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PATVIRTINTA 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 

2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.  1-11 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos veiklos planas 2017 metams (toliau – Planas), 

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, 2016 metų  6 ir 8 

klasių standartizuotų testų, 2016 metų mokinių pažangumo ataskaitas, nustato metinius įstaigos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

Programa siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi 

poreikius, laiduoti I pakopos pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. 

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  Širvintų rajono 

savivaldybės plėtros 2014–2020 metų strateginiu planu, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2017 – 

2019 metų strateginiu veiklos planu, 2016–2017 mokslo metų Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

ugdymo planu, 2015–2016 mokslo metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais ir 

išvadomis, 2016 metų mokyklos veiklos plano įgyvendinimo analize. 

2017 metų veiklos plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių mokslo metų pasiekimai, 

problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2017 metams, numatytos priemonės jiems 

įgyvendinti. 

Programą įgyvendins Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos administracija, pedagoginiai ir 

kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų 

tėvai. 

Programoje vartojami sutrumpinimai: švietimo centras – ŠC, bendrosios ugdymo 

programos – BUP, ugdymo planas – UP, Metodinė taryba – MT, Vaiko gerovės komisija – VGK, 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas – MVKĮ, ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija,   

Lietuvos edukologijos universitetas – LEU, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra – NMVA, 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT, informacinės technologijos – IT, mokinio 

krepšelis – MK, Vaiko teisių apsaugos  skyrius – VTAS, policijos komisariatas – PK, Pedagoginė 

psichologinė tarnyba – PPT, specialieji ugdymosi poreikiai – SUP, kultūros centras – KC, 

netradicinio ugdymo diena – NUD, metodinė grupė – MG, standartizuoti testai – ST,   neformaliojo 

švietimo programa –NŠP,  neformalusis vaikų švietimas – NVŠ, viešoji įmonė – VšĮ, uždaroji 

akcinė bendrovė – UAB.   
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II. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Aukšta mokytojų kvalifikacija ir kryptinga 

metodinė veikla. 

 Mokinių pasiekimai rajono ir šalies 

olimpiadose, konkursuose, renginiuose ir 

varžybose, aukštas mokinių pažangumas. 

 Estetiška, jauki ir tvarkinga aplinka. 

 Progimnazijos tradicijų puoselėjimas ir 

mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir 

personalo sutelktumo lygis.  

 Efektyvi ir veiksminga socialinė ir specialioji 

pagalba, VGK veikla. 

 Nuolatinis informacijos apie progimnazijos 

veiklas viešinimas rajono spaudoje ir mokyklos 

interneto tinklapyje. 

 Renginių gausa ir įvairovė, neformaliojo vaikų 

švietimo programų gausa. 

 Aiški mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarka. 

 Vertinimas kaip informavimas. 

 Kiekvieno mokinio pažanga 

 Nepakankamas mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas. 

 Neaktyvi mokyklos taryba.   

  

 

Galimybės Grėsmės 

 Metodinės ir pedagoginės patirties sklaida.  

 Vertinimas kaip ugdymas. 

 Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos, 

Vidaus tvarkos taisyklių laikymosi 

visuotinumas. 

 Didesnis BUP teikiamų galimybių     

išnaudojimas. 

 Bendruomenės mikroklimato gerinimas. 

 Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

 Psichologinės pagalbos stiprinimas. 

 Patyčių prevencijos veiksmingumas. 

 IT materialinės bazės stiprinimas, 2 proc. 

gyventojų fizinių pajamų ir rėmėjų lėšų 

pritraukimas, orientuotas į ugdymo aplinkos 

gerinimą.  

 Nuolatinis progimnazijos veiklų aptarimas 

(reflektavimas). 

 Bendrakūra (poilsio ir žaidimų zonų 

mokiniams įrengimas, įtraukiant mokinius). 

 Mokinių krūvių reguliavimo visuotinumas. 

 Mokyklos bendruomenės narių bendravimo 

kultūra. 

 Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose 

projektuose.  

 Pamokos netradicinėse erdvėse. 

 Skaitymo strategijų taikymas įvairių   dalykų 

pamokose 

 Mažėja mokinių skaičius.  

 Prastėja mokinių sveikatos būklė. 

 Atskirų mokinių elgesio ir 

mokymosi motyvacijos 

problemos. 

 Neigiamų visuomenės reiškinių ir 

didėjančios neigiamos 

informacijos žiniasklaidoje įtaka 

paaugliams. 

 Dalies mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendravimo ir 

bendradarbiavimo su mokykla 

stoka.  

 Kinta (prastėja) mokinių šeimų 

vertybinių nuostatų skalė.  

 Nepakankamas  finansavimas 

 Mažai jaunų pedagogų. 
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III. 2016 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

TIKSLAS: 1.  Didinti kiekvieno mokinio mokymosi motyvaciją, gerinant pamokos kokybę, nuolat analizuojant ir aptariant mokinių pažangą, užtikrinant 

pamokų lankomumą, teikiant konsultavimo paslaugas. 

 1.1. Gerinti pamokos kokybę 

(mokymosi 

bendradarbiaujant strategijų 

taikymas, aktyviųjų ugdymo 

metodų taikymas pamokose, 

pamokos planavimas). 

 

Gerindama pamokų kokybę, MT skatina mokytojų 

bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. Visose metodinėse 

grupėse aptarti ilgalaikiai dalykų planai, susitarta dėl vadovėlių ir 

mokymo priemonių. Per 2016 stebėtos tik trys kolegų pamokos pagal  

atmintinę - pamokos stebėjimo lapą.  Vieni kitų pamokas stebėjo 

gamtos ir socialinių mokslų mokytojų  ir dorinio ugdymo, menų ir 

technologijų, kūno kultūros MG nariai. Socialinių ir gamtos mokslų  

MG  skaitytas pranešimas ,,Metodų įvairovė – kelias į kūrybiškumą“ 

(kūrybiškumo ugdymo strategijų praktinis taikymas pamokose, 

mokytoja J.Apavičienė). 

Per 2016 metus 33 pedagoginiai darbuotojai   kvalifikaciją tobulino  

1166 valandas (194,33 dienas). Vienas žmogus vidutiniškai per metus 

kvalifikacijai skyrė 5,89 dienas.  Atlikus analizę, paaiškėjo, jog savo 

kvalifikaciją mokytojai kelia ne tik Širvintų ŠC, bet ir šalies institucijų 

organizuojamuose kursuose, seminaruose.   

Mokytojai siekia tobulėti ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. Kasmet du kartus per metus vyksta atestacinės komisijos 

posėdžiai, kuriuose suteikiama aukštesnė arba patvirtinama mokytojų 

jau įgyta kvalifikacinė kategorija. Vyrauja vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinė kategorija. Progimnazijos vadovų politika – skatinti 

mokytojus tobulėti ir siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. 

2016 metais  dorinio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė 

kategorija suteikta 1 mokytojai, matematikos vyresniosios mokytojos 

– 1 mokytojai ir socialinės pedagogės metodininkės kvalifikacinė 

kategorija suteikta progimnazijos socialinei pedagogei. Ypatingai 

daug dėmesio progimnazijoje skiriama mokytojų kompiuteriniam 

  Iš 2016-2017 m. m. I trimestro 5-8 klasių 

mokinių pažangumo analizės darytina išvada, 

kad, gerinant pamokos kokybę, įgyvendinta 

dauguma suplanuotų  veiklų. 2016-2017 m. 

m. I trimestro pažangumas  išlieka stabiliai 

aukštas: 5-ų klasių - 99 proc., 6-ų klasių - 

96,8; 7-ų klasių - 92,4;  8-ų klasių – 88,2. 

Lyginant su tuo pačiu praėjusių m. m. 

trimestro rezultatais   gerai ir labai gerai 

besimokančių mokinių skaičius padidėjo 1,6 

proc., 3,4 proc. sumažėjo patenkinamai 

besimokančių  mokinių skaičius, tačiau 1,8 

proc. padidėjo nepatenkinamai besimokančių 

mokinių skaičius, todėl darytina išvada, kad 

vertėtų sustiprinti kiekvieno mokinio 

pažangos matavimo efektyvumą ir 

motyvacijos palaikymo lygį pamokose.   

IQESonline.lt „Tėvų nuomonės apie 

mokyklą“ 5 aukščiausių verčių teiginiai rodo, 

kad mokinių tėvai patenkinti ugdymo 

organizavimu ir kokybe (Iš mano vaiko 

mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus 

- įverčio koeficientas – 3,6. Mano vaiko 

mokykla yra gera mokykla - 3,5.) 

IQESonline.lt  „Mokinių nuomonės apie 

mokyklą“ 5 aukščiausių verčių teiginiai rodo, 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

raštingumui: 45,7 proc. mokytojų turi technologinių IKT valdymo 

kompetencijų, o 54,3 proc. mokytojų – edukologinių kompetencijų.  

 Direkcijos pasitarimuose nagrinėtos šios temos: mokinių 

lankomumo ir pažangumo analizė (3 kartus), mokinių konsultavimo 

efektyvumas (2 kartus), 5-ų klasių mokinių adaptacijos tyrimo analizė 

(1 kartą), SUP mokinių pažanga, mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo analizė (1 kartą), gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo 

strategijų taikymas (1 kartą), tėvų švietimo programos sudarymas ir 

vykdymas (1 kartą), ST analizė ir ugdymo turinio bei metodų, darbo 

būdų koregavimas (2 kartus), klausimai dėl mokyklos renginių 

organizavimo (2 kartus).  2016 metais ypatingas dėmesys skirtas 

ugdymo turinio, darbo būdų ir metodų, siekiant pagerinti mokinių 

pasiekimus, koregavimui atsižvelgiant į 2015 metų standartizuotų testų 

rezultatus. 2016 m. rugsėjo ir spalio mėn. dalykų metodinėse grupėse 

atlikta progimnazijos 6 ir 8 klasės mokinių  2016 m. ST rezultatų 

analizė, pateikti siūlymai pamokos organizavimo ar ugdymo turinio 

planavimo gerinimui atsižvelgiant į ST rezultatus.   

Suorganizuotos 2 atviros pamokos:  kūno kultūros pamoka 

Širvintų raj. mokytojams „Rašymo, skaitymo įgūdžių panaudojimas 

tinklinio pamokose“ lapkričio 18 d.  (Kūno kultūros mokyt. metod. A. 

Čatrauskaitė), integruota muzikos, anglų k., lietuvių k. ir dailės 

pamoka „Simfoninė-muzikinė S. Prokofjevo pasaka „Petriukas ir 

vilkas“ (mok. G. Gudonienė, I. Gatelienė, R. Suchockienė, T. 

Labanauskas). 

Žurnalo „Reitingai“  duomenimis,  tarp progimnazijų, pagrindinių ir 

pradinių mokyklų  viena iš geriausių pagal olimpiadų rezultatus 

paminėta ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazija. 2016 metais 41-47 

vietomis su Klaipėdos S. Dacho, Panevėžio „Šaltinio“, Šiaulių 

Ragainės progimnazijomis bei Ukmergės Užupio pagrindine mokykla 

ir Rokiškio r. Juodupės gimnazija  besidalijanti „Atžalyno“ 

kad mokiniai patenkinti ugdymo 

organizavimu ir kokybe (Mokytojai tiki, kad 

kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, 

mokantis jo dalyko – 3,6;  Aš esu patenkintas, 

kad mokausi būtent šioje mokykloje - 3,5). 

  Iš 2016 metų metodinės veiklos apžvalgos 

darytina išvada, mokytojų 

bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja 

patirtimi mokymosi bendradarbiaujant 

strategijų, aktyviųjų ugdymo metodų taikymo 

pamokose, pamokos planavimo tobulinimo 

klausimais nepakankamas.   Iškelti pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo uždaviniai: 1) 

skatinti, kad įgytas žinias ir gebėjimus 

mokytojai aktyviai taikytų savo praktinėje 

veikloje; 2) plėtoti profesinį 

bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties 

sklaidą – įgyvendinti iš dalies. Šie procesai 

progimnazijoje įsibėgėja, bet būtina aktyvinti 

minėtas sritis. Apžvelgus kvalifikacijos 

tobulinimo situaciją, remiantis strateginiu 

planu, nustatyti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai 2017 metams: 1) 

pasiekimų duomenų interpretavimas ir 

panaudojimas UP tobulinimui; 2) ugdymo 

turinio pritaikymas mokinio poreikiams; 3)  

asmeninės mokinių pažangos stebėjimo 

formos ir būdai, grįžtamojo ryšio strategijos.   

        



 
7 

Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

progimnazija 2014 metais buvo 55 vietoje, 2015 – 43 vietoje. 

