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KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS 2015 METŲ 

PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos veiklos programa 2015 metams (toliau programa), 

parengta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 

metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Planu siekiama įgyvendinant valstybinę švietimo strategijos 2013-2015 m.m. politiką, 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

klaipėdiečių ugdymosi poreikius pradinio ir pagrindinio ugdymo srityje, laiduoti pradinio ir 

pagrindinio išsilavinimo įgijimą, vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. 

 3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 

departamento Švietimo skyriaus 2015 m. veiklos prioritetus,  Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 

2013-2015 metų strateginį veiklos planą, mokyklos ugdymo planą 2014-2015 mokslo metams. 

 4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos administracija, mokytojai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, ne pedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

 5. Plane naudojami sutrumpinimai: Ugdymo plėtotės centras - UPC, Klaipėdos universitetas 

- KU, informacinės komunikacinės technologijos - IKT, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros 

centras- PŠKC, Vaiko teisių apsaugos tarnyba - VTAT, Klaipėdos Pedagoginė psichologinė tarnyba 

- PPT. 

 

II. 2014 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 6. Įgyvendinant 2014 metų veiklos planą, buvo iškelti du tikslai: pagalbos mokiniui 

efektyvinimas ir įstaigos materialinės bazės gerinimas. Šiems tikslams   įgyvendinti buvo numatytos 

priemonės ir šeši uždaviniai: 

6.1. užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą. Įgyvendinant šį uždavinį buvo 

vykdomas ugdymo planas. Ugdymo procesas organizuotas, atliepiant skirtingų gebėjimų  mokinių 

poreikiams tenkinti. Skirtos dalykinės konsultacijos (lietuvių kalba, matematika), 6 moduliai (2 

muzikos raidai, 2 prancūzų kalbai, 2 integruoti: etika + prancūzų kalba, informacinės technologijos 

+ prancūzų kalba) gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams. Specialiųjų poreikių 

mokiniams (38 mokiniai)  pagalbą teikė specialiosios pedagogės, logopedė (61 mok.) (pagal 

atskirus tvarkaraščius). Efektyviai naudojamas e. dienynas. Visi mokiniai aprūpinti vadovėliais. 

Miesto olimpiadose 7 mokiniai laimėjo prizines vietas: lietuvių kalba 6 klasė - I vieta, lietuvių kalba 

7 klasė - I vieta, dorinis ugdymas (etika) - III vieta, matematika 4 klasė - I vieta, prancūzų kalba 7 

klasė - I vieta, prancūzų kalba - 8 klasė - I vieta, prancūzų kalba - 8 klasė II vieta. Respublikiniame 

projekte „Kengūra“ dalyvavo 302 mokiniai: kalbų – 92 mok., (gamtos – 59 mokiniai (1 auksinis 

diplomas), istorijos - 39 mok., matematikos  - 112 mokiniai.  Vertimų  projektuose „Tavo žvilgsnis“ 

dalyvavo - 45, „Švari kalba – švari galva“ - 24 mokiniai, Nacionaliniame matematikos ir 

gamtamoksliniame konkurse - 19.  
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6.2. organizuoti kvalifikacijos tobulinimą ir metodinę veiklą. Visi mokytojai dalyvavo 

kvalifikaciniuose seminaruose (185 dienos). Progimnazijoje organizuotas seminaras mokytojams  

„Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą“. 

Organizuotos dalykinės – metodinės renginių (konkursų, olimpiadų, varžybų, projektų, koncertų, 

parodų) savaitės, kuriose dalyvavo įvairių gebėjimų mokiniai. Projektų pristatymo dieną „Mokomės 

tyrinėdami“ mokiniai pristatė parengtus 8 projektus, kaip antai: „Žardės tvenkinio paukščiai“, 

„Klaipėdos istorija“,  „Pasaulio zoologijos sodai“, „Mokomės gyventi sveikai“ ir kiti. „Donelaitis. 

Skamba kaip varpas“. Mokytojai vedė  15 atvirų pamokų, kuriuose  taikė mokymo būdus, kėlė 

mokymosi motyvaciją, padėjo mokiniams geriau įsisavinti pamokos turinį. Metodinėse grupėse 

analizavome Bendrąsias kompetencijas, parengėme ir kiekviename kabinete pakabinome  vaizdinę 

priemonę „Mano mokymosi sėkmė“. Progimnazijoje dirba 49 mokyt. trys antraeilėse pareigose. Iš 

jų : 1 mokyt. ekspertas, 21 mokyt. metodininkas, 18 vyresniųjų mokytojų. Per 2014 metus atestuoti  

2 mokytojai, suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.  

6.3. organizuoti ir vykdyti priežiūrą. Progimnazijoje suburtos iniciatyvinės darbo grupės 

strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui parengti, tvarkyti 

progimnazijos interneto svetainei, skirstyti progimnazijos vardu gautą paramą, atlikti progimnazijos 

vertinimą ir įsivertinimą.  

