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2012-2013 m. m. veiklos plano analizė 

2012-2013 m. m. teikėme kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą. Progimnazijoje daug dėmesio skyrėme mokinių pomėgių, 

kryptingo užimtumo, laisvalaikio planavimo ugdymui. 

2012-2013 m. m. ugdymo rezultatai. Patenkinamais įvertinimais mokslo metus baigė visi progimnazijos mokiniai (pažangumas 

100%). 18 % 5-8 kl. mokinių baigė mokslo metus puikiai ir labai gerai, 61 % - gerai ir labai gerai, mokymosi kokybė siekė 61 %. Pradinio 

ugdymo programą baigė 77 mokiniai. Pagrindinio ugdymo programos I dalį baigė 103 mokiniai, iš jų 50 (48,5%) mokinių labai gerai ir 

gerai, 9 (18%) – puikiai ir labai gerai, baigusiųjų mokinių mokymosi kokybė siekia 49%. Mokiniai aktyviai dalyvavo olimpiadose, 

konkursuose, sporto varžybose ir užėmė prizines vietas: 1-3 vietos Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių piešinių konkurse „Šeimos medis“,    

2 vieta Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių diktanto konkurse „Diktanto meistras“, gautas auksinis anglų kalbos „Kengūros“ diplomas, du 

mokiniai pateko į matematikos „Kengūros“ 50-tuką. Taip pat laimėta III vieta Respublikinėje jaunųjų geologų olimpiadoje, III vieta Vilniaus 

miesto biologijos olimpiadoje, II vieta Vilniaus miesto istorijos-geografijos viktorinoje, II vieta Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

tarpzoninėse lengvosios atletikos varžybose, I ir III vietos Vilniaus miesto mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos keturkovės 

varžybose, III vieta Vilniau miesto mokinių sporto žaidynių badmintono varžybose, I ir III vietos Vilniaus miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų vaikų lengvosios atletikos varžybose „Pažink lengvąją atletiką“, keturi progimnazijos mokiniai puikiai išlaikė prancūzų kalbos 

„DELF Prim“ egzaminą. 

Neformalusis ugdymas. 2012-2013 m. m. pradinių klasių mokinių neformaliajam ugdymui buvo skirta 30 val., o 5-8 klasių 

mokiniams – 32 val. Mokiniai turėjo galimybę ugdytis įvairius gebėjimus, išreikšti save, kurti. 

Mokytojai. 2012-2013 m. m. progimnazijoje dirbo 67 mokytojai, visi mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą: iš jų 19 yra 

metodininkai, 34 – vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai buvo miesto mokytojų mokomųjų dalykų metodinių būrelių nariai. Progimnazijoje 

dirbo 6 metodinės grupės: užsienio kalbų, pradinių klasių, tiksliųjų mokslų, gamtos ir socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos, 

menų, kūno kultūros ir technologijų. Nuoseklų progimnazijos darbą lėmė darbas grupėse, kryptingas veiklos planavimas ir susitelkimas. Per 

mokslo metus mokytojai lankė įvairius kvalifikacijos tobulinimo kursus, organizavo metodines dienas progimnazijoje, aktyviai domėjosi 

ugdymo proceso pokyčiais. Mokiniams pagalbą teikė socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, psichologė ir IKT specialistai.  

Savivalda. Su PROGIMNAZIJOS TARYBA buvo derinamas ugdymo planas, veiklos planas, papildomo mokyklos finansavimo 

paskirstymas. MOKYTOJŲ TARYBA sprendė ugdymo proceso organizavimo, ugdymo plano įgyvendinimo klausimus. MOKINIŲ 



TARYBA teikė pasiūlymus mokinių užimtumo pertraukų metu, uniformų įvedimo, renginių organizavimo klausimais. METODINĖ 

TARYBA teikė mokytojams rekomendacijas gabiųjų mokinių ugdymo, mokinių pasiekimų vertinimo klausimais. METODINĖS GRUPĖS 

dalijosi gerąja patirtimi, atliko ugdymo proceso tyrimus, teikė siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, vadovėlių poreikių.  

Projektinė veikla. Progimnazija dalyvavo šiuose projektuose, programose ir akcijose: 

 Tarptautinis Comenius projektas „Ilgalaikiai sveikos gyvensenos įpročiai“; 

 Emile klasė (dalyko arba kelių dalykų mokymas prancūzų kalba);  

 Tarpmokyklinis projektas, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms „Patsai ramumo nepažinęs, kitiems išganymą 

nešu“; 

 Projektas „Švarinkime Lietuvą“; 

 Projektas „Ąžuolų giraitė Maironiui“; 

 Projektas „Vitaminų šou“; 

 Projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“;  

 Integruotas tarpmokyklinis projektas „Metų ratu“; 

 Europinė priklausomybės nuo narkotikų prevencijos programa „Gyvai“; 

 Projektas „Ugdymas karjerai“; 

 Akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“; 

 Akcija „Pasveikink be mobilaus telefono“; 

 Akcija „Antinikotininė deklaracija madingo jaunuolio“; 

 Akcija „Aš ir tu – būkime tolerantiški abu”; 

 Akcija „Darom“; 

 Akcija „Savaitė prieš patyčias“; 

 Akcija „Šeima, kurioje gera...“ 

 Akcija „Švarus švarioje aplinkoje“; 

 Akcija „Kokios spalvos tavo nuotaika“; 

 Akcija „Mano geriausia diena mokykloje“; 



 Pilietinio iniciatyvumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 Akcija „Gerumo diena“. 

