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I. ĮVADAS
1.

Įstaigos socialinis kontekstas.

Progimnazija yra Naujininkų seniūnijoje, kurioje taip pat veikia viena gimnazija, formuojanti 9–12 kl. ir mokykla–daugiafunkcis centras,
formuojantis 1–10 kl., šiose ugdymo įstaigose ugdymas organizuojamas rusų ir lietuvių kalbomis. Taip pat veikia vidurinė internatinė mokykla,
formuojanti 1–12 kl. užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikams. Naujininkų seniūnijoje yra 7 lopšeliai–darželiai ir vienas darželis–mokykla,
kuriame organizuojamas ir pradinis ugdymas lenkų kalba.
Daugumos Vilniaus Naujininkų progimnazijos mokinių gyvenamoji vieta nurodyta progimnazijos komplektavimo teritorijoje. 2020 m. rugsėjo 1
d. duomenimis, mokosi 390 mokinių ir 35 priešmokyklinės bei ikimokyklinės grupės vaikai.
Progimnazijos mokiniams teikiama socialinė parama: 2019–2020 m.m. nemokamą maitinimą gavo 80 mokinių. 2020 m. rugsėjo 21 d. duomenimis,
nemokamą maitinimą gauna 99 mokiniai.
2020–2021 m.m. progimnazijos socialinio paso duomenimis, 88 mokinių auga nepilnose šeimose (t.y. tėvai išsiskyrę, vienas iš tėvų miręs arba
vienišų tėvo/motinos auginamas), 67 mokiniai auga šeimose, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, 8 vaikai globojami. Mokyklos žiniomis progimnazijoje
mokosi 52 vaikai, kurie gyvena socialinių įgūdžių stokojančiose, socialinės rizikos veiksnius patiriančiose šeimose. 2020–2021 m.m. progimnazijoje
mokosi 49 specialiųjų poreikių turinčių mokinių, iš jų 45 mokosi pagal pritaikytą programą, 2 pagal individualizuotą programą, 2 mokiniai neturi nei
pritaikytos, nei individualizuotos programos.
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Viena iš progimnazijos socialinio konteksto ypatybių yra tai, kad progimnazijoje mokosi 14 romų tautybės mokinių, 6 iš jų turi lankomumo
problemų.
2020–2021 m.m. 67 mokiniai įtraukti į ypatingo dėmesio reikalaujančių mokinių sąrašą, su kuriais dirba klasių vadovai, dalykų mokytojai,
mokyklos specialistai ir Vaiko gerovės komisija: 12 mokinių – dėl lankomumo problemų, 34 – dėl elgesio problemų, 13 – dėl pažangumo problemų, 8
mokiniai – dėl rūkymo ir/ar kitų žalingų įpročių, 2 mokiniams buvo skirtos minimalios priežiūros priemonės dėl mokyklos nelankymo ir kitos
nusikalstamos veiklos.
Progimnazijoje socialinės problemos, bendradarbiaujant su kitomis miesto institucijomis (Vilniaus m. savivaldybės Vaiko gerovės komisija,
Socialinės paramos centru, Romų visuomenės centru, Vilniaus miesto 2 PK ir kt.), sprendžiamos nuosekliai ir kryptingai. Tikėtina, kad situacija dar
labiau pagerės, nes Vilniaus miesto savivaldybei pavyko iškeldinti romus iš netoliese nuo progimnazijos buvusio taboro. Problemų vis dar kelia
Naujininkuose esantys bendrabučio tipo būstai, kuriuose ne visada užtikrinama mokytis palanki aplinka, taip pat ir kitos socialinės ir ekonominės
aplinkybės vis dar turi įtakos vaikų ir jų šeimų gyvenimui, o mokykloje rizikos grupės mokinių skaičius nemažėja.
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2.

Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1–8 klasėse:

2018–2019 m.m.

2019–2020 m.m.

2020–2021 m.m.

485 (mokslo m.

465 (mokslo m.

390 (mokslo m.

pradžioje)

pradžioje)

461 (mokslo m.

431 (mokslo m.

pabaigoje)

pabaigoje)

2.1.

Kaitos tendencija
Kasmet mokinių skaičius mažėjo mokiniams po 8 kl. nusprendus mokslą tęsti

pradžioje)

gimnazijose, o pastaraisiais metais ženkliai sumažėjo dėl mokyklos perorganizavimo į
progimnaziją.

Mokinių skaičiaus vidurkio kaita klasėse:

Mokslo metai

1–4 klasės

5–8 klasės

9–10 klasės

2018–2019 m.m.

21,5

23,13

24,5

2019–2020 m.m.

21,9

22,25

19

2020–2021 m.m.

21,5

22,125

–

2.2.

Įgijusių pradinį ir I dalies pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 2019–2020 m.m.:

2.2.1. Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis:
Buvo 4 klasės mokinių
mokslo metų pabaigoje
46

Įgijo pradinį išsilavinimą
46

Įgijusių pradinį išsilavinimą
mokinių dalis (proc.)
100%
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2.2.2. Įgijusių I dalies pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis:
Buvo 8 klasės mokinių
mokslo metų pabaigoje
37
2.3.

Įgijusių I dalies pagrindinį išsilavinimą

Įgijo I dalies pagrindinį išsilavinimą

mokinių dalis (proc.)

36

97%

Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis 2019–2020 m.m.:

Mokinių, dalyvaujančių

Mokinių, dalyvaujančių

Mokinių, dalyvaujančių

Mokinių, dalyvaujančių

Mokinių,

neformaliojo švietimo

tik mokyklos

tik kitų ugdymo įstaigų

ir mokyklos ir kitų ugdymo

nedalyvaujančių

veikloje, dalis

organizuojamoje

organizuojamoje

įstaigų organizuojamoje

neformaliojo

neformaliojo švietimo

neformaliojo švietimo

neformaliojo švietimo veikloje,

švietimo veikloje, dalis

veikloje, dalis

veikloje, dalis

dalis

41% (177 mokiniai)

19% (85 mokiniai)

30% (132 mokiniai)

90% (394 mokiniai)
2.4.

10% (42 mokiniai)

Mokinių lankomumo duomenys:
Vienas mokinys praleido

Iš jų nepateisino 1 mokinys

vidutiniškai

vidutiniškai

2017–2018 m.m.

90

22

2018–2019 m.m.

79

14

2019–2020 m.m.

56

14

Mokslo metai
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2.5.

Pedagogų skaičiaus kaita, pedagogų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis:
Iš viso dirba

Turi pedagoginę

Turi dalykinę kvalifikaciją

Vidutinis mokytojų

pedagogų

kvalifikaciją (pedagoginį išsilavinimą)

(atestuoti pagal dėstomą dalyką)

kvalifikacijos koeficientas

2018–2019 m.m.

46

46

43

7,74 BD

2019–2020 m.m.

45

45

44

7,83 BD

2020–2021 m.m

42

41

40

8,54 BD

2020–2021 m.m. mokykloje dirba 1 mokytojas ekspertas, 11 mokytojų metodininkų, 22 vyr. mokytojai, 6 mokytojai, 2 neatestuoti pedagogai, taip
pat visi švietimo pagalbos mokiniui specialistai ( soc. pedagogas, spec. pedagogas, psichologas, logopedai, mokytojo padejėjai).
2.6.

Higienos pasas

Mokykla turi higienos pasą.
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II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
1.

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija:

1.1.

2 % lėšos:
 2019 m. sausio 1 d. likutis 3016 eur.
 2019 m. gauta 2414 eur.
 2019 m. išleista 1210 eur.

Šie pinigai buvo panaudoti:
 mokyklos švenčių, renginių, konkursų organizavimui ir prizams;
 kanceliarinėms prekėms;
 olimpiadų pasiruošimui ir organizavimui;
 ekskursijai ir edukacinei veiklai;
 trąšoms, kompostui, gruntui augalams;
 mokinių tautiniams marškiniams;
 mokyklos erdvėms puoselėti.
1.2.

Pajamos iš patalpų nuomos – 7542 eur. Lėšos panaudotos:
 spausdintuvų kasetėms ir jų papildymui;
 prekėms einamajam patalpų remontui;
 sanitarinėms ir valymo priemonėms;
 kanceliarinėms priemonėms;
 spaudos leidiniams ir spausdiniams įsigyti;
 ūkio inventoriui įsigyti;
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 IKT prekėms;
 švenčių organizavimui;
 ,AŽ konteinerio nuomai;
 VP konsultacijos;
 didžiųjų atliekų išvežimui;
 kvalifikacijos kėlimui ir mokymo paslaugoms;
 liuminiscencinių lempų perdirbimui.
1.3.

ES programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ – vaisiai (sultys) – 2817 eur. Paramos programa „Pienas vaikams“ – pieno produktai

– 3707 eur.
2.

2019–2020 m.m. I pusm. ir II pusm.tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus:

2019–2020 m.m

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

I pusm. tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Individualios mokinio
pažangos stiprinimas,
įtraukiant tėvus, ugdant
sąmoningą ir atsakingą
besimokantįjį.
Uždaviniai:
1.Stebėti mokinių
individualią pažangą,
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2019–2020 m.m

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

I pusm. tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

analizuoti rezultatus ir
koreguoti ugdymo
procesą.
2. Įtraukti tėvus į ugdymo
procesą, skatinti jų
partnerystę ir savanorystę.
3. Efektyvinti SUP turinčių
mokinių ugdymą.
Efektyvus
individualios

mokinių 98 proc. mokytojų nuolat stebės, Iš dalies pasiektas minimalus 100 proc. mokytojų nuolat stebės,
pažangos fiksuos

stebėjimas ir jos analizė.

ir

analizuos

individualią laukiamas rezultatas.

mokinių pažangą pagal mokykloje
mokinių

ir

analizuos

individualią

98 proc. mokytojų nuolat stebėjo ir mokinių pažangą pagal mokykloje

patvirtintą tvarką, 97 proc. mokytojų fiksavo
dalyvaus

fiksuos

individualios individualios

mokinių
pažangos

pažangą, patvirtintą tvarką, 100 proc. mokytojų
aptarime dalyvaus

mokinių

individualios

pažangos aptarime.

dalyvavo 74 proc. mokytojų.

pažangos aptarime.

Individualios pažangos

Lyginant kiekvienos klasės spalio ir

Nepasiektas minimalus laukiamas Lyginant kiekvienos klasės spalio ir

stebėjimo duomenimis

gruodžio mėnesių individualios

rezultatas.

gruodžio mėnesių individualios

grįsta ugdymo proceso

pažangos stebėjimo rezultataus, bus

Rezultatai pagerėjo tik keturiose

pažangos stebėjimo rezultataus, bus

korekcija.

pastebėtas 2 proc. teigiamas pokytis.

klasėse (5a, 5b, 6a, 9a), 1–4 kl. ir

pastebėtas 5 proc. teigiamas pokytis.

