ordino pagalbos tarnyba Šiaulių skyriumi. 

• Bendradarbiaujant su neformaliojo švietimo įstaigomis, profesinio rengimo mokyklomis, vykdytos 

šios veiklos: 2022-04-13 -   „Ugdymo karjerai diena” 8 kl. (Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių menų 

mokykla), 2022-05-15 - „Šeimos diena su Ukraina” (Šiaulių kultūros centras), 2022-06-14 - Šiaulių 

miesto progimnazijų ir gimnazijų „Drakonų“ valčių regata (Sporto centras „Atžalynas”), 2022-09-02 

- 5 kl. pažintis su linijiniais šokiais, dviejų STEAM programų vykdymas  (Šiaulių menų mokykla); 

2022-2023 m. m. I pusmetį - devynių pradinių klasių dalyvavimas OPA programoje (Šiaulių 

technologijų mokymo centras); trijose STEAM programose (VUŠA STEAM centras, Šiaulių 

techninės kūrybos centras).     

• Sudarytas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais planas ir numatytos veiklos. Su planu 

supažindinti klasių vadovai, administracija, mokytojai (protokolas 2022-06-23 Nr. SKU-11). 

 

• Bendruomenė sėkmingai dalyvavo 13 - oje pilietiškumo/paramos akcijų: 

1. 33 dovanėlės Maltos ordino miesto globojamiems seneliams (2022-03, Maltos ordino paramos 

tarnybos Šiaulių m. skyrius). 

2. „Menininkų sukurti ženkliukai – parama Ukrainai“ (2022-03, Šiaulių dailės galerija). 

3. Įvairi parama „Graikinės” bendruomenėje įsikūrusiems ukrainiečiams (2022-03, „Graikinės” 

bendruomenė). 

4. „Kanceliarinės prekės Ukrainos vaikams“ (2022-03, Ukrainiečių integracijos centras „Malva“). 

5. „Šeimos diena su Ukraina” (2022-05-15, Šiaulių menų mokykla, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Šiaulių skyrius, Šiaulių kultūros centras). 

6. Tvarumą ugdanti akcija „Daiktų kiemas: nuo šaukšto iki...“ (2022-09-26-2022-10-12, ŠRATC). 



7. Paramos akcija IX „Solidarumo bėgimas“ (2022-10-13, VO „Gelbėkit vaikus“).  

8. Paramos Ukrainai akcija: maskuojančio tinklo pirkimas, rišimas, parama sausais produktais, 

tuščiomis kavos dėžutėmis, žvakėmis (2022-11-14/30, Ukrainiečių integracijos centras „Malva“). 

9. Pilietinė iniciatyva ir 8 dovanos cerebriniu paralyžiumi sergantiems žmonėms „Aš ir Tu – tai Mes“ 

(2022-12, Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacija). 

10. Paramos akcijos maltiečiams: 28 dovanėlės Viekšnalių senelių namų gyventojams, akcija 

„Maltiečių sriuba“, koncertas ir lėšų rinkimas „Laiškas vienišam seneliui“ (2022-12, Maltos ordino 

paramos tarnybos Šiaulių m. skyrius). 

11. Paramos akcija „Kalėdinė dovana Ukrainos kariui“ (2022-12, Ukrainiečių integracijos centras 

„Malva“). 

12. Respublikinė paramos akcija vaikams „Vaikų svajonės“ (2022-12, Ne pelno siekianti organizacija 

„Vaikų svajonės“ ir miestų socialiniai darbuotojai). 

13. Paramos gyvūnams akcija „Ištiesk pagalbos leteną“ (2022-12, Šiaulių gyvūnų globos namai). 

 

● Socialinių partnerių erdvėse  eksponuotos 3 parodos: paroda/ konkursas/meninės dirbtuvės  

„Miniatiūra - kas tai?”, eksponuota/vykdyta Šiaulių m. renginio „Šeimos diena su Ukraina” metu Šiaulių 

kultūros centre (2022-05-15); paroda „Pavasario Haiku”, eksponuota VU Šiaulių akademijos botanikos 

sodo šventėje „Pavasario fiesta“  (2022-05-20), kalėdinės mokinių kūrybos paroda ,,Kalėdos pop meno 

stiliumi“, eksponuota l/d Ąžuoliukas (2022-12-23).  

● Bendrose veiklose dalyvavo 65 proc. mokinių. 

● 100 proc. veiklų fiksuotos SKU kalendoriuje. 
 

2.2.5. Tėvų įtraukimas į SKU veiklą.  

Įvertinimas – 3 

 

• Plečiant socialinių partnerių tinklą, 2022-01-10-16 vykdyta 1-8 kl. tėvų apklausa TAMO (pagalba 

organizuojant UK veiklas mokykloje ir už jos ribų). Pasiūlymus pateikė 92 tėvai. 

• Įtraukiant mokinių tėvus, 30 proc. klasių organizuotos UK veiklos (veikla fiksuota TAMO, klasių 

vadovų planuose). 

• 6 mokinių tėvai dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes 2022“ (4c kl. - 3, 1a kl. - 

1, 8c kl. - 2). 

2.2.6. Tarptautinės DofE programos 

vykdymas.  

Įvertinimas - 4 

 

● 8 kl. mokiniai (110 mok.) buvo supažindinti su tarptautine DofE programa, jų tėvai (informacija gavo 

100 proc. šeimų).  

● Programoje 2021-2022 m.m. dalyvavo 8 mokiniai (apdovanojimus ir tarptautinius sertifikatus gavo 7 

mok.). 

● Programoje 2022-2023 m. dalyvauja  19 mokinių. 



● Organizuoti 2 DofE dalyvių ir jų tėvų susirinkimai (pavasarį, baigus veiklas, prieš bandomąjį žygį ir 

rudenį, pasirinkus dalyvauti programoje). 

● 2022-12-08 DofE dalyviams organizuota išvyka į Vilnių, į renginį, skirtą DofE bendruomenei 

„Pažink savo stiprybes ir išlaisvink kūrybiškumą”. Renginyje dalyvavo 15 iš 19 mokinių. 

● Apie vykdomas veiklas 4 kartus informacija teikta mokyklos tinklapyje, mokyklos FB bei 

respublikinėje programos vadovų grupėje. 

● „Juventos” progimnazija įvardinta, kaip viena iš gausiausiai ir kokybiškiausiai mokinius rengiančių 

mokyklų Lietuvoje (gautas laiškas iš Lietuvos DofE programos koordinatorių). 

2.2.7. Bendruomenės informavimas.  

Įvertinimas – 3 

 

● Po kiekvieno renginio mokyklos bendruomenė informuota  mokyklos tinklalapyje, FB paskyroje. 

● Kiekvieną mėn. siūlomos SKU veiklos skelbtos TAMO dienyne, į veiklas registruojami mokiniai 

SKU kalendoriuje (nuo sausio mėn. buvo vykdomos 2 - 3 veiklos per savaitę, balandžio 11-18 d. fiksuota 

net 10 veiklų, birželio 1-5 ir 13-19 d. - po 5 veiklas, spalio 17-23 d. – 7 veiklos). 

● UK duomenys 2022-12-23 pateikti UKSIS sistemoje (protokolas 2022-12-23 Nr. SKU-12). 

 

2.3. Efektyvinti klasės vadovo veiklą (4,0). 

 

Priemonės  Vertinimas pagal numatytus kriterijus 

2.3. Skyrimo dirbti klasės vadovu 

tvarkos atnaujinimas.  

Įvertinimas – 4 

 

● Vasario mėnesį TAMO vyko mokytojų, dirbančių pagal BUP, apklausa, kurios tikslas - nustatyti 

pirmumo dirbti klasės vadovu kriterijus bei surinkti duomenis apie mokytojus, dirbusius klasės 

vadovais.    
●  2022-02-14 vyko BUP mokytojų, administracijos susirinkimas - diskusija, kurioje dalyvavo 96 proc. 

mokytojų. 
● Susitarta dėl klasių vadovų skyrimo eiliškumo, atnaujintas klasių vadovų skyrimo tvarkos 

dokumentas. 

 

2.4. Skatinti mokinių iniciatyvas, vertinti jų pasiekimus (3,6). 

 

Priemonės  Vertinimas pagal numatytus kriterijus 

2.4.1. 5 – 8 kl. mokinių  apklausa 

„Vertiname ir planuojame. Idėjos 

● Apklausose dalyvavo 208 iš 429 mok. (48%): 5 kl. – 64 iš 109 mok. (59%),  6 kl. – 34 iš 108 mok. 

(32%),  7 kl. - 71 iš 112 mok. (63%), 8 kl. - 39 iš 100 mok. (39%).   



ugdymo proceso gerinimui”. 

Įvertinimas - 4 

 

● Sudaryta galimybė mokiniams aktyviau dalyvauti vertinant ugdymo(si) procesą, mokyklos aplinką, 

planuojant renginius, veiklas kitoje erdvėje, planuojant ugdymą karjerai. 

● Apklausos rezultatai  2022 -02 pristatyti per per direkcinės tarybos pasitarimą (2022-01-17 Nr. DP - 

2), Mokinių seimo susirinkimą (2022-01-17 Nr. MS – 1), išsiųsti susipažinti PT ir  Tėvų aktyvo nariams, 

klasių vadovams per TAMO, nagrinėti PT susirinkime (2022-01-27 Nr. PT-1). 

2.4.2. Mokinių seimo veiklos 

aktyvinimas, bendradarbiaujant su 

Progimnazijos taryba ir Tėvų aktyvu. 

Įvertinimas - 2 

● Sporto šventė bus organizuota 2023 m. I pusmetį. 

● Bendruomenei pasiūlytas  konkursas „Tvari eglutė” (dalyvavo penkios klasės).  

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

garsinusių mokyklos vardą savo 

pasiekimais, apdovanojimo švenčių 

organizavimas.  

Įvertinimas - 4 

• Birželio mėnesį vyko dvi mokinių, mokytojų, garsinusių mokyklos vardą, pagerbimo šventės: 1-4 kl. 

– Dramos teatre, 5-7 kl. – mokyklos kieme.  

• Mokiniai apdovanoti progimnazijos padėkomis, firminiais mokyklos maišeliais.  

• radinių klasių mokiniams dovanotas spektaklis.  

• Informacija skelbta mokyklos tinklapyje, FB.  

2.4.4. Veiklų, pristatančių, viešinančių 

mokinių pasiekimus, organizavimas.   
Įvertinimas - 4 

 

● 2022-06-02 priesalėje parengti ir pakabinti meno kolektyvų stendai, mokinių, garsinančių 

progimnaziją olimpiadose ir konkursuose, nuotraukos. 

● Mokyklos tinklapyje ir FB nuolat viešinami mokinių ir mokytojų pasiekimai. 

● Už pasiekimus moksle ir konkursuose įteiktos padėkos dovanėlės: 

● 2022-06-08 Šiaulių dramos teatre įteiktos padėkos ir dovanėlės 1-4 kl. mokiniams už mokymosi 

pasiekimus ir mokyklos garsinimą, 

● 2022-06-22 mokslo metų uždarymo šventėje įteiktos padėkos ir dovanėlės 5-7 kl. mokiniams už 

mokymosi pasiekimus ir mokyklos vardo garsinimą. 

● 2022-06-22 8 kl. mokinių, tėvų šventėje įteiktos padėkos už puikius mokymosi rezultatus, laimėjimus 

konkursuose, puikų muzikos dalykų mokymąsi ir mokyklos vardo garsinimą. 

2.4.5. Išvykos mokiniams, 

garsinusiems mokyklos vardą, 

organizavimas.  

Įvertinimas - 4 

 

• 2022-06-09 3 – 8 kl. 46 mokiniai ir 8 mokytojai, garsinę mokyklos vardą, dalyvavo išvykoje į Kauno 

muzikinio teatro spektaklį „Guliverio kelionės”.  

