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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant progimnazijos 2019-2022 metų strateginį veiklos planą, 2021 metais buvo iškelti 

šie tikslai ir uždaviniai: 

I Tikslas. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas.  

Uždaviniai: 1. Gerinti ugdymo(si) veiklas, orientuotas  į mokinio mokėjimo mokytis 

kompetencijos tobulinimą ir ugdymo rezultatus. 2.Tenkinti gabių ir talentingų mokinių poreikius, 

tobulinti jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.  

II Tikslas. Funkcionalios, dinamiškos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

Uždaviniai: 1. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą, gerą mikroklimatą, 

ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 2. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo 

kultūrą. 

Įgyvendinant pirmojo tikslo uždavinį išsiaiškinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, 

suplanuoti ir vesti 9 seminarai. Savo dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui kiekvienas 

mokytojas vidutiniškai skyrė 64,8 valandas, arba 10,8 dienas. Mokytojų metodinių grupių 

organizuotose metodinėse valandose dalintasi darbo patirtimi kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, pristatyti 

inovatyvūs, netradiciniai mokymo būdai, aptarti tarpdalykinės integracijos, nuotolinio darbo, vertinimo 

ir įsivertinimo klausimai. Dirbant pandemijos sąlygomis pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas į 

mokinių ugdymą, mokėjimą mokytis, rezultato siekimą dirbant nuotoliniu būdu. Kad nenukentėtų 

ugdymo kokybė ir mokiniai galėtų kokybiškai įsisavinti ugdymo turinį, buvo įsigytos EDUKA bei EMA 

skaitmeninio mokymo(si) aplinkų licencijos, jų naudojimas leido mokytojams praturtinti ugdymo 

procesą elektroninėmis užduotimis, greitai ir objektyviai vertinti ir įsivertinti veiklas.  

Suburta darbo grupė, patobulintas Mokinių individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas. 

Vykdyti naujai į progimnaziją  atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai, atskleisti ir tenkinami 

mokinių pažinimo ir adaptacijos metu išryškėję poreikiai. Analizuoti mokinių, besimokančių pagal 

pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias programas, pusmečių rezultatai, teiktos rekomendacijos 

ugdomosios veiklos planavimui. 

Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimui ir ugdymo rezultatams įtakos turėjo dalyvavimas 

šešiuose tarptautiniuose ,,Erasmus+“ KA229 projektuose: ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas“ 

(,,Acquisition of Basic Competences”), ,,Gyvenimo įgūdžių ir emocinio intelekto ugdymas“ 

(T.A.L.E.S. ,,Teaching About Life and Emotional Skills”), ,,Ekologinė ir kultūrinė upių svarba 

aplinkai“ (,,Rivers Introduce Valuable Environmental Reaction and Sustainability” R.I.V.E.R.S),  

,,Skaitmeninis turizmo vadovas panaudojant IKT“ („Digital Tourist Guide via ICT“), „Kas geriausia –  

paveldui“ („Our Best for Heritage“ ), „Tyrinėkime, patirkime ir tobulėkime kartu su technologijomis“ 

(EXEXENTE). 2021 m. įgyvendinti trys projektai, kiti trys bus vykdomi ir 2022 m.  

Įgyvendinant antrąjį uždavinį - svarūs gabių ir talentingų mokinių pasiekimai. Jie šauniai pasirodė 

tarptautiniuose matematikos konkursuose „Kengūra 2021“ ir „Pangea 2021“, informatikos ir 

informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, piešinių konkurse „Kelias į olimpą“ ir epistolinio rašinio 

konkurse „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu“. Garsino 

progimnaziją nacionaliniuose konkursuose: kūrybinių darbų konkursuose „Širdelėje laisva Lietuva“ ir 

„Dantuko ABC“, vaikų piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai“, konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istoriją“, kraštotyriniame konkurse „Šeimos istorija – mano istorija“. Puikūs mokinių 

pasiekimai rajono informacinių technologijų, dailės, technologijų, muzikos olimpiadose, anglų kalbos 

ir dailaus rašto konkursuose bei piešinių parodoje „Būk saugus“.  
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13 gabių ir talentingų mokinių ir 10 progimnazijos mokytojų apdovanojimai už akademinius 

pasiekimus bei 2 mokinių ir 1 trenerio pasiekimai sporte, pažymėti  Kėdainių rajono savivaldybės 

piniginiais prizais, liudija  apie sėkmingai organizuotą veiklą,  orientuotą į kompetencijų, įvairų mokinių  

gebėjimų ugdymą.  Šventės „Sėkmės raktas 2021“ laureatais tapo149 mokiniai  bei juos ugdę  23 

mokytojai.  

