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2014-2015 m. m. veiklos plano analizė 

2014-2015 m. m. teikėme kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą. Progimnazijoje daug dėmesio skyrėme gamtamoksliniam ugdymui, 

kryptingo uţimtumo, laisvalaikio planavimo ugdymui, kūrėme savarankišką ir atsakingą mokyklą, kurioje mokiniai jaustųsi saugiai. 

2014-2015 m. m. ugdymo rezultatai. Teigiamais įvertinimais mokslo metus baigė ne visi 5-8 klasių progimnazijos mokiniai (paţangumas 

99,5%), 1-4 klasių mokinių paţangumas 99,8%. 23,6 % 5-8 kl. mokinių baigė mokslo metus puikiai ir labai gerai, 65 % - gerai ir labai gerai. Pradinio 

ugdymo programą baigė 93 mokiniai. Pagrindinio ugdymo programos I dalį baigė 94 mokiniai, iš jų 57 (61%) mokinių labai gerai ir gerai, 16 (17%) – 

puikiai ir labai gerai.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose, sporto varţybose ir uţėmė prizines vietas: 

II vieta Vilniaus miesto 2-4 klasių matematikos olimpiadoje. 

I vieta tarptautiniame pradinių klasių mokinių matematikos konkurse ,,Pangea-2015”. 

III vieta Vilniaus miesto  5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje. 

II vieta Vilniaus miesto  5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje. 

II vieta Vilniaus greitųjų šachmatų turnyre. 

I vieta Vilniaus miesto 6 klasių katalikų tikybos viktorinoje “Dekalogas ir Šventasis Raštas”. 

I-II vietos 7-8 klasių prancūzų kalbos konkurse.  

III vieta IMPULS plaukimo varţybose. 

I vieta Vilniaus miesto keturkovės varţybose. 

I vieta 5-8 klasių Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse. 

I-II vietos Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių fotografijų konkurse „Pasaulis įvairus, o eglės dar įvairesnės“.  

16 auksinių, 13 sidabrinių, 7 bronziniai anglų kalbos „Kengūros“ diplomai; 

1auksinis, 2 sidabriniai, 1 bronzinis prancūzų kalbos „Kengūros“ diplomas; 

14 Tarptautinio vertimų konkurso (prancūzų kalba) „Tavo ţvilgsnis“ laureatų; 

12 - I laipsnio diplomų su medaliu, 23 - II laipsnio diplomai ir 34 - III laipsnio diplomai Respublikinio  edukacinio   konkurso ,,Olimpis 2015“ 

matematikos, biologijos, fizikos, lietuvių kalbos ir kt. srityse;  

Septyni progimnazijos mokiniai puikiai išlaikė prancūzų kalbos „DELF Prim“ egzaminą. 



 

Neformalusis ugdymas. 2014-2015 m. m. pradinių klasių mokinių neformaliajam ugdymui buvo skirta 28 val., 5-8 klasių mokiniams – 22 val. 

Progimnazijoje yra sudaromos galimybės dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje. Mokiniai būrelius gali rinktis pagal pomėgius, asmeninę 

patirtį, individualius gebėjimus. Išorės vertintojų komanda konstatavo, kad neformaliojo švietimo programų pasiūla atitinka daugumos mokinių 

poreikius, interesus ir mokyklos galimybes. 

Mokytojai. 2014-2015 m. m. progimnazijoje dirbo 67 mokytojai: iš jų 21 (31%) yra metodininkai, 31 (46%) – vyresnieji mokytojai. 

Progimnazijoje dirbo 7 metodinės grupės: prancūzų kalbos, anglų ir rusų 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, komisijose, komandose, 

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  dėl 2 

proc. lėšų skirstymo, prisidėjo organizuojant tradicinius renginius bei inicijavo naujus. METODINĖ TARYBA teikė mokytojams rekomendacijas dėl 

pamokos planavimo, kūrybiškumo ugdymo metodų ir formų. METODINĖS GRUPĖS dalijosi gerąja patirtimi, atliko ugdymo proceso tyrimus, teikė 

siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, vadovėlių poreikių. KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS atstovavo 1-8 klasių bendruomenes. 

