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                                                                                    PRITARTA  

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos  

tarybos 2021 m. sausio 14 d.  

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1) 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 

direktoriaus 2021m. sausio 29d. 

įsakymu Nr. V-16 

 

 

 

KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos veiklos planas 2020 metams (toliau - planas), parengtas 

atsižvelgus į strateginius progimnazijos 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 - 2022 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 Švietimo skyriaus 

vedėjos 2020-07-202 įsakymu Nr.ŠV1-312 „Dėl 2021 metų veiklos prioritetų švietimo skyriuje 

patvirtinimo“, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, 

progimnazijos  ugdymo planą 2020-2021 mokslo metams. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos  bendruomenė: 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, 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas  - NMPP. 

 

II SKYRIUS 

 2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą, buvo iškelti du tikslai: siekti aukštesnių ugdymosi 

rezultatų atsižvelgiant į individualias kiekvieno mokinio galimybes, teikti pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams; plėtoti progimnazijos bendruomenės lyderystės gebėjimus. Šiems tikslams įgyvendinti buvo 

numatytos priemonės ir trys uždaviniai: 

6.1. taikyti inovatyvius ugdymo metodus, gerinti individualius mokinių pasiekimus. Įgyvendinant 

šį uždavinį buvo pravesta 10 pamokų „Kolega – kolegai“. Patirties sėmėsi ir šias pamokas stebėjo 13 

pedagogų. Pravestos atviros pamokos „Moodle galimybių panaudojimas. Projekto „Vanduo“ pristatymas“ 

8a ir 8c klasėse, integruotos pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo ir muzikos pamokos  „Adventinio 

vainiko pynimas“ 2a ir 3 a klasėse. Vesta netradicinė žaidybinė-praktinė pamoka “Matematika kitaip - 
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matuoju, skaičiuoju ir viską fiksuoju”. Nuotoliniu būdu chemijos mokytoja supažindino kolegas su darbu 

Moodle aplinkoje ir skaitė pranešimus temomis „Virtualios aplinkos Moodle pristatymas“ bei 

„Nuotolinių, vaizdinių pamokų vedimo refleksija Moodle aplinkoje – privalumai, trūkumai“. Anglų 

kalbos mokytoja organizavo seminarą progimnazijos anglų kalbos mokytojams kartu su OUP atstove 

Balijos šalims M. Ogorodnikoviene. Pasibaigus 1-ajam karantino laikotarpiui metodinėse grupėse 

mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu bei įvairių skaitmeninių 

programų panaudojimą ugdymo turiniui įgyvendinti. Pagal galimybes organizuotas ugdymo(-si) procesas 

renkantis ne pamokos formą. Organizuoti 8 projektai. Iš jų 2 tarptautiniai eTwinning projektai ,,The joy 

of reading. Skaitymo džiaugsmas" (dalyviai 2 klasių mokiniai) ir "Shall we meet and celebrate?" (dalyviai 

5 klasių mokiniai). Miesto mastu vykdytas projektas ,,Mano vaikystės knyga" (dalyviai PUG ugdytiniai ir 

3 kl . mokiniai). Progimnazijoje organizuotas ir vykdytas projektas, skirtas Pasaulinei Turizmo dienai 

"Pažink Lietuvą" (6 kl. mokiniai), ,,Pirma pažintis su klasika" (PUG ugdytiniai ir 1 kl. mokiniai), 

integruotas chemijos ir technologijų projektas "Sveriu, gaminu ir skaičiuoju" (8 kl. mokiniai), integruotas 

dalykų (gamta ir žmogus ir informacinės technologijos) projektas „Kosmoso įdomybės“ (6kl. mokiniai). 

Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte, skirtame tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti „Tolerancijos 

dėlionė“ (PUG, 3-4 kl. ir 5-8 kl. mokiniai). Tarptautinei Antikorupcijos dienai paminėti organizuota 

netradicinė pamoka su svečiu J.Didžiuliu „Esu sąžiningas“ (7a kl. mokiniai). Virtuali netradicinė pamoka 

vyko 2 kl. mokiniams „Mokausi būti atsakingas“. Pamoką vedė „Mars Lietuva“ atstovai. Pasinaudojus 

kultūros paso teikiama paslauga kiekvienam 1-8 klasių mokiniui buvo sudaryta galimybė sužinoti daugiau 

apie tradicinius lietuvių liaudies žaidimus ir kitokias pramogas edukacinėje veikloje „Tradiciniai lietuvių 

liaudies žaidimai ir pramogos kiekvienam mokiniui“. 

6.2. kurti palankias ugdymosi aplinkas įvairių poreikių mokiniams.Įgyvendinant šį uždavinį 

organizuoti jau tradiciniais tapę renginiai miesto progimnazijų ir gimnazijų mokiniams tokie kaip: 2-3 

klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „Kalbos labirintai“; dainos festivalis “Ir vėl vakaras“, skirtas 

V.Kernagio  atminimui. Mokiniai savo žinias ir gebėjimus galėjo pademonstruoti progimnazijoje 

organizuotuose 8 konkursuose bei 8 olimpiadose. Meninius bei kulinarinius gebėjimus galėjo 

demonstruoti technologijų dalyko virtualiame konkurse „Velykiniai linkėjimai iš "Smeltės". 

Konkursiniais darbai pateikti nuotraukose, kuriomis džiaugėsi visa progimnazijos bendruomenė. 2-3 kl. 

mokiniai varžėsi lietuvių kalbos konkurse „Gramatikos šalyje“. 5 klasės mokiniai savo žinias tikrinosi 

anglų k. konkurse „Spelling Bee“. Tradiciniais tapę konkursai ,,Graži rašysena- mano atspindys“ ir ,,Moki 

žodį – žinai kelią“ patikrino 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius. Istorijos mokytojai 

organizavo "Geriausias istorijos žinovas 2020" ir "Kas ir kodėl Lietuvoje?" konkursus. Konkursų ar 

olimpiadų laimėtojai garbingai atstovavo Progimnaziją miesto konkursuose bei olimpiadose. Sportinius 

gebėjimus  6 kl. mokiniai demonstravo tarpklasinėse varžybose „Greiti, vikrūs ir sumanūs“. 4-5kl 

mokiniai varžėsi Kvadrato varžybose. Meninė mokinių ūgtis buvo atskleidžiama darbų parodose. Darbai 

eksponuoti įvairiose progimnazijos erdvėse. Surengtos tokios kūrybinių darbų parodos: „Pavasario 

žingsniai“, "Mano gimtinė - Lietuva",  „Po skėčiu“, „Rudenėjančiu taku“, "Šerkšno takeliu", ,,Žiemos 

pasaka", "Mūsų širdies dalelė - Mokytojams".  Progimnazijos svetainėje pristatyta virtuali paroda 

"Kvėpuoju kūrybiškumu". Parodai „Eglutė kitaip“ darbelius ruošė 1-4 kl. mokiniai su šeimomis. 

Skirtas dėmesys pilietiškumo ugdymui. Istorijos, etikos, dailės mokytojų padedami mokiniai paruošė 3 

informacinius pilietiškumą skatinančius stendus „Lietuvos Laisvės gynėjai“, „Vasario 16 – Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena“, „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui – 30“. Istorijos, lietuvių k. ir muzikos 

mokytojai bendradarbiaudami paruošė teminį renginį "Laisvės gynėjų diena". 1-8 kl. mokinius apjungė 

bendrai veiklai akcija "Lietuva - mano širdyje". Saugaus eismo prevencijai  vyko renginys „Saugaus 

eismo savaitė,, Aš saugus, kai žinau". Teminiu renginiu paminėta Europos kalbų diena. 