• M. K. Čiurlionio muziejuje vyko numatytos 2 edukacinės programos mokiniams, mokytojai pakviesti 

žiūrėti VR filmą „Angelų takais”. 
• Išvykos išlaidos apmokėtos iš Mokinio krepšelio lėšų. 

2.4.6. 8 kl. E. Balčyčio vardo premijos 

konkursas, premijos teikimas. 

Įvertinimas - 4 

• Pristatant, populiarinant profesoriaus E. Balčyčio premijos konkursą, 2022 m. II pusmetį atlikti šie 

darbai: vasario mėnesį E. Balčyčio asmenybė ir konkurso nuostatai pristatyti 8 klasių valandėlėse; 6 

mokinius, apsisprendusius teikti savo kandidatūras, individualiai konsultavo pavaduotoja J. 



 Ančerevičiūtė, klasių vadovai. Mokiniai rinko informaciją, pasiekimams įrodyti, bendravo su dalykų 

mokytojais dėl rekomendacijų.  

• 2022-06-02 vykusio konkurso rezultatai: Martynas Skiutė (1272 taškai, 9 rekomendacijos), Gabrielis 

Martinaitis (1270 taškų, 2 rekomendacijos), Aušrinė Mažulytė (1118 taškų, 1 rekomendacija), Vaidilė 

Sterbavičiūtė (1100 taškų, 1 rekomendacija), Rokas Andriušis (1062 taškai, 4 rekomendacijos), Sofija 

Jasudavičiūtė (797 taškai, 1 rekomendacija). 

• Konkurso rezultatai paskelbti 8 kl. mokyklos baigimo pažymėjimų teikimo šventėje. Premija ir 

diplomas įteiktas M. Skiutei.  

• Informacija viešinta mokyklos tinklapyje, FB, E. Balčyčio mažosios koncertų salės stende. 

 

2.5. Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime (3,5). 

 

Priemonės  Vertinimas pagal numatytus kriterijus 

  2.5.1. 1 – 8 kl. mokinių tėvų apklausos 

„Tėvų idėjos ugdymo proceso 

gerinimui” organizavimas. 

Įvertinimas - 3 

 

● 2022-0111/14 TAMO atlikta 1 – 8 kl. tėvų apklausa „Pasiūlymai 2022 metų mokyklos veiklos planui”. 

Apklausoje dalyvavo 92 tėvai (12 proc.). 

● Tėvai teikė siūlymus apie progimnazijai aktualių problemų sprendimą tokiomis kryptimis: „Mokinių 

santykiai“, „Mokymosi aplinka“, „Spintelės, mokyklos turto saugojimas“. Teikė siūlymus tėvams 

aktualiais vaikų ugdymo, auklėjimo ir kt. klausimais, kaip galėtų prisidėti prie mokinių ugdymo karjerai, 

kaip aktyvinti veiklą “kitoje” ugdomojoje erdvėje, kur gegužės mėn. organizuoti II – ąjį „Juventos“ šeimų 

žygį, ką įdomaus galėtų atlikti žygyje dalyvaujančios šeimos. 

● Sudaryta tikslinė tėvų grupė, dalyvausianti Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklose, ugdyme 

karjeroje bei tėvų švietime. 

● Duomenis naudoti pristatant I pusmečio rezultatus ir planuojant II pusmetį. 

● Apklausos rezultatai  2022 -02 pristatyti per direkcinės tarybos pasitarimą (2022-01-17 Nr. DP - 2), 

Mokinių seimo susirinkimą (2022-01-17 Nr. MS – 1), išsiųsti susipažinti PT ir  Tėvų aktyvo nariams, 

klasių vadovams per TAMO, nagrinėti PT susirinkimuose (2022-01-27 Nr. PT-1, 2022-03-? Nr. PT-2). 

2.5.2. Progimnazijos tarybos ir Tėvų 

aktyvo „apvalieji stalai“ siekiant 

ugdymo kokybės.  

Įvertinimas – 3,5 
 

• 2022-09-20 vyko PT ir TA susirinkimas (prot. Nr. PT-6). Jo metu aptartos mokyklos aktualijos, 

parama mokyklai, mokyklinės uniformos klausimas.  

• 2022-10-19 vyko PT ir TA  „apvalieji stalai” (prot. Nr. PT-7), kurio metu buvo diskutuojama apie 

mokyklos SSGG. Tėvai išsakė savo nuomonę, buvo surašytos mokyklos Stiprybės, Silpnybės, 

Galimybės, Grėsmės. Administracija atsakė į tėvų klausimus. Pristatyti apklausos apie mokyklinės 

uniformos poreikį, rezultatai. 



2.5.3. Klasės, bendruomenės 

dalyvavimas kalėdiniuose renginiuose, 

akcijose.  

Įvertinimas – 4 

 

• 5 – 8, 6 kl. vyko integruotos dorinio ugdymo ir dailės, vokiečių kalbos ir technologijų pamokos 

,,Gerumo sparnai”, „Vokiečių kalėdinės tradicijos”, 8 kl. vyko integruotas dailės ir IT projektas „Žymūs 

paveikslai laukia Kalėdų“. 

• Parengtos 5-6, 8 kl. parodos „Kalėdos pop meno stiliumi“, ,,Kalėdos su Vincentu van Gogu“ (5 – 6 

kl. mokinių darbai eksponuoti ir l/d „Ąžuoliukas“). 

• 2022-12-01 vyko rytmetys – administracijos susitikimas su 1 – 8 kl. savivalda (į klases perduotas 

direktorės sveikinimo laiškas, arbata, sausainiai). 

• Vyko 5 koncertai: instrumentinės  muzikos ir poezijos koncertas „Vakarėjant”, meninio ugdymo 

klasių koncertas „Ei, Kalėda, Kalėda”, 1-3 kl. chorų koncertas „Tyliai ateina baltos Kalėdos”, 4-8 kl. 

vokalinis koncertas „Metus palydint”. PC „Tilžėje“ drauge su maltiečiais organizuota Šiaulių m. 

paramos akcija ir koncertas „Laiškas vienišam seneliui“.  

• 2022-12-13 (Šviesos diena) įprasminta iš anksto klasėse, šeimose ruošiantis ir mokykloje 

organizuojant XVIII – ąją bendruomenės ir socialinių partnerių „Gerumo mugę“ (surinkti 3160 eur 

bendruomenės paramos ir skatinimo fondui). 

• Vyko 4 teatralizuoti kalėdiniai rytmečiai, skirti 1 – 4 kl., 5 – 8 kl. popietė – „Kalėdinių filmų 

festivalis“ (keturios geriausiai pasirodžiusios klasės paskatintos prizais).  

• Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, vyko 4 bendruomenės akcijos, skirtos juventiečių, 

ukrainiečių, senelių, cerebriniu paralyžiumi sergančių žmonių bei gyvūnų paramai.  

• „Gerumo mėnuo“ baigtas dalyvaujant Šv. Mišiose ir mokinių pagamintų angelų dovanojimo akcija.  

 

3.Puoselėti mokyklos savitumą ir išskirtinumą (3,4). 

 

3.1. Organizuoti veiklą, garsinančią mokyklos vardą ir jos pasiekimus (įvertinimas – 3,6). 

 

Priemonės  Vertinimas pagal numatytus kriterijus 

3.1.1. Lietuvos vaikų ir moksleivių 

konkurso „Dainų dainelė” (miesto, 

zonos, respublikinis turas). 

Įvertinimas - 4 

• 2022-01-12/13 „Juventos” progimnazijoje vyko Šiaulių miesto konkursas „Dainų dainelė”. Konkurse 

dalyvavo 29 miesto dainininkai. „Juventos” progimnazijai atstovavo 12 solistų ir ansamblių.  

• 2022-01-28 zoniniame etape dalyvavo 10 mokyklos kolektyvų.  

• Respublikiniame koncerte TV pasirodė 4 ansambliai ir 4 solistai. Laureatais tapo solistė F. Burškytė 

ir merginų tercetas (L. Stankuvienė). 



3.1.2. Respublikinė konferencija 

,,Juventos STEAM*ukai kviečia 

draugus 2”.  

Įvertinimas - 4 

● Konferencijos nuostatai patvirtinti direktoriaus įsakymu 2022-01-11 Nr. V-6. 

● Konferencijoje dalyvavo 45 mokiniai. 73 mokytojai.  

● Darbai pristatyti STEAM, STEM, STREAM būdais. 

● Mokytojai dalyvavo aptarime ir diskusijoje. 

● Sukurtas el. medžiagos leidinys, juo pasidalinta su dalyviais. 

3.1.3. Respublikinė konferencija  

,,Jaunieji technologijų kūrėjai 2”. 

Įvertinimas 4 

● Nuostatai patvirtinti direktoriaus įsakymu 2022-03-07 Nr. V-40. 

● Konferencijoje dalyvavo: 24 mokytojai klausėsi konferencijos, 17 mokinių ir jų  mokytojų. 

● Pristatytos įvairios veiklos, sukurtos remiantis technologijomis. 

● Mokytojai dalijosi darbo su pradinukais patirtimi. 

● Sukurtas el. metodinės medžiagos leidinys ir juo pasidalinta su konferencijos dalyviais. 

3.1.4. Šiaulių m. 5 – 6 kl. „Vienos 

linijos piešinio čempionatas”. 

●  Įvertinimas - 3.5 

● Sudaryti ir išplatinti konkurso nuostatai. Suburta vertinimo komisija.  

● Konkursas mokykloje vyko 2022-05-10. Dalyvavo 3 mokyklų ugdytiniai.  

● Paruošti diplomai konkurso laureatams, pažymos juos ruošusiems mokytojams.  

● Mokinių darbų paroda eksponuota ,Juventos” progimnazijoje.  

● Informacija apie konkursą viešinta mokyklos tinklapyje, FB paskyroje. 

3.1.5. Europos muzikos diena 

EuDaMuS. 

Įvertinimas - 4 

●   

● 5-8 kl. jaunių choras „Melodija” (L. Mikutienė), 3 kl. jaunučių  choras „Pelėdžiukai” (L. Stankuvienė), 

liaudies instrumentų (E. Šliauterienė) ir šiuolaikinio muzikavimo (L. Tamošiūnas) ansambliai išmoko, 

įrašė (A. Jukna) ir atliko Europos muzikos himną „Together”. 

● Sukurtas šaukinys. Vaizdo įrašas (T. Laugalis) išsiųstas respublikiniam ir Europos pristatymui. 

● 2022-03-15 vyko nuotolinis jungimasis su Europos mokyklomis (L. Tamošiūnas). Progimnazijos 

mokiniai aktų salėje stebėjo himno atlikimą, klausė sveikinimo kalbų.  

● Po transliacijos vyko 5-8 klasių muzikiniai pasirodymai. Dalyvavo 200 mokinių.  

● Aktų salės fojė eksponuota mokinių darbų paroda „Matau muziką” (A. Lendzbergienė).  
3.1.6. Koncertas, skirtas Motinos 

dienai.  Įvertinimas - 4 

Koncertas „Dainuoju tau, mamyte” vyko 2022-04-29. Koncerte pasirodė 12 atlikėjų (1-4 kl. chorai, 5-8 

kl. solistai, vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai). Atlikta 15 kūrinių. 

3.1.7. Bendruomenės konferencija 

„Mano sėkmė 2022”. Įvertinimas – 1 

Renginys neįvyko.  

3.1.8. Respublikinis mušamųjų 

festivalis „Mano vardas Orfas”. 

Įvertinimas - 4 

● Festivalio nuostatai patvirtinti  direktoriaus įsakymu 2022-09-20 Nr. V-109.  

● Festivalis mokykloje vyko 2022-10-26. Jame dalyvavo mušamųjų kolektyvai iš Šiaulių miesto 1 - 

osios muzikos mokyklos, muzikos mokyklos „Dagilėlis“, S. Sondeckio menų gimnazijos, Kelmės ir 

Kuršėnų muzikos mokyklų - iš viso 65 dalyviai.  