Mūsų mokyklos pradinių klasių ir prancūzų klabos mokytojai vyko į COMENIUS projekto partnerių susitikimus Rumunijoje, 

Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, vedė pamokas užsienio mokyklų mokiniams, dalijosi gerąja patirtimi. Projekto „Pradinio ugdymo 

tobulinimas“ mokytojai vedė seminarus progimnazijos kolegoms, viešėjo Vokietijoje, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Suomijoje, kur 

susipažino su šių šalių švietimo sistemų ypatumais, mokymo metodais ir formomis, stebėjo užsienio kolegų pamokas. Mokiniai dalyvavo 

video konferencijoje „Didžioji Britanija-Lietuva“, mokytojai ir mokiniai bendravo elektroniniais laiškais, skype, gamino rankų darbo 

atvirukus draugams iš užsienio. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokykla glaudžiai bendradarbiavo su LEU, mūsų progimnazijoje praktiką atliko šių 

studijų programų studentai: istorijos, prancūzų kalbos, IT, matematikos, socialinės pedagogikos, dailės. Taip pat bendradarbiavome su UAB 

„Nieko rimto“, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Vilniaus saugaus eismo mokykla, Trakų švietimo centru, Vilniaus Medeinos 

pradine mokykla, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru, AB „Lietuvos paštas“, Ugdymo plėtotės centru, Kauno Jono 

Basanavičiaus gimnazija, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija, Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurine mokykla, 

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, Neries regioninio parko direkcija, Prancūzų institutu Lietuvoje, su prancūzų ambasada Lietuvoje, 

prancūzų mokytojų asociacija, Švietimo paramos centru, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, Alytaus Dzūkijos pagrindine 

mokykla. Vyko bendradarbiavimas ir su šiomis institucijomis: Vilniaus miesto 2-uoju policijos komisariatu, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus miesto PPT ir kt. Bendradarbiavome su visuomeninėmis organizacijomis ir kitais 

partneriais: Jaunimo psichologinės paramos centru, Vaikų linija, Paramos vaikams centru, Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriumi, 

Vaiko raidos centru, Psichikos sveikatos centru, LKJBS „Žingsnis“,  Lietuvos „Niat Nam“ federacija, Vilniaus krašto žmonių su negalia 

sąjunga ir kt. 

 Tradiciniai renginiai. 2012-2013 m. m. buvo paminėtos šios tarptautinės šventės: Europos kalbų diena, Žemės diena, Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių diena, Mokytojo diena. Organizuoti šie renginiai: Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados 

baigiamasis etapas, Vilniaus miesto gamtamokslinė konferencija, Vilniaus miesto prancūziškos dainos konkursas 8-12 klasių mokiniams, 

Bendruomenės diena, amatų mugė, iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 95-osioms metinėms ir 2013 tarmių 

metams „Sielos tėvyne, esi tu kalboj...“, Frankofonijos savaitės renginiai, projekto „Dainuojanti klasė – dainuojanti mokykla“ baigiamasis 

koncertas, skirtas Kovo 11 d. paminėti, ekskursija į Ožkalbalius 5 klasių mokiniams, tarptautinio COMENIUS projekto renginys „Skonio 



savaitė“, integruoto tarpmokyklinio projekto, skirto Maironio gimimo 150-osioms metinėms paminėti, baigiamasis renginys Taikomosios 

dailės muziejuje, progimnazijos talentų renginys, Vilniaus miesto Jaunučių chorų festivalis „Šviesa“, Vilniaus miesto pradinių klasių 

mokinių darbų paroda „Balta, balta, kur dairais...“; organizuotos matematikos, prancūzų, anglų kalbų, istorijos, fizikos, chemijos, biologijos, 

geografijos olimpiados, dalyvavome kalbų ir matematikos „Kengūros“ konkursuose. Progimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo 

edukacinėse programose, organizuotose šalies, miesto muziejuose, galerijose bei teatruose. 

Atlikti tyrimai. „Namų darbų apimtys, individualizavimas ir diferencijavimas“, „Ugdymo karjerai paslaugų poreikis“, „Vizualinis 

įvaizdžio pokyčio vertinimas“, „Diferencijavimas pamokoje“, „Pradinių klasių mokinių gebėjimai“, „Dalykinės vertinimo sistemos 

skirtumai ir panašumai“, „Kūrybiškumas užsienio kalbų pamokose“, „5-okų adaptacijos tyrimai“.  

 Edukacinių erdvių kūrimas ir turtinimas. Įkurtos edukacinės erdvės pradinukams ir 5-8 klasių mokiniams „Domėkis, sužinok, pažink, 

žaisk!“, kuriose jie pertraukų metu ir po pamokų gali domėtis geografija, astronomija, istorija, žaisti šaškėmis, stalo tenisą, kitus stalo 

žaidimus. Dvylika kabinetų aprūpinti multimedijomis, įrengta interaktyvioji lenta, atnaujinta IT kabineto kompiuterinė įranga, mokyklos 

renginiams nupirkta nauja muzikos aparatūra. Suremontuoti šie kabinetai: 36, 45, 57, 23, 29, nupirkti nauji baldai pirmokams. Iš dalies 

atnaujinti baldai 45, 44, 41, 29, 45c, 35 kabinetuose.  