6.3. stiprinti bendruomenės sutelktumą, asmeninį tobulėjimą, tėvų, mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimą. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo suplanuota 15 renginių apjungsiančių ir mokytojus, 

ir mokinius, ir jų tėvelius bei 9 akcijos. Per visus 2020 metus kontakte galėjome dirbti tik 4 mėnesius. Tai 

pagrindinė priežastis dėl ko buvo iš dalies įvykdytos planuotos prevencinio mėnesio veiklos „Mokykloje 

patinka / nepatinka“, „Mandagumas mane puošia“, projektas – paroda „Moliūgų fiesta“, akcija „Lašelis 
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šilumos mažajam draugui“. Vyko nuotolinė akcija Pasaulinei Sveikinimosi dienai paminėti 

„Pasveikinkim vieni kitus!“ 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 65 mokiniams. Specialusis pedagogas (1 etatas) – 56 individualios 

konsultacijos (2019 m. –45 konsultacijos). Suteikta 342 kartus psichologinės konsultacijos: 85 tėvams, 

240 mokiniams, 17 mokytojams. Mokytojai vykdė socialinio emocinio ugdymo programas ,,Lion Quest. 

Paauglystės kryžkelė“ ir ,,Lion Quest. Laikas kartu“. 

2020 metais kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 10 dienų. Ypač aktyviai  

klausė seminarus nuotoliniu būdu. Visiems pedagogams organizuoti seminarai progimnazijoje: „Pažangą 

skatinantis grįžtamasis ryšys“, „Classroom platformos pritaikymas“, „Ugdymo diferencijavimas, 

individualizavimas ir personalizavimas“. 32 mokytojai visus metus klausė seminarų Pedagogas.lt. 

Individualiems pokalbiams su mokytojais ir specialistais tėvai pakviesti du kartus – suorganizuoti atvirų 

durų vakarai. Vykdyta elektroninė nuotolinė registracija padėjo efektyviai organizuoti tėvų susitikimus su 

mokytojais ir specialistais. 

Pamokos kokybei gerinti teiktos grupinės ir individualios konsultacijos bendruomenei – 

mokiniams, mokytojams ir tėvams. 

 

    

Specialistas 

 

Konsultacijos 2020 m. 

Mokinių  Tėvų Mokytojų 

Skaičius Kartai Skaičius Kartai Skaičius Kartai 

Psichologas 42 240 31 85 10 17 

Logopedas 65 320 27 27 12 12 

Spec.pedagogas 1-4 kl. 24       240 18 18 8 8 

Spec.pedagogas 5-8 kl. 32 79 14 17 4 4 

Soc. pedagogas 179 273 78 314 29 181 

Sveikatos specialistė 219 219 59 59 15 15 

Viso: 561 1371 227 520 78 237 

 

Tėvai (32 proc.) konsultuojasi su progimnazijoje dirbančiais specialistais ir dažnai sprendžia 

mokymosi ar elgesio sunkumus pasitelkdami pagalbą. 

 

7. 2020 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 

Stiprybės 

1. Geras progimnazijos bendruomenės mikroklimatas, vyrauja bendradarbiavimas ir 

partnerystė. 

2. Geras mokytojų dalykinis pasirengimas, aukšta kvalifikacija. (1 ekspertas, 25 

metodininkai, 20vyr. mokytojų,  gerai išmano IKT). 

3. Progimnazijoje teikiama kvalifikuota ir savalaikė specialistų pagalba visiems 

bendruomenės nariams. 

4. Savalaikis problemų sprendimas didina pasitenkinimą mokymusi ir darbu. 

5. Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, 

renginiuose. 

6. Naujų IKT metodų mokymasis ir panaudojimas pamokose. 
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7. Veikia pailgintos dienos grupės, priešmokyklinio ugdymo grupė.  

8. Progimnazija yra atvira organizacija, palaiko bendradarbiavimo ryšius su kitomis 

mokyklomis ir įstaigomis. 

Silpnybės 

1. Edukacinių erdvių stoka. 

2. Žema dalies mokinių mokymosi motyvacija. 

3. Didėja psichologinių problemų ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius. 

4. Neaktyvi pozicija miesto gyvenime, įvaizdžio kūrimas. 

5. Ugdymo procesas diferencijuotas tik daliai ugdytinių, dažniausiai specialiųjų poreikių 

mokiniams. 

 

Galimybės 

1. Stiprinamas progimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas organizuojant koncertus, 

parodas, atvirus renginius. 

2. Išnaudojamos bendradarbiavimo (mokytojų, tėvų ir mokytojų, tėvų ir mokinių) teikiamos 

galimybės, skatinama tėvų pagalba mokiniams. 

3. Sudaromos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją, dalyvauti renginiuose. 

4. Gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas. 

5. Tenkinami mokinių ugdymosi ir saviraiškos poreikiai (pasirenkamosios, neformaliojo 

švietimo programos, renginiai, savivalda). 

 

Grėsmės 

1. Trūksta lėšų ugdymo aplinkai kurti. 

2. Prastėjanti mokinių sveikata. 

3. Didėjantis elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių skaičius, motyvacijos stoka. 

4. Mokinių saugumas. 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

 STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2021 - 2023 m. strateginiai tikslai: 

8.1.mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo 

gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą, kokybiško ugdymo užtikrinimas. 

8.2. profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant IKT ir jas integruojant į 

ugdymo procesą, taikant virtualią ir nuotoliniam mokymui (si) skirtą platformą. 

9. Prioritetas – profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, mokinių pasiekimų ir 

veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas.  

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1.siekti individualios mokinių pažangos, taikant šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, 

modernizuojant aplinką; 

10.2. skaitmeninio ugdymo turinio taikymas ir mokymosi virtualioje aplinkoje organizavimas. 

11. Metiniai uždaviniai: 

11.1. teikti pagalbą skirtingų poreikių mokiniams diferencijuojant, personalizuojant ir integruojant 

ugdymo(si) procesą; 

11.2. tobulinti aplinkas, palankias mokinio mokymosi sėkmei; 
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11.3. stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno bendruomenės nario 

atsakomybės. 

 

 

IV SKYRIUS 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

12.1. teikti pagalbą skirtingų poreikių mokiniams diferencijuojant, personalizuojant ir integruojant 

ugdymo(si) procesą  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Data 

1.  Netradicinės tėvų-svečių  pamokos „Tau, 

mokytojau“ 

Klasių vadovai Spalio 5 d. 

2.  Pamokos netradicinėse erdvėse 1 – 8 klasių 

mokiniams 

Mokytojai 2021 m. 

3.  Individualios mokinio pažangos stebėjimo 

vykdymas 

Mokytojai, klasių 

vadovai 

2021 m. 

4.  Skaitmeninių EMA pratybų naudojimas 

matematikos ir gamtos mokslų pamokose 

Mokytojai 2021 m. 

5.  Dalyvavimas seminaruose apie šiuolaikiškus 

mokymosi metodus, jų taikymas ugdymo 

procese 

Mokytojai 2021 m. 

6.  Pamokos netradicinėse edukacinėse erdvėse, 

mokyklos partnerių įstaigose 

Mokytojai 2021m. 

7.  Supažindinimas su vertinimo normomis ir 

reikalavimais įvairių dalykų pamokose 

Mokytojai 2021 m. 

