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2018 m. veiklos analizė  

VEIKLOS PRIORITETAS 2018 METAMS  –  BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS). KOKYBĖS KRITERIJAI:  

Bendradarbiavimą skatinančių metodų 

taikymas ugdyme  Ugdymo(si) rezultatai  Individuali mokinių pažanga  Tolesnio mokymosi sėkmė  

Stebėtų veiklų ir pamokų protokolų analizė  Trijų metų I-o pusmečio ir metinių 

įvertinimų pokyčių analizė  

Asmeninės mokinių pažangos pokyčiai per 

mokslo metus  

Gimnazijų pateiktų duomenų apie buvusių 

8-tokų I-o pusmečio ugdymosi  

rezultatų palyginimas  

  

Pagrindinė statistinė informacija  

 

Mokinių skaičius ir komplektų kaita:  

Mokslo metai  Mokinių skaičius  Klasių komplektai  

2016-2017 m.m.  372  16  

2017-2018 m.m. 375 16 

2018-2019 m.m. 395 16 

 

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 2017-2018m.m. (kartais):  

Ei. 

Nr. 

Vardas Pavardė Kiek kartų per mokslo metus kėlė 

kvalifikaciją 

Kiek kartų per mokslo metus 

kėlė kvalifikaciją nuotolinių 

būdu 

1.  Aida Adiklienė 12 kartų 15 kartų 

2.   Jovita Barolienė 4 kartus - 

3.  Ieva Blažienė 15 kartų 4 kartus 



4.  Danguolė Butvilienė 6 kartus 6 kartus 

5.  Inga Čingienė 11 kartų 2 kartus 

6.  Gitana Daugirdienė 6 kartus - 

7.  Virginija Deksnienė 3 kartus 1 kartą 

8.  Giedrutė Durienė 6 kartus 1 kartą 

9.  Edita Galinaitytė 11 kartų 4 kartus 

10.  Raimundas Gedzevičius   

11.  Dalia Grinevičiūtė 7 kartus 1 kartą 

12.  Edita Guokaitė 2 kartus  

13.  Joana Jablonskytė 12 kartų 1 kartą 

14.  Regina Kučinskienė 7 kartus 2 kartus 

15.  Laisvida Kuzmaitė 3 kartus  

16.  Vaida Ledzinskienė 3 kartus  

17.  Žaneta Malinuaskienė 7 kartus 1 kartą 

18.  Regina Mikalajūnienė 10 kartų 5 kartus 

19.  Laimutė Piluckytė 7 kartus - 

20.  Jūratė Ramanauskienė 6 kartus 4 kartus 

21.  Alma Ramoškaitė   

22.  Edita Simonaitytė 3 kartus 1 kartą 

23.  Daiva Stančiauskienė 7 kartus  

24.  Giedrė Urbonienė 8 kartus 3 kartus 



25.  Laima Užkuraitienė 7 kartus 1 kartą 

26.  Vaida Vaitkevičiūtė 3 kartus 1 kartą 

27.  Albina Valickaitė 7 kartus - 

28.  Gražina Žalgevičienė 14 kartų 4 kartus 

 

  



Mokymosi rezultatai:  

 

 

 

Kartojančių kursą mokinių skaičius:  

2015- 2016 m.m. - nėra  

2016-2017 m.m. – du 1a kl. mokiniai 

2017-2018 m.m. – nėra 

 

Lankomumas:  

 

Mokslo metai 

Praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius 

Nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius 

Vidutiniškas nepateisintų pamokų, 

tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius 

1–4 kl. 5–8 kl. 1–4 kl. 5–8 kl.   

2015-2016 m.m. 38,41 72,72 0,13 5,2 2,66 

2016-2017 m.m. 35,28 63,60 0,23 13,42 6,82 

2017-2018 m.m. 46,63   80,28  0  11,26 5,525  

Mokslo metai  

Pažangumas  
Mokinių, pasiekusių 

pagrindinį ir  

aukštesnįjį lygį dalis  

Mokinių, turėjusių neigiamus metinius įvertinimus, skaičius  

1-4 kl.  5-8 kl.  Vidurkis   

1-4 kl.  5-8 kl.  
Skaičius  %  Skaičius  %  Skaičius  %  

2015-2016 m.m.  100 %  100%  
1-4 kl -74,72%  

5-8 kl. – 60,03 % 0  -  0  -  0  -  

2016-2017 m.m. 98,5 % 95,06% 
1-4 kl. – 80,6 % 

5-8 kl. -  31,57% 
3 1,53% 2 1,7% 5 1,61% 

2017-2018 m.m. 98,5 % 94,48% 
1-4 kl.- 

5-8 kl. – 33,69% 
3 1,5% 8 4,34% 11 2,9% 



 

 

 

Standartizuotų testų patikros rezultatai:  

2 klasė  

Diagnostiniai testai   

2015–2016 m. m.  2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Pasiekimai (proc.)    Pasiekimai (proc.) 
Pasiekimai (proc.) 

Matematika  81,3 %  1 grupė – 6,67 % 

2 grupė – 13,33 % 

3 grupė – 80 % 

1 grupė – 6 % 

2 grupė –  52 % 

3 grupė –  42 % 

Skaitymas  65,6 %  1 grupė – 7,14 % 

2 grupė – 23,81 % 

3 grupė – 69,05 % 

1 grupė – 12,8 % 

2 grupė – 38,3 % 

3 grupė – 48,9 % 

Rašymas 1 dalis  82,5 %  (teksto kūrimas) 

1 grupė – 8,89 % 

2 grupė – 17,78 % 

3 grupė – 73,33 % 

(teksto kūrimas) 

1 grupė – 6 % 

2 grupė – 26 % 

3 grupė – 68 % 

Rašymas 2 dalis  65,3 %  (kalbos sandaros pažinimas) 

1 grupė – 8,7 % 

2 grupė – 23,91 % 

3 grupė – 67,39 % 

(kalbos sandaros pažinimas) 

1 grupė – 10,6 % 

2 grupė – 40,4 % 

3 grupė – 48,9 % 

 

Matematika 4 klasė  

Pasiekimų lygis  

 2015–2016 m. m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų 

lygį, dalis  

(proc.)  

Šalies mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Šalies mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Šalies mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Nepatenkinamas  1  2,8 %  6,1 %  0 0 % 3,3 % 0 0 % 4,3 % 



Patenkinamas   0  0 %  19.1 %  7 14,6 % 27,9 % 1 2,2 % 26,9 % 

Pagrindinis   11  30,6 %  60,3 %  31 64,6 % 55,7 % 29 63 % 57,1 % 

Aukštesnysis  24  66,7 %  14,6 %  10 20,8 % 13,1 % 16 34,8 % 11,7 % 

Lietuvių kalba  (rašymas) 4 klasė  

Pasiekimų lygis  2015–2016 m. m.  2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

 

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų 

lygį, dalis  

(proc.)  

Šalies 
mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų 

lygį, dalis  

(proc.)  

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Šalies mokinių,  

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Šalies mokinių,  

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)  

Nepatenkinamas  0  0 % 10,9 % 0 0 % 18,5 % 1 2,3 % 8,3 % 

Patenkinamas   1  2.9 % 31,3 % 11 22 % 39,5 % 11 25,6 % 32,4 % 

Pagrindinis   11  32,4 % 38,4 % 32 64 % 31,1 % 15 34,9 % 45,9 % 

Aukštesnysis  22  64,7 % 19,4 % 7 14 % 10,8 % 16 37,2 % 13,4 % 

 

Lietuvių kalba  (skaitymas) 4 klasė  

Pasiekimų lygis  

2015-2015 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)    

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)    

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)    

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)     

Nepatenkinamas  0  0 %  16,3 %  4 8,3 % 10,8 % 2 4,3 % 12,5 % 

Patenkinamas   4  11,4 %  39,2 %  18 37,5 % 51,7 % 9 19,6 % 47,6 % 

Pagrindinis   16  45,7 %  30,1 %  14 29,2 % 26,7 % 23 50 % 28,9 % 

Aukštesnysis  15  42,9 %  14.5 %  12 25 % 10,8 % 12 26,1 % 10,9 % 

 

Pasaulio pažinimas 4 klasė  

Pasiekimų lygis  2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 



Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)    

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)    

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)    

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)     

Nepatenkinamas  0  0 %  0,7 %  0 0 % 1,8 % 2 4,4 % 0,9 % 

Patenkinamas   1  2,9 %  27,3 %  4 7,8 % 27,6 % 6 13,3 % 32,2 % 

Pagrindinis   23  65,7 %  55,0 %  28 54,9 % 56,8 % 25 55,6 % 50,6 % 

Aukštesnysis  11  31,4 %  17,1 %  19 37,3 % 13,8 % 12 26,7 % 16,3  % 

 

Standartizuotų testų rezultatai, 6 klasė  

Lietuvių kalba (skaitymas) 6 klasė  

 

Pasiekimų lygis  

2015–2016 m. m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)    

Šalies mokinių, 
pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)    

Šalies mokinių, 
pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų 

lygį, dalis  

(proc.)    

Šalies 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų 

lygį, dalis  

(proc.)     

Nepatenkinamas  4  11,4%  6,7%  0 0 7 0 0,0 5,8 

Patenkinamas   12  34,3%  25,4%  11 24,44 29,1 6 14,3 30,3 

Pagrindinis   15  42,9%  58,0%  32 71,11 55,3 23 54,8 55,3 

Aukštesnysis  4  11,4%  9,9%  2 4,44 8,6 13 31,0 8,9 

 

Lietuvių kalba (rašymas), 6 klasė  

 

Pasiekimų lygis  2015–2016 m. m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 



Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)    

Šalies mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis  

(proc.)    

Šalies mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)    

Šalies 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)     

Nepatenkinamas  1  2,8%  14,6%  0 0 18,5 14 33,3 22,7 

Patenkinamas   24  66,7%  40,2%  27 60 39,5 17 40,5 31,6 

Pagrindinis   9  25,0%  39,6%  14 31,11 31,1 10 23,8 35,1 

Aukštesnysis  2  5,6%  5,5%  4 8,88 10,8 1 2,4 10,6 

 

Matematika 6 klasė 

Pasiekimų lygis  

2015–2016 m. m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)    

Šalies 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)    

Šalies 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)     

Mokinių skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)    

Šalies mokinių, 
pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)     

Nepatenkinamas  3  8,8%  6,4%  0 0 3,3 1 2,3 5,0 

Patenkinamas   10  29,4%  31,5%  12 27,9 32,0 10 23,3 30,7 

Pagrindinis   20  58,8%  49,7%  28 65,11 50,8 24 55,8 52,4 

Aukštesnysis  1  2,9%  12,4%  3 6,97 13,9 8 18,6 11,8 

 

Standartizuotų testų rezultatai, 8 klasė  

Lietuvių kalba (skaitymas)  

Pasiekimų lygis  2015–2016 m. m. 2016 – 2017 m.m. 2017-2018 m.m. 



Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių,  

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)    

Šalies 

mokinių,  

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)     

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių,  

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)    

Šalies 

mokinių,  

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 
lygį, dalis  

(proc.)     

Mokinių skaičius  

Mokyklos mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)    

Šalies mokinių,  

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 
dalis  

(proc.)     

Nepatenkinamas  0  0,0 %  13,4%  2 4,6 12,7 2 6,1 15,3 

Patenkinamas  5  14,7%  40,9%  13 30,23 36,3 13 39,4 47,5 

Pagrindinis  17  50,0%  37,9%  19 44,18 39,1 13 39,4 26,8 

Aukštesnysis  12  35,3%  7,8%  9 20,93 11,8 5 15,2 10,4 

 

Lietuvių kalba (rašymas)  

Pasiekimų lygis  

2015–2016 m. m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.) 

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.) 

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)  
Mokinių skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.) 

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)  

Nepatekinamas  5  15,2 %  13,3 %  0 0 13,4 10 30,3 10,7 

Patenkinamas   6  18,2 %  34,3 %  21 47,73 34,2 7 21,2 39,9 

Pagrindinis  13  39,4 %  43,9 %  17 38,64 40,8 11 33,3 43,5 

Aukštesnysis   9  27,3 %  8,5 %  6 13,64 11,6 5 15,2 6,0 

 

 Matematika  

Pasiekimų lygis  2015–2016 m. m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 



Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 
atitinkamą 

pasiekimų 

lygį, dalis 
(proc.)  

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Mokinių 

skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)  

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)  

Mokinių skaičius  

Mokyklos 
mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 
pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)  

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą 

pasiekimų lygį, 

dalis (proc.)  

Nepatenkinamas   1  2,9 %  13,2 %  2 4,55 14,7 5 15,2 15,5 

Patenkinamas  11  32,4 %  47,4 %  21 47,73 41,6 14 42,4 44,2 

Pagrindinis  17  50,0 %  30,2 %  15 34,1 37,9 13 39,4 30,2 

Aukštesnysis  5  14,7 %  9,3 %  6 13,64 5,7 1 3,0 10,1 

 

Gamtos mokslai  

Pasiekimų lygis 

2015-2016 m.m.  2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

Mokinių  

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Mokinių  

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Mokinių  

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Šalies 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Nepatenkinamas  1  3,0 %  1,8 %  1 2,43 3,6 4 11,4 3,0 

Patenkinamas  6  18,2 %  25,4 %  6 14,63 31,3 2 5,7 31,8 

Pagrindinis  20  60,6 %  57,9 %  24 58,54 52,8 20 57,1 53,8 

Aukštesnysis   6  18,2 %  14,9 %  10 24,39 12,3 9 25,7 11,4 

 

 Socialiniai mokslai  

Pasiekimų lygis  2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m.  



Mokinių  

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Mokinių  

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Mokinių  

skaičius  

Mokyklos 

mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Šalies mokinių, 

pasiekusių 

atitinkamą  

pasiekimų 

lygį, dalis 

(proc.)  

Nepatenkinamas  0  0,0 %  11,5 %  2 4,65 7,8 4 11,1 7,8 

Patenkinamas  1  2,9 %  27,9 %  3 6,98 31,5 7 19,4 26,2 

Pagrindinis  24  70,6  %  54,7 %  31 72,1 56,6 23 63,9 59,3 

Aukštesnysis   9  26,5 %  8,1%  7 16,28 4 2 5,6 6,7 

 

Tolesnio mokymosi sėkmė   

 

Tolesnio mokymosi sėkmė   

J. Balčikonio gimnazija  

2015-2016  m.m. 25,7 % (9)  pasirinkusių mokinių: 

2016-2017 m.m. 23,52% (8) pasirinkusių mokinių; 

2017-2018 m.m. 11,36 proc. (5)pasirinkusių mokinių.  

Įvertinimų 

skirtumas  2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema- 

tika 

Matema- 

tika Anglų k. 

Anglų k. 

Istorija   

Istorija 

Biologija 

Biologija 

Fizika 

Fizika 

+2        1     

+1           1   

0   3  1 1 2 2 1 2  2 1 

-1  4 1 6 2 4 3 4 1 2 2 2 2 

-2  4 1 1 2 3  2 2 1 2 4 2 

-3          3    

-4    1          



 

J.Miltinio gimnazija 

2015 – 2016 m. m. 37,14% (13) pasirinkusių mokinių; 

2016- 2017 m.m.  26,47% (9)pasirinkusių mokinių; 

2017-2018 m.m. 43,18 proc. (19) )pasirinkusių mokinių. 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūr

a 

Matema 

tika 

Matem

atika 
Anglų k. 

Anglų 

k. 
Istorija   

Istorija 

Biologij

a 

Biologij

a 
Fizika 

Fizika Chemij

a 

Chemija 

+4        1        

+3          2    1 

+2   2 1 2    1 1  2  1  

+1   5 1 5  2 2 3 1 4 4 5  7 

0  4 7 5 7 3 5 4 8 2 7 2 7  6 

-1  3 2 1 5 3 6 1 4 1 3 1 7 6 3 

-2  2 3 1  2 6 1 2 1 2   1 2 

-3      1   1 2 1   1  

-4         1      

 

 

V.Žemkalnio gimnazija  

2015 – 2016 m. m. 22,85 % (8) pasirinkusių mokinių; 

2016– 2017 m.m.  17,64% (6) pasirinkusių mokinių. 

2017-2018 m.m. 15,9 proc. (7) pasirinkusių mokinių 

 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 m.m. 

2017-

2018 m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 



Lietuvių 

kalba  

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema- 

tika  

Matema- 

tika 

Anglų 

k.  

Anglų 

k. 
Istorija   Istorija   Biologija  Biologija Fizika  Fizika 

 

Chemija 

 

Chemija 

+4           1    

+3      1  1    1    

+2   1    1 1   1     

+1   1 1 1 2  1   1 1 1  1 

0  4 3 2 4 2 1 1 4 5 3 2 4 2 5 

-1  2 2 3 

(1 neig. 

įvert.) 

2 1 3 1 3  1  1 4 1 

-2       1 1   1  1 1  1   

-3  1      1 1   1       

-4        1         

 

5 – oji gimnazija  

2015– 2016 m. m. 5,7 proc. (2) pasirinkusių mokinių; 

2016- 2017 m.m. 17,64 proc. (6) pasirinkusių mokinių; 

2017-2018 m.m.22,72 proc (10)  pasirinkusių mokinių. 

 

 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema- 

tika 

Matema- 

tika 

Anglų 

k. 

Anglų 

k. 
Istorija   Istorija Biologija Biologija Fizika Fizika 

Chemija Chemija 

+2 
1     1       

 1 

+1  1 1  1  1 1 3  1 2   4 



0  2 3 3 5 2 7 1 3 1 1 2 1 5 2 

-1  1 5 2 3 4  2 4 1 2 2 5 1 2 

-2 1 1 1 1   2  2 4  2  1 

(neig.įvert.) 

-3       1   1 2  2   

-5          1      

 

K.Paltaroko gimnazija  

 

2017-2018 m.m. 1 mokinys (2,27 proc.) 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema- 

tika 

Matema- 

tika 

Anglų 

k. 

Anglų 

k. 
Istorija Istorija Biologija Biologija Fizika Fizika Chemija Chemija 

+1    1        1  1 

0  1             

-1        1       

-2          1     

 

Raimundo Sargūno sporto gimnazija 

 

2016– 2017 m.m. 2,94 proc. (1) pasirinkusių mokinių. 

2017-2018 m.m. 4,54 proc. (2)  pasirinkusių mokinių 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema- 

tika 

Matema- 

tika 

Anglų 

k. 

Anglų 

k. 
Istorija Istorija Biologija Biologija Fizika Fizika Chemija Chemija 

+4          1 (pas     



mus 

I p. – 3) 

+3     1          

+2           1   1 

+1      1    1  1 1 1 

0 1 2 1 2  1 1  1   1   

-1        2       

 

 „Minties“ gimnazija 

2017- 2017 m.m. 2,94proc. (1) pasirinkusių mokinių. 

2017-2018 m.m. - 0 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema 

tika 

Matema 

tika 

Anglų 

k. 

Anglų 

k. 
Istorija Istorija Biologija Biologija Fizika Fizika Chemija Chemija 

+2       1        

+1   1  1      1  1  

0 1              

-3         1      

 

 

                               M.Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 

 

2016– 2017 m.m. 2,94 (1) pasirinkusių mokinių. 

2017-2018 m.m.  - 0 

 

Įvertinimų 

skirtumas  

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-

2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-

2018 

m.m. 



Lietuvių 

kalba 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Matema- 

tika 

Matema- 

tika 

Anglų 

k. 

Anglų 

k. 
Istorija Istorija Biologija Biologija Fizika Fizika Chemija Chemija 

+2       1        

+1 1        1      

0   1  1          

-1           1  1 

(neig.įvert.) 