Įgyvendinant antrojo tikslo pirmąjį uždavinį sistemingai ir sėkmingai vykdytos socialinio ir 

emocinio ugdymo programos LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse ir socialinius 

emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis" 1-4 klasėse, 

organizuoti prevenciniai, teisiniai, socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Paminėtos Tolerancijos 

diena, Pasaulinė AIDS diena, vyko akcijos antikorupcijos dienai paminėti „Būk pilietiškas ir 

atsakingas“ ir „Savaitė be patyčių“. Organizuotos paskaitos „Saugaus eismo pamokėlės“, mokymai 

„Žmogaus psichiką veikiančios medžiagos“,  viktorinos „Renkuosi sveikatą!“. Paminėta Saugesnio 

interneto diena. Vaikų dieninės vasaros poilsio stovyklos „Saulėtais vasaros takais“ metu 1-4 klasių 

mokiniai ugdė socialines-emocines kompetencijas. Buvo organizuota pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų virtuali paroda „Gatvėje esu atidus ir saugus“, mokiniai dalyvavo nacionaliniame 

projekte ,,Olimpinis mėnuo 2021“, pradinių klasių mokinių komanda „Saugūs vaikai“ dalyvavo saugaus 

eismo projekte „Augu saugus ir atsakingas“. Buvo organizuotas 2 klasių mokinių pėsčiųjų žygis „Mes 

galim!“, sporto varžybos 4 klasių mokiniams „Sportuok linksmai - gyvenk sveikai“.  Ketvirtokai 

dalyvavo sporto projekto „Sveikas kaip ridikas“ festivalyje Vilniuje. Dalyvaudami kasmetiniame 

‚,Solidarumo bėgime“ 1-8 klasių mokiniai ugdė ne tik aktyvios veiklos, bet ir socialinės atsakomybės, 

solidarumo įgūdžius. Daug numatytų fizinį ugdymą skatinančių veiklų negalėjome įgyvendinti dėl 

karantino sąlygų ir nuotolinio mokymo(si).  

Įgyvendinant antrojo tikslo antrąjį uždavinį paminėtos Valstybės šventės ir atmintinos dienos, 

organizuoti tradiciniai renginiai, akcijos, projektai, iniciatyvos. Progimnazijos istorija, tradicijos 

pristatytos popietėje penktokams „Mes čia“, parengtas interaktyvus stendas apie mokyklos istoriją 

„Tarp šiandien ir rytoj yra dabar“, kurį įgyvendinant dalyvavo bendruomenės nariai. Vykdėme Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos egzaminą. 

Organizuotos  judriosios  veiklos, skatinančios judėti ar aktyviai leisti pertraukas, judumo savaitės 

renginys „Įveik kliūtis paspirtuku“. 

Dalyvavome pilietinėje-labdaringoje akcijoje, VIII Solidarumo bėgime,  švarinimo akcijoje 

„Darom 2021“, Raudonos nosies dienos iniciatyvą organizavome nuotoliniu būdu, iniciavome socialinę 

akciją „Skirtingų kojinių diena“, veiklą „Draugo diena“. Bendruomenės narius kvietėme prisijungti prie 

iniciatyvos „Skaitykime. Rekomenduoju“. Vykdėme akciją ,,Būk saugus“, saugaus elgesio pamokėles 

pirmų klasių mokiniams „Saugus elgesys perėjoje“. Dalyvavome respublikiniame atliekų rūšiavimo 

projekte „Mes rūšiuojam“, konkurse „Žalioji Odisėja 21“. Įgyvendinome Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro inicijuotą sveikos gyvensenos skatinimo projektą „Sveikas kaip ridikas“, sėkmingai 

įgyvendiname tarptautinį projektą „Kino klubas“. Europos dieną dalyvavome Europos egzamine, 

Globalaus švietimo savaitės 2021 renginiuose, sąžiningų mokyklų tinklo diskusijose, minėjome 

antikorupcijos dieną, dalyvavome 21-osios Visuotinės veiksmo savaitės renginiuose, jaunojo žiūrovo 

kino dienoje. Visuose progimnazijos aukštuose įrengtos depozito rūšiavimo „taupyklės“, bendruomenės 

narius raginame atsakingai rūšiuoti atliekas. 

Vyko edukacinės programos, ugdančios įvairias kompetencijas, visų amžiaus grupių mokiniams, 

kultūrinės-pažintinės išvykos Lietuvoje. 

Sėkmingai organizuota XVII progimnazijos bendruomenės konferencija „Mūsų progimnazija: 

pasiekimai, kaita, iššūkiai, kurioje dalyvavo ne tik progimnazijos bendruomenės nariai, bet ir užsienio 

šalių socialiniai partneriai.  

Kai kurių numatytų veiklų įgyvendinimo galimybes pakoregavo visuotinis karantinas ir mokinių 

mokymas(is) nuotoliniu būdu. Daug veiklų vyko virtualiai, kai kurių numatytų veiklų negalėjome 

įgyvendinti. 

Progimnazijos veiklai organizuoti ir numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti skirtos 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir savivaldybės biudžeto asignavimų 

savarankiškoms funkcijoms atlikti iš esmės pakako. Turimi ištekliai naudojami racionaliai. 

Progimnazijos 2021 metų veiklos planas (sudėtinė strateginio plano dalis) aptartas darbo grupėse. 

Plano įgyvendinimo rezultatai bei rodikliai leidžia tvirtinti, kad planas įgyvendintas. 
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