● „Juventos progimnazijai atstovavo 27 mokiniai.  



● Po festivalio edukacinę veiklą organizavo perkusininkas Gintautas Gascevičius.  

3.1.9. Respublikinė konferencija ,,Aš 

turiu pomėgį. O tu?”.  

Įvertinimas - 4 

● Konferencijos nuostatai direktoriaus įsakymu patvirtinti 2022-09-15 Nr. V – 108. Konferencijoje 

dalyvavo 32 pranešėjai - mokiniai ir juos parengę mokytojai. Mokiniai pristatė įvairias mėgstamas 

veiklas, sukurtas naudojant technologijas. Mokytojai dalijosi darbo patirtimi, diskutavo. Sukurtas el. 

metodinės medžiagos leidinys ir juo pasidalinta su konferencijos dalyviais. 

3.1.10. Kalėdiniai koncertai. 

Įvertinimas - 4 
• Gruodžio mėnesį organizuoti 3 kalėdiniai koncertai: 7 d. meninio ugdymo klasių „Ei, Kalėda, Kalėda” 

(G. Šimonienė), 20 d. 1-3 kl. chorų koncertas „Tyliai ateina baltos kalėdos” (A. Adomaitienė), 23 d. 4-8 

kl. Kalėdinis koncertas „Metus palydint...” (L. Mikutienė). Dalyvavo 80 proc. meninio ugdymo kl. 

mokinių ir 95 proc. muzikinių kl. mokinių. 

• Pagaminti ir mokyklos mokytojams dovanoti magnetiniais ženkleliais su mokyklos logotipu.  

• Pagaminta kabinetų rodyklė. 

3.1.11. Mokyklos atributikos, skirtos 

reprezentavimui, ir kt. gamyba. 

Įvertinimas - 4 

• Aktų salę papuošė menininkės I. Šliuželienės sukurtas pano „Juventa“.  

• Įrengti paspirtukų stovai mokyklos kieme. 

• Pagaminti lauko suolai (iš dalies – 8 kl. mokinių tėvų dovana). 

3.1.12. Savalaikis informacijos 

teikimas visuomenei, panaudojant 

mokyklos internetinės svetainės ir 

žiniasklaidos galimybes.  

Įvertinimas - 3 

● 60 proc. mokytojų/ klasių vadovų viešino vykdomą ugdomąją veiklą mokyklos tinklapyje, FB. 

● 15 proc. veiklų viešintos Etaplius, „Švietimo naujienose“.  

 

3.2. Kurti saugią, jaukią, sveiką mokyklos aplinką (įvertinta – 3,2). 

 

Priemonės  Vertinimas pagal numatytus kriterijus 

3.2.1. Mokinių apklausų vykdymas. 

Įvertinimas - 3 

● Atliktas sociometrinio klasės mikroklimato tyrimas 5a, 5b, 5c, 5d. Klasių vadovams pateikti tyrimo 

rezultatai ir analizė.  

● 2022-11/12 Tamo atlikta 4 - 8 kl. apklausa „Mokinių tarpusavio santykiai”. Dalyvavo 353 mokiniai 

(68 %). Rezultatai ir analizė bus pristatyta direkciniame pasitarime ir VGK 2023 m. sausio mėn. 

● 5 - 8 kl. apklausa „Ar valgai pusryčius?” nukelta į 2023 m. 

3.2.2. Atvirų durų dienų organizavimas 

būsimiesiems 1 – okams, 5 - okams ir 

jų tėvams. Įvertinimas – 2,5 

• 2022-05 vyko būsimų 1 klasių tėvų susirinkimai. Pristatyta mokykla, ugdymo programos, atsakyta į 

tėvų klausimus. Dalyvavo 98 proc. tėvų. 

• Būsimų 5 kl. mokinių tėvų susirinkimas nebuvo organizuotas. 



 

3.2.3. Bendruomenės fizinės, protinės, 

dvasinės sveikatos stiprinimo veiklų 

organizavimas, kuriant sveikatai 

palankią fizinę ir psichosocialinę 

aplinką. 

Įvertinimas – 3,5 

● Buvo vykdoma ilgalaikė ir kryptinga sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla pagal parengtą ir 

tarpžinybinės (SAM ir ŠMM) komisijos patvirtintas sveikatos stiprinimo programą, apimančias įvairias 

sveikatos sritis: fizinį aktyvumą ir kūno kultūrą, sveiką 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. 

● Vyko 40 teminių specialistų vedamų klasių valandėlių (pasiūlyta 20 temų). 

● Vyko 9-ių socialinių partnerių 50 užsiėmimų. 

● Vyko 6 projektų veiklos. 

● Vyko 70 integruotų pamokų. 

● Vyko 51 klasių valandėlių. 

● Vyko 22 renginiai, akcijos. 

● Vyko 8 bendruomenės narių apklausos. 

3.2.4. Mokinių patyčių prevencijos 

veiklų organizavimas.  

Įvertinimas – 4 

 

• 2022-02-21/25 organizuota „Saugesnio interneto savaitė“. 

• 2022-05-23/27 organizuota „Geros nuotaikos ir sveikatos savaitė“ (VO „Gelbėkit vaikus“ 

organizacijos nariai  organizavo Kahoot viktoriną ir judriąją šokių pertrauką lauke). 

• 2022-03,04 dorinio ugdymo pamokų metu vykdytas projektai „Gėris ir blogis“, „Konfliktų sprendimo 

medis“. 

• 2022-03-29 vyko integruotos dorinio ugdymo ir programos „Paauglystės kryžkelės“ pamokos 

„Žmogaus emocijos“. 

• 2022-03-21 paminėta Dauno sindromo diena. 

• 2022-04 (mėnuo BE PATYČIŲ) VO ,,Gelbėkit vaikus“ grupės narių iniciatyva, 1 – 4 kl. vyko 

draugystės apyrankių pynimo akcija. Vyko 5 – 8 kl. valandėlės „Žmogeliukas“.  

• 2022-09-09 vyko 1-8 kl. valandėlės ,,Vertybės“. 

• 2022-09-16/22 vyko „Judumo savaitė”. 

• 2022-09-30 vyko VO ,,Gelbėkit vaikus“ grupės narių ir “sveikuoliukų” akcija ,,Būk saugus ir 

matomas kelyje“. 

• 2022-10-10 1a, 1b, 1c, 1d kl. vyko Šiaulių bendruomenės pareigūnų pamokėlės „Saugus kelias į 

mokyklą ir iš jos“. 



• 2022-10-13  vyko IX „Solidarumo bėgimas”, kuriame dalyvavo apie 250 mokinių, surinkta į VO 

„Gelbėkit vaikus“ sąskaitą pervesta 70 eur. 

• 2022-11-16 vyko Tolerancijos dienai skirtos klasių valandėlės. 

• Pagal klasių poreikį klasėse vyko užsiėmimai, kuriuos vedė socialinės pedagogės D. Bartkutė ir S. 

Vanagaitė: 1 – 4 kl. – „Draugauti (ne)verta” (9), „Emocijų pasaulis” (6), „Mokinio teisės ir pareigos” (6), 

„Patyčios” (5), „Vertybės” (3), „Tolerancija” (3),  „Internetas” (2); 5-8 kl. – „Gyvenimas pasakoje” (7), 

„Patyčios” (4), „Emocijos” (3). 

• Kartą per mėnesį vykdyti vėluojančių į pamokas mokinių reidai.  

• Stebėta „Patyčių dėžutė“, mokiniams priminta apie jos funkciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 2023 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Tikslas - harmoningos ir įvairiapusės asmenybės ugdymas (-is). 

 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas, gerinti mokinių pasiekimus. 

2. Sudaryti emociškai palankias sąlygas ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą. 

3. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, lyderystę, puoselėti mokyklos savitumą. 

 

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

– lietuvių kalbos, UŽK – užsienio kalbų, MIGS – matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir socialinių mokslų, PR – pradinių klasių, MZ – muzikos; 

VGK - vaiko gerovės komisija, NMPP - elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas,  MAP – mokinio asmeninė pažanga, UTA – atnaujintas 

ugdymo turinys. 

 

1 UŽDAVINYS – ugdyti mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas, gerinti mokinių pasiekimus. 

 

1.1. Sritis - ugdymo turinio atnaujinimas, pamokos vadyba, mokinių kompetencijos. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

1.1.1

. 

Teminės metodinės dienos/veiklos, skirtos  

ugdymo turinio atnaujinimui: 

• Susipažinimas su BP ir jų rekomendacijomis 

švietimo portale emokykla.lt, mokyklos el. 

svetainėje. 

• Dalykų programų aptarimai. 

 

• Teminių susirinkimų organizavimas 

(Kompetencijų ugdymas, Pasiekimų sritys ir 

pasiekimai, Mokinių pasiekimų lygių 

požymiai pagal pasiekimų sritis). 

 

 

Sausis–vasaris 

 

 

Vasaris–birželis 

 

 

 

V. Pozniakovienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Administracija 

 

 

• Susipažinta (100 proc. mokytojų) su BP ir jų 

rekomendacijomis. 

• Dalyko programos aptartos 6 metodinėse 

grupėse, numatyti žingsniai UTA įgyvendinimui. 

 

• Pagal numatytas kryptis organizuoti 3 metodinių 

grupių susirinkimai (dalyvaus 95 proc.), priimti 

susitarimai. 



• Ilgalaikių teminių planų sudarymas. 

 

• Mokytojų susirinkimas „Mokinių 

kompetencijos pagal atnaujintas programas“. 

 

 

 

• UTA (kompetencijos, vertinimas, pasiekimai 

ir kt.) pristatymas mokiniams. 

 

Vasaris - kovas  

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

• 100 proc. mokytojų bendradarbiaus (pagal 

metodinių grupių susitarimus) rengiant 

ilgalaikius teminius planus 1, 3, 5, 7 kl. 

• Vyks MT susirinkimas (dalyvaus 98 proc.), bus 

susitarta dėl kompetencijų pristatymo mokytojų 

susirinkime. 

• Vyks mokytojų susirinkimas (dalyvaus 95 proc.), 

metodinė grupė pristatys pasirinktą 

kompetenciją. Informacija bus paviešinta 

TEAMS platformoje. 

• M. m. pradžioje mokytojai, klasių vadovai 

supažindins 1, 3, 5,7 kl. mokinius su UTA 

(kompetencijomis, pasiekimais, vertinimu ir kt.) 

1.1.2

. 

Mokymų, seminarų organizavimas (3): 

● „Pradinio ugdymo bendrųjų programų 

kaitos akcentai“. 

● „Mokinių kompetencijomis grįstas 

ugdymas“. 

 

● „Ruošiamės diegti atnaujintą ugdymo 

turinį. Kas, kaip, kodėl“ (Tauragės 

„Šaltinio“ progimnazija). 

 

Sausio 11, 12 d.,  

Vasaris–kovas  

 

Kovo 8 d. 

 

R. Dauliuvienė 

I. Barkienė 

 

 

 

• Mokymuose dalyvaus 100 proc. pradinių kl. ir 

pradinėse kl. dirbančių muzikos mokytojų. 

• Mokymuose dalyvaus 30 proc. BUP mokytojų. 

 

• Išvažiuojamajame seminare dalyvaus 13 

mokytojų. 

• Sudaryta 7 mokytojų grupė (iš įvairių metodinių 

grupių), kurie 2-3 kartus dalinsis informacija apie 

UTA.  

 

1.1.3

. 

Pedagoginės priežiūros, dokumentų/formų  

atnaujinimas. 

Gegužė–

rugpjūtis 

Administracija 

Metodinė taryba  

• Pedagoginės priežiūros tvarkos tikslinimas. 

• Pamokos/veiklos stebėjimo protokolų 

atnaujinimas pagal UTA, veiklos kokybės 

įsivertinimo problemines sritis. 

• Dokumentų pristatymas mokytojų susirinkime.  



1.1.4

. 

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas - 

skaitmeninių aplinkų naudojimas. 