  2016 metų 6-tų klasių mokinių 3 ST pasiekimai yra aukštesni nei 

šalies progimnazijų mokinių  rezultatai. Lyginant  progimnazijos ir 

šalies mokinių pasiekimus pagal pasiekimų lygius, paaiškėjo, kad 

progimnazijos mokinių  matematikos ST aukštesniojo lygio pasiekimai 

yra   12,3 proc.  aukštesni nei šalies mokinių rezultatai,    skaitymo ST 

– 9,0 proc. aukštesni nei šalies, rašymo – 6,3 proc. aukštesni nei šalies  

mokinių rezultatai.    Patenkinamojo pasiekimų lygmens nepasiekė 

(duomenys pateikiami be specialiųjų poreikių mokinių rezultatų) – 

skaitymo – 2,8 proc., rašymo – 1,4 proc.,  matematikos – 1,8 proc. 

mokinių.    Aukštesnįjį matematikos pasiekimų lygmenį pasiekė 19 

mokinių, skaitymo – 14 mokinių, rašymo – 9 mokiniai.  Atlikus 

mokinių pasiekimų analizę pagal lytį, paaiškėjo, kad mergaitės  

skaitymo ST rezultatais 10,3 proc. lenkia savo mokyklos berniukus ir 

1,2 proc. šalies mergaites   pagal pasiektą pagrindinį ir aukštesnįjį lygį. 

2016 metų 8-tų klasių mokinių 5 standartizuotų testų (toliau ST) 

pasiekimai yra aukštesni nei šalies progimnazijų mokinių pasiekimai. 

Lyginant  progimnazijos ir šalies mokinių pasiekimus pagal pasiekimų 

lygius, paaiškėjo, kad progimnazijos mokinių,  pasiekusių 

matematikos ST  aukštesnįjį lygį, yra 4,5 proc. daugiau nei šalies 

mokinių,   skaitymo ST – 18,5 proc. , rašymo – 1,5 proc., gamtos 

mokslų – 16,3 proc., socialinių mokslų – 13,4 proc.  Širvintų 

„Atžalyno“ progimnazijos visų dalykų ST rezultatai ženkliai lenkia 

kitų Lietuvos progimnazijų mokinių rezultatus.    Pagal vidutiniškai 

surinktų taškų dalį matematikos ST rezultatai (vaikinų) yra 14 proc. 

aukštesni nei šalies progimnazijų, skaitymo ST (vaikinų) – 28,4 proc. 

aukštesni nei šalies, rašymo (merginų) – 7,9 proc. aukštesni nei šalies 

mokinių (merginų), gamtos mokslų (vaikinų) – 15,9 proc. aukštesni, 

socialinių mokslų – 16 proc. aukštesni nei šalies progimnazijų mokinių 

(vaikinų) vidutiniškai surinktų taškų dalis. Patenkinamojo pasiekimų 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

lygmens nepasiekė (duomenys pateikiami be specialiųjų poreikių 

mokinių rezultatų) – skaitymo – 1,3 proc. mokinių ir  matematikos – 

2,5 proc. mokinių. Aukštesnįjį matematikos pasiekimų lygmenį 

pasiekė 11 mokinių, skaitymo – 21 mokinys, rašymo – 8 mokiniai, 

gamtos mokslų – 24 mokiniai, socialinių mokslų – 15 progimnazijos 

mokinių. Iš 6 kl. 2016 metų ST mokinių klausimynų analizės 

paaiškėjo, kad standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis yra 0,2 taškų 

aukštesnis nei šalies vidurkis, o 8 kl. mokinių – 0,4 taškų aukštesnis 

nei šalies vidurkis.  

  

1.2. Tobulinti ugdymo 

proceso priežiūros sistemą. 

 Vykdant ugdymo proceso priežiūrą, buvo siekiama išsiaiškinti, 

kokia organizuojamų pamokų kokybė, kaip matuojami mokinių 

pasiekimai,  kaip taikomos grįžtamojo ryšio strategijos, kaip 

integruojamas ugdymo turinys.     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

R. Suchockienė stebėjo 13 pamokų: 4 dorinio ugdymo, 7 anglų k., 1 

kūno kultūros ir 1 integruotą muzikos, anglų k., lietuvių k. ir dailės 

pamoką, progimnazijos direktorė –  dešimt įvairių dalykų pamokų 8A 

klasėje, 1 anglų k. ir 2 dorinio ugdymo pamokas.  

2016-05-16  ir 2016-10-19  direkcijos   posėdžiuose buvo atlikta 2015 

m. 8 kl. ST ir 2016 m. 6 ir 8 klasių mokinių  ST rezultatų analizė ir 

apsvarstytos ugdymo turinio planavimo, atsižvelgiant į ST rezultatus, 

galimybės. MG pirmininkai pateikė  siūlymus ugdymo turinio ir 

metodikos tobulinimui, atsižvelgiant į standartizuotų testų rezultatus. 

2016-05-16  direkcijos posėdyje buvo aptartas mokinių konsultavimo 

veiksmingumas ir dažniausiai taikomos gabių mokinių atpažinimo 

strategijos. 2016-03-03 direkcijos posėdyje buvo aptarta klasių vadovų 

veikla reguliuojant mokinių mokymosi krūvius ir atlikta tėvų švietimo 

programos vykdymo analizė.  MT posėdyje gegužės mėnesį atlikta 

neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo ir pasiekimų 

apžvalga. 

Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijoje nedrausmingiems ir stokojantiems 

1.2. tikslas pasiektas iš dalies.  

REKOMENDACIJOS:  

1.Atsižvelgiant į ugdymo proceso priežiūros 

metu gautą informaciją  darytina išvada, kad  

dalykų metodinėse grupėse verta sustiprinti 

dėmesį vertinimo kriterijų formulavimui  

pamokų uždaviniuose. 

2. Mokinių pažangos pamatavimui lyginant 

su iškeltu uždaviniu.  

3.Mokytojams rekomenduojama 

intensyviau naudotis „IQES online 

Lietuva“, „Ugdymo sodo“ informacinės 

platformos metodine baze.  

4. Vykdant ugdymo proceso priežiūrą 2017 

metais, planuojama sustiprinti dėmesį 

pamokos kokybei, mokinių pasiekimų 

matavimui ir asmeninės pažangos 

komentavimui, grįžtamojo ryšio strategijų 

taikymui visų dalykų pamokose.  

5. Verta organizuoti ir vykdyti veiklų 

(pamokų, integruotų pamokų) refleksiją. 



 
9 

Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

mokymosi motyvacijos mokiniams pagal VGK parengtą tvarką 

,,Mokytojų veiklos žingsnius nusižengus mokiniui“ buvo taikomos  

mokinius drausminančios ir motyvuojančios socialinės pedagoginės 

priemonės. Tai Kontroliniai darbo ir drausmės pamokoje lapai, 

Kontroliniai namų darbų atlikimo lapai, Kontroliniai lankomumo lapai 

bei Kontroliniai klasės drausmės pamokose lapai. 2016 m. šios 

priemonės buvo panaudotos 29 kartus. Rezultatai ir šių pedagoginių 

priemonių poveikis mokiniams buvo aptartas individualiai su 

socialiniu pedagogu ir klasės vadovu bei (atskirais atvejais) 

progimnazijos VGK posėdžiuose ir pasitarimuose. 

Taip bus dalijamasi gerąja praktika, 

idėjomis, taip stiprės bendruomenė.    

    

   1.3.Užtikrinti pamokų 

lankomumą. 

   Pastaruosius dvejus metus ypač daug dėmesio progimnazijoje 

skiriama pamokų lankomumo gerinimui užtikrinant sklandų visų 

grandžių darbą nuo klasių vadovų iki VGK. Užtikrinant pamokų 

lankomumą, nuolat bendradarbiavo klasių vadovai, socialinė 

pedagogė, VGK nariai. Įvyko 7 VGK posėdžiai, kuriuose buvo 

svarstomos rizikos grupės mokinių mokymosi ir lankomumo, elgesio 

problemos, švietimo pagalbos mokiniams teikimo galimybės, 

bendradarbiaujama su mokinių tėvais, Širvintų PK, PPT.  

Lankomumo pokyčiai fiksuojami, stebimi ir analizuojami klasių 

vadovų ir direkcijos lygiu. 2016 metais įvyko 3 direkcijos 

pasitarimai, kuriuose buvo nagrinėjamos mokinių lankomumo 

problemos. Per MT posėdžius po trimestrų nagrinėjami pamokų 

lankomumo pokyčiai.  Lyginant kelerių mokslo metų praleistų 

pamokų rodiklius, paaiškėjo, kad mažėja nepateisintų pamokų 

skaičius: 2014-2015 m.m. – 17,28 proc., 2015-2016 m.m. – 7,27 

proc., o 2016-2017 m.m. – 2, 23 proc.   Lyginant trejų m. m. praleistų 

pamokų vidurkius, tenkančius vienam mokiniui, paaiškėjo, kad šis 

rodiklis kinta nedaug: 2016-2017 m. m. – 21,10, 2015-2016 m. m.  – 

17,46, 2014-2015 m. m. – 23,85.  

1.3. tikslas pasiektas. Kadangi lankomumo 

stebėsenai ir gerinimui progimnazijoje 

skiriamas didelis dėmesys, mažėja 

nepateisintų pamokų skaičius.   
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

   1.4. Optimizuoti mokinių 

mokymosi krūvį. 
   Siekiant išsiaiškinti ir optimizuoti mokinių mokymosi krūvį, du 

kartus per m. m. yra atliekamas mokinių mokymosi krūvių tyrimas, jų 

rezultatai ir išvados pristatomi Mokytojų tarybos posėdžiuose, 

mokytojams teikiamos rekomendacijos. Elektroniniame „TAMO“ 

dienyne nuolat vyksta kontrolinių darbų laiko derinimas ir šio proceso 

kontrolė (mokytojai, nesilaikantys kontrolinių darbų skyrimo tvarkos, 

įspėjami el. dienyno žinutėmis).   Mokinių mokymosi krūvių 

optimizavimo klausimai buvo svarstyti   2016-03-03 direkcijos 

posėdyje.    Iš klasių vadovų atliktos mokymosi krūvių analizės 

paaiškėjo,  kad namų darbų krūviai neviršija Ugdymo plane 2015-

2016 m.m. nustatytų normų:  5-ų klasių mokiniams skiriami namų 

darbai, kuriems atlikti reikia iki 1,5 val, 7-8 kl. mokiniams – 2 val. per 

dieną. Ilgiausiai mokiniai ruošia šias pamokas: matematikos, lietuvių 

k., anglų k., geografijos. Dažniausios priežastys, kodėl neruošia namų 

darbų yra šios: tingi, turi daug  buities darbų arba mano, kad 

mokykloje nusirašys. Kontrolinių darbų skyrimą klasėje dirbantys 

mokytojai ne visada derina tarpusavyje arba mokinius informuoja, bet 

el. dienyne nepažymi.  Namų darbai dažniausiai diferencijuojami 

specialiųjų poreikių mokiniams (ir gabiems). Mokinių nuomonės 

anketose išsiskyrė dėl atostogų laikotarpiui užduodamų trumpalaikių 

namų darbų skyrimo: klasių vadovai išsiaiškino, kad mokiniai 

užklasinį skaitymą priskiria namų darbų kategorijai. Mokinių 

nuomonės anketose buvo  prieštaringos ir dėl kontrolinių darbų kiekio 

per vieną dieną. Klasių vadovai teigia, kad mokiniai painioja 

kontrolinį darbą ir apklausas: jas taip pat priskiria kontroliniams 

darbams.  

1.4. tikslas pasiektas iš dalies. Nuolatinis 

dėmesys mokinių mokymosi krūvių 

optimizavimui, 2 kartus per m. m. atliekami 

mokinių mokymosi krūvių tyrimai ir jų 

vieša analizė drausmina mokytojus, tokiu 

būdu sudaromos sąlygos mokinių 

mokymosi krūvių optimizavimui. 2016 

metų  gruodžio mėn. tyrimo duomenys 

parodė, kad dauguma mokytojų laikosi 

susitarimų dėl mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo, reglamentuotų progimnazijos 

ugdymo plane 2016-2017 m. m., tačiau 

pasitaikė atvejų (2 kartus per trimestrą) kai 

mokiniai tą pačią dieną rašė  2 kontrolinius 

darbus.  

REKOMENDACIJOS:  

Vertėtų sustiprinti mokytojų 

bendradarbiavimą tariantis dėl k. d. skyrimo 

datų, taip pat  mokytojų dėmesį namų darbų 

diferencijavimui, ypač specialiųjų poreikių 

mokiniams.  
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

5.  Konsultuoti gabius ir 

mokymosi sunkumų 

turinčius mokinius. 

 

 Siekiant kuo geriau patenkinti įvairaus pasiekimų lygmens mokinių 

poreikius, sudarytas gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

konsultacijų grafikas. Grafikas paskelbtas mokiniams ir jų tėvams. 

