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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

MOKYKLOS VIZIJA  

Vilniaus Maironio progimnazija – moderni, pažangos siekianti mokykla, garantuojanti ugdymo kokybę, skatinanti išskleisti individualius gebėjimus ir 

suteikianti pagrindus pilietiškai sąmoningos asmenybės, gebančios integruotis visuomenėje, tapsmui. 

 

MOKYKLOS MISIJA  

Bendruomeniškoje aplinkoje teikiant kokybišką ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos  programas siekti kiekvieno mokinio 

pažangos ir ugdymosi sėkmės. 

Duomenys apie mokyklą 

 

 2020 -01-01  

Mokinių skaičius  562 

Klasių komplektų skaičius 44 

Pedagogų skaičius 42 

Iš jų:  

Ekspertai 3 

Metodininkai 15 

Vyresnieji mokytojai 20 

Psichologas 1 

Logopedas 1 

Socialinis pedagogas 2 

Mokytojo padėjėjas 3 

Specialusis pedagogas 1 

Bibliotekininkas  1 
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2. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 2019 M. 

 

SSGG analizės suvestinė 

 

Stipriosios pusės  Silpnosios pusės  

Progimnazijoje netrūksta mokytojų,  dirba aukštos kvalifikacijos 

mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.  

Kabinetai turi IKT.  

NMPP, kitų nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rezultatai aukštesni nei šalies ir Vilniaus miesto. 

Lūkesčius tenkinantys ugdymo(si) rezultatai. Sprendžiamos elgesio 

problemų turinčių ir socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ugdymo(si)  

problemos.  

Dalyvaujama miesto, šalies, tarptautiniuose įvairių sričių konkursuose ir 

olimpiadose, laimimos prizinės vietos.  

Mokykloje veikia iniciatyvi savivalda: Mokyklos taryba, Tėvų komitetas, 

Mokinių taryba, Metodinė taryba.  Mokykla turi savo tradicijas, skatina 

kryptingą visapusį mokinių ugdymą(si). 

Mokyklos patalpose eksponuojami mokinių darbai, mokyklos 

informacinėmis priemonėmis skelbiami mokinių pasiekimai, taikoma 

mokinių skatinimo sistema siekiant kelti mokinių motyvaciją ir savivertę.  

Tėvų aktyvumas pozityvioms nuostatoms ir veikloms tobulinti.  

Stokojama pasididžiavimo savo mokykla. 

Pasigendama tėvų ir mokinių pagarbos mokytojams.  

Kyla neišsprendžiamų įtraukiojo ugdymo problemų.  

Poilsio ir laisvalaikio erdvių trūkumas. 

Vaikų užimtumas pertraukų metu.  

Mokytojų skatinimo galimybių trūkumas.  

Pasigendama gilesnio ir nuoseklesnio mokytojų bendradarbiavimo 

planuojant, koreguojant ir įgyvendinant ugdymo turinį. 
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Galimybės Grėsmės  

Mokėjimo mokyti(is) kompetencijos ugdymas.  

Mokytojų skatinimas dirbti inovatyviau, įgyti naujų kompetencijų, būtinų 

šiuolaikinei pamokai.  

Mokytojo požiūrio kaita nuo mokymo pereiti prie mokymosi.  

Įvairesnių bendravimo su tėvais būdų ir formų taikymas, siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos.  

Geras mokyklos bendruomenės mikroklimatas. 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų panaudojimas 

veiklai tobulinti. 

Įvairiapusė neformaliojo vaikų švietimo veikla ir vaikų užimtumas.  

Atsakomybės už savo pasiekimus ir elgesio kultūrą stoka.  

Nestabilus mokinių skaičius ir klasių komplektavimas.  

Tėvų nuogąstavimas, kad ugdymo kokybė nenukentėtų dėl elgesio 

problemų turinčių ir socialinių įgūdžių stokojančių vaikų keliamų 

problemų.  

 

 

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2019 M. 

 

Mokykloje pasiekti 2018-2019 m. m. tikslai ir uždaviniai. 

Ugdymo pažangumas – 98 . Ugdymo kokybė 5-8 klasėse  -  46 .  

5-8 klasių mokinių pasiekimų lygiai: aukštesnysis – 15 , pagrindinis – 49 , patenkinamas – 33 , nepasiekė – 3 . 
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2018-2019 m. m. olimpiadų ir konkursų laureatai 

 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Vieta Dalykas, sritis Rengęs mokytojas 

Aistė Laimė Skrebytė 6a I Vilniaus m. 5-8 kl. biologijos olimpiada D. Gižienė 

Evelina Gaižutytė 7a III Vilniaus m. 5-8 kl. biologijos olimpiada D. Gižienė 

Ieva Duksaitė 8a III Technologijos Vilniaus m. technologijų olimpiada I. Leskauskienė 

Gintė Čelkytė 

 
5b I 

Technologijos 

Liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“  Vilniaus turas 
I. Leskauskienė 

Gintė Čelkytė 

 
5b III 

Technologijos 

Liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“ Respublikinis turas 
I. Leskauskienė 

Rūta Lelkaitė PUG I 
Dešimtasis Vilniaus miesto jaunųjų dainininkų festivalis – konkursas  

„Dainų namai“ 
J. Turlienė 

Rūta Lelkaitė PUG II 
Dešimtasis tarptautinis vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkursas 