2023 m. Mokytojai 

Administracija   

• 100 proc. mokytojų naudos skaitmenines 

aplinkas (TAMO, TEAMS). 

• EDUKA naudos 42 proc. BUP mokytojų, 90 

proc. mokinių, EMA naudoja 3 proc. BUP 

mokytojų,  14 proc. mokinių. 

• 60 proc. pradinių klasių mokytojos naudos 

programą VEDLIAI. 

• 100 proc. mokytojų ir mokinių naudos 

nemokamas skaitmenines aplinkas. 

• Modernizuotas 1 gamtos mokslų kabinetas, 

pritaikant erdvę šiuolaikiniam gamtos mokslų ir 

integruotų dalykų ugdymui. 

• Siekiant stiprinti mokinių emocinę sveikatą, 

įrengtas 1 aktyvus sensorinis kambarys. 

• Įrengtas 1 IT kabinetas 1-4 klasių mokiniams. 

1.1.5 Integruoto ugdymo plėtojimas pamokose. 2023 m. MT, mokytojai • 70 proc. BUP mokytojų ves 1-3 integruotas 

pamokas. 

• 1-2 (iš metodinės grupės) skleistinos patirties 

pavyzdžiai bus pristatyti „Kolega-kolegai“ 

dienoje. 

1.1.6  Kolegialių pamokų, veiklų vedimas 

progimnazijos  mokytojams. 

2023 m.  MT, mokytojai • MT aprobuotas KGR dokumentas. 

• 80 proc. BUP mokytojų įsitrauks į kolegialų 

bendradarbiavimą. 

• 80 proc. mokytojų parodys 1-2 pamokas/veiklas 

kolegoms. 

1.1.7 Atvirų pamokų vedimas, veiklų (renginių, 

konferencijų ir kt.) organizavimas /miesto/ 

šalies mokytojams, studentams, svečiams. 

2023 m. Mokytojai 

metodininkai, 

ekspertai 

• Mokytojas metodininkas, ekspertas ves 1-3 atvirą 

pamoką, veiklą (renginį, konferenciją ir kt.) 

miesto/šalies mokytojams, studentams, 

svečiams. 

 

 



1.2. Sritis - mokymosi pasiekimų gerinimas, siekiant asmeninės mokymosi pažangos. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

1.2.1. Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos  

stebėsena. 

2023 m.  Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

● 100 proc. kl. vadovų 3 kartus per metus analizuos 

pusmečių ir MAP siekius, rezultatus.   

● 97 proc. mokinių vykdys asmeninės pažangos 

stebėseną, dinamiką  (MAP duomenų analizė). 

● Vyks 8 mokytojų susirinkimai (dalyvaus 95 

proc.)  1, 5 klasių mokinių pažangai aptarti. 

1.2.2. Signalinio pusmečio vedimas, rezultatų 

aptarimas. 

Gruodis 

Gegužė 

 

 

Mokytojai 

R. Dauliuvienė 

I. Barkienė 

● 2 kartus per m. m. vedamas signalinis pusmetis, 

fiksuojami gresiantys nepatenkinami įvertinimai. 

● 100 proc. dalykų mokytojai kvies mokinių tėvus, 

mokinius, kuriems gresia nepatenkinami 

įvertinimai, į individualius pokalbius. 

● Vyks 2 VGK susirinkimai specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių signalinio pusmečio 

rezultatų aptarimui. 

● Vyks 2 administracijos susirinkimai signalinio 

pusmečio rezultatų aptarimui.  

1.2.3. Konsultacinių valandų skyrimo tikslingumo 

stebėsena pagal „Trumpalaikių ir ilgalaikių 

konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos 

aprašą“. 

 

 

Spalis R. Dauliuvienė 

I. Barkienė 

● Mokomųjų dalykų konsultacijas lankys 450 

mokinių. 

● Organizuotos 3 tikslinės (fiksuotos tvarkaraštyje) 

konsultacijos. 

● Skirtos 3 lietuvių kalbos valandos ugdymo 

turinio diferencijavimui, papildomos 

konsultacijos 5,7 klasių mokiniams matematikos 

programų skirtumams likviduoti, sudarytos 5 

tikslinės trumpalaikės konsultacijų grupės 

mokymosi spragoms likviduoti. 

● Vykdyta mokinių  lankomumo stebėsena 

TAMO. Išvados aptartos administracijos 

susirinkime, pristatytos mokytojams. 



● Esant reikalui, konsultacijų tvarkaraščiai bus 

koreguojami 3 kartus per metus. 

1.2.4. 4, 8 kl. mokinių NMPP vykdymas, rezultatų 

analizė ir priemonių numatymas pasiekimams 

gerinti. 

Vasaris–

balandis 

R. Dauliuvienė 

I. Barkienė 

Mokytojai 

● Ne mažiau 98 proc. mokinių dalyvaus NMPP. 

● 100 proc. rezultatai aptarti PR, LT, MIGS 

metodinėse grupėse, MT. 

● 100 proc. rezultatai pristatyti mokytojams, 

tėvams. 

1.2.5. Veiklos kokybės stebėsena pagal tobulintiną sritį 

(Mokinio pasiekimai ir pažanga (raktinis žodis – 

„optimalumas”). 

 

Sausis-birželis Įsivertinimo 

darbo grupė 

● Organizuotos 2 apklausos (optimalumo srities 

probleminės dalies nustatymas, pokyčių 

vertinimas (apklausa mokytojams ir mokiniams), 

dalyvaus 70 proc. mokytojų,  80 proc. mokinių. 

● 6 metodinėse grupėse bus sukurtos tobulintinų 

sričių iliustracijos. 

● Vyks 2 darbo grupės ir administracijos 

susirinkimai (1 - optimalumo probleminės dalies 

kriterijų įtraukimas į pamokos stebėjimo 

protokolą; 2 - šios protokolo dalies duomenų 

analizė).  

1.2.6. Pedagoginė priežiūra „Mokinio pasiekimai ir 

pažanga“. 

I pusmetis Administracija ● Kuruojantys vadovai stebės 95 proc. mokytojų 

pamokas, individualiai aptars sėkmes ir 

tobulintinus aspektus, išskirs bent 5 gerosios 

patirties pavyzdžius. 

● 50 proc. 5, 7 klasių mokinių žinos, kokios 

kompetencijos ugdomos dalykų pamokose. 

● Geroji patirtis bus pristatyta metodinėje dienoje 

„Kolega-kolegai“.  

1.2.7. Mokinių pasiekimų vertinimo atnaujinimas. Gegužė–

birželis 

MT 

Administracija 

● Vyks MT susirinkimas, aptartas projektas, 

inicijuota diskusija metodinėse grupėse.  

● Diskusijoje dalyvaus 75 proc. metodinių grupių 

narių. 

● Bus atnaujinta mokinių pasiekimų vertinimo 

tvarka. 



● 100 proc. tvarka pristatyta mokiniams per dalykų 

pamokas, tėvams - TAMO. 

● Dokumentas viešinamas mokyklos el. svetainėje. 

1.2.8. Gabių mokinių ugdymas. 2023 m.  Mokytojai 

Administracija 

● Labai gerai besimokančių mokinių dalis – 10,5 

proc. 5-8 kl., 24 proc. 1-4 kl. 

● Miesto, šalies olimpiadų (SMM) prizininkų 

skaičius - 10, kitų renginių prizininkų skaičius – 

70. 

● 10 proc. mokinių poreikių valandų skirta gabių 

mokinių ugdymui konsultacijose. 

● Profesinės linkmės muzikinio modulio 

programoje mokysis 63 mokiniai. Ugdymui 

papildomai bus skirta 55 val. 

● Parengta ataskaita: 95 proc. mokinių dalyvaus 

koncertinėje veikloje, 35 proc. - konkursuose ir 

festivaliuose. 

● Visi meno kolektyvai (chorai, ansambliai, 

solistai, šokėjai) 100 proc. dalyvaus koncertinėje 

veikloje, 60 proc. konkursuose ir festivaliuose. 

● Bus organizuoti 4  instrumentinės muzikos 

koncertai. 

1.2.9. 
ŠMSM Šiaulių miesto lygmens  renginių 

organizavimas, vykdymas, vertinimas: 

● 6-12 kl. muzikos olimpiada,  

● 5-6 kl. mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada. 

 

 

Vasario 3 d. 

Balandžio 25 

d. 

 

 

V. Juodpusienė 

I. Barkienė 

 

Organizuotos 2 Šiaulių miesto lygmens olimpiados. 

● 2 muzikos mokytojos parengs 3 mokinius. Bus 

laimėtos 2 prizinės vietos. 

● 4 lietuvių k. mokytojos dalyvaus olimpiados 

darbų vertinimo komisijoje - 80 proc. Dalyvaus 

2 penktokai ir 2 šeštokai. Numatoma viena 

prizinė vieta. 



1.2.1

0. 

Muzikos egzaminų ir atsiskaitymų vykdymas, 

rezultatų aptarimas. 

Gegužė V. Juodpusienė, 
D. Ramanauskienė 

● Gegužės mėn. muzikinėse kl. organizuoti: 8 

instrumento atsiskaitymai/koncertai 1-4 kl., 6 

instrumento egzaminai 5-7 kl., 2 solfedžio 

egzaminai 7 kl., 2 muzikos istorijos egz. 8 kl.  

● Egzaminuose ir atsiskaitymuose dalyvaus 100 

proc. muzikinių programų mokinių. Rezultatai 

aptarti metodinės grupės susirinkime. 

 

1.3. Sritis -  STEAM veiklos plėtotė. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

1.3.1. STEAM dienų/veiklų organizavimas 1-4, 5-8 kl.  

koncentruose. 

 

 

Gegužė 

2023 m. 

J. Ančerevičiūtė 

Mokytojų 

metodinės 

grupės 

● Vyks visų mokomųjų dalykų integracija 

paralelių klasių koncentruose. Dalyvaus 98-100% 

mokinių. 

● Bendradarbiaujant po 2 metodines grupes, bus 

organizuotos 2 STEAM nepamokinės dienos.   

● Bus organizuotos šaškių ir šachmatų varžybos. 

● 1-4 klasių mokiniai dalyvaus STEAM 

edukaciniuose užsiėmimuose mieste, šalyje, 

mokykloje (2-5 kartus per metus). 

● 1-4 kl. vyks valstybinių švenčių  minėjimas, 

naudojant STEAM galimybes. 

● Veikla bus viešinama mokyklos tinklapyje, FB 

ir kt.  

1.3.2. Veiklos, susijusios su STEAM ženklelio gavimu. 2023 m. L. F.Jonaitienė 

  

● Bus parengti dokumentai STEAM ženklelio 

KOMPETETINGAS gavimui. 

● 100 proc. veiklų bus nuolat viešinamos 

platformoje Steam School Label. 

1.3.3. Tarptautinis projektas, skirtas mokytojų STEAM 

kvalifikacijai kelti. 

2023 m. L. F. Jonaitienė 

R. Vargalienė 

● Rasti 2 projekto partneriai. 

● Parengta projekto paraiška. 



1.3.4. Respublikinės 1-4 kl. mokinių konferencijos 

,,Juventos STEAM-ukai kviečia draugus 3“ 

organizavimas. 

Vasaris R. Dauliuvienė 

D. Kontrimienė 

● Dalyvaus ne mažiau 12 mokinių iš „Juventos“ 

progimnazijos 1-4 klasių, iš respublikos  mokyklų - 

40 mokinių, 65 mokytojai. Sukurtas el. medžiagos 

leidinys, juo pasidalinta su dalyviais. 

1.3.5. STEAM mokyklinis projektas „Gaminu muzikos 

instrumentą”. 

Rugsėjis–spalis L. Tamošiūnas  

Darbo grupė 

● Darbo grupė sudarys nepamokinės dienos 

planą, kurio metu įvairių dalykų mokytojai integruos 

instrumento gaminimą ir naudojimą. 