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

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

 Projektas „Švarinkime Lietuvą“; 

 Projektas „Ąţuolų giraitė Maironiui“; 

 Integruotas tarpmokyklinis projektas „Metų ratu“; 

 Europinė priklausomybės nuo narkotikų prevencijos programa „Gyvai“; 

 Projektas „Ţalioji savaitė“; 

 Projektas „Ţalioji palangė“; 



 Projektas „Bernardinų lysvė“; 

 Makulatūros rinkimo akcija; 

 Varliukų gelbėjimo akcija; 

 Akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“; 

 Akcija „Darom“; 

 Akcija „Savaitė be patyčių“; 

 Akcija „Aš tikrai myliu Lietuvą“; 

 Pilietinio iniciatyvumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 Projektas „Tėviškės keliu“; 

 Akcija „Tylioji pertrauka“; 

 Muzikinis-edukacinis projektas „Ein saulelė apie dangų“; 

 Projektas „Gruodis – gerumo mėnuo“; 

 Projektas „Vyresni jaunesniems apie ţemę“; 

 Projektas „Kalėdiniai skaitymai“; 

 Projektas „Fėjų pasaka“; 

 Akcija „Uţdekime ţvakutę ant uţmiršto kapo“; 

 Akcija „Draugiška kuprinė“; 

 Projektas „Pienas vaikams“; 

 Projektas „Vaisiai vaikams“. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokykla bendradarbiavo su LEU, mūsų progimnazijoje praktiką atliko istorijos, kūno kultūros, 

pradinio ugdymo, socialinės pedagogikos studijų programų studentai. Dvidešimt du LMTA studentai atliko muzikos pedagoginę praktiką . Taip pat 

bendradarbiavome su UAB „Edukologijos leidykla“, „Gariūnų verslo parkas“, UAB „Nieko rimto“, Vilniaus saugaus eismo mokykla, Trakų švietimo 

centru, Vilniaus Medeinos pradine mokykla, 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, 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, Ornitologų draugija, Vaikų ir paauglių krizių 

intervencijos skyriumi, Vaiko raidos centru, Psichikos sveikatos centru, LKJBS „Ţingsnis“,  Lietuvos „Niat Nam“ federacija, Vilniaus krašto ţmonių su 

negalia sąjunga ir kt. Su Lietuvos gamtos fondo pagalba organizavome varliukų gelbėjimo akciją Vingio parke. 

 Tradiciniai renginiai. 2014-2015 m. m. buvo paminėtos šios tarptautinės šventės: Europos kalbų diena, Ţemės diena, Tarptautinė pagyvenusių 

ţmonių diena, Mokytojo diena. Organizuoti šie renginiai: Vilniaus miesto prancūziškos dainos konkursas 5-8 klasių mokiniams, Bendruomenės diena, 

Kaziuko mugė, iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Frankofonijos savaitės renginiai, tarpmokyklinis 

gamtamokslinis projektas „Vyresni jaunesniems apie ţemę“,  ekskursija į Oţkabalius 5 klasių mokiniams, progimnazijos talentų renginys, Vilniaus 

miesto Jaunučių chorų festivalis „Šviesa“, Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių foto paroda „Pasaulis įvairus, o eglės dar įvairesnės“; organizuotos 

matematikos, prancūzų, anglų kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos olimpiados, dalyvavome kalbų ir matematikos „Kengūros“ ir VKIF 

„Tavo ţvilgsnis“, „Olympis204“ konkursuose. Progimnazijos mokiniai ir mokytojai, du kartus per metus vykstančių edukacinių išvykų metu ir kitu 

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

 Atlikti tyrimai: „Mokymosi stiliai pradinėse klasėse“, „Sociometrijos tyrimas“, „Koks aš klasėje?“, „Ar mano klasė draugiška?“, „Vaikų 

sveikatos būklės analizė“, 1-okų pasirengimo mokyklai tyrimas, 5-okų adaptacijos tyrimas, neformaliojo ugdymo mokinių poreikių 2015-2016 m. m. 

tyrimas. 

Mokiniai galėjo lankytis bibliotekoje ir skaitykloje ne tik norėdami paskaityti, bet ir dalyvauti projektuose „Savaitės klausimėlis“, „Kalėdiniai 

skaitymai“. Bibliotekoje organizuotos parodos: Oskarui Vaildui – 160, Dionizui Poškai – 250, Salomėja Nėris – 110, teminė leidinių paroda 

J.Basanavičiui – 163, „Sausio – 13 – Laisvės gynėjų diena“, „Kovo 11- oji- Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena“, „Knygnešių 

diena“, „Ţemės diena“, mini konferencija ir teminė leidinių paroda: Aldonai Liobytei Paškevičienei – 100,  literatūrinis renginys K.Čiukovskio 

„Daktaras Aiskauda“, akcija „Knygų Kalėdos“, tarptautinis projektas „Mūsų mokyklos Kalėdų eglė“. Bibliotekos fondas papildytas 462 naujais 

leidiniais, kuriuos padovanojo mokinių tėvai, mokytojai, mokiniai, prancūzų kalbos knygynas, prancūzų institutas, leidykla „Nieko rimto“.  

  

 



DUOMENYS APIE MOKYKLĄ 2015-2016 m. m. 