 

 

 

 

Mokinių apibendrinti pasiekimai konkursuose, varžybose, olimpiadose, projektuose 2017-2018 m.m.: 

 

 

Pasiekimų rūšis Dalyvavusių ir už 

pasiekimus paskatintų 

mokinių skaičius 

Apdovanotų mieste mokinių skaičius Apdovanotų respublikoje mokinių skaičius 

Akademiniai 162 23 120 

Sportiniai 62 12 36 

Meniniai 2 10 - 

 

Patvirtintų asignavimų panaudojimas  

 

        Per 2018 m gauti  asignavimai:  

 

1.        Biudžeto programa aplinkai finansuoti –  237,9   tūkst. Eur;  

2.        Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui formuoti -  487,6  tūkst. Eur;  

3.        Pajamos už teikiamas paslaugas -  42,2   tūkst. Eur ( Valgyklos teikiamos paslaugos –   39,1 tūkst. Eur, ilgalaikio turto nuoma -   3,0 tūkst. Eur, kopijavimo 

paslaugos –  0,1 tūkst. Eur);  

4.        Specialiųjų lėšų likutis nepanaudotas per 2017 m –  0,3 tūkst. Eur;  

5.        Biudžeto programa aplinkai finansuoti  2017 metų kreditorinis likutis –  1,6 tūkst. Eur; 

6. Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (optimizavimo) – 14,8 tūkst. Eur; 



7.        Viešieji darbai -  23,8  tūkst. Eur.  

8.        Nemokamas maitinimas –   12,0   tūkst. Eur;  

9.        Vaikų socializacijos programos projektas „ Vejuosi vasarą“ –  0,3   tūkst. Eur;  

10.   Aplinkosaugos projektas „Žemę saugau sveikas augu“ – 0,4 tūkst. Eur; 

11.    Parama mokyklai –  3,1    tūkst. Eur;  

12.    Miesto infrastruktūros objektų plėtros modernizavimas ir priežiūros programa – 2,3 tūkst. Eur;  

13.  Švietimo mainų paramos fondo projektas ERASMUS+ programa – 21,9 tūkst. Eur; 

  

Nepanaudotas lėšos:  

  

Pajamos už ilgalaikio turto nuomą ir valgyklos teikiamas paslaugas :   2,8  tūkst. Eur;  

Parama mokyklai –   2,0  tūkst. Eur.  

Švietimo mainų paramos fondo projektai ERASMUS+ programa – 26,1 tūkst Eur; 

Nordplus Junior 2017  projektas – 8,4 tūkst. Eur. 

Biudžeto asignavimų panaudojimas prekėms ir paslaugoms –  105,4    tūkst. Eur iš jų:  

Biudžeto programa aplinkai finansuoti su 2017 metų kreditoriniu likučiu –  66,1   tūkst. Eur iš jų:    

mitybai (valgyklos nemokamo maitinimo administravimas 30 proc) – 6,0 tūkst. Eur,  medikamentai (ir darbuotojų privalomas sveikatos patikrinimas) –  0,1 tūkst. Eur,  ryšių 

paslaugoms -  0,6 tūkst. Eur,  kvalifikacijos kėlimui-   0,4   tūkst. Eur,  komunalinėms paslaugoms –  42,6tūkst. Eur,  ilgalaikio turto einamajam remontui – 7,4    tūkst. Eur, 

informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 1,1 tūkst. Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 5,9 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,0 tūkst. 

Eur. 

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui formuoti –   10,2   tūkst. Eur iš jų:   

ryšių paslaugoms –   0,2   tūkst. Eur, komandiruočių išlaidos – 0,5 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui -   1,4    tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

– 1,2 tūkst. Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos -  5,6 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,3 tūkst. Eur. 

Pajamos už teikiamas paslaugas su 2017 m likučiu -  28,8 tūks. Eur  iš jų: 

maisto produktai –21,9  tūkst. Eur , komunalinėms paslaugoms –   4,0   tūkst. Eur,  informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,2 tūks. Eur, ūkinio inventoriaus 

įsigijimo išlaidos – 0,5 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 2,2tūkst. Eur. 



 

STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 2018 M. (SSGG)  

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS 

 Progimnazijos veikla tikslinga ir kryptinga. 

 Mokykloje dirba kvalifikuoti, nuolat keliantys savo 

kvalifikaciją, kompetetingi  mokytojai ir specialistai. 

Progimnazijoje išskirtinai veiksminga lyderystė ir 

pozityvus mokytojų profesionalumas. 

 Mokiniai ugdomi saugioje aplinkoje. 

 Kryptinga mokyklos tinklaveika: mokyklos veikimas 

mikrorajone, darbas su socialiniais partneriai orientuotas į 

rezultatą. 

 Geri mokyklos pasiekimai ir pažanga. 

 Pamokos uždavinio, orientuoto į rezultatą, formulavimas. 

 Mokykloje indentifiuojami ir pripažįstami mokinių 

asmeniniai pasiekimai. 

 Mokiniams keliami aukšti mokymosi lūkesčiai ir 

veiksmingas mokinių skatinimas. 

 Progimnazijoje tinkamas mokinių mokymasis. 

 Organizuojamos prasmingos edukacinės veiklos ir išvykos. 

Organizuojamos išskirtinės veiklos, įvykiai ir nuotykiai. 

 Mokytojų vertinimas ugdymui paveikus. 

 Prastas mokyklos ergonomiškumas: nerenovuotas mokyklos pastatas žiemą 

šaltas, o vasarą karštas.  

 Mokyklos kompiuterinė įranga ir priemonės pasenę ir reikalaujantys 

atnaujinimo  

 Dėl IKT senumo, mokymasis retai vyksta virtualioje aplinkoje 

 Pamokų, veiklų  organizavimas netradicinėse erdvėse. 

 Pamokose organizuojamas mokinių įsivertinimas nepilnai suvoktas. 

 Pamokos refleksija. 

 Daliai mokinių nėra motyvacijos atlikti namų darbus. 

 Pedagogų saugumo jausmo stoka. 

 „Kolega-kolegai“ – nepakankamai aktyvus kolegų bendradarbiavimas 

(pamokų vedimas, stebėjimas); 

 Trūksta lėšų mokytojų kvalifikacijos kėlimui. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS  



 Stiprinti pagalbos mokiniui specialistų komanda (mokytojo 

padėjėjo etatas). 

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimui aktyviau išnaudoti 

respublikinius projektus. 

 Tėvų klubo kūrimas ir tėvų aktyvumo skatinimas. 

 Progimnazijos rėmėjų paieška ir lėšų pritraukimas mokinių 

skatinimui, IKT bazės atnaujinimui, edukacinių erdvių 

kūrimui, progimnazijos teritorijos ir pastato tvarkymui. 

 Poilsio erdvių mokiniams, mokytojams, darbuotojams 

kūrimas ir modernizavimas . 

 Edukacinių erdvių, laboratorijų kūrimas. 

 Bendradarbiavimo su l/d „Rūta“, „Pušynėlis“ ir Piniavos 

darželiu/mokykla stiprinimas, naujų tradicijų su l/d 

„Sigutė“ ir Kastyčio Ramanausko kūrimas. 

 Mokyklos nepakakamas finansavimas; mokymo priemonių, baldų, 

inventoriaus IKT stygius, pastato priežiūrai, mokinių saugumo užtikrinimui 

skiriamų lėšų stygius. 

 Demografinių pokyčių įtakojama mokinių skaičiaus kaita. 

 Piniavos mokyklos lopšelio darželio pastato padidinimas, įtakojantis tėvų 

pasirinkimą vesti mokinius į naują ir modernizuotą mokyklą. 

 Mokytojų senėjimas, sveikatos prastėjimas ir galimas „perdegimas“. 

 Miesto švietimo politikos sprendimų pokyčiai. 

 

 

 

PROGIMNAZIJOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI 2018 IR 2019:  

1. BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS).  

  KOKYBĖS  KRITERIJAI:   

 
Numatomas 

rezultatas 

Rezultato vertinimas 

1.Pažįstame vieni kitus ir 

mokomės veikti 

bendradarbiaudami  

 

Mokiniai, mokytojai 

dalyvaus  

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose taip 

plėsdami savo 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

Mokytojai aktyviai 

bendradarbiaus 

metodiniuose 

būreliuose, taryboje. 

Mokiniai savo jėgas aktyviai išbandė įvairiuose konkursuose: edukaciniuose konkursuose „Olimpis“, kalbų, matematikos, 

gamtos mokslų „Kengūrose“, vertėjų konkursuose, loginio mąstymo konkurse „Bebras“. Mokykloje buvo organizuotos 1 – 4 

klasių mokinių gamtos, anglų kalbos olimpiada, 3-4 klasių matematikos olimpiada, tradiciniu tapęs skaitovų  konkursas 

„Skambėk, pavasarėli! “, viktorina „Kalbos atveria duris“, varžytuvės „Margaspalvė tautų gija“. Mokiniai dalyvavo 

vykusiuose šaškių turnyre, skaitovų konkurse , skaitymo skatinimo konkurse „Per knygą į gamtą“, kūrybiškumo ir karjeros 

pasirinkimo konkurse „Pasimatuok profesijas“, rašė diktantą. Dalyvavo Beržų progimnazijoje vykusiame praktiniame 

užsiėmime „Antras nereikalingo daikto gyvenimas“ 

Respublikinėje mokytojų konferencija apie patyriminį mokymąsi L.Kairienė, L.Užkuraitienė, E.Galinaitytė, D.Stančiauskienė 

skaitė pranešimus. Vyko metodinių grupių susirinkimai „ Dėl ilgalaikių ir trumpalaikių lietuvių kalbos ir užsienio kalbų planų 

pristatymo ir pritarimo“, „Dėl buvusių 2016 – 2017 m.m. aštuntų klasių mokinių kalbų mokymosi rezultatų palyginimo su  I 

gimnazijos kl. I pusmečio rezultatais aptarimo“, „Dėl metodinės grupės veiklos rezultatų  2018 m. aptarimo ir dėl metodinės 

grupės veiklos planavimo 2019 metams“ 

Mokytojai, siekdami dalintis gerąja patirtimi stebėjo vieni kitų pamokas. Vykdydami veiklos stebėseną, pamokas stebėjo ir 



mokyklos vadovai. Po stebėtų pamokų visada vykdavo aptarimas, kurio metu pamoką vedę ir stebėję mokytojai išskirdavo 

pamokos tiprybes ir tobulintinus aspektus. Iš viso, stebėtų, aptartų ir aprašytų mokyklos administracijos pamokų per 2018 m. 

buvo 75. 

2.Bendradarbiavimas 

pamokoje siekiant  

geresnių mokymosi 

rezultatų 

Mokytojai ves 

integruotas pamokas, 

integruotas veiklas, 

todėl mažės mokinių 

mokymosi krūvis ir 

didės tarpdalykinių 

mokslo sąsajų 

suvokimas. 

Pamokoje bus 

taikomi mokinių 

bendradarbiavimą 

skatinantys metodai. 

Pradinių klasių mokytojai pravedė  13 integruotų pamokų:pasaulio pažinimo ir gamtos pamoka „Kas gyvena žemėje?“, 

lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Velykos“,lietuvių kalbos, anglų k., rusų k., vokiečių k. pamoka „Abėcėlės panašumai ir 

skirtumai“, pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka „Paukščiai ir tautosaka“, pasaulio pažinimo ir gamtos pamoka „Kam 

reikalinga saulė?“,matematikos ir kūno kultūros pamoka „Ilgio parametrų ir laiko skaičiavimas“,matematikos ir kūno kultūros 

pamoka „Fizinio krūvio apskaičiavimas matematiškai“,choreografijos ir lietuvių kalbos pamoka „Šokantys daiktai“,kūno 

kultūros ir matematikos pamoka „Sportuoju ir skaičiuoju“,pasaulio pažinimo ir fizikos pamoka „Saulės sistema“,lietuvių 

kalbos ir technologijų pamoka „Gimtadienis“,pasaulio pažinimo ir kūno kultūros pamoka „ Raumenų funkcijos. Sveika 

gyvensena – fizinis aktyvumas“,muzikos ir anglų kalbos pamoka „Šventų Kalėdų belaukiant“. Pravedė 8 atviras pamokas: 

„Smulkioji tautosaka. Augo pupa“,„Paprastosios trupmenos“, „Naujos raidės mokymas“,„Lietuvos etnografiniai 

regionai“,„Sausio 13-oji  - Laisvės gynėjų diena“, „Maisto produktų matavimas. Trupmenų palyginimas“, „Prieš 

patyčias“,„Tautosaka“. 

Vyresnėse klasėse vestos integruotos anglų ir rusų kalbos pamokos „Velykos“,  anglų k. ir gamtos ir žmogaus pamoka „ 

Jutimo organai“, muzikos pamoka su anglų kalba.Vestos atviros lietuvių k. pamokos. „Detektyvas“ , „ M. Mažvydo pirmoji 

lietuviška knyga – pirmasis eilėraštis, pirmasis lietuvių kalbos vadovėlis. M. Mažvydas „Katekizmas“, „ Mokinių adaptacija 

technologijų pamokose“. 

3.Mokinių tėvų, 

bendruomenės  

įtraukimas į tradicinių 

renginių, netradicinių 

dienų organizavimą 

Mokinių tėvai 

prisidės prie tautinio, 

pilietinio, 

sveikatinimo 

ugdymo vesdami ir 

dalyvaudami 

mokyklos 

organizuojamose 

veiklose. 

Progimnazijoje buvo organizuota mokinių šeimų žaidimų popietė, pilietiškumo-etnokultūros diena (Kaziuko mugė), visuotinis 

žygis, akcija „Daina Lietuvai", mokslo ir žinių diena, „Padėkos“ vakaras. Visų šių renginių metu tėvai labai gausiai dalyvavo 

ir buvo aktyvūs ir iniciatyvūs, dalijosi savo patirtimis. Du kartus metuose buvo organizuotos paskaitos mokinių tėvams apie 

emocinio intelekto lavinimą ir vaiko pažinimą. Šias paskaitas vedė kviestiniai lektoriai. Mikrorajono „Rožyno“ bendruomenė 

noriai ir aktyviai prisideda organizuodami ir vykdydami projektus prie mokinių pilietinio patriotinio lavinimo. 

 

 

 

4.Tėvų, senelių  

įtraukimas į ugdymo 

procesą 

Tėvai įsitrauks į 

mokinių profesinį 

informavimą, 

orientavimą.  

Su mokytojais, specialistais aptarta ir mokyklos int. puslapyje paskelbta tėvų įtraukimo į ugdymą, informavimo ir švietimo 

sistema. Tėvai aktyviai dalyvauja netradicinių dienų veiklose: pristato ir pasakoja apie profesijas, priima į savo darbovietes 

susipažinti su profesijomis, vyksta su vaikais į ekskursijas, dalyvauja mokyklos renginiuose. „Tėvų dienose“ dauguma tėvų 

labai aktyviai kartu su mokytojais diskutuoja ir tariasi dėl mokinių pažangos. Tėvams buvo organizuotos paskaitos „Kartų 

polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas“ ir „Emocinė kultūra šeimoje. Arba, ką apie vaikų emocinį intelektą turi žinoti 

tėvai?“. 



5.Projektai, skatinantys  

progimnazijos ir 

mikrorajono  

bendruomenių 

bendradarbiavimą 

Mokykla rengs ir 

kartu su Rožyno 

bendruomene vykdys 

projektus, 

skatinančius kartų 

dialogą. 

2018 m. buvo vykdomi socializacijos projektas „Vejuosi vasarą“, bendruomenių skatinimo projektai „Ž.M.O.G.U.S“, 

„Auginame jaunuolyną“ bendroms veikloms būrė mokinius, tėvelius, senelius, mikrorajono gyventojus. 

6.Bendradarbiavimas su 

darželiais, gimnazijomis 

ir  

profesinio rengimo 

mokyklomis  

Bus užtikrintas 

esamo 

bendradarbiavimo 

tęsinumas, išlaikyti ir 

plėtojami bendri 

santykiai, 

organizuojami 

tradiciniai renginiai 

Su lopšeliais darželiais „Rūta“, „Pušynėlis“, „Sigutė“, Kastyčio Ramanausko, Piniavos darželiu - mokykla vykdėme projektą 

„Mažais žingsneliais mokyklos link“. 

8-tų klasių mokiniai kartu su mokytojais lankėsi visose miesto gimnazijose, gimnazijų atstovai buvo pakviesti ir dalyvavo 

bendrame mokinių – tėvų susirinkime, kuriame pristatė savo išskirtinumą.  

 7-tų ir 8-tų klasių mokiniams vyko integruotos technologijų ir ugdymo karjerai pamokos Panevėžio M. Rimkevičaitės verslo 

ir paslaugų mokykloje ir Panevėžio profesinio rengimo centre.  

 

7.Bendradarbiavimas su 

socialiniais  

partneriais,  

mokinio ir mokytojo 

tobulėjimo labui  

 

Vyks tradiciniai 

renginiai ir 

bendradarbiavimas 

su Gamtos mokykla, 

kitomis miesto 

mokyklomis,  

agentūra „SOS 

vaikai“, Visuomenės 

svekatos biuru, 

Kaimiškio medelynu 

ir kitais socialiniais 

partneriais 

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo Panevėžio Gamtos mokykloje vykusioje akcijoje – parodoje „Rudens kraitelė- 

2018“, kelinti  metai iš eilės vykdo PGM ir Rožyno progimnazijos  projektą „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“. 

Kartu su visuomenės sveikatos biuru vykdytas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“, „Meno 

terapija“. Kartu su Kaimiškio medelynu organizuotos netradicinės integruotos pamokos mokiniams medelyne, organizuota 

Panevėžio m. ir Panevėžio  rajono 1-4 kl. mokinių mokslinė - praktinė konferencija "Aš - žemės dalis". Vesta anglų k.  

pamoka  „Susipažinkime“, progimnazijos ir Piniavos mokyklos 4-ų klasių  mokiniams. 

Kartu su partneriai Beržų progimnazija vykdytas aplinkosauginio švietimo projekto „Žemę saugau - sveikas augu 2“ 

Mokiniai lankėsi ir mokėsi Panevėžio civilinės saugos valdyboje. 

 

 

2. UGDYMO INOVACIJOS, ORIENTUOTOS Į MOKINĮ, APLINKĄ, VEIKLĄ.  KOKYBĖS  KRITERIJAI:  

8.Estetiška 

progimnazijos aplinka  

 

Bus puoselėjama ir 

kuriama estetiška 

mokyklos vidaus ir 

išorės aplinka. 

Kuriamos mokinių 

ir mokytojų poilsio 

erdvės. 

 

 

2018 m. įrengtas „mokytojų kambarys“, skirtas mokytojų susirinkimams ir poilsiui. Mokyklos koridoriuose buvo 

eksponuojamos mokinių darbų parodos, skirtos pasaulinei Žemės dienai paminėti, mokinių profesiniam informavimui – 

orientavimui, tarptautinei Mokytojo dienai paminėti. Mokyklos antro aukšto koridoriujekaip  kasmet buvo mokinių nupiešta 

gėlių siena,  skirta Žemės mėnesiui paminėti. Trečio aukšto koridoriuje integravus tarptautinį Erazmus projektą ir mokinių 

patyriminę veiklą, įrengtas projektinis kampas. Mokyklos pirmo aukšto foje, skaitykla ir mokyklos kabinetai puošti Vėlykų ir 

Kalėdų proga.  

Mokyklos kieme įrengtas 1-5 kl. klasių vaistažolių darželis. 



9.Ugdomosios aplinkos 

turtinimas (vadovėlių,  

mokymo priemonių ir  

literatūros) 

Maksimaliai 

patenkinti mokinių 

ir mokytojų poreikį 

įsigijant reikiamas 

mokymo priemones 

ir vadovėlius. 

Įvykdytas metodinėse grupėse aptarta ir metodinėje taryboje patvirtintas vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimo planas. Po 

progimnazijos išorės vertinimo rekomendacijų, papildomo lėšos buvo kreiptos IKT bazės atnaujinimui.  

Mokytojai metodininkai savo dalyko pamokoms ir dalykiniams renginiams savarankiškai rengė mokymo priemones, jas 

sukaupė savo kabinetuose.  