6b rezultatai nepakito, rezultatai
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2019–2020 m.m

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

I pusm. tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

smuko šešiose klasėse (7a, 7b, 8a,
8b, 10a).
Aktyvus moksleivių tėvų

Priešmokyklinio, ikimokyklinio

Pasiektas minimalus laukiamas

Priešmokyklinio, ikimokyklinio

dalyvavimas mokyklos

ugdymo grupių, 1–4 kl., 5–10 kl.

rezultatas.

ugdymo grupių, 1–4 kl., 5–10 kl.

bendruomenės

mokinių tėvai dalyvaus bent 3

Tėvai dalyvavo 3 šventėse.

mokinių tėvai dalyvaus bent 5

kultūriniuose renginiuose.

mokyklos kultūriniuose renginiuose

mokyklos kultūriniuose renginiuose

pirmą pusmetį.

pirmą pusmetį.

Efektyvus mokyklos ir tėvų

90 proc. mokinių tėvai bent kartą per

Pasiektas minimalus laukiamas

95 proc. mokinių tėvai bent kartą per

bendradarbiavimas.

pusmetį dalyvaus mokyklos

rezultatas.

pusmetį dalyvaus mokyklos

organizuojamuose renginiuose tėvams

Mokinių tėvai nepakankamai

organizuojamuose renginiuose tėvams

(bendrame 1–5 kl. susirinkime, Atvirų

aktyviai dalyvavo bendrame1–5 kl.

(bendrame 1–5 kl. susirinkime, Atvirų

durų dienoje, klasės tėvų

mokinių tėvų susirinkime (32,5

durų dienoje, klasės tėvų

susirinkimuose).

proc.) ir Atvirų durų dienoje (20,3

susirinkimuose).

proc.). Klasės susirinkimuose tėvai
dalyvavo gana aktyviai.
Pagerėjusi SUP turinčių

70 proc. SUP turinčių mokinių nuolat

Pasiektas minimalus laukiamas

85 proc. SUP turinčių mokinių nuolat

mokinių integracija

lankys mokyklą.

rezultatas.

lankys mokyklą.

mokykloje.

77,6 proc. SUP mokinių nuolat
lankė mokyklą.
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2019–2020 m.m

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

I pusm. tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Gerėjantys SUP turinčių

75 proc. SUP turinčių mokinių I

Nepasiektas minimalus

90 proc. SUP turinčių mokinių I

mokinių ugdymosi

pusmečio signaliniuose pusmečiuose

laukiamas rezultatas.

pusmečio signaliniuose pusmečiuose

pasiekimai.

neturės neigiamų įvertinimų.

26,5 proc. SUP mokinių turėjo

neturės neigiamų įvertinimų.

neigiamų įvertinimų I pusm.
signaliniame.
Komentaras:


Įgyvendinant šį uždavinį buvo įvykdytos visos numatytos veiklos. 2019–2020 m.m. I pusm. veiklos plano tikslas įgyvendintas iš dalies.



Pasiekti 3,5 kriterijų minimalūs laukiami rezultatai.



2 kriterijų minimalūs laukiami rezultatai nepasiekti.

Išvada: 2019–2020 m.m. II pusmetyje tęsti veiklas, siekti aukštesnės ugdymo kokybės.
2019–2020 m.m
II pusm. 1 tikslas

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Siekti aukštesnės ugdymo
kokybės.
Uždaviniai:
1.Gerinti mokinių ugdymo(si)
pasiekimus.
2. Tikslingai tenkinti įvairių
gebėjimų ugdytinių poreikius.
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2019–2020 m.m
II pusm. 1 tikslas

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

3. Ugdymo procese taikyti
aktyviuosius mokymo metodus ir
šiuolaikines technologijas.
Dėl

sistemingo

mokinių 97 proc. mokytojų nuolat stebės, Pasiektas minimalus laukiamas 100 proc. mokytojų nuolat stebės,

individualios pažangos stebėjimo, fiksuos ir analizuos individualią rezultatas.

fiksuos ir analizuos individualią

jos analizavimo su mokiniais mokinių pažangą pagal mokykloje

98 proc. mokytojų nuolat stebėjo ir mokinių pažangą pagal mokykloje

didėjanti mokinių atsakomybė už patvirtintą tvarką.

fiksavo mokinių pažangą.

savo mokymosi rezultatus.

patvirtintą tvarką.

50 proc. ugdytinių, kuriems po Po individualiso pažangos aptarimo 60 proc. ugdytinių, kuriems po

Individualios pažangos stebėjimo visuotinio individualios pažangos pagerėjo 87 proc. 1–10 kl. mokinių visuotinio individualios pažangos
duomenimis

grįstas

ugdymo aptarimo bus taikytos korekcinės ugdymosi
priemonės, rezultatai pagerės.

proceso tobulinimas.
Gerėjantys

mokinių

ugdymosi

balandžio

rezultatai
mėn.

Ir

palyginus aptarimo bus taikytos korekcinės
metinius priemonės, rezultatai pagerės.

rezultatus).

rezultatai.
Signalinių pusmečių duomenimis

Lyginant II pusmečio signalinius ir

Pasiektas maksimalus rezultatas.

Lyginant II pusmečio signalinius ir

grįstas ugdymo proceso

II pusmečio įvertinimus, II

Signaliniame pusmetyje buvo 66

II pusmečio įvertinimus, II

organizavimo tobulinimas.

pusmetyje patenkinamo lygmens

neigiami įvertinimai, II pusmetyje–

pusmetyje patenkinamo lygmens

Efektyvi mokymosi pagalba.

nepasiekusių mokinių skaičius bus

25. Sumažėjo 62 proc

nepasiekusių mokinių skaičius bus

Gerėjantys mokinių pasiekimai.

10 proc. mažesnis nei signaliniame.

20 proc. mažesnis nei signaliniame.
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2019–2020 m.m
II pusm. 1 tikslas

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Gerėjanti SUP turinčių mokinių

75 proc. SUP turinčių mokinių

Nepasiektas minimalus

80 proc. SUP turinčių mokinių

integracija mokykloje.

nepraleis pamokų be pateisinamos

laukiamas rezultatas.

nepraleis pamokų be pateisinamos

priežasties.

Tik 43, 2 proc. SUP turinčių

priežasties.

mokinių nepraleido pamokų be
pateisinamos priežasties.
Gerėjantys SUP turinčių mokinių

75 proc. SUP turinčių mokinių

Pasiektas maksimalus laukiamas

80 proc. SUP turinčių mokinių

ugdymosi pasiekimai.

signaliniuose pusmečiuose neturės

rezultatas.

signaliniuose pusmečiuose neturės

neigiamų įvertinimų.

82 proc. SUP mokinių neturėjo

neigiamų įvertinimų.

neigiamų įvertinimų II pusm.
signaliniame.
Gerėjantys gabiųjų mokinių

9 proc. 1–10 kl. mokinių II

Nepasiektas minimalus

10 proc. 1–10 kl. mokinių II

pasiekimai ugdymo procese bei

pusmetyje pasieks aukštesnį

laukiamas rezultatas.

pusmetyje pasieks aukštesnį

įvairiuose konkursuose,

mokymosi lygį, 90 proc. gabių 1–

7 proc. 1–10 kl. mokinių pasiekė

mokymosi lygį, 95 proc. gabių 1–

olimpiadose, parodose.

10 kl. mokinių dalyvaus

aukštesnį mokymosi lygį.

10 kl. mokinių dalyvaus

konkursuose, olimpiadose.

Dėl paskelbto karantino neįvyko

konkursuose, olimpiadose,

daug renginių.

parodose.

78 proc. 1–10 kl. mokinių dalyvavo
konkursuose ir olimpiadose( 1–4
kl.– 64 proc., 5–10 kl.–92 proc.)
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Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Efektyvus aktyviųjų mokymo

Kiekvienoje atviroje pamokoje bus

Pasiektas minimalus laukiamas

Kiekvienoje kuruojančio vadovo

metodų ir šiuolaikinių

taikomi aktyvieji mokymosi

rezultatas.

vizituotoje pamokoje bus taikomi

technologijų taikymas pamokose.

metodai ir šiuolaikinės

Visose atvirose pamokose buvo

aktyvieji mokymosi metodai ir

technologijos.

taikomi aktyvieji mokymosi

šiuolaikinės technologijos.

2019–2020 m.m
II pusm. 1 tikslas

metodai ir šiuolaikinės
technologijos.
75 proc. kuruojančių vadovų
vizituotų pamokų buvo taikomi
aktyvieji mokymosi metodai ir
šiuolaikinės technologijos.
Mokytojai kvalifikacijos

Kiekvienas mokytojas stebės po

Nepasiektas minimalus

Kiekvienas mokytojas stebės po dvi

patobulėjimas, kaip taikyti

vieną atvirą pamoką.

laukiamas rezultatas.

atviras pamokas.

aktyviuosius mokymo(si)

Dėl karantino nebuvo pravestos

metodus ir šiuolaikines

visos planuotos pamokos.

technologijas.

3 pradinių kl. mokytojai, 3 kalbų
mokytojai, 2 darželio, 1
technologijų, 1 fizinio ugdymo, 1
tiksliųjų ir gamtos mokslų
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2019–2020 m.m
II pusm. 1 tikslas

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos pasiektas

Maksimalus lauktas

2019–2020 m.m. rezultatas

realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

mokytojas nestebėjo nei vienos
atviros pamokos.
Komentaras:


2019–2020 m.m. II pusm. pirmasis veiklos plano tikslas įgyvendintas iš dalies.



Dėl karantino neįvyko visos suplanuotos veiklos.



Pasiekti 2 kriterijų maksimalūs laukiami rezultatai.



Pasiekti 2 kriterijų minimalūs laukiami rezultatai.



3 kriterijų minimalūs laukiami rezultatai nepasiekti.

Išvada: Būtina toliau siekti siekti aukštesnės ugdymo kokybės, atkreipti dėmesį į visų mokinių poreikių tenkinimą (ir gabiųjų), ieškoti mokinius
aktyvinanačių mokymosi metodų, stiprinti mokinių, jų tėvų atsakomybės už mokymosi rezultatus jausmą. Ugdyti visų bendruomenės narių
pareigingumo jausmą.
2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 2 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Gerinti edukacinę aplinką.
Uždaviniai:
1. Atnaujinti edukacines
erdves.
2. Turtinti skaitmeninius
išteklius.
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2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 2 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Geresnės mokinių

Bibliotekos fondas bus papildytas 50

Pasiektas minimalus laukiamas Bibliotekos fondas bus papildytas 65

mokymo(si) galimybės ir

egz. programinės literatūros ir

rezultatas.

egz. programinės literatūros ir

pagerėjusi mokymosi aplinka

metodinių priemonių leidinių.