Mokiniams pasiūlytos matematikos, lietuvių kalbos ir geografijos 

konsultacijos. Konsultacijas organizuoja 7 mokytojai. 2 kartus per 

savaitę vyksta matematikos konsultacijos gabiems mokiniams, 1 

geografijos konsultacija gabiems mokiniams. Dešimčiai  mokymosi 

sunkumų turinčių mokinių  grupių  per savaitę  teikiamos 

matematikos, lietuvių k. ir geografijos konsultacijos.  2016 m. 

gruodžio duomenimis, konsultuota 120 mokinių (2015 metais - 160 

mokinių, 2014 - 90 mokinių). Nuolat pagal specialiojo pedagogo-

logopedo sudarytą tvarkaraštį specialioji pagalba teikiama 24 

mokiniams, logopedo pagalba – 22 mokiniams. Socialinio pedagogo 

pagalba teikiama 19 mokinių.    

  Sudarius ir viešai skelbiant gabių ir 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

konsultacijų grafiką, geriau tenkinami 

įvairaus pasiekimų lygmens mokinių 

poreikiai, todėl gerėja 5-8 klasių mokinių 

pažangumas (jis sudaro 94,53 proc.).  

Svarūs progimnazijos mokinių pasiekimai 

dalykinių konkursų, olimpiadų 

respublikiniuose ir tarptautiniuose etapuose: 

iš devynių mokomųjų dalykų šalies mokinių 

edukaciniuose konkursuose „Olympis 2016. 

Pavasario sesija“ pelnyti net 127 įvairių 

laipsnių diplomai.    8 klasės mokinė  

Lukrecija Parnarauskaitė  tapo net 9 skirtingų 

mokomųjų dalykų edukacinio konkurso 

„Olympis 2016“ diplomante, o 7-tos klasės 

mokinė  Austėja Lebedinskaitė – 7 skirtingų 

mokomųjų dalykų edukacinio konkurso 

„Olympis 2016“ diplomante. XVI 

nacionaliniame Č. Kudabos geografijos 

konkurse 8-tos klasės mokinys Augustinas 

Kvaselis ir šeštos klasės mokinys Kristupas 

Vaitkūnas užėmė IV vietas (savo amžiaus 

grupėse),  o 7-tos klasės mokinys  Gustas 

Miliukas - 38 vietą iš 138 konkurse 

dalyvavusių šalies mokinių.  Lietuvos 

mokinių meninio skaitymo konkurso 

regioniniame etape 7-tos klasės mokinys 

Justinas Blažys iškovojo III vietą. 

Tarptautiniame matematikos konkurse 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

„Kengūra“ net 3 mokiniai pateko į geriausių 

šalies mokinių 50-tukus. Progimnazijos 

mokinių komanda matematikos komandinėse 

varžytuvėse akademiko V. Statulevičiaus 

taurei laimėti pelnė III vietą.   

Respublikiniame informatikos ir IT konkurse 

„Bebras“   Ugnė Korsakaitė (5A) – užėmė 9 

vietą, Modestas Gujis (7C) - 24 vietą, 

Augustinas Kvaselis (8B) - 19 vietą.    Į 

Lietuvos ornitologų draugijos sekretoriato 

organizuojamą „Paukščių palydų dieną 2016“ 

buvo pakviestas LOD narys, 8a mokinys 

Džiugas Tamašauskas, šis mokinys taip pat 

buvo apdovanotas Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro respublikinio 

konkurso „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ 

nominacija. 2 mokiniai tapo 2016 m. vertimų 

ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ 

nugalėtojais. 12 mokinių tapo „Kalbų 

Kengūros 2016“ diplomantais, 4 mokiniai – 

„Istorijos Kengūros 2016“ diplomantais, 4 

mokiniai – „Gamtos  Kengūros 2016“ 

diplomantais.      Tarptautinio matematikos 

konkurso „Kengūra 2016“ duomenimis, 28 

mokiniai pateko į geriausių savivaldybės 

mokinių sąrašus. 2015–2016 mokslo metais 

74 progimnazijos mokiniai tapo 12 rajono 

olimpiadų ir konkursų nugalėtojais.  

Reikšmingi 2015–2016 mokslo metų mokinių 

pasiekimai sporte.  Širvintų „Atžalyno“ 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

progimnazija tapo Lietuvos mokyklų 

žaidynių  III grupės nugalėtoja.    

      Darytina išvada, jog, nuolat teikiant 

specialiąją pagalbą, tenkinami 24 mokinių 

specialieji  mokymosi poreikiai, nuolat 

vykstantis dalykų mokytojų ir specialiojo 

pedagogo–logopedo bendradarbiavimas, 

dalinimasis grįžtamuoju ryšiu, mokinių 

pasiekimų ir pažangos aptarimas padeda 

geriau pritaikyti ugdymo turinį 24-iems 

specialiųjų poreikių mokiniams. Tradiciškai 

vykdytas 5-tų klasių mokinių, turinčių 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, poreikių 

nustatymas padeda operatyviai  tenkinti 5-tų 

klasių mokinių specialiuosius poreikius ir 

laiku teikti logopedo pagalbą. 

REKOMENDACIJOS: Vykdant pedagoginės 

veiklos priežiūrą vertėtų atlikti gabių ir 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

konsultavimo veiksmingumo pamokose 

analizę. 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

TIKSLAS: 2. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas. 

2.1. Mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencijų 

pamokose, netradicinio 

ugdymo dienose, projektuose 

ugdymas. 

2.2. Mokinių kūrybiškumo 

ugdymo strategijų pamokose, 

netradicinio ugdymo dienose, 

projektuose, neformaliajame 

švietime taikymas. 

   Bendrųjų kompetencijų ugdymas turėtų būti integruojamas į visų 

dalykų ugdymo turinį, tapti mokyklos gyvenimo dalimi, atsispindėti 

tiek pamokinėje, tiek ir popamokinėje veikloje.  Iš ugdomosios 

veiklos priežiūros,  stebėtų pamokų ir 6-ų, 8-tų klasių mokinių 

standartizuotų testų rezultatų analizės matyti, kad dalyje pamokų yra 

skatinamas kritinis mokinių mąstymas, mokiniams pateikiamos 

įvairaus kognityvinio tikslo lygmens užduotys: žinojimo, supratimo, 

pritaikymo, analizės, sintezės, vertinimo, todėl 2016 m. ST 

duomenys rodo, kad 6 kl. mokinių matematikos, lietuvių k. (skaitymo 

ir rašymo) srityse aukštesniųjų mąstymo gebėjimų reikalavusių 

užduočių kokybė šiek tiek viršija šalies mokinių pagrindinio lygio 

pasiekimų vidurkį, 8 kl. skaitymo ir rašymo, gamtos ir socialinių 

mokslų vidurkiai taip pat aukštesni, o 8 kl. matematikos – beveik 

siekia šalies mokinių pagrindinio lygio pasiekimų vidurkį. 

2016  metais įvyko 6 NUD, kuriose  užduotys ir veikla orientuotos į 

mokinių kūrybiškumo skatinimą, jose yra taikomos kūrybiškumą 

skatinančios strategijos: žaidybinio, interpretacinio pobūdžio 

užduotys, turinčios tarpusavio rungtyniavimo, konkurso, viktorinos 

elementų. Mokiniai per klasių veiklas yra mokomi organizuoti savo ir 

grupės darbą, įgauna lyderystės pagrindų, skatinami planuoti savo ir 

grupės veiklas, pasiskirstyti pareigomis ir darbais grupėje, ugdosi 

mokėjimo mokytis kompetencijas. Poreikis pristatyti savo klasės 

veiklą viešai ugdo mokinių viešo kalbėjimo, vaidybinius, IT 

naudojimo įgūdžius. Per  NUD mokiniai pratinami prie ilgesnės nei 

45 min. ugdomosios veiklos trukmės: kūrybinės užduotys gali būti 

atliekamos per 1,5 val. ir ilgiau pagal mokinių mokymosi ir darbo 

tempą bei motyvacijos lygį. Ugdomoji veikla organizuojama 

įvairiose mokyklos erdvėse: aktų salėje, Menų kiemelyje, 

  2.1. tikslas įgyvendintas iš dalies.  

Mokinių apklausos duomenimis (NMVA 

2016),   74 proc. apklausoje dalyvavusių 

mokinių  teigia,  kad „pamokos man yra 

įdomios, nenuobodžios“  (įverčio 

koeficientas - 3,0),   86 proc. mokinių 

nurodė, kad „greta įprastinių pamokų 

mokykloje organizuojama ir kitokia veikla 

(būreliai, šventės, meno renginiai, 

projektinės savaitės ir pan.)“ (įverčio 

koeficientas - 3,6), 76 proc. mokinių teigia, 

kad „nebijo pamokose daryti klaidų ar 

neteisingai atsakyti“ “  (įverčio koeficientas 

- 3,1). Tikėtina, kad sustiprinus mokėjimo 

mokytis kompetencijų ugdymą pamokose, 

gerės kritinis mokinių mąstymas, stiprės  

žinojimo, supratimo, pritaikymo, analizės, 

sintezės, vertinimo galimybės. 

 Iš 6 kl. 2016 metų ST mokinių klausimynų 

analizės paaiškėjo, kad „Mokėjimo mokytis“ 

rodiklio apibendrintas vertinimas atitinka 

šalies vidurkį,  8 kl. mokinių šio rodiklio    

apibendrintas vertinimas yra 0,2 

standartizuotų taškų aukštesnis už šalies 

vidurkį. 

 

2.2. tiklas pasiektas iš dalies. Mokinių 

kūrybiškumo ugdymo strategijų paieškai 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

koridoriuose, progimnazijos kieme ir miesto erdvėse.  2015-2016 m. 

m. progimnazijoje veikia  16 įvairaus pobūdžio neformaliojo vaikų 

švietimo programų vykdė 14 mokytojų.  Septynios neformaliojo 

švietimo programos orientuotos į mokinių kūrybiškumo ugdymą.    

2016 metų balandžio mėn. apklausos duomenimis, neformaliojo vaikų 

švietimo programose (progimnazijoje) dalyvavo 158  (pernai–144) 

mokiniai, t.y. 49 proc. (pernai 43 proc. mokinių), iš jų: 79 mergaitės 

(pernai–87 mergaitės) ir 79 berniukai (pernai–57 berniukai).  

180 mokinių (pernai - 153 mokiniai) nurodė, kad  lanko neformaliojo 

švietimo programas kitose institucijose. 2016-10-01 duomenimis, 

mokinių, lankančių NŠP mokykloje, skaičius – 184 (56 proc.), meno 

mokykloje – 60 (18 proc.), sporto mokykloje – 98 (30 proc.), kitose 

institucijose – 42(13 proc.). 

  Siekdama išplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti 

mokinių ir mokytojų kūrybiškumą,  Širvintų „Atžalyno“ progimnazija 

dalyvavo konkurse ir yra atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių 

partnerysčių veiklose pirmąjį etapą, kuris vyks 2017 m. vasario mėn.–

2018 m. vasario mėn.. Projekto metu mokiniai turės galimybę 

dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines 

partnerystes. Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) 

netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir 

regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. 

Edukacinės programos padės mokiniams patraukliais ir inovatyviais 

būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių 

industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai, poligrafija ir 

pan.), lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, 

pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) 

kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę. 

Mokyklos  atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, 

progimnazijoje skiriamas didelis dėmesys   

(projektinė veikla, seminarai mokytojams, 

naudojimasis IQES informacine platforma, 

„Ugdymo sodo“ aplinka, netradicinio 

ugdymo dienų organizavimas), tačiau 

menkai nagrinėtas kūrybiškumą skatinančių 

strategijų taikymas pamokose. Vertėtų 

sustiprinti šios srities pedagoginės veiklos 

priežiūrą. Tuo tarpu mokinių dalyvavimas 

meninės pakraipos neformaliojo švietimo 

programose (jaunųjų žurnalistų būrelyje 

„Eureka“, etnokultūros, mokyklos interjero 

kūrimo, tautinių šokių, kino studijos 

„Guminukai“, jaunųjų gitaristų, medžio 

drožybos) sudaro puikias galimybes 

mokinių kūrybiškumo, saviraiškos 

ugdymui. Neformaliojo švietimo veiklos  

suvokiamos ir kaip priemonė savivokai 

didinti – geriau suprasti savo kultūrą ir save, 

kaip individą; mokėti priimti kitataučius 

savo šalyje; prisitaikyti naujo tipo darbo 

rinkoje; mokėti dirbti tarptautinėje 

aplinkoje; kūrybiškumui ugdyti. 

Neformaliojo švietimo programose yra 

sudarytos geros sąlygos minėtų 

kompetencijų formavimui.     