 Mokiniai galėjo lankytis bibliotekoje ir skaitykloje ne tik norėdami paskaityti, bet ir dalyvauti projektuose „Kokia šviesa iš 

knygos nušvinta“, „Kalėdiniai skaitymai“, „Astridai Lindgren – 105“, „Tėveliai, paskaitykit“, „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“, „Savaitės 

klausimėlis“. Bibliotekoje organizuotos parodos: „Knygų skirtukai“, „H. K. Andersenui – 190“, „Mokinio sukta knygelė“. Bibliotekos 

fondas papildytas 245 naujais leidiniais, kuriuos padovanojo leidykla „Nieko rimto“, prancūzų kalbos knygynas, leidiniai taip pat įsigyti ir 

iš COMENIUS projektų lėšų.  

 DUOMENYS APIE MOKYKLĄ 2013-2014 m. m. 

Mokinių skaičius – 773, klasių komplektų skaičius – 32, mokytojų skaičius – 70, iš jų 20 (29%) metodininkų, 34 (49%) vyresnieji 

mokytojai, 16 (22%) mokytojų yra neatestuoti. Mokykloje dirba septynios mokytojų  metodinės grupės: 1. Gamtos ir socialinių mokslų; 2. 

dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos; 3. Pradinio ugdymo; 4. Tiksliųjų mokslų; 5. Prancūzų kalbos; 6. Anglų ir rusų kalbos; 7. Kūno kultūros, 

technologijų ir menų. Šiais mokslo metais dalyvausime projektuose: „Pradinio ugdymo tobulinimas“, „EMILE klasė Lietuvoje“, integruotas 

tarpmokyklinis projektas „Metų ratu“, „Ugdymas karjerai“, integruotas tarpmokyklinis projektas „Švarinkime Lietuvą“, „Giraitė Maironiui“, 

„Savaitės klausimėlis“, „Ugdymas karjerai“, „Super vaikai 2013. Sveika mityba ir gyvensena be žalingų įpročių“; programose: „Obuolio 



draugai“, „Antras žingsnis“, „Gyvai“, „Mentor“,  „Ekologijos programa“, „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 

programa“. Vasario mėnesį teiksime paraišką naujo COMENIUS daugiašalės partnerystės projekto 5-8 klasių mokiniams prancūzų kalba 

finansavimui gauti; šalys partnerės – Vokietija, Italija, Austrija, Lenkija, Prancūzija, Rumunija. Progimnazijoje veikia 24 neformaliojo 

švietimo būreliai (žiūrėti 2013-09-06 direktoriaus įsakymą Nr. V-254) ir planuojama organizuoti 4 būrelius: „Pučiamųjų  orkestras“, 

„Teatras prancūzų kalba“, „Anglų kalbos literatūra“, „Dramos būrelis“. 

Veiklos prioritetai 2013-2014 m. m.  

I. Ugdymo kokybės tobulinimas.  

1 tikslas: Kelti mokymo ir mokymosi kokybę. 

1 uždavinys: Plėtoti  mokytojų profesines kompetencijas. 

2 uždavinys: Gilinti ugdymo proceso individualizavimą ir diferencijavimą. 

3 uždavinys: Užtikrinti  įvairių programų ir projektų įgyvendinimą ugdymo procese. 

 

2 tikslas: Suteikti mokiniams galimybę įgyti gilesnių užsienio kalbų žinių. 

1 uždavinys: Sudaryti galimybę išsamiau ir plačiau mokytis anglų ir prancūzų kalbų. 

2 uždavinys: Suteikti galimybę įgyti gilesnių dalykų žinių užsienio kalba. 

 

3 tikslas: Gerinti materialinę, techninę ir informacinę bazę, garantuojančią aukštą ugdymo ir ugdymosi kokybę. 

1 uždavinys: Sukurti estetišką, saugią, jaukią aplinką kūrybiškoms asmenybėms ugdyti. 

2 uždavinys: Aprūpinti kabinetus IKT ir kitomis priemonėmis. 

II. Kūrybiškumo ugdymas. 

1 tikslas: Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą. 

1 uždavinys: Sudaryti galimybę rinktis įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

2 uždavinys: Taikyti metodus, skatinančius kūrybiškumą formaliajame ir neformaliajame ugdyme. 

 

2 tikslas: Kurti nuolat tobulėjančią, bendruomenišką ir kūrybišką mokyklą. 

1 uždavinys: Stiprinti mokyklos savivaldos institucijų veiklą ir bendradarbiavimą. 

2 uždavinys: Efektyvinti klasių auklėtojų veiklą, telkiant klasių bendruomenes. 

3 uždavinys: Vykdyti mokinių tėvų švietimą ir informavimą. 

4 uždavinys: Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

 

 



III. Pilietiškumo, tautiškumo ugdymas. 

1 tikslas: Ugdyti mokinių pilietiškumą ir tautiškumą. 

1 uždavinys: Tobulinti mokytojų ir mokinių vertybių ugdymą, tradicijų puoselėjimą. 

2 uždavinys: Integruoti J. Basanavičiaus vertybes į ugdymo procesą. 

2013–2014 MOKSLO METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

I. Ugdymo kokybės tobulinimas.  

1 tikslas: Kelti mokymo ir mokymosi kokybę. 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 

Plėtoti  mokytojų 

profesines 

kompetencijas. 

Parengti metodinių grupių ir metodinės tarybos planus. Rugsėjo mėn. A.G. Valicka Mokytojai įgis 

naujos patirties, 

gebės planuoti, 

organizuoti 

ugdymo procesą 

pagal bendrųjų 

programų 

reikalavimus. 

