
PATVIRTINTA 
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos  
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. 
įsakymu Nr. (1.3)V-121 

 
 
 
 
 
 
 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 
 

2016–2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 
 



2 
 

I. PROGIMNAZIJOS PRISISTATYMAS 
 

1.1. BENDROSIOS ŽINIOS 
 
Pavadinimas Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija 
Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 
Teisinė forma Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, vykdanti 

pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies, individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies 
programas 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 302420714 
Tipas Progimnazija 
Paskirtis Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, progimnazijos tipo progimnazija 
Mokymo kalba Lietuvių kalba 
Pagrindinė veiklos 
rūšis 

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – pradinis ugdymas, kodas – 85.20, pagrindinis ugdymas, kodas – 
85.31.10 

Įkūrimo data Mokyklos įsteigimo data – 2009-09-01. Mokykla įsteigta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 
6 d. sprendimu Nr. 1-1010 reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą padalijant ją į dvi ugdymo 
įstaigas: Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą ir Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinę mokyklą. Vilniaus šv. 
Kristoforo pagrindinė mokykla nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. įgijo progimnazijos statusą. 

Įstaigos vadovas L. e. p. direktorė Lina Barauskienė 
Adresas Kalvarijų g. 87, LT-08219 Vilnius 
Telefonas (8 5) 275 2973 
Elektroninis paštas rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt   
Internetinė svetainė www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt   
 

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla įkurta 2009 m. reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą. Vilniaus šv. 

Kristoforo pagrindinė mokykla nuo 2011 m. rugpjūčio 8 d. gavo progimnazijos statusą. 
Progimnazija įsikūrusi strategiškai labai patogioje vietoje – vienoje iš didžiausių ir judriausių Vilniaus gatvių – Kalvarijų gatvėje. 

Čia susikerta daug kelių į miesto centrą, todėl daugeliui patogu pakeliui į darbą atvežti vaikus į mokyklą. 
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Mokyklos pavadinimas – buvusios Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos, dabartinės gimnazijos, dovana. Progimnazijos vardas itin 
tampriai susieja su gimtojo miesto globėju, vaizduojamu Vilniaus herbe – šv. Kristoforu. Tai mokykla, kurioje dirba jauni ir didesnę patirtį 
turintys mokytojai. Jie drauge su mokiniais kuria ir puoselėja progimnazijos tradicijas: 

a) kuria netradicines pamokas, 
b) veda atviras ir integruotas pamokas, 
c) puošia mokyklos erdves mokinių kūrybiniais darbais, 
d) kasmet organizuoja Šeimų krepšinio turnyrą,  
e) rengia vakarą Šeimos dienai paminėti, 
f) švenčia 4 ir 8 klasių mokinių išleistuves, 
g) progimnazijos pirmokai išlydi Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 12-okus per Paskutinio skambučio šventę, 
h) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų pradinių klasių šokių konkursą „Šokim, šokim, nesustokim“, 
i) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 3 klasių varžytuves „Saugau ir kuriu Lietuvą“, 
j) organizuoja Vilniaus miesto mokyklų 8 klasių lietuvių kalbos olimpiadą, 
k) vykdo bendras veiklas su socialiniais partneriais. 
Nors mokykla jauna, bet gali kasmet pasigirti ne vienu laimėjimu konkursuose: Vilniaus miesto pradinių klasių dailyraščio 

konkurso, Tarptautinio pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso „Skaitau lietuvišką pasaką“ laureatai, Respublikinio 
konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėtojai, Vilniaus miesto rankinio varžybų prizinių vietų laimėtojai, Vilniaus 
miesto mokinių šaškių varžybų nugalėtojai, Krepšinio turnyro „Baltupių progimnazijos taurė“ prizinių vietų laimėtojai ir kt. 

Progimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, Vilniaus ,,Žiburio“ pradine mokykla, 
lopšeliais-darželiais „Žirniukas“ ir „Švelnukas“, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetu, leidyklos „Šviesa“ mokymo 
centru ir kitais socialiniais partneriais. 