● Pagamintu instrumentu mokiniai mokysis 

atlikti pasirinktą muzikos kūrinį, vyks bendras klasių 

pasirodymas salėje.  

● Projekte dalyvaus 98 proc. 1-8 kl. mokinių. 

1.3.6.  Mokinių dalyvavimas Šiaulių m. STEAM, 

STEAM+ programose. 

 2023 m. J. Ančerevičiūtė • Ne mažiau kaip 6-ių klasių mokiniai  dalyvaus 

Šiaulių m. finansuojamose STEAM programose.  

• Veiklų aprašai, mokinių refleksija bus 

viešinama mokyklos tinklapyje ir FB.   

1.3.7. Respublikinis projektas „Mokomės iš draugų“.  2023 m. 

 

 

Gegužė 

L. Stankuvienė 

A.Dirginčienė 

I.Karskienė 

R.Kasparienė 

● Kartu su N. Akmenės „Saulėtekio” 

progimnazijos mokiniais bus švenčiamos 

valstybinės šventės, mokiniai dalinsis STEAM 

veiklų įgūdžiais.  

● Vyks 1a, 4a kl. (98 proc.) mokinių ir mokytojų 

susitikimas N. Akmenėje. 

 

1.4. Sritis - gyvenimo įgūdžių ugdymas, akcentuojant fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

1.4.1. Sporto renginių organizavimas 5-8 kl., 

mokytojams.  

 

Vasaris 

DDFST 

mokytojai 

Organizuota 18 priemonių: 

• Jogos užsiėmimas mergaitėms. 

• „Mano Eurofito medalis“ 5-7 kl. 



 

Kovas-gegužė 

 

Kovas 

 

Balandis 

 

Gegužė 

 

Spalis 

 

Lapkritis 

 

Gruodis 

• Tarpklasinės tinklinio varžybos 7, 8 kl. 

• Tarpklasinės baudų metimo varžybos 5-6 kl. 

• „Kengūros” konkursas mergaitėms 5-6 kl. 

• „Skonių interpretacijos. Pavasario gaiva” 

(mokytojams). 

• „Joga. Meditacija. Arbata“ (mokytojams). 

 

• Tarpklasinės baudų metimo varžybos 7-8 kl. 

• Stalo teniso varžybos „Juventa” – „Romuva” 5-8 

kl. 

• Tarptautinė Košės diena. 

• „Solidarumo bėgimas” 1-8 kl. 

• Sporto varžybos „Kengūra“ 7-8 kl.  mergaitėms. 

• Tarpklasinės virvės traukimo varžybos. 

• Tarpklasinės kvadrato varžybos 5-6 kl. 

 

• Jogos užsiėmimas 7-8 kl. mergaitėms.  

• Joga. Pratimai nugaros raumenims stiprinti. 

Meditacija (mokytojams). 

 

• Tarpmokyklinės stalo teniso varžybos.  

• „Skonių interpretacijos. Adventas” 

(mokytojams). 

1.4.2. Praktinių  veiklų, kuriose mokiniai ugdosi sveikos 

gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir tvarios 

vartojimo kultūros  įpročius, organizavimas. 

 

 

2023 m. Mokytojų 

metodinės 

grupės, 

socialiniai 

pedagogai 

• Organizuotos ne mažiau kaip 5 praktinės veikos 

(Košės diena, Sporto diena, Diena be 

automobilio, Ekologijos diena, Solidarumo 

bėgimas).  

• 1–4 kl. vyks rytinė mankšta prieš 1 pamoką 

Veiklose dalyvaus 95 proc. mokinių. 



• Orientacinio sporto diena 1–4 kl. mokiniams. 

Dalyvaus 98 proc. 1–4 kl. mokinių. Susipažins su 

orientaciniu sportu, išbandys veiklas praktiškai 

(sutartiniai ženklai, žemėlapiai, kompasas ir kt.) 

1.4.3. Susitikimų su sveikos mitybos, fizinio aktyvumo 

specialistais organizavimas. 

2023 L. Vaškienė • 5–8 kl. organizuoti 2 susitikimai su sveikatos, 

fizinio aktyvumo specialistais. Dalyvaus 85 proc. 

mokinių. 

• Bus Organizuota 11 užsiėmimų apie sveiką 

gyvenseną: 

• Akcija „Švarios rankytės“ (1 kl.) 

• Kryžiažodis „Sveika mityba“ (4 kl.) 

• Teminės   klasių valandėlės: „Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimai“ (1–4 kl.), „Sveika mityba 

ir nutukimo prevencija“ (1–8 kl.), „Fizinis 

aktyvumas“ (1–2 kl.),  „Psichikos sveikata“ (8 

kl.), „Aplinkos sveikata“ (1–2 kl.), „Žalingų 

įpročių prevencija (3–8 kl.), „Užkrečiamų ligų 

profilaktika ir asmens higiena“ (1–8 kl.), 

„Lytiškumo ugdymas“ (4–8 kl.), „Traumų ir 

nelaimingų atsitikimų prevencija“ (1–8 kl.). 

1.4.4. „Sveikatiados“ projekto veiklų („Gamink su 

„Sveikatiada“ ir „Užsiimk joga su „Sveikatiada“) 

vykdymas. 

 

Kovas–gegužė Pradinių kl. 

mokytojos,  

R. Vargalienė ir 

8b 

• 2 kartus mokiniai gamins sveikus užkandžius, 

naudojant  „Žaliosios palangės“ augalus, daigus, 

sėklas ir kt., aptars jų naudą. Veiklose dalyvaus 

95% 1–4 kl., 8b kl. mokinių. 

• 1–4 kl. fizinio ugdymo, šokio pamokose, 

edukacinių pertraukėlių metu bus integruoti 

jogos užsiėmimai. Veiklose dalyvaus 95 proc. 1–

4 kl. mok. 

• 5–8 kl. vadovai abiem temoms skirs ne mažiau 

kaip po 1 klasės valandėlę/kitą veiklą. 



1.4.5. Šokio dienų organizavimas.  

 

2023 m. 

  

  

2023-02-24 

 

 

II pusmetis 

2023-06-01 

Pradinių kl. 

mokytojos, 

A.Rimkuvienė  

V. Bernikienė ir 

7a 

J. Ančerevičiūtė 

I.Razumienė 

L.Sabaliauskienė 

R. Baranauskas 

Klasių vadovai 

• 1–4 kl. organizuotos 3 šokių dienos („Šok ir 

nesustok“, „Visa Lietuva šoka“, „Aš tave 

matau“) Dalyvaus 95 proc. mokinių. 

 

• 5–8 kl. organizuotas „Šaunusis penktadienis”: 

per pertraukas bus organizuotos mikroklimato 

gerinimo veiklos, jas vykdant renkami taškai. Po 

pamokų vyks daugiausiai taškų surinkusių 

mokinių apdovanojimas, vyks šokių konkursas. 

• Per klasių valandėles, fizinio ugdymo pamokas 

vyks bendro 5–8 kl. mokinių, mokytojų šokio 

repeticijos. Šokis bus atliktas per mokyklos 

vardadienį.  

1.4.6. Bendradarbiavimas  su neformaliojo švietimo 

teikėjais, stiprinant mokinių fizinį pasirengimą.  

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužė 

 

Spalis 

J. Ančerevičiūtė 

E.Valaitienė 

A.Dirginčienė 

A.Mažonavičienė  

I.Razumienė 

L.Sabaliauskienė 

R. Baranauskas 

 

 

 

 

8 klasių vadovai 

I.Razumienė  

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

• 100 % mokinių supažindinti  su neformaliojo 

švietimo įstaigų siūlomomis sveikatingumo 

programomis ir galimybe pasirinkti. 

• 100 % pradinių klasių mokytojų 

bendradarbiaudami su socialiniais partneriais 

pamokas organizuos kitose edukacinėse erdvėse 

arba treneriai užsiėmimus ves mokykloje.  

• Bus bendradarbiaujama su sporto mokyklomis 

„Dubysa“, „Atžalynas“, plaukimo centru 

„Delfinas”, Šiaulių lengvosios atletikos ir 

sveikatingumo centru, Šiaulių sanatorine 

mokykla. 

• Keturios antros klasės lankys plaukimo pamokas. 

• Ne mažiau kaip 1 aštuntų klasių komanda 

atstovaus mokyklai „Drakonų valčių” Talkšos  

regatoje. 

• Šiaulių lengvosios atletikos manieže bus 

organizuoti 8 kl. Eurofit bandomieji testai. 



1.4.7. Dalyvavimas  „Sveikatą stiprinančių mokyklų“ 

programos veiklose. 

2023 m.  J. Ančerevičiūtė 

Klasių vadovai 
Visose 1–8 kl. vyks 1–2 užsiėmimai, kuriuos pagal 

prioritetines temas organizuos klasių vadovai, 

mokytojai: 

• „Sveikatą stiprinanti mokykla – unikali 

galimybė mokyklų bendruomenėms mokytis 

gyventi sveikiau“.  

• „Jūsų mokyklos sveikatos ambasadoriai vaikai 

ir mokytojai, kuriais norisi sekti“.  

• „Įtraukusis ugdymas sveikatą stiprinančioje 

mokykloje: iššūkiai, galimybės ir jau įgyta 

patirtis“. 4. „Vaikų sveikatai palanki 

ugdymo(si) aplinka: „klasė be sienų“.  

• Bendra 2023 m. tema – „Geroji patirtis 

įvairiomis temomis“.   

1.4.8. Tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „5 

žingsniai tvarumo link”. 

Lapkričio 15 d. Projekto darbo 

grupė 

•  Organizuota baigiamoji tarptautinio projekto 

„5 žingsniai tvarumo link” konferencija.  

• Ugdymo(si) patirtimi dalinsis 10 mokytojų iš 

Lietuvos, ne mažiau nei 5 mokytojai iš užsienio 

mokyklų, 90% projekte dalyvavusių mūsų 

mokyklos mokytojų, 90% projekte dalyvavusių 

mūsų mokyklos mokinių, 50% mokinių tėvų. 

Pranešimai papildys projekto metodinių 

priemonių „krepšelį”. 

 

 

2. UŽDAVINYS - sudaryti emociškai palankias sąlygas ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą. 

 

2.1. Sritis - švietimo pagalba skirtingų gebėjimų turintiems mokiniams, įtrauktis. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 



2.1.1. Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas. 

 

 

2023 m. Administracija 

Socialiniai 

pedagogai 

 VGK 

• Organizuota metodinė diena „Kolega kolegai“. 

• Pristatyti 2-3 teminiai pranešimai/geroji patirtis. 

• Dalyvaus 25 proc. BUP mokytojų.  

 

2.1.2. 

 

Apskrito stalo diskusijos „Mokytojo padėjėjo ir 

dalyko mokytojo sąveika, lūkesčiai, siekiant 

efektyvios pagalbos mokiniui“ organizavimas. 

Vasario 15 d. R. Dauliuvienė • Parengta diskusijos programa, registruota ŠM 

SŠC. 

• Gerąja patirtimi dalinsis 2 progimnazijos 

specialistai.  

• Diskusijoje dalyvaus 30 dalyvių iš miesto 

progimnazijų.  

• Kompetencijas tobulins „Juventos“ 

progimnazijos 3 mokytojai padėjėjai, 3 

mokytojai, 2 administracijos nariai. 

2.1.3 Šiaulių m. skirtingų gebėjimų 4 - 5 kl. mokinių 

renginys „Sėkmės takeliu”. 

Balandžio 20 d. R. Dauliuvienė 

R. Kasparienė 

J. Sedekerskė 

E. Kančelskienė 

 

• Lavinamos skirtingų gebėjimų mokinių 

komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybiškumo,  

socialines kompetencijos.  

• Dalyvaus 25 4-5 klasių mokiniai iš 5 Šiaulių m. 

progimnazijų ( 5 mokinių komanda).  