Atlikus  2016-11-10 Tėvų dienos refleksiją, 

paaiškėjo, kad mokinių tėvai, globėjai, 

dažniausiai įvardina šias su jų vaikų 

mokymusi susijusias problemas: 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą 

tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių metodų taikymą, 

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo 

procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį 

specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams ir kitus vaikų 

ugdymui svarbius aspektus. 

Dalyvaudami socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Paauglystės 

kryžkelės“, 5D, 6A, 6B 7A, 8C klasių vadovai ir mokiniai praktiškai 

išbando įvairius aktyviuosius ugdymo metodus klasių veiklose. 

Bendrųjų mokinių kompetencijų ugdymui svarbią reikšmę turi ir 

ugdymo karjerai integravimas į mokomuosius dalykus, klasių veiklas. 

Dalyvauta vaikų ir jaunimo piešinių konkurse „Baltijos kelias į mūsų 

laisvę“.   8 mokinių piešiniai ir 37 mokinių surinkti ir užrašyti  Baltijos 

kelio dalyvių atsiminimai  publikuoti leidinyje „Baltijos kelias į mūsų 

laisvę“, aktualizuojančiame UNESCO saugomą nematerialųjį kultūros 

paveldą Lietuvoje – „Baltijos kelią“. Leidinys pristato „Baltijos kelio“ 

istorinę medžiagą, iliustruotą vaikų ir jaunimo užrašytais „Baltijos 

kelio“ dalyvių pasakojimais ir vaikų piešiniais. 

paviršutiniškai ruošiami  namų darbai, 

mokiniai nemoka  mokytis (informacijos 

atranka, svarbiausi akcentai, apibendrinimas 

ir pan.). (Refleksiją atliko 23 mokytojai. 

Mokytojų teigimu,  įvyko 380 pokalbių su 

mokinių tėvais ir globėjais). 

REKOMENDACIJOS:  

1.Vertėtų sustiprinti  mokėjimo mokytis 

kompetencijų ugdymą, įtraukiant šį aspektą į 

ugdymo turinio planavimo procesus. 

2. Metodinėse grupėse sukurti mokinių 

pažangos matavimo instrumentus, 

įgalinančius pačius mokinius prisiimti 

atsakomybę už savo mokymosi planavimą ir 

sudarant mokiniams galimybę apmąstyti   

savo mokymosi sėkmes ir nesėkmes.   

3. Vykdant pedagoginės veiklos priežiūrą 

vertėtų atlikti kūrybiškumą skatinančių 

strategijų taikymo pamokose  analizę.  

3. Įvairių integracijos būdų 

ugdymo procese taikymas. 

  Ugdymo turinio integravimas, tarpdalykiniai ryšiai – vienas iš 

veiksmingų būdų ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.  Iš 

ugdomoiso veiklos priežiūros analizės paaiškėjo, kad vis daugiau 

mokytojų veda integruotas pamokas, apie 75 proc. mokytojų 

pamokose taiko informacines komunikacines technologijas. Toliau į 

dalykų  ugdymo turinį  integruojamos sveikatos ugdymo, etninės 

kultūros, ugdymo karjerai, prevencinės, antikorupcinio ugdymo 

programos. Į klasių veiklas integruojama lytiškumo ir rengimo šeimai 

 NUD – puiki galimybė ugdymo turinio 

optimizavimui ir tarpdalykiniam 

integravimui. Iš išdėstytų faktų matyti, kad 

dauguma mokytojų bendradarbiauja 

planuodami ir įgyvendindami įvairios 

trukmės (pamokos, netradicinės dienos, 

pamokų ciklo, trimestro, mokslo metų) 

mokomųjų dalykų integraciją, dauguma 



 
17 

Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

programa, kurią  koordinuoja dorinio ugdymo mokytoja R. 

Blusevičienė.  2016-12-02 direkcijos posėdyje buvo aptartas 

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos“ įgyvendinimas.   

  Per netradicinio ugdymo dienas sudaroma galimybė ugdymo turinio 

optimizavimui ir tarpdalykiniam integravimui. Progimnazijos 

administracija ir MT stebi ir analizuoja ugdymo turinio integravimo 

procesus (2016-02-09 direkcijos posėdis Nr. 1). Iš  2016-12-28  

elektroninio dienyno duomenų analizės paaiškėjo, kad 8 mokytojai 

(23,7 proc.) el, dienyne nėra fiksavę nei vienos integruotos temos.  

  Ugdymo turinio integracija vykdoma ir per projektines veiklas. Nuo 

2015 m. balandžio mėn. vykdytame projekte „Baltijos kelias į mūsų 

laisvę“ vaikai ir jaunimas rinko savo aplinkoje esančių žmonių 

(auklėtojų, mokytojų, artimųjų) prisiminimus ir įspūdžius apie jų 

dalyvavimą Baltijos kelyje ir juos užrašė.  Leidinyje „Baltijos kelias į 

mūsų laisvę“  publikuoti 37 mokinių tekstai ir 8 mokinių piešiniai. 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija yra Lietuvai pagražinti 

draugijos Širvintų skyriaus  projekto – Ekspozicijos „Širvintų krašto 

mokyklų istorijos“ partnerė. Šio projekto tikslas – skatinti jaunimo 

domėjimąsi savo krašto mokyklų praeitimi ir dabartimi, įtraukiant į 

pažinimo procesą. Edukaciniame -- kūrybiniame užsiėmime 

„Mokomės gydyti knygas“ dalyvavo Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos 6D klasės mokiniai su klasės vadove V. Stakauskaite.  

Projekto dalyviai parengė mokyklų istorijų aprašymus. 

 2016 m. spalio 24 d. šeštų klasių mokiniai dalyvavo VšĮ 

„Operae artis“ trumpalaikio vaikų ir jaunimo socializacijos globalaus 

pilietiškumo tematikos projekto „Nuo mūsų priklauso pasaulio 

ateitis“ renginiuose. Projekto tikslas: suteikti žinių ir įgūdžių šeštų 

klasių mokiniams apie globalaus pasaulio iššūkius ir problemų 

sprendimo būdus teoriškai ir praktiškai, siekiant ugdyti ir puoselėti 

vaikų ir jaunimo globalųjį pilietiškumą.  Mokiniai  su lektore Vikte 

mokytojų vieni su kitais tariasi dėl projektų, 

netradicinio ugdymo dienų, nepamokinės 

veiklos planavimo ir organizavimo, tačiau ne 

visi mokytojai elektroniniame dienyne 

fiksuoja įgyvendintas integruotas veiklas. 

Dauguma mokytojų į ugdymo turinį (per 

pamokas, netradicinio ugdymo dienas, 

parodas, konkursus, ekskursijas, klasės 

valandėles, šventes) integruoja ugdymo 

karjerai, sveikatos ir etnokultūros programas, 

rengimo šeimai ir lytiškumo, prevencines ir  

antikorupcines programas.  Didžioji dalis 

mokinių geba taikyti teorines žinias 

praktiškai atlikdami konkrečias užduotis 

pamokose, dalyvaudami projektuose, 

popamokinėje veikloje, netradicinio ugdymo 

dienose.    Išanalizavus praktinės- metodinės 

veiklos efektyvumą, darytina išvada, kad 

integraciniai dalykų ryšiai kryptingai 

pasitelkiami projektinėse veiklose ir 

netradicinio ugdymo dienose. 

 REKOMENDACIJOS:  Klasių vadovams 

rekomenduojama, pildant el. dienyno skiltį 

„Klasių veiklos“, išskirstyti veiklas pagal jų 

pobūdį ir  tiksliau priskirti veiklas 

atitinkamoms kategorijoms. Dalykų 

mokytojams rekomenduojama atidžiau 

fiksuoti integracinių veiklų įgyvendinimą      

el. dienyne. Siekiant optimizuoti mokinių 

mokymosi krūvius ir formuojant visuminį 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

Jacyte diskutavo apie pasauliui kylančius iššūkius, ieškojo problemų 

sprendimo būdų. Vyko interaktyvūs užsiėmimai: cheminis bandymas, 

iliustruojantis, kaip anglies dvideginis išstumia deguonį, mokiniai taip 

pat išbandė akinius, imituojančius apsvaigusio žmogaus būseną. Visi 

šeštokai aktyviai dalyvavo diskusijose ir interaktyviuose 

užsiėmimuose, pateikė originalių žmonijos problemų sprendimo būdų. 

2016-12-16 mokiniai dalyvavo gamtamoksliniame 

edukaciniame projekte „Ledinis azoto šou“. Profesionalus fizikas 

Simas Janulis surengė tikrą šou, demonstravo įvairius eksperimentus 

su skystu azotu sukeldamas rūką, sprogimus,  užšaldydamas maisto 

produktus ir augalus. Tikėtina, kad moksleiviai, susipažinę su 

interaktyvia mokomąja  laboratorija, turėjo galimybę fiziką suvokti 

kaip įdomų, vertingą bei naudingą mokomąjį dalyką.   

2016 m. gruodžio 22 dieną progimnazijoje  vyko klasikinė 

muzikos koncertas. Širvintų Meno mokyklos  Muzikos skyriaus 

mokinių ir mokytojų suorganizuotame koncerte skambėjo  vokalinio 

ansamblio atliekamos dainos ir fortepijonui, kanklėms, akordeonui 

pritaikyti kūriniai.  

2016 m. gruodžio 22 dienos vakarą progimnazijose vyko 

Advento vakaronė-kūrybinės dirbtuvės. Renginyje dalyvavo mokiniai 

su savo šeimų nariais, mokytojai, mikrorajono gyventojai. Kūrybinėse 

dirbtuvėse  drauge besidarbuodami mokiniai ir jų šeimų nariai išmoko 

įdomių dalykų: pasigaminti dekoratyvinių gėlių iš lino (mokymams 

vadovavo Rita Suchockienė), kaklo papuošalą (vadovė Agnė 

Grybauskienė), Kalėdų dekoraciją (vadovė Danguolė Skrebutėnienė), 

saldainių puokštę Kalėdoms (vadovė Janina Ošenienė), šiaudinį sodą 

(vadovė Valerija Danienė), medinį žaisliuką eglutei (vadovas Kęstutis 

Misiūnas), riešinę (vadovė Aldona Vaitkūnienė), juostą (vadovė Zoja 

Jablonskienė), nusivelti kalėdinę dovanėlę iš vilnos (vadovė Jolita 

Jurkevičiūtė), paruošti sveikinimą Microsoft Publisher programa 

mokinių pasaulio suvokimą, išanalizavus 

metodinės veiklos efektyvumą, darytina 

išvada, kad verta sustiprinti integracinių 

ryšių planavimo ir įgyvendinimo procesus  

giminiškų dalykų blokuose.  
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

(vadovai Edvardas Gatelis ir Danguolė Balandytė), padiskutuoti apie 

Advento papročius (vadovai Renata Blusevičienė, Renata 

Gasparavičienė ir vikaras Povilas Slaminis), netgi pakoreguoti ydingą 

laikyseną ir išmokti naudingų pratimų (vadovė Helena 

Vaicekauskienė). 

4. Mokinių iniciatyvų ir 

pasiekimų skatinimas ir 

įvertinimas. 

 Siekiant labiau motyvuoti mokinius, per 2016 metus svarbus 

dėmesys buvo skiriamas mokinių iniciatyvų ir pasiekimų skatinimui ir 

įvertinimui. Tradiciškai po kiekvieno trimestro pereinamieji prizai 

teikiami  pažangiausiai ir geriausiai pamokas lankančioms klasėms, 

mokiniai skatinami ir motyvuojami organizuojant ekskursijas, 

edukacinius renginius. Mokinių pasiekimai viešinami stenduose ir 

progimnazijos interneto tinklapyje, teikiant mokiniams padėkas įvairių 

švenčių ir renginių metu.  Progimnazijos administracija nuolat stebi 

skatinimo ir drausminimo priemonių santykį, analizuoja elektroninio 

dienyno „TAMO“ skiltyje „Pagyrimai, pastabos“ mokytojų teikiamą 

informaciją mokiniams ir jų tėvams. Klasių vadovai  dažniausiai taiko  

šias mokinių skatinimo priemones: vieša žodinė padėka, individuali 

žodinė padėka, padėkos raštai, žinutės el. dienyno „TAMO“ skiltyje 

„Pagyrimai, pastabos“, saldieji prizai, išvykos, ekskursijos, mokinių 

gimtadienių minėjimai, dalyvavimas „Slapto draugo“ akcijoje, klasių  

puslapiai „Facebook“ paskyroje, klasės pagyrimų ir pastabų 

sąsiuviniai. Baigiamajame mokslo metų renginyje „Pabaigtuvių 

vainikas“ buvo įvertinti mokinių ir mokytojų pasiekimai, mokinių tėvų, 

globėjų indėlis stiprinant progimnazijos bendruomenę. Įsteigta 8 

nominacijos mokiniams už įvairius pasiekimus. Tradicinė nominacija 

„Metų atžalynietis 2016“ įteikta 7C  klasės mokiniui Justinui Blažiui. 