„Linksmieji perliukai -2019“ 
J. Turlienė 

Adrija Matutytė 4a II VII Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Vilniaus miesto etapas J. Turlienė 

Amelija Lomotytė 6a II VII Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Vilniaus miesto etapas J. Turlienė 

Kovas Mikutis 8a III VII Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Vilniaus miesto etapas J. Turlienė 

Gerda Drungilaitė 3 III Pradinių klasių mokinių diktanto konkurso Vilniaus miesto etapas R. Švatelytė 

Pramoginių šokių 

kolektyvas „Svaja” 
 I 

Tarptautinis šokių festivalis-konkursas 

„LITHUANIAN OPEN TEAM CUP 2018“ 

 

V. Žukienė 
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3. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020  METAIS 

 

Tikslas:  

Siekti kiekvieno mokinio asmenybės ūgties panaudojant asmeninės pažangos (įsi)vertinimą ir teikiant aukštos kokybės ugdymą.   

Uždaviniai: 

1. Plėtoti dialogišką ugdymą(si) tyrinėjant ir panaudojant edukacinių aplinkų įvairovę. 

2. Ugdyti asmens savivoką, atsakingumą ir pilietiškumą skatinant saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime.  

3. Skatinti bendruomenės lyderystę tobulinant mokyklą kaip besimokančią organizaciją. 

TIKSLAS:   

Siekti kiekvieno mokinio asmenybės ūgties panaudojant asmeninės pažangos (įsi)vertinimą ir teikiant aukštos kokybės ugdymą.   

1. Uždavinys. Plėtoti dialogišką ugdymą(si) tyrinėjant ir panaudojant edukacinių aplinkų įvairovę. 

Įgyvendinimo  priemonės Terminai Finansavimas Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1. Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir 

(įsi)vertinimo sistemos tobulinimas: 

 5 klasėje atliekamas mokinių mokymosi stilių 

tyrimas,  

 mokiniai pildo asmeninės mokymosi pažangos 

dienoraščius, 

 pavasarį organizuojami baigiamieji pasiekimų 

patikrinimo darbai. 

 

 

lapkritis 

 

kas 

mėnesį 

gegužė 

ML  

Pavaduotojos 

Psichologė 

Klasių 

auklėtojos 

 

Rezultatai analizuojami su mokytojais ir tėvais,  

parenkami mokymo(si) būdai, 2 proc. 

padaugėja aukštesnįjį lygį pasiekusių mokinių. 

Suasmenintas mokymas skatina mokinius kelti 

individualius mokymosi tikslus,  atsiranda 

galimybė patirti sėkmę. 

2. Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų grįžtamojo 

ryšio panaudojimas: 

 mokykla dalyvauja NMPP ir kitų švietimo 

institucijų organizuojamuose mokymosi pažangos 

ir pasiekimų tyrimuose  

 

 

pagal 

planus 

ML Pavaduotojos  Analizuojami rezultatai, į juos atsižvelgiama 

planuojant ugdymo(si) veiklas ir parenkant 

ugdymo metodus. 
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3. Ugdymas(is),  grįstas tyrinėjimais, 

eksperimentavimu ir kūryba: 

 kiekvienas mokytojas kasmet organizuoja bent 2 

tiriamuosius / kūrybinius  projektus,  

 taikomi metodai, skatinantys mokinius bendrauti 

ir bendradarbiauti su šeimos nariais.  

 panaudojama ES projekto „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

įranga,  

 pamokos netradicinėse aplinkose, 

 pamokos, integruojančios kelis dalykus,  

 susitikimai su įdomiais žmonėmis:  

K.  Kasperavičiumi, S. Paltanavičiumi,  

JAV diplomatais ir kt.  

5 priedas. Projektiniai darbai 2020 m.  

visus 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balandis 

spalis  

lapkritis 

ML 

Tėvų lėšos 

Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės  

Edukacinei veiklai panaudojamos miesto ir 

šalies muziejų, gamtos ir architektūros 

paminklų erdvės, edukacinės programos. 

Pažintinę veiklą derina įvairių dalykų 

mokytojai, paralelių klasių auklėtojai. Ugdymo 

plane numatomos pažintinei veiklai skiriamos 

dienos.  

Edukacinėse veiklose dalyvauja 100 proc. 

mokinių.  

4. IT naudojimas ugdymo procese: 

 mokytojai susipažįsta inovacijomis kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

 mokytojai naudoja virtualias edukacines aplinkas, 

kuria savo ugdymo priemones, 

 mokiniai naudoja IT ruošdamiesi pamokoms. 

2 priedas. Mokytojų kvalifikacijos ir profesinių 

kompetencijų tobulinimo planas 

visus 

metus 

ML Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės 

IT tikslingai naudojama visų dalykų pamokose. 

