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KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis  

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

2. Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija.  

3. Progimnazijos 2019-2022 metų strateginiu planu. 

4. Progimnazijos veiklos giluminio kokybės įsivertinimo rezultatais. 

5. Progimnazijos  bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis.  

6. Geros mokyklos koncepcija. 

7. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. 

 

 

II SKYRIUS 

 2021  METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Progimnazijoje dirba 101 darbuotojas, iš jų 74 pedagogai: 59 mokytojai, 4 progimnazijos vadovai, 2 socialiniai pedagogai, specialusis 

pedagogas, logopedas, psichologas, neformaliojo ugdymo organizatorius, 1 akompaniatorius, 3 pailgintos dienos grupės auklėtojai (vienas iš jų ir 

mokinio padėjėjas),  mokinio padėjėjas. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 94,9 proc. darbuotojų. Mokytojų yra 5 (8,5 % ), vyresniųjų mokytojų  ̶ 
30 (52,8 %), mokytojų metodininkų  ̶  22 (37,3 %), mokytojų ekspertų - 2 (3,4 %), vienas jų - socialinių mokslų daktaras. Pedagogų amžiaus vidurkis  ̶ 
51,3 metai. Progimnazijoje paslaugas teikia 2 bibliotekininkai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 2 kompiuterių įrangos operatoriai, 
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duomenų bazės specialistas, vyriausiasis buhalteris, darbo užmokesčio apskaitos buhalteris, administratorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

darbininkai. 

Nuo 2021–2022 m. m. pradžios progimnazijoje 37 klasių komplektuose mokosi 909 mokiniai: pagal pradinio ugdymo programą - 420 (46,2 

proc.), pagrindinio – 489 (53,8 proc.). Vidutinis mokinių skaičius 1-4 klasėse – 23,3, 5-8 klasėse – 25,7. Pagal kryptingo meninio ugdymo programą 

mokosi 368 1-4 klasių ir 109 5-8 klasių mokiniai. Anglų kalbos mokoma nuo 1 klasės. Antrosios užsienio kalbos  nuo 5 klasės mokosi 489 mokiniai: iš 

jų rusų kalbos – 397, vokiečių – 92. Tikybos mokosi 357 mokiniai, etikos – 552.  

Progimnazijoje  mokosi  119 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 5  specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys  mokiniai mokosi 

individualizuojant, 28 – pritaikant Bendrąsias programas, 86 – pagal Bendrąsias programas. 

Vykdomos 48 neformaliojo vaikų švietimo programos: 28 –  pradinių klasių mokiniams, 20 – 5-8 klasių mokiniams. Iš jų meninės krypties – 18 

(37,5 proc.), technologijų – 7 (14,6 proc.), sporto ir sveikos gyvensenos – 5 (10,4 proc.), kalbų – 5 (10,4 proc.), intelektinių – 4 (8,3 proc.), dramos – 4 

(8,3 proc.), ekologijos, gamtosaugos – 2 (4,2 proc.), medijų – 2 (4,2 proc.), informacinių technologijų – 1 (2,1 proc.). Programose dalyvauja 626 (68,9 

proc.) mokiniai.  

Pagal gyvenamąją vietą mokiniai pasiskirstę taip:  722 (79,4 proc.) gyvena mieste, 187 (20,6 proc.)  –  kaime.  

Progimnazijoje trijose pailgintos dienos grupėse po pamokų ugdomąja veikla užimti  72 pirmų bei  kitų klasių mokiniai. Atsižvelgiant į tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių lūkesčius, pailgintos dienos grupėse  siekiama ugdyti bendrąsias kompetencijas, plėtoti užimtumo kryptis ir 

formas, užtikrinti socialinę, pedagoginę ir kitą pagalbą. 

Geri mokinių  mokymosi rodikliai. 2021 m. pradinio ugdymo programą iš 104 mokinių baigė 103 ketvirtokai, 1 mokinys paliktas kartoti kursą. 

116 mokinių baigė pagrindinio ugdymo programos I dalį, 101 iš jų tęsia mokymąsi pagal  pagrindinio ugdymo programos II dalį pirmose gimnazijų 

klasėse,  12 –  profesinio rengimo centre, 2 – mokosi užsienyje.  1 mokinys paliktas kartoti kursą.  

Pagrindiniai progimnazijos 2021 metų veiklos tikslai buvo  du: šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas ir funkcionalios, 

dinamiškos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

I tikslas – šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas.  

Uždaviniai: 

1.1. Gerinti ugdymo(si) veiklas, orientuotas  į mokinio mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimą ir ugdymo rezultatus. 