Bibliotekos fondą papildė 50egz.

metodinių priemonių leidinių.

bei estetinis vaizdas.

Dalinai bus atnaujinti 2 kabinetai, 50

leidinių.

Dalinai bus atnaujinti 4 kabinetai, 100

proc. mokyklos koridorių esančių

Dalinai atnaujinti 2 kabinetai

proc. mokyklos koridorių esančių

stendų bus atnaujinta vaizdo

(logopedo ir 48).

stendų bus atnaujinta vaizdo

medžiaga.

Buvo atnaujinta tik nedidelės

medžiaga.

dalies stendų (I a., GMP)
medžiaga.
Sėkmingiau plėtojamas

Chemijos kabinetą praturtins ne mažiau Pasiektas minimalus laukiamas Chemijos kabinetą praturtins ne mažiau

patirtinis ugdymas, dažniau

kaip

organizuojami tiriamieji

darbams atlikti.

15

reagentų

tiriamiesiems rezultatas.

20

reagentų

tiriamiesiems

Reagentai buvo įsigyti, tačiau dėl darbams atlikti.
karantino

darbai.

kaip
mokiniai

negalėjo

atlikti tiriamųjų darbų mokykloje.
Padidėjusi galimybė tikslingai

Bus įrengtas informacinių technologijų Pasiektas maksimalus

Bus įrengtas informacinių technologijų

naudotis e– mokymosi erdve.

kabinetas pradinių klasių mokiniams.

laukiamas rezultatas.

kabinetas pradinių klasių mokiniams.

50 proc.pradinių klasių mokytojų

Įrengtas IT kabinetas pradinių

80 proc.pradinių klasių mokytojų

praves integruotą IT ir kitų mokomųjų

klasių mokiniams. Visi pradinių

praves integruotą IT ir kitų mokomųjų

dalykų pamoką per pusmetį.

dalykų pamoką per pusmetį.
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2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 2 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

klasių mokytojai integravo IT į
kitų dalykų pamokas.
Aktyvus mokytojų

50 proc. mokytojų naudosis

Pasiektas maksimalus

80 proc. mokytojų naudosis

naudojimasis virtualiomis

virtualiomis aplinkomis (e–mokykla,

laukiamas rezultatas.

virtualiomis aplinkomis (e–mokykla,

aplinkomis.

Eduka klasė, EMA, Ugdymo sodas,

Karantino metu 100 proc.

Eduka klasė, EMA, Ugdymo sodas,

Moksliukas ir kt.)

mokytojų naudojosi virtualiomis

Moksliukas ir kt.).

aplinkomis.
Naujos svetainės versija.

Bus sukurta patraukli ir informatyvi

Pasiektas maksimalus

Bus sukurta patraukli ir informatyvi

svetainės versija, informacija

laukiamas rezultatas.

svetainės versija, informacija

ugdytinių tėvams ir visuomenei

Atnaujinta svetainė, informacija

ugdytinių tėvams ir visuomenei

svetainėje bus atnaujinama 1 k. per

pateikiama 3 k. pe savaitę.

svetainėje bus atnaujinama 3 k. per

savaitę.

savaitę.

Komentaras:


2019–2020 m.m. II pusm. antras tikslas įgyvendintas.



Pasiekti 3 kriterijų maksimalūs laukiami rezultatai.



Pasiekti 2 kriterijų minimalūs laukiami rezultatai.

Išvada: Ruošiantis galimam mokymuisi nuotoliniu būdu mokyklos bendruomenei pravartu pasirinkti vieną virtualią aplinką.
Kryptingai tobulinti mokytojų IKT naudojimo kompetencijas.
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2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 3 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Puoselėti mokyklos bendruomeniškumą,
kurti atvirą, saugią aplinką.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
2. Ugdyti bendruomenės narių kultūrines
pilietines kompetencijas.
3.Aktyvinti mokinių tėvų dalyvavimą mokyklos
bendruomenės gyvenime, skatinti jų partnerystę ir
savanorystę.
Gerėjantys mokinių bendravimo,

3 proc. mažės pranešimų (aktų) Pasiektas maksimalus

6 proc. mažės pranešimų

bendradarbiavimo įgūdžiai. Stiprėjantis socialinių

apie netinkamai besielgiančius

laukiamas rezultatas.

(aktų) apie netinkamai

ir emocinių įgūdžių ugdymas, tolerancijos

mokinius skaičius.

II pusm. mokantis nuotoliniu

besielgiančius mokinius

būdu, buvo gauti tik 2

skaičius.

nuostatos.

pranešimai apie netinkamą
mokinių elgesį pamokų
metu.
Pagerėjusi mokinių savijauta mokykloje.

Atlikus tyrimą „Patyčių

Pasiektas minimalus

Atlikus tyrimą „Patyčių

pobūdis ir paplitimas 1–10 kl.“

laukiamas rezultatas.

pobūdis ir paplitimas 1–10 kl.“

Patyčių nepadaugėjo.
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2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 3 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

lyginant su paskutiniu tyrimu

lyginant su paskutiniu tyrimu

patyčių atvejų nepadidės.

patyčių atvejų sumažės 1 proc.

Kryptingai ugdomas kultūrinis mokinių

Organizuojamoje kultūrinėje,

Pasiektas maksimalus

Organizuojamoje kultūrinėje,

sąmoningumas, kūrybiškumas, meniniai

pažintinėje veikloje dalyvaus

laukiamas rezultatas.

pažintinėje veikloje dalyvaus

gebėjimai, pasitelkiant etninę kultūrą puoselėjama 85 proc. 1–4 kl. mokinių ir 82

Dėl karantino neįvyko

95 proc. 1–4 kl. mokinių ir 93

tautinė ir pilietinė savimonė, pagarba savo

proc. 5–10 kl. mokinių.

dauguma II pusm. renginių.

proc. 5–10 kl. mokinių.

kraštui, jo tradicijoms. Ugdomas estetinis skonis.

94 proc. 1–4 kl. ir 91 proc. 5–

Per metus

98 proc. 1–4 kl. ir 95 proc. 5–

10 kl. mokinių dalyvaus bent

kultūrinėje pažintinėje

10 kl. mokinių dalyvaus bent

viename renginyje pagal

veikloje dalyvavo 99,5

viename renginyje pagal

Kultūros paso koncepciją.

proc.1–4 kl. mokinių ir 87

Kultūros paso koncepciją.

83 proc. mokinių dalyvaus

proc. 5–10 kl. mokinių.

88 proc. mokinių dalyvaus

nefomaliojo švietimo veiklose.

Pagal Kultūros paso

nefomaliojo švietimo veiklose.

Meninės krypties būreliai

koncepciją per metus 1–4 kl. Meninės krypties būreliai

dalyvaus bent 2 (mokyklos

dalyvavo 99 proc., 5–10 kl.

dalyvaus bent 3 (mokyklos

arba miesto/ Šalies)

97 proc. mokinių.

arba miesto/ Šalies)

renginiuose.

Neformaliojo švietimo

renginiuose.

Mokinių savivalda inicijuos ir

veiklose dalyvavo 90,4 proc.

Mokinių savivalda inicijuos ir

organizuos 3 renginius,

mokinių.

organizuos 5 renginius,

akcijas, kt. veiklas.

akcijas, kt. veiklas.
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2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 3 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Šokių studija „Nova“
dalyvavo 2 renginiuose,
Teatro būrelis–1.
Mokinių savivalda iniciavo ir
organizavo 6 veiklas.
Mokinių tėvai aktyviau dalyvauja kultūriniame

Kiekvienos ugdymo

Pasiektas

mokyklos gyvenime.

programos mokinių tėvai

laukiamas rezultatas.

dalyvaus 3 renginiuose.

Priešmokyklinio ugdymo ir renginiuose.
1–4

kl.

maksimalus Kiekvienos ugdymo programos

mokinių

mokinių

tėvai

dalyvaus

4

tėvai

dalyvavo 4, o 5–10 kl.
mokinių tėvai– 3 renginiuose.
Gerėja mokyklos ir 1–10 kl. mokinių tėvų

30 proc. tėvų dalyvaus

Pasiektas beveik

40 proc. tėvų dalyvaus

bendradarbiavimas.

trišaliuose pokalbiuose.

maksimalus laukiamas

trišaliuose pokalbiuose.

60 proc. tėvų dalyvaus bent

rezultatas.

75 proc. tėvų dalyvaus bent

viename klasės tėvų

Trišaliuose pokalbiuose

viename klasės tėvų

susirinkime.

dalyvavao 38 proc. mokinių

susirinkime.

tėvų, bent viename
susirinkime– 78 proc.
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2019–2020 m.m.

Minimalus lauktas

2019–2020 m.m. įstaigos

Maksimalus lauktas

II pusm. 3 tikslas

2019–2020 m.m. rezultatas

pasiektas realus rezultatas

2019–2020 m.m. rezultatas

Gerėja mokyklos bendrdarbiavimas su

Atvirų durų dienoje

Rezultatų nėra, nes

Atvirų durų dienoje

priešmokyklinių grupių ir būsimų pirmokų tėvais.

priešmokyklinių ir būsimų

renginys neįvyko dėl

priešmokyklinių ir būsimų

pirmų klasių vaikų tėvams

karantino.

pirmų klasių vaikų tėvams

Efektyvi tėvų partnerystė ir savanorystė.

renginiuose dalyvaus 2 proc.

renginiuose dalyvaus 4 proc.

daugiau tėvų.

daugiau tėvų.

1–4 kl. mokinių tėvai įsitrauks

Pasiektas maksimalus

1–4 kl.mokinių tėvai įsitrauks

1–2 savanoriškas veiklas, 5–

laukiamas rezultatas.

bent į 3 savanoriškas veiklas,

10– į vieną.

1–10 kl. mokinių tėvai

5–10 kl.– į 2.

dalyvavo 3 savanoriškose
veiklose.
Komentaras: :


2019–2020 m.m. II pusm. trečias tikslas įgyvendintas.



Dėl karantino neįvyko dauguma planuotų renginių.



Pasiekti 5 kriterijų maksimalūs rezultatai.



Pasiektas 1 kriterijaus minimalus rezultatas.



1 kriterijaus pamatuoti negalime, nes neįvyko renginys.