Supažindinti mokinius ir jų tėvus su visų dalykų vertinimo 

sistemomis. 

Rugsėjo mėn. Dalykų mokytojai 

Organizuoti metodinę dieną „Gabiųjų mokinių atpažinimas“. 

 

 Kovo mėn. A.G.Valicka, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Organizuoti metodinę dieną „Mokinių motyvacija“. Sausio mėn. A.G.Valicka, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Organizuoti mokytojų tarybos posėdžius „I ir II pusmečių 

ugdymo rezultatai“. 

Vasario mėn. 

Birželio mėn. 

N.Gaidienė,      

A. G. Valicka 

Organizuoti seminarus mokytojams apie šiuolaikinę pamoką, 

kūrybiškumą.  

Lapkričio mėn. D. Tomkutė 

Skleisti gerąją patirtį. Visus m. m. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Aptarti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Rugsėjo mėn. Metodinių grupių 

pirmininkai,      

D. Tomkutė 

Organizuoti atviras pamokas. Visus m. m. Dalykų mokytojai 



Gilinti ugdymo 

proceso 

individualizavimą ir 

diferencijavimą. 

 

Atlikti 5-8 kl. mokinių mokymosi stiliaus nustatymo tyrimą. Spalio mėn. A. G. Valicka 

E. Čerkauskienė 

Ugdymo turinys 

susietas su 

individualiais 

mokinio 

gebėjimais, 

skatinama 

kiekvieno 

mokinio 

mokymosi 

motyvacija ir 

progresas. 

Atsižvelgiama į 

skirtingus 

mokymosi stilius 

ir sudaromos 

galimybės 

atsiskleisti 

gabiesiems. 

Organizuoti integruotas pamokas (tarpdalykinė integracija). Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Parengti diferencijuotas užduotis pagal individualius mokinių 

gebėjimus. 

Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Organizuoti išvykas, susijusias su dėstomų dalykų 

programomis. 

Visus m. m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Parengti gabius mokinius olimpiadoms, konkursams, 

varžyboms. 

Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Atlikti potencialiai intelektualiai gabių mokinių nustatymo 

tyrimą. 

Spalio mėn. E. Čerkauskienė 

Pamokose taikyti aktyvius mokymo metodus, darbą grupėse. Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Vesti konsultacijas gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams. 

Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Organizuoti VGK komisijos pasitarimus, aptarti, koreguoti 

mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais, planus. 

Rugsėjo ir 

vasario mėn. 

N. Gaidienė 

Organizuoti individualų darbą su specialiųjų poreikių 

mokiniais. 

Visus m. m. R. Petrauskienė 

Teikti nuolatinę pagalbą kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų turintiems mokiniams. 

Visus m. m. A. Lipnickienė 

A. Lipnickienė 

Atlikti 1-okų ir 5-okų adaptacijos tyrimus. Lapkričio mėn. E. Čerkauskienė 

Teikti individualias konsultacijas mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 

Visus m. m. E. Čerkauskienė 

Užtikrinti  įvairių 

programų ir projektų 

įgyvendinimą 

ugdymo procese. 

 

Integruoti „Ugdymo karjerai“ programą į mokomuosius 

dalykus, neformaliąją veiklą, organizuojamus prevencijos 

renginius, klasių valandėles. 

Visus m. m. A.G.Valicka, 

dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Kryptingai 

tobulinamos 

ugdymo karjerai, 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos. 

Tęsti projektą „EMILE klasė Lietuvoje“. Visus m. m. N. Gaidienė 

Tęsti projektą „Pradinio klasių ugdymo tobulinimas“. Visus m. m. N. Gaidienė 

Tęsti projektą „Metų ratu“. Visus m. m. D. Tomkutė,  

M.Mašanauskienė 



Tęsti ekologijos programą. Visus m. m. A.G.Valicka 

Tęsti programą „Gyvai“. Visus m. m. E. Čerkauskienė 

Pradėti įgyvendinti programą „Obuolio draugai“, skirtą 2-3 kl. 

mokiniams. 

Visus m. m. J. Piliponienė 

S. Šegždienė 

Dalyvauti akcijoje „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. Vasario mėn. V. Ivanskaja 

 

2 tikslas: Suteikti mokiniams galimybę įgyti gilesnių užsienio kalbų žinių. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 

Sudaryti galimybę 

išsamiau, plačiau 

mokytis anglų ir 

prancūzų kalbų. 

 

Skirti vieną papildomą pirmosios užsienio kalbos (prancūzų 

k., anglų k.)valandą per savaitę 5-8 klasių mokiniams. 

Visus m. m. Prancūzų ir anglų 

k. mokytojai 

Mokiniai 

patobulins 

kalbines 

kompetencijas, 

išaugs 

pasirenkančiųjų 

prancūzų kalbą 

skaičius, mokiniai 

geriau išmoks 

šnekamąją 

prancūzų ir anglų 

kalbą. 

Skirti vieną papildomą valandą per savaitę prancūzų 

šnekamajai kalbai trečiųjų klasių mokiniams.  

Visus m. m. Prancūzų k. 

mokytojai 

Skirti valandų  projekto „EMILE klasė Lietuvoje“ 

įgyvendinimui 4, 5, 6, 7 klasių mokiniams (biologijos, dailės, 

muzikos dalykams). 