• Gerosios patirties sklaida vyks VGK posėdyje, 

bus parengtas stendinis pranešimas Šiaulių m. 

logopedų/specialiųjų pedagogų metodinėje 

dienoje/konferencijoje. 

2.1.4. Specialiųjų pedagogų individualios konsultacijos 

mokytojams (pagalba pritaikant bendrąsias 

programas bei specialius darbo būdus ir metodus 

pamokose, rengiant užduotis, kontrolinius, 

savarankiškus darbus, diferencijuojant namų 

darbus). 

 

2023  m. R. Kasparienė 

E.Kančelskienė 

 

Administracija 

• 25 proc. BUP mokytojų konsultuosis su 

specialiosiomis pedagogėmis dėl užduočių 

pritaikymo. 

• Stebimų pamokų metu fiksuotas (85 proc.) 

mokytojo  skirtingo sudėtingumo ir apimties 

užduočių, savarankiškų, kontrolinių darbų bei  

diferencijuotų  namų darbų taikymas. 

• Vyks 2 administracijos susirinkimai situacijai, 

rezultatams aptarti. 



2.1.5. Muzikos mėgėjų programos mokinių įtrauktis į 

koncertinę veiklą. 

2023 m. D. Ramanauskienė 

L. Laurinaitienė 
• Muzikos Mėgėjų programos 20 mokinių 

pritaikytos individualius gebėjimus atitinkančios 

programos.  

• Mokiniai dalyvaus koncertinėje veikloje 

individualiai ir kolektyvuose. 

 

2.2. Sritis - mokinio socialinė branda, karjeros kompetencijos ir asmenybės ūgtis. 

  

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

2.2.1. Atnaujintos 5-8 kl. mokinių socialinių 

kompetencijų ugdymo (SKU) tvarkos 

įgyvendinimas (klasių valandėlės, išvykos, 

renginiai, apklausos, integruotos ugdomosios 

veiklos, socialinės-pilietinės, savanoriškos 

veiklos atlikimas ir stebėsena). 

Sausis 

  

  

  

Sausis 

Rugsėjis 

  

 

Gruodis 

  

Vasaris  

  

  

Vasaris, birželis 

  

E. Valaitienė 

J. Ančerevičiūtė 

Klasių vadovai 

• Atnaujintas tvarkos projektas bus 

aprobuotas klasių vadovų susirinkime, 

pristatytas mokytojams, tvirtinamas 

direkcinėje taryboje. 

• Remiantis Tvarka, bendradarbiaujant su 

mokytojais, klasių vadovais, socialiniais 

partneriais, mokinių tėvais, bus parengtas 

priemonių planas. 

• Parengta SKU priemonių plano 

įgyvendinimo ataskaita. 

• 5 – 8 kl. mokiniai 3 kartus per metus 

vertins SKU ūgtį (7 MAP priedas). 

• SKU stebėsenai klasių vadovai naudos 

MAP 7 priedą ir savistabos duomenis. Su 

išvadomis bus supažindinama 

administracija ir mokinių tėvai. 

2.2.2. Respublikinė nuotolinė 7–8 kl. mokinių ir 

mokytojų ugdymo karjerai konferencija 

„Drąsiais žingsniais karjeros link II”. 

 Spalis 

  

R. Tamašauskienė 

E. Valaitienė 

J. Ančerevičiūtė 

  

• Savo sėkmės istorijomis, siekiant 

įgyvendinti karjeros planą, dalinsis buvę 

juventiečiai. 



• Bus pristatyta mažiausiai 10 mokinių (7-8 

kl.) pranešimų. Gerosios praktikos 

pavyzdžiais dalinsis mažiausiai 5 

mokytojai/ugdymo karjerai specialistai. 

• Iš konferencijai pateiktų gerosios 

praktikos pavyzdžių (ugdymo karjerai 

užsiėmimų, integruotų pamokų, renginių, 

išvykų, nepamokinių dienų planų) bus 

sudarytas el. leidinys.    

2.2.3. Respublikinė 1-4 kl. mokinių konferencija „Aš 

turiu pomėgį. O tu?“. 

Spalis R. Dauliuvienė 

A. Dirginčienė 
• Dalyvaus 20 mokinių iš šalies mokyklų, 15 

iš „Juventos“ progimnazijos bei mokinius 

paruošę 35 mokytojai. Bus paruošta 

elektroninė konferencijos medžiagos 

knyga.  

2.2.4. 8 kl. mokinių susipažinimas su Šiaulių miesto 

gimnazijomis, jų programomis, kultūra. 

  

Sausis 

Vasaris 

  

E. Valaitienė 

L. Kovaitienė 

Klasių vadovai 

  

• Vyks 8 kl. mokinių apklausa, bus 

išsiaiškinta, kokios ugdymo įstaigos 

domina ugdytinius. 

• Bus organizuoti ne mažiau kaip 4 

„gyvi”/nuotoliniai pažintiniai vizitai. 

• Mokiniai, jų tėvai bus informuoti apie 

atvirus gimnazijų renginius, skirtus 

būsimiems 8 – okams. 



2.2.5. 8 kl. „Karjeros diena”. 

  

  

  

2023-05-18 E. Valaitienė 

J. Ančerevičiūtė 

Klasių vadovai 

  

• Ugdymo karjerai diena bus vykdoma 

bendradarbiaujant mažiausiai su 2 

socialiniais partneriais, mokinių tėvais. 

• Po veiklų vyks mokinių apklausa. Veiklas 

teigiamai vertins ne mažiau, kaip 50%  

dalyvių. 

• Mokiniams bus sudaryta galimybė rinktis 

ir dalyvauti viename iš 6 ugdymo karjerai 

užsiėmimų. 

• Bus tikslingai naudojamos Mokinio 

krepšelio lėšos. 

2.2.6. 1-4 kl. „Karjeros diena“. Balandis  K. Kairienė 

  
• Vyks susitikimas su oro pajėgų kariškiais, 

kitų profesijų atstovais klasėse. Dalyvaus 

98% pradinių klasių mokinių. 

2.2.7. Susitikimai su buvusiais mokiniais „Mano 

patirtis ir sėkmės istorija”. 

Sausis- gegužė MUZ, SKU • Bus organizuoti susitikimai/ bendros 

veiklos/ renginiai su buvusiais 

progimnazijos mokiniais. 

 2.2.8. Tarptautinės į mokymąsi iš patirties orientuotos 

DofE programos, neskatinančios dalyvių 

tarpusavio konkurencijos, įgyvendinimas. 

 2023 m. E. Valaitienė 

S. Staponkus 

J. Ančerevičiūtė 

• Su tarptautine DofE programa bus 

supažindinti 8 kl. mokiniai, jų tėvai 

(informacija gaus 100 proc. šeimų).   

• Vyks individualios programos dalyvių 

konsultacijos, bendri rengimosi žygiui 

užsiėmimai, susitikimas su mokinių 

tėvais. 

• DofE dalyviai dalyvaus 7 kl. valandėlėse 

ir pristatys atliktą veiklą, siekiant 

asmeninių tikslų.  



• Vyks 3 bandomieji ir 3 vertinamieji 

žygiai.   

• 2022-2023 m. m. II pusmetyje programą 

prozos lygiu baigs  ne mažiau kaip 10 

mokinių.   

• Mokyklos DofE komanda vyks į 

apdovanojimų šventę Vilniuje. 

• Bus organizuotas susitikimas su Šiaulių 

Dainų mokyklos DofE dalyvių komanda. 

• Informacija bus viešinama mokyklos 

tinklapyje, FB, bei respublikinėje 

programos vadovų FB grupėje.   

 2.2.9. Dalyvavimas Šiaulių profesinio rengimo centro 

projekte „OPA“, skirtame pradinių klasių 

mokinių ankstyvajam profesiniam orientavimui.  

 2023 m.  J. Ančerevičiūtė • Ne mažiau kaip 6 klasės dalyvaus 

profesinio veiklinimo patyriminiuose ir 

pažintiniuose vizituose/ 

ekskursijose/užsiėmimuose.  

• Mokiniams bus suteikiamos pradinės 

žinios apie profesijas. Praktinių 

užsiėmimų metu bus susipažįstama su jų 

darbų atlikimo technologijomis, įranga, 

ypatumais, karjeros galimybėmis.  

• Bus didinama mokinių motyvacija rinktis 

darbo rinkoje paklausias profesijas bei 

planuoti būsimą karjerą. 



2.2.10. Mokinių vertybinių nuostatų formavimas, 

organizuojant veiklas mokyklos bibliotekoje. 

 

2023 m. J. Songailienė • Organizuotos 1-2 veiklos (parodos, 

konkursai, knygų/leidinių pristatymai, 

susitikimai su rašytojais ir pan.)  per 

mėnesį 1-8 klasių mokiniams. 

• Daugiausiai knygų perskaičiusių mokinių 

popietė (išskirtas mokinių dešimtukas 1–

4, 5–8 kl.). Vyks bendradarbiavimas su 

PR ir LT mokytojų metodinėmis 

grupėmis. 

2.2.11. Mokinių lyderystės įgūdžių formavimo veiklos. 2023 m. J. Ančerevičiūtė, 

S. Staponkus 

Mokinių seimas 

• Mokinių savivalda mokykloje organizuos 

ne mažiau kaip 5 veiklas: socialinės - 

emocinės savijautos matavimą 5 – 6 kl., 

kino filmo vakarą 5 kl., Kaziuko mugę, 5 

– 8 kl. apdovanojimą pagal nominacijas, 

„Pižamų dieną” ir Naktį mokykloje.  

• Bus bendradarbiaujama su klasių 

vadovais, dorinio ugdymo, dailės, 

technologijų mokytojais, PT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Sritis – saugi socialinė emocinė aplinka. 

  

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

2.3.1. Patyčių prevencijos, tolerancijos stiprinimo 

veiklos:  renginiai, teminės savaitės, apklausos 

(9). 

  

 2023 m. Socialinės 

pedagogės 

Klasių vadovai 

Bus organizuotos 9 veiklos, jose dalyvaus 75 proc. 

mokinių. 

• Sąmoningumo didinimo mėnuo – „Be Patyčių“ 

renginys, veiklos skirtos 1-8 klasės mokiniams.   

• 4-8 kl. mok. apklausa apie tarpasmeninius 

santykius, patyčias. 

• 1, 2 kl. mokinių, lankančių VDM, tėvų apklausa 

dėl užsiėmimų kokybės.  

• 5 kl. mokinių šeimų apklausa, skirta adaptacijai. 

• Tolerancijos dienos paminėjimas.  

• Renginys ,,Žinau rūkymo žalą” skirtas 5-8 kl. 

mokiniams.  

• 1-8 kl. valandėlės patyčių, bendravimo, saugaus 

interneto temomis.  

• 1-8 kl. valandėlės, veiklos klasės mikroklimato 

gerinimui.  

• Susitikimai su bendruomenės pareigūnais.  

2.3.2. Netinkamo elgesio, lankomumo sisteminga 

stebėsena. 

 2023 m. Socialinės 

pedagogės 

Klasių vadovai 

• Kiekvieną mėnesį bus stebimos mokinių 

pastabos, lankomumas. Vadovaujantis 

patvirtintais dokumentais, taikomos poveikio 

priemonės. 

• 1 kartą per mėn. vykdoma vėluojančių į 

pamokas stebėsena. 

• Situacija bus aptarta 4  k. per metus 

administracijos, VGK, klasių vadovų 

susirinkimuose. 



2.3.3. NVŠ pamokų lankomumo stebėsena. 2023 m. V. Juodpusienė • Visi NVŠ programų mokiniai įregistruoti 

https://www.siauliai.manomokykla.lt/ 

elektroninio lankomumo apskaitos registre.  

• Lankomumo stebėsena vykdoma mokytojams 

žymint TAMO dienyne ir kiekvieną mėnesį 

fiksuojant lankomumo duomenų suvestinėje. 

• 95 proc. praleistų NVŠ pamokų yra pateisintos.  