10.Efektyvi pagalba 

įvairių poreikių 

mokiniams:  

- poreikių nustatymas;  

- pagalbos modelio 

sukūrimas, 

pritaikymas;  

- tyrimai dėl pagalbos 

efektyvumo  

 

Spec.poreikių 

turintys vaikai bus 

atpažinti laiku, ištirti 

ir jiems PPT 

pasiūlytos 

rekomendacijos 

įgyvendintos. Visi 

spec.poreikių 

turintys vaikai 

pasieks patenkinamą 

žinių lygį 

Mokykoje yra 27 spec.poreikių mokiniai, kuriems buvo teikiama specialistų pagalba. Visi mokiniai pagal PPT rekomendacijas 

gavo socialinio pedagogo, logopedo, specialijo pedagogo ir psichologo pagalbą. Mokytojai pamokose, pagal poreikį, nuolat 

teikė pagalbą įvairių poreikių mokiniams. 2017-2018m.m. visi spec.poreikių mokiniai pasiekė patenkinamą pasiekimų lygį ir 

buvo perkelti į aukštesnę klasę. 

11.Mokytojų 

kompetencijų kėlimas 

Kelti kvalifikaciją šiomis temomis:  

1. Mokinio individualios pažangos 

stebėjimas ir vertinimas; 

2. Motyvuojanti emocinė kultūra (EQ) 

komandoje; 

3. Mergaičių ir berniukų ugdymo 

skirtumai. 

Visi mokytojai ir specialistai atnaujins 

žinias apie mokinių individualios 

pažangos stebėjimą ir vertinimą, 

mergaičių ir berniukų ugdymo 

skirtybes, skirs dėmesio savęs 

pažinimui ir emocinio intelekto 

vystymui. 

Esant reikalui bus atnaujinta mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 

Psichologė parengs rekomendacijas 

apie berniukų ir mergaičių ugdymo 

Mokytojai pagal asmeninius interesus  kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kursuose bei per 

platformą www.pedagogas.lt: „mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje 

ir praktikoje“, „mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas“, „pedagogo veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas", respublikinė metodinė mokytojų konferencija „Nuodugnusis mokymasis: patirtys ir 

atradimai.“ ir kiti.. 

Mokykla organizavo ir visi mokytojai kartu mokėsi paskaitose „Berniukai ir mergaitės – mokymo ir 

mokymosi skirtumai“ (lektorius E.Karmaza) ir „Motyvuojanti emocinė kultūra (EQ) komandoje“ (lektorė 

N.Marazienė) , „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas" (lektorė Lidija Laurinčiukienė) 

Mokymuose dalyvavo 86 proc. mokytojų. 

Rugpjūčio mėn. metodinės taryba peržiūrėjo ir atnaujino mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką; 

2018-2019 m.m. UP suformuluotos PC veiklos neaatsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skirtybes, tačiau 

NŠ veiklų pasiūla praplėsta medžio darbais – būreliu, kurio pageidavo daugiau berniukų. 

 



skirtybes. Gruodžio mėn. psichologė 

atliks kolektyvo mikroklimato tyrimas 

vertinamas kaip perspektyvus ir 

tinkamas darbui; 

 

12.Inovatyvus, 

integruotas  

ne/formalus švietimas  

 

Visų klasių mokiniai 

bent 10 dienų per 

metus mokysis 

netradicinėse klasių 

aplinkose. 

Neformalaus 

švietimo psiūla 

atitiks paklausą. 

Progimnazijos mokiniai ugdėsi ir lavinosi „Rankdarbių“, „Sportinių žaidimų“, „Teatro ABC“, „Teatriuko“  „Dainorėlių“, 

„Dailės – keramikos“, „Fotografų“, „Karjeros ugdymo“, „Medžio dirbtuvių“, „Gamtos mokyklos“, „Kalbų labirinto“, 

„Gitaros“ anglų k. neformaliojo švietimo užsiėmimuose. Mokiniai mokėsi išvykose į miesto G.Petkevičaitės biblioteką, 

Panevėžio M.Karkos mokykloje, Mykolo Karkos mokyklą, KTU, Kaimiškio medelyne. Kiekviena klasė du kartus per metus 

turėjo netradicinę dieną – „pažink savo kraštą“. 2018-2019 m.m. NŠ pasiūla papildyta dviejų pavadinimų būreliais. Robotikos 

būreliams įsigytos priemonės ir mokytojos I.Čingienė ir L.Užkuraitienė savo iniciatyva organizavo mokinių veiklas, subūrė 3 

komandas miesto „Robotikos fiestai“. 

Mokinių komandos mokėsi dalyvaudami tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto „Internationalisation management in 

school“ partnerių  susitikime Lenkijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje. Progimnazijoje vyko mainų projekto „Cold War“ 

veiklos kartu  su Roterdamo Comenius koledžo mokiniais ir mokytojais. 

 

3. AKTUALIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS.  KOKYBĖS  KRITERIJAI:  

13.Sveikos gyvensenos 

propagavimas  

 

Vyks fizinę, 

psichologinę ar 

ekologinę sveikatą 

stiprinantys teoriniai 

ar praktiniai 

užsiėmimai 

mokiniams ir 

mokytojams 

2018 m. buvo vykdomas aplinkosauginio švietimo projektas „Gamtą saugau – sveikas augu 2“, kurį vainikavo Panevėžio m. 

ir Panevėžio  rajono 1-4 klasių mokinių konferencija „Aš - Žemės dalis“. Mokykloje vyko pradinių klasių mokinių piešinių 

parodėlė „Sveikas maistas – sveikas vaikas“. Bendradarbiaudama su Visuomenės sveikatos biuru mokykla vykdė projektą 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“. Buvo organizuoti jogos užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 7-8 kl. mokiniai, 

mokytojai ir mikrorajono gyventojai. VDM mokinams bendradarbiaujant su  Visuomenės sveikatos biuru buvo organizuotos 

„Meno terapijos“ veiklos. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo konkurse-akcijoje ,,Sveikatos fiesta 2018”.  

14.Noras gerinti 

mokymosi rezultatus, 

skatinant mokinius 

dalyvauti konkursuose, 

olimpiadose, varžybose. 

Mokinių profesinis 

informavimas, 

Bent 60 proc. 

mokinių dalyvaus 

nors viename 

konkurse, 

olimpiadoje ar 

varžybose. 

90 proc. mokinių 

Mokyklos mokiniai dalyvavo „Kengūros“, „Olimpio“, „Spelling Bee“, “Smart Kids”, “Kings”, „Bebras“, „Tavo žvilgsnis“, 

„Matematikos ekspertas“, Nacionalinio diktanto, „Dovanokime viltį gyventi“ konkursuose, „Panevėžio robotų fiestoje“, 

anglų, vokiečių, rusų kalbos, meninio skaitymo, dailyraščio, gamtos mokslų, matematikos, fizikos, pasaulio pažinimo 

olimpiadose, konkursuose mokykloje ir mieste. Regbio, kvadrato, futbolo varžybose. Per 2017-2018 m.m. už akademinius 

pasiekimus paskatinti apdovanojimais 162 mokiniai, už sportinius pasiekimus paskatinti 62 mokiniai, už meninius pasiekimus 

paskatinti 2 mokiai. 

Visi mokyklos mokiniai karjeros ugdymo dienoje susipažino su įvairiomis profesijomis, lankėsi tėvų darbovietėse. 



orientavimas.  

 

dalyvaus profesinio 

orientavimo veiklose. 

Tarptautininio projekto  „Internationalisation Management in School“ veiklos  integruotos su profesiniu orientavimu: 

1)  Prezentacijos tema "Jobs" rengimas.  

2)  Mokinių apklausa "Job opportunities abroad"  

3) YouTube  paskyros "IMiS-Rožyno progimnazija" kūrimas. 

15.Kultūrinis švietimas  

 

Visi progimnazijos 

mokiniai per metus 

nors 2 kartus 

aplankys teatrą ar 

muziejų. 

Vyks integruotos 

istorijos, kultūrinio 

švietimo pamokos. 

Integruotos istorijos pamokos „Laisvės gynėjų diena" vyko visų klasių mokiniams. 

Atvira integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Velykinis sveikinimas“. 

Integruota tikybos ir istorijos pamoka „Krikščionybės atsiradimas". 

Integruota dailės ir istorijos pamoka „Menas dievo garbei" . 

Integruota etikos ir tikybos pamoka „Advento ir Kalėdų simboliai“. 

Mokyklos naujienų sklaida socialiniame tinkle facebook. 

Visų klasių mokiniai 2 kartus per metu netradicinėje dienoje „Pažink savo kraštą“ lankėsi įvairiuose Lietuvos muziejuose, 

dalyvavo edukacijose. 

Visi 1-4 klasių mokiniai iš kultūros paso lėšų lankėsi Miltinio dramos teatre Šiaulių dramos teatro spektaklyje vaikams 

„Bebenčiukas ir Laumė“ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais. 

16.Tolerancija 

(atvirumas, 

pilietiškumas, 

saugumas, 

pareigingumas) 

Mokykloje bus 

vykdoma nors viena 

prevencinė arba 

emocinio intelekto 

lavinimo programa, 

apimanti visus 

mokyklos mokinius, 

ugdanti mokinių 

pareiginguma, 

atvirumą, 

pilietiškumą, 

formuojanti 

psivhologiškai saugų 

mokyklos 

mikroklimatą. Vyks 

integruotos veiklos 

tolerancijos, 

pilietiškumo ugdymo 

temomis. 

Progimnazijoje įvyko veiklos, tolerancijos, pilietiškumo ugdymo temomis, skirtomis Lietuvos 100-mečiui paminėti: lietuvių 

kalbos dienų renginiai - akcija ,,Geriausia dovana – gražus žodis“, parodos, mokinių kūrybos konkursas ,,Laiškas Lietuvai“, 

kalbos švarinimo akcija ,,Laidelė – klaidelė, mokyklos žygis „Partizanų keliais“.  

Vyko renginiai tarptautinei holokausto dienai paminėti. Akcija skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimui „Aš 

Lietuvos pilietis". Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“. Pilietinė iniciatyva Gedulo ir vilties dienai paminėti. 

Konstitucijos egzaminas. Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai". Trėmimų operacijos „Pavasaris“ paminėjimas. Piešinių 

piešimas ir darbų paruošimas respublikiniam konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Medžiagos rinkimas 

tema „Tautinės mažumos Panevėžyje" tarptautiniam projektui „Imigracijos įtaka gyvenimo pokyčiams“, „Tautinės mažumos 

Lietuvoje". Stendinės medžiagos paruošimas ir eksponavimas „Mano miestas prieš 100 metų“, „Šimtamečiai šeimos 

dokumentai“. Vyko netradicinės pamokos skirtos veiksmo savaitei be patyčių -2018, „Kelionė po Europos Sąjungą". 

 

Mokykloje buvo vykdoma programa „Obuolio draugai“. Socialinio emocinio lavinimo temos buvo integruotos į klasės 

valandėlių temas. 

 

PLANUOJAMOS VEIKLOS 2019 M. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMUI (paskutiniai strateginio plano metai) 

 



Mėnuo 

Pamokinė, 

akademinė 

veikla 

Atsakingi 

Mokyklos  renginiai, 

popamokinė veikla, 

projektai 
Atsakingi 

Posėdžiai, 

pasitarimai, 

susirinkimai 

Atsakingi 

Metodinė pedagoginė 

veikla, kvalifikacijos 

kėlimas, vadyba 

Atsakingi 
Tyrimai,  

analizė, kita. 
Atsakingi 

Sausis  Integracija su 

istorija, 

pilietiniu 

ugdymu 

(Laisvės 

gynėjų diena). 

Matematikos 

olimpiados I 

turas 5, 6, 7, 8 

klasių 

mokiniams 

mokykloje. 

Matematikos 

ir IT 

konkursas 

„Piešinys – 

matematikos 

uždavinys“, 5-

7 kl. mokiniai 

 

Fizikos 

olimpiados I 

turas 

 

5-6 klasių 

mokinių anglų 

kalbos 

konkursas 

„Smart Kids-

2019” I turas 

 

Respublikinis 

vertėjų 

Sausio 7-11 d. 

 

 

 

L. 

Užkuraitienė 

D. Kairienė 

 

 

 

 

L. 

Užkuraitienė 

 

 

D.Stančiauski

enė 

 

 

V.Ledzinskie

nė 

 

 

 

 

 

 

D. 

Grinevičiūtė 

L. Piluckytė 

 

 

 

16.Pilietinė akcija ir 

renginiai, skirti Sausio 

13-ajai paminėti: akcija 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

12. Tarptautinio projekto 

Together we  can do so 

much partnerių 

susitikimas Graikijoje  

Prezentacijos apie 

mokyklą kūrimas 

 

4.14.15.Mokyklos 

skaitovų rinkimai 

 

Tarptautinio projekto 

Nordplus Junior “The 

changes of lives caused 

by immigration” veiklos 

 

A.Ramoškaitė 

E.Galinaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

V.Deksnienė 

 

 

J.Brinkaitė – 

Karalienė 

 

 

 

J.Jablonskytė 

12.Mokytojų 

tarybos 

susirinkimai 

„2019 m. 

veiklos 

planavimas“. 

 

12.Mokyklos 

tarybos 

susirinkimas 

„2019 m. 

veiklos 

planavimas“ 

Metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

A.Adiklienė 

 

 

 

L.Užkuraitie

nė 

11.2019 m. 

kvalifikacijos kėlimo ir 

pamokos stebėjimo 

kryptys:  

- pamokos refleksijos 

ir mokinių 

įsivertinimas;  

- emocinis intelektas, 

emocijų valdymas, 

sutrikusio elgesio 

atpažinimas. 

 

1.Atviros integruotos 

pasaulio pažinimo ir 

istorijos pamoka 

“Sausio 13-oji Laisvės 

gynėjų diena“ 

 

A.Adiklienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Galinaityt

ė 

 

10.Spec.poreik

ių mokinių 

vertinimas 

 

10.I-ojo 

trimestro 

mokinių 

pasiekimų, 

pamokų 

lankomumo 

apskaitos 

analizė. 

 

1. Klasių 

auklėtojų 

tyrimas 

„Asmeninės 

mokinių 

pažangos 

pokyčiai“. 

 

10. Mokyklos 

socialinio paso 

tikslinimas 

 

5.Akcija 

„Knygų 

Kalėdos“ 

paroda 

 

5.Kiekvieną 

ketvirtadienį 

suaugusiųjų 

G. 

Urbonienė 

G. 

Žiaunienė,  

 

 

A.Ramoškait

ė 

L.Užkuraitie

nė 

 

 

 

 

Klasių  

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

J.Šiaulienė 

 

 

 

J.Brinkaitė - 

Karalienė 

 

 

 

J.Brinkaitė – 

Karalienė 



konkursas 

„Tavo 

žvilgsnis 2019 

“. 

 

Integruota 

lietuvių kalbos 

ir dailės ir 

technologijų 

pamoka  

J. Čiurlionytė 

„Polka 

šimtrublinė“ 

4a kl. 

 

D.Kazėnienė 

V.Vaitkevičiū

tė 

užimtumo 

programa 

„Būkime 

kartu“ 

 

1-8 kl. gabių 

mokinių 

identifikavimo 

tvarkos aprašo 

parengimas 

 

8.“Žvaigždžių 

sienos 

kūrimas“ 

 

 

 

 

 

 

A.Ramoškait

ė 

G.Daugirdie

nė 

 

A.Ramoškait

ė 

V.Vaitkeviči

ūtė 

 

Vasaris Integracija su 

lietuvių kalba 

ir istorija 

(Lietuvos 

nepriklausomy

bės diena). 

 

Saugesnio 

interneto 

savaitė 

 

Dalyvavimas 

miesto 

Jaunųjų fizikų 

olimpiadoje. 

 

Integruota 

pasaulio 

pažinimo - 

anglų k. 

pamoka 

“Europos 

Vasario 11-15 

 

 

 

 

 

 

 

D.Kazėnienė 

 

 

 

D.Stančiauski

enė 

 

 

 

D. Kazėnienė 

J. Jablonskytė 

 

 

 

 

12. Mokinių kūrybos 

konkursas ,,Laiškas 

Lietuvai‘‘.  

 

1.6.projektas „Mažais 

žingsneliais mokyklos 

link“ „Gražūs žodžiai 

Lietuvai“ veiklos, 

koncertais 

priešmokyklinukams  

 

 

Paroda ,, Kalba yra 

didysis tautos pasistatytas 

paminklas‘‘ apie 

žymiausius lietuvių 

kalbininkus. 

 

Vokiečių kalbos 

konkursas „6:0 vokiečių 

kalbos naudai“ 

 

V.Deksnienė 

 

 

 

 

A.Ramoškaitė 

Ž.Malinauskien

ė, 

 

 

 

 

Ž.Malinauskien

ė 

R.Kučinskienė 

 

L.Kuzmaitė 

J.Širmulė 

 

 

 

 

D.Grinevičiūtė 

10. Mokinių 

adaptacija 

(pakartotinis) - 

VGK posėdis 

 

A.Ramoškai

tė 

11.Mokytojų 

metodinis renginys – 

dalijimasis gerąja 

patirtimi „Mokomės 

vieni iš kitų“.  

Mokytojų komanda, 

išorės vertinimo metu 

įvertinta aukščiausiu 4 

lygiu dalinsis gerąja 

patirtimi apie 

reflektyvų mokinių 

įsivertinimo 

organizavimą 

pamokoje 

 

 

D.Butvilien

ė 

J.Barolienė 

A.Ramoškai

tė 

 

 

 

 

 

 

10.Klasės 

auklėtojų 

tyrimas 

„Asmeninės 

mokinių 

pažangos 

pokyčiai“ 

 

14.15.Mokinių 

kūrybos 

knygelės 

rengimas 

 

6.SUP 

mokinių 

SMART 

pamoka 

darželyje 

„Rūta“ 

„Mokydami 

kitus 

mokomės 

patys“ 

4-8 klasių 

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

A.Adiklienė 

J.Širmulė 

L.Kairienė 

 

 

G.Urbonienė 

G.Žiaunienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sąjunga“ 

 

Integruota 

rusų k.- 

muzikos 

pamoka 

„ 

Pagrandukas“, 

6 kl. 

 

Integruota 

dailės – 

istorijos 

pamokas 

„Žmogus 

pasaulio 

centras“ 8a ir 

8b 

 

Atvira 

integruota 

istorijos  ir 

pasaulio 

pažinimo 

pamoka „Ką 

reiškia žodis 

„Lietuva“ 1a 

kl 

 

Nacionalinis 

konkursas 

„Lietuvos 

istorijos 

žinovas“ 

 

Geografijos 

olimpiada 

 

 

 

L.Piluckytė 

Ž. 

Malinauskien

ė 

 

 

 

 

 

E.Galinaitytė 

V.Vaitkevičiū

tė 

 

 

 

 

 

 

E.Galinaitytė 

D.Butvilienė 

 

 

 

 

 

 

 

E.Galinaitytė 

 

 

 

 

 

 

E.Simonaitytė 

Akcija „Daina Lietuvai" 

 

Piešinių piešimas ir darbų 

paruošimas 

respublikiniam konkursui 

„Lietuvos kovų už laisvę 

ir netekčių istorija“ 6-8 

kl. 

 

Akcija skirta Lietuvos 

nepriklausomos valstybės 

atkūrimui „Aš Lietuvos 

pilietis" 

 

1-4 klasių mokinių šaškių 

turnyras 

 

Mokyklos 1 – 4 klasių 

mokinių gamtos 

olimpiada 

 

 

„Kalbų Kengūros 2019“ 

organizavimas mokykloje 

 

 

 

 

 

E.Galinaitytė 

Ž.Malinauskien

ė 

 

V.Vaitkevičiūtė 

 

 

E.Galinaitytė 

 

 

 

E.Galinaitytė 

 

 

 

G.Durienė 

D.Kazėnienė 

 

 

D.Kazėnienė 

J.Vilkienė 

 

 

G.Žalgevičienė 

R.Kučinskienė 

 

5.Kiekvieną 

ketvirtadienį 

suaugusiųjų 

užimtumo 

programa 

„Būkime 

kartu“ 

J.Brinkaitė - 

Karalienė 



„Mano 

gaublys“ 

 

Dailės 

olimpiada II 

etapas 

 

 

 

 

V.Vaitkevičiū

tė 

Kovas Integracija su 

pasaulio 

pažinimu, 

biologija 

(Žemės diena). 