Visus m. m. V. Smilauskas, 

J.Skupienė, 

J.Šakočiuvienė 

Ruošti mokinius laikyti prancūzų „DELFI Prim“ egzaminą. Visus m. m. Prancūzų kalbos 

mokytojai 

Teikti naują paraišką COMENIUS projektui. Vasario mėn. N. Gaidienė 

Organizuoti mokinių ir jų tėvų susitikimą su Prancūzijos 

ambasadore Lietuvoje ir prancūzų instituto atstovais. 

Kovo mėn. N. Gaidienė 

Organizuoti 1 ir 5 klasių mokinių tėvų susirinkimus prancūzų 

kalbai populiarinti. Kviesti mokyklą jau baigusius mokinius 

pasidalinti patirtimi. 

Gegužės mėn. N.Gaidienė, 

klasių auklėtojai 

Organizuoti 1 ir 5 klasių mokiniams prancūzų kalbos 

populiarinimo pamokas. 

Balandžio mėn. N.Gaidienė, 

prancūzų kalbos 

mokytojai 

Organizuoti Frankofonijos dienų paminėjimą. Kovo mėn. N. Gaidienė 

Organizuoti Europos kalbų paminėjimą. Rugsėjo mėn. N. Gaidienė 

Organizuoti Vilniaus miesto prancūziškos dainos konkursą   

5-8 klasių mokiniams. 

Kovo mėn. N.Gaidienė, 

muzikos 



mokytojai 

Organizuoti 5-8 kl. mokinių išvykas į Prancūzų institutą. Lapkritis- 

Gruodis 

Prancūzų kalbos 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Suteikti galimybę 

įgyti gilesnių dalykų 

žinių užsienio kalba. 

Tęsti susirašinėjimą su Prancūzijos, Ispanijos ir Didžiosios 

Britanijos mokiniais. 

Visus m. m. Užsienio kalbų 

mokytojai 

Mokiniai išmoks 

daugiau terminų 

prancūzų kalba,  

bus tęsiamos 

prancūzų kalbos 

mokymo 

tradicijos, vyks 

mokytojų ir 

mokinių mainų 

programos. 

Organizuoti užsienio kalbų olimpiadas. Lapkričio ir 

sausio mėn. 

Anglų ir 

prancūzų kalbų 

mokytojai 

Organizuoti kalbų „Kengūrą“. Vasario mėn. N. Gaidienė 

Atviros projekto „EMILE klasė Lietuvoje“ pamokos (muzika, 

dailė). 

Kovo  mėn. J. Skupienė 

J.Šakočiuvienė 

Dalyvauti VKI fondo užsienio kalbų vertimų ir iliustracijos 

konkurse „Tavo žvilgsnis“. 

Vasaris-Kovas Užsienio kalbų 

mokytojai 

Dalyvauti 7-8 klasių mokinių Vilniaus miesto prancūzų klabos 

konkurse. 

Balandžio mėn. D. Stankaitienė 

 

3 tikslas: Gerinti materialinę, techninę ir informacinę bazę, garantuojančią aukštą ugdymo ir ugdymosi kokybę. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 

Sukurti estetišką, 

jaukią, saugią ir 

sveiką aplinką 

kūrybiškoms 

asmenybėms ugdyti. 

 

Atlikti kabinetų remontą. Per mokinių 

atostogas 

V.Deviatnikovas Graži, jauki ir 

saugi ugdymo(si) 

aplinka. Puošti mokyklos erdves mokinių kūrybiniais darbais. Visus m. m. Mokyklos 

puošimo grupė, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Mokyklos koridoriuose ir fojė organizuoti mokinių darbų 

parodas įvairiomis temomis. 

Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Organizuoti akciją „Papuoškime mokyklos aplinką“. Balandžio mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

Organizuoti tulpių svogūnėlių dovanojimo mokyklai akciją. Spalio mėn. D. Tomkutė, 

klasių auklėtojai 

Vesti 1-8 klasių mokiniams pokalbius apie sveikatą, saugumą 

ir pirmosios pagalbos pagrindus. 

Spalio mėn. V.Ivanskaja 

Organizuoti kuprinių svėrimo akciją ir pokalbius apie ydingos 

laikysenos profilaktiką. 

Rugsėjo mėn. V.Ivanskaja 



Organizuoti profilaktinius patikrinimus ir pokalbius apie 

higieną. 

Visus m. m. V.Ivanskaja 

Organizuoti filmų „Saugus internetas“, „Žmogaus teisės ir 

pareigos“ peržiūrą ir aptarimą. 

Gruodžio mėn. V. Ivanskaja 

Dalyvauti akcijoje „Savaitė prieš patyčias“ ir organizuoti 

filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūrą bei aptarimą. 

Kovo mėn. Socialinė 

pedagogė 

Aprūpinti kabinetus 

IKT ir kitomis 

priemonėmis. 

 

Išsiaiškinti mokytojų poreikius, susijusius su priemonių, 

reikalingų ugdymo procesui organizuoti ir modernizuoti, 

įsigijimu. 

Spalio mėn. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Įsigytos mokymo 

priemonės, visi 

mokytojai 

pamokose naudos 

IKT, taikys 

inovatyvius 

mokymo 

metodus. 

Aprūpinti visus kabinetus multimedijomis. Visus m. m. V.Deviatnikovas 

Įsigyti naujų mokymo ir mokymosi priemonių (kompiuterinių 

programų, vaizdinių priemonių, knygų). 