Mokinių skaičius – 908, klasių komplektų skaičius – 35, mokytojų skaičius – 66, iš jų 1 (1,5%) ekspertas, 18 (27%) metodininkai, 29 (44%) vyresnieji 

mokytojai, 18 (27%) 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: „EMILE klasė Lietuvoje“, Erasmus+ projekte „CLIL  – integruotas dalyko ir kalbos mokymas“, 

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

klausimėlis“, „Ţalioji savaitė“, „Bernardinų lysvė“, „Vyresni jaunesniems apie ţemę“, „Gruodis – gerumo mėnuo“, „Kalėdiniai skaitymai“, „Knygų 

mainų lentyna“. Prevencinėse programose: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Antras ţingsnis“, „Lions Quest“, „Mentor“. Programose: „Ekologijos 

programa“, „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Progimnazijoje įgyvendinant EMILE projektą kartu su mokytoja 

dirbs staţuotojas iš Prancūzijos. Teiksime paraiškas dėl naujo Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekto bei mokinių psichinės ir fizinės sveikatos 

stiprinimo srityje. Dirbdami metodinėse grupėse didelį dėmesį skirsime mokinio asmeninės paţangos stebėjimuinir planavimui, pamokos kokybės 

gerinimui bei mokslo tiriamiesiems darbams. 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

 Sukurti savitą, šiuolaikišką, atliepiančią 7-14 metų mokinių poreikius ugdymo instituciją. 

 

Programos strateginiam tikslui įgyvendinti:  

 

I programa: Ugdymo kokybė ir veiksmingumas. 

 

1 tikslas: Kelti mokymo ir mokymosi kokybę. 

1 uţdavinys: Gerinti pamokos vadybą. 

2 uţdavinys: Stebėti mokinių asmeninę paţangą. 

3 uţdavinys: Tobulinti gabiųjų mokinių ugdymą. 

4 uţdavinys: Uţtikrinti  įvairių programų ir projektų įgyvendinimą ugdymo procese. 

5 uţdavinys: Stiprinti mokinių tiksliųjų mokslų kompetencijas. 

6 uţdavinys: Tobulinti mokinių gamtamokslinį ugdymą. 

7 uţdavinys: Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas. 

8 uţdavinys: Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdţius. 

9 uţdavinys: Tobulinti neformalaus ugdymo organizavimo sistemą. 

 



2 tikslas: Prancūzų kalbos kaip prioritetinės uţsienio kalbos mokymo tobulinimas. 

1 uţdavinys: Ugdyti komunikavimo prancūzų kalba kompetencijas, skatinti domėjimąsi Prancūzijos literatūra, kultūra, kalba. 

2 uţdavinys: Uţtikrinti projektų prancūzų kalba įgyvendinimą. 

 

3 tikslas: Gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę. 

1 uţdavinys: Renovuoti vidines ir išorines progimnazijos erdves. 

2 uţdavinys: Aprūpinti kabinetus moderniomis technologijomis ir mokymo priemonėmis. 

 

II programa: Savitas progimnazijos etosas. 

 

4 tikslas: Kurti bendruomenišką mokyklą. 

1 uţdavinys: Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

2 uţdavinys: Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Vilniaus ir Lietuvos mokyklomis. 

3 uţdavinys: Kurti saugią ir sveiką mokyklos aplinką. 

 

5 tikslas: Pilietiškumo, tautiškumo ir istorinės savimonės ugdymas. 

1 uţdavinys: Pilietinės, tautinės, kultūrinės bei socialinės savimonės formavimas. 

 

 

2015–2016 MOKSLO METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

I. Ugdymo kokybė ir veiksmingumas. 

1 tikslas: Kelti mokymo ir mokymosi kokybę. 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Laukiami rezultatai 

1. Gerinti pamokos 

vadybą. 

 

 

Organizuoti mokslo tiriamuosius darbus visų 

mokomųjų dalykų pamokose, uţtikrinant 

bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą. 

Visus m. m. Administracija ir 

dalykų mokytojai 

Mokytojai pritaikys įgytą 

patirtį savo pamokose, 

pagerės mokymo kokybė. 

Stebint mokytojų 

pamokas, 50 proc. 

mokytojų pamokoje gebės 

kelti pamokos uţdavinį, 70 

proc. – vertinti mokinių 

asmeninę paţangą. Testų ir 

tarptautinių tyrimų 

rezultatų analizės 

duomenų panaudojimas 

Tikslingas IKT panaudojimas, atliekant 

mokslo tiriamuosius darbus pamokų metu. 

Visus m. m. Dalykų mokytojai 

Organizuoti atviras pamokas. Visus m. m. Metodinė taryba 

Organizuoti metodines dienas šiomis 

temomis: mokinių pasiekimų ir asmeninės 

paţangos stebėsena ir vertinimas, vertinimas 

pamokose (5-8kl.), darbas su „Z“ kartos 

vaikais (1-4kl.), mokytojo darbo planavimas. 