8.  Individualios kiekvieno mokinio pažangos 

stebėjimas ir vertinimas siekiant padėti jam 

mokytis ir išmokti. Įsivertinimo (refleksijos) 

skatinimas 

 

Mokytojai Rugsėjis 

9.  Individualios mokinio pažangos analizė. 

Progimnazijos pažangumo įvertinimas 

Klasės vadovai, 

administracija 

Sausis, 

birželis 

10.  Pasitarimai-mokymai 

Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais ypatumai 

 D.Oželienė, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 5-8 

kl. matematikos, 

informatikos, 

biologijos, 

chemijos, 

technologijų 

mokytojai 

Sausis  

11.  Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais ypatumai 

D.Oželienė, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai,  

vasaris 
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5-8 kl. kalbų 

mokytojai 

12.  Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais ypatumai 

D.Oželienė, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 5-8 

kl. istorijos, 

geografijos, 

menų, fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

vasaris 

13.  Atvirų pamokų stebėjimas, vedimas, aptarimas. 

Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas 

Metodinės 

grupės 

birželis 

gruodis 

14.  Išanalizuoti e-NMPP  4, 8 klasių rezultatus 

 

A.Matuzas 

D.Oželienė 

rugpjūtis 

15.  Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, 

numatant tobulinimo(si) kryptis 

A.Matuzas 

D.Oželienė 

birželis 

16.  Tikslinga pagalbos mokiniui specialistų veikla, 

teikiant pagalbą mokiniams, turintiems 

mokymosi motyvacijos problemų. Aptarimas 

VGK posėdžiuose 

D.Oželienė kovas 

lapkritis 

17.  Pamokos „Kolega kolegai“ Mokytojai veda,  

stebi, aptaria ne 

mažiau kaip dvi 

pamokas per 

metus  

 

visus metus 

18.  Atviros pamokos  

Integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka 

„Likimo traukinys“  

 

R. Lankelienė, 

R. Žiliutė 

 

balandis 

19.  Integruota fizinio ugd.ir muzikos pamoka ”Etno 

žaidimai fizinio ugdymo pamokose” . 6kl. 

R.Milašienė 

R.Baraišienė 

 

balandis 

20.  Biologijos pamoka “Mūsų eksperimentas” 6 kl. R.Grigaitienė gegužė 

21.  Integruota fizinio ugd.ir muzikos pamoka 

“Perkusija fizinio ugdymo pamokose”. 5-6kl. 

 

R. Grybaitė 

R. Baraišienė 

 

lapkritis 

22.  Metodiniai užsiėmimai „Mokome ir mokomės“ 

apie skaitmeninių priemonių pritaikymą 

pamokose 

Metodinė taryba vasaris 

23.  Pranešimai Mokytojų tarybos posėdžiuose arba 

konferencijoje 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai ar 

kitas grupės 

narys 

visus metus 

24.  Pranešimai apie NMPP pasiekimus 

progimnazijos mokytojų posėdyje 

4 kl. ir 8 kl. 

mokytojos 

rugpjūtis 
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25.  Pranešimai metodinių grupių susirinkimuose Metodinių grupių 

pirmininkai 

visus metus 

 

12.2. tobulinti aplinkas, palankias mokinio mokymosi sėkmei;  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1.  Lietuvių kalbos ir matematikos srautinio 

ugdymo vykdymas 7-8 kl. 

Administracija 

Dalykų mokytojai 

2021 m. 

2.  Diferencijuoto ugdymo 5 klasėse 

įgyvendinimas 

Administracija 

Dalykų mokytojai 

2021 m. 

3.  Mokinio individuali ūgtis eksponuojant 

darbus progimnazijos  erdvėse 

Mokytojai 

Būrelių vadovai 

nuolat 

4.  Plėtoti tarpdalykinę integraciją vykdant 

projektus  

Dalykų mokytojai visus metus 

5.  Progimnazijos  bendrųjų ir tarpklasinių 

renginių įvairovė, atitinkanti mokinių 

poreikius ir amžiaus ypatumus aktyviai 

įtraukiant tėvus 

Mokytojai 

Būrelių vadovai 

nuolat 

6.  Projektai 

Integruotas  istorijos – etikos projektas  

“Sausio 13 – Laisvės gynėjų diena“ (5-8 

klasės). 

 

R.Lankelienė, 

J.Čiūrienė 

M.Janukonis 

 

sausis 

 

 

7.  Integruotas dailės, technologijų projektas 

“Austinių audinių raštai ir spalvos” 

E. Enzinaitė 

Ž. Janulytė-

Slankauskienį 

vasaris 

balandis 

8.  Projektas „Neringa – Lietuvos kultūros sostinė 

2021“ (7-8 kl). 

J.Čiūrienė 

R.Lankelienė 

2021-03 

 

9.  Projekto „Drugelių auginimas“ pristatymas 

skirtas Pasaulinei Žemės dienai minėti. 8 kl. 

R. Grigaitienė 

 

kovas  

10.  Integruotas matematikos, informacinių 

technologijų, technologijų projektas 

 “Sveiko maisto receptai” (5kl.) 

 

E.Enzinaitė 

R.Skolovė 

N.Matuzienė 

L.Stonkienė 

A.Matuzas 

kovas 

birželis 

11.  Projektas „Žemės veidas“  6 klasių mokiniai. J.Padriezienė 

 

balandis 

 

12.  Integruotas biologijos su IT projektas 

„Vaistiniai augalai“ 8 klasės 

R. Grigaitienė 

R. Skolovė 

balandis 

13.  Pirmųjų klasių mokinių projektas “Abėcėlės 

gražumėlis” 

Ž. Kontautienė 

G.Juodeškienė 

B.Kauneckienė 

R.Pundzienė 

balandis - 

gegužė 

14.  Integruotas projektas matematika su IT 

„Viskas apie kubą“ 5-6 klasės 

N. Matuzienė 

L. Stonkienė 

R. Skolovė 

L. Sadauskienė 

A.Matuzas 

 

balandis-

gegužė 

15.  Projektas  „Kodas (x;y)“ 6 klasės. R. Skolovė gegužė 



8 
 

 L. Stonkienė 

16.  Projektas, skirtas Europos dienai „Aš Europos 

pilietis“ 8 kl.  

J.Padriezienė 

 

gegužė 

 

17.  Projektas „Mes – europiečiai“, skirtas 

paminėti Europos kalboms. 

Kalbų metodinė 

grupė 
rugsėjis 

18.  Projektas, skirtas Turizmo dienai.  J.Padriezienė rugsėjis 

19.  Projektas “Gyvasis kampelis” 5-8 kl. R.Grigaitienė rugsėjis  

20.  Projektas, skirtas Muzikos dienai R.Milašienė 

R.Grybaitė 

A.Kontautienė 

spalis 

21.  Projektas „Jaunieji ETNO edukatoriai“ R.Milašienė gegužė- 

spalis 

22.  Tarptautinis EMILE projektas Rųta Grybaitė 

Irena Eirošienė 

lapkritis 

23.  eTwinning projektas  

“ Christmas is all around us” 

E. Gužauskienė  

R. Bučmienė 

J. Mockutė-

Serepinienė 

V. Kairienė 

lapkritis- 

gruodis 

24.  Projektas, skirtas Antikorupcijos dienai 

„Pradėk nuo savęs“. 

J.Padriezienė 

 

gruodis 

 

25.  Renginiai miesto mokyklų mokiniams 

Miesto 2-3 klasių mokinių lietuvių kalbos 

konkursas „Kalbos labirintai“ 

R.Bučmienė 

R.Ramanauskienė 

 

balandis 

26.  Dainos festivalis “Ir vėl vakaras“, skirtas 

V.Kernagio  atminimui 

D.Oželienė 

R.Milašienė 

lapkritis 

27.  Užsienio kalbų ir muzikos tarpmokyklinis 

atviras renginys „Smeltės X-Faktorius. 

I. Norvaišienė, 

muzikos mokytojos 
gegužė 

28.  Konkursai 

„Geriausias Klaipėdos istorijos žinovas“, 

skirtas Klaipėdos prijungimui prie Lietuvos 

 (5 kl.). 

 

J.Čiūrienė 

 

 

sausis 

 

29.   Meninio skaitymo konkursas. I etapas R. Bertašienė sausis 

30.   50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas. I etapas. 
R. Žiliutė sausis 

31.   Dailaus rašto konkursas ,,Graži rašysena- 

mano atspindys“. I etapas 
R. Bertašienė vasaris  

32.    „What do you know about Great Britain" 6 

kl. 