Visus m. m. V.Deviatnikovas, 

metodinė taryba 
Atnaujinti vadovėlių fondą. Visus m. m. I.Karpavičienė 

II. Kūrybiškumo ugdymas. 

1 tikslas: Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 

Sudaryti galimybę 

rinktis įvairius 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimus. 

 

Paskirstyti neformaliojo  švietimo valandas pagal mokinių 

poreikius 1-4 bei 5-8 klasėms. 

 

 

Visus m. m. D. Tomkutė, 

neformaliojo 

švietimo valandų 

skirstymo 

komisija, būrelių 

vadovai 

Būrelių veikloje 

dalyvaus 50 % 

mokinių. 

Mokiniai turės 

galimybę įgytus 

gebėjimus, 

kompetencijas 

panaudoti 

organizuodami 

savo laisvalaikį, 

popamokinę 

veiklą. Jie išmoks 

kurti įvairia 

technika, 

dalyvaus miesto 

dainų 

Skirti valandas šiems būreliams: 

1-4 klasės: 

1. „Judrieji žaidimai“ 

2. „Tautiniai šokiai“ 

3. „Linijiniai šokiai“ 

4. „Jaunieji keramikai“ 

5.  Krepšinio būrelis 

6. Dailės būrelis „Paletė“ 

7. „Karpiniai ir plaštakės“ 

8. „Informatikos pradmenys“ 

Visus m. m. Būrelių vadovai 



9. Folkloro ansamblis „Rugelis“ 

10. Jaunučių choras „Kregždelė“ 

11. Gitaros klubas 

12. Sveikatos klubas „Gyvenkime saugiai“. 

5-8 klasės: 

1. Sportinis žaidimas „Tinklinis“ 

2. Gamtininkų būrelis 

3. Progimnazijos krepšinio lyga 

4. Progimnazijos futbolo lyga 

5. Etnokultūros būrelis 

6. Dailės būrelis „Paletė“. 

7. „Programavimo pagrindai“ 

8. Vokalinis ansamblis 

9. „Verslumo pradmenys“ 

10. Gitaros klubas 

11. Mokyklos roko ansamblis. 

festivaliuose bei 

etnokultūros 

renginiuose,  

miesto sporto 

varžybose. 

Surasti galimybių įsigyti pučiamųjų muzikos instrumentų ir 

suburti progimnazijos mokinių pučiamųjų orkestrą. 

 Administracija 

Vykdyti neformaliojo ugdymo užsiėmimų kontrolę. Visus m. m. D. Tomkutė 

Organizuoti neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu pasiektų 

rezultatų pristatymą progimnazijos bendruomenei (koncertai, 

parodos). 

Visus m. m. D. Tomkutė 

Atlikti mokinių apklausą, siekiant išsiaiškinti mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius kitiems mokslo metams. 

Balandžio mėn. D. Tomkutė 

Sudaryti galimybę mokytojams pristatyti būrelių programas 

mokiniams. 

Gegužės mėn. D. Tomkutė 

Taikyti metodus, 

skatinančius 

kūrybiškumą 

formaliajame ir 

neformaliajame 

ugdyme. 

 

Organizuoti seminarą mokytojams „Neformalusis ugdymas – 

kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę“. 

Kovo mėn. D. Tomkutė Ugdymo procesas 

taps įdomesnis ir 

patrauklesnis 

mokiniams. 
Vesti mokymus pradinių klasių mokytojams „Kūrybiškumas 

pradinių klasių mokytojo darbe“. 

Gruodžio –

vasario mėn. 

Projekto 

„Pradinio ugdymo 

tobulinimas“ 

mokytojų grupė 

Vesti įvairių dalykų atviras pamokas. Visus m.m. Metodinė taryba 

Organizuoti matematikos projektą 6 klasių mokiniams 

„Matematika ant sienos“. 

Spalio mėn. R. Šatkauskienė 

Organizuoti matematinę ekskursiją į parduotuvę. Balandžio mėn. Z. Didikienė 

Organizuoti matematikos projektą 5 klasių mokiniams 

„Kalėdinė dekoracija“. 

Gruodžio mėn. Z. Didikienė 

J. Verseckaitė 

Organizuoti 1-4 klasių mokiniams mokymą gamtoje, susijusį Gegužės mėn. Pradinių klasių 



su projektu „Žalioji savaitė“. mokytojai 

Organizuoti „Žaliosios klasės“ rinkimus. Gegužės mėn. V.Gudynienė 

Organizuoti integruotą matematikos ir IT projektą 

„Matematinių formulių knyga“. 

Vasario mėn. R. Šatkauskienė 

G. Sereika 

G.Chmilkevičienė 

Organizuoti matematikos projektą 5 klasių mokiniams 

„Matematinė pasaka“. 

Kovo mėn. Z. Didikienė 

Dalyvauti Vilniaus miesto piešinių parodose „Rudens 

atvirukai“, „Piešiu savo svajonių parduotuvę“. 

Rugsėjo mėn. J. Piliponienė 

Organizuoti Vilniaus miesto 1-4 kl. mokinių nuotraukų parodą 

„Žiema vaikų akimis“. 

Sausio mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

Organizuoti 1-4 kl. mokinių projektą „Kiek perskaičiau – tiek 

paaugau“, skirtą knygų dienai  

Balandžio mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

Dalyvauti „Gospel“ muzikos festivalyje. Lapkričio mėn. J. Skupienė 

Organizuoti tradicinį progimnazijos renginį „Dainuojanti 

klasė – dainuojanti mokykla“. 