Išvada: moksleivių tėvai noriai bendrauja virtualiai, todėl tikslinga dalį tėvų susirinkimų organizuoti virtualiai.
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3.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2019–2020 m.m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą organizuoja mokyklos 2019 m. rugsėjo 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V–135 (aktuali redakcija) sudaryta
darbo grupė. 2019–2020 m.m vyko giluminis įsivertinimas. Giluminio vertinimo rodiklis: 1.1.1 Asmenybės tapsmas (socialumas ).Vyko apklausos
IQESonline platformoje: mokytojų ir specialistų, 5–10 klasių mokinių, 1–10 klasių mokinių tėvų. Buvo nagrinėjami dokumentai:Naujininkų mokyklos
pamokų stebėjimo protokolai; Seniūnų Tarybos veiklos suvestinė; Kultūrinės, pažintinės, socialinės, pilietinės veiklos žymėjimo suvestinė; Olimpiadų,
konkursų, parodų, renginių žymėjimo suvestinė;VGK posėdžių protokolai ir pokalbis su specialistais.
Apklausos rezultatai
Mokinių apklausos (socialumas) NMVA rezultatai.
5 aukščiausios vertės

5 žemiausios vertės

3.4 – Pagarbiai bendrauju su mokyklos darbuotojais

3.3 – Mano klasės draugai pamokų ir įvairių veiklų metu tarpusavyje bendrauja pagarbiai 2,7

3,5

3.10 – Mokykloje kilus konfliktams, moku juos tinkamai spręsti 2,8

3.6 – Mokykloje turiu draugą, į kurį galiu kreiptis

3.13 – Dalyvauju bent keturiose socialinėse, pilietinėse mokyklos ar bendruomenės akcijose

pagalbos 3,5

(Naujininkų federacijos šventė, ,,Skanėstas širdžiai”, Vasario 16 d. minėjimas, akcija

3.14 – Laikausi klasės susitarimų 3,4

,,Darom” ir kt.) 2,9

3.15 – Žinau mokyklos taisykles ir jų laikausi 3,4

3.2 – Aš esu mokytojų skatinamas bendrauti, bendradarbiauti, padėti kitiems 3,0

3.16 – Aš žinau nuobaudų už netinkamą elgesį ir

3.5 – Mano santykiai su bendraklasiais yra geri 3,1

skatinimo sistemas 3,3
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Tėvų apklausos (socialumas) NMVA rezultatai.
5 aukščiausios vertės

5 žemiausios vertės

3.9 – Per 2 mėn. (kovą–balandį) mano vaikas teigia, kad iš kitų

3.10 – Mano vaikas geba konstruktyviai spręsti konfliktus 3,0.

nesityčiojo 3,6.

3.13 – Mano vaikas dalyvauja bent keturiose socialinėse, pilietinėse ar

3.4 – Mano vaikas pamokų ir kitų veiklų metu pagarbiai bendrauja su

bendruomenės akcijose (pvz., Naujininkų bendruomenės šventė, ,,Skanėstas

mokyklos darbuotojais 3,5.

širdžiai“, ,,Darom“, Vasario 16 minėjimas, Kaziuko mugė, Užgavėnių

3.2 – Mokytojai skatina mokinius bendradarbiauti, padėti vieni kitiems

šventė) 3,2.

3,4.

3.5 – Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri 3,2.

3.12 – Mokytojai įtraukia mano vaiką į pilietines akcijas ir iniciatyvas

3.1 – Mano vaikas noriai eina į mokyklą, nes turi galimybę pabendrauti su

(talkas, šventes, minėjimus, kt. renginius) 3,4.

bendraamžiais 3,3.

3.7 – Mano vaikas pripažįsta kitų teisę būti kitokiems, nei jis/ji yra 3,4.

3.6 – Mano vaikas turi draugą mokykloje, į kurį gali kreiptis pagalbos 3,3.

Mokytojų ir specialistų apklausos (socialumas) NMVA rezultatai.
5 aukščiausios vertės

5 žemiausios vertės

2.2 – Aš skatinu mokinius bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,9

2.10 – Mano mokiniai geba konstruktyviai spręsti konfliktus 2,8.

2.13 – Mokiniai dalyvauja bent keturiose socialinėse, pilietinėse mokyklos ar

2.6 – Kiekvienas mokinys klasėje sulaukia paramos iš klasės

bendruomenės akcijose (,,Darom”, ,,Skanėstas širdžiai”, Naujininkų

draugų 2,9.

bendruomenės šventė, Vasario 16 minėjimas, Kaziuko mugė, Užgavėnių

2.3 – Pamokų ir kitų veiklų metu mokiniai tarpusavyje bendrauja

šventė) 3,7.

pagarbiai 3,1.

2.14 – Yra sukurtos ir veikia klasės susitarimų taisyklės 3,6.

2.12 – Organizuodami įvairias pilietines akcijas ir iniciatyvas
mokytojai pakankamai lengvai sutelkia mokinius 3,2.
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2.11 – Mokiniai aktyviai dalyvauja bent vienoje veikloje: sportinėje, meninėje,

2.5 – Mano mokiniai su mokyklos darbuotojais bendrauja

savivaldos, projektinėje 3,5.

pagarbiai 3,2.

2.16 – Mokiniai žino nuobaudų už netinkamą elgesį ir skatinimo sistemas 3,4.

Remiantis apklausos rezultatais ir nagrinėtais dokumentais pateiktos rekomendacijos:
 Visiems bendruomenės nariams operatyviai reaguoti į pastebėtas konfliktines situacijas.
 Planuojant klasių vadovų veiklas, švietimo pagalbos specialistų darbą didesnį dėmesį skirti veikloms mokant spręsti konfliktus ir kolektyvo
formavimui.
 Visų klasių koncentruose švietimo pagalbos specialistams formuoti socialinių įgūdžių ugdymo grupes ir į jas įtraukti naujai
atvykusius/atvykstančius mokinius.
 Tėvams daugiau bendrauti su vaikais mokant ir rodant pavyzdį, kaip konstruktyviai spręsti konfliktus.
2020–06–25 mokyklos tarybos posėdžio protokolu Nr. MT–2 pritarta įsivertinimo rezultatus naudoti tobulinant mokyklos veiklą ir 2020–2021
m.m. tęsti giluminį įsivertinimą rodiklio (1.1.1) Asmenybės tapsmas nagrinėjimą pagal raktinius žodžius „savivoka, savivertė“.
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III. 2020–2021 M.M. TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS
Įgyvendinant 2019–2020 m.m. I ir II pusm. veiklos planus, nepavyko pasiekti visų numatytų sėkmės kriterijų minimalių rezultatų. Dėl Covid–19
paskelbto karantino neįvyko daugelis planuotų renginių, nevyko NMPP ir PUPP, kurių rezultatai svarbūs ugdymo kokybei pamatuoti ir ugdymo proceso
organizavimui tobulinti.
Atlikus 2019–2020 m.m ugdymo proceso analizę pastebima, kad mokyklai labai svarbu toliau tęsti vieningos mokinių individualios pažangos
stebėjimo sistemos kūrimą, tikslingai panaudoti individualios mokinių pažangos stebėjimo duomenis ugdymo proceso organizavimui tobulinti bei
tikslingai ir savalaikei mokymosi pagalbai teikti, nes ne visiems mokiniams pavyksta pasiekti gerų mokymosi rezultatų. 2019–2020 m.m. po papildomų
darbo 7 mokiniai palikti kartoti kurso. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į gabiųjų mokinių ugdymą, nes tik 7 proc. mokinių 2019–2020 m.m. pasiekė
aukštesnį mokymosi lygį. Tenkinant įvairių gebėjimų mokinių poreikius, svarbu stiprinti SUP turinčių mokinių sėkmingesnę integraciją mokykloje, nes
tik 43,2 proc. SUP turinčių mokinių 2019–2020 m.m II pusm. sistemingai dalyvavo pamokose ir nepraleido pamokų be pateisinamos priežasties.
Aktualus klausimas– visų bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, tėvų) pareigingumo ugdymas, kad visi atliktų jiems priklausančias pareigas ir
funkcijas. Tikslinga didinti tėvų įtraukties į ugdymosi procesą laipsnį. Būtina skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą: stebėti ir analizuoti kolegų vedamas
pamokas, tobulinti IT kompetencijas. Svarbu, kad visi mokytojai būtų tinkamai pasirengę organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, gebėtų naudotis
mokyklos pasirinkta nuotolinio mokymosi platforma. Būtina didinti mokinių atsakomybę už ugdymo rezultatus.
2020–2021 m.m. dėl Covid–19 grėsmės labai aktualu užtikrinti mokinių ir mokytojų sveikatai palankias ir saugias darbo sąlygas.
Vadovaujantis 2020–2024 m. mokyklos strateginiu planu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenis, 2019–2020 m.m. mokinių
lankomumo ir pažangumo ataskaitų duomenis, išsikelti 2020–2021 m.m. veiklos tikslai ir uždaviniai.
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2020–2021 m.m. veiklos tikslas ir uždaviniai:
I tikslas. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės.
Uždaviniai:
1. Stiprinti mokinių motyvaciją mokytis ir atsakomybę už ugdymosi rezultatus.
2. Tikslingai tenkinti įvairių gebėjimų ugdytinių poreikius.
3. Ugdymo procese taikyti aktyviuosius mokymo metodus ir šiuolaikines technologijas.
II tikslas. Gerinti edukacinę aplinką.
Uždaviniai:
1. Kurti ir puoselėti edukacines erdves.
2. Turtinti skaitmeninius išteklius.
III tikslas. Telkti atvirą, aktyviai bendradarbiaujančią, saugią mokyklos bendruomenę.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
2. Ugdyti bendruomenės narių kultūrines pilietines kompetencijas.
3. Aktyvinti mokinių tėvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime, skatinti jų partnerystę ir savanorystę.
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IV. VEIKLOS TURINYS
I tikslas.
Siekti aukštesnės ugdymo kokybės.
Uždaviniai:
1. Stiprinti mokinių motyvaciją mokytis ir atsakomybę už ugdymosi rezultatus.
2. Tikslingai tenkinti įvairių gebėjimų ugdytinių poreikius.
3. Ugdymo procese taikyti aktyviuosius mokymo metodus ir šiuolaikines technologijas.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Didėjanti mokinių atsakomybė už Lyginant 2020–2021 m.m. I ir II pusm. signalinius ir Lyginant 2020–2021 m.m. I ir II pusm. signalinius ir
savo mokymosi rezultatus.

pusmečių pažymius, I ir II pusmetyje patenkinamo pusmečių pažymius, I ir II pusmetyje patenkinamo
lygmens nepasiekusių mokinių skaičius bus 10 proc. lygmens nepasiekusių mokinių skaičius bus 20 proc.
mažesnis nei signaliniuose.