Patikrinti 1-4 klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos ir 8 klasių mokinių lietuvių 

kalbos, istorijos ir matematikos pasiekimai. Jų rezultatai aptarti metodinėje taryboje ir individualiai 

su mokytojais. Vykdoma tiriamoji analitinė veikla: naujai atvykusių, pirmų ir penktų klasių 

mokinių adaptacija progimnazijoje. 

6.4. sudaryti saugias sąlygas ir aprūpinti įstaigą ugdymo procesui reikalingomis 

priemonėmis. Sėkmingai atlikta progimnazijos išorės renovacija ir pakeista elektros instaliacija, 

šviestuvai kabinetuose ir koridoriuose. Išdažyti du pradinių klasių kabinetai, biologijos ir lietuvių 

kalbos kabinetuose sutvarkytos pakylos, nudažytos sienos, fizikos kabinete pakeistos kėdės, 

muzikos kabinete suolai ir kėdės. Tikybos kabinete pakeistas kompiuteris. Muzikos, biologijos 

kabinetai aprūpinti nauja projekcine aparatūra.  

6.5. vykdyti kryptingo vaikų užimtumo priemones ir programas. Įgyvendinant šį uždavinį 

progimnazijoje veikė 24 neformalios veiklos būreliai, kuriuose dalyvavo 574 mokiniai (kai kurie 

mokiniai lanko 2-3 būrelius). Didelis dėmesys progimnazijoje skiriamas muzikinei veiklai. 

Progimnazijoje yra 1-4 klasių jaunučių choras ir 5-8 klasių jaunių choras. Folklorinis ansamblis 

„Smeltužė“ šventė savo veiklos 20 metų jubiliejų. Vienintelis iš Klaipėdos miesto mokyklų 

dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Jam patvirtinta kolektyvo kategorija.1-4 klasių ir 5-8 

klasių mokiniai „Mero taurės“ sporto žaidynėse laimėjo penktas vietas. Daug mokinių yra 

įtraukiami į prevencinių renginių projektus, tradicinius ir netradicinius renginius. Nemažai mokinių 

neformalioje veikloje dalyvauja už mokyklos ribų. 

6.6. įgyvendinti pirminės prevencijos priemones ir kitas sveikos gyvensenos programas. 

Kasmet lapkričio mėnuo skelbiamas prevencinių renginių mėnesiu. Visose klasėse pravestos klasės 

valandėlės (diskusijos, paskaitos, pokalbiai) apie psichiką veikiančias medžiagas. Tarp „Smeltės“ ir 

„Versmės“ aštuntokų pravestas „Protų mūšis“, skirtas Tarptautinei nerūkimo dienai. Diskusijoje 

„Paaugliai ir patyčios mokykloje“ dalyvavo „Smeltės“ ir E.Balsio menų gimnazijos 8 klasių 

mokiniai. Nepilnamečių reikalų specialistė A.Studencova vedė pokalbius 5-8 klasių berniukams 

apie pirotechnikos pavojus ir įstatymus nepilnamečiams, pažeidusiems viešąją tvarką. 

Progimnazijos psichologė pravedė klasės valandėles: „Elektroninės patyčios“, „Rūkymas – mitai ar 

realybė“, „Vertybės žmogaus gyvenime“, renginį „Tylos diena – ramybės oazė“. Socialinė 

pedagogė su mokiniais dalyvavo konferencijoje I.Simonaitytės pagrindinėje mokykloje ir pristatė 

pranešimą „Mokomės gyventi sveikai“. Vaiko gerovės komisija pravedė 13 posėdžių. Pokalbiuose 

prie apskrito stalo „Pasitarkime“ dalyvavo 57 mokiniai ir 16 tėvų. Kai kuriuose pokalbiuose 

dalyvavo Nepilnamečių reikalų specialistė E.Ramanauskienė, Vaikų globos namų „Smiltelė“ 

atstovai. 

Progimnazija dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“: statėme „Sveikos mitybos 

piramidę“, vedėme 1-4 klasių mokiniams „Mankštiada“, kūrėme „ Sveikatiados receptų knygą“, 

organizavome sveikatingumo pertraukų savaitę. 

7. 2014 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 
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SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 

Stiprybės. 

1. Geras mokytojų dalykinis pasirengimas, aukšta kvalifikacija. 

2. Efektyvus e. dienyno naudojimas. 

3. Ryškūs meninės ir sportinės veiklos rezultatai. 

4. Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas. 

Silpnybės. 

1. Nepakankamai išnaudojamos diferencijuoto mokymo galimybės pamokose. 

2. Nepakankama tarpdalykinė integracija. 

3. Nepakankama mokinių tėvų (globėjų) atsakomybė už savo vaiko auklėjimą. 

Galimybės. 