V. Bergelienė kovas 

33.   Knygų ekspertų kovos 5-6 klasės. I etapas. 
R. Bertašienė 

sausis- 

kovas 

34.  
Knygų ekspertų kovos 7-8 klasės. I etapas.  R. Žiliutė 

sausis- 

kovas 

35.  Raštingiausio moksleivio konkursas ,,Moki 

žodį – žinai kelią“ (5-7 klasių diktantas).  

I etapas 

R. Visockaitė kovas 

36.   2 - 3 kl. mokinių lietuvių kalbos konkursas 

,,Gramatikos šalyje “ . I etapas 

R.Širokich(2 kl.) 

E.Gužauskienė(3 kl.) 

kovas 

37.   1-4 kl. mokinių diktanto konkursas R.Pundzienė (1 kl.) kovas- 
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„Raštingiausias mokinys“. I etapas G.Kubilienė (2 kl.) 

R.Bučmienė(3 kl.) 

R.Naujokaitienė(4 

kl.) 

balandis 

38.   1-4 kl. skaitovų konkursas „Išskleisk sparnus, 

vaikyste“ (1-4 kl.) I etapas 

I.Masaitienė balandis 

39.   Pasakininkų konkursas. I etapas. R. Žiliutė balandis 

40.   Matematinis konkursas „Kelias į Olimpą“ 5 

klasės. I etapas 

L. Stonkienė 

R. Skolovė 

N. Matuzienė 

A. Matuzas 

balandis 

41.  LMNŠC konkursas “Mano žalioji palangė” I 

etapas 

R.Grigaitienė gegužė 

42.   LMNŠC konkursas “Lietuvos gamtininkas” I 

etapas 

R.Grigaitienė rugsėjis-spalis  

43.  LR Konstitucijos konkursas (6-8 klasės). I 

etapas  

J.Čiūrienė spalis 

44.   Dailyraščio konkursas ,,Dailus raštas akį 

glosto” ( 2 - 4 kl.) 

Ž.Kontautienė 

B.Kauneckienė 

lapkritis 

45.  Viktorinos 

 Protų mūšis „Viduramžių pramogos ir 

žaidimai“. 7-8 kl. 

 

J.Čiūrienė 

 

 

sausis 

 

46.   Integruotas istorijos-etikos protų mūšis “Kas 

ir kodėl Lietuvoje?”   (nuotoliniu būdu, 7-os 

klasės). 

R.Lankelienė, 

J.Čiūrienė 

 

vasaris 

 

 

47.   Gamtos mokslų viktorina „Intelektualinė 

mozaika“. 7-8 klasės. 

L. Stonkienė 

R. Skolovė 

L. Sadauskienė 

L. Mozūraitienė 

R. Grigaitienė 

kovas 

48.  “Sveikame kūne sveika siela” 3 kl. E. Gužauskienė  

R. Bučmienė 

J. Mockutė-

Serepinienė 

V. Kairienė 

balandis 

49.   Istorijos –geografijos viktorina skirta Europos 

dienai. 

J.Padriezienė 

M.Janukonis 

gegužė 

50.  Olimpiados 

 Matematikos olimpiada. I etapas. 5-8 kl. 

 

R. Skolovė 

L. Stonkienė 

N. Matuzienė 

A. Matuzas 

 

vasaris 

51.  Mokyklinė rusų kalbos olimpiada.  

I etapas. 7-8 kl. 
V. Mikulina vasaris 

52.  Technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 

2021 m.“. I etapas. 8kl. 
E.Enzinaitė vasaris 

53.  Lietuvių kalbos olimpiada. I etapas. 8 kl. R. Bertašienė vasaris 

54.  Anglų kalbos olimpiada. I etapas. 5-8 kl. J. Stragockienė 

I.Norvaišienė 

V.Bergelienė 

kovas 
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M.Malgina 

55.  Matematikos olimpiada „Skaičių šalyje“. 

 I etapas. 3-4 kl. 

E.Gužauskienė 

S.Strazdienė 

kovas 

56.   Pasaulio pažinimo olimpiada ,,Mano 

gaublys".  

I etapas. 2-4 kl. 

I.Masaitienė 

J. Mockutė-

Serepinienė 

R.Ramanauskienė 

kovas 

57.   Geografijos olimpiada „Mano Gaublys“.  

I etapas. 6-8 kl. 

J.Padriezienė 

 

kovas 

58.   Dorinio ugdymo (etika/tikyba) olimpiada.  

I etapas. 8 kl. 

R.Lankelienė 

 

kovas-balandis 

59.   S.Vaitekūno vardo geografijos olimpiada. 

 I etapas. 8 kl. 

J.Padriezienė 

 

balandis 

60.   5-oji Gamtos- biologijos (Steam) olimpiada. 

 I etapas. 5-8 kl.  

R. Grigaitienė balandis 

61.   Istorijos olimpiada. I etapas. 5,7-8 kl.  J.Čiūrienė balandis-

gegužė 

62.   Nacionalinė Aplinkosaugos olimpiada.  

I etapas. 5-8 kl. 

J.Padriezienė 

 

lapkritis 

63.  Egzaminai 

Europos egzaminas. I etapas. (8 kl.) 

 

J.Padriezienė 

 

2021-05-09 

64.  LR Konstitucijos egzaminas. I etapas. (5-8 kl.) J.Čiūrienė spalis 

65.  Varžybos 

 Kvadrato varžybos 4, 5,6 kl. 

 

R.Baraišienė 

2021 

 

66.  Baudų metimo konkursas 5-8 kl. T.Katliorius 2021 

67.   Estafetinis bėgimas 5-8 kl. T.Katliorius 2021 

68.  Krepšinio varžybos 3x3 T.Katliorius 2021 

69.  Parodos 

Stendas – paroda „Atmintis gyva, nes liudija“ 

(5-8 kl.) 

 

 

Ž.Janulytė-

Slankauskienė 

R.Lankelienė 

J.Čiūrienė 

 

sausis 

 

 

70.  Stendas – paroda „Vasario 16 – Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena“ 

J.Čiūrienė 

 

vasaris 

 

71.  Stendas – paroda „Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimui – 31“ 

J.Čiūrienė 

M.Janukonis 

kovas 

 

72.  Stendas – paroda „Šv.Velykų belaukiant“ 

 

L.Iljinienė 

V.Smilgienė 

balandis 

 

73.  Stendas – paroda „Gyvybę turiu tik vieną“, 

skirta Gyvybės dienai paminėti 

L.Iljinienė 

 

balandis 

 

74.  Stendas – paroda „Adventas“ L.Iljinienė 

Ž.Janulytė-

Slankauskienė 

lapkritis 

75.   „ Daiktai ir jų istorijos“ 

 

R.Lankelienė 

 

kovas 

76.   IT darbų paroda. 3 kl. N. Matuzienė balandis-

gegužė 

77.   Fotografijų paroda “Kur slypi grožis” E.Enzinzitė gegužė 

78.  Darbelių būrelio “Bitučių dirbtuvėlės” G.Juodeškienė  
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mokinių darbų parodos 

“Tau - Lietuvėle”.  

“ Skrisk paukšteli” . 

“ Ruduo mano delne “. 

“Šalta, balta žiemos pasakėlė 

 

vasaris 

gegužė 

spalis 

gruodis  

79.   Dekoratyvinių karpinių būrelio „Karpinukas“ 

mokinių darbų parodos 

„Pavasario spalvos“ 

„Sveika, balta žiemuže“ 

R.Bučmienė  

 

balandis 

gruodis 

80.   Mokinių kompiuterinių darbų paroda 

„Žiemos fantazija“ 3-6 klasės. 

R. Skolovė 

N. Matuzienė 

L. Sadauskienė 

lapkritis-

gruodis 

 

 

81.  Teminiai stendai- parodos 

 „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui - 31“  

 

J.Čiūrienė 

 

kovas 

82.   “Šv.Velykų belaukiant”  L.Iljinienė 

R.Petrulienė 

balandis 

83.   „Šeima – didžiausia vertybė“. Skirta 

Tarptautinei Šeimos dienai paminėti. 