Progimnazija dalyvauja ne viename reikšmingame projekte:  
• „Pedagoginių, psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, 

psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“,  
• „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse „TAPK“,  
• patyčių prevencijos programose „Olweus“, „Obuolio draugai“, prevencinėje programoje „Gyvai“, kurios tikslas – suteikti 

vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų, 
• UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ vadovų ir mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, 
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• UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veikloje „Mokytojo 
televizijos sukūrimas ir palaikymas“ ir teikė metodines rekomendacijas metodinių filmų turiniui, 

• Mokytojų tobulinimo kursuose A.P.P.L.E. Teikė projektines paraiškas ir laimėjo finansavimą metodinėms priemonėms įsigyti, 
• „Alma litteros sprendimai“ projekte „Aktyviosios klasės sukūrimas“, 
• NEC projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II 

etapas“. 
 

• Mokinių, klasių komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie progimnaziją 2016–2017 mokslo metais 
     Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla atidaryta 2009 metais, reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą. 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-149 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 
pertvarkymo į progimnazijas“, priimtu 2011 m. liepos 13 d., Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus šv. 
Kristoforo progimnaziją (registruota 2011 m. rugpjūčio 8 d.). 

2016–2017 m. m. pradžioje mokykloje mokosi 913 mokinių, sudaryti 35 klasių komplektai: 
1–4 klasės – 15 komplektų, 392 mokiniai, 
5–8 klasių – 20 komplektų, 521 mokinys. 
Progimnazijoje dirba 68 mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai: 15 mokytojų, 36 vyresnieji mokytojai, 8 mokytojai 

metodininkai, 1 mokytojas ekspertas; 1 neformaliojo švietimo būrelių vadovė; 1 socialinė pedagogė, 1 vyresnioji logopedė, 1 psichologė, 1 
vyresnioji specialioji pedagogė, 3 mokytojo padėjėjos. 

 
1.3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ĮSTAIGOS VALDYMAS 

 
Organizacinė struktūra 
 
Progimnazijos administracija: 

Vardas, pavardė 
 

Pareigybė ir pagrindinės funkcijos 
 

Vadybinė kategorija 
 

Lina Barauskienė L. e. p. direktorė II vadybinė kategorija 
Jurgita Zinkienė Direktorės pavaduotoja ugdymui II vadybinė kategorija 
Simona Rudžionienė Direktorės pavaduotoja ugdymui – 
Genovaitė Osinovskaitė Direktorės pavaduotoja ūkiui – 
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Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: 
ü progimnazijos taryba – svarbiausia savivaldos organizacija, jungianti mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų atstovus; 
ü mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kurią sudaro direktorė, direktorės pavaduotojos, visi progimnazijos 

mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkė, sveikatos priežiūros specialistė; mokytojų tarybai vadovauja 
direktorė; 

ü mokinių taryba atstovauja mokiniams ir gina mokinių teises, interesus, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, 
kūrybingos asmenybės ugdymą, mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai; 

ü metodinė taryba – savivaldos institucija, jungianti visas metodines grupes, ją sudaro metodinių grupių pirmininkai ir progimnazijos 
administracija; 

ü progimnazijos klasių tėvų pirmininkų komitetas – savivaldos institucija, vienijanti klasių tėvų komitetų pirmininkus ir atstovaujanti 
atskiros klasės interesams; 

ü klasės tėvų komitetas – mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka klasių tėvų komitetus. Komitetas kartu su klasės vadovu 
planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės problemas ir pan. 

Žmogiškieji ištekliai 
 
Progimnazijoje dirba 68 mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai: 15 mokytojų, 36 vyresnieji mokytojai, 8 mokytojai 
metodininkai, 1 mokytojas ekspertas; 1 neformaliojo švietimo būrelių vadovė; 1 socialinė pedagogė, 1 vyresnioji logopedė, 1 psichologė, 1 
vyresnioji specialioji pedagogė, 3 mokytojo padėjėjos. 
Mokyklos administracija: direktorė, dvi direktorės pavaduotojos ugdymui, viena direktorės pavaduotoja ūkiui.  
Planavimo struktūra 
 
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija savo veiklą planuoja atsižvelgdama į įsivertinimo išvadas. Rengiamas penkerių metų strateginis veiklos 
planas, kas dveji metai – ugdymo planas, kasmet kuriama metų veiklos programa, pagal kurią rengiami metų metodinių grupių veiklos 
planai, specialistų veiklos planai, mėnesio planai, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, planuojamos neformaliojo švietimo veiklos. Į 
planavimo procesą įtraukiama progimnazijos bendruomenė. 
Finansiniai ištekliai 
 