1. Aktyvesnė projektinė veikla. 

2. Aktyviau taikyti diferencijuotus ugdymo metodus. 

3. Tėvų įtraukimas į progimnazijos veiklą. 

4. Tobulinti akademinių žinių pritaikymą ugdymo procese. 

Grėsmės.  

1. Dėl emigracijos mažėja mokinių skaičius mieste, mokykloje. 

2. Daugėja sveikatos, elgesio problemų turinčių mokinių. 

3. Didėjantis specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių skaičius.  

 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2015 m. strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo bei neformaliojo 

švietimo kokybės. 

9. Prioritetas –kokybiškų paslaugų teikimas. 

10. Tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, šiandienos mokiniui reikalingas 

kompetencijas ir gebėjimus. 

11. Uždaviniai: 

 11.1. tikslingai taikyti įvairius integracijos būdus ugdymo procese; 

 11.2. lavinti mokinių bendrąsias kompetencijas ir kūrybiškumą, įvairinant neformaliojo 

švietimo užsiėmimų spektrą; 

 11.3. efektyvinti klasės auklėtojo veiklą ugdant mokinio vertybines nuostatas; 

 11.4. didinti gabių, mokymosi sunkumų turinčių mokinių poreikių tenkinimo galimybes. 

 12. Progimnazijos tarybos posėdžiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Data 

12.1. Progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų) sutarties 

sąlygų peržiūrėjimas, papildymas bei keitimas 

I.Masaitienė Sausio mėn. 

12.2. Ugdymo plano 2015-2016 m. m. projekto 

svarstymas 

E.Kvederis Birželio mėn. 

12.3. Atvirų durų dienų organizavimas E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

Vasario mėn. 

Spalio mėn. 

12.4. Progimnazijos metinės veiklos programos 2016 

metams projekto aptarimas ir tvirtinimas 

E.Kvederis Gruodžio mėn. 

12.5. Vadovėlių užsakymas 2015-2016 m. m. sąrašo 

aptarimas ir tvirtinimas 

V.Nemčiauskienė Gegužės mėn. 

 

13. Progimnazijos mokytojų tarybos posėdžiai: 

 

Eil. Tema Atsakingas Data 
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Nr. asmuo, 

vykdytojas 

13.1. 1. 2014 metų veiklos programos įgyvendinimo 

analizė 

2. 2015 metų metinės veiklos programos 

pristatymas 

E.Kvederis 2015-01 

13.2. 1. 1-8 klasių I pusmečio mokinių mokymosi 

pasiekimai 

2. Konstruktyvus bendravimas su elgesio problemų 

turinčiais mokiniais ir jų tėvais. 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

 

2015-02 

13.3. 1. 1-5 klasių mokinių mokymosi pasiekimai 

2. Ketvirtokas – būsimasis penktokas 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

2015-05 

13.4. 1. 6-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimai 

2. 2015 – 2016 m. m. ugdymo plano projekto 

svarstymas 

E.Kvederis 

D.Oželienė 

2015-06 

13.5. 1. Mokiniams skirtų papildomų darbų rezultatai E.Kvederis 2015-06 

13.6. 1. 2014-2015 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo 

analizė 

2. Mokinių poreikių tenkinimo galimybės, sudarant 

tinkamas ugdymo (si) sąlygas 2015-2016 m. m. 

E.Kvederis 2015-08 

 

14. Progimnazijos metodinės tarybos posėdžiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Data 

14.1. 2015 m. metodinės veiklos programos tvirtinimas V.Gražinienė 2015-01 

14.2. Vadovėlių ir vaizdinių priemonių poreikis ir 

užsakymo galimybės 

D.Oželienė 2015-03 

14.3. 2015-2016 m. m. progimnazijos ugdymo plano 

projekto svarstymas 

D.Oželienė 2015-05 

14.4. Progimnazijos metodinė konferencija „Pamokos 

sėkmę įtakojantys veiksniai“ 

V.Gražinienė 2015-06 

14.5. 2015 m. metodinės veiklos programos vykdymo 

aptarimas ir 2016 m. veiklos prioritetų, tikslų 

numatymas  

V.Gražinienė 2015-12 

 

15. Administracijos pasitarimai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Data 

15.1. 1. Sąmatos 2015 metams rengimas 

2. 2015 m. veiklos plano aptarimas 

 

E.Kvederis 2015-01 

15.2. 1. Darbo su rizikos grupės mokiniais organizavimo 

kokybė.  