Suaktyvėjo Mokinių tarybos narių iniciatyvumas ir įsitraukimas į 

progimnazijos veiklas. Mokinių tarybos veiklą kuravo  muzikos vyr. 

mokytoja G. Gudonienė. Mokinių tarybą  sudaro 33 nariai. Per 2016 

metus suorganizuoti 7 renginiai mokiniams ir mokytojams. Tai 

  Iš pateiktų faktų darytina išvada, kad 

mokinių iniciatyvos ir pasiekimai skatinami 

ir įvertinami pakankamai kryptingai. 

Džiugina suaktyvėjusi Mokinių tarybos 

veikla, tačiau vertėtų aktyvinti ir klasių 

įsitraukimą į Mokinių tarybos veiklas.  Iš  

skatinimo ir drausminimo priemonių 

santykio analizės paaiškėjo, kad 

progimnazijos stenduose ir interneto 

tinklapyje, šventėse ir renginiuose 

dominuoja pagyrimai ir padėkos,    

elektroninio dienyno TAMO skiltyje 

„Pagyrimai, pastabos“ taip pat dominuoja  

pagyrimai. Mokytojai vis dažniausiai 

pastebi  pareigingų ir atsakingų, gerai 

besielgiančių mokinių pastangas, jas 

įvertina ir aprašo. 

Džiugina mokinių pasiekimai rajoninėse ir 

respublikinėse olimpiadose bei konkursuose 

– tai puikus asmeninės mokinių pažangos 

demonstravimas.  Tikėtina, jog konsultacijų 

tvarkaraščio sudarymas specialiųjų poreikių 

mokiniams (įskaitant ir gabius mokinius) 

laidavo sėkmingą gabių mokinių 

pasiruošimą konkursams ir olimpiadoms ir 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

atsisveikinimo su eglute šventė ir diskoteka, Užgavėnių  vakaruškos, 

sveikinimų koncertas bendruomenei,  Talentų šou, Mokytojų dienos 

minėjimas, penktokų krikštynos, eglutės įžiebimo šventė.   Šie 

renginiai formuoja pageidaujamą mokinių elgesio ir bendravimo 

kultūrą, ugdo pasididžiavimo savo mokykla jausmą, iniciatyvumą, 

organizacinius mokinių gebėjimus. Netradicinio ugdymo dienose 

mokiniai yra mokomi organizuoti savo ir grupės darbą, įgauna 

lyderystės pagrindų, skatinami planuoti savo ir grupės veiklas, 

pasiskirstyti pareigomis ir darbais grupėje, ugdosi mokėjimo mokytis ir 

bendradarbiavimo kompetencijas, formuoja tolerantišką požiūrį į 

aplinką ir aplinkinius. Mokiniai nuolat skatinami dalyvauti rajoninėse 

ir respublikinėse olimpiadose bei konkursuose (mokinių pasiekimai 

apžvelgti aukščiau).   

mokinių, turinčių mokymosi sunkumų ar 

spragų, asmeninę pažangą. Netradicinio 

ugdymo dienose sudaroma puiki galimybė 

ugdytis bendrystės, pasitikėjimo vienas kitu 

jausmus, prisiimti atsakomybę už savo ir 

klasės rezultatus. 

REKOMENDACIJOS:  

1.Vertėtų ieškoti galimybių, kaip į kuo 

įvairesnes kūrybines ir edukacines veiklas 

įtraukti kuo daugiau specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių.   

2. Mokinių taryba aktyviai įsitraukusi į 

renginių mokiniams ir bendruomenei 

organizavimą, tačiau neinicijuoja su  mokinių 

gerbūviu susijusių klausimų, pavyzdžiui, 

patyčių mažinimo, uniformų reikalingumo, 

aktyviųjų pertraukų organizavimo ir pan. 

VEIKLOS TIKSLAS: 3.Kurti saugią, sveiką, patrauklią mokyklos aplinką pasitelkiant išorės partnerius. 

3.1. Mokinių saugumo ir 

pageidaujamo elgesio 

užtikrinimas mokykloje. 

   Progimnazijoje vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Paauglystės kryžkelės“. Programoje dalyvauja 5 klasės. Klasių 

vadovai atliko tyrimus tikslinėms grupėms:  mokinių krūvių tyrimą, 

5-tų klasių mokinių  adaptacijos ir mokymosi poreikių analizę. Šie 

tyrimai atlikti siekiant išsiaiškinti mokinių poreikius, saugumą. 

Progimnazijos Vaiko gerovės komisija organizavo 5-tų klasių 

mokinių supažindinimą su Mokinių elgesio taisyklėmis, akcijas-

budėjimus pageidaujamam mokinių elgesiui formuoti mokykloje ir 

jos teritorijoje.  

Sudarytas ir įvykdytas penktokų adaptacijos priemonių planas. 

Dauguma veiklų, numatytų tikslui pasiekti, 

įgyvendintos.  Progimnazijos bendruomenė 

geba atpažinti patyčias ir tinkamai į jas 

reaguoti. Ir toliau progimnazijoje vykdoma 

socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Paauglystės kryžkelės“ formuoja 

pagrindines vertybes: savidrausmę, 

atsakomybės jausmą, sveiką gyvenseną, 

skatina savanorišką veiklą, sutarimą su 

šeima, mokykla, bendraamžiais ir 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

2016-09-30  direkcijos posėdyje su progimnazijos švietimo pagalbos 

specialistais, 5-tų klasių vadovais ir dėstančiais mokytojais aptarta  5-

tų klasių mokinių adaptacija, 5-tų klasių mokinių socialinis, specialiųjų 

poreikių kontekstas. Klasių vadovai pristatė rugsėjo mėn. vykdyto 

tyrimo „Penktų klasių mokinių prisitaikymo progimnazijoje ypatumai“ 

išvadas:   mergaitės sėkmingiau adaptavosi mokykloje: jos lengviau 

kuria naujus santykius su mokyklos bendruomene, pozityviau 

nusiteikusios mokytojų, draugų atžvilgiu, geriau jaučiasi tiek fiziškai, 

tiek psichologiškai. Mokiniai labiausiai jaudinasi tose situacijose, kai 

reikia save pristatyti, viešai pasirodyti, išgyvena konkurencijos baimę, 

juos vargina triukšminga aplinka pamokose ir per pertraukas, atskirų 

mokytojų aiškinimas jiems nėra pakankamai suprantamas.   2015-12-

12 išplėstiniame direkcijos pasitarime kartu su pradinės mokyklos 

mokytojais ir administracija buvo analizuojami penktokų adaptacijos  

tyrimo rezultatai ir klasių stiprieji  bei tobulintini aspektai, aptartas 

ugdymo turinio tęstinumas ir vertinimo metodų perimamumas. 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių adaptacijos ir saugumo 

stebėsenos analizė atlikta 2016-12-02, 2016-09-30, 2016-05-04, 2016-

03-03 direkcijos posėdžiuose. Užtikrinant pageidaujamą mokinių 

elgesį, toliau buvo laikomasi VGK pasiūlytos tvarkos. Per 2016 metus 

tarnybiniai pranešimai buvo surašyti 30 mokinių (beveik 2 kartus 

mažiau nei 2015 m.),  kuriuose fiksuotas 10 mokinių netinkamas ir 

destruktyvus elgesys pamokų ir pertraukų metu, 3-jų mokinių  

mokymosi motyvacijos problemos (nepasiruošimas pamokoms, 

priemonių neturėjimas, nedarbas pamokų metu), 5 mokinių inicijuoti 

fizinio smurto atvejai, 3-jų mokinių  išėjimo iš mokyklos teritorijos 

atvejai, 6 mokinių rūkymas mokyklos teritorijoje, 2-jų mokinių 

naudojimasis mob. telefonais per pamokas, 1 mokinio necenzūrinių 

žodžių vartojimas viešoje vietoje. 12 mokinių buvo skirti kontroliniai 

drausmės ir darbo pamokoje lapai, 8 mokiniams – namų darbų atlikimo 

bendruomene.  Klasių vadovų atliekami ir 

direkcijos posėdžiuose analizuojami      

tyrimai leidžia nuolat stebėti mokinių 

grupių saugumo lygį. Nuolatinis 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

(toliau – VGK)  dėmesys pageidaujamam 

mokinių elgesiui formuoti mokykloje ir jos 

teritorijoje, reguliarus bendruomenės 

informavimas, kaip laikomasi nustatytos 

mokinių elgesio koregavimo ir 

drausminimo tvarkos, užtikrina visuotiną 

progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių 

laikymąsi. Iš 6 ir 8 kl. 2016 metų ST 

mokinių klausimynų analizės  darytina 

išvada, kad abiejuose koncentruose 

„Savijautos mokykloje“ rodikliai yra žymiai 

aukštesni nei šalies vidurkis. Iš 8 kl. 2016 

metų ST mokinių klausimynų analizės 

paaiškėjo, patyčių situacijos mokykloje 

rodiklis atitinka šalies vidurkį, o 6 kl. 

rodiklio vertinimas rodo, kad 6 kl. mokiniai 

patyčių patiria mažiau, nei šalies to paties 

amžiaus mokiniai. 

REKOMENDACIJOS:   

1.Skatinant pageidaujamą mokinių elgesį 

vertėtų  nuolat remtis Mokinių elgesio 

taisyklėmis ir VGK  parengtomis 

rekomendacijomis, jas sistemingai aptarti per 

klasės valandėles, renginius ir pan. 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

lapai, o 8A klasės mokinių elgesys pamokose buvo stebimas ir 

fiksuojamas stebėjimo lapuose dvi savaites,  suorganizuotas bendras 

mokinių, jų tėvų ir mokytojų susirinkimas. 

Progimnazijos administracija vykdė mokytojų budėjimo priežiūrą 

ir nustatė, kad dalis mokytojų nesistemingai budi  pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą budėjimo grafiką, o tai nepakankamai užtikrina 

mokinių saugumą per pertraukas.   

2016-12-21 VGK, „Jaunųjų ugniagesių būrelio“ vadovai  ir 

socialinė pedagogė  suorganizavo prevencinį renginį, kuriame    

Vilniaus apskrities VPK Širvintų rajono PK  tyrėjai informavo 

mokinius apie saugaus elgesio su pirotechnikos gaminiais taisykles ir  

tykančius pavojus, patarė, kaip jų išvengti. Apie pavojus, kurie tyko 

ant ledo, kaip gelbėti skęstantįjį, kaip gelbėtis pačiam įlūžus ledui, 

papasakojo   Vilniaus APGV Širvintų PGT VPP  darbuotojai.  

2. Mažinant triukšmo pamokose ir per 

pertraukas lygį tikslinga būtų bent 2 kartus 

per m.m. organizuoti akcijas „Diena be 

triukšmo“. 

3. 2017 metais vertėtų sustiprinti  mokytojų 

budėjimą per pertraukas. 

4. Siekiant mažinti patyčių lygį,  privalu 

klasėse  aptarti patyčių atpažinimo ir 

reagavimo į jas informaciją ir  pradėti patyčių 

registravimą „Patyčių registracijos žurnale“. 

 

3.2. Sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymas. 

 Sveikatos ugdymo programa integruojama į dalykų ugdymo 

turinį, klasių vadovų veiklas, neformaliojo švietimo programų veiklas, 

progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklas. Tradiciškai 

progimnazijoje vyko Psichikos sveikatos dienai skirti, olimpinės 

savaitės renginiai,  netradicinio ugdymo diena –  progimnazijos 

olimpinės žaidynės. 2016-2017 m. m. progimnazijoje veikia 6 

sportinės krypties programos: mergaičių futbolas, lengvoji atletika, 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kvadratas (2 grupės), tinklinis (2 grupės), 

krepšinis. Vyko integruotos dorinio ugdymo ir alkoholio, tabako, kt. 

psichiką žalojančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

pamokos 7 kl. „Dabartinio laikmečio iššūkiai mano sveikatai“, 

„Priklausomumas“, „Mano sveikata ir gyvybės trapumas“, 6 kl.  

„Nežudyk“, 8 kl. „Nuodėmės kilmė. Ar būtina apsvaigti?“, 

„Laisvalaikis. Ar pasirenki teisingai?“. Į gamtos ir žmogaus, biologijos 

ugdymo turinį integruota alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa. 2016 m. lapkričio mėn. 

  Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui 

progimnazijoje suformuotos palankios 

sąlygos, ši veikla vystoma pakankamai 

kryptingai. Šioje srityje turime svarių 

pergalių, pavyzdžiui, progimnazijos 

komanda tapo mokinių, mokytojų ir 

visuomenės sveikatos specialistų konkurso 

„Sveikuolių sveikuoliai“  šalies etapo II 

vietos laimėtoja, Lietuvos mokinių 

olimpinio festivalio – mokyklų žaidynių III 

grupės nugalėtoja, 5-6 klasių mokinių 

komanda pelnė Lietuvos mokyklų žaidynių 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“   respublikos 

čempionų titulą. 5-6 klasių mokinių 

(mergaičių) komanda  – Lietuvos mokyklų 

žaidynių kvadrato III vietos laimėtoja. 5-6 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

suorganizuota akcija „Mažiau triukšmo – mažiau patyčių“. Atlikus el. 

dienyno įrašų analizę, paaiškėjo, kad per I 2016-2017 m.m.   trimestrą 

mokytojai fiksavo 53 integruotas mokomųjų dalykų ir Bendrosios 

sveikatos ugdymo programos veiklas.   2016 m. progimnazijoje 0,3 

etatu dirbo sveikatos priežiūros  specialistė, todėl  sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymą dažniausiai vykdė klasių vadovai ir gamtos, 

biologijos, kūno kultūros mokytojai.    

klasių mokinių (berniukų) komanda – 

Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato IV 

vietos laimėtoja. Lietuvos mokyklų 

žaidynių lengvosios atletikos keturkovės 

VII vietos laimėtoja tapo  berniukų 

komanda.   

  Gausus mokinių dalyvavimas  įvairiose 

mokyklos neformaliojo švietimo 

programose  sąlygoja mokinių aktyvumą ir 

gerą psichofizinę sveikatą.    

 

3.3. Mokinių elgesio ir 

bendravimo kultūros, 

pasididžiavimo savo mokykla 

jausmo ugdymas. 

 Didėja mokinių įsitraukimas į Mokinių tarybos veiklas: 2016-

2017 m. m. Mokinių tarybos veiklose aktyviai dalyvauja 33  mokiniai,  

praėjusiais m.m. dalyvavo 18  mokinių. Mokinių tarybos suorganizuoti 

8 renginiai formuoja pageidaujamą mokinių elgesio ir bendravimo 

kultūrą, ugdo pasididžiavimo savo mokykla jausmą, iniciatyvumą, 

organizacinius mokinių gebėjimus. Tradiciškai po kiekvieno trimestro 

pereinamieji prizai teikiami  pažangiausiai ir geriausiai pamokas 

lankančioms klasėms. Plečiant mokinių kultūrinės–pažintinės veiklos 

pobūdį, įtraukiant ir motyvuojant mokinius, 2016 m.  suorganizuota 

mokyklos mokinių išvyka į Širvintų rajono viešąją biblioteką, kalėdinis 

Širvintų Meno mokyklos mokinių koncertas, vyko mokyklinis meninio 

skaitymo konkurso etapas, netradicinio ugdymo diena „Ką žinau apie 

mokyklą, kurioje mokausi ir dirbu“, paramos-labdaros akcija „Pyragų 

diena“, Advento vakaronė-kūrybinės dirbtuvės bendruomenei, 

trumpalaikis vaikų ir jaunimo socializacijos globalaus pilietiškumo 

tematikos projektas „Nuo mūsų priklauso pasaulio ateitis“, susitikimas 

su krašto poete Veronika Masiukiene, J. Marcinkevičiaus poezijos 

skaitymai mokyklos vidiniame kiemelyje, vyko VšĮ „Vikingų kaimas“ 

interaktyvaus muziejaus apie vikingų amžių  pristatymas.  

Dauguma veiklų, numatytų tikslui pasiekti, 

įgyvendintos tačiau mokinių elgesio ir 

bendravimo kultūros, pasididžiavimo savo 

mokykla jausmo ugdymas yra nuolatinis 

procesas, kuriam progimnazijoje skiriama 

daug dėmesio. Džiugina pagerėjęs 

daugumos klasių mikroklimatas, sumažėjęs 

patyčių lygis, vis daugiau mokinių įsijungia 

į netradicinio ugdymo, į Mokinių tarybos 

veiklas, į mokykloje vykdomus projektus, 

neformaliąsias vaikų švietimo programas. 

Tėvų, globėjų apklausos duomenimis 

(NMVA 2016), 93 proc. apklausoje 

dalyvavusių tėvų teigia, kad yra patenkinti, 

jog vaikas mokosi būtent šioje mokykloje 

(įverčio koeficientas - 3,5), 94 proc. 

apklausoje dalyvavusių tėvų teigia, kad 

mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra 

pastebimi ir įvertinami (paskatinimais, 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

Progimnazijos bibliotekoje surengta senų knygų paroda, kurioje 

eksponuojami nuo  1913 iki 1944 metų Lietuvos ir užsienio leidyklose 

išleisti leidiniai.         

 Baigiamajame mokslo metų renginyje „Pabaigtuvių vainikas“ 

buvo įvertinti mokinių ir mokytojų pasiekimai, mokinių tėvų, globėjų 

indėlis stiprinant progimnazijos bendruomenę. Įsteigtos 8 nominacijos 

mokiniams ir 8 nominacijos mokytojams už įvairius pasiekimus.   

Siekiant į progimnazijos veiklos procesus įtraukti visas 

bendruomenės grupes 2016 m. gruodžio 1 dieną suorganizuotas 

išplėstinis Mokytojų tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta „Atžalyno“ 

progimnazijos strategija  2017 – 2019 metams. Svarstyme dalyvavo ne 

tik pedagogai, bet ir mokinių bei tėvų atstovai. Mokyklos 

bendruomenė  atliko SSGG analizę, aptarė mokyklos stiprybes, 

silpnybes, galimybes ir grėsmes, išanalizavo pateiktus duomenis, ką 

apie progimnaziją galvoja mokiniai, mokinių tėvai, globėjai, ką rodo 

testų rezultatai. Posėdyje aptarta progimnazijos vizija. Į peržiūrų, 

konkursų, renginių  vertinimo komisijas  įtraukiami mokinių atstovai.  

Pozityvus mokinių elgesys nuolat viešinimas stenduose,   garbės 

galerijoje, progimnazijos interneto tinklapyje, mokyklos laikraštyje 

„Eureka“, rajono spaudoje, vyko klasių valandėlės  kultūros, 

bendravimo, tolerancijos klausimais.   Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijoje nuo lapkričio 14 iki 18 d. buvo paskelbta Tolerancijos 

savaitė, kurią organizavo dorinio ugdymo mokytoja Renata 

Blusevičienė ir socialinė pedagogė Renata Gasparavičienė.  Minint 

šią dieną, progimnazijoje buvo atkreiptas dėmesys į svarbiausius 

dalykus ir vertybes – draugystę, tarpusavio supratimą, atjautą, 

pagalbą šalia esančiam ir to stokojančiam, organizuota išvyka  į 

Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokyklą. Su šia mokykla „Atžalyno“ 

progimnazija  bendradarbiauja jau šešerius metus ir susitinka 

kiekvieną lapkritį.   

pagyrimais ir kt.) - (įverčio koeficientas - 

3,5). Mokinių apklausos (NMVA 2016) 

duomenimis, teiginiui „Aš esu patenkintas, 

kad mokausi būtent šioje mokykloje“ pritarė 

92 proc. apklausoje dalyvavusių mokinių 

(įverčio koeficientas - 3,6), teiginiui „Mūsų 

mokykla žinoma kaip sėkminga - 

pasiekimai įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje“ 

pritarė 91 proc. apklausoje dalyvavusių 

mokinių (įverčio koeficientas - 3,4), o 

teiginiui „Aš jaučiuosi savas mokyklos 

bendruomenėje“ pritarė 84 proc. apklausoje 

dalyvavusių mokinių (įverčio koeficientas - 

3,3). Tačiau (mokinių apklausos 

duomenimis) žemiausiai įvertintas aspektas 

yra tas, kad „mūsų mokyklos mokiniai 

drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato 

mokytojai“ (įverčio koeficientas - 2,1) rodo, 

kad mokinių elgesyje ir bendravime 

pasitaiko nepageidaujamo elgesio apraiškų. 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

Birželio 13-17 dienomis Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje 

organizuotoje vasaros poilsio dieninėje stovykloje „Tieskim rankas“ 

dalyvavo  mokiniai, kuriems ypač sunku susirasti draugų, kurie 

dažnai patiria socialinę atskirtį  ir emocinių bei elgesio problemų 

turintys vaikai.  Mokiniai lankėsi Vilniuje, Širvintų viešosios 

bibliotekos darbuotojų suorganizuotoje edukacinėje veikloje „Vasara 

su knyga“.  Stovyklos dalyviai turėjo galimybę išsirinkti ir pristatyti 

draugams savo perskaitytą knygą, skaitė ištraukas iš populiarių 

knygų, aptarinėjo jas.  Laisvalaikiu vaikai žaidė futbolą, kvadratą, 

socialinius pasitikėjimo žaidimus. Paskutinę stovyklos dieną 

surengtas ilgai lauktas turistinis žygis „Ištieskim ranką gamtai“ 

į  Puorių mišką.  Žygyje vaikai mokėsi kurti laužą, įveikė  kliūčių 

ruožą, kur stovyklautojai galėjo pasijusti tikrais gelbėtojais.   

 

3.4. Progimnazijos 

bendruomenės 

bendradarbiavimo kultūros 

plėtojimas. 

   Siekdami stiprinti progimnazijos bendruomenės 

bendradarbiavimo kultūrą, organizavome 7 renginius bendruomenei 

(netradicinio ugdymo dienas „Ką žinau apie mokyklą, kurioje mokausi 

ir dirbu“, „Kalėdų stebuklo belaukiant“, dailiosios rašysenos konkursą, 

„Pabaigtuvių vainiką“, „Mokslo ir žinių dieną“, Advento popietės 

kūrybines dirbtuves,   mokytojų ir mokinių pavasarinę talką.  Į 

netradicinio ugdymo dienų organizavimą įtraukiame vis daugiau 

bendruomenės narių, pavyzdžiui, NUD „Ką žinau apie mokyklą, 

kurioje mokausi ir dirbu“ savo atsiminimus apie mokyklinius metus 

aprašė 11 mokinių tėveliai. Atlikus socialinį tyrimą paaiškėjo, kad 

progimnazijoje mokosi net 114 mokinių, kurių tėvai kažkada mokėsi ar 

baigė tą pačią mokyklą. Prisiminimais apie mokyklos praeitį pasidalijo 

buvusi ilgametė mokyklos direktorė Helena Vaicekauskienė ir 

mokytoja ekspertė Palmira Puzinaitė. Advento popietės kūrybines 

dirbtuves organizavo 9 progimnazijos mokytojai, 3 mokytojai-senjorai, 

1 buvusi mokinė ir 1 mokyklos aplinkos darbuotoja, vikaras Povilas 

    Dauguma  suplanuotų priemonių 

numatytam uždaviniui   įgyvendinti yra 

įvykdytos.  Toliau svarbus išlieka veiklų 

tęstinumas vienijant progimnazijos 

bendruomenę. Vis dar išlieka aktualus 

mokinių tėvelių, globėjų, rūpintojų ir 

rėmėjų pritraukimas, Mokyklos tarybos 

aktyvinimas.  Keičiamos bendradarbiavimo 

su tėvais formos, atsisakant įprastinių ir 

tradicinių tėvų susirinkimų, į mokyklą 

pritraukia vis daugiau mokinių tėvų, 

globėjų.   Taip mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams  sudaromos galimybės 

bendrauti neformalioje aplinkoje, geriau 

pažinti vieni kitus, stiprinti tarpusavio 

pasitikėjimą, ugdytis kūrybiškumo ir 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

Slaminis.     Labdaros akcijoje „Pyragų diena“ tradiciškai dalyvavo  

Širvintų PK darbuotojai, rėmėjai, mokinių tėvai, mikrorajono 

gyventojai.  Organizuotos viešos 5-ų klasių mokinių tėvelių  ir 

mokytojų konsultacijos, kuriose mokinių tėvams buvo sudaryta 

galimybė  iš kiekvieno  mokytojo gauti visą reikalingą informaciją apie 

ugdymą. NUD „Skaitome Europos kalbomis“ dienos „Knygų mainų 

mugėje“  mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai  tarpusavyje 

keitėsi knygomis, dalinosi skaitymo patirtimi ir įspūdžiais.    2015-

2016 m.m  metais progimnazijos bendruomenei suorganizuoti 33 

renginiai, o 2016-2017 m.m. planuojama 30 renginių. Įvyko gamtos ir 

socialinių mokslų MG metodinė valanda   „Dalyko specialisto 

pagalba“ tema  „Elektros prietaisų keliami pavojai mūsų aplinkoje“,    

seminaras „Efektyvi komunikacija ir grįžtamasis ryšys: kliūčių 

įvardijimas ir geroji praktika“, kuriame mokytojai tobulino bendravimo 

ir bendradarbiavimo kompetenciją, įgavo įgūdžių, kuriant geresnius 

santykius darbe ir asmeniniame gyvenime.   Mokyklos interneto 

svetainėje pateikiami ir nuolat atnaujinami duomenys apie mokyklos 

bendruomenę, mokyklos tarybos veiklą, metodinės tarybos veiklas, 

mokinių savivaldą, viešinami mokinių pasiekimai, mokyklos renginiai, 

publikuojami duomenys apie neformalaus vaikų švietimo programų 

pasiūlą ir veiklos rezultatus.  Informacija interneto svetainėje 

atnaujinama kiekvieną savaitę. Progimnazijos taryba inicijavo 

klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar progimnazijos 

bendruomenėje, mokinių, tėvų, mokytojų siūlymų svarstymą, aptarė 2 

proc. gyventojų pajamų mokesčio fondo ir  paramos akcijos „Pyragų 

diena“ lėšų paskirstymą.       

komunikavimo kompetencijas. Šioms 

veikloms vykdyti progimnazijoje pakanka 

žmogiškųjų išteklių.  