Progimnazijos finansinę apskaitą vykdo biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.  
Progimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų, nuomos lėšų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų. 
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Lėšos naudojamos pagal steigėjo patvirtintas sąmatas (straipsnius, programas). Specialiosios (nuomos) lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje, 
pervedamos centralizuotai buhalterijai, panaudojamos pagal progimnazijos bendruomenės poreikius, suderinus su progimnazijos savivaldos 
institucijomis. 
Skirstant lėšas kvalifikacijai kelti, vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti, remonto darbams atlikti, derinama su steigėju, progimnazijos 
savivaldos institucijomis – metodine taryba, mokyklos taryba. 
 
Vidaus įsivertinimo sistema 
 
Progimnazijoje vykdomas mokyklos veiklos vertinimas: 
ü progimnazijoje vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra, 
ü atliekama mokinių ugdymo kokybės, pažangos analizė, 
ü progimnazijos įsivertinimą atlieka progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė, nuo 2011–2012 m. m. suformuotos atskiros plačiajam 

ir vidiniam mokyklos veiklos įvertinimui atlikti. 
Mokyklos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir Vilniaus miesto savivaldybės įgalioti asmenys.  
Mokyklos veiklą prižiūri miesto Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius nustatyta tvarka.  
Ryšių sistema 
  
Visi dirbantys mokytojai moka naudotis kompiuterine technika. Mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos 85%. Mokyklos kompiuterinio 
tinklo įdiegimas baigtas 2013 m., 2013 m. pereita prie elektroninio dienyno „Mano dienynas“ sistemos. Mokymo(si) procese naudojami 71 
kompiuteris (iš jų 30 dviejose kompiuterių klasėse) ir 6 nešiojamieji; 18 projektorių, 1 interaktyvi lenta, 5 spausdintuvai, 8 telefono aparatai. 
Mokyklos bendruomenės paslaugoms – biblioteka ir poilsio zona. Įdiegta MOBIS sistema. 
Progimnazijoje sukurta komunikavimo sistema: informacija pateikiama progimnazijos internetiniame puslapyje, elektroniniame dienyne, 
kartą per savaitę vyksta mokytojų pasitarimai. Organizuojami visuotiniai susirinkimai tėvams, klasių tėvų susirinkimai, atvirųjų durų dienos.  
Mokykloje įdiegta elektroninio dienyno (www.manodienynas.lt) sistema.  
Informacija platinama elektroniniu paštu, naudojantis elektroninio dienyno pranešimų funkcija ir mokyklos interneto svetainėje 
www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt. 
Naudojamasi mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS, buhalterinės 
apskaitos programa „Paskata“, ataskaitų informacine sistema VSAKIS. 
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II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ: SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 
 

Stiprybės Silpnybės 
1. Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi progimnazijos 
tradicijomis, ritualais, jaukumu, atvirumu ir svetingumu. 
2. Sukurta patraukli mokymosi aplinka, siūloma prasminga ir tinkamo 
lygio ugdomoji veikla, motyvuojanti mokinį. 
3. Ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į mokinių pažangą, 
pasiekimų lygį. Mokytojai skatina mokinius stiprinti mokymosi 
motyvaciją, pagal savo išgales siekti kuo geresnių mokymosi rezultatų. 
4. Ugdant mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, kultūrinį 
sąmoningumą, progimnazijoje daug dėmesio skiriama neformaliajam 
švietimui. 
5. Progimnazijoje sukurta pagalbos mokantis sistema: mokiniui 
teikiama pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba. 
6. Mokykla, kaip organizacija, nuolat siekia pažangos, kuriamas 
patrauklus mokyklos įvaizdis. 

1. Per mažai dėmesio skiriama gabių ir talentingų vaikų ugdymui.  
2. Mažai dėmesio skiriama mokinių gebėjimams savarankiškai atlikti užduotis: 
pasirinkti atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją, vertinti savo 
mokymąsi, suvokti mokymosi sunkumus ir kt. 
3. Trūksta pageidaujamo elgesio skatinimo sistemos. 
4. Įvairiose strategijose ir programose siūlomos ugdymo turinio naujovės 
kartais įgyvendinamos nenuosekliai, todėl neduoda laukiamų rezultatų. 
5. Nepakankamai bendradarbiaujama su mokinių tėvais padedant vaikams 
mokytis. Tobulintinas tėvų pedagoginis, psichologinis ir kitoks švietimas, 
skirtas padėti mokiniams. 
6. Nepakankamai dėmesio skiriama mokyklos psichologinės atmosferos 
gerinimui, saugumui ir darnai. 
 