 

5. Efektyvios ugdymosi pagalbos teikimas 

įvairių poreikių mokiniams: 

 vykdomos prevencinio ugdymo programos 

„Drauge“ ir „Big Brothers / Big Sisters“, 

 

 

rugsėjis 

 

ML Pavaduotojos 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokinių  pažangumas ne mažesnis kaip 98 

proc. 
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 skiriamos individualios konsultacijos, 

 teikiama švietimo pagalbos specialistų pagalba ir 

skiriamos konsultacijos mokiniams,  atvykusiems 

iš užsienio.  

visus 

metus 

 

6. Gabių vaikų identifikavimas ir ugdymo 

organizavimas: 

 gabiems vaikams skiriamos konsultacijos, 

pasirenkamųjų istorijos ir biologijos  modulių 

valandos,  

 mokinių dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose, 

 rekomenduojamos formalųjį švietimą papildančios 

neformaliojo vaikų švietimo veiklos, 

 integruojamas formalusis ir neformalusis švietimas. 

4 priedas. Olimpiadų ir konkursų grafikas 2020 m.  

5 priedas. Projektiniai darbai 2020 m. 

 

 

visus 

metus 

ML Pavaduotojos 

 

Išnaudojama 100 proc. valandų, skirtų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti. Ugdymo kokybė 

ne mažesnė kaip 40 proc.  

5 proc. daugiau mokinių dalyvauja miesto, 

šalies olimpiadose, konkursuose, užimamos 

kelios prizinės vietos. 

7. Mokinių skatinimo priemonių taikymas:  

 pasiekimai skelbiami mokyklos tinklapyje, 

informacinėmis priemonėmis,  

 organizuojama „Metų sėkmės“ šventė,  

 savivaldybės dovana – kelionė mokyklos 40-

mečio proga. 

 

nuolat 

 

birželis 

gegužė 

ML, 

savivaldybės  

lėšos 

 

Pavaduotojos 

 

Mokinių pasiekimai žinomi visai bendruomenei. 

puikiai besimokantys, apdovanojami iniciatyvūs 

mokiniai ir  konkursų laureatai, vadovaujamasi 

Vilniaus Maironio progimnazijos mokinių 

skatinimo nuostatais. 

2. Uždavinys.  

Ugdyti asmens savivoką, atsakingumą ir pilietiškumą skatinant saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime.  

Įgyvendinimo  priemonės Terminai Finansavi

mas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1. Netradicinių ugdymo dienų organizavimas. 

 

visus 

metus 

ML,  

tėvų lėšos 

Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Organizuojamos 1-8 / 1-4 / 5-8 / 5-6  / 7-8 

klasių netradicinės ugdymo dienos, skirtos 
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1 priedas. Kultūrinės ir pažintinės veiklos planas 

2020 m. 

projektinei veiklai, pilietinėms akcijoms, 

etnokultūrinei veiklai, atmintinoms datoms, 

valstybės šventėms, tradicinėms mokyklos 

šventėms ir renginiams,  kultūrinei, sporto 

veiklai ir pan. 

Veiklose dalyvauja 100 proc. mokinių. 

2. Progimnazijos tradicijų puoselėjimas: 

 tradiciniai renginiai ir šventės, 

 pažintinė ugdomoji veikla, skirta UNESCO 

Pasaulio paveldo Lietuvoje metams: 

 mokinių edukacinės išvykos į UNESCO saugomus 

objektus,  

 pateikčių anglų kalba konkursas,  

 projektinė veikla. 

1 priedas. Kultūrinės ir pažintinės veiklos planas 

2020 m.  

visus 

metus 

 

ML,  

tėvų lėšos 

Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Progimnazija turi savo tradicinius renginius, 

šventes, taikomos formos, įtraukiančios visus 

mokinius, laikantis principo „Nėra žiūrovų – 

visi dalyviai“. Renginiuose dalyvauja 100 

proc. mokinių. 

Mokiniai imasi iniciatyvos, ugdomos 

bendrakultūrinė, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, komunikavimo kompetencijos, 

darbo komandoje įgūdžiai. 

3. Miesto, šalies renginių organizavimas: 

 šalies šokių festivalis „Šokio judesy“, 

 šalies krikščioniškosios muzikos festivalis „Meilės 

giesmės“, 

 

 Vilniaus m. 6 kl. lietuvių k. olimpiada.  

 

 

balandis 

balandis 

 

 

balandis 

ML,  

savivaldy-

bės lėšos, 

tėvų lėšos 

A. Janickienė 

 

V.Žukienė 

J. Turlienė 

G. Pirmaitienė 

K. Savičiūtė 

A. Janickienė 

Mokykloje organizuojami tradiciniai miesto ir 

šalies festivaliai, konkursai,  Vilniaus m. 6 kl. 

lietuvių k. olimpiada.  

Mokiniai padeda juos organizuoti ir patys 

dalyvauja. 

4. Neformaliojo švietimo  aprėpties plėtimas. visus 

metus 

ML,  

tėvų lėšos 

Pavaduotojos 

 

Išnaudojama 100 proc. valandų, skirtų 

neformaliajam vaikų švietimui.  

5. Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose  

projektuose: 

 

 

ML,  

tėvų lėšos 

 

 

Aktyvus mokinių dalyvavimas. 

Teigiamas vertinimas. 
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 tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių literatūros 

savaitė“,  

 šalies projektas  „Ekokarta“, 

 tiriamasis projektas „Oro kokybės tyrimas 

Vilniaus miesto mokyklose“. 

 progimnazijos inicijuotas šalies projektas 

„Perkeltinė tautosakos reikšmė ir jos atgarsiai 

šiuolaikiniame pasaulyje“. 