2. Socialinės ir psichologinės pagalbos šiems 

mokiniams efektyvumas 

L.Daukšienė 

 

L.Kantautienė 

2015-02 

15.3. 4,8 klasių standartizuotų testų vykdymas E.Kvederis 2015-03 

15.4. Pasiruošimas valstybinių  egzaminų organizavimui E.Kvederis 2015-04 

15.5 Neformalaus švietimo užsiėmimų valandų 

panaudojimo efektyvumas 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-05 

15.6. 5-8 klasių vadovų veikla ugdant mokinių vertybines 

nuostatas : kūrybiškumas, pilietiškumas, socialiniai 

įgūdžiai 

E.Kvederis 

Klasių vadovės 

2015-06 
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15.7. 4, 8 klasių standartizuotų testų vertinimo ir 

įsivertinimo analizė 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-08 

15.8. Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas, klasių 

vadovų, ilgalaikių planų, neformaliojo švietimo 

programų tvirtinimas 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-09 

15.9. Kūrybiškumo ugdymas per projektinę veiklą V.Gražinienė 2015-10 

15.10. Sveikos ir saugios ugdymo (si) sąlygos 

progimnazijoje 

E.Kvederis 2015-11 

15.11. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikių tenkinimas D.Oželienė 2015-12 

 

IV.METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

16. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

16.1. skatinti mokytojus tikslingai taikyti mokymo metodus, IKT pamokose: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  Data Atsiskaitymo 

forma 

16.1.1. Ugdyti ir plėtoti mokinio 

mokėjimo mokytis kompetenciją. 

Dalykų mokytojai Nuolat   

16.1.2. Aprūpinti kabinetus techninėmis 

priemonėmis: 

1. informatikos kabinete pakeisti 

keletą monitorių ir kompiuterių; 

2. anglų kalbos, pradinių klasių 

kabinete įrengti projektorių; 

3. suremontuoti projekcinę 

aparatūrą dailės kabinete 

E.Kvederis 

A.Gabrėnienė 

Sausis – 

gruodis 

Administracijos 

pasitarime 

16.1.3. Per įvairių dalykų pamokas 

ugdyti mokinių informacinius ir 

komunikacinius gebėjimus 

Dalykų mokytojai Nuolat  Metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

16.1.4. Projektų vykdymo, klasių 

renginių, išvykų metu ugdyti 

mokinių socialines ir pažinimo 

kompetencijas 

Dalykų mokytojai 

Klasių vadovai 

Nuolat Metodinėje 

konferencijoje 

 

 

 

 

 

16.2. tikslingai taikyti įvairius integracijos būdus ugdymo procese: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo  

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

16.2.1. Dalykų mokytojams aptarti ugdymo 

turinio suderinimo ir integravimo 

galimybes 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per  

mokslo 

metus 

Metodinėse 

grupėse 

16.2.2. Organizuoti integruotas pamokas Dalykų mokytojai Nuolat  Metodinėje 

taryboje 

16.2.3. Plėtoti tarpdalykinę integraciją 

vykdant projektus 

Dalykų mokytojai Nuolat  Metodinėje 

taryboje 

16.2.4. Plėtoti tarpdalykinę integraciją 

dalykų savaičių metu 

Dalykų mokytojai Nuolat Metodinėje 

taryboje 
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 16.3. lavinti mokinių bendrąsias kompetencijas ir kūrybiškumą, įvairinant neformaliojo 

švietimo užsiėmimų spektrą: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

16.3.1. Neformaliojo ugdymo programų 

poreikio bendruomenėje tyrimas 

L.Kantautienė 2015-05 Administracijos 

posėdis 

16.3.2. Mokiniams siūlomų 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų spektro plėtotė, 

atsižvelgiant į mokinių 

poreikius 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-06 Administracijos 

posėdis 

16.3.3 Sistemingas neformaliojo 

ugdymo veiklos stebėjimas ir 

vertinimas 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

Nuolat  Administracijos 

posėdis 

 

16.4. efektyvinti klasės auklėtojo veiklą ugdant mokinio vertybines nuostatas: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo  

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

16.4.1. Administraciniame pasitarime 

analizuoti klasės vadovo veiklą 

ugdant mokinių vertybines 

nuostatas 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-06 Administracijos 

posėdis 

16.4.2. Planuojant klasės veiklą, planuoti 

renginius, klasės valandėles, 

viktorinas mokinių patriotiškumui 

ugdyti 

Klasės 

vadovai 

2015-01 

 

2015-09 

 

Administracijos 

posėdis 

16.4.3. Skatinti mokinius dalyvauti 

progimnazijoje ir mieste 

organizuojamuose pilietiškumo, 

patriotiškumo  akcijose ir 

renginiuose 

Klasės 

vadovai 

Nuolat  Administracijos 

posėdis 

16.4.4. Klasės valandėlėse analizuoti 

socialinę kompetenciją 

Klasės 

vadovai 

Pagal klasės 

vadovo planą 

Metodinėje 

konferencijoje 

16.4.5. Aktyvinti klasės mokinių aktyvo 

veiklą, ugdant bendramokslių 

pilietinę savimonę 

Klasės 

vadovai 

Nuolat  Metodinėje 

konferencijoje 

 