Tikslingai

teikiama

mokymosi 60

proc.

ugdytinių,

mažesnis nei signaliniuose.

kuriems

po

pagalba, rezultatai pagerės.
specialiųjų

ugdymosi 75 proc.

poreikių turinčių mokinių integracija mokinių

ugdytinių,

kuriems

po

visuotinio

specialiųjų

pagalba, rezultatai pagerės.

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 85 proc.

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių

nepraleis

nepraleis

priežasties.

mokykloje.
Gerėjantys

proc.

individualios pažangos aptarimo bus skirta mokymosi individualios pažangos aptarimo bus skirta mokymosi

pagalba.
Gerėjanti

visuotinio 70

pamokų

be

pateisinamos mokinių

pamokų

be

pateisinamos

priežasties.

ugdymosi 75 proc. SUP turinčių mokinių pusmečiuose neturės 80 proc. SUP turinčių mokinių pusmečiuose neturės

poreikių turinčių mokinių ugdymosi neigiamų įvertinimų.

neigiamų įvertinimų.

pasiekimai.
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Sėkmės kriterijus
Gerėjantys

gabiųjų

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

mokinių 9 proc. 1 – 8 kl. mokinių II pusmetyje pasieks 10 proc. 1 – 8 kl. mokinių II pusmetyje pasieks

pasiekimai ugdymo procese bei aukštesnį mokymosi lygį, 50 proc. gabių 1–8 kl. aukštesnį mokymosi lygį, 70 proc. gabių 1–8 kl.
įvairiuose
olimpiadose, parodose.

konkursuose, mokinių

dalyvaus

konkursuose,

olimpiadose, mokinių

parodose.

dalyvaus

konkursuose,

olimpiadose,

parodose.

Įtraukiančio ir įgalinančio ugdymo Kiekvienoje atviroje pamokoje bus taikomi aktyvieji Kiekvienoje kuruojančio vadovo vizituotoje pamokoje
proceso organizavimas.

mokymosi metodai ir šiuolaikinės technologijos.

bus taikomi

aktyvieji mokymosi metodai ir

šiuolaikinės technologijos.
Stiprėjančios pedagogų profesinės 30 proc. pedagogų per mokslo metus praves po vieną 40 proc. pedagogų per mokslo metus praves po vieną
kompetencijos.

atvirą pamoką.

atvirą pamoką.

Kiekvienas pedagogas stebės ir aptars po vieną atvirą Kiekvienas pedagogas stebės ir aptars po dvi atviras
pamoką per mokslo metus.

pamokas per mokslo metus.
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I TIKSLAS. SIEKTI AUKŠTESNĖS UGDYMO KOKYBĖS
1 UŽDAVINYS. STIPRINTI MOKYNIŲ MOTYVACIJĄ MOKYTIS IR ATSAKOMYBĘ UŽ UGDYMOSI REZULTATUS
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.
1.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Kiekvieną pamoką

Žmogiškieji

Išanalizavus turimus

ištekliai

duomenis bus

Individualios mokinių pažangos stebėjimas ir aptarimas:
individualios

Administracija, 1–4, 5–8

pažangos stebėjimas ir fiksavimas per

klasių mokytojai, klasių

visų dalykų pamokas. Aptarimas su

vadovai

1. 1–8

klasių

mokinių

teikiamos
rekomendacijos dėl

mokiniais.
2. Individualios

aptarimas

mokinių

per

pažangos

bendrus

mokytojų

susirinkimus.
3. 5–8

klasių

„Vaiko

individualios

Administracija, 1–4, 5–8

2 kartus per metus

ugdymo kokybės

klasių mokytojai, klasių

(2020 m. spalio 26–

gerinimo,

vadovai

30, 2021 m. kovo 29–

koreguojamas

balandžio 2)

mokymas(is),

1 kartą per mėnesį

teikiama mokymosi

Klasių vadovai

pažangos“ lapų pildymas ir aptarimas su

pagalba. Mokiniai

klasės vadovu.

kryptingai ugdysis.

4. Signalinių

pusmečių

vedimas

ir

Mokytojai, klasių vadovai

2 kartus per metus

kokybė.

aptarimas.
5. Kalbų, tiksliųjų, gamtamokslinių ir

Gerės ugdymo

Mokytojai

2 kartus per metus

socialinių mokslų diagnostiniai testai
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I TIKSLAS. SIEKTI AUKŠTESNĖS UGDYMO KOKYBĖS
1 UŽDAVINYS. STIPRINTI MOKYNIŲ MOTYVACIJĄ MOKYTIS IR ATSAKOMYBĘ UŽ UGDYMOSI REZULTATUS
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

J. Sapožnikova,

2020 m. spalis–

J. Cikanavičienė

lapkritis, 2021 m.

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Žmogiškieji

Gerės mokinių

ištekliai

ugdymosi pasiekimai,

mokslo metų pradžiuoje ir pabaigoje;
rezultatų prognozės ir analizė.
6. 1 ir 5 kl. moksleivių adaptacijos
stebėjimas,
5 kl. moksleivių adaptacijos tyrimas ir

sausis– vasaris

jo rezultatų pristatymas.
7. Mokinių įtraukimas į savanorystės

N. Volosevičienė

Reguliariai

D. Balevičiūtė,

2 kartus per metus

programą ,,Padėk draugui’’.
8. Mišrios

ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų
pasiekimų aptarimas.

V. Češkevičienė,
V. Žemaitytė, G. Sidarienė,
J. Pečiulienė.

2. Švietimo pagalbos teikimas ir VGK
veikla.

D. Balevičiūtė
J. Cikanavičienė

Pagal metinius planus

J. Sapožnikova

savijauta mokykloje,

J. Petruškevičienė,

bus užtikrintas

N. Volosevičienė

mokinių saugumas.
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I TIKSLAS. SIEKTI AUKŠTESNĖS UGDYMO KOKYBĖS
1 UŽDAVINYS. STIPRINTI MOKYNIŲ MOTYVACIJĄ MOKYTIS IR ATSAKOMYBĘ UŽ UGDYMOSI REZULTATUS
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Žmogiškieji

Teikiamos metodinės

3. Pedagogų bendradarbiavimas. Pedagogų tarybos posėdžiai:
1. Pagrindinės darbo gairės 2020–2021

G. Urbonas, Ž. Motiejūnienė,

2020 m. rugpjūčio 28

m.m., tikslai, uždaviniai, mokyklos

V. Sabonienė, D. Balevičiūtė

d.

ugdymo planas. Papildomų darbų
pusmečio

rezultatų

(Re)emigrantų
mokykloje.

Ugdymosi

Koreguojamas
aptarimas.

G. Urbonas, V. Sabonienė,

integracija

R. Strazdienė,

organizavimas.

J. Grudinskienė,

Gerėja ugdymo

J. Kuzmickienė

kokybė.

šeimoje

organizavimo sėkmės ir nesėkmės.
3. 1–4 klasių mokinių rezultatų analizė.
4. 5–8 klasių mokinių rezultatų analizė.
Mokyklos
įsivertinimo
Mokyklos

veiklos

rekomendacijos
mokytojams.

rezultatų analizė.“.
2. I

ištekliai

2021 m. sausis

G. Urbonas, V. Sabonienė

2021 m. birželis

G. Urbonas, Ž. Motiejūnienė,

2021 m. birželis

ugdymo proceso

kokybės V. Sabonienė, D. Balevičiūtė,

rezultatų

aptarimas.

veiklos

analizė;

N. Misiukonienė,
V. Varkalienė.

pasiekimai ir problemos. Mokytojų
metodinės veiklos analizė.
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I TIKSLAS. SIEKTI AUKŠTESNĖS UGDYMO KOKYBĖS
1 UŽDAVINYS. STIPRINTI MOKYNIŲ MOTYVACIJĄ MOKYTIS IR ATSAKOMYBĘ UŽ UGDYMOSI REZULTATUS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Dalykų mokytojai,

Pagal MG planus

Žmogiškieji

Mažės mokymosi

ištekliai

kūvis, kils mokinių

4. Tarpdisciplininė integracija:
1. Integruotų pamokų organizavimas.
2. Panoraminių pamokų diena „Žmogus“.

administracija.

2021 m. sausio 25 d.

motyvacija, gerės
3. Integruotų

projektinių

veiklų

Pagal MG planus

4. Pamokos ne mokyklos erdvėse (kartą

2021 m. birželis

ugdymosi rezultatai.

organizavimas.
per pusmetį).

2 UŽDAVINYS. TIKSLINGAI TENKINTI ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ UGDYTINIŲ POREIKIUS
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

1.

Olimpiadų, konkursų, parodų,

Administracija ir

Pagal MG

Žmogiškieji

Gabieji mokiniai pasitikrins savo

varžybų organizavimas pagal

direktoriaus įsakymu

planus

ištekliai

gebėjimus, patirs pažinimo džiaugsmą.

metodinių grupių planus.

Atsakingi vykdytojai

paskirti asmenys

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Gerės mokinių ugdymosi pasiekimai,
savijauta mokykloje, įvairių gebėjimų
mokiniai pritaikys savo žinias.
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2 UŽDAVINYS. TIKSLINGAI TENKINTI ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ UGDYTINIŲ POREIKIUS
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

2.

Atsakingi vykdytojai

Metodinių grupių dalykinių
savaičių renginiai:
1. Socialinių mokslų, dorinio
ugdymo, menų ir technologijų.

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Metodinių grupių

2021 m.

Žmogiškieji

Įvairių gebėjimų mokiniai bus įtraukti į

pirmininkai ir

vasaris –

ištekliai

edukacines veiklas, patirs mokymosi

kuruojantys

gegužė

sėkmę.

administracijos atstovai

2. Tiksliųjų ir gamtos mokslų.
3. Kalbų metodinės grupės
renginys.
4. Pradinių klasių metodinės
grupės renginys.
3.

Neformaliojo

švietimo

veiklų

organizavimas.

4.

D. Balevičiūtė, būrelių

2020 m.

Žmogiškieji

Įvairių gebėjimų mokiniai bus įtraukti į

vadovai

rugsėjis

ištekliai, MK

neformaliojo švietimo veiklas, realizuos

lėšos

savo poreikius, patirs mokymosi sėkmę.