 

Matematikos 

projektas „Pi 

diena“ 

Integruota 

biologijos, 

fizikos ir 

matematikos 

viktorina 

„Protų mūšis“ 

8a; b kl. 

mokiniams 

 

Chemijos 

olimpiados I 

turas 

 

Biologijos 

olimpiados I 

turas 

 

Tarptautinio 

matematikos 

konkurso  

KENGŪRA 

organizavimas 

Kovo 18-22 

d. 

 

 

 

 

 

 

D.Kairienė 

L.Užkuraitien

ė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Andrikonie

nė 

 

 

R.Andrikonie

nė 

 

 

D.Kairienė 

L.Užkuraitien

ė 

Užgavėnės kartu su l/d 

„Žiema žiema, bėk iš 

kiemo“ 

Užgavėnės kartu su l/d 

„Žiema žiema, bėk iš 

kiemo“ 

 

Integruota biologijos, 

fizikos ir matematikos 

viktorina „Protų mūšis“ 

8a; b kl. mokiniams 

 

„Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

 

IT konkursas „Išmanieji – 

2019“, 7 – 8 kl. mokinių 

komanda„Minties“ 

gimnazija. 

 

Netradicinė pilietiškumo 

– etnokultūros diena.  

Akcija ,,Geriausia dovana 

– gražus žodis‘‘. 

 

Kalbos švarinimo akcija 

,,Laidelė – klaidelė‘‘.  

Mokinių sukurtų vaizdo 

siužetų pristatymas. 

 

Mokyklos 3-4 klasių 

mokinių matematikos 

Ž.Malinauskien

ė 

R.Kučinskienė 

 

 

D. 

Stančiauskienė 

R. 

Andrikonienė 

D. Kairienė 

Visų dalykų 

mokytojai 

 

D.Stančiauskie

nė 

 

 

 

A.Ramoškaitė 

 

 

 

 

 

L.Kuzmaitė 

J.Širmulė 

 

J.Barolienė 

D.Butvilienė 

Susirinkimas 

dėl 2018-2019 

m. m. antrojo 

trimestro 

ugdymo 

rezultatų 

aptarimo. 

 

Susirinkimas 

dėl buvusių 

2017 – 2018 m. 

m. aštuntų 

klasių mokinių 

matematikos 

rezultatų 

palyginimo su  

I gimnazijos kl. 

I pusmečio 

rezultatais 

aptarimo. 

 

SUP mokinių  I 

ir II trimestro 

pažangos 

aptarimas. 

VGK posėdis 

 

 

A.Ramoškai

tė 

L.Užkuraitie

nė 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ramoškai

tė 

D.Grineviči

ūtė 

 

 

 

 

 

 

G. 

Urbonienė 

G. 

Žiaunienė 

  Paroda skirta 

pasaulinei 

Žemės dienai 

paminėti 

G. 

Daugirdienė 

E. 

Simonaitytė 



mokykloje 

 

Tarptautinio 

gamtos 

mokslų 

konkurso  

KENGŪRA 

organizavimas 

mokykloje 

 

Anglų kalbos 

olimpiada (4 

kl.) 

 

7-8 kl. rusų k. 

olimpiada. 

 

7-8 kl. 

vokiečių k. 

olimpiada. 

 

Integruota 

lietuvių kalbos 

ir dailės 

pamoka 

„Velykiniai 

sveikinimai“,5 

kl 

 

Anglų kalbos 

meninio 

skaitymo 

konkursas 8 

kl. mokiniams. 

 

Integruota 

tikybos ir 

 

 

 

 

 

 

R.Andrikonie

nė 

 

 

 

V.Deksnienė 

 

 

 

 

D.Grinevičiūt

ė 

L.Piluckytė 

D.Grinevičiūt

ė 

 

 

 

 

L. Kuzmaitė 

V.Vaitkevičiū

tė 

 

 

V.Deksnienė 

J.Jablonskytė 

V.Ledzinskie

nė 

 

 

 

A.Valickaitė 

olimpiada. 

 

Mokyklos 4-5 klasių 

diktanto konkursas. 

 

Teatro diena „Kviečiu į 

pasaką...“ 

 

 

Šaškių turnyras, 1-4 kl. 

mokinių komanda, 

„Vyturio“ progimnazija 

 

Tarptautinio matematikos 

konkurso „ Kengūra“ 

organizavimas mokykloje 

 

Mažoji gamtos olimpiada 

PGM 

 

Pilietiškumo – 

etnokultūros diena. 

 

Miesto 3-4 klasių 

mokinių matematikos 

olimpiada. 

 

 

 

 

 

 

G.Žalgevičienė 

D.Kazėnienė 

 

R.Kučinskienė 

 

 

 

D.Kazėnienė 

G.Durienė 

 

 

I.Čingienė 

 

 

 

I.Čingienė 

D.Butvilienė 

 

 

A.Ramoškaitė 

 

 

R.Kučinskienė 

G.Žalgevičienė 



etikos 

pamoka, skirta 

veiksmo 

savaitei be 

patyčių -

2019m. 5a,5b 

kl. 

 

Integruota 

lietuvių 

kalbos- 

istorijos 

pamoka 

„Gimtinė – 

Lietuva“ 1b 

kl. 

 

Integruota 

pasaulio 

pažinimo ir 

geografijos 

pamoka 

„Žemė – 

žydroji 

planeta”, 3a kl 

G.Daugirdien

ė 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Durienė 

E.Galinaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

E . 

Simonaitytė 

J. Vilkienė 

Balandi

s 

Integracija su 

muzika, daile 

(Kultūros 

diena) 

Integruota 

klasės 

valandėlė su 

5a klase 

„Pažinkime 

Lietuvos 

gamtą“ 

Integruota 

Balandžio 15-

19 d. 

 

 

 

E.Guokaitė 

 

 

 

 

 

L.Užkuraitien

Tarptautininio projekto 

Internationalisation 

Management in School 

partnerių susitikimas Sv. 

Martyno saloje 

 

Tarptautinio projekto 

Nordplus Junior “The 

changes of lives caused 

by immigration” dalyvių 

susitikimas Lietuvoje 

 

V.Deksnienė 

 

 

 

 

 

 

J.Jablonskytė 

A.Ramoškaitė 

 

 

 

Tėvų, 

globėjų/įtėvių 

diena 

progimnazijoje. 

A.Adiklienė Atvira vokiečių k. 

pamoka ,6 kl. 

 

 

D. 

Grinevičiūtė 

 

 

 

TIMS 8b kl. 

mokiniams 

A.Ramoškait

ė 



matematikos ir 

IT pamoka 

„Spruklio 

žingsniu 

koordinačių 

plokštumoje“, 

6 kl. mokiniai 

 

Netradicinė 5b 

kl. kūno 

kultūros 

pamoka 

Panevėžio 

dviračių 

bazėje 

„Fortūna“. 

 

Integruota 

fizikos ir 

biologijos 

pamoka 

„Gyvūnai juda 

laisvai“, 8a;b 

kl. mokiniai 

 

Anglų kalbos 

olimpiada (8 

kl.) 

 

Integruota 

anglų k. 

lietuvių k. 

pamoka 

“Mano 

kambarys” 

 

Integruota  

ė 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Guokaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Andrikonie

nė 

D.Stančiauski

enė 

 

 

 

 

 

J.Jablonskytė 

 

 

J. 

Jablonskytė, 

I.Čingienė 

 

 

 

 

 

Skaitovų konkursas „ 

Skambėk, 

pavasarėli!“(mokykloje). 

 

Kultūros diena. 

 

Skaitymo skatinimo 

projektas „Per knygą į 

gamtą“ (1-2, 3-4 kl.) 

 

 

Konkursas 

„Pasimatuokime 

profesijas“ (3-4 kl.) 

(Kazimiero Paltaroko 

gimnazija) 

 

„Mažasis diktantas“ (4-5 

kl.) 

(Beržų progimnazija) 

 

Lietuvių kalbos, 

matematikos, pasaulio 

pažinimo edukacinių 

konkursų „Olimpis“ 

organizavimas (pavasario 

sesija) 

 

Mokymai 1-8 kl. 

mokiniams apie emocijų 

valdymą, socialinius 

santykius. 

 

 

G.Žalgevičienė 

R.Kučinskienė 

 

 

A.Ramoškaitė 

 

J.Vilkienė 

G.Žalgevičienė 

I.Čingienė 

G.Durienė 

 

Ž.Malinauskien

ė 

J.Vilkienė 

 

 

 

G.Žalgevičienė 

D.Kazėnienė 

 

 

R.Kučinskienė 

 

 

 

 

 

 

A.Ramoškaitė 

L.Užkuraitienė 



anglų ir rusų 

kalbos 

pamoka 

„Velykos“, 8 

kl. 

 

Integruota 

pasaulio 

pažinimo ir 

geografijos 

pamoka „Kas 

yra planas?“ 

2a kl. 

 

Integruota 

matematikos ir 

technologijų 

pamoka 

„Daugiau – 

mažiau“ 1b kl. 

 

V. Deksnienė 

L. Piluckytė 

 

 

 

I.Čingienė 

E.Simonaitytė 

 

 

 

 

 

 

G.Durienė 

A.Ramoškaitė 

Gegužė Integruota 

kūno kultūros 

ir matematikos 

pamoka „ 

Riešutukas 

matuoja“ 2b, 

1a klasės 

 

Netradicinė 

integruota 

matematikos – 

geografijos 

(ekonomikos) 

pamoka 

Luminor 

banke 

„Asmeniniai 

E.Guokaitė 

J.Barolienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Kairienė 

E.Simonaitytė 

 

 

 

 

 

3.13.Gegužės 24 – sporto 

diena Mokyklos žygis 

„Lietuvos šimtmečio 

keliais“ (diena gali būti 

keičiama dėl išorės 

vertinimo) 

 

Edukacinė – pažintinė  8 

– tų  klasių išvyka. 

 

6a kl. mokinių ir tėvelių 2 

dienų ekskursija į Nidą. 

 

Tarptautinio projekto 

Together we  can do so 

much partnerių 

susitikimas Belgijoje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Andrikonienė 

D.Grinevičiūtė 

 

E.Guokaitė 

 

V.Deksnienė 

 

 

2 ir 4 kl. 

mokinių NMPP 

analizė, darbų 

suplanavimas 

rezultatų 

gerinimui, 

pagalbos 

teikimui. 

VGK posėdis 

A.Ramoškai

tė 

Darbo grupės 

rengiančios UP 

teikiami pasiūlymai 

dėl  UP tobulinimo 

 

Metodinės tarybos 

susirinkimas dėl 

metodinių priemonių ir 

vadovėlių pirkimo 

planavimo 

 

Netradicinė pamoka 5a 

ir 5b klasėms „Kelionė 

po Europos Sąjungą" 

A.Ramoškai

tė 

 

 

 

 

 

A.Ramoškai

tė 

 

 

 

 

 

 

 

E.Galinaityt

ė 

  



finansai. 

Taupymas ir 

skolinimasis. 

Procentai ir 

proporcijos. 

Lygčių 

sistemos.“ 

 

Integruota 

kūno kultūros 

ir geografijos 

pamoka 

„Rekreacija 

prie vandens 

telkinių , 6a 

kl. 

 

Integruota 

tikybos ir 

istorijos 

pamoka 7a kl. 

„Krikščionybė

s atsiradimas" 

 

Integruota 

lietuvių kalbos 

ir muzikos 

pamoka 

„Tautosakos 

skrynią 

atvėrus“ 3b kl. 

 

 

 

 

 

 

 

E.Simonaitytė 

E.Guokaitė 

 

 

 

 

 

 

 

A.Valickaitė 

E.Galinaitytė 

 

 

 

 

 

R.Kučinskien

ė 

Ž.Malinauski

enė 

 

Edukacinė- pažintinė 5-tų 

klasių išvyka. 

Edukacinė-pažintinė 7-

ųjų klasių išvyka. 

 

Mokslinės fantastikos 

(tyrimų) diena. 

Akademinė- dalykinė 

diena. 

 

Meninio skaitymo 

konkursas (1-4 kl.) 

(K.Paltaroko gimnazija) 

 

A.Valickaitė 

J.Jablonskytė 

L.Užkuraitienė 

V.Vaitkevičiūtė 

A.Ramoškaitė 

 

 

 

 

R.Kučinskienė 

G.Žalgevičienė 

Birželis Integruota  

matematikos ir 

muzikos 

pamoka 

„Muzikos 

garsai 

L. 

Užkuraitienė 

Ž. 

Malinauskien

ė 

Sporto ir sveikatingumo 

diena. 

 

 

12.Birželio 7 1-4 kl., 21 – 

5-8 kl. mokinių mokslo 

A.Ramoškaitė 

 

 

 

L.Užkuraitienė 

A.Ramoškaitė 

4.Pamokos 

būsimų 

pirmokų 

tėvams 

 

A.Adiklienė 

L.Užkuraitie

nė, 

specialistai 

 

 

1.Tikybos 

vyr.mokytojosA.Valic

kaitės atestacija 

 

11. Atestacinė 

komisijos posėdis 

A.Adiklienė 

 

 

 

A.Adiklienė 

 

1.10.Būsimų 

pirmokų 

kalbos 

gebėjimų, 

galių ir 

sunkumų 

G.Urbonienė 

G.Daugirdie

nė 

 

 

 



matematikoje“ 

6a klasė 

 

Integruota 

gamtos 

mokslų 

pamoka 

„Vandens 

tyrimai“ 3b 

klasė 

 

Integruota 

lietuvių kalbos 

ir dailės 

pamoka „Mato 

Šalčiaus 

kelionės. 

Japonų 

kultūra“ 

 

 

 

 

 

 

R. 

Andrikonienė 

R. 

Kučinskienė 

 

 

 

 

L. Kuzmaitė 

V.Vaitkevičiū

tė 

metų baigimo šventė 

 

Projektas „Mažais 

žingsneliais mokyklos 

link“. Pamokėlės 

būsimiems pirmokams. 

 

Socializacijos projektas 

„Vejuosi vasarą“ 

 

 

 

 

 

A.Adiklienė 

 

 

 

 

 

D.Butvilienė 

G.Žalgevičienė 

 

1.14. 1-8 kl. 

mokinių 

ugdymosi 

rezultatų 

analizė; 

Nacionalinių 

mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatai; 

UP projekto 

pristatymas 

 

1.14.Progimnaz

ijos tarybos 

posėdis 

 

SUP mokinių 

metų pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo 

rezultatų 

apibendrinimas 

ir jų 

pristatymas 

tėvams. 

A.Ramoškai

tė 

L.Užkuraitie

nė 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Užkuraitie

nė 

 

 

G.Žiaunienė 

G.Urbonienė 

 

11.Mokytojų 

skatinimo konkursas 

„Metų Idėja“ 

 

Mokytojų komandos 

edukacinė kelionė į 

Vilniaus raj. 

progimnaziją dalintis 

patirtimi apie mokinių 

vertinimo 

organizavimą 

 

A.Adiklienė 

 

 

 

 

 

 

A.Adiklienė 

tyrimas 

 

Mokinių 

tyrimas apie 

mokėjimą 

vertinti savo 

pažangą ir 

pasiekimus 

pamokoje 

 

2-4 kl. gabiųjų 

mokinių 

identifikavima

s 

G.Daugirdie

nė 

 

 

 

 

 

 

G.Daugirdie

nė 

Rugpjū

tis 

    1.Metodinių 

būrelių 

susirinkimai 

1.Mokytojų 

tarybos posėdis 

1.Mokytojų 

mokslo metų 

veiklos 

įsivertinimo 

A.Ramoškai

tė 

 

 

A.Adiklienė 

 

A.Adiklienė 

14.Ilgalaikių planų 

programų rengimas, 

derinimas ir 

tvirtinimas 

 

Metodinių priemonių 

rengimas 

 

14.2109-2020m.m. 

pamokų tvarkaraščių 

Administrac

ija 

 

 

 

 

A.Ramoškai

tė 

 

 

8.Planuojami 

remontai: 

- įrengti 1 

naują mokinių 

poilsio zoną; 

- atnaujinti  

progimnazijos 

antro ir trečio 

aukšto 

mokinių 

V.Gutpetris 



aptarimas derinimas ir 

tvirtinimas 

14.NŠ, klasės vadovų 

programų, gabių ir 

turinčių mokymosi 

sunkumų mokinių, 

laikinųjų grupių ir 

pagalbos specialistų 

veiklos planų, 

tvarkaraščių derinimas 

A.Ramoškai

tė 

L.Užkuraiti

enė 

 

 

 

 

 

A.Ramoškai

tė 

 

poilsio zonas; 

 

104, 105, 106, 

107, 108, 204, 

205, 206, 209, 

210, 304, 305, 

307, 308, 309, 

310, 404, 406, 

409 – pakeisti 

šviestuvus; 

 

208 kab. – 

pakeisti 

grindis, 

šviestuvus,  

sienų ir lubų 

dažymas; 

 

Valgyklos 

salėje pakeisti 

grindis (bent 

dalį); 

 

212,213 kab. 

grindų ir 

šviestuvų 

keitimas, sienų 

dažymas. 

 

 

 

 

 

 

Rugsėji

s 

2.rugsėjo 23-

27 d. visų 

mokomųjų 

dalykų 

Visi 

mokomųjų 

dalykų 

mokytojai 

3.1.Mokslo ir žinių 

šventė 

 

1.1-8 kl. mokinių 

Ž.Malinauskien

ė 

V.Vaitkevičiūtė 

L.Užkuraitienė 

Mokyklos 

švietimo 

pagalbos 

gavėjų sąrašų 

G.Urbonienė 

G.Žiaunienė 

 

 

11. Mokytojų 

skatinimo konkursas 

„Metų Mokytojas“ 

 

A.Adiklienė 

 

 

 

1.10.Pirmokų 

kalbos 

gebėjimų 

tyrimas 

G.Urbonienė 



integracija su 

kalbomis 

(kalbų savaitė) 

 

Integruota 

matematikos, 

anglų k., 

dailės, gamtos 

ir žmogaus 

pamoka „ 

Miško 

paslaptys“ 5a 

ir 5b klasės. 

 

Netradicinė 

integruota 

matematikos – 

istorijos 

pamoka 

Panevėžio 

kraštotyros 

muziejuje 

„Informacija ir 

jos pateikimo 

būdai. 

Skaitome ir 

vaizduojame 

duomenis. 

Istorijos raida 

ir jos 

laikotarpiai.“ 

 

Biologijos 

olimpiada 

 

Rusų k. 

viktorina 

 

 

 

 

 

 

R. 

Andrikonienė 

D. Kairienė 

V. 

Vaitkevičiūtė 

J. Jablonskytė 

 

 

 

 

E.Galinaitytė 

D.Kairienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Andrikonie

nė 

 

 

susitikimai su 

administracija 

 

Tarptautinio Erasmus+ 

KA2 

projekto „Internationalis

ation management in 

school. partnerių 

susitikimas Olandijoje  

 

Projektas „Mažais 

žingsneliais mokyklos 

link“. Linksmosios 

estafetės. 

 

 

Miesto istorijos diena 

(miesto gimtadienio 

šventė). 

 

Paroda – akcija „Rudens 

kraitė 2019“ (Panevėžio 

Gamtos mokykla) 

 

 

 

 

V.Deksnienė 

 

 

 

 

 

 

 

L.Užkuraitienė 

R.Kučinskienė 

J.Vilkienė 

Ž.Malinauskien

ė 

 

A.Ramoškaitė 

 

 

 

R.Kučinskienė 

sudarymas  bei 

derinimas su 

Panevėžio PPT. 

 

VGK posėdis 

 

Paskaita 5-8 kl. 

tėvams apie 

sveiką 

gyvenseną, 

psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

prevenciją. 