Spalis 

 

visus 

metus 

visus 

metus 

vasaris - 

kovas 

R. Petkūnienė 

 

R. Petkūnienė 

A. Kalinauskas 

R. Kazlauskienė 

J. Turlienė 

K. Savičiūtė 

A. Janickienė 

Mokiniai susipažįsta su projektinio darbo 

etapais, tiriamojo darbo principais.  

 

6. Tautinių ir valstybinių švenčių minėjimas 

skatinant mokinių iniciatyvas ir kūrybiškumą: 

 akcija „Atmintis gyva, nes liudija“,  

 6-8 kl. mokinių ir Žemynos g-jos mokinių 

viktorina Vasario 16-ajai,   

 Kovo 11-ajai įprasminti skirta programa. 

visus 

metus 

ML 

 

Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Įtraukiami visi dalyvaujančių klasių mokiniai, 

100 proc. mokinių dalyvauja minėjimuose, 

susitikimuose.  

7. Mokinių saviraiškos formų, būdų  plėtojimas: 

 Mokinių tarybos veikla, 

 Maironiečių sambūrio veikla. 

 

 

 

3 priedas. Mokinių tarybos veiklos planas. 

visus 

metus 

ML 

 

A. Janickienė 

L. Pipirienė 

S. Kumpienė 

Mokiniai atsiskleidžia kaip būsimi lyderiai, 

ugdosi gebėjimus konstruktyviai spręsti 

problemas. 

Daugiau negu pusė mokinių dalyvauja 

socialinėse ir pilietinėse akcijose.  

Mokiniai noriai imasi iniciatyvų, patys siūlo 

scenarijus, kūrybiškai įgyvendina idėjas. 

8. Smurto, patyčių, žalingų įpročių prevencija.  visus 

metus 

ML V. Žilevičienė 

E. Velmunskienė 

D. Matulienė 

 

Įgyvendinamas patyčių prevencijos projektas 

OLWEUS. Skaitomos  paskaitos tikslinėms 

tėvų ir mokinių grupėms.  

9. Dalyvavimas sveikatingumo projektuose.   visus 

metus 

projektų  

lėšos 

V. Žilevičienė 

VSP specialistė 

Dalyvauja 100 proc. tikslinių klasių grupių 

mokinių. Skaitomos paskaitos. 
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10. Mokinių darbų eksponavimas. nuolat ML Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Klasėse, kitose mokyklos erdvėse 

eksponuojami mokinių darbai, parodos nuolat 

keičiamos. 

3. Uždavinys. 

Skatinti bendruomenės lyderystę tobulinant mokyklą kaip besimokančią organizaciją. 

Įgyvendinimo  priemonės Terminai Finansavi

mas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1. Tradicinių ir naujų  renginių, buriančių 

bendruomenę, organizavimas: 

 kūrybinė ugdomoji veikla, skirta Mokyklų 

bendruomenių metams: 

 mokinių meninės programos tėvams,  

 klasės tėvų profesijos pristatymas mokiniams,  

 IT specialisto, buvusio mokinio, S. Dakanio paskaita 

mokiniams,  

 „Žemynos“ gimnazijos mokinių, baigusių mūsų 

mokyklą, viktorina 6-8 klasių mokiniams Vasario 

16-osios proga.    

 šventės ir festivaliai,  

 pilietinės – socialinės akcijos,  

 klasių mokinių tėvų  susirinkimai,  

 atvirų durų dienos mokinių tėvams. 

1 priedas. Kultūrinės ir pažintinės veiklos planas 

2020 m. 

visus 

metus 

 

 

 

balandis 

gegužė 

ML,  

tėvų lėšos 

Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Renginiuose dalyvauja dalyvauja  60 proc. 

tikslinės grupės mokinių tėvų.  

Susirinkimuose dalyvauja 85 proc. tėvų.  

2. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

plėtojimas.  

 

visus 

metus 

ML,  

tėvų lėšos 

Direktorius Mokiniai dalyvauja įvairių  institucijų, kitų 

ugdymo įstaigų organizuojamose 

olimpiadose, konkursuose, projektuose 
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akcijose, koncertuose.  

3. Mokinių tarybos aktyvi veikla: 

 socialinės pilietinės akcijos,  

 renginių organizavimas,  

 konkursų organizavimas, 

 mokinių įtrauktiems skatinimas.  

3 priedas. Mokinių tarybos veiklos planas 2020 m.  

visus 

metus 

ML 

 

Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Mokinių taryba inicijuoja akcijas, renginius, 

juose dalyvauja visi 5-8 / 1-8 klasių mokiniai. 

4. Tėvų  įtraukties į mokyklos savivaldą skatinimas: 

 Mokyklos tarybos ir klasių komitetų veikla, 

 dalyvavimas planavimo grupėse. 

visus 

metus 

 Direktorius  Tėvai teikia racionalius pasiūlymus dėl 

mokyklos veiklos tobulinimo ir prisideda prie 

jų įgyvendinimo. Įgyvendinamas tėvų 

pasiūlymas dėl e.piniginės. 

5. Pedagoginių kompetencijų ir kvalifikacijos 

tobulinimas siekiant profesinės ūgties.: 

 gerosios patirties sklaida mokyklos, miesto, šalies 

pedagogams, 

 bendrų kvalifikacijos tobulinimo mokymų 

mokyklos mokytojams organizavimas,  

 atviros pamokos, 

  nuotoliniai mokymai ir savišvieta, 

 studijos.  