 

L.Iljinienė 

R.Lankelienė 

 

gegužė 

 

84.  „Mano MOKYTOJAS“. Skirta Mokytojo 

dienai paminėti. 

L.Iljinienė 

R.Lankelienė 

spalis  

85.   Stendas-paroda, skirta Tolerancijos dienai.  

 

R.Lankelienė 

L.Iljinienė 

R.Petrulienė 

lapkritis 

 

86.  “Laukiame šv.Kalėdų”. Skirta Adventui ir 

šv.Kalėdoms. 

L.Iljinienė gruodis 

87.  Popietės 

 Frankofonijos dienai „Galiu kalbėti 

prancūziškai“ (4-8 kl.) 

I. Eirošienė, 

R.Grybaitė 

balandis 

88.    Spaudos atgavimo dienai paminėti R.Žiliutė gegužė 

89.   Šauniausiųjų pradinukų apdovanojimas. G.Kubilienė 

I.Masaitienė 

vasaris 

 

90.   „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui – 31“ 

(1-4 kl.) 

 

A.Kontautienė 

I.Stonienė 

kovas 

91.   Europos kalbų dienai paminėti „Kokiomis 

kalbomis kalba Europoje?“ 

I. Norvaišienė  

J.Stragockienė 

rugsėjis 

92.   „Smeltėje skamba muzika“, skirta Muzikos 

dienai 

Muzikos mokytojos spalis 

93.  Popietė – šventė „Vaikystės žiedeliai“ 4-tų 

klasių mokiniams 

R.Ramanauskienė 

S.Strazdienė 

S.Radevičienė 

R.Naujokaitienė 

A.Kontautienė 

birželis 

94.  Popietė- šventė „Sudie, „Smelte“...8-tų klasių 

mokiniams 

7 klasių vadovės 

R.Grybaitė 

R.Milašienė 

birželis 
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 12.3. stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno bendruomenės 

nario atsakomybės. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1.  Parodų organizavimas progimnazijos  

koridoriuose  

Mokytojai 2021 m. 

2.  Kelionių, išvykų, ekskursijų organizavimas  Klasių vadovai 2021 m. 

3.  Pranešimai mokyklos internetinėje svetainėje Mokytojai, 

administracija 

2021 m. 

4.  Tradicinių progimnazijos renginių 

organizavimas. Renginiai visai bendruomenei 

ir socialiniams partneriams. 

Renginių 

organizavimo grupė 

2021 m. 

5.  Atvirų durų vakarai tėvams. Individualūs tėvų 

susitikimai su 1-8 klasėse dirbančiais 

mokytojais ir specialistais 

 

Mokytojai 

specialistai 

administracija 

balandis, 

lapkritis 

6.  Mokinių savivaldos ir asmeninių iniciatyvų 

puoselėjimas 

D.Oželienė 2021 m. 

7.  Tėvų savivaldos ir asmeninių iniciatyvų 

puoselėjimas 

A.Matuzas 2021 m. 

8.  Projektai 

”Sveikatiada” 

 

Dovilė Stasiškienė 

Evalda Enzinaitė 

Regina Baraišienė 

Tadas Katliorius 

 

visus metus 

9.   Praktinė patyriminė veikla „Neužrakink 

sveikatos skrynios“ 

R. Grigaitienė 

D. Stasiškienė 

balandis 

10.   „Mano Lietuva“  Organizacinė grupė vasaris-kovas 

11.   „Žemė ir Vanduo“  Organizacinė grupė kovas-balandis  

12.  ,,Vandenėlis troškulį malšina, prausia, 

atgaivina” 

PUG mokytojos  

 

 

13.   „Būk sveikas ir stiprus“ Organizacinė grupė balandis 

14.   „Šeima – didžiausia vertybė“ Organizacinė grupė gegužė 

15.   Pradinių kl, mokinių šeimų sporto šventės 

„Sportas sujungia“. 

Klasių mokytojos  

FU mokytoja 

R.Baraišienė 

 

16.   Informacinių technologijų būrelio 

„Pixeliukas“ skaitmeninių darbų paroda 

„Mano šeima- mano stiprybė“ 

E.Gužauskienė gegužė 

17.   „Keliaukim į vasarą“.  birželis 

18.   Baigiamasis mokyklos meno  kolektyvų 

koncertas 

 

I.Stonienė 

A.Kontautienė 

R.Grybaitė 

R.Milašienė 

birželis 

19.  „Moliūgų fiesta“ Organizacinė grupė rugsėjis 

20.  „Profesija – MOKYTOJAS“ Organizacinė grupė spalis 

21.  Prevencinis mėnuo ir Tolerancija  Organizacinė grupė lapkritis 

22.  „Smeltės Kalėdos“ Organizacinė grupė gruodis 

23.  Akcijos:   



13 
 

 ,,Bėgu už Lietuvos laisvės gynėjus“. 5-8 kl. T.Katliorius sausis 

24.   Ėjimo-bėgimo akcija ,,Aš klaipėdietis aš 

žinau Klaipėdos istoriją“. 5-8 kl. 

T.Katliorius sausis 

25.  „Diena be triukšmo“ (skirta pažymėti 

tarptautinę kovos su triukšmu dieną) 

PUG mokytojos 

R.Širokich 

balandis 

26.  „Padėkos paštas“ 

 

R.Lankelienė 

 

gegužė 

 

27.  “Lašelis šilumos mažajam draugui”. V.Dozorec spalis 

28.  „Būk pasveikintas“. Skirta Pasisveikinimo 

dienai paminėti. 

R.Lankelienė lapkritis 

 

 

V SKYRIUS 

 SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, ADMINISTRACINIAI PASITARIMAI 

 

12.4. progimnazijos tarybos posėdžiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Data 

1.  Progimnazijos 2021 m. veiklos plano tvirtinimas. 

Progimnazijos direktoriaus veiklos ir ūkinės 

finansinės veiklos už 2020 m. tvirtinimas. 

Progimnazijos tarybos veiklos plano 2020 m. 

tvirtinimas. 

Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programos 2021-2023 m. m. 

pritarimas 

J.Padriezienė 

A.Matuzas 

 

sausis 

2.  Diskusija „Progimnazijos erdvės“. J. Padriezienė kovas  

3.  „Šeima-didžiausia vertybė“ (renginiai, skirti 

Šeimos mėnesiui).   

J. Padriezienė 

R. Adomaitienė 

gegužė 

4.  Vadovėlių užsakymo 2021-2022 m.m. sąrašo 

aptarimas ir tvirtinimas. 

V.Nemčiauskienė gegužė 

5.  Ugdymo plano 2021-2022 m.m. projekto 

svarstymas. 

A. Matuzas birželis 

6.  Lapkričio 6-oji –Pyragų diena.  

  

L. Ščerbienė 

J. Padriezienė 

lapkritis 

7.  Paramos akcija „Padovanok Viltį“ 

 

In. Nikitina 

J. Padriezienė 

lapkritis-

gruodis 

8.  Progimnazijos metinės veiklos programos 2022 

metams projekto aptarimas ir tvirtinimas.  

 

J. Padriezienė gruodis 

 

12.5. progimnazijos metodinės tarybos posėdžiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Data 



14 
 

1.  2021 m. metodinės veiklos plano tvirtinimas A.Matuzas 

I.Masaitienė 

sausis 

2.  Skaitmeninio turinio naudojimas, šiuolaikinių 

ugdymosi metodų taikymas bei ugdymo 

proceso diferencijavimas, individualizavimas, 

personalizavimas pamokose. Administracijos 

pastebėjimai. 

A.Matuzas 

D.Oželienė 

I.Masaitienė 

balandis 

3.  2021m. I pusmečio vykdytų metodinių veiklų 

siekiant įgyvendinti numatytus tikslus apžvalga. 