Vasario mėn. Muzikos 

mokytojai 

Organizuoti kaukių parodą. Vasario mėn. J. Šakočiuvienė 

Dalyvauti festivalyje „Jaunoji džiazo banga“.  J. Skupienė 

Dalyvauti paukščių palydų projekte. Spalio mėn. V.Gudynienė 

Organizuoti Žemės dienos minėjimą. Kovo mėn. Gamtos mokslų 

mokytojai 

Organizuoti kūrybiškumo stovyklą 1-4 klasių mokiniams Birželio mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

Organizuoti vasaros poilsio stovyklą socialiai remtiniems 

mokiniams „Pagauk vėją“. 

Birželio mėn. Socialinis 

pedagogas 

Organizuoti viktoriną 7 klasių mokiniams „Žaismingoji 

fizika“. 

Kovo mėn. A.G.Valicka 

Organizuoti gamtamokslinę viktoriną „Žinių lyga“. Balandžio mėn. K. Šimoniūtytė 

I. Stalnionienė 

Organizuoti integruotą projektą „Didieji fizikai“. Vasario mėn. A.G.Valicka 

G.Chmilkevičienė 

Organizuoti progimnazijos talentų konkursą. Lapkričio mėn. D. Tomkutė 

 

2 tikslas: Kurti nuolat tobulėjančią, bendruomenišką ir kūrybišką mokyklą. 

 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 



Stiprinti mokyklos 

savivaldos institucijų 

veiklą ir 

bendradarbiavimą. 

 

Organizuoti mokinių tarybos susirinkimus, siekiant įtraukti 

mokinius į mokyklos veiklą. 

Visus m. m. D. Tomkutė Mokiniai, tėvai, 

mokytojai 

aktyviai dalyvauja 

progimnazijos 

veikloje, teikia 

pasiūlymus jai 

tobulinti. 

Organizuoti mokinių tarybai mokymus apie darbą komandoje, 

konfliktų sprendimą, sprendimų priėmimo būdus. 

Rugsėjo mėn. D. Tomkutė, 

E. Čerkauskienė 

Organizuoti metodinės tarybos ir metodinių grupių 

susirinkimus, siekiant priimti bendrus susitarimus, susijusius 

su mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikiais, gabiųjų mokinių 

ugdymu, ugdymo diferencijavimu ir individualizavimu, 

aktyviųjų metodų parinkimu.  

Visus m. m. A.G.Valicka,     

E. Palikevičienė 

Organizuoti mokytojų tarybos posėdžius, spręsti ugdymo 

proceso organizavimo klausimus ir aptarti mokinių mokymosi 

pasiekimus bei pažangą. 

Vasario, birželio 

mėn. ir esant 

reikalui 

Administracija 

Organizuoti mokytojų išvyką Mokytojo dienos proga Spalio mėn. D. Tomkutė 

Bendradarbiauti su progimnazijos taryba, spręsti ugdymo 

organizavimo ir aprūpinimo klausimus. 

Visus m. m. Administracija 

Organizuoti valgomosios kosmetikos gamybos vakarus 

mokytojams. 

Gruodžio mėn. V. Gudynienė 

Efektyvinti klasių 

auklėtojų veiklą, 

telkti klasių 

bendruomenes. 

Organizuoti 1-8 kl. ugdomuosius renginius (pagal klasių 

auklėtojų planus). 

Visus m. m. Klasių auklėtojai Sutelktos 1-8 

klasių 

bendruomenės, 

organizuojami 

bendri renginiai. 

Organizuoti temines klasių valandėles.  Visus m. m. Klasių auklėtojai 

Organizuoti edukacines keliones, numatytas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo planuose. 

Visus m. m. Klasių auklėtojai 

Organizuoti progimnazijos bendruomenės dieną „Delnai 

delniuką glaudžia“. 

Gegužės mėn. D. Tomkutė 

Organizuoti pradinių klasių mokinių šeimų šventes. Gegužės mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

Organizuoti renginius, skirtus Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai paminėti. 

Spalio mėn. 1-6 klasių 

auklėtojai 

Vykdyti klasės auklėtojų veiklos priežiūrą. Lapkričio mėn. N.Gaidienė, 

A.G.Valicka 

Vykdyti mokinių 

tėvų švietimą ir 

informavimą. 

Organizuoti dvi „Tėvų dienas“. Gruodžio ir 

balandžio mėn. 

Administracija Tėvai gaunas visą 

reikiamą 

informaciją apie 

ugdymą, 

ugdymąsi ir 

amžiaus tarpsnių 

ypatybes, didės 

mokinių skaičius 

Organizuoti klasių tėvų susirinkimus. Visus m. m. Klasių auklėtojai 

Organizuoti paskaitas tėvams pedagogikos, psichologijos, 

nusikalstamumo, psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijos ir kt. klausimais. 

Spalio ir kovo 

mėn. 

Psichologas, 

Socialinis 

pedagogas 

Organizuoti atvirų durų dieną būsimų 1-okų ir 5-okų tėvams. Balandžio mėn. Administracija ir 

mokytojai 



Vesti konsultacijas tėvams ir mokytojams apie specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymą. 

Visus m. m. R. Petrauskienė mokykloje. 

Pristatyti 1-okų ir 5-okų tėvams adaptacijos tyrimų rezultatus. Lapkričio mėn. E. Čerkauskienė 

Organizuoti tėvystės įgūdžių mokymą 1-5 klasių mokinių 

tėvams. 