Progimnazija išsiaiškino pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi poreikius, suplanavo ir vedė renginius: tris iš kvalifikacijos tobulinimo renginių 

vedė, parašę programas,  progimnazijos mokytojai: ekspertės Rasa Rugelienė ir Laima Railienė bei grupė mokytojų, turinčių daugiau patirties valdant 

Google for education platformą (Ilona Tomkuvienė, Neringa Maskoliūnienė, Vitalija Valantiejienė, Vilma Domkutė).  Kitus kvalifikacijos tobulinimo 

renginius vedė pakviesti respublikos lektoriai. Vesti seminarai: ,,Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame ugdyme“, ,,Google įrankiai, jų 

panaudojimo ugdyme galimybės“, ,,Skaitmeniniai įrankiai interaktyviam mokymui(si)“ (Rasa Rugelienė), ,,Informatikos ir technologinės kūrybos 

mokymo programa ,,Teachers Lead Tech“, ,,Google for education“ platformos įrankių naudojimo galimybės ugdyme“, ,,Kitokių patirčių, aktyviųjų 

veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams optimizuoti“, ,,Integruotas ugdymas – kiekvieno mokinio aktyvaus mokymo(si) sėkmė“, 

„Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo švietimo įstaigose“, paskaita ,,Ugdymo proceso įvairovė“ (Laima Railienė).  

Mokytojų metodinių grupių organizuotose  metodinėse  valandose dalintasi darbo patirtimi kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, pristatyti inovatyvūs, 
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netradiciniai mokymo būdai,  dalintasi nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimi, aptarti tarpdalykinės integracijos, vertinimo ir įsivertinimo 

klausimai.  

Žiemą ir pavasarį 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. Numatytos lėšos skaitmeniniam mokymo turiniui įsigyti. Dirbant pandemijos sąlygomis įvykdyta nemaža dalis 

(40 proc.) numatytų integruotų pamokų bei veiklų. 

Kovo-balandžio, spalio-gruodžio mėnesiais progimnazijoje vyko dalinimosi patirtimi atviros pamokos „Kolega-kolegai“, dėl pandemijos tik 4 

mokytojai vedė atviras pamokas  nuotoliniu būdu, jas stebėjo progimnazijos mokytojai bei kolegos iš ,,Aušros“ progimnazijos. 

Savo dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui kiekvienas mokytojas vidutiniškai skyrė 64,8 valandas, arba 10,8 dienas. 

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 (juos rengė ir jiems vadovavo anglų kalbos mokytoja O. Nečajeva): ,,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.  

Vykdytas nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, progimnazija galėjo palyginti savo mokinių pasiekimų rezultatus su respublikos ir rajono 

mokinių pasiekimais. 

2. Tenkinti gabių ir talentingų mokinių poreikius, tobulinti jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.  

Progimnazijoje užtikrinamos mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Nustatyti gabių 

mokinių mokymosi stiliai, parengtos rekomendacijos organizuojant gabių mokinių ugdymą(si). Pedagogai konsultavo ir  teikė pagalbą atskiriems 

mokiniams bei jų grupėms pagal ugdymo(si) poreikius, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, skaitė pranešimus nacionalinėse ir rajoninėse 

konferencijose, plėtojo kompetencijas patirties mainų pamokose „Kolega-kolegai“. 

2021 metais rajono, šalies ir tarptautinėse olimpiadose bei konkursuose aktyviai dalyvavo progimnazijos mokiniai. Konkurse „Kalbų Kengūra 

2021“ (užsienio kalbų)  mokiniai turtino žodyną, gilino užsienio kalbų žinias, ugdė komunikavimo, pažinimo kompetencijas. 32 mokiniai iš 5-8 klasių 

apdovanoti Auksinės kengūros diplomais, 10 mokinių – Sidabrinės ir 4 mokiniai – Oranžinės. 8 mokiniai dalyvavo konkurse „Lyderių turas“. 

Martynas Lipnius (7e kl.) tapo laureatu.  „Kalbų kengūra 2021“ (lietuvių kalba) 8 mokiniai iš 1-4 klasių apdovanoti  Auksinės kengūros diplomais, 

„Gamtos kengūra“ - 1 mokinys Auksinės kengūros diplomantas, „Istorijos kengūra“ -  3 Auksinės kengūros diplomantai.  
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Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkurse V. Dženkauskaitė (6e kl.) užimė I vietą, I. Černikauskas (8a kl.) – III vietą.  Kaip ir 

kiekvienais mokslo metais, 1-8 klasių  mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2021“, iš viso dalyvavo 42 mokiniai 

(konkursas vyko nuotoliniu būdu). Jame L. Kozins (4a kl.) užėmė I vietą rajone, J. Sirtautas (2b kl.) – I vietą šalyje, E. Rusteikaitė-Balsevičiūtė (2b kl.) 