 

Paskaita 1-4 

tėvams apie 

sveiką 

gyvenseną, 

emocinio 

ugdymo raidą 

pagal amžiaus 

tarpsnius. 

 

 

 

 

A.Ramoškai

tė 

 

R.Budriūnie

nė 

g.Daugirdie

nė 

J.Šiaulienė 

 

 

 

 

R.Budriūnie

nė 

g.Daugirdie

nė 

J.Šiaulienė 

Atvira pamokos 5a , 5b 

klasėse „ Mokinių 

adaptacija technologijų 

pamokose“. 

 

Mokytojų 

konsultavimas, 

rengiant pritaikytas 

dalykų programas SUP 

mokiniams. 

 

 

R.Gedzeviči

us 

 

 

 

 

 

 

 

G.Urbonien

ė 

G.Žiaunienė 

 



„Moki žodį – 

žinai kelią“ su 

Ąžuolo 

progimnazijos 

7 kl. mokiniais 

 

Integruota 

matematikos, 

anglų k., 

dailės, gamtos 

ir žmogaus 

pamoka 

„Miško 

paslaptys“, 5a 

ir 5b kl. 

 

Konkursas 

„Spelling 

Bee“ 5-6 kl. 

 

L. Piluckytė 

 

 

 

 

 

L.Užkuraitien

ė, 

R. 

Andrikonienė, 

V.Vaitkevičiū

tė, 

J.Jablonskytė 

 

V.Ledzinskie

nė 

J. Jablonskytė 

V.Deksnienė 

Spalis Spalio 21-25 

d. Integracija 

su pilietiniu 

ugdymu 

(Konstitucijos 

diena). 

 

Integruota 

rusų-vokiečių 

k. pamoka 

„Mokomės 

lengvai ir 

įdomiai“ 6b 

kl. miesto 

G.Petkevičaitė

s bibliotekoje 

 

Integruota 

Visi 

mokomųjų 

dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

D.Grinevičiūt

ė 

L. Piluckytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Mokytojų dienos 

šventė 

 

15.16.Dalyvavimas 

savivaldos dienų 

renginiuose 

16. Tolerancijos dienos 

minėjimas 

Integruotas renginys  

 

„Molekulės diena“   7 – ų 

klasių mokiniams. 

 

Dailyraščio konkursas, 

skirtas mokyklos vardo 

dienai paminėti, 

 

Konstitucijos egzaminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Andrikonienė 

D.Stančiauskie

nė 

 

Kalbų 

mokytojos 

 

E.Galinaitytė  

 

 

E.Galinaitytė 

4.14.Tėvų 

diena „Atvira 

mokykla“ 

 

1.10.Mokytojų 

tarybos posėdis 

“penktokų 

pirmosios 

sėkmės ir 

nesėkmės; 

stebėtų pamokų 

analizė“ 

 

Mokinių 

adaptacija - 

VGK posėdis 

Administrac

ija 

Klasių 

auklėtojai 

Administrac

ija 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ramoškai

tė 

G.Daugirdie

nė 

Atvira lietuvių k. 

pamoka. 

„Detektyvas“ ,5 kl. 

L.Kuzmaitė 15.12.Laikrašt

uko „Po 

skambučio“ 

leidyba 

1.10.Penktokų 

adaptacijos 

tyrimas 

1.8-tų kl. 

mokinių 

tolimesnio 

mokymosi 

ketinimai 

 

1kl. mokinių  

adaptacijos 

tyrimas ir 

problemų 

identifikavima

s. 

L.Kairienė 

 

 

 

I.Blažienė 

G.Urbonienė 

 

D.Grinevičiū

tė 

 

 

 

 

 

A.Ramoškait

ė 

G.Daugirdie

nė 



pasaulio 

pažinimo ir 

istorijos 

pamoka „Kaip 

valdoma 

Lietuvos 

valstybė?“ 4b 

kl. 

 

Integruota 

lietuvių kalbos 

- istorijos 

pamoka 

„Konstitucija“ 

1b kl. 

 

Integruota 

lietuvių kalbos  

ir muzikos 

pamoka „Ilgas 

– trumpas 

skiemuo“1 b 

kl. 

R.Kučinskien

ė 

E.Galinaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Žalgevičien

ė 

E.Galinaitytė 

 

 

 

 

 

 

G.Žalgevičien

ė 

Ž.Malinauski

enė 

 

Pilietinė akcija 

„Konstitucija gyvai" 

 

Mokymai 1-8 kl. 

mokiniams apie emocijų 

valdymą, socialinius 

santykius. 

 

Paskaita 1-4 ir 5-8 kl. 

mokiniams apie jų teises 

ir pareigas. 

Bendradarbiavimas su 

bendruomenės pareigūne 

R. Gustaitiene. 

 

 

 

A.Ramoškaitė 

L.Užkuraitienė 

 

 

 

J. Šiaulienė 

 

 

Lapkrit

is 

Lapkričio 11-

15 d. visų 

dalykų 

integracija su 

doriniu 

ugdymu 

(Tolerancijos 

diena). 

Integruota 

atvira 

matematikos 

pamoka 

„Paprastosios 

trupmenos“ 4a 

 

 

 

 

J. Vilkienė 

D. Kairienė 

 

 

 

 

 

1.6.projektas „Mažais 

žingsneliais mokyklos 

link“ muzikos garsų 

šalyje 

priešmokyklinukams ir 

pirmokams 

12.10.SUP mokinių 

kultūrinis švietimas: 

mieste vykstančios 

parodos, edukacijos 

lankymas 

 

Anglų k. konkursas 

“Smart Kids”, 5-6 kl. 

 

 

 

 

 

G.Urbonienė 

G.Žiaunienė 

 

 

 

 

J.Jablonskytė 

V.Deksnienė 

V.Ledzinskienė 

1.6.projektas 

„Mažais 

žingsneliais 

mokyklos link“ 

būsimų 

pirmokų tėvų 

susirinkimas   

 

Tėvų, 

globėjų/įtėvių 

diena 

progimnazijoje. 

A.Adiklienė 

 

 

 

 

 

 

 

A.Adiklienė 

 

 

 

 

Atvira pamoka „ 

Trupmenų su 

vienodais vardikliais 

sudėtis ir atimtis“ 6 kl. 

 

Pranešimas 

„Moksleivių gebėjimų 

išmokti tam tikrą 

dalyką tyrimo 

matematinis modelis 

(inversijų matrica). 

L.Užkuraiti

enė 

 

 

 

 

 

D.Kairienė 

  



kl. 

 

Dalyvavimas 

informacinių 

technologijų 

konkurse 

„Bebras“. 

 

Dalyvavimas 

matematinio ir 

gamtamokslini

o raštingumo 

konkurse. (8 

klasė) 

 

Informacinių 

technologijų 

konkursas 

„Olympis 

2019 – Rudens 

sesija“ 

 

Integruota 

vokiečių k.-

technologijų 

pamoka 

„Žibintų 

diena“ 

 

Integruotos 

etikos ir 

tikybos 

pamokos 

„Draugystė be 

ribų“ 5 kl. 

 

Integruota 

 

D.Kazėnienė 

 

 

 

 

 

A.Ramoškaitė 

 

 

 

 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

D.Grinevičiūt

ė 

V. 

Vaitkevičiūtė 

 

 

 

 

 

A.Valickaitė 

G.Daugirdien

ė 

 

 

 

 

 

mokiniai. 

 

Anglų k. konkursas 

“Kings 2019” 

 

 

 

 

 

Savanorystė-donorystės 

konkursas „Dovanokime 

viltį gyventi“ 

 

Projektas „Mažais 

žingsneliais mokyklos 

link“. Muzikos garsų 

šalyje. 

 

Karjeros diena 

 

J.Jablonskytė 

V.Deksnienė 

V.Ledzinskienė 

 

V.Vaitkevičiūtė 

 

 

L.Užkuraitienė 

Ž.Malinauskien

ė 

R.Kučinskienė 

 

A.Ramoškaitė 



dailės ir 

istorijos 

pamoka 

„Menas Dievo 

garbei" 8kl. 

 

 

E.Galinaitytė 

V.Vaitkevičiū

tė 

Gruodi

s 

Integruota 

anglų k.  ir 

muzikos 

pamoka 

„Šventų 

Kalėdų 

belaukiant“,4b 

kl. 

 

Integruota 

etikos ir 

tikybos 

pamoka 

„Advento ir 

Kalėdų 

simboliai“ 5-6 

kl. 

 

Integruota 

muzikos 

pamoka su 

anglų kalba 5 

kl. 

J.Jablonskytė 

Ž.Malinauski

enė 

 

 

 

 

 

 

A.Valickaitė 

G.Daugirdien

ė 

 

 

 

 

 

 

Ž.Malinauski

enė 

J.Jablonskytė 

1.Mokyklos 

bendruomenės. 

Adventinė vakaronė.   

 

5.3.Padėkos vakaras 

visai progimnazijos tėvų 

bendruomenei 

 

Kalėdinės dirbtuvėlės 

 

 

 

 

Projektas „Mažais 

žingsneliais mokyklos 

link“. Pasaka 

kitaip....„Pasaka apie 

Snieguolį“ 

 

Pradinių kl. 

mokytojųmetod

inis būrelis 

 

A.Ramoškaitė, 

darbo grupė 

 

 

V.Vaitkevičiūtė 

R.Gedzevičius 

 

L.Užkuraitienė 

R.Kučinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimas 

dėl 2019-2020 

m. m.  pirmojo 

trimestro 

ugdymo 

rezultatų 

aptarimo. 

 

1.6. Aštuntokų 

ir jų tėvų 

susitikimas su 

gimnazijų ir 

profesinio 

rengimo 

mokyklų 

atstovais 

1. Mokytojų 

tarybos 

posėdis,Metodi

nės tarybos 

posėdis 

„metinės 

veiklos analizė 

ir planavimas“ 

1.Progimnazijo

s tarybos 

posėdis 

 

SUP mokinių  I 

ir II trimestro 

pažangos 

A.Ramoškai

tė 

L.Užkuraitie

nė 

 

 

 

D.Grineviči

ūtė 

 

 

 

 

 

A.Adiklienė 

A.Ramoškai

tė 

 

 

 

 

L.Užkuraitie

nė 

 

 

 

G. 

Urbonienė 

G. 

Žiaunienė 

Atestacinės komisijos 

posėdis 

 

A.Adiklienė 15.12.Laikrašt

uko „Po 

skambučio“ 

leidyba 

1. Platusis 

progimnazijos 

veiklos 

įsivertinimas 

8.Inventorizaci

ja 

 

Kalėdinis 

mokyklos 

puošimas 

 

L.Kairienė 

L.Kuchalski

enė 

 

A.Ramoškait

ė 

 

 

 

Darbo grupė 

 

V.Vaitkeviči

ūtė 

R.Gedzeviči

us 

 



aptarimas. 

VGK posėdis 

 

 

 

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2019 M.  

 

         Metodinė taryba savo veiklą vykdo vadovaudamasi Rožyno progimnazijos nuostatais, patvirtintais Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 

m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-132, Pedagogų profesinės raidos centro direktoriaus 2009 m  gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1.18-71 „Rekomendacijos 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti“, Rožyno progimnazijos Metodinės tarybos veiklos  tvarkos aprašu patvirtintu 

Panevėžio Rožyno progimnazijos direktorės 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-32 

 
 
METODINĖS VEIKLOS PRIORITETAI:  
KIEKVIENO MOKINIO ĮSIVERTINIMAS PAMOKOJE, ĮSIVERTINIMO  POVEIKIS MOKINIŲ  ASMENINIAMS PASIEKIMAMS IR  

PAŽANGAI. 

 

TIKSLAI :  

1. Organizuoti metodinę veiklą, užtikrinančią paveikų mokinių įsivertinimą pamokoje.  

 2. Inicijuoti metodinę veiklą, skatinančią mokinių pažangos stebėjimą pamokose.  

 3. Bendradarbiaujant sukurti įrankius sudarančius galimybes mokiniams suvokti įsivertinimo veiksmingumą tolesnio mokymosi planavimui. 

UŽDAVINIAI: 



1. Parengti bendrus susitarimus dėl įsivertinimo pamokose. 

2. Kuriant besimokančią bendruomenę, organizuoti ugdymą efektyviai taikant IT. 

3. Skatinant bendradarbiavimą, inicijuoti integruojamąją, projektinę veiklą. 

 

 I programa BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS) 

Šios programos tikslas –užtikrinti kuo geresnius, pageidaujamus kiekvieno mokinio ugdymosi rezultatus. Mokymas ir mokymasis progimnazijoje 

vyksta  bendradarbiavimo dvasioje: pamokoje, pagalbos teikime,  neformaliajame švietime, visuomeninėse veiklose, savišvietoje.  
Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Paremiantis mokymas, dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis; 

2.Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas; 

3.Progimnazijos bendruomenė: besimokanti organizacija. 

 

 

Eil. Nr. Veiklos sritis Atsakingas Veiklos Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

1. Metodiniai 

renginiai 

D.Butvilienė 

J.Barolienė 

A.Ramoškaitė 

 

Mokytojų metodinis 

renginys – dalijimasis 

gerąja patirtimi „Mokomės 

vieni iš kitų“.  Mokytojų 

komanda, išorės vertinimo 

metu įvertinta aukščiausiu 4 

lygiu dalinsis gerąja 

patirtimi apie reflektyvų 

mokinių įsivertinimo 

organizavimą pamokoje 

Vasario mėn. Mokytojai pasidalins savo 

patirtimi apie mokinių 

įsivertinimą pamokoje, 

pateiks naudingų pavyzdžių 

visai bendruomenei 

  R.Kučinskienė 

R. Andrikonienė 

L. Piluckytė 

A. Valickaitė 

Metodinės tarybos posėdis 
„Pasiruošimas nacionalinio 

mokinių pasiekimų 

patikrinimo organizavimui“ 

Balandžio mėn. Mokytojai aptars praėjusių 

metų pasiekimų patikrinimo 

aspektus. Lietuvių k., 

matematikos, gamtos 

mokslų ir socialinių mokslų 

bei pradinio ugdymo 

mokytojai pasiruoš testų 

vykdymui bei darbų 



taisymui.  

  A.Ramoškaitė Išplėstinis metodinės 

tarybos posėdis „Sužinojau 

per šiuos metus, išbandžiau, 

dalinuosi su kitais“ 

Birželio mėn. Po 2-3 metodinių grupių 

atstovus pasidalins 

įdomiausiomis,  

inovatyviausiomis 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose sužinotomis 

idėjomis, metodais ir t.t. 

  A.Ramoškaitė 

L.Užkuraitienė 

Mokomųjų dalykų  ugdymo 

turinio, ugdymą papildančių 

programų integracijos ir 

ilgalaikių planų derinimas 

metodinėse grupėse ir su 

administracija 

Rugpjūčio mėn. Mokytojų parengti 

ilgalaikiai planai derės su 

bendrųjų ugdymo programų 

reikalavimais, 

progimnazijoje priimtais 

susitarimais. 

  Metodinė taryba Ugdomosios veiklos 

bendradarbiaujant su kitomis 

miesto mokyklomis, 

darželiais, socialiniais 

partneriais 

Visus metus Visos metodinės grupės 

planuos ir organizuos bent 

po 3-4 ugdomąsias veiklas 

su kitomis įstaigomis 

2. Organizacinė 

veikla 

A.Ramoškaitė Metodinės tarybos 

susirinkimas 
„2019m.metodinės tarybos 

veiklos  gairės ir  veiklos 

planas“ 

Sausio mėn. Numatytos veiklos gairės, 

susitarta dėl kryptingų 

veiklų  

  Metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalykų mokytojai 

Dalykinės olimpiados, 

konkursai 1-8 kl. mokiniams 

mokykloje, mieste ir 

respublikoje. 

Visus metus pagal 

pateikiamą grafiką, 

kvietimus 

Gabūs mokiniai išbandys 

savo dalykinius gebėjimus, 

patirs sėkmę ir stiprins 

pasitikėjimą 

  A.Ramoškaitė 

Ž.Malinauskienė 

D.Grinevičiūtė 

R.Andrikonienė 

Metodinės tarybos 

susirinkimas „Ugdymą 

papildančių programų 

integravimas. Etnokultūros 

Vasario mėn. Parengtas ir aptartas bei 

įgyvendinamas ugdymą 

papildančių programų 

integravimo tvarkos aprašas. 



J.Šiaulienė ugdymas“ Susitarta dėl etnokultūros 

ugdymo netradicinėse 

veiklose. 

  A.Ramoškaitė 

L.Užkuraitienė 

Metodinės tarybos 

susirinkimas „2019-2020 

m.m. ugdymo plano 

rengimas“ 

Gegužės mėn. Mokytojai teiks pasiūlymus 

dėl ugdymo plano rengimo, 

ugdymo organizavimo 2019-

2020 m.m.  

  Metodinė taryba Metodinės tarybos ir 

metodinių grupių veiklos 

ataskaitos už 2019 m. ir 

veiklų planavimas 2020 m. 

Gruodis Veiklos apibendrinimas 

padės planuoti kitų metų 

veiklas 

3. Kvalifikacijos 

tobulinimas  
 2019 m. kvalifikacijos 

kėlimo ir pamokos 

stebėjimo kryptys:  

- pamokos refleksijos ir 

mokinių įsivertinimas;  

- emocinis intelektas, 

emocijų valdymas, 

sutrikusio elgesio 

atpažinimas. 

 

Visus metus Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas bus kryptingas, 

įgytos žinios padės tobulinti 

ugdymo procesą, formuoti 

kokybiško bendravimo su 

mokiniais įgūdžius 

  Metodinė taryba Metodinė mokytojų 

konferencija  

Spalis-lapkritis Mokytojai dalinsis savo 

patirtimi, kels kvalifikaciją 

 

II programa UGDYMO INOVACIJOS, ORIENTUOTOS Į MOKINĮ, APLIKĄ IR VEIKLĄ 

Šios programos tikslas –mokiniui mokytis įdomiose aplinkose, suprantant, pažįstant ir įvertinant mokslo poreikį ir pažangą. Mokymasis 

inovatyvioje aplinkoje turi daryti teigiamą įtaką mokinių pasiekimams.  
Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Išnaudojama dinamiška, atvira ir funkcionali ugdymosi(si) aplinka; 

2.Nuolat turtinama aplinka (erdvių, vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros); 

3.Progimnazija – multifunkcinis mikrorajono bendruomenės centras; 

4.Įvairių poreikių mokinių pažinimas ir personalizuotas veiklinimas. 



 

Eil. Nr. Veiklos sritis Atsakingas Veiklos Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

1. Metodiniai 

renginiai 

A.Ramoškaitė 

G.Daugirdienė 
Išplėstinis Metodinės 

tarybos posėdis „Gabių 

mokinių identifikavimas ir 

ugdymas“ 

Vasario mėn. Parengti susitarimai dėl 

gabių mokinių atpažinimo ir 

ugdymo formų įvairovės 

  A.Ramoškaitė 

R.Kučinskienė 

R.Andrikonienė 

L.Piluckytė 

Išplėstinis Metodinės 

tarybos posėdis „Virtualių 

aplinkų  naudojimas 

pradiniame ir pagrindiniame 

ugdyme“ 

Balandis Mokytojai įgys daugiau 

žinių apie virtualių aplinkų 

naudojimo galimybes 

mokymui ir mokinių 

įsivertinimui 

2. Organizacinė 

veikla 

A.Ramoškaitė 

J.Brinkaitė Karalienė 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio tyrimas 

ir užsakymas 

Gegužė Susitarta dėl poreikio 

prioritetų, pagal esamas 

finansines galimybes 

mokiniai aprūpinami 

vadovėliais, mokymo 

priemonėmis 

 

III programa AKTUALIŲ  VERTYBIŲ UGDYMAS 

Šios programos tikslas – užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos  mokytis ir dirbti tik saugioje aplinkoje, palankiame mikroklimate, kuriame gali 

kiekvienas atsiskleisti ir būti naudingas, būti pastebėtas ir įvertintas. Pagarba, tolerancija, supratimas ir perspektyvinis orientavimasis į 

kiekvieno vaiko aukščiausią kultūros lygį. 
Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Progimnazijos kolektyvo visapusiškas sveikatinimas (kūno ir sielos); 

2.Mokinių asmenybės ūgties stebėjimas; 

3.Įgalinanti lyderystė ir vadyba. 