16.5. didinti gabių, mokymosi sunkumų turinčių mokinių poreikių tenkinimo galimybes. 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

16.5.1. Teigti pagalbą mokytojui, dirbant 

klasėse, kuriuose yra daug 

specialiųjų mokymo (si) poreikių 

turinčių mokinių 

V.Gražinienė 

Spec.pedagogė 

Nuolat  Vaiko gerovės 

komisijoje 

16.5.2. Aptarti specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių mokymosi 

pažangą 

V.Gražinienė 2015-02 

2015-06 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

16.5.3. Efektyvinti darbą su gabiais 

mokiniais, ruošiant juos 

konkursams ir olimpiadoms 

Dalykų mokytojai Nuolat  Metodinėje 

konferencijoje 
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16.5.4. Didinti dėmesį ugdymo turinio 

diferencijavimui ir 

individualizavimui 

D.Oželienė, 

dalykų mokytojai 

Nuolat  Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.5.5. Sudaryti sąlygas mokiniams 

konsultuotis 

E.Kvederis Nuolat  Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.5.6. Sudaryti sąlygas mokiniams 

pasirinkti dalykų modulius 

E.Kvederis Nuolat Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 17. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti tokie pokyčiai: 

 17.1. mokiniai įgis naujų kompetencijų, plėsis mokinių akiratis; 

 17.2. vykdant dalykų turinio integravimą, mažės mokymo (si) krūvis, gerės mokymosi 

sėkmė; 

17.3. mokiniai kūrybiškai taikys įgytas žinias pamokose ir neformalioje veikloje; 

 17.4. per bendrą klasės veiklą ugdysis vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, 

bendradarbiavimas, atsakomybė ir kita;  

 17.5. mokymo diferencijavimas leis pasiekti didžiosios mokinių dalies pažangą, padaugės 

mokinių, pasiekiančių puikių rezultatų olimpiadose, konkursuose. 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

13. Programai įgyvendinti bus skiriamas 146,46 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto ir 546,69 

tūkst. Eur. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

 14. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 50 

tūkst. Eur. pajamų už paslaugas) ir paramos lėšų (planuojama gauti 2,5 tūkst. Eur.). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 15. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

 16. Priežiūrą vykdys direktorius. 

 17. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos veiklos plano  
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   1 priedas 

 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 2015 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojas  Data  Atsiskaitymo 

forma 

1. Mokinių ,turinčių specialiųjų 

poreikių darbas pamokose, 

pažangumas. 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-01 VGK posėdis 

2. 8 klasių mokinių tolimesnio 

mokymosi ketinimai 

D.Oželienė 2015-01 Individualiai  

su klasių vadovais 

3. Darbo su rizikos grupės 

mokiniais kokybė 

V.Gražinienė 2015-02 Administracijos 

pasitarimas 

4. I pusmečio mokinių 

pažangumo  rezultatai 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-02 Mokytojų tarybos 

susirinkimas 

5. Lietuvių kalbos vieningų 

reikalavimų taikymas įvairių 

dalykų pamokose 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-03 Individualiai  

6. Patikrinamieji testai 4 ir 8 

klasėse: matematika, lietuvių 

kalba, istorija, gamtos 

mokslai 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-04 Administracijos 

pasitarimas 

 Ugdymo turinio 

įgyvendinimas, kokybė ir 

vertinimas tiksliųjų ir gamtos 

mokslų pamokose 1-8 klasėse 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

 

2015-04 Metodinėse grupėse 

7. Ugdymo turinio 

įgyvendinimas 4 klasėse 

V.Gražinienė 2015-05 Mokytojų tarybos 

susirinkimas 

8. Neformalaus švietimo 

užsiėmimų valandų 

panaudojimo efektyvumas 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-05 Administracijos 

pasitarimas 

9. 5-8 klasių  vadovų veikla, 

ugdant mokinių vertybines 

nuostatas 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-06 Administracijos 

pasitarimas 

10. 5 klasių mokinių adaptacija 

dalykinėje sistemoje 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-09 

2015-10 

VGK 

11. Ugdymo turinio 

įgyvendinimas, kokybė 

socialinių, dorinio mokslų 

pamokose 5-8 klasėse 

E.Kvederis 

D.Oželienė 

2015-11 Metodinėse grupėse 

Individualiai  

12. Saugios ir sveikos ugdymosi 

sąlygos progimnazijoje 

E.Kvederis 2015-11 Administracijos 

pasitarimas 

 

DOKUMENTACIJOS KONTROLĖ 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdytojas  Data  Atsiskaitymo forma 