Kryptys II pusmečiui.  

A.Matuzas 

I.Masaitienė 

gegužė 

4.  Metodinės tarybos pirmininkės 2 metų veiklos 

ataskaita. Rinkimai. 

A.Matuzas 

I.Masaitienė 

birželis 

5.  2021-2022 m. m. progimnazijos ugdymo plano 

projekto svarstymas 

A.Matuzas 

I.Masaitienė 

birželis 

6.  Metodinės veiklos įvertinimas ir darbo gairių 

numatymas 2022 metams  

A.Matuzas 

I.Masaitienė 

gruodis 

 

12.6. progimnazijos mokytojų tarybos posėdžiai: 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Data 

1.  Nuotolinio mokymo naujų dokumentų analizė, 

aptarimas ir tvirtinimas 

A. Matuzas  

D. Oželienė 

sausis 

2.  I pusmečio ugdymo kokybės ir  pažangumo 

ūgties analizė (rezultatai, rekomendacijos) 

A. Matuzas  

D. Oželienė 

vasaris 

3.  1-4 klasių II pusmečio ir metinių rezultatų 

analizė ir kėlimas į aukštesnę klasę 

A. Matuzas, 

D.Oželienė 

birželis 

4.  5-8 klasių II pusmečio ir metinių rezultatų 

analizė ir kėlimas į aukštesnę klasę 

Ugdymo plano 2021-2022 m.m. projekto 

svarstymas  

A. Matuzas 

D. Oželienė 

 

birželis 

5.  1. 2020-2021 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė,  2021 – 2022 m. m. 

ugdymo plano pristatymas. 

2. Mokiniams skirtų papildomų darbų rezultatų 

aptarimas. 

3. Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas ir 

pastabos 

A. Matuzas 

D. Oželienė 

 

rugpjūtis 

6.  2021 m. progimnazijos veiklos analizė, veiklos 

tikslų ir uždavinių 2022 m. nustatymas 

A.Matuzas gruodis 

 

               

                12.7. įgyvendinti Vaiko gerovės komisijos veiklos plane numatytas priemones (žr.1 priedas) 
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VI SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

13. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti tokie pokyčiai: 

13.1. ugdydami mokinius mokytojai atsižvelgs į individualias kiekvieno mokinio galimybes ir 

teiks tikslingą pagalbą įvairių poreikių mokiniams; 

13.2. mokytojai pamokose taikys inovatyvius mokymo metodus ir dalinsis gerąja darbo patirtimi 

su kolegomis; 

13.3. mokiniai turės galimybę išsiaiškinti pamokoje nesuprastas savo mokymosi spragas 

pusmečiuose, didės mokinių mokymosi motyvacija; 

13.4. mokiniai pozityviau vertis savo individualius pasiekimus; 

13.5. mažės probleminių situacijų pamokose ir progimnazijoje; 

13.6. stiprės progimnazijos tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas siekiant bendruomenės 

sutelktumo ir iniciatyvumo priimant sprendimus. 

 

VII SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

14. Veiklos planui  įgyvendinti bus skiriamas 340,4 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto ir 1052,30 

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

15. Dalis veiklos plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 9,5 tūkst. 

Eur. pajamų už paslaugas), nuomos (planuojama gauti 4,4 tūkst. Eur) ir paramos lėšų (planuojama gauti 

5,0 tūkst. Eur.) ir lėšos, skirtos skaitmeninio ugdymo plėtrai- 21,3 tūkst.Eur. 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

17. Priežiūrą vykdys progimnazijos direktorius. 

18. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma progimnazijos savivaldos institucijoms, steigėjui 

ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

_________________________ 
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1 priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

1. 2020 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. Įgyvendinant 2020 m. planą buvo atsižvelgta į 2020 m. prioritetus švietimo srityje ir 

suformuluotas tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos 

kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  
Tikslo įgyvendinimui numatyti 2 uždaviniai: 

1.1. Kurti saugų, sveikatai bei mokymuisi palankų klimatą, orientuotą į pozityvias emocijas ir 

individualias vaiko savybes . 

Vaiko gerovės komisija posėdžiavo 10 kartų. Visuose posėdžiuose buvo aptariami spec. poreikių 

mokinių mokymosi ypatumai, švietimo pagalbos galimybės, suplanuotos veiklos pamokos kokybei 

gerinti.  

2020 m. daug dėmesio skirta spec. poreikių mokinių ugdymui. Dirbdami individualiai specialistai 

stebėjo mokinių pažangą, ją fiksavo. Sunkumų kėlė nuotolinis darbas. 

2020 m. išskirtinis dėmesys buvo tęsiamas  gabių mokinių ugdymui.  Nuo 2020m. rudens 

tęsiamas  pradėtas darbas diferencijuotose pagal gebėjimus mokinių klasėse. Tai taikoma 5 kl. , 6 klasėse 

visuose dalykuose ir 7 klasėse - lietuvių k. ir matematikos pamokose. 

Mokinių savijautos ir mokymosi motyvacijos gerinimui suorganizuoti grupiniai užsiėmimai 5-8 

kl. mokiniams. Visiems mokiniams suorganizuotos ramios ir aktyvios pertraukos, kurių metu mokiniai 

galėjo pailsėti, mokėsi meditacijos arba pasirinkę aktyvią veiklą – pašokti, pajudėti. (Kol nebuvo 

nuotolinio mokymo) Mokytojams suorganizuoti „Ypatingo atvejo“ užsiėmimai, kuriuos vedė psichologė 

ir spec. pedagogė. Visi kartu sprendė ir ieškojo pagalbos būtų ypatingiems mokiniams. 

Įvedus daugelį naujovių (gabių mokinių ugdymas, motyvacijos kėlimas) – atlikti tyrimai. Jie 

pristatyti VGK posėdžiuose ir administracijos  susirinkimuose. 

Pamokos kokybei gerinti teiktos grupinės ir individualios konsultacijos bendruomenei – 

mokiniams, mokytojams ir tėvams. 

 

    

Specialistas 

 

Konsultacijos 2020 m. 

Mokinių  Tėvų Mokytojų 

Skaičius Kartai Skaičius Kartai Skaičius Kartai 

Psichologas 42 240 31 85 10 17 

Logopedas 65 320 27 27 12 12 

Spec.pedagogas 1-4 kl. 24 240 18 18 8 8 

Spec.pedagogas 5-8 kl. 32 79 14 17 4 4 

Soc. pedagogas 179 273 78 314 29 181 

Sveikatos specialistė 219 219 59 59 15 15 

Viso: 561 1371 227 520 78 237 
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Tėvai (32 proc.) konsultuojasi pas mokykloje dirbančius specialistus ir dažnai spendžia mokymosi 

ar elgesio sunkumus pasitelkdami pagalbą. 

Kaip ir kasmet soc.pedagogė fiksavo stebimų mokinių pažangą. Kartą per mėnesį soc. pedagogė 

susitiko su stebimais mokiniais, aptarė sunkumus ir elgesio keitimo galimybes. Vykdant reguliarius 

pokalbius stebimų mokinių elgesys pasikeitė. Nuotolinio mokymosi metu dažnai skambindavo mokinių 

tėvams, taip pat pokalbius tęsdavo ir su žemesnės motyvacijos turinčiais mokiniais. 

Atlikti du tyrimai apie nuotolinį mokymąsi ir sunkumus. 

 

1.2. Organizuoti prevencines ir intervencines priemones progimnazijoje. 

Mokiniams pravestos  įvairių tematikos šviečiamosios veiklos: 20 psichologinių  klasės 

valandėlių, 1 tęstinė mokinių grupė – 8 užsiėmimų grupėse, 23 klasės valandėlės skirtos socialinių temų 

analizei, 120 veiklų buvo skirtos sveikatos gerinimo ir žalingų  įpročių prevencijos žinių gilinimui. 