 Iš 6 ir 8 kl. 2016 metų ST mokinių 

klausimynų analizės  darytina išvada, kad 

abiejuose koncentruose „Mokyklos 

kultūros“ rodiklis  yra žymiai aukštesnis nei 

šalies vidurkis.  

Aktualus išlieka siūlymas klasių 

auklėtojams per mokslo metus 

suorganizuoti (bent po vieną) susitikimą 

„Tėvai – mokinys - auklėtojas“ ypač 

atkreipiant dėmesį į socialiai jautrioms 

visuomenės grupėms priklausančių mokinių 

šeimas. Jei nepavyksta jų pasikviesti į 

mokyklą, tokie susitikimai galėtų būti 

„išvažiuojamojo pobūdžio“, vykstant į 

šeimas, pasitelkiant socialinį pedagogą. 

  

3.5. Jaukios, estetiškos, 

modernios ugdomosios 

aplinkos kūrimas. 

  Į jaukios, estetiškos, modernios ugdomosios aplinkos kūrimą 

įtraukiami mokiniai ir mokytojai: suorganizuotos 6 mokinių kūrybinių 

dailės darbų parodos,  3 mokinių technologijų kūrybinių darbų 

parodos, mokytojų kūrybinių darbų ir rankdarbių paroda, instaliacija, 

Jaukios, estetiškos, modernios ugdomosios 

aplinkos kūrimas yra nuolatinis 

nenutrūkstantis procesas, todėl ši sritis ir 

toliau išlieka aktuali. Džiugina tai, kad į 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

skirta Laisvės gynėjų dienai, 2 knygų parodos mokyklos  skaitykloje, 

vyko socialinė veikla: kalėdinis ir velykinis mokyklos erdvių 

puošimas. Mokyklos interjero kūrimo būrelio nariai atnaujino 22 

mokyklines kėdes ir kartu su Mokinių tarybos nariais planuoja įrengti 

mokinių poilsiui skirtą erdvę prie skaityklos. Vis dažniau įvairios 

mokinių veiklos organizuojamos netradicinėse erdvėse:   

 8 klasių mokiniams Literatūrinė-muzikinė kompozicija pagal I. 

Šeiniaus „Kuprelį“ Širvintų kultūros centre. 

  Istorijos pamokos 5 kl. mokiniams mokyklos bibliotekoje 

„Darbščiųjų rankų palikimas. Darbo formos ir profesijų 

įvairovė bibliotekos fonduose“. 

 7C kl. pamoka bibliotekoje „Portfolio rengimas. Senovės 

Egipto civilizacija. Medžiagos rinkimas iš įvairių rašytinių 

šaltinių“. 

 Pilietiškumo ir istorijos pamoka 5-6 klasių mokiniams aktų 

salėje „Karlagas 15“. 

 Lietuvių literatūros pamoka - poeto Justino Marcinkevičiaus 

eilėraščių skaitymai vyko progimnazijos vidiniame kiemelyje.  

 Geografijos pamokos – išvyka į Latvijos Respubliką. 

 Geografijos būrelio ,,Mažasis gaublys“ išvyka į Kernavės    

kultūrinį rezervatą, orientacinės varžybos mokyklos stadione, 

darbas su kompasais. 

 „Viktorina „Aš tikrai myliu Lietuvą“  (istorijos pamoka aktų 

salėje), 

 VšĮ „Vikingų kaimas“ interaktyvaus muziejaus apie vikingų 

amžių edukacija progimnazijos sporto salėje. 

 5B klasės mokiniai ir jų tėveliai balandžio 22 d.  dalyvavo 

projekte „SODINAM“, kuris vyko Žaliosios girininkijoje.    

  X olimpinės žaidynės vyko progimnazijos sporto salėje ir 

stadione. 

jaukios, estetiškos, modernios ugdomosios 

aplinkos kūrimą įsitraukia vis daugiau  

mokinių, mokytojų, taip pat tai, kad 2016 

metais pavyko ženkliai praturtinti 

technologinę progimnazijos bazę, o     

įvairios mokinių veiklos vis dažniau 

organizuojamos netradicinėse erdvėse.  

REKOMENDACIJOS:  

1. Vis dar išlieka aktualus mokinių tėvelių, 

globėjų, rūpintojų ir rėmėjų 

pritraukimas kuriant estetišką ir 

modernią progimnazijos aplinką.  

2. Vertėtų sustiprinti ugdomosios aplinkos 

vizualizavimą kuriant edukacines zonas 

progimnazijos kabinetuose ir 

koridoriuose. Į šiuos procesus vertėtų 

įtraukti metodines grupes, mokinius ir jų 

tėvus, globėjus.  
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

  Kalėdinių prakartėlių paroda (II aukšto holas). 

 „Mes kalbame viena  gerumo kalba“ (užsienio kalbų pamoka 

aktų salėje  per NUD). 

 „Kalbamės su krašto poete Veronika Masiukiene “ (lietuvių k. 

pamoka aktų salėje). 

 „Einame į biblioteką“ (lietuvių k. pamoka-ekskursija  į Širvintų 

rajono VB 7-8 kl. mokiniams). 

 Dailės pamoka 7C kl. „Vietinio paveldo išsaugojimo svarba. 

Rajono kūrėjai“. 

 Fizikos pamoka 7-8 klasių mokiniams aktų salėje „Ledinis 

azoto šou“. 

  7-8 klasių rusų k. pamoka įvairiose miesto erdvėse 

„Keliaujame. Mano miestas“. 

 „Tapau kaip M. K. Čiurlionis“ (paroda progimnazijos fojė). 

 Medinių paukštelių paroda (paroda progimnazijos fojė). 

 Kalėdinė gerumo akcija (išvyka į Ukmergės globos namus). 

 Dorinio ugdymo pamoka  „Rožinio malda kartu su Širvintų 

parapijos globos namų gyventojais“. 

  Advento popietės kūrybinės dirbtuvės-praktikumai vyko ne tik 

kabinetuose, bet ir sporto salėje, o praktikumų refleksijos –  

mokytojų kambaryje. 

 6D kl. projektas „Širvintų krašto mokyklų istorija“, „Mokomės 

gydyti knygas“. 

2016 metais progimnazijos bendruomenė  dalyvavo mokyklos 

teritorijos tvarkymo akcijoje „Už žaliuojantį „Atžalyną“.  2016 m. 

kabinetai praturtinti 417 vadovėlių už 4032,60 €. 2016 m. iš 2 proc. 

paramos fondo gauta 1432,95 €. Iš Kūno kultūros ir sporto 

departamento gautas piniginis prizas už II vietą konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“ – 150 €, už pergalę Lietuvos mokyklų žaidynių  III 

grupėje – 500 €. Už makulatūrą iš UAB „Sanifinas“ gautų lėšų (36,63 
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Veiklos prioritetai 
2016 metų progimnazijos veikla, siekiant numatytų veiklos 

prioritetų 

Išvada apie pasiektą tikslą, 

rekomendacijos 

€) nupirkti 4 loginiai žaidimai  emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių 

mokinių užimtumui per pertraukas užtikrinti. Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“. Progimnazijos 

mokiniai ir mokytojai bibliotekai padovanojo 12 įvairių lietuvių 

autorių knygų.    
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IV. MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

VIZIJA 

 Saugi, atvira idėjoms, tolerantiška ir novatoriška mokykla, ugdanti laimingas, ypatingas, 

atsakingas ir žingeidžias asmenybes. 

 

A T Ž A L Y N A S 

S O I T A P O T A 

M L N S I A V V U 

E E G A M T A I G 

N R E K I I T R I 

Y A I I N N O A  

B N D N G G R   

Ė T I G A A I   

 I  A   Š   

 Š     K   

 K     A   

 A        

 

MISIJA 

 Atvira žmogui ir idėjoms mokykla, kuri ieško, mokosi, kuria,  formuoja 

bendražmogiškąsias vertybes, sveikoje ir saugioje aplinkoje  įgyvendina Bendrosiose ugdymo 

programose keliamus tikslus, siekia nuolatinės pažangos ir asmens brandos. 

VERTYBĖS 

 Pagarba. 

 Pilietiškumas. 

 Sveikatingumas. 

 Saugumas. 

FILOSIFIJA 

Skatinti įgalinančią lyderystę, mokymosi visą gyvenimą poreikį ir gebėjimą veikti 

dinamiškoje žinių visuomenėje.  

PRIORITETAI 

 Kiekvieno mokinio pasiekimai ir pažanga. 

 Pamokų kokybė. 

 Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas. 
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 Patyčių prevencija. 

  

 STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Didinti kiekvieno mokinio mokymosi motyvaciją gerinant pamokos kokybę  (2.3. Mokymosi 

patirtys, 2.2. Vadovavimas mokymuisi, 1.2. Pasiekimai ir pažanga).  

2. 2. Kurti saugią, sveiką, patrauklią mokyklos aplinką,  įgyvendinant  pozityvaus  mokyklos 

bendruomenės   gyvenimo idėjas (2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu). 

 

VEIKLOS TIKSLAI 2017 METAMS 

1. Nuolat analizuoti ir aptarti kiekvieno  mokinio pažangą, skatinant mokinius apmąstyti ir planuoti 

savo mokymąsi.    

2. Kurti saugią, sveiką, patrauklią mokyklos aplinką,  įgyvendinant  pozityvaus  mokyklos 

bendruomenės   gyvenimo idėjas.   
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V. ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VERTINIMO KRITERIJŲ 

SUVESTINĖ 2017 METAMS 

 

I tikslas:    Nuolat analizuoti ir aptarti kiekvieno  mokinio pažangą, skatinti mokinius apmąstyti ir planuoti savo mokymąsi.   
   

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 
 Sėkmės kriterijai,   

laukiami rezultatai 

1.1. Sukursime 

individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo  

instrumentus, juos 

efektyviai  

naudosime 

pamokose.    

1.1.1.Metodinių grupių veikla,  kuriant 

individualios mokinio pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo  instrumentus. 

2017 m.   

I ketvirtis 

 

Intelektiniai Metodinės tarybos 

pirmininkas, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Bus sukurtas 

individualios mokinio 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo  instrumentų 

paketas.  

1.1.2.Seminarų mokytojams 

individualios mokinio pažangos 

matavimo klausimais organizavimas. 

2017 m.   

I ketvirtis 

 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimui 

skirtos lėšos   

Administracija 80 proc. mokytojų 

dalyvaus seminare,  

patobulins mokinių 

pažangos stebėjimo ir 

matavimo įgūdžius. 

1.1.3.  Įvairių asmeninės mokinio 

pažangos stebėjimo formų, būdų 

taikymas pamokose ir taikymo 

priežiūra.    

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai, 

MK lėšos 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

  

 

Bus suorganizuoti 2 

metodinės tarybos ir 

direkcijos posėdžiai,       

 60 % mokinių pildys 

individualios pažangos 

lapus bei mokysis stebėti 

asmeninę pažangą. 

Ne mažiau kaip 3 kartus 

per mokslo metus 

mokiniai fiksuos 

individualią pažangą. 

  

 1.1.4. Klasių vadovų tyrimai siekiant 

išsiaiškinti mokinių  mokymosi 

nesėkmes, mokymosi motyvacijos, 

elgesio sutrikimus. 

 2017 m.   

II ketvirtis 

 

Intelektiniai Klasių vadovai, 

direktoriaus pavaduotoja  

 ugdymui 

 

Tyrimų rezultatai bus 

pristatyti bendruomenei 

ir pateiktos 

rekomendacijos 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 
 Sėkmės kriterijai,   

laukiami rezultatai 

problemų šalinimui. 