Galimybės Grėsmės 
1. Mokykla sieks sukurti veiksmingesnę gabių mokinių ugdymo 
sistemą. 
2. Gerinant mokinių ugdymo kokybę bus skiriama daugiau dėmesio 
ugdymo procesui individualizuoti, diferencijuoti, ugdymo turinio 
atrankai, mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti, mokomųjų dalykų 
integracijai, projektinei veiklai. Mokyklai svarbi kiekvieno mokinio 
daroma pažanga. 
3. Progimnazijoje bus sukurta pageidaujamo elgesio skatinimo sistema. 
4. Nuosekliai taikomos sukurtos strategijos. 
5. Progimnazija organizuos pedagoginį, psichologinį ir kt. mokinių tėvų 
švietimą. 
6. Darni aplinka darys įtaką bendruomenės sutelktumui ir 
progimnazijos raidai.  

1. Remdamiesi vien tradicijomis ir ritualais tapsime nuobodūs, monotoniški, 
nebūsime atviri kaitai. 
2. Estetiškumas neturėtų užgožti funkcionalumo. 
3. Ugdymą orientuojant į tam tikras mokinių grupes (gabiuosius, žemų 
pasiekimų), gali likti nebepastebimi vidutinių gabumų mokiniai. 
4. Neformaliojo švietimo būrelių gausa gali pakenkti teikiamų paslaugų 
kokybei. 
5. Daugėja vaikų, kuriems reikia pagalbos (socialinės rizikos šeimos, spec. 
poreikių mokiniai ir kt.), todėl gali pritrūkti dėmesio kiekvienam mokiniui. 
6. Sunku išlaikyti patrauklų mokyklos įvaizdį, kurį lengvai paveikia pavieniai 
atvejai. 
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III. PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA 
 

FILOSOFIJA 
Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenų. Konfucijus 

 
VIZIJA  

Bendradarbiaudami kryptingai ugdome kūrybingą, pozityvią, ambicingą asmenybę.  
 
MISIJA 

Tobulėdami kartu saugioje ir darnioje aplinkoje siekiame aukštos ugdymo kokybės atsižvelgdami į kiekvieną mokinį ir ugdome 
asmenybę, kuriančią savo vertybines nuostatas, gebančią mokytis ir bendradarbiauti. 

 
PRIORITETAI 

Bendradarbiavimas 
Mokymasis 
Saugumas 
Profesionalumas 

 
IV. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 
I. Tobulėdami ir bendradarbiaudami geriname ugdymo(si) kokybę. 
II. Ugdome kūrybingą ir ambicingą asmenybę, gebančią mokytis ir bendradarbiauti. 
III. Ugdome pozityvią asmenybę, turinčią savo vertybines nuostatas. 
IV. Puoselėjame saugią ir darnią aplinką.  
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V. 2016–2017 MOKSLO METŲ PROGIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
 

I. TIKSLAS. Tobulėdami ir bendradarbiaudami geriname ugdymo(si) kokybę. 
Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

laikas 
Vertinimo kriterijai, rezultatas 

Gerinti ugdymosi procesą 
sudarant sąlygas 
mokytojams kryptingai 
plėtoti turimas ir įgyti 
naujas kompetencijas. 

Vadovų ir mokytojų 
individualus dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose. 

2015–2020 Progimnazijoje organizuojamas bent 1 seminaras, kuriame dalyvauja 
ne mažiau kaip 40 proc. mokytojų. 
Kiekvienas mokytojas, specialistas dalyvauja bent 2 kvalifikacijos 
kėlimo seminaruose per metus.  

Dalijimasis praktinio žinių 
taikymo patirtimi metodinėse 
grupėse (savo ir kitose). 

2016–2017 Kiekvienoje metodinėje grupėje per metus skaitomi bent 2 pranešimai 
apie praktinį žinių taikymą po kvalifikacijos kėlimo seminarų. 

Atviros (ir integruotos) 
pamokos. 