1. Mokyklinės dokumentacijos 

pildymas  

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-02 

2015-06 

2015-09 

Statistinės ataskaitos 

2. Mokomųjų dalykų ilgalaikių 

planų, neformaliojo švietimo, 

klasių vadovų veiklos 

E.Kvederis 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-09 Administracijos 

pasitarimas 
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programų derinimas  

3. Švietimo pagalbos ir 

individualių programų 

specialiųjų poreikių 

mokiniams derinimas 

V.Gražinienė 

Spec.pedagogė 

Mokytojai  

 

2015-09 Administracijos 

pasitarimas 

4. Elektroninio dienyno 

paruošimas 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-08 Individualiai  

5. Tarifikacijos sudarymas, 

resursų paskirstymas 

E.Kvederis 2015-06 

2015-08 

Individualiai  

6. Pamokų ir neformaliojo 

švietimo tvarkaraščių 

sudarymas ir derinimas 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

2015-09 Sudaryti 

tvarkaraščiai 

7. Mokinių sveikatos 

patikrinimo dokumentų 

patikra 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

D.Stasiškienė 

2015-10 Administracijos 

pasitarimas 

8. Ugdymo (si)  patalpų 

paruošimas naujiems mokslo 

metams 

A.Gabrėnėnė 

E.Kvederis 

2015-08 Mokytojų tarybos 

posėdis 

9. Kvalifikacijos tobulinimo 

aplanko pildymas 

D.Oželienė Nuolat  Metodinė taryba 

 

 

     

 

 

 

 

 
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos veiklos plano 

2 priedas 

 

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo 

1.  Pedagoginis mokinių įvertinimas ir dokumentų ruošimas 

į PPT 

Nuolat Spec.pedagogė  

R.Pamedytienė 

R.Vaitkuvienė 

2.  Specialiųjų poreikių turinčių mokinių piešinių konkursas 

mieste (velykine tematika) 

Vasaris 

Kovas 

R.Pamedytienė 

3.  Individualios tėvų konsultacijos Nuolat R.Pamedytienė 

R.Vaitkuvienė 

4.  Klaipėdos Pietinio rajono mokyklų bendras projektas 

„Mokyklos VGK veikla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“ 

 VGK nariai 

5.  Pagalba mokiniams rengiant pritaikytas ir 

individualizuotas programas 

Rugsėjis R.Pamedytienė 

R.Vaitkuvienė 

6.  Mokinių kalbos tyrimas ir atrinkimas į logopedinius 

užsiėmimus 

Rugsėjis R.Pamedytienė 

7.  Tyrimas „Pagalba mokymosi sutrikimų turintiems 

mokiniams“ 

Lapkritis R.Pamedytienė 

R.Vaitkuvienė 

 

Eil. Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo 
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Nr. 

1.  Socialinės paramos mokiniams teikimas (nemokamo 

maitinimo organizavimas mokykloje) 

Sausis 

birželis 

Soc.pedagogė 

L.Daukšienė 

2.  Vasaros stovyklos organizavimas socialiai remiamiems 

mokiniams 

birželis L.Daukšienė 

3.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, mokinių globėjais Nuolat L.Daukšienė 

4.  Gerosios patirties sklaida Visus metus L.Daukšienė 

5.  Vaiko gerovės komisijos pokalbiai prie apskrito stalo 

„Pasitarkim“ dėl mokyklos vidaus taisyklių pažeidimų 

Kartą per mėnesį L.Daukšienė 

6.  Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos veikla (Stebėti, tikrinti, 

individualūs pokalbiai, renginiai) 

Nuolat L.Daukšienė 

7.  Specialiųjų poreikių mokinių konsultavimas, socialinių 

įgūdžių diegimas 

Nuolat L.Daukšienė 

8.  Lankymasis mokinio namuose Pagal poreikį L.Daukšienė 

9.  Mokinio(-ių) elgesio stebėjimas pamokų metu Pagal poreikį L.Daukšienė 

10.  Prevencinio mėnesio renginiai Lapkritis L.Daukšienė 

11.  Minimalios priežiūros vykdymas Pagal poreikį L.Daukšienė 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo 

1.  Orientacinis pirmokų brandos mokyklai tyrimas Rugsėjis  psichologė 

L.Kantautienė 

2.  5 kl. mokinių adaptacijos kabinetinėje mokymo 

sistemoje tyrimas 

Spalis  L.Kantautienė 

3.  „Savaitė be patyčių 2015“ Kovo 23-29 L.Kantautienė 

4.  Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tyrimai pagal 

poreikį 

Visus metus L.Kantautienė 

5.  Paskaitos būsimų pirmokų tėvams mikrorajono 

darželiuose „Pumpurėlis“, „Pagrandukas“ ir 

„Pumpurėlis“: „Psichologinis vaiko parengimas 

mokyklai“ 

Sausis  L.Kantautienė 

6.  Paskaitos pirmokų tėvams „Septynerių metų krizė ir 

mokyklos lankymo pradžia“ 

Rugsėjis  L.Kantautienė 

7.  Pranešimas penktokų tėvams „Vienuolikamečių 

adaptacija kabinetinėje mokymo sistemoje“ 

Spalis  L.Kantautienė 

8.  Psichologinis mokinių švietimas patyčių prevencijos, 

psichologinio atsparumo krizėms, kolektyvo formavimo 

klasės valandėlėse. 