Spalio, gruodţio ir 

kovo mėn. 

Metodinė taryba 

Organizuoti seminarus mokytojams: Gruodţio mėn.  A. Rakauskienė 



„Pamokos uţdavinio kėlimas“, 

„Individualizavimas taikant IKT“, „Klasės 

auklėtojas ar vadovas?“. 

Vasario mėn. 

Balandţio mėn. 

L. Kilčiauskaitė 

M. Kelpšienė 

ugdymo proceso 

tobulinimui.  

 

Informacinių susirinkimų metu bei 

metodinėse grupėse dalintis  gerąja patirtimi. 

Visus m. m. Mokytojai 

Sukurti bendrą mokinių pasiekimų 

kaupiamojo vertinimo sistemą pagal 

mokomuosius dalykus, pristatyti ją 

mokiniams ir tėvams. 

Gruodţio mėn. Metodinė taryba 

Organizuoti švietimo pagalbą pagal „Švietimo 

pagalbos mokiniui ir mokytojui“ tvarkos 

aprašą. 

Visus m. m. Administracija 

Vykdyti mokytojų atestaciją pagal atestacijos 

programoje numatytus terminus. 

Visus m. m. Atestacinė 

komisija 

Organizuoti 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos 

tyrimus. 

Rugsėjo-lapkričio 

mėn. 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui, 

psichologė, 

logopedė 

Organizuoti testų ir tarptautinių tyrimų 

vykdymą. 

Balandţio – geguţės 

mėn. 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2. Stebėti mokinių 

asmeninę paţangą. 

 

Organizuoti mokytojų tarybos posėdţius I ir II 

pusmečių ugdymo rezultatams pristatyti ir 

aptarti. 

Vasario mėn. ir 

birţelio mėn. 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui 

Nuolatinis mokinių 

asmeninės paţangos 

stebėjimas padės laiku 

teikti mokiniams pagalbą 

mokantis, veiks 

mokytojas-mokytojui 

savitarpio pagalbos grupė. 

Posėdţio metu (birţelio 

mėn.) pristatyta 

standartizuotų testų ir 

metinių įvertinimų 

lyginamoji rezultatų 

analizė.  

Organizuoti metodinėse grupėse 5-8 kl. 

mokytojų susitikimus su Jono Basanavičiaus 

gimnazijos atstovais, aptarti buvusių 

progimnazijos mokinių paţangą. 

Spalio mėn. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Parengti ir pristatyti tėvams informavimo-

konsultavimo tvarką bei tėvų konsultavimo 

tvarkaraštį.  

Rugsėjo mėn. Dir. pavaduotojos 

ugdymui 

Organizuoti du kartus per mokslo metus 

mokytojų susirinkimus pagal klasių 

koncentrus mokinių paţangai aptarti. 

Lapkričio ir balandţio 

mėn. 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui 

Organizuoti klasės auklėtojų metodinės 

grupės susirinkimus mokinių paţangai aptarti, 

analizuoti ir paţangos gerinimo priemonių 

Spalio, gruodţio, kovo 

ir geguţės mėn.  

Dir. pavaduotojos 

ugdymui 



planui sukurti. 

Organizuoti 4-okų ir 8-okų standartizuotus 

testus. 

Mokslo metų pabaiga Administracija,      

4-okų ir 8-okų 

mokytojai 

3. Uţtikrinti  įvairių 

programų ir projektų 

įgyvendinimą 

ugdymo procese. 

 

Organizuoti du kartus per mokslo metus 

edukacinių išvykų dienas. 

Spalio, balandţio – 

geguţės mėn. 

Dir. pavaduotojos 

ugdymui, 

klasių auklėtojai 

Dėl įdomiai organizuoto 

ugdymo proceso mokiniai 

pagilins pamokose įgytas 

ţinias, įgis naujų 

kompetencijų, padidės 

mokymosi motyvacija. 

Uţtikrinti integruotų programų įgyvendinimą  

mokomųjų dalykų pamokose. 

Visus m. m. Administracija ir 

mokytojai 

Tęsti projektą „EMILE klasė Lietuvoje”. Visus m. m. Administracija, 

EMILE mokytojai 

ir staţuotojas iš 

Prancūzijos 

Tęsti projektą „Metų ratu”. Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė 

Tęsti Ekologijos programos įgyvendinimą. Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, gamtos 

mokslų mokytojai 

Įgyvendinti prevencinę programą „Lions 

Quest”. 