Eil. Nr. Veiklos sritis Atsakingas Veiklos Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

1. Metodiniai 

renginiai 

A.Ramoškaitė 

D.Grinevičiūtė 
Išplėstinis metodinės 

tarybos posėdis „Tolesnio 

mokymosi sėkmės“ 

kovas Bus aptarti tolesnio buvusių 

8 kl. mokinių mokymosi  

miesto gimnazijose  

rezultatai, priimti susitarimai 

dėl sėkmės užtikrinimo. 



  A.Ramoškaitė 4-8 kl. auklėtojų 

susirinkimas „Asmeninės 

mokinių pažangos 

stebėjimas“ 

rugsėjis Susitarta dėl asmeninės 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo formų, jų pildymo 

  J. Šiaulienė Klasių auklėtojų 

susirinkimas „Klasių elgesio 

taisyklės. Netinkamo elgesio 

fiksavimo susitarimai“ 

rugsėjis Bus kuriamos klasių elgesio 

ir drausmės taisyklės, 

prisimintos mokinių elgesio 

taisyklės, netinkamo elgesio 

fiksavimo būdai. 

  A.Ramoškaitė 

G.Žalgevičienė 
Išplėstinis metodinės 

tarybos posėdis „1-ų ir 5-ų 

kl. mokinių adaptacija“ 

spalis Aptarta 1 ir 5 kl. mokinių 

mokymosi sėkmė ir 

iškylusios problemos, 

priimti susitarimai dėl 

tolesnio mokymosi, tėvų 

informavimo 

2.  Organizacinė 

veikla 

Metodinė taryba Metodinės tarybos 

susitarimai dėl netradicinio 

ugdymo dienų 

organizavimo, veiklų 

parinkimo.  

Visus metus Netradicinio ugdymo dienų 

veiklos bus suplanuotos, 

įtraukta visa mokytojų 

bendruomenė 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniams  

skyrių vedėja Alma Ramoškaitė 

 

 

  



SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖS GRUPĖS 

 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA  
 

 

I programa BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS) 
Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Paremiantis mokymas, dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis; 

2.Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas; 

3.Progimnazijos bendruomenė: besimokanti organizacija; 

4.Veiklos su darželiais, gimnazijomis ir profesinio rengimo mokyklomis, užtikrinančios 

kuo sklandesnį ir kokybiškesnį mokinių kylimą ugdymo pakopomis, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis mokyklomis, mokinio ir mokytojo 

tobulėjimo labui. 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

1.  

Atvira pamoka 7a klasėje „Laisvės 

gynėjų diena" 2019-01-11 E. Galinaitytė 
Sausio 7 -  11 d. integracija su 

istorija, pilietiniu ugdymu (Laisvės 

gynėjų diena). 

2.  

Atvira pamoka 5b klasėje „Laisvės 

gynėjų diena" 2019-01-11 E. Galinaitytė 
Sausio 7 -  11 d. integracija su 

istorija, pilietiniu ugdymu (Laisvės 

gynėjų diena). 

3.  

Atvira pamoka 6b klasėje „Laisvės 

gynėjų diena" 2019-01-11 E. Galinaitytė 
Sausio 7 -  11 d. integracija su 

istorija, pilietiniu ugdymu (Laisvės 

gynėjų diena). 

4.  

Atvira pamoka 7b klasėje „Laisvės 

gynėjų diena". 2019-01-11 R. Gedzevičius 
Sausio 7 -  11 d. integracija su 

istorija, pilietiniu ugdymu (Laisvės 

gynėjų diena). 



5.  

Erasmus + KA2 daugiašalio 

tarptautinio  

projekto „Internationalisation 

Management in School" susitikimas, 

7-8 klasių mokinių komanda 

2019-01-

21/27 

V.Vaitkevičiūtė, 

V.Deksnienė 

 

6.  

Integruota dailės – istorijos pamokas 

„Žmogus pasaulio centras“ 8a ir 8 b 

klasės. 
2019-02 

E. Galinaitytė 

V.Vaitkevičiūtė 

Vasario 11 – 15 d. integracija su 

lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

7.  

Atvira integruota istorijos  ir pasaulio 

pažinimo pamoka „Ką reiškia žodis 

„Lietuva“ 1a kl. 
2019-02 

E.Galinaitytė 

D.Butvilienė 

Vasario 11 – 15 d. integracija su 

lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

8.  
Susirinkimas dėl 2018-2019 m. m. antro 

trimestro ugdymo rezultatų aptarimo. 2019-03  Visi mokytojai 
 

9.  

Paroda skirta pasaulinei Žemės dienai 

paminėti 

2019-03 G. Daugirdienė 

E. Simonaitytė 

Kovo 18 – 22 d. integracija su 

pasaulio pažinimu, biologija 

(Žemės diena). 

10.  

Integruota tikybos ir etikos pamoka, skirta 

veiksmo savaitei be patyčių -2019m. 5a 

kl. 
2019-03-20 

A. Valickaitė 

G. Daugirdieė 

 

11.  

Integruota lietuvių kalbos- istorijos 

pamoka „Gimtinė – Lietuva“ 1b kl. 2019-03 

G.Durienė 

E.Galinaitytė 

Balandžio 15 – 19 g. integracija su 

muzika, daile (Kultūros diena) 

12.  

Atvira integruota tikybos ir etikos 

pamoka, skirta veiksmo savaitei be 

patyčių -2019 5b kl. 
2019-03-19 

      A.Valickaitė 

G. Daugirdienė 

 

13.  

Integruota pasaulio pažinimo ir 

geografijos pamoka „Žemė – žydroji 

planeta”, 3a kl. 
2019-03 

E . Simonaitytė 

J. Vilkienė 

Kovo 18 – 22 d. integracija su 

pasaulio pažinimu, biologija 

(Žemės diena). 

14.  
Integruota rusų k. ir muzikos pamoka 

„Pagrandukas“ 
2019 -02  L. Piluckytė (laikas derinamas) 



Ž. Malinauskienė 

15.  
Netradicinė pamoka 5a ir 5b klasėms 

„Kelionė po Europos Sąjungą" 2019-05-09 E. Galinaitytė 
 

16.  

Integruota kūno kultūros ir geografijos 

pamoka „Rekreacija prie vandens telkinių 

, 6a kl.  

2019-04arba 

05 men. 

E. Simonaitytė 

E. Guokaitė 

 

17.  

Integruota tikybos ir istorijos pamoka 7a 

kl. „Krikščionybės atsiradimas" 2019-05 

E. Galinaitytė 

A. Valickaitė 

 

18.  

Susirinkimas. Dėl ilgalaikių ir 

trumpalaikių planų pristatymo ir 

pritarimo: 
2019-08 A. Valickaitė 

 

19.  Metodinių priemonių rengimas. 2019-08 Visi mokytojai  

20.  
Atvira pamokos 5a , 5b klasėse „ Mokinių 

adaptacija technologijų pamokose“. 2019-09 R.Gedzevičius 
 

21.  

Integruota pasaulio pažinimo ir istorijos 

pamoka „Kaip valdoma Lietuvos 

valstybė?“ 4b kl.  
2019- 10 

R.Kučinskienė 

E.Galinaitytė 

Spalio 22 – 26 d. integracija su 

pilietiniu ugdymu (Konstitucijos 

diena). 

22.  

Integruota lietuvių kalbos - istorijos 

pamoka „Konstitucija“ 1b kl. 
2019-10 

G.Žalgevičienė 

E.Galinaitytė 

Spalio 22 – 26 d. integracija su 

pilietiniu ugdymu (Konstitucijos 

diena). 

23.  Pasaulinė psichikos sveikatos diena 2019 -10 -10 G. Daugirdienė  

24.  

Integruotos etikos ir tikybos pamokos 

„Draugystė be ribų“ 5 kl. 
2019-11 II-

IV sav. 

A. Valickaitė 

G. Daugirdienė 

Lapkričio 12 – 16 d. integracija su 

doriniu ugdymu (Tolerancijos 

diena). 

25.  
Integruota dailės ir istorijos pamoka 

2019-11 E. Galinaitytė, 
Lapkričio 12 – 16 d. integracija su 

doriniu ugdymu (Tolerancijos 



„Menas Dievo garbei" 8kl. V.Vaitkevičiūtė diena). 

26.  
Integruota etikos ir tikybos pamoka 

„Advento ir Kalėdų simboliai“ 5-6 kl. 2019-12 
A. Valickaitė 

G. Daugirdienė 
 

27.  Susirinkimas dėl metodinės grupės 

veiklos rezultatų  2019 m. aptarimo ir dėl 

metodinės grupės veiklos planavimo 2020 

metams. 

2019-12 A. Valickaitė 

 

28.  Integruota muzikos pamoka su anglų 

kalba 5 kl. 2019-12 
Ž. Malinauskienė, J. 

Jablonskytė 

 

29.  Tėvų, globėjų/ įtėvių diena 

progimnazijoje. 

2019 -04 ir 

2019-11  
Visi mokytojai 

 

30.  Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais Per mokslo 

metus 
Visi mokytojai 

 

31.  Informacijos teikimas apie mokinių 

mokymąsi. 

Per mokslo 

metus 
Visi mokytojai 

 

32.  Mokinių asmeninės pažangos aptarimas. Per mokslo 

metus 
Visi mokytojai 

 

 
II programa UGDYMO INOVACIJOS, ORIENTUOTOS Į MOKINĮ, APLIKĄ IR VEIKLĄ 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Išnaudojama dinamiška, atvira ir funkcionali ugdymosi(si) aplinka; 

2.Nuolat turtinama aplinka (erdvių, vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros); 

3.Progimnazija – multifunkcinis mikrorajono bendruomenės centras; 

4.Įvairių poreikių mokinių pažinimas ir personalizuotas veiklinimas 



 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

1.  

Edukacinė- pažintinė 5-tų klasių 

išvyka. 2019-05 

A.Valickaitė 

J. Jablonskytė 

 

2.  

Integruota technologijų ir ugdymo 

karjerai pamoka Panevėžio profesinio 

rengimo centre,7 klasėse 1, 2 grupėse. 

2019 data 

tikslinama 

R. Gedzevičius, D. 

Grinevičiūtė 

 

3.  

Integruota technologijų ir ugdymo 

karjerai pamoka Panevėžio M. 

Rimkevičaitės verslo ir paslaugų 

mokykla 

2019 m. 

antras 

trimestras 

V.Vaitkeviičiūtė 

D.Grinevičiūtė 

 

4.  

Edukacinė-pažintinė 7-ųjų klasių 

išvyka. 2019-05 

L.Užkuraitienė, 

V.Vaitkevičiūtė 

 

5.  
Susirinkimas dėl 2018-2019 m. m. 

metinio ugdymo rezultatų aptarimo. 2019-06 Visi mokytojai 
Dalijimasis būrelio narių geraja 

patirtimi 

6.  
Mokyklos naujienų sklaida 

socialiniame tinkle facebook. 
2019 V.Vaitkevičiūtė  

7.  
Rugsėjo 1-osios šventė 

2019-09-02 
Ž. Malinauskienė, 8-

ų kl. auklėtojos 
 

8.  
Padėkos vakaras 

2019-12 
Ž. Malinauskienė (ir 

kt.) 
 

 
III programa AKTUALIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 



1.Progimnazijos kolektyvo visapusiškas sveikatinimas (kūno ir sielos) 

2.Mokinių asmenybės ūgties stebėjimas 

3.Įgalinanti lyderystė ir vadyba 

4.Tolerancija (atvirumas, pilietiškumas, saugumas, pareigingumas) 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

1.  

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija" 2019-01-11 

E. Galinaitytė 

 

Sausio 7 -  11 d. integracija su 

istorija, pilietiniu ugdymu (Laisvės 

gynėjų diena). 

2.  

Akcija „Daina Lietuvai" 

2018-02-15 

E. Galinaitytė 

Ž. Malinauskienė 

Vasario 11 – 15 d. integracija su 

lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

3.  

Piešinių piešimas ir darbų paruošimas 

respublikiniam konkursui „Lietuvos 

kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 6-8 

kl. 

Iki 2019-02-

10 
V.Vaitkevičiūtė 

Vasario 11 – 15 d. integracija su 

lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

4.  

Akcija skirta Lietuvos nepriklausomos 

valstybės atkūrimui „Aš Lietuvos 

pilietis" 

2018-02-12 E. Galinaitytė 
Vasario 11 – 15 d. integracija su 

lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

5.  

Nacionalinis konkursas „Lietuvos 

istorijos žinovas“ 2018-02-28 E. Galinaitytė 
Vasario 11 – 15 d. integracija su 

lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

6.  
Istorijos konkursas „Olimpis 2019 – 

Pavasario sesija“ 
2019-03 E. Galinaitytė 

 

7.  
Geografijos konkursas „Olympis“ 2019 

pavasario sesija 
2019-03 E. Simonaitytė 

 



8.  

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 2019-02-26-

27  
 

E. Simonaitytė 

 

9.  Dailės olimpiada II etapas 2019 02 28 V.Vaitkevičiūtė  

10.  

Projektui „Imigracijos įtaka gyvenimo 

pokyčiams“ veiklos Lietuvoje 

2019-04 E. Galinaitytė 

J. Jablonskytė 

 

11.  

Konstitucijos egzaminas 2019-10 I 

sav. E. Galinaitytė 
 Spalio 22 – 26 d. integracija su 

pilietiniu ugdymu (Konstitucijos 

diena). 

12.  

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai" 2019-10-25 
E. Galinaitytė 

Spalio 22 – 26 d. integracija su 

pilietiniu ugdymu (Konstitucijos 

diena). 

13.  
Savanorystė-donorystės konkursas 

„Dovanokime viltį gyventi“ 

2019-11, 12 

mėn. 
V.Vaitkevičiūtė  

14.  

Dalyvavimas matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo konkurse. 

( 8 klasė) 

2019-11 Visi mokytojai 

 

15.  
Kalėdinės dirbtuvėlės 2019-12 R.Gedzevičius, 

 V.Vaitkevičiūtė 
 

16.  
Kalėdinis mokyklos puošimas 2019-12 R.Gedzevičius, 

 V.Vaitkevičiūtė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KALBŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PROGRAMA 2019 M. 

 
I programa BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS) 
Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Paremiantis mokymas, dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis; 

2.Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas; 

3.Progimnazijos bendruomenė: besimokanti organizacija; 

4.Veiklos su gimnazijomis ir profesinio rengimo mokyklomis, užtikrinančios 

kuo sklandesnį ir kokybiškesnį mokinių kylimą ugdymo pakopomis, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis mokyklomis, mokinio ir mokytojo 

tobulėjimo labui. 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

1.  Anglų kalbos olimpiada (4 kl.) 2019-03 V. Deksnienė  

2.  Anglų kalbos olimpiada (8 kl.) 2019-04 J.Jablonskytė  

3.  

7-8 kl. rusų k. olimpiada. 
2019-03mėn. 

04-08d.d. 

D. Grinevičiūtė 

L. Piluckytė 

 

4.  
7-8 kl. vokiečių k. olimpiada. 2019-03mėn. 

04-08d.d. 
D. Grinevičiūtė  

5.  

Susirinkimas „Dėl buvusių 2017 – 2018 m.m. 

aštuntų klasių mokinių kalbų mokymosi rezultatų 

palyginimo su  I gimnazijos kl. I pusmečio 

2019- 03 

D. Grinevičiūtė 

L. Piluckytė 

 



rezultatais aptarimo“ 

6.  
Integruota pasaulio pažinimo - anglų k. pamoka 

“Europos Sąjunga”  
2019-02 

D. Kazėnienė 

J. Jablonskytė 

 

7.  
Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka 

„Velykiniai sveikinimai“,5 kl.  2019-03 

L. Kuzmaitė 

V.Vaitkevičiūtė 

 

8.  
Integruota anglų k. lietuvių k. pamoka “Mano 

kambarys” 
2019-04 

J. Jablonskytė, 

I.Čingienė 

 

9.  

Integruota  anglų ir rusų kalbos pamoka „Velykos“, 

8 kl. 2019-04 
V. Deksnienė 

L. Piluckytė 

 

10.  Atvira vokiečių k. pamoka ,6 kl. 2019-04 D. Grinevičiūtė  

11.  

Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Mato 

Šalčiaus kelionės. Japonų kultūra“ 2019-06 mėn. 
L. Kuzmaitė 

V.Vaitkevičiūtė 

 

12.  

Susirinkimas „6, 8 klasių nacionalinio mokinių 

lietuvių k. pasiekimų patikrinimo rezultatų 

aptarimas“. 
2019-06 

Visi kalbų 

mokytojai 

 

13.  
Susirinkimas dėl 2018-2019 m. m. trečiojo 

trimestro ir metinio ugdymo rezultatų aptarimo. 2019-06 Visi mokytojai 
 

14.  

Susirinkimas „ Dėl ilgalaikių ir trumpalaikių 

lietuvių kalbos ir užsienio kalbų planų pristatymo ir 

pritarimo“ 
2019-08 L.Piluckytė 

 

15.   Atvira lietuvių k. pamoka. „Detektyvas“ ,5 kl. 2019-10 L.Kuzmaitė  



16.  

Integruota vokiečių k.-technologijų pamoka 

„Žibintų diena“ 2019-11 

D.Grinevičiūtė 

V, Vaitkevičiūtė 

 

17.  Metodinių priemonių rengimas. 2019-08 Visi mokytojai  

18.  

Integruota rusų k.- muzikos pamoka 

„ Pagrandukas“, 6 kl. 
2019-02 mėn. 

L.Piluckytė 

Ž. Malinauskienė 

 

19.  

Integruota anglų k.  ir muzikos pamoka „Šventų 

Kalėdų belaukiant“,4b kl. 2019-12 

J.Jablonskytė 

Ž.Malinauskienė 

 

20.  

 Susirinkimas „Dėl metodinės grupės veiklos 

rezultatų  2019 m. aptarimo ir dėl metodinės grupės 

veiklos planavimo 2019 metams“ 
2019-12 

Metodinio būrelio 

pirmininkas 

 

21.  Pamokų stebėjimas „Kolega-kolegai“ 2 kartus per 

mokslo metus 
Kalbų mokytojai  

22.  Tėvų, globėjų/ įtėvių diena progimnazijoje. 2019 -04 ir 2019-

11 
Visi mokytojai 

 

23.  Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais Per mokslo metus Visi mokytojai  

24.  Informacijos teikimas apie mokinių mokymąsi. Per mokslo metus Visi mokytojai  

25.  Mokinių asmeninės pažangos aptarimas. Per mokslo metus Visi mokytojai  

 
II programa UGDYMO INOVACIJOS, ORIENTUOTOS Į MOKINĮ, APLIKĄ IR VEIKLĄ 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Išnaudojama dinamiška, atvira ir funkcionali ugdymosi(si) aplinka; 

2.Nuolat turtinama aplinka (erdvių, vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros); 



3.Progimnazija – multifunkcinis mikrorajono bendruomenės centras; 

4.Įvairių poreikių mokinių pažinimas ir personalizuotas veiklinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

26.  
Integruota rusų-vokiečių k. pamoka „Mokomės lengvai ir 

įdomiai“ 6b kl. miesto G.Petkevičaitės bibliotekoje  2019-10 

D.Grinevičiūtė 

L. Piluckytė 

 

27.  

Rusų k. viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ su Ąžuolo 

progimnazijos 7 kl. mokiniais 

 
2019 -09 

L. Piluckytė 

 

 

28.  

Integruota matematikos, anglų k., dailės, gamtos ir žmogaus 

pamoka 

„Miško paslaptys“, 5a ir 5b kl. 

2019-09 

L.Užkuraitienė, 

R. Andrikonienė, 

V.Vaitkevičiūtė, 

J.Jablonskytė 

 

29.  