 

2 priedas. Mokytojų kvalifikacijos ir profesinių 

kompetencijų tobulinimo planas 

visus 

metus 

ML 

 

Direktorius 

Pavaduotojos 

Metodinės grupės 

Mokytojai dalijasi patirtimi  metodinėse 

grupėse, mokytojų tarybos susirinkimuose, 

miesto metodinių grupių posėdžiuose, 

konferencijose ir pan., veda 2-3 atviras 

pamokas mokyklos, miesto ir šalies 

pedagogams.  

Kiekvienas mokytojas, pagalbos mokiniui 

specialistas, dalyvavę kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, supažindina su jų 

turiniu metodinės grupės narius. Metodinė 

grupė per metus parengia į mokyklos tinklapį 

ne mažiau kaip 1-2 straipsnius, pristatančius 

savo ir ugdytinių veiklą.  

6. Racionalus išteklių skirstymas ir ekonomiškas jų 

naudojimas. 

nuolat  Direktorius  Planuojant ir skirstant lėšas dalyvauja 

mokytojai, tėvų komitetas.  

7. Progimnazijos veiklos įsivertinimas ir grįžtamojo 

ryšio panaudojimas: 

 

 

ML 

 

direktorius 

Pavaduotojos 

Pagal įsivertinimą birželio mėn. išsikeliami 

siektini tikslai ir uždaviniai, planuojamos 
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 mokyklų įsivertinimo ir  pažangos anketa  IQES 

online sistemoje,  

 mokytojų savianalizės anketos,  

 darbuotojų metinės veiklos įsivertinimas, 

  metodinių grupių veiklos ataskaitos. 

gruodis –

sausis 

birželis 

sausis 

birželis 

Metodinės grupės tolesnės veiklos, koreguojamas ugdymo 

planas ir rengiami mokytojų ilgalaikiai planai. 
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2020 m. veiklos plano  

1 priedas  

KULTŪRINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS PLANAS 2020 M.  

Data Tema Forma  

2020-01-13 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Pilietinė akcija 

2020-01-23 Vakaras, skirtas Mokyklų bendruomenių metams.  Koncertas  

2020-01-28 Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“. Kūrybinė, projektinė veikla 

2020-02-12 -

16* 

Vasario 16-osios, Lietuvos atkūrimo dienos, 

minėjimas. 

Kūrybinė, pažintinė, projektinė veikla 

2020-02-25-

28 

Raštingiausių mokinių konkursas, skirtas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. 

 

2020-03-04 Kaziuko mugė. Kūrybinė, projektinė veikla 

2020-03-9-10 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui 

įprasminti skirto projekto pristatymas. 

Projektinė veikla 

 

2020-03-18 Tarptautinė Žemės diena.  Projektinė veikla 

Pažintinė veikla už mokyklos ribų 

2020-03-20 „Poezijos pavasarėlis“. Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-04-03  Šokių šventė „Šokio judesy“. Šalies renginys 

2020-05-08 Respublikinis giesmių konkursas „Meilės giesmės“. Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-05-16 Šokių konkursas „Pavasario taurė“. Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-05-28 Šokių kolektyvo „Svaja“ programa mokyklos 

bendruomenei. 

Koncertas 

2020-05-... Kultūrinė muziejų diena. Pažintinė veikla už mokyklos ribų 

2020-06-12 Mokinių tarybos akcija, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai „Ieškome talentų“. 

Kūrybinė projektinė veikla 

2020-06-01 Popietė „Sveika, vasara“.  Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-06-09 Pradinės mokyklos baigimo šventė. Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-06-05 Mokinių pasiekimų šventė „Metų sėkmė 2020“. Renginys mokykloje. Neformaliojo 

švietimo veiklų pristatymas 

2020-06-16-

17* 

Atradimų dienos- klasės ekskursijos dienos,  skirtos 

UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams.   

Pažintinė veikla už mokyklos ribų 

2020-06-15  Sporto diena. Veikla mokykloje ir už mokyklos ribų 
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2020-06-19 Paskutinio skambučio šventė. Kūrybinė veikla mokykloje 

2020-06-22 Socialinės veiklos diena. Veikla mokykloje 

2020-09-01* Mokslo metų pradžios šventė. Šventė  mokykloje 

2020-09-... Kultūrinė muziejų diena. Pažintinė veikla už mokyklos ribų 

2020-09-26 Europos kalbų diena. Projektinė veikla 

Pažintinė veikla už mokyklos ribų 

2020-09-29 Rudens gėrybių paroda „Dėdė Rudenėlis“. Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-10-01 Konstitucijos egzaminas. Pilietinė akcija 

2020-10-13  Tulpių sodinimo šventė. Pilietinė akcija 

2020-10-05 Tarptautinė Mokytojų diena. Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-10-25* Mokyklos vardadienis. Kūrybinė veikla mokykloje 

2020-11-04 Išsipildymo akcija „Pyragų diena“. Pilietinė akcija 

2020-11-16 Tarptautinė tolerancijos diena. Projektinė veikla 

2020 gruodis  Šokių konkursas  „Kalėdinė taurė“.  Kūrybinė, meninė veikla mokykloje 

2020-12-21-

22* 

Etnokultūrinio ugdymo dienos.  Kūrybinė, meninė veikla mokykloje ir 

už jos ribų 
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2020 m. veiklos plano  

2 priedas  

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ  

TOBULINIMO PLANAS 2020 m.  