Mokymosi pagalbos teikimas:
1. Individualios
konsultacijos.

ir

grupinės

Ž. Motiejūnienė, dalykų

Pagal

Žmogiškieji

Gerės mokinių ugdymosi pasiekimai,

mokytojai

konsultacijų

ištekliai, MK

savijauta mokykloje.

tvarkaraštį

lėšos
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2 UŽDAVINYS. TIKSLINGAI TENKINTI ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ UGDYTINIŲ POREIKIUS
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas
2. Individualių
rengimas

Atsakingi vykdytojai

ugdymo
spec.

planų

VGK

poreikių

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

2020 m.
rugsėjis

mokiniams.
3. Pritaikytų,

indvidualizuotų

VGK, dalykų mokytojai

programų parengimas pagal

2020 m.
rugsėjis

naujas PPT rekomendacijas.
4. Individualių
rengimas

ugdymo
iš

planų

užsienio

atvykusiems mokiniams.
5. Ugdymo šeimoje programos
parengimas.

Konsultacijų

J. Sapožnikova,

2020 m.

R. Strazdienė,

rugsėjis

J. Grudinskienė
G. Urbonas,

2020 m.

J. Kuzmickienė

rugsėjis

Ž. Motiejūnienė,

2020 m. spalis

teikimas.
6. Gabių vaikų identifikavimas.

V. Sabonienė, dalykų
mokytojai
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3 UŽDAVINYS. UGDYMO PROCESE TAIKYTI AKTYVIUOSIUS MOKYMO METODUS IR ŠIUOLAIKINES TECHNOLOGIJAS
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

1.

Atsakingi vykdytojai

pamokų Dalykų mokytojai, kuruojantys

Atvirų

administracijos atstovai

organizavimas.

Įvykdymo

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Pagal MG

Žmogiškieji

Mokytojai taikys aktyviuosius mokymo

planuose

ištekliai

metodus bei šiuolaikines technologijas,

terminas

nurodytą laiką
2.

Atvirų pamokų stebėjimas ir

Dalykų mokytojai

aptarimas.

gerės ugdymo kokybė.

Pagal MG

Žmogiškieji

Mokytojai aptars ir plačiau taikys

planuose

ištekliai

aktyviuosius mokymo metodus bei

nurodytą laiką.

šiuolaikines technologijas, gerės
ugdymo kokybė.

3.

Mokytojų

kvalifikacijos Dalykų mokytojai, kuruojantys

tobulinimas pagal pedagogų

administracijos atstovai

Pagal plane

Žmogiškieji

Mokytojai geriau susipažins ir

nurodytą laiką

ištekliai, MK

tikslingiau praktikoje taikys

lėšos

aktyviuosius mokymo metodus bei

profesinio tobulėjimo planą.

šiuolaikines technologijas, gerės
ugdymo kokybė.
4.

Metodinės
metodinių

tarybos
grupių

ir
veikla

pagal parengtus planus.

N. Misiukonienė, metodinių

Pagal planuose

Žmogiškieji

Mokytojai tikslingiau ir optimaliau

grupių pirmininkai,

nurodytą laiką

ištekliai

organizuos ugdomąją veiklą, gerės

kuruojantys administracijos

ugdymo kokybė.

atstovai
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II tikslas. Gerinti edukacinę aplinką.
Uždaviniai:
1. Kurti ir puoselėti edukacines erdves.
2. Turtinti skaitmeninius išteklius.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Geresnės mokinių mokymo(si)

Bibliotekos

galimybės ir pagerėjusi mokymosi

egzempliorių programinės, metodinių priemonių programinės, metodinių priemonių leidinių ir grožinės

aplinka bei estetinis vaizdas.

leidinių ir grožinės literatūros.

literatūros.

Dalinai bus atnaujinti bent 2 kabinetai.

Dalinai bus atnaujinti 3 kabinetai.

Dalinai bus įrengta ,,Žalia‘ lauko klasė

Įrengta ,,Žalia“ lauko klasė

fondas

bus

papildytas

40 Bibliotekos fondas bus papildytas 50 egzemplioriais

50 % mokyklos koridorių esančių stendų bus 90 % mokyklos koridorių esančių stendų bus atnaujinta
atnaujinta vaizdinė medžiaga.

vaizdinė medžiaga.

Sėkmingiau plėtojamas patirtinis

Eksperimentams ir tyrimamas atlikti bus skirta ne Eksperimentams ir tyrimamas atlikti bus skirta ne mažiau

ugdymas, dažniau organizuojami

mažiau kaip 30 proc. gamtos mokslų pamokų per kaip 35 proc. gamtos mokslų pamokų per metus.

tiriamieji darbai.

metus.

Padidėjusi galimybė tikslingai

Nupirkta 1 interaktyvi lenta, 1 projektorius, visose Nupirktos 2 interaktyvios lentos, 2 projektoriai, visose 1–8

naudotis e– mokymosi erdve.

5–8 kl. klasėse bus įrengtos kameros su kl. klasėse bus įrengtos kameros su mikrofonais.
mikrofonais.

100 % pradinių klasių mokytojų praves integruotą

80 % pradinių klasių mokytojų praves integruotą informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų
informacinių technologijų ir kitų mokomųjų pamoką per metus.
dalykų pamoką per metus.
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Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Aktyvus mokytojų naudojimasis

70 % mokytojų naudosis skaitmeniniais ištekliais 100 % mokytojų naudosis skaitmeniniais ištekliais (e–

virtualiomis aplinkomis.

(e–mokykla,

eduka.lt,

informacinė

sistema mokykla, eduka.lt, informacinė sistema ,,Ugdymo sodas“,

,,Ugdymo sodas“, EMA, Moksliukas.lt ir kt.).
100% mokytojų naudosis Microsoft

EMA, Moksliukas.lt) ir

Microsoft ,,Teams“ virtualia

,,Teams“ aplinka.

virtualia aplinka.
II TIKSLAS. GERINTI EDUKACINĘ APLINKĄ
1 UŽDAVINYS. KURTI IR PUOSELĖTI EDUKACINES ERDVES.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Mokomųjų kabinetų (klasių), koridorių

Direktorius, direktoriaus

elektros šviestuvų atnaujinimas.
Kabinetų langų užtamsinimas roletais.
2.

Mokyklos bibliotekos ugdymo (–si)
išteklių turtinimas šiuolaikinėmis
edukacinėmis priemonėmis,

Įvykdymo

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

2020–2021

Aplinkos lėšos,

Pagerėjusi mokymosi aplinka

pavaduotojas ūkio

m.m.

žmogiškieji

leis sėkmingiau organizuoti

reikalams

reguliariai

ištekliai

ugdymo (si) procesą.

Mokyklos administracija,

2020–2021

MK lėšos,

Geresnės mokinių mokymo

bibliotekos vedėja,

m.m.

žmogiškieji

(–si) galimybės.

mokytojai

reguliariai

ištekliai

terminas

programine ir grožine literatūra .
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II TIKSLAS. GERINTI EDUKACINĘ APLINKĄ
1 UŽDAVINYS. KURTI IR PUOSELĖTI EDUKACINES ERDVES.
Eil.
Nr.
3.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Gamtos mokslų kabinetų turtinimas

Mokyklos administracija,

2020–2021

MK lėšos,

Patirtinis ugdymo plėtojimas,

naujomis mokymo priemonėmis.

gamtos mokslų mokytojai

m.m.

žmogiškieji

mokiniai daugiau atliks

2 kartus per

ištekliai.

tiriamųjų darbų.

metus
4.

Mokyklos erdvių puoselėjimas pagal
estetinio vaizdo grupės numatytą planą.

5.

Kabinetų edukacinių aplinkų apžiūra.

Mokyklos direktorius, dir

2020–2021

Aplinkos lėšos,

Gerės mokyklos estetinis

pavaduotojas ūkio

m.m.

žmogiškieji

vaizdas. Kils mokinių

reikalams, mokyklos

3 kartus per

ištekliai, 2% lėšos.

mokymosi motyvacija.

taryba

metus

Estetinio vaizdo grupė

2020–2021

Žmogiškieji

Gerės mokyklos estetinis

m.m.

ištekliai.

vaizdas. Kils mokinių

Mokiniai bus saugesni.

2 kartus per

mokymosi motyvacija.

metus
6.

„Žalios“ lauko klasės įrengimas.

GMP ir mokyklos taryba,

2020–2021

Žmogiškieji

Didės mokymosi motyvacija.

dir pavaduotojas ūkio

m.m.

ištekliai, aplinkos

Stiprės mokinių sveikata.

reikalams.

lėšos.
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2 UŽDAVINYS. TURTINTI SKAITMENINIUS IŠTEKLIUS.
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

1.

Naujų kompiuterių,

Dir. pavaduotojas ūkio

kamerų ir mikrofonų

reikalams, kompiuterių

įsigijimas.
2.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

2020–2021

MK lėšos,

Padidės galimybė mokinių kūrybiškam,

m.m.

žmogiškieji

motyvuotam ugdymui.

terminas

priežiūros inžinierius

ištekliai

Mokyklos direktorius, dir.

2020–2021

MK ir aplinkos

Pagerės mokytojų naudojimasis Microsoft

projektorių

pavaduotojas ūkio reikalams,

m.m.

lėšos, žmogiškieji

„Teams“ virtualia aplinka ir skaitmeniniais

įrengimas.

kompiuterių priežiūros

ištekliai

ištekliais. (e–mokykla, eduka.lt, informacinė

Interaktyvių lentų ir

inžinierius

sistema ,,Ugdymo sodas“, EMA, ,,Moksliukas.lt ir
kt.).
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III tikslas. Telkti atvirą, aktyviai bendradarbiaujančią, saugią mokyklos bendruomenę.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
2. Ugdyti bendruomenės narių kultūrines pilietines kompetencijas.
3. Aktyvinti mokinių tėvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime, skatinti jų partnerystę ir savanorystę.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Gerėja mokinių bendravimo,

2 proc. lyginant su praeitais metais mažėja

4 proc. lyginant su praeitais metais mažės pranešimų

bendradarbiavimo įgūdžiai.

pranešimų (aktų) apie destruktyvų mokinių

(aktų) apie destruktyvų mokinių elgesį.

Stiprėja socialinių ir emocinių įgūdžių

elgesį.

ugdymas, tolerancijos nuostatos.
Gerėja mokinių savijauta mokykloje.

Atlikus tyrimą „Mokykloje patiriamo fizinio ir

Atlikus tyrimą „Mokykloje patiriamo fizinio ir

psichologinio saugumo jausmas“

psichologinio saugumo jausmas“ 5–8 kl. , lyginant su

5–8 kl., lyginant su paskutiniu tyrimu, patyčių

paskutiniu tyrimu, patyčių atvejų sumažės 1 %.

atvejų nepadidės.
Pasitelkiant etninę kultūrą puoselėjama

Organizuojamoje kultūrinėje, pažintinėje

Organizuojamoje kultūrinėje, pažintinėje veikloje

tautinė ir pilietinė savimonė, pagarba savo

veikloje ( 1–4 kl. iki 35 val. per metus)

dalyvaus 95 proc. 1–4 kl. mokinių ir 93 proc. 5–8 klasių

kraštui, jo tradicijoms. Kryptingai

dalyvaus 86 procentai mokinių, 5–8 klasių (iki mokinių

ugdomas kultūrinis mokinių

42 val. per metus) – 83 proc. mokinių.