Visus m. m. Dir. pavaduotojos 

ugdymui, 

psichologė,  

5-8 klasių 

auklėtojai 

Tęsti prevencines programas: „Obuolio 

draugai“ (skirtą 3-4 kl. mokiniams), „Antras 

ţingsnis“ (2-3 kl. mokiniams), „Zipio 

draugai“ (1 kl. mokiniams). 

Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, pradinių 

klasių mokytojos 

Tarptautinis Erasmus+ projektas 

„Tarpvalstybinis keitimasis gerąja CLIL 

praktika tarp Europos švietimo institucijų“. 

Veiklos plano parengimas. 

Visus m. m. Administracija, 

Projekto 

koordinatorė, 

darbo grupė 

Projektas „Ţaidţiame penktoką“. Geguţės mėn. Dir. pavaduotojos 

ugdymui,  

4-okų mokytojos, 

mokytojai 

dalykininkai 



 Organizuoti Vilniaus miesto pradinių klasių 

fotografijų parodą – konkursą „Ţiemos 

pramogos“ 

Gruodţio – sausio 

mėn. 

Dir. pavaduotoja 

ugdymui, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

Tęsti tradicinius projektus „Kalėdiniai 

skaitymai“, „Gruodis – gerumo mėnuo“, 

„Savaitės klausimėlis“. 

Visus m. m Administracija ir 

darbo grupės 

5. Stiprinti mokinių 

tiksliųjų mokslų 

kompetencijas. 

 

 

Dalyvauti tarptautiniame konkurse „Kengūra“ 

ir respublikiniame konkurse „Olympis“, 

miesto matematikos olimpiadoje. 

II pusmetis 

Matematikos,  

pradinių klasių ir 

IT mokytojai 

Mokiniai išsiugdys 

racionalų  

mąstymą, sugebėjimus 

naudotis šiuolaikinėmis IT 

priemonėmis. Tai padės 

uţtikrinti tolesnio 

gyvenimo kokybę. 

Organizuoti tiksliųjų mokslų savaitę. Kovo mėn. Matematikos ir IT 

mokytojai 

Organizuoti IT naudojimą pradiniame 

ugdyme. 

Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, 

IT ir pradinių 

klasių mokytojai 

6. Tobulinti mokinių 

gamtamokslinį 

ugdymą. 

 

 

Organizuoti Vabzdţių viešbučio Bernardinų 

lysvėje prieţiūrą, vesti joje gamtos pamokas. 

Visus m. m. Administracija ir 

darbo grupė  

Padidės mokinių 

mokymosi motyvacija, bus 

skatinamas mokinių 

domėjimasis gamtos 

mokslais, mokiniai įgis 

naujų kompetencijų. 

Organizuoti projektą „Ţemės gelmių klodai“, 

atlikti mineralų tyrimus bei juos eksponuoti. 

Visus m. m. Dir. pavaduotojos 

ugdymui, gamtos ir 

pradinių klasių 

mokytojos 

Organizuoti gamtamokslinį projektą „Vyresni 

jaunesniems“ Ţemės dienai paminėti. 

Kovo mėn. Administracija ir 

darbo grupė 

Sukurti edukacinių erdvių kūrimo ir 

tobulinimo programą 

Vasario mėn. Administracija 

Progimnazijos kieme įkurti paţintinį krūmų, 

medţių parką. 

Kovo – geguţės mėn. Administracija ir 

darbo grupė 

Tęsti „Ţaliosios savaitės“ projektą. Geguţės mėn. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, pradinių 

klasių mokytojai 

7. Plėtoti  mokytojų 

profesines 

kompetencijas. 

Parengti metodinių grupių ir metodinės 

tarybos planus. 

Rugsėjo mėn. Dir. pavaduotojos 

ugdymui 

Mokytojai įgis naujos 

patirties, gebės planuoti, 

organizuoti ugdymo 

procesą. 
Organizuoti metodines dienas tris kartus per 

mokslo metus. 

Lapkričio, gruodţio ir  

kovo mėn. 

Metodinė taryba 

Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą. Gruodţio mėn. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, 



metodinių grupių 

pirmininkai 

8. Ugdyti mokinių 

sveikos gyvensenos 

įgūdţius. 

Į mokomuosius dalykus integruoti sveikatos 

ugdymo programą. 

Visus m. m. Mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

Mokiniai bus supaţindinti 

su sveiku gyvenimo būdu, 

sveikos mitybos principais 

ţinos ir rinksis produktus, 

kurie yra naudingi ir 

maistingi bei suvoks 

sporto naudą. 
Organizuoti mokiniams higienos pamokų 

ciklą bei pirmosios pagalbos mokymus. 

Spalio – gruodţio 

mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

Organizuoti akcijas „Taisyklingos laikysenos 

mėnuo“, „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, 

„Saugi vasarėlė“. 