2016–2017 Kiekvienas mokytojas veda bent 1 atvirą pamoką per mokslo metus. 
Kiekvienas mokytojas stebi bent po 2 kolegų pamokas per metus, jas 
drauge aptaria. 
Kiekviena metodinė grupė numato vesti bent 1 atvirą integruotą 
pamoką per metus. 

Dalykininkams ir pradinio 
ugdymo mokytojams 
bendradarbiaujant sukurtos 
skaitymo strategijų sistemos 
taikymas. 

2016–2017 Skaitymo strategijų sistema 1–8 klasių mokiniams taikoma per visų 
dalykų pamokas. 
Geresni mokinių (numatytų tikrinti) pusmečių pasiekimų rezultatai 
(bent 5 proc.). 

Darbo grupių kūrimas 
dalijantis papildomų veiklų 
darbo krūvį. 

2016–2017 Direktoriaus įsakymai dėl kuriamų darbo grupių, kuriose dalyvauja 
bent 50 proc. mokytojų. 

Sukurti mokinių pažangos 
stebėsenos sistemą ir ja 
naudojantis gerinti 
mokinių mokymosi 
kokybę. 

Patikrų sistemos sukūrimas. 2016–2017 Sukuriama ir patvirtinama patikrų sistema 1–8 klasių mokiniams. 
Geresni mokinių pasiekimų patikrų rezultatai (2017 m. – bent 2 proc.; 
2020 m. – bent 5 proc.). 

Mokinių pažangos stebėsenos 
sistemos taikymas. 

2016–2017 Aptariami akademiniai pasiekimai metodinėse grupėse, mokytojų 
tarybos posėdžiuose. 
Auga mokinių pažanga: iš žemesnio lygio į aukštesnį lygį „pereina“ 
bent po 5 procentus mokinių per mokslo metus. 
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Neformalusis švietimas 
gabiesiems. 

2016–2017 Organizuojami per metus bent 3 pagrindinių mokomųjų dalykų 
neformaliojo švietimo būreliai gilinant mokinių dalykines žinias. 
Kiekvienų mokslo metų gale organizuojamas gabiųjų mokinių 
projektų, veiklos pristatymo renginys. 

Konsultacijos žemų pasiekimų 
mokiniams. 

2016–2017 Parengiamas konsultacijų tvarkaraštis. 
Po konsultacijų ciklo 5 proc. gerėja žemų pasiekimų mokinių 
individuali pažanga. 

Konsultacijos aukštų 
pasiekimų mokiniams. 

2016–2017 Dalyvaujama bent 1 kiekvieno dalyko konkurse, olimpiadoje per 
metus. 

Darbo su specialiųjų poreikių 
mokiniais tobulinimas. 

2016–2017 Kiekvienoje metodinėje grupėje per metus skaitomas bent 1 
pranešimas apie praktinį darbą su specialiųjų poreikių mokiniais. 

Tobulinti 
bendradarbiavimo su  
mokinių tėvais sistemą, 
didesnį dėmesį skiriant 
tėvų pagalbai mokantis. 

Tėvų informavimo ir 
komunikavimo sistema: 
atnaujinimas ir taikymas.  

2016–2017  

• Tėvų susirinkimų 
organizavimo 
tobulinimas. 

2016–2017 Organizuojami bent 2 seminarai (apie tėvų švietimą ir susirinkimų 
organizavimą), iš kurių kiekviename dalyvauja ne mažiau kaip 40 
proc. mokytojų. 
Sukuriama klasių vadovų metodinė grupė. 
Kiekvieno tėvų susirinkimo darbotvarkėje numatoma tema, susijusi su 
tėvų švietimu. 
Padidėja apsilankymų tėvų susirinkimuose skaičius (sąrašai prie 
protokolų). 
Ištiriamos bendradarbiavimo efektyvumo galimybės (apklausa po tėvų 
susirinkimo). 

• Visuotiniai 
susirinkimai su 
mokytojais. 

2016–2017 Kasmet organizuojamas visuotinis susirinkimas 1 klasių mokinių 
tėvams. 
Kasmet organizuojamas visuotinis susirinkimas 5 klasių mokinių 
tėvams kartu su mokytojais dalykininkais. 
Organizuojami 6–8 klasių mokinių tėvų susirinkimai kviečiant naujų 
dalykų mokytojus. 
Organizuojamas visuotinis susirinkimas 4 ir 8 klasių mokinių tėvams 
apie standartizuotus testus. 