 

Prioritetinės kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų tobulinimo kryptys: 

1. Efektyvus pradinio ir pagrindinio ugdymo turinio įgyvendinimas.  

2. Edukacinių erdvių panaudojimas mokymuisi tyrinėjant. 

3. Ugdymo inovacijų ir pedagoginių strategijų diegimas pamokose siekiant gerinti mokinių 

pasiekimus.  

 

 Formos  Priemonės Dalyviai Laikas Koordinatorius 

I. Kvalifikacijos tobulinimas 

 Mokytojų 

studijos 

aukštosiose 

mokyklose 

Edukologijos srities 

doktorantūros studijos 

tarptautiniame VDU, VU, 

MRU, KU, Aveiro 

(Portugalija) konsorciume. 

L. Bairašauskienė visus 

metus 

Mokytoja  

Chemijos mokomojo dalyko 

modulis VU Filosofijos 

fakultete. 

R. Kazlauskienė visus 

metus 

Mokytoja  

Anglų k. studijos VDU 

Švietimo akademijoje. 

G. Liausienė visus 

metus 

Mokytoja  

Priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo projektas „Tęsk“ 

Vilniaus kolegijoje. 

G. Pirmaitienė visus 

metus 

Mokytoja  

Stažuotės Stažuotė JAV  Ohajaus 

valstybiniame universitete, 

Edukologijos institute, „Klasės 

diskurso analizė“. 

 

 

L. Bairašauskienė sausis - 

vasaris 

Mokytoja  
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II.  Profesinis tobulėjimas 

1. Specializuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai   

1.1. Mokytojų 

dalyvavimas 

kursuose, 

seminaruose, 

mokymuose 

Seminaras „Michaelio 

metodas“. 

1-8 klasių 

mokytojai 

balandis  I.Rajunčienė 

Nuotoliniai kursai „IKT 

įrankiai ir priemonės įvairių 

dalykų mokytojams“. 

J. Turlienė vasaris Mokytoja  

Dalyvavimas NŠA metodinėse 

dienose ir konsultacijose. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, kiti 

mokytojai 

visus 

metus 

Pavaduotojos 

Dalyvavimas Oxford, Express 

Publishing ir Pearson Longman 

vadovėlių leidyklų 

metodiniuose seminaruose.  

Anglų kalbos 

mokytojos  

kovas, 

balandis 

Mokytojos 

Internetinės paskaitos. Visi 

pageidaujantys 

mokytojai 

visus 

metus 

Pavaduotojos 

Mokytojai  

Darbo su SUP turinčiais 

mokiniais būdai.  

Visi 

pageidaujantys 

mokytojai 

visus 

metus 

Pavaduotojos 

Mokytojai  

Įvairių dalykų mokytojų 

profesinių ir kultūrinių 

kompetencijų tobulinimas 

UNESCO paveldo Lietuvoje 

tema.  

Visi 

pageidaujantys 

mokytojai 

gegužė -

birželis 

Metodinė taryba 

  Nuotoliniai kursai 

„Skaitmeninės mokymosi 

aplinkos taikymo praktika“. 

J. Turlienė sausis Mokytoja 

1.2. Vadybinių 

organizacinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Ugdymo turinio 

įgyvendinimas.  

Švietimo vadyba.  

Direktorius 

Pavaduotojos 

ugdymui 

visus 

metus 

Pavaduotojos  

1.3.  Dalyvavimas Elektroninio BE vertinimo A. Janickienė visus Mokytojos 
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švietimo 

projektuose 

sistemos įsisavinimas ir sklaida 

šalies mokytojams. 

V. Dakanienė 

L. Bairašauskienė 

metus 

 „Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo ir 

brandos egzaminų sistemos 

tobulinimas“. 

L. Bairašauskienė 

A. Janickienė 

V. Dakanienė 

visus 

metus 

A. Janickienė 

1.4. Susipažindi-

mas su 

naujomis 

ugdymo 

priemonėmis 

Susitikimai su leidyklų 

atstovais. 

Visi 

pageidaujantys 

mokytojai 

visus 

metus 

Administracija 

Mokytojai  

2. Kolegialus dalijimasis patirtimi 

2.1. Mokytojų 

individuali 

metodinė 

veikla 

Pranešimai šalies ir 

tarptautinėse konferencijose. 

L. Bairašauskienė pagal 

planus 

Mokytoja 

Internetinės paskaitos šalies 

mokytojams.  

 A.Janickienė pagal 

planus 

Mokytoja 

2.2.  Mokytojų, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos 

tobulinimosi 

renginiuose, 

dalijimasis 

įgytomis 

žiniomis 

Seminarų medžiagos ir 

naujovių sklaida individualiai, 

susirinkimuose, posėdžiuose. 

Visi mokytojai visus 

metus 

Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės 

2.3. Metodinių 

būrelių veikla 

Veikla Vilniaus miesto  dalykų 

metodiniuose būreliuose. 