Tarptautinio projekto Together we  can do so much partnerių 

susitikimas Graikijoje  

Prezentacijos apie mokyklą kūrimas  

2019- 01-14-19 

d.d. sausio mėn. V. Deksnienė 

 

30.  

Tarptautininio projekto Internationalisation Management in 

School partnerių susitikimas Sv. Martyno saloje 

2019 m. 

kovo 31-balandžio 

7 

V. Deksnienė 

 

31.  
Tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto „Internationalisation 

management in school. partnerių susitikimas Olandijoje  

2019 m. rugsėjo 

mėn. 15-18d.d. V. Deksnienė 
 

32.  
Tarptautinio projekto Together we  can do so much partnerių 

susitikimas Belgijoje   

2019- 05-13-17 

d.d. V. Deksnienė 
 



 
III programa AKTUALIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Progimnazijos kolektyvo visapusiškas sveikatinimas (kūno ir sielos) 

2.Mokinių asmenybės ūgties stebėjimas 

3.Įgalinanti lyderystė ir vadyba 

4.Tolerancija (atvirumas, pilietiškumas, saugumas, pareigingumas) 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

33.  
Respublikinis vertėjų konkursas „Tavo žvilgsnis 2019 “. 2019- 

01- 02 mėn. 

D. Grinevičiūtė 

L. Piluckytė 

 

34.  
Tarptautinio projekto Nordplus Junior “The changes of lives 

caused by immigration” veiklos 
2019 

sausis -kovas 

J. Jablonskytė 

E.Galinaitytė 

 

35.  
5-6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Smart Kids-2019” I 

turas 
2019-01 V. Ledzinskienė 

 

36.  
Meninio skaitymo konkursas 8 kl. mokiniams.  

2019-03 
anglų kalbos 

mokytojos 
 

37.  

Konkursas „Spelling Bee“ 5-6 kl.  

2019 rugsėjis  

V.Ledzinskienė 

J. Jablonskytė 

V.Deksnienė 

 

38.  Renginiai, skirti Europos kalbų dienai. 2019-09 Kalbų mokytojos  

39.  Dailyraščio konkursas, skirtas mokyklos vardo dienai paminėti,  2019-10 Kalbų mokytojos  

40.  Lietuvių kalbos dienų renginiai: 2019 -02 mėn. L. Kuzmaitė  



Mokinių kūrybos konkursas ,,Laiškas Lietuvai‘‘.  L. Kairienė 

41.  
Paroda ,, Kalba yra didysis tautos pasistatytas paminklas‘‘ apie 

žymiausius lietuvių kalbininkus. 
2019 

02-03-mėn. 

L. Kuzmaitė 

L. Kairienė 

 

42.  

Netradicinė pilietiškumo – etnokultūros diena.  

Akcija ,,Geriausia dovana – gražus žodis‘‘.  
2019-03mėn. 

L. Kuzmaitė 

L. Kairienė 

 

43.  

Kalbos švarinimo akcija ,,Laidelė – klaidelė‘‘.  

Mokinių sukurtų vaizdo siužetų pristatymas. 
2019-03 

L. Kuzmaitė 

L. Kairienė 

 

44.  

Anglų k. konkursas „Olympis 2019– Pavasario sesija“.  

 
2019-03 

anglų kalbos 

mokytojos 

 

45.  Vokiečių kalbos konkursas „6:0 vokiečių kalbos naudai“ 2019- 02 D.Grinevičiūtė  

46.  
Tarptautinis lenkų-lietuvių projektas 2019 gegužė - 

spalis 
V.Ledzinskienė  

47.  

Miesto  anglų k. olimpiada, 8 kl. mokiniams  

2019-04 

V. Deksnienė 

J.Jablonskytė 

 

48.  
Tarptautinio projekto Nordplus Junior “The changes of lives 

caused by immigration” dalyvių susitikimas Lietuvoje 

2019-04 

(1-5 d.) 

J.Jablonskytė 

E.Galinaitytė 

 

49.  

Projekto veiklos : 

1)  Prezentacijos tema "Jobs" rengimas.  

2)  Mokinių apklausa "Job opportunities abroad"  

3) YouTube  paskyros "IMiS-Rožyno progimnazija" kūrimas  

2019 m.  

01-03 mėn.  
V. Deksnienė 

 

50.  Anglų k. konkursas „Olympis 2019 – Rudens sesija“.      2019-11 
anglų kalbos 

mokytojos 
 



51.  
Anglų k. konkursas “Smart Kids”, 5-6 kl. mokiniai. 

2019-11 
anglų kalbos 

mokytojos 
 

52.  Anglų k. konkursas “Kings 2019” 2019-11 
anglų kalbos 

mokytojos 
 

53.  
Dalyvavimas 6 klasių nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime. 
Pagal atskirą grafiką L.Kuzmaitė 

 

54.  
Dalyvavimas 8 klasių nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime.  
Pagal atskirą grafiką L.Kuzmaitė 

 

 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS 
 

 

I programa BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS) 

 

 
Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Paremiantis mokymas, dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis; 

2.Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas; 

3.Progimnazijos bendruomenė: besimokanti organizacija; 

4.Veiklos su darželiais,  bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis mokyklomis, mokinio ir mokytojo tobulėjimo labui. 

 

 



Eil. Nr. 
 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

1.  
 

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas “2018 metų veiklos aptarimas“.  

2018-12-11 Metodinio būrelio 

pirmininkė 

 

2.  
Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas „2019 m. veiklos planavimas“. 

2018-12-17 R.Kučinskienė 

L.Užkuraitienė 
 

3.  
Kalėdinė Padėkos diena 2018-12-20 Ž.Malinauskienė 

Visos pradinių klasių 

mokytojos 

 

4.  

Integruota lietuvių kalbos ir dailės ir 

technologijų pamoka  

J. Čiurlionytė „Polka šimtrublinė“ 4a kl. 

2019-01 D.Kazėnienė 

V.Vaitkevičiūtė 
 

5.  
Integruota istorijos  ir pasaulio pažinimo 

pamoka „Ką reiškia žodis„Lietuva“ 1a kl. 
2019-02 

E.Galinaitytė 

D.Butvilienė 

 

6.  

Integruota pasaulio pažinimo ir užsienio ( anglų 

kalbos) pamoka 

„ Kada Lietuva tapo Europos Sąjungos nare?“ 

4a kl. 

2019-02 
D.Kazėnienė 

J.Jablonskytė 

 

7.  
1-4 klasių mokinių šaškių turnyras 

2019-02 
G.Durienė 

D.Kazėnienė 

 

8.  
Mokyklos 1 – 4 klasių mokinių gamtos 

olimpiada 
2019-02-26 

D.Kazėnienė 

J.Vilkienė 

 

9.  
Integruota pasaulio pažinimo ir geografijos 

pamoka „Žemė – žydroji planeta“ 3a kl. 
2019-03 

J.Vilkienė 

E.Simonaitytė 

 

10.  
Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka 

„Gimtinė – Lietuva“ 1b kl. 2019-03 
G.Durienė 

E.Galinaitytė 

 

11.  
Mokyklos 3-4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 2019-03-18 
J.Barolienė 

D.Butvilienė 

 

12.  Mokyklos 4-5 klasių diktanto konkursas. 2019-03-26 G.Žalgevičienė  



D.Kazėnienė 

13.  Teatro diena „Kviečiu į pasaką...“ 2019-03-27 R.Kučinskienė  

14.  
Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos 

pamoka „ Mano kambarys“ 2a kl. 
2019-04 

I.Čingienė 

J.Jablonskytė 

 

15.  
Integruota pasaulio pažinimo ir geografijos pamoka 

„Kas yra planas?“ 2a kl. 2019-04 
I.Čingienė 

E.Simonavičiūtė 

 

16.  
Integruota matematikos ir technologijų pamoka 

„Daugiau – mažiau“ 1b kl. 2019-04 
G.Durienė 

A.Ramoškaitė 

 

17.  
Skaitovų konkursas „ Skambėk, 

pavasarėli!“(mokykloje). 2019-04-23 
G.Žalgevičienė 

R.Kučinskienė 

 

18.  
Kultūros diena. 

2019-04-15 
Visos pradinių klasių 

mokytojos 

 

19.  
Mokslinės fantastikos (tyrimų) diena. 

2019-05-14 
Visos pradinių klasių 

mokytojos 

 

20.  
Akademinė- dalykinė diena. 

2019-05-15 
Visos pradinių klasių 

mokytojos 

 

21.  
Integruota matematikos ir kūno k. pamoka „ 

Riešutukas meluoja“1a kl. 2019-05 
D.Butvilienė 

E.Guokaitė 

 

22.  
Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka 

„Tautosakos skrynią atvėrus“ 3b kl. 2019-05 
R.Kučinskienė 

Ž.Malinauskienė 

 

23.  
Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

susirinkimas, dėl metodinių priemonių. 2019-05 
L.Užkuraitienė 
R.Kučinskienė 

 

24.  
Sporto ir sveikatingumo diena. 

2019-06-04 
Visos pradinių 

klasių mokytojos 
 

25.  

Projektas „Mažais žingsneliais mokyklos link“. 

Pamokėlės būsimiems pirmokams. 2019-06 

L.Užkuraitienė 

G.Žalgevičienė 
D.Kazėnienė 

 

26.  Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 2019-08 R.Kučinskienė  



susirinkimas „Ilgalaikiai planai“. 

27.  
Integruota pasaulio pažinimo ir istorijos pamoka 

„Kaip valdoma Lietuvos valstybė?“ 4b kl.  2019- 10 
R.Kučinskienė 

E.Galinaitytė 

 

28.  
Integruota lietuvių kalbos - istorijos pamoka 

„Konstitucija“ 1b kl. 
2019-10 

G.Žalgevičienė 

E.Galinaitytė 

 

29.  

Projektas „Mažais žingsneliais mokyklos link“. 

Linksmosios estafetės. 

2019-09 

3-4 sav. 

L.Užkuraitienė 

R.Kučinskienė 

J.Vilkienė 
Ž.Malinauskienė 

 

30.  
Integruota lietuvių kalbos  ir muzikos pamoka „Ilgas 

– trumpas skiemuo“1 b kl. 
2019- 10 

G.Žalgevičienė 

Ž.Malinauskienė 
 

31.  Būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas. 

2019-11 

L.Užkuraitienė 

R.Kučinskienė 

J.Vilkienė 

Ž.Malinauskienė 

 

32.  Projektas „Mažais žingsneliais mokyklos link“. 

Muzikos garsų šalyje. 2019-11 

L.Užkuraitienė 

Ž.Malinauskienė 

R.Kučinskienė 

 

33.  Tėvų, globėjų/įtėvių diena progimnazijoje. 2019 -04 ir 2019-

11  Visi mokytojai 
 

34.  
Projektas „Mažais žingsneliais mokyklos link“. 

Pasaka kitaip....„Pasaka apie Snieguolį“ 

2019-12 L.Užkuraitienė 

R.Kučinskienė 
 

35.  Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais. Per mokslo metus Visi mokytojai  

36.  Informacijos teikimas apie mokinių mokymąsi. Per mokslo metus Visi mokytojai  

37.  
Lankymasis kolegų pamokose. 4 kartus per 

mokslo metus 

Metodinio būrelio 

pirmininkė 
 

 
II programa UGDYMO INOVACIJOS, ORIENTUOTOS Į MOKINĮ, APLINKĄ IR VEIKLĄ 

 



Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Išnaudojama dinamiška, atvira ir funkcionali ugdymosi(si) aplinka; 

2.Įvairių poreikių mokinių pažinimas ir personalizuotas veiklinimas. 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

38. 1

. 

Miesto istorijos diena (miesto gimtadienio šventė). 2018-09-07 Visos pradinių 

klasių mokytojos 
 

39. 2

. 

Pažintis su profesijomis (išvykos į pasirinktas tėvų 

darbovietes). 

2018-11-13 Visos pradinių 

klasių mokytojos 
 

40. 3

. 

Šaškių turnyras, 1-4 kl. mokinių komanda, „Vyturio“ 

progimnazija 2019-03-17 
D.Kazėnienė 

G.Durienė 

 

41. 4

. 

Skaitymo skatinimo projektas „Per knygą į gamtą“ 

(3-4 kl.) 

(Gamtos mokykla) 

2019-04-16 

J.Vilkienė 

G.Žalgevičienė 

 

42. 5

.

  

Skaitymo skatinimo projektas „Per knygą į gamtą“ 

(1-2 kl.) 

(Smėlynės biblioteka) 
2019-04-17 

I.Čingienė 

G.Durienė 
 

43. 6

. 

Konkursas „Pasimatuokime profesijas“ (3-4 kl.) 

(Kazimiero Paltaroko gimnazija) 
2019-04-18 

Ž.Malinauskienė 

J.Vilkienė 

 

44. 7

. 

Paroda – akcija „Rudens kraitė 2019“ (Panevėžio 

Gamtos mokykla) 2019-09 
Pradinių klasių 

mokytojos 

 

 

 
III programa AKTUALIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS 

 



Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Progimnazijos kolektyvo visapusiškas sveikatinimas (kūno ir sielos) 

2.Mokinių asmenybės ūgties stebėjimas 

3.Įgalinanti lyderystė ir vadyba 

4.Tolerancija (atvirumas, pilietiškumas, saugumas, pareigingumas) 

Eil. Nr. 
 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

45.  
„Kalbų Kengūros 2019“ organizavimas 

mokykloje. 
2019-02-28 

G.Žalgevičienė 
R.Kučinskienė 

 

46.  
Pilietiškumo – etnokultūros diena. Kaziuko mugė. 

2019-03-05 

Ž.Malinauskienė 

G.Durienė 

Klasių mokytojos 

 

47.  
Tarptautinio matematikos konkurso „ Kengūra“ 

organizavimas mokykloje 
2019-03-15 I.Čingienė 

 

48.  
Mažoji gamtos olimpiada 

PGM 
2019-03 

I.Čingienė 

D.Butvilienė 

 

 

49.  
Miesto 3-4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 
2019-03-25 

R.Kučinskienė 

G.Žalgevičienė 

 

50.  

„Mažasis diktantas“ (4-5 kl.) 

(Beržų progimnazija) 2019-04-30 

G.Žalgevičienė 

D.Kazėnienė 

 

 

51.  

Lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo 

edukacinių konkursų „Olimpis“ organizavimas 

(pavasario sesija) 

2019-04 R.Kučinskienė 

 

52.  
Meninio skaitymo konkursas (1-4 kl.) 

(K.Paltaroko gimnazija) 
2019-05-09 

R.Kučinskienė 

G.Žalgevičienė 

 



53.  

Mokslo metų baigimo  

šventė (1-4 kl.) 

 

2019-06-07 L.Užkuraitienė 

Ž.Malinauskienė 

R.Kučinskienė 

J.Vilkienė 

 

54.  
Socializacijos projektas „Vejuosi vasarą“ 2019-06 D.Butvilienė 

G.Žalgevičienė 

 

55.  

Pažintis su gimtuoju  

kraštu 

 

Diena suplanuojama 

klasių bendruomenių 

susitarimu  

(2 kartus per 

mokslo metus) 

Klasių mokytojos 

 

56.  
Dalyvavimas 2 klasių mokinių nacionaliniame 

mokinių pasiekimų patikrinime. 
Pagal atskirą grafiką 

L.Užkuraitienė 

I.Čingienė 

J.Barolienė 

 

57.  
Dalyvavimas 4 klasių mokinių nacionaliniame 

mokinių pasiekimų patikrinime.  
Pagal atskirą grafiką 

L.Užkuraitienė 

G.Žalgevičienė 

D.Kazėnienė 

 

 

 

MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, GAMTOS MOKSLŲ, KŪNO KULTŪROS METODINĖS 

GRUPĖS 

2019 M. VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

I programa BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS) 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Paremiantis mokymas, dialogiškas ir tyrinėjantis mokymasis; 

2.Gyvenimas mokykloje: saviraiškus dalyvavimas; 



3.Progimnazijos bendruomenė: besimokanti organizacija; 

4.Veiklos su darželiais, gimnazijomis ir profesinio rengimo mokyklomis, užtikrinančios kuo sklandesnį ir kokybiškesnį mokinių kylimą ugdymo 

pakopomis, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis mokyklomis, mokinio ir mokytojo tobulėjimo labui. 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

1.  
Integracija su istorija, pilietiniu ugdymu (Laisvės gynėjų 

diena). 2019 sausio 7 -  11 d. Visi mokytojai 
 

2.  Fizikos olimpiados I turas 2019 – 01 – 22 D. Stančiauskienė  

3.  
Matematikos olimpiados I turas 5, 6, 7, 8 klasių 

mokiniams mokykloje. 
2019 – 01 - 08 – 01 – 

12 

L. Užkuraitienė 

D. Kairienė 

 

4.  
Matematikos ir IT konkursas „Piešinys – matematikos 

uždavinys“, 5-7 kl. mokiniai 
2019 – 01  

 

5.  Saugesnio interneto savaitė   2019 – 02 – 4,9 d. D. Kazėnienė  

6.  
Integracija su lietuvių kalba ir istorija (Lietuvos 

nepriklausomybės diena). 

2019 vasario 11 – 15 

d. 
Visi mokytojai 

 

7.  
Matematikos projektas „Pi diena“ 

2019 – 03 – 14 
D. Kairienė 

L. Užkuraitienė 

 

8.  
Integracija su pasaulio pažinimu, biologija (Žemės 

diena). 
2019 kovo 18 – 22 d. Visi mokytojai 

 

9.  

Integruota biologijos, fizikos ir matematikos viktorina 

„Protų mūšis“ 8a; b kl. mokiniams 2019 – 03 

D. Stančiauskienė 

R. Andrikonienė 

D. Kairienė 

 

10.  
Susirinkimas dėl 2018-2019 m. m. antrojo trimestro 

ugdymo rezultatų aptarimo. 2019 – 03 Visi mokytojai 
 

11.  Susirinkimas dėl buvusių 2017 – 2018 m. m. aštuntų 2019 – 03  D. Kairienė  



klasių mokinių matematikos rezultatų palyginimo su  I 

gimnazijos kl. I pusmečio rezultatais aptarimo. 

L.Užkuraitienė 

12.  Chemijos olimpiados I turas 2019 – 03 R. Andrikonienė  

13.  Biologijos olimpiados I turas 2019 – 03 R. Andrikonienė  

14.  
Integracija su muzika, daile (Kultūros diena) 2019 balandžio 15 – 

19 d. 
Visi mokytojai 

 

15.  
Integruota klasės valandėlė su 5a klase „Pažinkime 

Lietuvos gamtą“ 2019 – 04 E.Guokaitė 
 

16.  
Integruota matematikos ir IT pamoka „Spruklio žingsniu 

koordinačių plokštumoje“, 6 kl. mokiniai 

2019 – 04 
L. Užkuraitienė  

17.  
Integruota kūno kultūros ir matematikos pamoka „ 

Riešutukas matuoja“ 2b klasė 

2019 – 05 
E.Guokaitė 

J. Barolienė 

 

18.  
Integruota fizikos ir biologijos pamoka „Gyvūnai juda 

laisvai“, 8a;b kl. mokiniai 
2019 – 04 R. Andrikonienė 

D.Stančiauskienė 

 

19.  
Integruota  matematikos ir muzikos pamoka „Muzikos 

garsai matematikoje“ 6a klasė 

2019 – 06 
L. Užkuraitienė 

Ž. Malinauskienė 

 

20.  
Integruota gamtos mokslų pamoka „Vandens tyrimai“ 

3b klasė  

2019 – 06 
R. Andrikonienė 

R. Kučinskienė 

 

21.  
Susirinkimas dėl  6, 8 klasių nacionalinio mokinių 

matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatų aptarimo. 2019 – 06 
Visi matematikos 

mokytojai 

 

22.  
Susirinkimas dėl 2018-2019 m. m. trečiojo ir metinio 

ugdymo rezultatų aptarimo. 2019 – 06 Visi mokytojai 
 



23.  