Mokymai tėvams. 2016–2017 Švietimo pagalbos specialistų paskaitos tėvams bent 2 kartus per 
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metus. 
Kultūriniai bendruomenės 
renginiai. 

2016–2017 Kasmet organizuojamas Šeimos dienos renginys. 
Kasmet organizuojamas Šeimos krepšinio turnyras. 
Organizuojamas bendras klasės tėvų, klasės vadovų ir ugdytinių 
renginys kartą per metus. 

II TIKSLAS. Ugdome kūrybingą ir ambicingą asmenybę, gebančią mokytis ir bendradarbiauti. 
Ugdyti mokėjimo mokytis 
kompetenciją ir tobulinti 
mokinių bendradarbiavimo 
įgūdžius. 

Vadovų ir mokytojų 
individualus dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose (kaip ugdyti 
kompetencijas). 

2016–2017 Progimnazijoje organizuojamas bent 1 seminaras apie kompetencijų 
ugdymą, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. mokytojų. 

Mokinių pažangos stebėsenos 
sistemos taikymas. 

2016–2017 Aptariami akademiniai pasiekimai metodinėse grupėse, mokytojų 
tarybos posėdžiuose. 
Auga mokinių pažanga: iš žemesnio lygio į aukštesnį lygį „pereina“ 
bent po 5 procentus mokinių per mokslo metus. 

Tikslinių grupių mokantis 
kūrimas. 

2016–2017 Sukuriamos tikslinės grupės atsižvelgiant į pasiekimus (pagal poreikį). 

Ugdyti mokinių 
atsakomybę už savo 
mokymąsi. 

Konsultacijos. 2016–2017 Parengiamas konsultacijų tvarkaraštis. 
Suformuojama stebėsenos sistema. 

Individualus mokymosi planas 
(pagal poreikį). 

2016–2017 Bent 2 proc. pakyla mokinių, besimokančių pagal individualų 
mokymosi planą, mokymosi kokybė. 

Pažangos sąsiuvinis. 
Standartizuotų testų 
klausimyno duomenų analizė. 

2016–2017 Aukštos mokinių aspiracijos (bent 90 proc.). 
Daugiau nei 90 proc. 8 klasių mokinių įstoja į gimnazijas. 

Ugdyti lyderystę, 
verslumą, skatinti mokinių 
saviraišką. 

Mokinių savivaldos 
stiprinimas. 

2016–2017 Pateikiami bent 2 mokinių tarybos pasiūlymai per metus mokyklos 
tarybai, metodinei tarybai ugdymo proceso klausimais. 

Mokinių įtraukimas renginių 
organizavimą. 

2016–2017 Organizuojami bent 2 renginiai, inicijuoti ir kurti mokinių. 

Neformalusis švietimas pagal 
mokinių poreikius. 

2016–2017 Pagal galimybes sudaromos ugdymosi ir saviraiškos galimybės 
organizuojant neformalųjį švietimą progimnazijoje. 
Bent 10 proc. (iki 2020 m.) padidėja mokinių, lankančių neformaliojo 
švietimo būrelius progimnazijoje. 



12 
 

Klasės bendruomenės 
stiprinimas. 

2016–2017 Priimami sprendimai klasės lygiu, suteikiant atsakomybes.  
Savanoriškai pasiskirstoma pareigybėmis ir atsakomybėmis.  
Pateikiama klasės vadovo veiklos mėnesio ataskaita. 

Savitarpio pagalbos grupės. 2016–2017 Sukuriamos savitarpio pagalbos grupės pagal poreikį. 
Bent 2 proc. pakyla mokinių, susibūrusių į savitarpio pagalbos grupes, 
mokymosi kokybė. 

III TIKSLAS. Ugdome pozityvią asmenybę, turinčią savo vertybines nuostatas. 
Ugdyti gebėjimą įsivertinti 
kompetencijas. 

Savęs pažinimo klasių 
valandėlės. 

2016–2017 Organizuojamas bent 1 klasių valandėlių ciklas kiekvienam koncentrui 
per metus. 

Karjeros ugdymo ir verslumo 
užsiėmimai. 