Spalio mėn. E. Čerkauskienė 

Bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais. 

Organizuoti 8-okų informacinius susitikimus su gimnazijų  ir 

profesinių mokyklų atstovais. 

Balandžio mėn. A.G.Valicka Vyksta bendri 

renginiai, 

dalijamasi gerąja 

patirtimi su kitų 

mokyklų 

kolegomis. 

Organizuoti pedagoginę psichologinę praktiką LEU 

studentams. 

Visus m. m. Administracija 

Organizuoti bendrus renginius su Jono Basanavičiaus vardo ir 

kitomis Vilniaus miesto mokyklomis (Meridian School, 

Prancūzų mokykla, Gabijos gimnazija, Pliaterytės 

progimnazija, Gerosios vilties pagrindinė mokykla, Martyno 

Mažvydo progimnazija, Petro Vileišio progimnazija). 

Visus m. m. Administracija 

 

III. Pilietiškumo, tautiškumo ugdymas. 

1 tikslas: Ugdyti mokinių pilietiškumą ir tautiškumą. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 

Laukiami 

rezultatai 

Tobulinti mokytojų 

ir mokinių vertybių 

ugdymą, tradicijų 

puoselėjimą. 

 

Atsodinti Maironio ąžuoliukų giraitę. Spalio mėn. M.Mašanauskienė Mokiniai 

susipažins su 

Lietuvos istorija, 

puoselės pagarbą 

valstybinei kalbai, 

istorinei praeičiai, 

kultūros 

palikimui. 

Mokiniai išplės 

gamtinį aplinkos 

pažinimą, išmoks 

tinkamai 

pasirinkti 

aplinkos 

tausojimo ir 

puoselėjimo 

Organizuoti popietes, teminius stendus, skirtus tarmių 

metams. 

Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Diegti mokykloje ekologinę programą.  Visus m. m. A.G.Valicka 

V.Gudynienė 

Organizuoti makulatūros rinkimo akcijas. Spalio ir kovo 

mėn. 

V.Gudynienė 

Vykdyti integruotą pradinių klasių projektą „Mano Tėvynė – 

brangi Lietuva“. 

Vasario mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

Dalyvauti tradicinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

Sausio mėn. D. Tomkutė 

Organizuoti sakmių konkursą. Lapkričio mėn. S.Vanagienė 

A. Šalkauskaitė 

Organizuoti Gimtosios kalbos dienos minėjimą ir viktoriną 6 Vasario mėn. A. Šalkauskaitė 



ir 7 klasių mokiniams. S. Vanagienė 

G. Rukšėnienė 

priemones.  

Organizuoti renginius, skirtus Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai.  Vasario ir kovo 

mėn. 

D. Tomkutė 

Dalyvauti akcijoje „Uždekime žvakelę ant užmiršto kapo“. Lapkričio mėn. M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

Organizuoti netradicines pamokas apie laisvę J. Basanavičiaus 

muziejuje 5-6 klasių mokiniams. 

Sausio mėn. M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

Organizuoti koncertą Antavilių pensionate „Dalinkimės 

gerumu“. 

Lapkričio mėn. M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

Organizuoti išvyką į Tremtinių namus. Lapkričio mėn. M.Mašanauskienė 

G.Dobikaltienė 

Organizuoti projektą „Gruodis – gerumo mėn.“ Gruodžio mėn. M.Mašanauskienė 

G. Dobikaltienė 

J. Šalkauskaitė 

Parengti edukacinę programą „S. Konarskio gatvės dabartis ir 

praeitis“. 

Sausio mėn. A.Mičiūnienė 

R.Tervydienė 

Paminėti Pasaulinę poezijos dieną, išrinkti geriausią poetą tarp 

5-okų. 

Kovo mėn. G. Rukšėnienė 

Dalyvauti akcijoje „Darom 2014“. Balandžio mėn. M.Mašanauskienė 

V.Gudynienė 

Integruoti                 

J. Basanavičiaus 

vertybes į ugdymo 

procesą. 

 

Turtinti progimnazijos J. Basanavičiaus muziejaus 

ekspoziciją. 

Visus m. m. A. Mičiūnienė Bendruomenė 

žino ir puoselėja 

J. Basanavičiaus 

vertybes. 
Vesti pamokas J. Basanavičiaus muziejuje. Visus m. m. A.Mičiūnienė, 1-ų 

klasių mokytojai 

Organizuoti projektą „J. Basanavičiaus tautosakos pasaulyje“ 

(J. Basanavičiaus kūrinių skaitymas ir iliustravimas). 

Lapkričio mėn. Pradinių klasių, 

lietuvių kalbos ir 

dailės mokytojai 

Surengti J. Basanavičiaus tautosakos, pasakų iliustracijų 

parodą. 

Lapkričio mėn. Pradinių klasių, 

lietuvių kalbos ir 

dailės mokytojai 

Vesti atvirą pamoką „Iš J. Basanavičiaus tautosakos“. Lapkričio mėn. S. Vanagienė 

Organizuoti tradicinę edukacinę kelionę 5-ų klasių mokiniams 

į Ožkabalius – J. Basanavičiaus gimtinę.  

Lapkričio mėn. D. Tomkutė,       

5-tų klasių 

auklėtojai 

Bendradarbiauti su J. Basanavičiaus vardo mokyklų 

bendruomenėmis. 

Visus m. m. Administracija, 

mokytojai 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