Visus metus L.Kantautienė 

9.  Individualios tėvų, mokinių ir mokytojų psichologinės 

konsultacijos pagal bendruomenės poreikį 

Nuolat  L.Kantautienė 

10.  Socialinius įgūdžius paaugliams formuojanti grupė 

„Tiltai“ 7-8 kl. mokiniams 

Vasaris  L.Kantautienė 

11.  Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos 

programas 7-11 m. mokiniams 

Visus metus L.Kantautienė 

12.  Tyrimas „Fizinis ir emocinis mokinių saugumas 

mokykloje“ 6-8 kl. 

Vasaris  L.Kantautienė 

13.  Vidaus audito tyrimas „Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis“ 

Kovas  L.Kantautienė 

14.  8 kl. mokinių pažintinių ir veiklinimo vizitų į profesines 

mokyklas organizavimas 

Sausis - kovas L.Kantautienė 

15.  8 kl. mokinių pažintinių vizitų į miesto gimnazijas 

organizavimas 

Kovas - gegužė L.Kantautienė 

16.  Studentų praktikos kuravimas (bendradarbiavimas su 

Klaipėdos universitetu) 

Vasaris – gegužė 

ir lapkritis 

L.Kantautienė 
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Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos veiklos plano 

3 priedas 

 

 

TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2015 METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas asmuo Dalyvauja 

klasių 

mokiniai 

1.  Visuotinė pilietinė akcija-pamoka 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Sausio 13 J.Čiūrienė 1-8  

2.  Meninio skaitymo konkursas Sausis D.Oželienė 5-8  

3.  Dailaus rašto konkursas „Graži rašysena, 

tvarkingas sąsiuvinis – mano atspindys“ 

Sausis D.Oželienė 5-8  

4.  Mokyklinio projekto „Augu skaitydamas“ 

startas 

Sausis N.Gedminienė 2-4  

5.  „Emilė klasės“ susitikimas su M.Mažvydo 

progimnazijos mokiniais „Draugystės 

tiltas“  

Sausis I.Eirošienė 5-8  

6.  Lietuvos regionų metams paminėti 

netradicinė teatralizuota pamoka „Gyvoji 

tradicija“ 

Sausis D.Oželienė 

V.Gražinienė 

6-8 

1-5  

7.  Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite Vasaris G.Dirdienė 1  

8.  Estafečių varžybos „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

Vasaris R.Širokich 3-4  

9.  Piešinių paroda „Mano vardo raidė“ Vasaris R.Bučmienė 1  

10.  Projekto „Kengūra“ vykdymas (gamtos, 

matematikos, istorijos, geografijos, lietuvių 

k., užsienio k.) 

Pagal 

tvarkaraštį 

V.Gražinienė 

D.Oželienė 

1-8  

11.  Piešinių paroda „Aš tikrai myliu Lietuvą“ Vasaris J.Mockutė 

R.Lankelienė 

5-8 

12.  Jaunųjų matematikų olimpiada I ratas Vasaris V.Ivanova 5-8 

13.  Lietuvių k. olimpiada „Moki žodį – žinai 

kelią“ 

Vasaris D.Oželienė 5-8 

14.  Atvirų durų diena mokykloje Vasaris E.Kvederis 1-8 

15.  Kauno teatro „Smagumėlis“ spektaklis 

„Miškas2“ 

Vasaris V.Gražinienė 1-4 

16.  Popietė su Šv. Juozapo darbininko 

parapijos kunigu klebonu V.Gedgaudu 

Kovas L.Iljinienė  

17.  Mokyklos kraštotyros muziejaus paroda 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui 

paminėti 

Kovo 3 R.Lankelienė 1-5 

18.  Socialinių mokslų mokytojų metodinės 

grupės renginiai 

Kovo 2-10 R.Lankelienė 5-8 

19.  Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

renginiai 

Kovo 9-13 R.Ramanauskienė 1-4 

20.  Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės 

grupės renginiai 

Kovo 16-20 V.Ivanova 5-8 

21.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas 

Kovo 10 J.Čiūrienė 1-8 

22.  Saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“ Kovas R.Ramanauskienė 1-4 

23.  Miesto 4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

Kovas S.Strazdienė 4 

24.  Renginys Žemės dienai „Sveika, Žeme!“ Kovas N.Aleknavičienė 5 

25.  Abėcėlės šventė „ABC“ Kovas G.Dirdienė 

R.Bučmienė 

V.Kairienė 

1 
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26.  Pasakininkų konkursas  Kovas D.Oželienė 5-8 