2.3.4. Klasių mikroklimato stiprinimo veiklos.  2023 m.  Klasių vadovai • 1-8 klasių mokiniai dalyvaus mikroklimato 

tyrime (dalyvaus 85 proc.). Rezultatai bus aptarti 

klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose.  

• Į 1–4 kl. dorinio, fizinio ugdymo, šokio 

pamokas, „Antro žingsnio“ pamokas bus  

integruoti metodai/žaidimai, stiprinantys 

draugystę. Dalyvaus 98% mokinių. 

• 1–8 kl. vyks teminės klasių valandėlės 

tarpusavio santykiams, tolerancijai, 

draugiškumui stiprinti. Dalyvaus 95 proc. 

mokinių.  

2.3.5. 5 – 8 kl. vyks teminės klasių valandėlės „Kaip 

mums sekasi laikytis susitarimų?“ 

2 kartus per 

metus 

5-8 kl. vadovai • Vyks 2 klasių valandėlės, kuriose mokiniai su 

klasės vadovu aptars pamokų lankomumą, 

budėjimo kokybę, MAP pildymą, Mokinio 

taisyklių laikymąsi. 

2.3.6.  Mokytojų socialinės – emocinės būsenos 

stebėsena, stiprinimas. 

1 kartą per 

mėnesį 

S.Brasaitė 

D. Daukšienė 

• Paskutinę mėnesio darbo dieną mokytojai 

„Emometro“ pagalba įsivertins savo jauseną.  

• Mikroklimato gerinimo darbo grupė stebės, 

viešins duomenis.  

• Bus įgyvendinta bent viena priemonė 

mikroklimatui gerinti. 

https://www.siauliai.manomokykla.lt/


2.3.7. Kolegialus 4 ir 5 klasių mokytojų 

bendradarbiavimas, siekiant sklandaus mokinių 

perėjimo iš vienos pakopos į kitą. 

Rugpjūtis 4, 5 kl. 

mokytojai, 

R. Dauliuvienė 

I.Barkienė, 

pagalbos mok. 

specialistai 

• Vyks 4 susirinkimai, kuriuose dalykų mokytojai 

susipažins su būsimų 5 kl. mokinių   MAP, 

NMPP duomenimis, pažangumu, pasiekimais, 

sunkumais.  

• 4 kl. mokytojos pristatys klasių mikroklimato 

situaciją. 

• Susirinkimuose dalyvaus 85 proc. mokytojų. 

 

3. UŽDAVINYS – plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, lyderystę, puoselėti mokyklos savitumą. 

 

3.1. Sritis – mokytojų profesinis tobulėjimas, siekiant bendradarbiavimo kultūros ir ugdymo kokybės. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

3.1.1. Dalijimasis gerąją patirtimi metodinėse dienose 

„Kolega – kolegai“. (2) 

 

Kovas-balandis 

Birželis 

I.Barkienė 

Metodinės 

grupės 

• Vyks 2 teminės (Tarpdalykinė/projektinė 

integracija, UTA) metodinės dienos „Kolega 

kolegai“: plenarinėje dalyje pristatyti 2-3 

pranešimai, metodinėse grupėse 70 proc. 

mokytojų dalinsis gerąja patirtimi. 

• Metodinėse dienose „Kolega kolegai“ dalyvaus 

80 proc. mokytojų. 

• 2 pagalbos mokiniui specialistai metodinėje 

dienoje apie UTA pristatys teminius pranešimus 

(„Kaip efektyviai motyvuoti vaiką veiklai“,  

„Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų 

programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams“).  

• 3 mokytojai metodinėje dienoje apie 

tarpdalykinę/projektinę integraciją dalinsis gerąja 

patirtimi. 



3.1.2. Dalyvavimas ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Bendruomeniškumo stiprinimas, 

akcentuojant darnų ugdymo proceso 

organizavimą“. 

 

2023 m. R. Tamašauskienė 

R. Dauliuvienė 
• Bus įgyvendinta 5 modulių 40 val. programa. 

• Seminaruose, praktiniuose mokymuose 

„Mokinių kompetencijomis grįstas ugdymas“, 

„Švietimo įstaigos bendruomenės kūrimas ir 

organizavimas“. 

• Dalyvaus 98 proc. mokytojų. 

• Seminaruose, metodinėse išvykose „Gerosios 

patirtys Klaipėdos Vydūno gimnazijoje“, 

„Gerosios patirtys Tauragės „Šaltinio“ 

progimnazijoje“„ Ugdymo organizavimas, 

remiantis mokinių poreikiais (diferencijavimas, 

individualizavimas, suasmeninimas)“ dalyvaus 

30-50 proc. mokytojų. 

3.1.3. Metodinių grupių bendradarbiavimas 

organizuojant bendras veiklas/ 

renginius/nepamokines dienas. 

2023 m. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

• Bus vykdoma bendra veikla: 2-3 (10–4 kl. – per 

pusmetį, 5–8 kl. – per metus), po 

renginį/veiklą/nepamokinę dieną/išvyką, 

rasdamos tarpdalykinių sąsajų. Bus organizuoti 3 

renginiai. 

3.1.4. NVŠ muzikos programų kokybės tyrimas, metinis 

įsivertinimas, mokinių apklausa. 

 

Sausis-vasaris V. Juodpusienė 

L. Tamošiūnas 

E. Šliauterienė 

• Muzikos programų kokybės tyrime dalyvaus 100 

proc. muzikos mokytojų, 55 proc. tėvų, 200 

mokinių. Muzikos mokytojų susirinkime 

pristatyti tyrimo rezultatai, diskutuota apie 

stipriąsias ir silpnąsias NVŠ muzikos programų 

sritis.  

• Darbo grupė išanalizuos 2022 m. NVŠ veiklas, 

parengs savianalizės protokolą, jį pristatys ir 

įvertins muzikos metodinės grupės susirinkime.  

• Parengtas 2023 m. tobulinimo planas. 

3.1.5. Edukacinis mokytojų rytmetys Šiaulių menų 

mokyklos klube „Kibirkštis“. 

Balandis R. Tamašauskienė 

J. Ančerevičiūtė 

 

• Mokytojai susipažins su edukacine/STEAM 

erdve klube „Kibirkštis“ . 

• Bus atnaujinta „Juventos“ ir menų mokyklos 

bendradarbiavimo sutartis. 



V. Ptašinskienė • Mokytojai dalyvaus ledų gaminimo užsiėmime. 

 

3.2.Sritis – tarptautinių projektinių veiklų plėtotė, orientuojantis į mokinio asmenybės ūgtį. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

3.2.1. eTwinning projektas „Mokyklų vizija“ 

(“Schoolovision”). 

2023 A.Dirginčienė 

L.Stankuvienė 

• 4a kl. 24 mokiniai paruoš išmoktos dainos 

filmuką, dalyvaus dainos konkurse ir vertins kitų 

šalių konkurso dalyvių pasirodymus.  

3.2.2. Erasmus+ „Tradicijų pristatymas išmaniųjų 

technologijų pagalba” 

(“Digital Technologies in Introducing 

Traditions”). 

Kovas 

 

Spalis 

D.Kontrimienė 

A.Dirginčienė 

 

• Bus organizuotos 2 projektinės mokinių (8) ir 

mokytojų (2) išvykos į Italiją ir Slovakiją.  

Išmaniųjų technologijų pagalba mokiniai 

baigiamojoje projekto konferencijoje pristatys 

Lietuvos kulinarinio paveldo tradicijas.  



3.2.3. Erasmus+ projektas „5 žingsniai tvarumo link” 

(„Sustainable growth: 5 steps“). 

 

 

  

Sausio 23-27 d. 

 

 

 

Vasario 19-25 

d. 

Kovo 11-18 d. 

Balandžio 23-29 

d. 

Gegužės 8-12 d. 

 

Birželio 19-24 d. 

 

 

 

 

 

V. Bernikienė 

R.Tamašauskienė 

J.AnčerevičiūtėA.L

endzbergienė 

I.Šatkauskienė 

R.Linkevičienė 

S.Staponkus 

R.Palepšaitienė 

 

• Projektinėje veikloje dalyvaus 8 mokytojai, 

mobilumo vizituose – 21 mokinys iš 7a, 6b kl.  

• Bus parengta 2 mokytojų iš Ispanijos projektinio 

vizito mokykloje programa. 

• 2 mokytojai vyks į kursus Kroatijoje. 

• Bus parengta 2 mokytojų ir mokinių iš Ispanijos 

projektinio vizito mokykloje programa. 

• 2 mokytojai ir 7 mokiniai dalyvaus projektinėje 

išvykoje į Turkiją. 

• 2 mokytojai vyks į darbo stebėjimo vizitą 

Prancūzijoje. 

• 2 mokytojai vyks į kursus Graikijoje. 

• Bus atliktos šios projektinės veiklos: parengtos 

,,Ekoreklamos”, skulptūrinių instaliacijų 

parodos, vykdyta 5-8 kl. apklausa apie emocinę 

sveikatą, organizuotas l/d, 1-8 kl. ugdytinių 

šeimų kūrybos festivalis „Zuikių pieva“, Šeimų 

žygis ir sporto šventė Salduvėje, ,,ekoNaktis 

mokykloje“, tarptautinė mokytojų ir mokinių 

konferencija (11-15), teminė nepamokinė diena 

(09-26). Vyks integruotos pamokos tvarumo 

temomis/mokymasis projektais/projektų savaitė. 

Bus sukurta mokinių tvarumo kompetencijas 

ugdanti „5 žingsnių“ programa, kaupiamas 

metodinių priemonių „krepšelis”. 



3.2.4. Nordplus „Stebiu – tyrinėju – mokausi” (“Learn-

Explore-Act“). 

  

Vasaris 

 

Kovas  

Gegužė 

D. Kontrimienė 

A.Bružaitė- 

Čiapienė 

A.Dirginčienė 

• Bus organizuotos 2 projektinės  išvykos į Daniją 

(2 mokytojai), Latviją (2 mokytojai, 4a kl. – 24 

mok.), parengta svečių priėmimo mokykloje 

programa.  

• Bus atliktos šios projektinės veiklos: mokiniai 

atliks tiriamąsias veiklas (oro ir sniego taršos,  

žaliosios energijos inžinerinius, augalų 

eksperimentus), bus organizuotas nuotolinis 

dalyvių susitikimas, pildomas virtualus veiklų 

kalendorius ir žurnalas, parengta pamokų planų 

knyga. 

3.2.5. Tarptautinis projektas „Kartu mes vieningi!” 

(„United We Stand“). 

Vasaris-birželis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Staponkus 

V. Bernikienė  

J. Ančerevičiūtė 

• Projekte dalyvaus 4 komandos iš  Šiaulių regiono 

mokyklų (po 2 mokytojus ir 8 septintų klasių 

savivaldos lyderius), asociacijos „Plungės 

skautai“ nariai; Ukrainos jaunimo organizacijos 

„Plast-National Scout organisation“ nariai; 

Šiaulių miesto mokyklose besimokantys 

Ukrainos mokiniai (karo pabėgėliai). 

• Projekto tikslas – stiprinti 14 -18 metų mokinių 

pilietinę savimonę, atsparumą bei tarpkultūrinę 

kompetenciją skatinant juos būti atsakingais ir 

sąmoningais savo bendruomenės nariais, savo 

šalies bei globaliais piliečiais. 

• Bus organizuoti 2 nuotoliai ir 2 „gyvi” vadovų, 

mentorių susitikimai, rengiama stovyklos 

programa. Vyks   2 praktiniai užsiėmimai LT 

mentoriams, savanoriams ir mokiniams 

augančios mąstysenos, sąmoningumo, 

atsparumo, pilietiškumo, savanorystės, 

lyderystės ir komandinio darbo temomis. 



Rugpjūčio 21-

25 d. 

• Vyks 5 dienų tarptautinė edukacinė stovykla, 

apibendrinanti projekto veiklas, kuriose 

mokiniai dalinsis patirtimi iš buvusių teorinių 

paskaitų ir praktinių mokymų bei pristatys 

mokymų metu skirtus namų darbus. 