98 proc. mokyklą lankančių 1–4 klasių ir 95 procentai

sąmoningumas, kūrybiškumas, meniniai

94 proc. 1–4 klasių ir 91 proc. 5–8 klasių

5–8 klasių mokinių dalyvaus bent viename renginyje

gebėjimai, estetinis skonis.

mokinių dalyvau

pagal Kultūros paso koncepciją.Meninės krypties
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Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

s bent 1– e renginyje pagal Kultūros paso

būreliai dalyvaus bent 2 (mokyklos arba miesto)

koncepciją.

renginiuose.

Meninės krypties būreliai dalyvaus bent 1

Mokinių savivalda inicijuos, organizuos 4 renginius,

(mokyklos arba miesto) renginyje.

akcijas ar kt. veiklas.

Mokinių savivalda inicijuos ir organizuos 3
renginius, akcijas, kt. veiklas.
Mokinių tėvai dalyvauja kultūriniame

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupių tėveliai

mokyklos gyvenime.

tėveliai dalyvaus 2 renginiuose, 1–4 klasių

dalyvaus 3 renginiuose, 1–4 klasių tėveliai – 4

mok. tėveliai 3 renginyje, 5–8 kl. mok. tėveliai

renginiuose, 5–8 mok. tėveliai – 3 renginiuose.

2 renginiuose.
Gerėja mokyklos ir 1–8 kl. mokinių tėvų

35 proc. tėvų dalyvaus trišaliuose pokalbiuose.

45 proc. tėvų dalyvaus trišaliuose pokalbiuose

bendradarbiavimas.

65 proc. tėvų dalyvaus bent 1 klasės tėvų

78 proc. tėvų dalyvaus bent 1 klasės tėvų susirinkime.

susirinkime.
Efektyvėja tėvų įsitraukimas į partnerystę

1–8 kl. mokinių tėvai įsitrauks bent į 1 veiklą.

1–8 kl. mokinių tėvai įsitrauks į 2–3 veiklas.

ir savanorystę.
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III. TIKSLAS. TELKTI ATVIRĄ, AKTYVIAI BENDRADARBIAUJANČIĄ, SAUGIĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ.
1 UŽDAVINYS: UŽTIKRINTI SAUGIĄ MOKYMOSI APLINKĄ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

1.

Saugumo užtikrinimas ekstremalios

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Administracija

2020 m. rugpjūtis –

Žmogiškieji

Užtikrinamas minimalus mokinių

rugsėjis

ištekliai

ir mokytojų fizinis kontaktas

situacijos metu:
1. Mokinių srautų paskirtymo ir

pamokų ir pertraukų metu.

judėjimo schemų sukūrimas.

Saugumo užtikrinimas.

2. Rekreacinių lauko erdvių
paskirstymas klasėms.
3. Mokytojų budėjimo grafiko
sudarymas.
4. Bendravimo su tėvais tvarkos
parengimas.
2.

Prevencinių programų moksleiviams
vykdymas:

0–8 kl vadovai

Reguliariai

Žmogiškieji

Ugdomos mokinių bendravimo,

(1 kartą per savaitę)

ištekliai

socialinių įgūdžių ir asmeninio

1. Lietuva“. Dalis 6–8 klasių mokinių.

tobulėjimo kompetencijos.

2. 0–4 klasėse – „LIONS QUEST“

Nuosekliai ir kompleksiškai

„Laikas kartu“.

ugdomi emocijų pažinimo ir
valdymo įgūdžiai.
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III. TIKSLAS. TELKTI ATVIRĄ, AKTYVIAI BENDRADARBIAUJANČIĄ, SAUGIĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ.
1 UŽDAVINYS: UŽTIKRINTI SAUGIĄ MOKYMOSI APLINKĄ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

J. Cikanavičienė, klasių

8 kartai per metus

Žmogiškieji

Gerės mokinių bendravimo,

ištekliai

bendradarbiavimo, emocijų

3. 5–8 klasėse – „LIONS QUEST“
„Paauglystės kryžkėlės“.
3.

Prevencinių veiklų organizavimas:
1. 8 kl. mokiniams: „Mano laisvi
pasirinkimai“ .

vadovai

2. 5–8 kl. moksleivių supažindinimas su

J. Sapožnikova,

LR teisine atsakomybe ir mokyklos

bendruomenės

mokinio elgesio taisyklėmis.

pareigūnas

3. Tarptautinės nerūkymo dienos

J. Sapožnikova,

minėjimas. Akcija: „STOP rūkymui“.

A. Kaverkinienė

2 kartus per metus

valdymo įgūdžiai, bus
savalaikiškesnis ir efektyvesnis
konfliktinių situacijų sprendimas.

2 kartus per metus

Ugdomi sveikos gyvensenos
įgūdžiai.

Reidai mokyklos erdvėse, mokyklos
teritorijoje.
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III. TIKSLAS. TELKTI ATVIRĄ, AKTYVIAI BENDRADARBIAUJANČIĄ, SAUGIĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ.
1 UŽDAVINYS: UŽTIKRINTI SAUGIĄ MOKYMOSI APLINKĄ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas
4. 4, 6 kl. merginų gebėjimų stiprinimo

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

J. Sapožnikova

Reguliariai

užsiėmimai.
5. Prevenciniai pokalbiai 1–4 kl.

Sėkmės kriterijus
4, 6 kl. merginų gebėjimų
stiprinimo užsiėmimai.

A. Kavernikienė

mokiniams apie užkrečiamas ligas.
6. Projektas „Atverk paguodos skrynelę“

Ištekliai

J. Cikanavičienė

4 kl. mokiniams.

1 kartą per metus

Ugdomi sveikos gyvensenos

kiekvienoje klasėje

įgūdžiai.

1 kartą per metus

Ugdomi bendravimo, emocijų

kiekvienoje

valdymo įgūdžiai.

4 klasėje
7. Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be
patyčių“. 1–8 kl.

J. Sapožnikova

Kovas

J. Cikanavičienė,

Ugdoma tolerancija, pagarba,
emocijų raiškos kultūra.

klasių vadovai
8. Prevencinės dienos 5–8 kl.

J. Sapožnikova

1 kartą per metus

Ugdomi konfliktų sprendimo

J. Cikanavičienė

kiekvienoje klasėje

įgūdžiai, tolerancija, pagarba,
elgesio kultūra.

9. Pamokėlės priešmokyklinukams „Būk
saugus“.

R. Strazdienė
I. Sujatienė

3 kartus per metus

Ugdomi fizinio , psichologinio
saugumo įgūdžiai.

J. Cironkienė
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III. TIKSLAS. TELKTI ATVIRĄ, AKTYVIAI BENDRADARBIAUJANČIĄ, SAUGIĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ.
1 UŽDAVINYS: UŽTIKRINTI SAUGIĄ MOKYMOSI APLINKĄ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas
10. Nacionalinė atšvaito diena
priešmokyklinėje ugdymo grupėje.

4.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

V. Žemaitytė

1 kartą per metus

M. Pečiulienė

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Ugdomas fizinis ir psichologinis
saugumas.

11. „Gerų emocijų diena“.

A. Kaverkinienė

1 kartą per metus

Ugdoma emocijų raiška.

Individualus darbas su moksleiviais,

J. Sapožnikova

Reguliariai

Ugdomi bendravimo, emocijų

turinčiais elgesio problemų bei

J. Cikanavičienė

valdymo įgūdžiai.

priklausančių ypatingo dėmesio
reikalaujančių mokinių grupei.
5.

Grupiniai psichologiniai, socialinių

J. Sapožnikova

Reguliariai

Ugdomi bendravimo, komandinio

įgūdžių ugdymo užsiėmimai

J. Cikanavičienė

(1 kartą per savaitę)

darbo bei emocijų valdymo

nedėmesingumo ir hiperaktyvumo

įgūdžiai.

požymių turintiems vaikams. 0–4 kl.,
5–6 kl.
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III. TIKSLAS. TELKTI ATVIRĄ, AKTYVIAI BENDRADARBIAUJANČIĄ, SAUGIĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ.
1 UŽDAVINYS: UŽTIKRINTI SAUGIĄ MOKYMOSI APLINKĄ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

6.

Klasių vadovų, kitų mokytojų ir VGK
narių apskritas stalas. Atvejų

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

VGK nariai, mokytojai,

Reguliariai (pagal

Gerės mokinių savijauta

klasių vadovai

poreikį)

mokykloje, bus užtikrintas

aptarimas bei gerosios patirties

mokinių saugumas, stiprės

sklaida. Probleminių situacijų

pagalba mokiniui.

sprendimas.
7.

Rekomendacijos dėl užkrečiamųjų ligų

A. Kaverkinienė

Reguliariai

Ugdomi sveikos gyvensenos ir
fizinio saugumo įgūdžiai.

plitimo profilaktikos priemonių ,

Sumažės traumų ir susižalojimų.

informacinės medžiagos apie traumų ir
susižalojimų prevenciją platinimas ir
pristatymas mokyklos bendruomenei.
8.

VGK veikla pagal metinį planą.

D. Balevičiūtė

Reguliariai

Užtikrinamas saugumas
mokykloje.
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2 UŽDAVINYS. UGDYTI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ KULTŪRINES, PILIETINES KOMPETENCIJAS
Eil.

Priemonės

Atsakingi

Įvykdymo

Nr.

pavadinimas

vykdytojai

terminas

Mokinių kultūrinės, pažintinės,

Dalykų mokytojai,

pilietinės veiklos organizavimas

būrelių vadovai,

(35–42 val. per metus) pagal

švietimo pagalbos

kultūrinės, pažintinės veiklos

specialistai

1.

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Reguliariai (pagal

2 proc. lėšos,

Gėrės mokinių kultūrinis sąmoningumas,

galimybes)

žmogiškieji

kultūrinė, socialinė kompetencijos.

ištekliai

Ugdysis pilietinė savimonė, estetinis
skonis, kūrybiškumas.

organizavimo tvarkos aprašą ir
kultūriniai renginiai pagal KP
koncepciją,
2.

Mokinių savivaldos

R. Volodkovič,

Reguliariai, pagal

2 proc. lėšos,

Ugdomas mokinių kritinis mąstymas,

organizuojamos ir inicijuojamos

seniūnų taryba

mokinių

žmogiškieji

pilietinis, socialinis sąmoningumas,

savivaldos

ištekliai

pagarba sau ir Kitam, komunikaciniai

veiklos.

veiklos planą.

gebėjimai. Skatinamas mokinių
savarankiškumas, iniciatyvumas,
kūrybiškumas

3.