Laiku atliekamas 

kvalifikuotas mokymosi 

sunkumų, elgesio 

sutrikimų identifikavimas 

sumažins mokinių, 

patiriančių mokymosi, 

elgesio sutrikimų skaičių. 

Daugumą tėvų (65 %) 

tenkins mokyklos 

mokiniams teikiama 

pagalba   mokantis.  

75 % mokinių tenkins 

teikiama pagalba 

mokantis.  

 1.1.5. Savalaikės švietimo pagalbos  

teikimo užtikrinimas. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

MK lėšos VGK, administracija Bus laiku suteikiama 

pagalba iškilus problemai 

bei koreguojamos veiklos 

pagal specialistų planus.  

Didės švietimo pagalbos 

efektyvumas.   

 1.1.6. Mokinių konsultavimas po 

pamokų. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

MK lėšos Direktoriaus pavaduotoja  

 ugdymui 

 

Konsultacijos mokiniams 

bus teikiamos pagal 

konsultacijų tvarkaraštį.  

 Didės konsultuojamų 

mokinių skaičius (iki 120 

mokinių) 

Konsultacijų 

tvarkaraščiai  bus 

viešinami progimnazijos 

stenduose ir interneto 

tinklapyje. 

1.1.7.Mokytojų naudojimasis „IQES 

online Lietuva“  ir „Ugdymo sodo“ 

informacine platforma stiprinant 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

Intelektiniai Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

Mokytojai įgis reikalingų 

kompetencijų gerinant 

pamokos kokybę, 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai 
 Sėkmės kriterijai,   

laukiami rezultatai 

mokinių   pažangos ir pasiekimų 

matavimo formų ir būdų įvairovę.  

 matuojant   mokinių 

pažangą. 50 proc. 

mokytojų prisijungs prie 

informacinių platformų. 

 

 

1.1.8.  Metodinių grupių veikla   

(diferencijavimo ir individualizavimo 

patirtis/ 6 ir 8 klasių standartizuotų  

testų analizė ir rekomendacijų ugdymo 

kokybei gerinti teikimas) 

Pagal Metodinės 

tarybos,  metodinių 

grupių planus; 

direkcijos posėdžių 

planą   

Intelektiniai Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

Įvyks bent po 1 

pasitarimą metodinėse 

grupėse.   

1.1.9. Tėvų dalyvavimo mokinio 

individualios pažangos stebėjimo 

procese ir teikiant pagalbą mokantis 

skatinimas 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

 

Individualios mokinio 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo  instrumentų 

panaudojimas įgalins 59 

proc. tėvų, globėjų 

įsitraukti į mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo procesą. 

 

II tikslas. Kurti saugią, sveiką, patrauklią mokyklos aplinką,  įgyvendinant  pozityvaus  mokyklos bendruomenės   gyvenimo idėjas, įsitraukiant 

visas bendruomenės grupes į  prasmingas, motyvuojančias veiklas (2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu). 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai  Sėkmės kriterijai,    

laukiami rezultatai 

2.1. Didinsime 

mokinių ir kitų 

bendruomenės narių 

(mokytojų, 

darbuotojų, mokinių 

tėvų) skatinimo ir 

motyvavimo    formų 

2.1.1.Pozityvaus mokinių elgesio 

viešinimas (stendai, informacija, garbės 

galerija, progimnazijos interneto 

tinklapis, laikraštis „Eureka“). 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai,

MK lėšos 

Administracija Ne mažiau nei  

6 direktoriaus įsakymu 

 pareikštos padėkos 

mokiniams  

2.1.2.Informacijos apie mokyklą 

viešinimas (tinklapis, lankstinukai, 

mokyklinis laikraštis ir rajono spauda, 

ženkliukai, rašikliai, kita atributika). 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai,

MK lėšos 

Administracija Progimnazijos interneto  

tinklapyje bus aprašytas  

kiekvienas mokyklos 

renginys ir  

svarbiausios veiklos 



 
35 

 ir būdų įvairovę. 

Įtrauksime visas 

bendruomenės grupes 

į  prasmingas, 

motyvuojančias 

veiklas. 

 

 

2.1.3..Šviečiamieji užsiėmimai, paskaitos 

tėvams.    

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

MK lėšos Administracija, klasių 

vadovai 

 Įvyks bent po 1 renginį  

kiekvienoje klasėje, 1 

paskaita 

2.1.4.Klasės valandėlių organizavimas 

kultūros, bendravimo, tolerancijos 

klausimais. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

MK lėšos Klasių vadovai Įvyks bent po 2 klasės  

valandėlės  

kiekvienoje klasėje 

2.1.5.Mokyklos ir mokinių tarybos 

renginiai. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai, 

2 proc. 

paramos 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

Direktoriaus pavaduotoja  

 ugdymui, Mokinių 

tarybos koordinatorė 

 

5 mokinių tarybos 

renginiai, 

23 mokyklos renginiai 

2.1.6. Mokinių ir Mokyklos tarybos  

iniciatyvų palaikymas ir įgyvendinimas. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

 Intelektiniai, 

rėmėjų lėšos 

Direktoriaus pavaduotoja  

 ugdymui, Mokinių 

tarybos koordinatorė 

 

2 iniciatyvų 

įgyvendinimas 

2.1.7. Refleksijos mokytojui valandos, 

kūrybinės dirbtuvės šeimoms. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

Intelektiniai, 

rėmėjų lėšos 

Metodinės tarybos 

pirmininkas, direktoriaus 

pavaduotoja  

 ugdymui   

 Įvyks ne mažiau kaip 3  

renginiai 

 

2.1.8.  Dalyvavimas   projektuose.   Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Projekto 

„Neformalioj

o vaikų 

švietimo 

paslaugų 

plėtra“ lėšos, 

projekto   

„Padrąsinti. 

Įkvėpti. 

Palaikyti“ 

lėšos. 

Administracija Bus įgyvendinti 2   

projektai 

2.1.9.Mokinių  ir bendruomenės narių 

skatinimo ir motyvavimo sistemos 

tobulinimas (ekskursijos, mokinių 

pasiekimų viešinimas, padėkos, 

,,Pabaigtuvių vainikas“, išvykos į teatrą, 

refleksijos popietės „Kolega kolegai“, 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai, 

2 proc. 

paramos 

lėšos  

Administracija Išlaikomos tradicinės 

 motyvavimo formos ir 

būdai,  gerinama jų 

kokybė 
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pagyrimai, padėkos). 

2.1.10.Pereinamųjų prizų „Pažangiausia 

klasė“, „Geriausiai pamokas lankanti 

klasė“ teikimas. 

3 kartus per m.m. Intelektiniai  Administracija 3 kartus per m. m. 

2.1.11.Mokinių socialinė veikla ir 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais.   

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai  Dorinio ugdymo 

mokytoja ir socialinė 

pedagogė 

5-6 klasių mokiniai 

užsiims  

socialine veikla    

 ne mažiau 

 kaip 5 valandas per 

mokslo  

metus, o 7-8 klasių 

mokiniai –  

ne mažiau 

 kaip 10  valandų per 

m.m.   

2.2. Kurti  saugią, 

sveiką, patrauklią 

mokyklos aplinką 

  

2.2.1.Mokyklos erdvių panaudojimas  

ugdymo proceso vizualizavimui. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai  Administracija, dalykų 

mokytojai   

Kiekviena metodinė 

grupė  

pateiks 

erdvių panaudojimo  

ugdymo  

proceso vizualizavimui 

projektą 

2.2.2.Įvairių mokyklos erdvių 

panaudojimas edukacijai, Pamokos 

netradicinėse aplinkose, „klasės be 

sienų“. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai, 

rėmėjų lėšos  

Administracija, dalykų 

mokytojai   

Ne mažiau nei 30 proc.  

veiklų 

 vyks  ne kabinetuose, o 

kitose  

mokyklos  erdvėse   

2.2.3.VGK narių ir mokytojų savanorių 

papildomų budėjimų ir akcijų 

organizavimas mokykloje ir jos 

teritorijoje. 

5 kartai per mokslo 

metus 

Intelektiniai  VGK nariai, mokytojai 

savanoriai 

 Bus suorganizuoti ne 

mažiau 

 nei 5  VGK narių 

papildomi  

budėjimai ir akcijos 

2.2.4. Mokytojų budėjimo aktyvinimas ir 

visuotinumo užtikrinimas. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

MK lėšos Administracija 98 proc. mokytojų 

laikysis  

direktoriaus įsakymu  
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 patvirtinto budėjimo 

grafiko; 

  direkcijos posėdyje bus  

aptartas mokytojų 

budėjimas 

2.2.5.Patyčių prevencijos aprašo 

parengimas ir patvirtinimas. 

2017-01 Intelektiniai VGK nariai Bus parengtas ir 

patvirtintas  

Patyčių prevencijos 

aprašas 

2.2.6.Patyčių atvejų  prevencija ir 

fiksavimas Patyčių registravimo žurnale 

(Olweus PPP), patyčių atvejų analizė 

Projekto  „LION QEST“  metodinės 

medžiagos panaudojimas,  socialinės ir 

prevencinės akcijos. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai VGK nariai, socialinė 

pedagogė 

Įvyks bent po 1-2 klasės 

val. arba integruotos 

dorinio u. 

ir socialinio u. veiklos 

2.2.7. Tikslingas IKT taikymas 

pamokose.  

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

Intelektiniai Administracija, dalykų 

mokytojai 

IKT taikymas bus 

fiksuotas  Pamokų 

stebėjimo lapuose,  

metodinių grupių 

protokoluose 

2.2.8.Bendradarbiavimas su  VTAS, 

policijos komisariato ir kt. vaiko 

saugumą užtikrinančiomis institucijomis. 

Pagal poreikį  Intelektiniai Socialinė pedagogė   Išlaikomos 

bendradarbiavimo 

 formos ir būdai 

2.2.9.Projektas 5-okų adaptacija. I trim., gegužė MK lėšos Direktoriaus 

pavaduotoja,  klasių 

vadovai, psichologas  

Penktokų 

nerimastingumo 

 tyrimo rezultatų 

aptarimas išplėstiniame 

direkcijos posėdyje 

2.2.10.Specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių adaptacijos ir saugumo 

stebėsena, tyrimas. 

3 kartus per m.m. MK lėšos Švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai, mokytojai 

Aptarimai VGK 

posėdžiuose, 

 individualūs pokalbiai su  

mokiniais, jų tėvais  

2.2.11.Bendrosios sveikatos ugdymo 

programos vykdymas. 

Per visą plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

 

MK lėšos Bendrosios sveikatos 

ugdymo programos 

koordinatorė 

J.Apavičienė 

Bendrosios sveikatos 

ugdymo Programos temų 

dermės su  ilgalalkiais 

dalykų planais priežiūra,  

veiklų fiksavimas  
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2.2.12 Sveikatos priežiūros, švietimo 

pagalbos specialistų organizuotos klasių 

valandėlės, integruotos pamokos. 

Pagal VGK veiklos 

programą 

MK lėšos  VGK, klasių vadovai, 

sveikatos priežiūros  

specialistė  

Įvyks ne mažiau kaip  

 po 1 klasės valandėlę  

kiekvienoje klasėje 

2.2.13.Dalyvavimas sveikatos ugdymo 

projektuose ir konkursuose. 

Pagal ŠŠC ir šalies 

projektų, konkursų 

grafikus 

Intelektiniai, 

rėmėjų lėšos 

Bendrosios sveikatos 

ugdymo programos 

koordinatorė 

J.Apavičienė 

Įvyks ne  mažiau kaip 2 

veiklos 

2.2.14.Mokinių dailės ir technologijų 

kūrybinių darbų parodų organizavimas, 

Mokyklos erdvių dekoravimas šventėms. 

 Pagal poreikį ir 

galimybes 

Intelektiniai, 

rėmėjų lėšos 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Bus suorganizuotos ne 

mažiau nei 6 parodos per 

mokslo metus 

2.2.15. Poilsio ir žaidimų erdvės 

mokiniams įrengimas,  įtraukiant 

mokinius (bendrakūra). 

 Gegužė Rėmėjų 

lėšos, 2 proc. 

Administracija, Mokinių 

taryba, Mokyklos taryba  

Bus sukurta 1 poilsio ir 

žaidimų  

erdvė mokiniams 

 

VI. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

 Veiklos programos rengimo grupė pristato veiklos programą mokyklos bendruomenei. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir 

vertinti, kaip įgyvendinami mokyklos tikslai, ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

 Veiklos programos įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Mokytojų taryba, direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina tikslus ir programas, ar 

darbuotojai įvykdė paskirtus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios. 

Veiklos programa gali būti koreguojama.  

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2017-01- 

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr.  )  
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