2016–2017 Karjeros ugdymo darbo grupė organizuoja bent 1 užsiėmimą per metus 
kiekvienai klasei. 

Aiški ir nuosekli kontrolės ir 
vertinimo sistema. 

2016–2017 Supažindinama su kiekvieno mokytojo vertinimo ir kontrolės sistema 
kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

Tobulinti mokinių 
skatinimo sistemą. 

Sukurta ir veikianti 
pageidaujamo mokinių elgesio 
sistema. 

2016–2017 Sukuriama ir patvirtinama pageidaujamo mokinių elgesio sistema 1–8 
klasių mokiniams. 
2 proc. mažėja netinkamo elgesio (socialinio pedagogo protokolai). 

Apdovanojimai. 2016–2017 Bent 3 kartus per mokslo metus teikiami apdovanojimai, padėkos, 
pagyrimai ir pan. 

Ekskursijos. 
 

2016–2017 Organizuojama bent 1 ekskursija per mokslo metus mokiniams, 
padariusiems pažangą. 

Ugdyti socialinę 
atsakomybę ir 
pilietiškumą. 

Pilietinės akcijos mokykloje, 
dalyvavimas pilietinėse 
akcijose mieste. 

2016–2017 Organizuojamas visų mokinių dalyvavimas pilietinės akcijose 
progimnazijoje. 
Dalyvaujama bent 1 akcijoje mieste. 

Bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais. 

2016–2017 Organizuojama bent 1 akcija per metus kartu su socialiniais 
partneriais. 

Socialinės pilietinės valandos. 2016–2017 Organizuojama bent 1 karitatyvinės veiklos, pagalbos kitam akcija. 
Stendas su pozityviais 
pastebėjimais apie mokinius. 

2017–2020 Sukuriama atmintinė, kaip kuriami pozityvūs pastebėjimai. 
Pozityvumo augimas (apklausos rezultatai). 

IV TIKSLAS. Puoselėjame saugią ir darnią aplinką. 
Laikytis susitarimų ir 
taisyklių visiems 
bendruomenės nariams. 

Susitarimų ir taisyklių sistema. 2016–2017 Supažindinama su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 
Laikomasi taisyklių, mažėja vidaus darbo tvarkos pažeidimų skaičius. 



13 
 

Kurti funkcionalią ir 
saugią mokyklos aplinką. 

Funkcionalios skaityklos 
įrengimas. 

2016–2017 Sukuriama funkcionali skaitykla, skirta ne tik skaitymui, bet ir 
poilsiui. 

Aptverti mokyklos teritoriją 
tvora. 

2015–2020 Mokyklos teritorija aptveriama tvora – ugdymo saugumui pritaikoma 
mokyklos teritorija. 

Olweus programos 
atnaujinimas. 

2016–2020 Mažėja patyčių atvejų, gerėja atmosfera mokykloje (apklausa). 

Vyresnių klasių mokinių 
klasės valandėlės mažesniems. 

2016–2017 Organizuojama bent 1 klasės valandėlė pradinėms klasėms per metus 
bendradarbiaujant dalykininkams ir pradinio ugdymo mokytojams. 

Vaiko gerovės komisijos 
veiklos tobulinimas. 
 
 

2016–2017 VGK posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. 
Bendradarbiaujant mokytojams ir tėvams padedamos spręsti 
problemos. 
Per metus organizuojama bent 1 apskritojo stalo diskusija su kitos(ų) 
mokyklos(ų) Vaiko gerovės komisija dalijantis gerąja patirtimi. 

Bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais. 

2016–2017 Organizuoti bent 1 prevencinę akciją kartu su socialiniais partneriais. 

1 ir 5 klasių mokinių 
adaptacijos veiklų tobulinimas. 

2016–2017 Kasmet tobulinama adaptacijos laikotarpio veiklų sistema. 
Skaitomi bent 2 psichologės pranešimai tėvams. 

Skatinti mokinius 
dalyvauti dekoruojant 
mokyklos erdves. 

Kūrybinės dirbtuvės, pamokų 
veiklos. 

2016–2017 Kas mėnesį keičiamos mokinių darbų ekspozicijos įvairiose mokyklos 
erdvėse. 

Žaliųjų erdvių kūrimas. 2016–2020 Įrengiamos ir nuolat prižiūrimos „žaliosios“ erdvės. 
  