Temos: ,,Bemielė duona“, ,,Sveikos užtepėlės“, ,,Kodėl reikia plautis rankas?“, „Mergaičių lytinis 

brendimas, higiena“   „Pažink mane labiau“, ,,Mokinio gero elgesio taisyklės mokykloje“ „Kaip teisingai 

pasirinkti profesiją“. „Profesijos pasirinkimas“. „Saugus internetas“. „Elektroninės patyčios, jų grėsmės“. 

„Aš toks  - Tu kitoks“. „Žalingiems įpročiams NE“. „Klasės mikroklimato gerinimas“, „Saugus elgesys 

kelyje“ (vedė policijos spec.). „Teisinė atsakomybė“(vedė policijos spec.),  „Kas man gali padėti, kai esu 

nuskriaustas?“, „Artėja 5 klasė, ką reikia žinoti?“, Kada kreiptis į psichologą?“. Vykdytas psichologinis 

tėvų švietimas. Temos: „Priešmokyklinės grupės vaikų brandumo mokyklai tyrimo rezultatai“, „5 klasių 

mokinių adaptacijos ypatumai progimnazijoje“, „Patyčios mokykloje. Ką daryti?“, Rekomendacijos 

mokiniams, kaip padėti Klasių vadovės ir specialistai ieškojo įdomių erdvių ir metodų, kad skatintų 

mokinius ir jų tėvus rinktis sveiką gyvenimo būdą. Mokyklos mokiniai dalyvavo konkursuose, 

renginiuose, akcijose. Progimnazija panoro tapti viena iš sveikatą stiprinančių mokyklų Lietuvoje: pateikė 

paraišką ir parengė 5 metų planą. Planas atitiko konkurso reikalavimus ir progimnazijai suteiktas sveikatą 

stiprinančios mokyklos vardas. 
Suorganizuotos akcijos: „Renkuosi pūsti burbulus, o ne rūkyti...“, „Vandens diena“, Suorganizuoti 

konkursai:  „Nerūkau, sveikai užkandžiauju“, „Ar žinai kiek sveria tavo kuprinė?“. 

Išleista nemažai informacinių stendų bendruomenei aktualiomis temomis:,, Sveika mityba“  
„Gripas ar peršalimas?“, „Rankų higiena“, ,,Natūralūs vitaminai iš maisto stiprinti imuninei sistemai“, 

„Akys – mūsų veidrodis, stiprinkime jas“, „Mano atostogos – saugios“, Erkės ir jų platinamos ligos“, 

„Priešpiečių dėžutė – maisto idėjos“, „Fizinio aktyvumo nauda“, „Elektroninėms patyčioms – STOP“, 

„Sveikatiada“, ,,Diabetas“, ,,Kokias emocijas aš žinau?“, ,,Valgymo sutrikimai“, „Rekomendacijos dėl 

koronaviruso“, „Koronovirusas, prevencija mokykloje“ ir t.t. 

Vyko intensyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas su VTAT, PPT, PŠKC, Policijos 

nepilnamečių reikalų specialistais, VŠGC specialistais.  Įvairioms institucijoms parengta ir pateikta 44 

mokinių charakteristikos.  

Mokinių saviraiškos, pilietinio sąmoningumo ugdymui buvo pasitelkti „Sveikatiados“ ir “Mes 

rūšiuojam projektai”. Mokykla aktyviai dalyvauja projektuose „Vaisių vartojimo skatinimas“, „Pieno 

produktai vaikams“.  

Nuo rugsėjo mėn. visos 1-8 kl. pradėjo diegti Lion Quest programą „Paauglystės kryžkelėje“ ir 

„Laikas kartu“.  

Siekiant užtikrinti saugumą progimnazijoje ir mokant mokinius laikytis elgesio taisyklių jau ne 

vienerius metus pildomi „Elgesio taisyklių pažeidimo“ lapai. Jei mokiniai prasižengia daugiau nei tris 

kartus ir netinkamas, nesaugus elgesys kartojasi – informuojami tėvai, su jais aptariama situacija. 

 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 2021 M. SAUSIO 1 D. 

 

2. Progimnazijoje mokosi 730 ugdytiniai: 1-4 klasėse - 710  mokinių ir 20 priešmokyklinės grupės 

auklėtinių . Iš jų 87 mokiniai turi specialiųjų ugdymosi poreikių: nedideli sutrikimai- 29 mokiniai, 
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vidutiniai- 51 mokinys, dideli sutrikimai- 7. Iš jų 1 mokinys turi individualizuotą programą. 33 mokinių 

turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.  2-8 klasėse socialiai remiami yra 44 mokiniai, jie gauna nemokamą 

maitinimą. Globojamų mokinių yra 12. 122 mokiniai turi vieną iš tėvų dirbantį užsienyje. Stebimų 

mokinių dėl elgesio ir mokymosi sunkumų, žemos mokymosi motyvacijos turime 15. 

1-4 kl. mokiniai dalyvauja programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas“. 

Progimnazijoje dirba 57 pedagoginiai darbuotojai .Progimnazijoje veikia  39 neformalaus 

švietimo būreliai, juose dalyvauja 767 mokiniai (kai kurie lanko kelis būrelius). 

2021 m. strateginis tikslas – kokybiško ugdymo proceso organizavimas, pagalba 

besimokančiajam. 

 

III. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir vaikui palankios aplinkos kūrimą, orientuotą į asmeninę sėkmę, gerą 

savijautą progimnazijoje, individualias vaiko savybes atitinkančius ugdymosi pasiekimus bei pažangą.  
4. Uždaviniai: 

1. Teikti pagalbą įvairių  gebėjimu mokiniams, personalizuojant ugdymo procesą. 

2.  Organizuoti prevencines ir intervencines priemones progimnazijoje. 

 

 

Eil.Nr. 
VEIKLOS TURINYS 

VYKDYMO 

LAIKAS 
ATSAKINGI 

1. VGK posėdžiai 

1.1. VGK veiklos ataskaita už 2020 m. 

Veiklos gairių 2021 m. aptarimas. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 

sudarymas 2021 m.  

 

Sausio 11 d. 

  

  

 

VGK nariai 

 

 

 

1.2. Specialiųjų poreikių mokinių I pusmečio 

pažangumo analizė.  

Nepatenkinamų pažymių (nepasiekto 

patenkinamo lygio) I pusmetį 1-8 kl. 

aptarimas 

02.02 d. 14.30  

  

 

VGK nariai 

 

 

 

1.3. Naujai atvykusių mokinių adaptacija 

progimnazijoje. Tyrimo pristatymas. 

Relaksacijos kabineto poreikis 

progimnazijoje. 

Pasidalinimas mokymų medžiaga. 

Vasario 18 d. 10 val. R. Pamedytienė, 

D. Grigienė F. 

Jurkuvienė, 

 

1.4. Mokinių lankomumo ir signalinio II 

pusmečio duomenų suvestinės aptarimas. 

 

Balandžio 19 d. 

 

D. Oželienė 

D. Grigienė 

1.5. 2020-21 m.m. veiklų apibendrinimas. 

Veiklos plano korekcijos galimybės. 

II pusmečio ir mokslo metų pažangumas. 

Birželio 7 d. D. Oželienė 

F. Jurkuvienė, 

 

1.6. Stebimi mokiniai mokykloje: elgesio, 

mokymosi ir socialinės situacijos šeimose 

analizė. Pagalbos teikimo galimybės. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. 

Švietimo pagalbos teikimas. 

Rugsėjo 20 d. R. Pamedytienė, 

F. Jurkuvienė, 

D. Grigienė 

1.7. Išplėstinis VGK posėdis. Penktokų Spalio 27 d. D. Klumbienė 
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adaptacija dalykinėje mokymo sistemoje. 

1.8. Organizuoti VGK pasitarimus dėl 

mokyklos vidaus tvarkos pažeidimų 

„Pasitarkim“. 