 

3.3. Sritis – mokyklos kultūros savitumas ir tradicijos. 

 

Nr. Priemonės Data Atsakingi Numatomas rezultatas, vertinimo kriterijai 

3.3.1. Mokyklos chorų dalyvavimas Šiaulių miesto 

valstybingumo šventėse, pilietiškumo akcijose.  

Sausio 13 d. 

Vasario 16 d. 

Kovo 11 d. 

Rugsėjo 22 d. 

L. Mikutienė 

L. Stankuvienė 

 

• 5–8 kl. choras „Melodija” Šiaulių miesto 

švietimo įstaigų akcijoje „Laisvė”, skirtoje 

Sausio 13 – osios gynėjams pagerbti. 

• 60 3-4 kl. mokinių iš choro „Pelėdžiukai” 

dalyvaus Šiaulių miesto Laisvės gynėjų dienos 

šventiniame renginyje (bus bendradarbiaujama 

su ansambliu „Vairas”). 

• 3 kartus mokyklos chorai dalyvaus Šiaulių 

miesto šventėse: giedos „Tautinę giesmę”, atliks 

kitas dainas. 

3.3.2. Mokyklos vardą garsinusių mokinių skatinimas (8 

kl. E. Balčyčio premijos konkursas, 1-4, 5-8 kl. 

mokinių ir mokytojų pagerbimo už pasiekimus 

šventės bei gabių mokinių išvyka). 

  

Vasaris–

birželis 

R.Tamašauskienė 

J. Ančerevičiūtė 

V. Juodpusienė 

• Per integruotas 8 kl. muzikos pamokas, kurios 

vyks Mažojoje E. Balčyčio koncertų salėje, bus 

pristatyta profesoriaus E. Balčyčio asmenybė, 

nuveikti darbai.  

• Buvę konkurso dalyviai susitiks su 8 kl. 

mokiniais ir dalinsis praktiniais anketos pildymo 

patarimais. Paraiškos bus teikiamos iki birželio 1 

d. Jas vertins direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija.  

• Konkurso premijos laureatas bus paskelbtas per 

8 kl. mokyklos baigimo šventę. 



3.3.3. Respublikinis muzikos ir šokio festivalis „Skiriu 

Tėvynei Lietuvai”. 

Vasario 10 d. 

 

R.Tamašauskienė  

V. Juodpusienė 

L. Mikutienė  

Ž. Sitnikienė 

• Parengti festivalio nuostatai paskelbti 

internetinėje erdvėje, festivalis paviešintas 

Šiaulių miesto renginių kalendoriuje. 

• Respublikiniame festivalyje dalyvaus solistai, 

vokaliniai ir liaudies instrumentiniai ansambliai, 

kapelos, chorai, liaudies šokių kolektyvai. 

Dalyvių skaičius – 250 mok., mokyklą atstovaus 

10 kolektyvų. 

3.3.4. Tarptautinis nuotolinis muzikavimo festivalis 

„Žaidžiu muziką”. 

Vasario 6-15 d. R. Tamašauskienė 

L. Tamošiūnas 

L. Mikutienė 

• Kartu su Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 

muzikuojančiais mokiniais, muzikuos Pasaulio 

lietuvių, Lietuvos, Šiaulių apskrities ir miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos ir menų 

mokyklų mokiniai, muzikos pedagogiką 

studijuojantys studentai. Muzikuos KITAIP – 

smagiai, išradingai ir įvairiai, panaudojant 

skambančius daiktus. 

3.3.5. Europos muzikos diena mokykloje. Kovo 15 d. V. Juodpusienė 

L. Mikutienė 

E. Šliauterienė 

L. Stankuvienė 

L. Tamošiūnas 

T. Laugalis 

A.Lendzbergienė 

• Bus organizuota nepamokinė diena, kurios metu 

90 proc. 5-8 kl. mokinių dalyvaus virtualiame 

Europos šalių mokyklų susitikime, atliks 

bendras dainas, šaukinį  ir mokyklos koncerte 

pristatys savo klasės pasirinktą dainą/kūrinį.  

• 1-4 kl. mokiniai dalyvaus edukaciniame 

koncerte „Kaip ežiukas chorą būrė”. 

• Mokykloje bus organizuota paroda „Būti 

muzikoje”. Mokiniai meninėmis priemonėmis 

išreikš savo santykį su muzika.  

3.3.6. Respublikinis gitaristų festivalis „Ant bangos…”. 

 

 

Kovo 29 d. T. Laugalis 

L. Tamošiūnas 

G. Fursalovas 

A. Mundinas 

• Gitaristų festivalyje dalyvaus 70 akustinėmis 

gitaromis solo ir ansambliuose grojantys 

mokiniai iš Šiaulių miesto bei respublikos 

muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklų. 



• Renginyje „Juventos” progimnaziją atstovaus 45 

gitaristai (40 proc.).  

3.3.7. Šiaulių m. l/d ugdytinių, 1 – 8 kl. mokinių 

kūrybos festivalis „Zuikių pieva”. 

 

Kūrybinės šeimų dirbtuvėlės „Kiaušinis margas, o 

pasaulis – dar margesnis”.  

Balandžio 5 d 

 

 

 

J.Ančerevičiūtė 

I.Šatkauskienė 

D.Daukšienė 

A.Dirginčienė 

E.Valaitienė 

E.Mačiūnienė  

V. Ptašinskienė 

 

• Festivalyje bus pakviesti dalyvauti l/d 

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

„Kregždutė” ugdytiniai, Ukrainiečių imigracijos 

centro „Malva“ šeimos, „Juventos” 

progimnazijos (1-8 kl.), Sanatorinės ir Menų 

mokyklos ugdytinių šeimos.  

• Bus siekiama ugdyti tvarumo, kūrybiškumo 

kompetencijas, skatinti vaikų ir tėvų bendrakūrą.  

• Vyks baigiamasis festivalio renginys, kurio 

dalyviai bus pakviesti į kūrybines margučių 

dažymo dirbtuvėles (tradicijomis dalinsis Menų 

mokyklos ir „Malvos“ atstovai).    

3.3.8. Šiaulių miesto 2-4 kl. mokinių popietė „Iš 

tautosakos skrynelės“. 

Balandis R.Dauliuvienė 

R.Vasiliauskienė 

D.Dundulienė 

• Popietėje dalyvaus po 1 mokinį iš 2-4 „Juventos” 

klasių bei 20-30 mokinių iš kitų ugdymo įstaigų. 

3.3.9. V respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių 

konkursas „Dainos sparnais”. 

 

 

 

Balandžio 27 

d. 

L. Mikutienė 

R. Urniežienė 

Ž. Sitnikienė 

A.Adomaitienė 

• Parengti ir išsiųsti nuostatai. Konkurse dalyvaus 

40 solistų ir ansamblių iš Lietuvos muzikos ir 

bendrojo ugdymo mokyklų. „Juventos” 

progimnaziją atstovaus 5 ansambliai ir 3 solistai. 

3.3.1

0. 

III mokyklos bendruomenės žygis ir sporto šventė 

Salduvėje, skirta Šeimų dienai. 

Gegužės 13 d. J. Ančerevičiūtė 

ir DDFST 

Progimnazijos 

taryba 

Klasių vadovai 

 

• Žygyje dalyvaus – 11 proc. mokinių šeimų. 

• Bendradarbiaujant administracijai, DDKT, tėvų 

savivaldai, Ukrainiečių integracijos centro 

„Malva” atstovams, bus parengtas žygio ir 

varžybų planas.  

• Renginyje dalyvavusios šeimos bus apdovanotos 

diplomais, aktyviausiai veikloje dalyvavusios 

šeimos paskatintos prizais. 



3.311

6. 

8 klasių bendruomenės renginių, skirtų mokyklos 

baigimui.     

Birželis J.Ančerevičiūtė 

V. Juodpusienė 

E.Mačiūnienė 

A.Lendzbergienė 

V.Pozniakovienė 

R.Vargalienė 

I.Šatkauskienė 

E.Bukienė 

L. Tamošiūnas 

L. Mikutienė 

A.Rimkuvienė 

• Bus suburta 8 kl. mokinių, mokytojų, klasių 

vadovų kūrybinė darbo grupė, kuri parengs 8 kl. 

mokinių spektaklį.  

• Bus organizuota 8 kl. mokinių meninių ir kt. 

darbų paroda.  

• „8 – okų dienos“ metu mokiniams vyks pradinių 

klasių, mylimiausių mokytojų pamokos, klasės 

vadovo valandėlė, akcija „Ačiū, mokykla“, 

diskoteka.  

• Vyks bendras 8 kl. mokinių ir janoniečių, 

tęsiančių mokymąsi „Juventoje“, koncertas 

„Svajonė, muzika, sparnai”. Vyks mokyklos 

baigimo pažymėjimų teikimo šventė ir 

spektaklis. 

• Bus organizuota edukacinė mokinių išvyka į 

užsienį. 

3.3.1

2. 

Mokyklos meno kolektyvų koncertas visuomenei. Gegužės 30 d. V. Juodpusienė 

J. Ančerevičiūtė 

• Koncertas vyks Šiaulių kultūros centre. Jame 

dalyvaus 85 proc. muzikinėse ir meninio 

ugdymo klasėse besimokančių mokinių. Į 

koncertą bus pakviesti mokyklos socialiniai 

partneriai. 

3.3.1

3 

Koncertų ciklas „Skambančios „Juventos” 

Kalėdos”. 

Gruodis V. Juodpusienė 

L. Mikutienė 

A.Adomaitienė 

• Vyks 3 kalėdiniai koncertai. Juose dalyvaus 95 

proc. muzikos ir meninio ugdymo klasių 

mokinių. Koncertų klausys 80 proc. tėvų. 

3.3.1

4. 

Tėvų savivaldos bendradarbiavimas. Sausio 19 d. 

  

  

 

V. Juodpusienė 
R.Tamašauskienė 

A. Michalauskienė 

• Vyks nuotolinis susirinkimas. Dalyvaus 85 proc. 

PT ir TA tėvų.  

• Bus pristatyta mokyklos direktorės R. 

Tamašauskienės 2022 metų  ataskaita, 2023-

2025 m. mokyklos strateginio plano bei 2023 m. 

mokyklos veiklos planų akcentai, PT ir TA 2023 

m. bendradarbiavimo plano projektas. 



Gegužės 13 d.  

 Rugsėjis 

  

Spalio 20 d. 

Lapkritis-

gruodis 

• Vyks partneriškas Šeimų žygio ir sporto šventės 

organizavimas. 

• Vyks naujos TA pristatymas, PT pirmininko 

rinkimai, veiklų plano tikslinimas. 

• Bus atliktas mokyklos veiklos SSGG.  

• Klasių bendruomenėse vyks kūrybinės 

dirbtuvės, skirtos „Gerumo mugei”. 

3.3.1

5. 

Veiklos, skirtos mokytojų kolektyvo, personalo 

telkimui, mikroklimato gerinimui. 

  

Sausio 5 d. 

Birželio 2 d. 

Spalio 6 d. 

R.Tamašauskienė 

A.Gvergždys     

V. Kairienė 

D. Daukšienė 

L. Laurinaitienė 

• Bus organizuotos 3 veiklos: Trijų karalių šventė, 

žygis baidarėmis ir išvyka.  

• Veiklose dalyvaus 35 proc. bendruomenės narių. 

3.3.1

6. 

Muzikinė popietė l/d ikimokyklinių grupių 

ugdytiniams „Mokykloje linksma”. 

 Vasario 27 d. E. Valaitienė 

V. Juodpusienė 

J. Ančerevičiūtė 

R. Dauliuvienė 

• Popietėje dalyvaus 4 l/d (soc. partnerių) 

ugdytiniai. 

• Vaikai bus įtraukti į bendras veiklas. 

 

 

 

 

 