Lapkričio, vasario, 

geguţės mėn. 

Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

Organizuoti 5-8 klasių mokiniams paskaitas 

psichotropinių medţiagų vartojimo 

prevencijos, sveikos mitybos, uţkrečiamų ligų 

profilaktikos, lytinio švietimo klausimais. 

Visus m. m. Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

Vykdyti ţalingų įpročių prevencijos programą 

1-4 klasių mokiniams. 

Visus m. m. Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Organizuoti 1-8 klasių sporto dienas. Spalio ir geguţės mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, 

pradinių klasių ir 

kūno kultūros 

mokytojai 

Organizuoti pasaulinės „Košės dienos“ akciją 

progimnazijoje. 

Spalio mėn. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, 

visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė ir 



pradinių klasių 

mokytojos 

Tęsti projektą „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo programą“. 

Visus m. m. Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

9. Tobulinti 

neformalaus 

švietimo 

organizavimo 

sistemą. 

Nustatyti mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius. 

Geguţės mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui 

Mokiniai turės galimybę 

įgytus gebėjimus, 

kompetencijas panaudoti  

organizuodami savo 

laisvalaikį, popamokinę  

veiklą. Neformaliojo 

švietimo programų pasiūla 

uţtikrins tikslingą 

progimnazijos mokinių 

popamokinės veiklos 

organizavimą (60 proc. 

mokinių lanko būrelius). 

Sudaryti mokiniams galimybę rinktis 

neformaliojo švietimo programas. 

Rugsėjo mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 

Paskirstyti neformaliojo švietimo valandas. Rugsėjo mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui ir darbo 

grupė 

Organizuoti neformaliojo švietimo uţsiėmimų 

metu pasiektų rezultatų pristatymą 

progimnazijos bendruomenei – „Būrelių 

mugė“. 

Geguţės mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 

Vykdyti neformaliojo švietimo uţsiėmimų 

prieţiūrą. 

Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui 

 

2 tikslas: Prancūzų kalbos kaip prioritetinės uţsienio kalbos mokymo tobulinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Laukiami rezultatai 

1. Ugdyti 

komunikavimo 

prancūzų kalba 

kompetencijas, 

Skirti papildomas valandas  prancūzų kalbos 

tobulinimui. 

Visus m. m. Ugdymo plano 

rengimo darbo 

grupė 

Pagerės mokinių kalbiniai 

gebėjimai, 

mokiniai pasitikrins savo 

gebėjimus ir ţinias Organizuoti įvairius mokyklinius, Vilniaus Visus m. m. Administracija ir 



skatinti domėjimąsi 

Prancūzijos 

literatūra, kultūra, 

kalba.  

miesto, respublikinius renginius, konkursus. prancūzų kalbos 

metodinė grupė 

Vilniaus miesto ar 

respublikos mastu. 

Mokiniai pasirinks 

mokytis prancūzų kalbą 

kaip I ar II uţsienio kalbą. 

Mokytojai gilins ir plėtos 

prancūzų kalbos vartojimo 

kompetenciją. 

Dalyvauti olimpiadose, įvairiuose Vilniaus 

miesto ir respublikiniuose renginiuose. 

Visus m. m. Prancūzų kalbos 

metodinė grupė 

Inicijuoti ir organizuoti progimnazijoje 

EMILE (integruoto dalyko ir prancūzų kalbos 

mokymo) ir neformaliojo švietimo 

uţsiėmimus prancūzų kalba. Parengti EMILE 

projekto įgyvendinimo progimnazijoje veiklos 

planą.  

Visus m. m. Administracija 

Organizuoti mokinių, tėvų (bendruomenės 

narių) susitikimus su kviestiniais svečiais, 

prancūzų bendruomenės nariais, populiarinant 

prancūzų kalbą. 

Visus m. m. Administracija ir 

prancūzų kalbos 

metodinė grupė 

Atnaujinti mokymo priemonių prancūzų kalba 

fondus, nuolat pildyti filmų prancūzų kalba 

videoteką, aktyviai dalyvauti projekte „Knygų 

mainų lentyna“.  

Visus m. m. Administracija, 

prancūzų kalbos 

metodinė grupė ir 

bibliotekos vedėja 

Kviesti dirbti mokytojus, Erasmus studentus 

iš Prancūzijos. 

Visus m. m. Administracija 

Organizuoti 1 ir 5 klasių mokinių tėvų 

susirinkimus prancūzų kalbai populiarinti. 

Kviesti mokyklą jau baigusius mokinius 

pasidalinti patirtimi. 

Kovo – balandţio 

mėn. 