27.  Dailaus rašto konkursas „Mūs raidelės kaip 

pupelės“ 

Kovas G.Dirdienė 

R.Bučmienė 

V.Kairienė 

1 

28.  Meninio skaitymo konkursas Kovas I.Masaitienė 1-4 

29.  Mokyklos teatro studijos spektaklis 

„Baidyklė“ 

Kovas G.Poloneičik 1-8 

30.  Kalbų mokytojų metodinės grupės 

renginiai 

Balandis N.Žaltauskienė 5-8 

31.  Susitikimas su rašytoju Vytautu Račisku Balandis N.Gedminienė 1-4 

32.  Dekoratyvinių karpinių paroda „Sveikas, 

pavasari“ 

Balandis R.Bučmienė 1-4 

33.  Akcija „Gyvenime švarioje ir saugioje 

aplinkoje“ 

Balandis V.Gražinienė 1-8 

34.  Muzikinis renginys „X-faktorius“ Balandis A.Kontautienė 

N.Žaltauskienė 

5-8 

35.  Šokio šventė Balandis I.Stonienė 1-4 

36.  Stendas – paroda, skirtas Gyvybės dienai Balandis L.Iljinienė 5-8 

37.  Dramos būrelio „Aitvarėlis“ spektaklis 

„Draugai“ 

Balandis N.Gedminienė 2-4 

38.  Mokyklos meninių kolektyvų koncertas 

„Tau, mamyte“ 

Gegužė D.Oželienė 1-8 

39.  Mokinių konferencija. Projekto „Augu 

skaitydamas“ pristatymas 

Gegužė N.Gedminienė 2-4 

40.  Pradžios mokyklos baigimo šventė „Sudie, 

pradine mokykla“ 

Gegužė V.Gražinienė 3-4 

41.  Mokslo metų baigimo šventė „Sveika, 

vasarėle!“ 

Gegužė V.Gražinienė 1-4 

42.  Popietė „Aš baigiau 5 klasę“ Gegužė V.Gražinienė 5 

43.  Meno kolektyvų koncertas mikrorajono 

gyventojams 

Gegužė A.Kontautienė 1-8 

44.  Paštas „Ačiū, prašau, atsiprašau“ Gegužė R.Lankelienė 5-8 

45.  Renginys, skirtas Europos dienai Gegužė J.Padriezienė 5-8 

46.  Projektų pristatymo popietė „Mokausi 

tyrinėdamas“ 

Birželis V.Gražinienė 5-8 

47.  Padėkos diena 6-7 klasių mokiniams Birželis D.Oželienė 6-7 

48.  Popietė „Sudie, Smelte!“ Birželis D.Oželienė 7-8 

49.  Europos kalbų diena Rugsėjis J.Padriezienė 5-8 

50.  Klasių tėvų susirinkimai Rugsėjis E.Kvederis 1-8 

51.  Muzikos dienos renginiai Spalis A.Kontautienė 1-8 

52.  Maironio eilėraščių konkursas Spalis D.Oželienė 5-8 

53.  Popietė „Aš penktokas“ Spalis V.Gražinienė 

D.Oželienė 

5 ir 8 

54.  Tarpklasinės kvadrato varžybos Spalis R.Širokich 4 

55.  Vaikų kultūros dienos Spalis V.Gražinienė 1-8 

56.  Lietuvos respublikos konstitucijos 

egzaminas 

Spalis J.Čiūrienė 1-8 

57.  Renginiai „Tau, mokytojau“ Spalis D.Oželienė 1-8 

58.  Tolerancijos dienos akcija Lapkritis R.Lankelienė 5-8 

59.  Prevencinio mėnesio renginiai Lapkritis V.Gražinienė 

L.Daukšienė 

1-8 

60.  Kompiuterinių Kalėdinių piešinių 

konkursas „Kalėdų stebuklas“, „Žiemos 

fantazija“ 

Gruodis R.Skolovė 5-7 

61.  Mokyklos stalo teniso varžybos Gruodis R.Baraišienė 5-8 

62.  Tradicinis Kalėdinis mokyklos puošimas Gruodis V.Gražinienė 

J.Mockutė 

E.Enzinaitė 

1-8 
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63.  Stendas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Gruodis L.Iljinienė 1-8 

64.  Kalėdinis koncertas mokyklos 

bendruomenei  

Gruodis A.Kontautienė 1-8 

65.  Kalėdiniai karnavalai Gruodis D.Oželienė 

V.Gražinienė 

5-8 

1-4 

 

 

 

 