Pagal poreikį D. Grigienė 

2. Teikti pagalbą įvairių  gebėjimų mokiniams, personalizuojant ugdymo procesą. 
2.1. Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą. Jį koreguoti. 

Rugsėjo mėn. 

Sausio mėn. 

 

R. Pamedytienė, 

F. Jurkuvienė 

2.2. Teikti konsultacijas mokytojams ir 

mokinių tėvams (globėjams) 

Nuolat  R. Pamedytienė, 

F. Jurkuvienė, 

D. Klumbienė , 

D. Grigienė 

2.3. Rinkti informaciją (priedus) apie mokinius 

turinčius mokymosi sunkumų: gavus 

raštišką tėvų (globėjų) sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą 

Nuolat L. Kantautienė 

VGK nariai 

2.4. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių kokybišką ugdymą: 

● prireikus rekomenduoti vaiko 

psichines ir fizines galias 

atitinkančią ugdymo ir lavinimo 

įstaigą; 

● teikti rekomendacijas mokytojams, 

tėvams (globėjams) dėl specialiojo 

ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo 

 Nuolat  L. Kantautienė 

VGK nariai 

2.5. Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais ypatumai 

 Sausio 25 d. 15 val. 

(nuotolinis-

Classroom) 

 

D.Oželienė, švietimo 

pagalbos specialistai, 

5-8 kl. matematikos, 

informatikos, 

biologijos, chemijos, 

technologijų 

mokytojai 

2.6 Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais ypatumai 

Vasario 8 d. 15val. 

(nuotolinis-

Classroom) 

 

D.Oželienė, švietimo 

pagalbos specialistai, 

5-8 kl. kalbų 

mokytojai 

2.7. Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais ypatumai 

Vasario 22 d. 15val. 

(nuotolinis-

Classroom) 

 

D.Oželienė, švietimo 

pagalbos specialistai, 

5-8 kl. istorijos, 

menų, fizinio 

ugdymo mokytojai 

2.8. Ypatingo mokinio ugdymo atvejo analizės 

grupė 1-4 klasių mokytojams 

Vasaris – birželis D. Klumbienė 

2.9. Ypatingo mokinio ugdymo atvejo analizės 

grupė 5-8 klasių mokytojams 

Rugsėjis - sausis D. Klumbienė 

F.Jurkuvienė 

2.10. Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai 

specialiųjų poreikių mokiniams 

09-12  Dklumbienė 

D.Grigiene 

2.11. Praktiniai užsiėmimai mokytojams „Gera 

savijauta kiekvieną  dieną“ 

02  D. Klumbienė 
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2.12. „Geros nuotaikos link“ Sausis - kovas D. Klumbienė, 

 

2.13. Laimės diena: 

 Laimės matavimai bendruomenėje. 

 Akcija „Laimės kava“ 

 Informacija apie laimę 

šviestenentėje 

 Meditacinis ėjimas 

Kovo 20 d. D. Klumbienė, 

R. Pamedytienė, 

D. Grigienė, 

D. Stasiškienė, 

V. Nemčiauskienė 

2.14. Tolerancijos ugdymas „Spavotų kojinių 

diena“ 

Kovo 21 d. D.Oželienė 

D.Grigienė 

2.15. „Poezija emocijų raiškos būdas“ 5-8 kl. 

mokinių susitikimas su poete R.Bijeikyte -

Gataute 

Balandžio 2 d. D. Klumbienė, 

V. Nemčiauskienė 

2.16. Bendradarbiauti su mokinių, turinčių 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius tėvais, 

(globėjais, rūpintojais), aptariant mokinio 

asmeninę pažangą 

Per Atvirų durų 

vakarus 

R. Pamedytienė, 

F.J urkuvienė 

2.17. 4 ir būsimų 5 klasių mokytojų susitikimas 

„4 klasių mokinių mokymosi rezultatai, jų 

ugdymo ypatumai“ 

Gegužė 
 

D. Klumbienė 

2.15. Susitikimas su būsimų pirmokų tėvais 

„Mano vaikas - pirmokas“ 

Birželio 12 d. A.Matuzas 

D.Oželienė 

D.Klumbienė 

D.Grigienė 

2.16 Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminio vertinimo rezultatai 

Pagal poreikį D. Klumbienė, 

R. Pamedytienė, 

D. Grigienė, 

D. Stasiškienė, 

F. Jurkuvienė, 

reikalingi mokytojai 

2.17 Bendradarbiauti su PPT dėl specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių ugdymo 

Pagal poreikį R. Pamedytienė, 

F. Jurkuvienė 

2.18 Savipagalbos grupė „Planuoju savo ateitį“ 

8 klasių mokiniams 

Lapkritis, gruodis D. Klumbienė, 

D. Grigienė 

3. Organizuoti prevencines ir intervencines priemones 

3.1 Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas ir viešinimas stende 

II a.   

Pagal poreiki D. Grigienė, 

D. Klumbienė, 

D. Stasiškienė 

3.2 Intervencijos pamokos maisto nesvaistymo 

tema 

01, 8 kl. D. Stasiškienė 

3.3 Atlikti tyrimus, parengti rekomendacijas ir 

pristatymus mokytojams: 

a) „Penktokų adaptacija dalykinėje 

sistemoje“;  

b) „Naujai atvykusių mokinių adaptacija 

mokykloje“ 

  

c) Pirmokų adaptacija progimnazijoje 

 

Spalis 

 

 

 

Sausis 

 

 

            Lapkritis 

 

 

D. Klumbienė 

 

D. Grigienė 

 

D. Klumbienė 

 

3.4 Sudaryti stebimų mokinių sąrašą, juos Sausis, rugsėjis D. Grigienė 
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stebėti, konsultuoti. Fiksuoti pokyčius. 

3.5. Sudaryti grupę programos Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE PATYČIŲ kūrimui 

02.18 D.Oželienė 

D.Klumbienė 

D.Grigienė 

3.6. Dalyvauti akcijose, skelbiamuose 

projektuose, konkursuose: 

a) Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ 

b) Sveikatą stiprinanti mokykla 

Nuolat D. Klumbienė, 

D. Grigienė  

D. Stasiškienė 

3.7. 

 

 

Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis 

prevencijos temomis 

Nuolat VGK, 

Ž. Kontautienė 

3.8. Supažindinti (priminti) 1 klasių mokinius 

su mokyklos „Mokinio elgesio 

taisyklėmis“  

Rugsėjo mėn. D. Grigienė, 

klasių vadovai 

3.9. Bendradarbiauti su vaiko saugumą 

užtikrinančiomis institucijomis (VTAT, 

VKC, ŠVGC, Vidaus policijos 

komisariatu) 

Pagal poreikį D. Grigienė 

3.10. Sudaryti grupę prevencinio mėn. kūrimui 10 men D.Oželienė 

D.Klumbienė 

D.Grigienė 

3.11. Prevencinio mėn. veiklos  (pagal atskirą 

planą) 

Lapkritis D. Klumbienė, 

D. Grigienė 

D. Stasiškienė 

 

3.12. Savižudybių prevencija. Edukaciniai 

užsiėmimai „Savižudybės krizė - pagalbos 

galimybės klasės kolektyve“ 

Pagal poreikį D. Klumbienė  

3.13. Visuomenės sveikatos biuro specialistės 

prevenciniai susitikimai su mokiniais 

sveikos gyvensenos temomis (pagal atskirą 

planą) 

Visus metus D. Stasiškienė 

3.14. 
Lankomumo kontrolė Visus metus 

D. Grigienė, 

klasių vadovai 

3.15. Įgyvendinti projekto „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ veiklas (pagal 

atskirą planą, žr. priedas 1) 

01 D. Klumbienė 

 

Programą parengė darbo grupė, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui    D.Oželienės 

 

 

 

 

 

 

 

 