Administracija ir  

prancūzų kalbos 

metodinė grupė 

Organizuoti Frankofonijos dienų minėjimą. Kovo mėn. Administracija, 

prancūzų kalbos 

metodinė grupė ir 

muzikos mokytojai 

Organizuoti Europos kalbų paminėjimą anglų, 

prancūzų, rusų, lietuvių kalbomis. 

Spalio mėn. Administracija ir  

uţsienio kalbų 

mokytojai 

Organizuoti Vilniaus miesto prancūziškos 

dainos festivalį 5-8 klasių mokiniams. 

Kovo mėn. Administracija, 

prancūzų kalbos 

metodinė grupė ir 

muzikos mokytojai 

Organizuoti 5-8 klasių mokinių išvykas į 

Prancūzų institutą. 

Visus m. m. Prancūzų kalbos 

metodinė grupė 



2.Uţtikrinti projektų 

prancūzų kalba 

įgyvendinimą. 

Dalyvauti dalyko ir uţsienio kalbos integruoto 

mokymosi „EMILE“ tobulinimo gairių 

kūrime, tęsti dalyvavimą projekte EMILE“. 

Visus m. m. Darbo grupė Mokiniai lankys muzikos, 

dailės, EMILE pamokas, 

gerės prancūzų kalbos 

įvaldymo ir mokymosi 

lygis, mokiniai įgis dailės 

ir muzikos dalykinių 

kompetencijų. 

Pasirengti ir pristatyti EMILE projektą 

ekspertiniam vertinimui. 

Spalio mėn. Administracija ir 

darbo grupė 

 Pradėti bendradarbiauti su uţsienio valstybės 

mokykla, kurioje mokoma prancūzų kalbos. 

Visus m. m. Administracija, 

prancūzų kalbos 

metodinė grupė 

 

 

3 tikslas: Pilietiškumo, tautiškumo ir istorinės savimonės ugdymas. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Laukiami rezultatai 

1. Pilietinės, 

tautinės, kultūrinės 

bei socialinės 

savimonės 

formavimas. 

Organizuoti Vilniaus miesto mokytojams 

atviras pamokas, ekskursijas, mokinių 

piešinių parodas, skirtas Jono Basanavičiaus 

gimimo metinėms paminėti,. 

Lapkričio mėn. 

Administracija, 

pradinių klasių ir 

dalykų mokytojai 

Mokiniai susipaţins su 

svarbiausiais Vilniaus 

miesto istorijos, kultūros, 

meno objektais pagal 

rekomenduojamų 

ekskursijų maršrutų sąrašą, 

geriau paţins savo gimtąjį 

miestą. 

Paminėti Laisvės gynėjų, Ţemės dieną, kt. 

renginius. 

Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui ir 

mokytojai pagal 

renginių planą 

Dalyvauti tradicinėje pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Sausio mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui ir 

mokytojai pagal 

renginių planą 

Organizuoti renginius, skirtus Vasario 16-ajai 

ir Kovo 11-ajai.  

Vasario ir kovo mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui ir 

mokytojai pagal 

renginių planą 

Kiekvienais mokslo metais 5 klasių 

mokiniams organizuoti tradicinę išvyką į Jono 

Basanavičiaus tėviškę – Oţkabalius. 

Spalio mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui ir 5-ų 



klasių auklėtojai 

Lankyti svarbiausius Vilniaus miesto objektus 

pagal kultūrinės, paţintinės veiklos 

organizavimo tvarkos aprašą.  

Visus m. m. Administracija ir 

1-8 klasių 

auklėtojai 

Supaţindinti mokinius su mokyklos istorija 

mikrorajono lankytinomis vietomis. 

Reorganizuoti mokyklos muziejų. 

Visus m. m. Muziejaus vadovas 

 

II. Savitas progimnazijos etosas. 

 

4 tikslas: Kurti bendruomenišką mokyklą. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Laukiami rezultatai 

1. Stiprinti 

bendruomenės narių 

tarpusavio santykius. 

Priţiūrėti Maironio ąţuoliukų giraitę. Visus m. m. Etnokultūros 

būrelio vadovas 

Sutelkta, aktyvi ir 

kūrybiška mokyklos 

bendruomenė. Mokyklos 

veiklos įsivertinimo 

rezultatai padės planuoti 

ugdymo proceso 

organizavimą, atsiţvelgiant 

į tėvų ir mokinių nuomonę.  

 

Dalyvauti akcijoje „Uţdekime ţvakelę ant 

uţmiršto kapo“. 

Lapkričio mėn. Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Organizuoti tradicinį progimnazijos renginį 

– Bendruomenės dieną. 

Geguţės mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui ir darbo 

grupė 

Organizuoti tradicinį pradinių klasių 

projektą „Pabūkime kartu“, skirtą 

Tarptautinei pagyvenusių ţmonių dienai. 