V. Žukienė 

A.  Janickienė 

J. Turlienė 

visus 

metus 

Mokytojai  

2.4. Seminarų 

organizavimas 

progimnazijoje 

  visus 

metus 

Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės 

3. Individualus tobulinimasis: mokslinė veikla, dalykinė raiška 

3.1. Mokytojų 

rengiamos 

Bendradarbiaujant su NŠA, 

pedagogų švietimo centrais. 

A. Janickienė 

L. Bairašauskienė 

visus 

metus 

Mokytojai  
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kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos, 

seminarai, 

pranešimai.  

J. Turlienė 

  Pranešimas „IKT – raktas į 

sėkmingą muzikos pamoką“ 

Vilniaus m. mokytojų 

metodinėje konferencijoje.  

J. Turlienė 02-18 Mokytoja  

  Pranešimas „Motyvuojanti 

muzikos pamoka“ 

respublikinėje praktinėje 

mokytojų konferencijoje.  

J. Turlienė 02-20 Mokytoja  

3.2.  Ugdymo 

priemonių 

kūrimas. 

Lietuvių kalbos ugdymo 

priemonių ir metodinių 

rekomendacijų 9 klasei 

kūrimas. 

A. Janickienė 

 

visus 

metus 

Mokytoja  

Mokomųjų ir pasiekimų 

patikrinimo užduočių kūrimas. 

Ugdymo priemonių pamokoms 

kūrimas. 

Visi mokytojai visus 

metus 

Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės 

3.3. Individualus 

profesinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas 

Dalykinės ir pedagoginės 

literatūros studijavimas. 

Visi mokytojai visus 

metus 

Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės 

Švietimo naujovių ir aktualių 

dokumentų analizavimas. 

Visi mokytojai visus 

metus 

Pavaduotojos 

Metodinės 

grupės 
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2020 m. veiklos plano  

3 priedas  

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M.  

 

Veiklos  Laikas 

Akcijos  

Pilietinė akcija „Aš atsimenu“, skirta Laisvės gynėjų dienai.  sausis 

Socialinė pilietinė gamtosaugos akcija „Išsaugokime medį“. sausis – gegužė 

rugsėjis – gruodis 

Sveikinimas mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga. spalis 

Socialinė pilietinė akcija „Padėkime gyvūnams“. gruodis 

Konkursai   

Akcija „Nė dienos be uniformos“. sausis – gegužė 

rugsėjis – gruodis 

„Estetiškiausios klasės“ konkursas. sausis – gegužė 

rugsėjis – gruodis 

Jaunųjų talentų konkursas. gegužė  

Renginiai   

„Metų sėkmės“ šventė.  gegužė 

Sporto šventė 5-8 klasių mokiniams. birželis 

Kita veikla  

Naujų MT narių rinkimai. rugsėjis 

Aktyviausių MT narių mokslo metų pabaigos išvyka. gegužė 

Kalėdinis paštas. gruodis  
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2020 m. veiklos plano  

4 priedas  

OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ GRAFIKAS 2020 M.  

 

Olimpiada, konkursas  Dalykas / sritis  Klasės  Data  Koordinatorius  

Nacionalinis kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo konkursas 

gamtos ir 

tikslieji mokslai 

3-8 sausis - 

vasaris 

A.  Janickienė 

V. Žilevičienė 

Tarptautinis matematikos konkursas 

PANGEA 2020 

matematika 3-8 sausis J. Robačevskienė 

M. Jonuškienė 

Vertimų ir iliustracijų konkursas  

„Tavo žvilgsnis 2020“  

anglų kalba,  

rusų kalba, 

vokiečių kalba  

4-8 sausis - 

vasaris 

A. Janickienė  

L. Bairašauskienė  

D. Buivydienė  

Z. Pigaleva  

„Lietuvos istorijos žinovas“ istorija 5-8 vasaris V.Dakanienė 

Matematikos olimpiada  matematika  2-4 vasaris V. Žilevičienė  

J. Kniažytė  

Meninio skaitymo konkursas  lietuvių kalba  5-8 sausis  A. Janickienė  

L. Pipirienė  

S. Kumpienė  

Kalbų „Kengūra“ 2020 lietuvių kalba  

anglų kalba,  

rusų kalba,  

vokiečių kalba  

5-8 kovas A. Janickienė  

L. Bairašauskienė  

„Gamtos kengūra“ Gamtos mokslai  kovas  R. Kazlauskienė 

E. Kybartienė 

D. Gižienė 

Technologijų olimpiada Technologijos  5-8 kovas  I. Leskauskienė 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės 

konkursas „Sidabro vainikėlis“ 

Technologijos  5-8 kovas  I. Leskauskienė 

Tarptautinis matematikos konkursas  

„Kengūra" 