Reguliariai (pagal

Žmogiškieji

Ugdomas altruizmas, atsakomybės,

direktoriaus patvirtintą

projektinės,

ištekliai

pareigos jausmas, socialiniai įgūdžiai,

projektinės, tiriamosios veiklos

tiriamosios

kūrybiškumas, savanorystės, bendravimo,

veiklos planą)

bendradarbiavimo , elgesio kultūros

Projektinė, tiriamoji veikla pagal

planą.

Projektų vadovai.

įgūdžiai, gamtosauginiai įgūdžiai.
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2 UŽDAVINYS. UGDYTI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ KULTŪRINES, PILIETINES KOMPETENCIJAS
Eil.

Priemonės

Atsakingi

Įvykdymo

Nr.

pavadinimas

vykdytojai

terminas

EK integravimo

grupės inicijuojamos ir
organizuojamos veiklos.

4.

Etnokultūros koordinacinės

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Reguliariai (pagal

Žmogiškieji

Ugdoma tautinė, pilietinė savimonė,

grupė ir

EK veiklos

ištekliai, 2

tautinis tapatumas, pagarba gyvenamajai

dalyvaujantis

planą)

proc.

aplinkai ir Lietuvai, šeimos,
bendruomenės ir tautos tradicijoms,

mokytojai

plėtojama istorinė, kultūrinė atmintis.
5.

Gamtosauginė veikla pagal GMP
veiklos planą.

N. Misiukonienė

Reguliariai (pagal

Žmogiškieji

Ugdoma ekologinė savimonė,

S. Bakaitienė

GMP veiklos

ištekliai, 2

pilietiškumas, asmeninė atsakomybė

planą)

proc.

sprendžiant darnaus vystymosi
problemas.
Ugdomas kritinis, kūrybingas netradicinis
mąstymas, gebėjimas tobulinti savo
gyvenseną.
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3. UŽDAVINYS. AKTYVINTI MOKINIŲ TĖVŲ DALYVAVIMĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS GYVENIME, SKATINTI JŲ
PARTNERYSTĘ IR SAVANORYSTĘ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

1.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Reguliariai

Žmogiškieji

Laiku bus suteikiama

(pagal poreikį)

ištekliai

įvairiapusė, išsami

terminas

Tėvų pedagoginis švietimas:
1. Individualios konsultacijos tėvams vaiko

J. Sapožnikova

ugdymo, lankomumo problemų
sprendimo, socialinės ir pedagoginės

informacija apie

pagalbos klausimais.

ugdymo(si) problemas ir
pagalba jas sprendžiant.

2. 1–5 kl. visuotinis tėvų susirinkimas.

3. Atvirų durų diena.
4. Klasių tėvų susirinkimai.

Mokyklos administracija,

2020 m. spalio 7

Vyks sėkmingas tėvų bei

1–5 klasių vadovai,

d.

mokytojų bendravimas,

Švietimo pagalbos

bendradarbiavimas,

specialistai, MT

tėvams laiku bus

pirmininkė

suteikiama įvairiapusė,

V. Sabonienė

2020 m.

išsami informacija apie

Dalykų mokytojai

gruodžio 3 d.

ugdymą.

Klasių vadovai

Pagal klasių
vadovų planus

5. Trišaliai pokalbiai.

Klasių vadovai

Pagal klasių
vadovų planus
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3. UŽDAVINYS. AKTYVINTI MOKINIŲ TĖVŲ DALYVAVIMĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS GYVENIME, SKATINTI JŲ
PARTNERYSTĘ IR SAVANORYSTĘ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas

2.

Atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į
tėvų klumpes“.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

terminas
V. Porutienė,

Birželio I

Žmogiškieji

Ugdomas bendravimas ir

5–8 kl. vadovai

savaitė

ištekliai

bendradarbiavimas,
profesinis veiklinimas.
Efektyvės tėvų
įsitraukimas į partnerystę
ir savanorystę.

3.

Renginiai mokyklos bendruomenei:
1. „Mokytojų dienos paminėjimas“.
2. Vasario 16–tosios minėjimas.

S. Bakaitienė
I. Juškienė, S. Kalibataitė

2020 m. spalio 5

Žmogiškieji

Kuriamas tapatumo su

d.

ištekliai

institucija,

2021 m. vasaris

bendruomeniškumo
jausmas.

3. „Baigiančių mokyklą mokinių
atsisveikinimo su mokykla šventė“.

V. Noreikevičiūtė,

2021 m. birželis

N. Misiukonienė,
S. Bakaitienė, 8–ų klasių
tėvai
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3. UŽDAVINYS. AKTYVINTI MOKINIŲ TĖVŲ DALYVAVIMĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS GYVENIME, SKATINTI JŲ
PARTNERYSTĘ IR SAVANORYSTĘ
Eil.

Priemonės

Nr.

pavadinimas
4. Šeimos šventė „Mūsų šeimynėlė“
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo

Ištekliai

Sėkmės kriterijus

Žmogiškieji

Ugdomas bendravimas ir

ištekliai

bendradarbiavimas,

terminas
G. Sidarienė

Kartą per metus

V. Žemaitytė, vaikų tėvai

grupėse.
5. Paroda– mugė „Guru guru pas Kaziuką“.

pagarba šeimai.
Pradinių klasių mokytojos

Kovo 5 d.

ir tėveliai

Žmogiškieji

Efektyvės tėvų

ištekliai

įsitraukimas į partnerystę
ir savanorystę.

6. Mokslo metų pabaigos šventė
„Labas, vasarėle“ ikimokyklinio,

Klasių vadovai, vaikų

1 kartą per

Žmogiškieji

Ugdomas bendravimas ir

tėvai

metus.

ištekliai

bendradarbiavimas,

priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1–4

pasididžiavimo ugdymo

klasėse.
7. Fizinio aktyvumo diena „Sveikatiada“
mokyklos bendruomenei.

įstaiga jausmas.
I. Juškienė,

Birželio III

Žmogiškieji

Ugdomas bendravimas ir

J. Zinkevičienė, mokinių

savaitė

ištekliai

bendradarbiavimas,

tėvai

sveikos gyvensenos
įgūdžiai.

4.

Tyrimas–apklausa „Penkta klasė.

V. Sabonienė

Lūkesčiai“.

R. Strazdienė

Kartą per metus

Žmogiškieji

Ugdomas bendravimas ir

ištekliai

bendradarbiavimas,
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V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito ir informuoja

Direktorius G. Urbonas

Kas pristatoma, kam atsiskaitoma, kas

Atsiskaitymo ir

Įvykdymo

informuojamas

informavimo forma

terminas

Strateginių tikslų pasiekimo analizė, Vilniaus miesto

Ataskaita raštu

2021 m. sausio m.

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

III sav.

sporto departamentui

Direktorius G. Urbonas

Direktoriaus 2020 m.veiklos ataskaita mokyklos

Ataskaita raštu, vaizdinis

Iki 2021 m. sausio

steigėjui–Vilniaus miesto savivaldybei, mokyklos

pranešimas

m. III sav.

Ataskaita raštu

Iki 2021 m. sausio

tarybai
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui
Ž. Motiejūnienė, V. Sabonienė,

Direktoriaus pavaduotojų 2020 m. veiklos ataskaita
mokyklos direktoriui

31 d.

D. Balevičiūtė
Mokytojai

I pusmečio/ metinė veikla– metodinei grupei,

Pildoma Mokytojo veiklos

2021 m. sausio IV

kuruojančiam vadovui

ataskaita (raštu)

sav., birželio III sav.

(Pedagogų kvalifikacijos
kėlimo aprašo 2 priedo
forma)
Metodinių grupių pirmininkai

2020–2021 m.m. I pusm. ir metinė veiklos ataskaita
metodinei tarybai

Ataskaita raštu

2020 m. vasario I
sav., birželio III sav.
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Kas atsiskaito ir informuoja
Metodinės tarybos pirmininkė
N. Misiukonienė,

Kas pristatoma, kam atsiskaitoma, kas

Atsiskaitymo ir

Įvykdymo

informuojamas

informavimo forma

terminas

2019–2020 m.m. I pusm. ir metinė veiklos ataskaita

Vaizdinis pranešimas

2021 m. vasario I
sav., birželio IV

metodinei tarybai

sav.
Metodinės tarybos pirmininkė
N. Misiukonienė,

Direktorius G. Urbonas, direktoriaus
pavaduotojos ugdymui

2019–2020 m.m. metinė veiklos ataskaita mokytojų

Vaizdinis pranešimas

tarybai
Ugdymo proceso 2020–2021 m.m. įgyvendinimas ir

2021 m. birželio III
sav.

Vaizdinis pranešimas

rezultatai– mokytojų tarybai

2021 m. birželis III
sav.

V. Sabonienė, Ž. Motiejūnienė,
D. Balevičiūtė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
V. Sabonienė
Nuolat veikiančių komisijų
pirmininkai, specialistai

2020–2021 m.m. I ir II pusm. mokyklos ugdymo

Vaizdinis pranešimas

rezultatų suvestinė– mokytojų tarybai
2020–2021 m.m. I pusm. , metinės veiklos ataskaitos

sav., birželio III sav.
Ataskaitos raštu

kuruojančiam vadovui

Mokyklos veiklos plano rengimo

2020–2021 m.m. mokyklos veiklos rezultatai ir

grupės vadovė Ž. Motiejūnienė

uždaviniai 2021–2022 m.m.– mokytojų tarybai,

2021 m. sausio IV

2020 m. vasario I
sav., birželio III sav.

Vaizdinis pranešimas

2021 m. birželio
III–IV sav.

mokyklos tarybai

52 iš 53

Kas pristatoma, kam atsiskaitoma, kas

Atsiskaitymo ir

Įvykdymo

informuojamas

informavimo forma

terminas

Mokyklos tarybos pirmininkė

Informacija tėvams apie 2020–2021 m.m. veiklas, 2

Pranešimas

2020 m. spalio 7 d.

S. Bakaitienė

proc. panaudojimą , pranešimas 1–5 kl. visuotiniame
Vaizdinis pranešimas

2021 m. vasario I

Kas atsiskaito ir informuoja

tėvų susirinkime
Seniūnų tarybos pirmininkas

2020–2021 m.m. I pusm., metinė veiklos ataskaita
klasių seniūnams

sav, birželio III sav.

PRITARTA
Vilniaus Naujininkų progimnazijos
tarybos 2020 m. rugsėjo

d. posėdyje

protokolo Nr. MT–
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