Spalio mėn. Pradinių klasių 

mokytojos ir 

muzikos mokytojai 

Organizuoti tradicinį Vilniaus miesto 

jaunučių chorų festivalį „Šviesa“. 

Gruodţio mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, 

muzikos mokytoja, 

darbo grupė 

Organizuoti atvirų durų dieną būsimų 

pirmokų tėvams. 

Kovo mėn. Dir. pavaduotoja 

ugdymui, pradinių 

klasių metodinė 

grupė, 

neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 



 

Vykdyti tėvų švietimą pagal tėvų (globėjų, 

įtėvių) informavimo tvarką. 

Visus m. m. Administracija, 

klasių auklėtojai 

Mokinių elgesio kultūros formavimas. Visus m. m. Administracija, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

 

Įtraukti bendruomenę atliekant mokyklos 

veiklos įsivertinimą. 

Visus m. m. Mokyklos veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Sukurti progimnaziją reprezentuojantį filmą. Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, klasių 

auklėtojai, mokinių 

taryba. 

2.Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais, Vilniaus ir 

Lietuvos mokyklomis. 

Mokinių ugdymo(si) sritis: Vilniaus Jono 

Basanavičiaus gimnazija, Vilniaus Vaduvos 

darţeliu – mokykla, Jono Basanavičiaus 

vardo mokyklos, Vilniaus chorinio 

dainavimo mokykla „Liepaitės“, 

„Atsakingas verslas“, Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija, Lietuvos edukologijos 

universitetas, Vienoţinskio dailės mokykla, 

Nacionalinis egzaminų centras, Vilniaus 

Medeinos pradinė mokykla. 

Visus m. m. Progimnazijos 

direktorė 

Kūrybiškai vykdomas 

ugdymo procesas, 

susiformavęs patrauklus  

mokyklos įvaizdis. 

Gamtamokslinio mokinių ugdymo sritis: 

Lietuvos ornitologų draugija,  Neries 

regioninis parkas, Bernardinų sodas.  

Visus m. m. Administracija 

Prancūzų kalbos ugdymo sritis: Prancūzijos 

ambasada, prancūzų kalbos institutas, 

EMILE mokyklų tinklas. 

Visus m. m. Administracija 

IKT tobulinimo sritis: Všį „N. Kazakovos 

kompiuterių mokykla“. 

Visus m. m. Administracija 

Prevencijos sritis: Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus 

miesto II policijos komisariato viešosios 

policijos skyrius prevencijos poskyris, Všį 

Paramos vaikams centras, Všį „Vaiko 

labui“, Mentor Lietuva, Vilniaus saugaus 

Visus m. m. Administracija 



 

5 tikslas: Gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę. 

 

Uţdaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1. Renovuoti vidines 

ir išorines 

progimnazijos 

erdves. 

Sudaryti Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazijos edukacinių erdvių kūrimo 

programą. 

Sausio – vasario mėn. Darbo grupė ir 

partneriai 

Graţi, jauki ir saugi 

ugdymo(si) aplinka. 

Atlikti kabinetų remontą. Per mokinių atostogas Dir. pavaduotojas 

ūkiui 

Puošti mokyklos erdves mokinių kūrybiniais 

darbais. 

Visus m. m. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, puošimo 

darbo grupė 

Organizuoti pavasarinių gėlių svogūnėlių 

dovanojimo mokyklai akciją. 

Spalio mėn. Dir. pavaduotoja 

neformaliam 

ugdymui, klasių 

auklėtojai 

2. Aprūpinti 

kabinetus 

moderniomis 

technologijomis ir 

mokymo 

priemonėmis. 

 

Išsiaiškinti mokytojų poreikius, susijusius su 

priemonių, reikalingų ugdymo procesui 

organizuoti ir modernizuoti, įsigijimu. 

Sausio mėn. Metodinė taryba  Įsigytos mokymo 

priemonės, visi mokytojai 

pamokose naudos IKT, 

taikys inovatyvius 

mokymo metodus. 
Įsigyti naujų mokymo ir mokymosi priemonių 

(kompiuterinių programų, vaizdinių 

priemonių, knygų), atnaujinti vadovėlių 

fondą.  

Visus m. m. Dir. pavaduotojas 

ūkiui 

 

eismo mokykla. 

3. Kurti saugią ir 

sveiką mokyklos 

aplinką. 

Organizuoti mokytojų budėjimą mokykloje 

ir mokyklos kieme pertraukų metu. 

Visus m. m. Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Sukurta saugi ir mokiniams 

patraukli mokyklos 

aplinka. 

Rūšiuoti buitines atliekas. 2 kartus per 

metus organizuoti makulatūros rinkimo 

akciją. 

Visus m. m. Administracija ir 

gamtos mokytojai 