Matematika   kovas V. Žilevičienė 

M. Jonuškienė 

O. Šamielytė 

Anglų kalbos olimpiada  Anglų kalba  3-8 kovas – 

balandis  

L. Bairašauskienė  

I. Grubienė  

N. Aleknienė  

Lietuvių kalbos olimpiada  lietuvių kalba  6 ir 8 balandis A. Janickienė  

L. Pipirienė  
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S. Kumpienė  

Vilniaus apskrities bendrojo 

ugdymo mokyklų 8-tų klasių 

mokinių matematikos konkursas 

„Tiesinių lygčių su vienu 

kintamuoju sprendimo turnyras“ 

matematika 8 balandis J. Robačevskienė 

5-8 klasių mokinių matematikos  

olimpiada  

matematika  5-8 vasaris V. Žilevičienė  

O. Šamielytė  

5-8 klasių mokinių gamtos mokslų 

olimpiada 

gamtos mokslai  5-8 vasaris V. Žilevičienė  

O. Šamielytė  

Tarptautinė KINGS olimpiada kalbos, 

matematika 

2-8 pavasaris, 

ruduo 

N. Aleknienė 

O. Šamielytė 

Konkursas „Fizika aplink mus“  fizika  7-8 vasaris, 

gegužė 

R. Kazlauskienė  

Konstitucijos egzaminas  istorija  8 spalis A. Janickienė  

V. Dakanienė  

IT konkursas BEBRAS  IT 5-8 lapkritis R. Kazlauskienė  

Diktanto konkursas  pradinės klasės  3-4 lapkritis V. Žilevičienė  

M. Jonuškienė  

Konkursas  

,,OLYMPIS 2019“,  

,,OLYMPIS 2020“  

kalbos, gamtos 

ir tikslieji 

mokslai  

1- 8 gegužė, 

 lapkritis 

Dalykų mokytojai  

R. Kazlauskienė  

L. Bairašauskienė  

Meninio skaitymo konkursas  pradinės klasės  1-4 lapkritis V. Žilevičienė  

M. Jonuškienė  

Muzikos olimpiada muzika 3-8 lapkritis J. Turlienė 

Šokių konkursas  

„Kalėdinė taurė“  

šokis, NŠ 1-8 gruodis 

  

V. Žukienė  

Rusų kalbos olimpiada  rusų kalba  8 gruodis Z. Pigaleva  
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2020 m. veiklos plano  

5 priedas  

PROJEKTINIAI DARBAI 2020 M. 

 

Projektas Klasė Laikas  Vadovas 

Respublikinis integruotas projektas „Perkeltinė 

tautosakos reikšmė ir jos atgarsiai šiuolaikiniame 

pasaulyje“  

5-7 2020-03 

 

J. Turlienė 

K.Savičiūtė 

A. Janickienė 

Integruotas technologijų, fizikos ir informacinių 

technologijų projektas „Laikas“ 

7a 2020-02 – 

2020-04 

I. Leskauskienė 

R. Kazlauskienė 

„Pasaulio miestų dėlionės“ 8 2020-03 I.Rajunčienė 

„Pasaulio žemėlapis“ 6-7 2020-03 I.Rajunčienė 

 „Poezijos pavasarėlis“  5-8 2020-04  A. Janickienė 

L. Pipirienė 

S. Kumpienė 

 „Sveikas, pavasari“ 7 2020-03 –04 I. Leskauskienė 

„Mano šeima“ (anglų k.) 2 2020-04 I. Grubienė 

„Mano bendruomenė ir aš“ (anglų k.) 5 2020-05 N. Aleknienė 

I. Grubienė 

Trumpalaikis projektas „Sveikas gyvenimo būdas — 

mada ar būtinybė?“ 

8 2020-01- 02 D. Gižienė 

 „Mėgstame vaisius ir daržoves“  5 2020-02 R. Kazlauskienė 

 „Priklausomybė nuo kompiuterio“  6 2020-02 R. Kazlauskienė 

Trumpalaikis projektas „Ar politikai, ar kiekvienas iš 

mūsų esame atsakingi už šiltnamio efektą Žemėje?“ 

6 2020-03 – 

2020-04 

D. Gižienė 

Projektas „Daiktų istorijos“  2020-04 E. Kybartienė 

Lietuvių kalbos ir IT projektas „Kaip gimsta ir miršta 

žodžiai“ 

8a 2020-09 A. Janickienė 

R. Kazlauskienė 

Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių skaitymo savaitė” 1-4 2020-11 R. Petkūnienė 

Technologijų projektas „Sveikiname mokytojus“  5 – 7 2020-10  I. Leskauskienė 

L. Dapkevičius 

Mokyklos erdvių puošimas „Laukiame Kalėdų“ 1-8 2020-11  L.Dapkevičius 

I. Leskauskienė 

M. Jonuškienė 

„Baltų pilys“ 5 2020-12 V. Dakanienė 

IT ir dorinio ugdymo integruota pamoka „Saugus 6a 2020-02-10 R. Kazlauskienė 
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internetas“ G. Liausienė 

„Žinojimas ir tikėjimas“ (tikyba ir etika) 5a 2020-03-31 G. Liausienė 

M. Česonienė 

„Atmintinė turistui apie Lietuvą“ 6-8 2020-02-12 R. Kazlauskienė 

V. Dakanienė 

I. Rajunčienė 

Europos modernėjimas 17-18 a. 6 2020-02 R. Kazlauskienė 

V. Dakanienė 

PI diena 5-8 2020-03-13 O. Šamielytė 

J. Robačevskienė 

Pateikčių anglų kalba konkursas „UNESCO paveldas 

Lietuvoje“ 

5-8 2020-10 L. Bairašauskienė 

N. Aleknienė 

Projektas mokyklų bendruomenių metams „Tėvų 

profesijos pristatymas klasėse“ 

5-8 Visus metus Klasių auklėtojos 
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