Susirinkimas. Dėl ilgalaikių ir trumpalaikių planų 

pristatymo ir pritarimo: 

a) matematikos 5, 6, 7, 8 klasei; 

b) informacinių technologijų 5, 6, 7. 

c) biologijos 7,8 klasei; 

d) gamtos ir žmogaus 5,6 klasei; 

e) chemijos 8 klasei, 

f) kūno kultūros 5,6,7,8 klasei 

2019 – 08 R. Andrikonienė 

 

24.  Metodinių priemonių rengimas. 2019 – 08 Visi mokytojai  

25.  
Integruotas renginys „Molekulės diena“   7 – ų klasių 

mokiniams.  2019 – 10 – 23 
R. Andrikonienė 

D. Stančiauskienė 

 

26.  Integracija su pilietiniu ugdymu (Konstitucijos diena). 2019 spalio 22 – 26 d. Visi mokytojai  

27.  
Atvira pamoka „ Trupmenų su vienodais vardikliais 

sudėtis ir atimtis“ 6 kl. 2019 – 11 L.Užkuraitienė 
 

28.  
Integruota atvira matematikos pamoka „Paprastosios 

trupmenos“ 4a kl. 2019 – 11 
J. Vilkienė 

D. Kairienė 

 

29.  
Pranešimas „Moksleivių gebėjimų išmokti tam tikrą 

dalyką tyrimo matematinis modelis (inversijų matrica). 2019 – 11 D. Kairienė 
 

30.  
Integracija su doriniu ugdymu (Tolerancijos diena). 2019 lapkričio 12 – 16 

d. 
Visi mokytojai 

 

31.  
Susirinkimas dėl 2019-2020 m. m.  pirmojo trimestro 

ugdymo rezultatų aptarimo. 2019 – 12 Visi mokytojai 
 

32.  Susirinkimas dėl metodinės grupės veiklos rezultatų  

2019 m. aptarimo ir dėl metodinės grupės veiklos 

planavimo 2020 metams. 
2019 – 12 R. Andrikonienė 

 



33.  Tėvų, globėjų/ įtėvių diena progimnazijoje. 2019 – 04  ir 2019 – 

11 Visi mokytojai 
 

34.  Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais Per mokslo metus Visi mokytojai  

35.  Informacijos teikimas apie mokinių mokymąsi. Per mokslo metus Visi mokytojai  

36.  Mokinių asmeninės pažangos aptarimas. Per mokslo metus Visi mokytojai  

 

II programa UGDYMO INOVACIJOS, ORIENTUOTOS Į MOKINĮ, APLINKĄ IR VEIKLĄ 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1.Išnaudojama dinamiška, atvira ir funkcionali ugdymosi(si) aplinka; 

2.Nuolat turtinama aplinka (erdvių, vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros); 

3.Progimnazija – multifunkcinis mikrorajono bendruomenės centras; 

4.Įvairių poreikių mokinių pažinimas ir personalizuotas veiklinimas 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

37.  
Netradicinė 5b kl. kūno kultūros pamoka Panevėžio 

dviračių bazėje „Fortūna“. 
2019 – 04  

E. Guokaitė  

38.  

Netradicinė integruota matematikos – geografijos 

(ekonomikos) pamoka Luminor banke „Asmeniniai 

finansai. Taupymas ir skolinimasis. Procentai ir proporcijos. 

Lygčių sistemos.“ 

2019 – 05    

D. Kairienė 

E. Simonaitytė 

 

39.  
Edukacinė – pažintinė  8 – tų  klasių išvyka. 

2019 – 05    
R. Andrikonienė 

R. Kavoliūnaitė 

 

40.  6a kl. mokinių ir tėvelių 2 dienų ekskursija į Nidą. 2019 – 05    E. Guokaitė  



41.  

Integruota matematikos, anglų k., dailės, gamtos ir žmogaus 

pamoka „ Miško paslaptys“ 5a ir 5b klasės. 
2019 – 09 

R. Andrikonienė 

D. Kairienė 

V. Vaitkevičiūtė 

J. Jablonskytė 

 

42.  

Netradicinė integruota matematikos – istorijos pamoka 

Panevėžio kraštotyros muziejuje „Informacija ir jos 

pateikimo būdai. Skaitome ir vaizduojame duomenis. 

Istorijos raida ir jos laikotarpiai.“ 

2019 – 10  

E. Galinaitytė 

D. Kairienė 

 

43. 7 
Susirinkimas dėl 2018 – 2019  m. m. metinio ugdymo 

rezultatų aptarimo. 
2019 – 06 Visi mokytojai 

Dalijimasis būrelio narių 

gerąja patirtimi. 

 

III programa AKTUALIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS 

Programos pagrindiniai uždaviniai: 

1. Progimnazijos kolektyvo visapusiškas sveikatinimas (kūno ir sielos) 

2. Mokinių asmenybės ūgties stebėjimas 

3. Įgalinanti lyderystė ir vadyba 

4. Tolerancija (atvirumas, pilietiškumas, saugumas, pareigingumas) 

 

Eil. 

Nr. 

 

  Veiklos turinys 

 

Data 

 

Atsakingi 

 

Pastabos 

 

44.  
Dalyvavimas miesto Jaunųjų fizikų olimpiadoje. 

2019 – 02 – 01    
D. Stančiauskienė 

 

 

45.  „Olympis 2019 – Pavasario sesija“ 2019 – 03 Visi mokytojai  

46.  
IT konkursas „Išmanieji – 2019“, 7 – 8 kl. mokinių 

komanda„Minties“ gimnazija. 2019 – 03   
D. Stančiauskienė 

 

 

47.  
Tarpmokyklinės Panevėžio miesto sportinės varžybos. Pagal atskirą 

grafiką 
E. Guokaitė 

 



48.  
Tarptautinio matematikos konkurso  KENGŪRA 

organizavimas mokykloje 

2019 – 03 D. Kairienė 

L. Užkuraitienė 

 

49.  
Tarptautinio gamtos mokslų konkurso  KENGŪRA 

organizavimas mokykloje 

2019 – 03 R. Andrikonienė 

D. Stančiauskienė 

 

50.  Biologijos olimpiada 2019 – 09 R. Andrikonienė  

51.  
Dalyvavimas matematinio ir gamtamokslinio raštingumo 

konkurse. (8 klasė) 
2019 – 11  Visi mokytojai 

 

52.  
Dalyvavimas informacinių technologijų konkurse 

„Bebras“. 
2019 - 11 D. Kazėnienė 

 

53.  
Informacinių technologijų konkursas „Olympis 2019 – 

Rudens sesija“ 
2019 – 11  Visi mokytojai 

 

54.  Vaikų regbio pirmenybės. 
Pagal atskirą 

grafiką 
E.Guokaitė 

 

55.  Lietuvos mokinių žaidynės. 
Pagal atskirą 

grafiką 
E.Guokaitė 

 

56.  
Dalyvavimas 6 klasių nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime. 

Pagal atskirą 

grafiką 
L.Užkuraitienė 

 

57.  
Dalyvavimas 8 klasių nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime.  

Pagal atskirą 

grafiką 
L.Užkuraitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2019 M. M. 

           Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, 

individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

         Komisija atlieka visas funkcijas numatytas 2017 m. rugsėjo 1d. direktoriaus įsakyme Nr. V-20 ,,Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

aprašas“. 

 

 I programa BENDRADARBIAVIMU GRĮSTAS MOKYMAS(IS) 

Šios programos tikslas –užtikrinti kuo geresnius, pageidaujamus kiekvieno mokinio ugdymosi rezultatus. Mokymas ir mokymasis progimnazijoje vyksta  

bendradarbiavimo dvasioje: pamokoje, pagalbos teikime,  neformaliajame švietime, visuomeninėse veiklose, savišvietoje.  

 

 

Eil. Nr. Veiklos sritis Atsakingas Veiklos Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas 

1.  Įtraukusis 

ugdymas 

G. Urbonienė 

G. Žiaunienė 

Mokinių mokymosi 

rezultatų analizė ir pirminis 

SUP tyrimas 

Sausio mėn. Bus parengti pirminio SUP 

tyrimo dokumentai, 

pasirengta tolesniam 

poreikių įvertinimui 

  G. Urbonienė 

G. Žiaunienė 

SUP mokinių  I ir II 

trimestro pažangos 

aptarimas. 

VGK posėdis 

Kovo mėn. 

Gruodžio mėn. 

Aptarta SUP mokinių 

pažanga. Mokytojai ir 

specialistai pasidalinę 

informacija, kaip dirba su 

SUP mokiniu pateiks 

rekomendacijų vieni kitiems 

pažangos gerinimui. 

  G. Urbonienė 

G. Žiaunienė 

SUP mokinių metų 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo rezultatų 

apibendrinimas ir jų 

Birželio mėn.  

 

Tėvai supažindinti su SUP 

mokinių metų pažanga ir 

pasiekimais 



pristatymas tėvams. 

  G. Urbonienė 

G. Žiaunienė 

Tėvų švietimas apie 

skaitymo ir rašymo 

sutrikimus. 

Visus mokslo metus Talpinama informacija apie 

skaitymo ir rašymo 

sutrikimus mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Tėvai turi galimybę plėsti 

žinias ir gauti 

rekomendacijas įvairiems 

sutrikimams įveikti. 

  G. Urbonienė 

G. Žiaunienė 

Mokyklos švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašų sudarymas  

bei derinimas su Panevėžio 

PPT. 

VGK posėdis 

Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

Bus sudaryti pagalbos 

gavėjų sąrašai  

  G. Žiaunienė 

G. Urbonienė 

Mokytojų konsultavimas, 

rengiant pritaikytas dalykų 

programas SUP mokiniams. 

Rugpjūtis 

Rugsėjis 

 

Bendradarbiavimas 

mokytojų ir specialistų 

tenkinant SUP mokinių 

poreikius. Parengtos 

pritaikytos, 

individualizuotos  dalykų 

programos. 

2.  Pradinio ugdymo 

problemų 

prevencija ir 

intervencija laiku  

 

G. Žiaunienė, 

G. Urbonienė, 

G. Daugirdienė 

1-4 kl. elgesio, emocinių 

sunkumų sprendimas ir 

prevencija planuojant ir 

vedant klasės valandėles 

poroje: psichologas- klasės 

auklėtojas 

Visus metus Pagerėjęs klasės 

mikroklimatas, elgesio ir 

emocinių sunkumų tinkama 

įveika. 

  A.Ramoškaitė 

G.Daugirdienė 

1-8 kl. gabių mokinių 

identifikavimo tvarkos 

aprašo parengimas 

Sausio mėn. Bus tikslingai dirbama su 

išskirtinius gabumus 

turinčiais mokiniais 

  G.Daugirdienė 2a kl. grupiniai užsiėmimai 

skirti bendravimo įgūdžiams 

Sausio – gegužės mėn. Pagerėję klasės mokinių 

bendravimo įgūdžiai 



gerinti  

  A.Ramoškaitė 

G.Daugirdienė 

1kl. mokinių  adaptacijos 

tyrimas ir problemų 

identifikavimas. 

Rezultatų pristatymas, 

aptarimas, poveikio 

priemonių nustatymas.  

VGK posėdis  

Vasario mėn. (pakartotinis) 

Spalio mėn. (pirminis) 

 

 

 

 

Spalio mėn. 

Laiku identifikuoti elgesio, 

emocijų ir mokymosi 

sunkumai, tinkamai 

suplanuota pagalba.  

 

  A.Ramoškaitė 

L.Užkuraitienė 

klasių mokytojos 

2 ir 4 kl. mokinių NMPP 

analizė, darbų suplanavimas 

rezultatų gerinimui, 

pagalbos teikimui. 

VGK posėdis 

Gegužės-birželio mėn. Mokytojai išnagrinėja 

kiekvieno mokinio profilį 

taip pagilindami analizės 

gebėjimus, identifikuodami 

kiekvieno mokinio spragas.  

Priimti susitarimai dėl darbo 

konkrečioje klasėje( kokių 

gebėjimų gilinimą turi 

įsitraukti kiekvienas 

mokytojas į savo darbą).  

  A.Ramoškaitė 

R. Kučinskienė 

G.Daugirdienė 

2-4 kl. gabiųjų mokinių 

identifikavimas (remiantis 

metinių rezultatų 

pasiekimais).  

Skirtingus gebėjimus 

turinčių  mokinių poreikių 

valandų planavimas ir 

paskirstymas. 

 

Birželio mėn. 

rugsėjo mėn. 1-2 sav. 

Bus išskirtos skirtingų 

gebėjimų mokinių grupės,  

suplanuotos poreikių 

tenkinimo  valandos  

3.  Pagrindinio 

ugdymo 

problemų 

prevencija ir 

intervencija 

G. Daugirdienė 

Klasių auklėtojos 

5-8 kl. elgesio, emocinių 

sunkumų sprendimas ir 

prevencija: planuojant ir 

vedant klasės valandėles 

poroje: psichologas- klasės 

Visus metus Pagerėjęs klasės 

mikroklimatas, elgesio ir 

emocinių sunkumų tinkama 

įveika. 



auklėtojas 

  A.Ramoškaitė 

Dalykų mokytojai 

6 ir 8 kl. mokinių NMPP 

analizė, darbų suplanavimas 

rezultatų gerinimui, 

pagalbos teikimui. 

VGK posėdis 

Gegužės-birželio mėn. Mokytojai išnagrinėja 

kiekvieno mokinio profilį 

taip pagilindami analizės 

gebėjimus, identifikuodami 

kiekvieno mokinio spragas.  

Priimti susitarimai dėl darbo 

konkrečioje klasėje( kokių 

gebėjimų gilinimą turi 

įsitraukti kiekvienas 

mokytojas į savo darbą).  

  G. Žalgevičienė, 

D. Kazėnienė,  

A.Ramoškaitė 

4-ų klasių SUP mokinių 

pasiekimų, sunkumų 

pristatymas dalykų 

mokytojams, klasių 

vadovams 

Birželio mėn. Būsimųjų penktų klasių 

dalykų mokytojai sužinos 

apie SUP mokinių 

pasiekimus, galimus 

sunkumus, tinkamiausius 

darbo būdus. 

  A.Ramoškaitė 

E. Guokaitė 

G.Daugirdienė 

5-7 kl. gabiųjų mokinių 

identifikavimas (remiantis 

metinių rezultatų 

pasiekimais).  Skirtingus 

gebėjimus turinčių  mokinių 

poreikių valandų planavimas 

ir paskirstymas.  

 

Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 1-2 sav. 

Bus išskirtos skirtingų 

gebėjimų mokinių grupės, 

suplanuotos poreikių 

tenkinimo  valandos 

  A.Ramoškaitė 

G.Daugirdienė 

5kl. mokinių  adaptacijos 

tyrimas ir problemų 

identifikavimas. 

Rezultatų pristatymas, 

aptarimas, poveikio 

priemonių nustatymas.  

VGK posėdis  

Vasario mėn. (pakartotinis) 

Spalio mėn. (pirminis) 

 

 

 

 

Spalio mėn. 

Laiku identifikuoti elgesio, 

emocijų ir mokymosi 

sunkumai, tinkamai 

suplanuota pagalba.  

 



     4. VGK nutarimų 

vykdymo 

stiprinimas 

A.Ramoškaitė Gerinti grįžtamąjį ryšį iš 

mokytojų, kuomet VGK 

posėdžio metu buvo priimtas 

nutarimas tiesiogiai susijęs 

su įpareigojimais mokytojui. 

Visus metus Padidėjusi kiekvieno, VGK 

posėdyje dalyvaujančio 

mokytojo, atsakomybė už 

nutarimų įgyvendinimą. 

  A.Ramoškaitė Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys mokytojams apie 

vaikų emocijų valdymą, 

sutrikusio elgesio 

atpažinimą,veiklos būdus. 

Kovo-birželio mėn. Mokytojai gaus informacijos 

ir žinių apie mokinių elgesio 

skirtumus, reagavimo būdus 

 

III programa AKTUALIŲ  VERTYBIŲ UGDYMAS 

Šios programos tikslas – užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos  mokytis ir dirbti tik saugioje aplinkoje, palankiame mikroklimate, kuriame gali kiekvienas 

atsiskleisti ir būti naudingas, būti pastebėtas ir įvertintas. Pagarba, tolerancija, supratimas ir perspektyvinis orientavimasis į kiekvieno vaiko aukščiausią 

kultūros lygį. 

 

1.  Krizių valdymas, 

smurto ir patyčių 

psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 1-8 kl. 

A.Ramoškaitė 

L.Užkuraitienė 

Mokymai 1-8 kl. mokiniams 

apie emocijų valdymą, 

socialinius santykius. 

Balandžio mėn. 

Spalio mėn. 

Mokiniai labiau gebės atpažinti 

ir valdyti savo emocijas 

  E. Guokaitė 

R. Kučinskienė 

Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

Aktyviai dalyvauti: 

-Respublikiniuose ir miesto 

mokinių žinių, piešinių, rašinių 

konkursuose: 

-Mokslinėse konferencijose; 

-Sportiniuose renginiuose, 

Visus metus Tinkamas mokinių užimtumas 

mažins riziką mokiniams  

įsitraukti į smurto ir patyčių bei 

žalingų įpročių aplinką, stiprins 

motyvaciją 



varžybose; 

-Olimpiadose; 

-Lankyti ir aptarti spektaklius, 

kino filmus, edukacines 

pažintines išvykas. 

  G.Daugirdienė 2a kl. grupiniai užsiėmimai 

skirti bendravimo įgūdžiams 

gerinti „Gyvenkime 

draugiškai“.  

Sausio – gegužės mėn. Mokiniai išmoks spręsti 

konfliktus, susiformuos 

bendravimo be patyčių ir 

konfliktų įgūdžiai 

  J.Šiaulienė 8 kl. mokinių susitikimas su 

Panevėžio vyskupijos 

Šeimos centro atstovais. 

Kovo mėn. Stiprės šeimos samprata, 

svarbių vertybių formavimas 

  R.Budriūnienė 

G.Daugirdienė 

J.Šiaulienė 

Paskaita 5-8 kl. tėvams apie 

sveiką gyvenseną, 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevenciją. 

 

Rugsėjo mėn. Tėvai bus informuoti apie 

neteisingų įpročių žalą 

mokinių sveikatai 

  R.Budriūnienė 

G.Daugirdienė 

J.Šiaulienė 

Paskaita 1-4 tėvams apie 

sveiką gyvenseną, emocinio 

ugdymo raidą pagal amžiaus 

tarpsnius. 

 

Rugsėjo mėn.  

  J. Šiaulienė 

Klasių auklėtojai 

Paskaita 1-4 ir 5-8 kl. 

mokiniams apie jų teises ir 

pareigas. Bendradarbiavimas 

su bendruomenės pareigūne 

R. Gustaitiene. 

Spalio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Mokiniai sužinos savo 

pareigas ir atsakomybę už 

taisyklių nesilaikymą, 

stiprės mokinių 

sąmoningumas  



  J.Šiaulienė 7-8 kl. susitikimas su 

prokurore K. Uliene, tema 

„Prieš prekybą žmonėmis“. 

 Supažindinimas su vaiko 

teisėmis ir pareigomis, teisine 

atsakomybe. 

 

  J.Šiaulienė 

G.Daugirdienė 

Pamokų stebėjimas, 

susitarimų priėmimas dėl 

problemų sprendimo.  

Visus mokslo metus, gavus 

pastebėjimus iš pokalbių su 

klasių vadovais, mokiniais ir 

mokytojais  

Bus mokytojams suteikta 

pagalba, išspręstos 

problemos.  

      2. Lankomumo 

kontrolės 

stiprinimas 

J.Šiaulienė 

Klasių auklėtojai 

 Aktyviai bendradarbiauti su 

mokinių tėvais siekiant 

sumažinti nepateisintų 

pamokų skaičių. 

Visus metus Nepateisintų pamokų 

skaičius sumažės 20 proc. 

   Išsiaiškinti visų nepateisintų 

pamokų priežastis. Su 

priežastimis supažindinti 

mokinių tėvus ir esant 

poreikiui mokyklos VGK. 

Visus metus  

VGK pirmininkė 

Pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniams  

skyrių vedėja Alma Ramoškaitė 
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