– II vietą rajone, M. Katkevičius (1d kl.) – I vietą šalyje, A. Ragožius (1d kl.) – I vietą šalyje, G. Lukoševičiūtė (1c kl.) – I vietą šalyje, E. 

Vandalauskaitė (1c kl.) – I vietą šalyje, U. Urbonavičiūtė (1c kl.) – I vietą šalyje.  B. Amalevičius (7a kl.) pateko į respublikos 50-tuką.  

 Tarptautiniame  matematikos konkurse „Pangea 2021“  dalyvavo 40 mokinių. Prizines vietas II etape užėmė šie mokiniai: A. Vilutytė (1d kl.) – I 

vieta, U. Kozins (2b kl. ) – I vieta, E. Bulotaitė (2b kl.) – I vieta, M. Diksas (4a kl.) – I vieta, D. Vičas (4c kl.) – I vieta, D. Ališauskas (2b kl. ) – II 

vieta, A. Aleknavičius (1d kl.) – III vieta, M. Katkevičius (1d kl.) – III vieta, G. Kastenytė (1c kl.) – III vieta, U. Urbonavičiūtė (1c kl.) – III vieta, D. 

Kučinskas (1c kl.) – III vieta, G. Švaikauskaitė (1c kl.) – III vieta, J. Virbašius (1c kl.) – III vieta, L. Kozins (4a kl.) – III vieta, R. Bumblauskas (4c kl.) 

– III vieta. 

Šauniai pasirodė 1-8 klasių mokiniai tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“: E. Bugenytė (1a kl.) – I vieta 

rajone, L. Mišeika (1a kl.) –  II vieta rajone, S. Žiupsnytė (1b kl.) – III vieta rajone, E. Vitkauskaitė (1b kl.) – III vieta rajone, J. Sirtautas (3b kl.) – II 

vieta rajone, 22 vieta šalyje, J. Jankūnas (5c kl.) – I vieta rajone, 8-as rezultatas šalyje, A. Deika (6b kl.) – III vieta rajone, R.  Muraškinaitė (6e kl.) – 

III vieta rajone, U.  Rakauskaitė (7c kl) – II vieta rajone, N. Vintortas (7c kl.) – III vieta rajone, B. Amalevičius (8a kl.) – I vieta rajone, 1-as rezultatas 

šalyje, P. Žičiūtė (8c kl.) – II vieta rajone,  7-as rezultatas šalyje, M. Kiela (8c kl.) – III vieta rajone, 10-as rezultatas šalyje. 

Progimnazijos pradinukai buvo aktyvūs įvairių kūrybinių konkursų rajone ir šalyje dalyviai. Respublikinio kūrybinių darbų konkurso „Širdelėje 

laisva Lietuva“ prizininkais tapo M. Orintaitė (4b kl.) – I vieta, J. Janauskas (2b kl.) – I vieta, A. Ragožius (1d kl.) – II vieta, A. Lygaitis (1d kl.) – III 

vieta. 

Tarptautiniame 1-4 klasių mokinių piešinių konkurse „Kelias į Olimpą“ U. Kozins (2b kl.) užėmė I vietą, A. Lygaitis (1d kl.) – II vietą. 

E. Vandalauskaitė (1c kl.) – Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „Dantuko ABC“ laureatė.  

VII nacionalinio vaikų piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai“ prizininkais tapo L. Kozins (4a kl.) – II vieta, R. Kižauskaitė (1c kl.) – III vieta. 

S. Pryvalova (2c kl.) tapo laureate rajoninėje 1-4 klasių mokinių piešinių parodoje „Būk saugus“.  

Kėdainių rajono 5-8 klasių informacinių technologijų olimpiados rajono etapo I vietos prizininkais tapo D. Lasinskas (7a kl.) ir A. Kapočius (8d 

kl.). 

50-ojo tarptautinio  epistolinio rašinio konkurso „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu“ rajono etape  

E. Šulcaitė (5e kl.) tapo laureate, S. Matažinskaitė (7c kl.) – II vietos laimėtoja.  

Rajono 5-6 klasių dailaus rašto konkurso nugalėtojai – M. Urbšytė (5c kl.) – I vieta, G. Morkūnas (5c kl.) – II vieta, M. Mieliauskaitė (6c kl.) – I 

vieta, N. Vintortas (6c kl.) – III vieta. 

M. Lipnius (7e kl.) nacionaliniame mokinių konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija"  užėmė I vietą.  

27-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etape S. Pečeliūnaitė (8a kl.) užėmė II vietą, E. Buinevičiūtė (8a kl.) – III vietą. 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje ,,Kūrybos virusas 2021“ E. Katkevičiūtė  (7d kl.) rajono etape užėmė I vietą. A. Ribilys  (8d kl.)  -  

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapo I vietos laimėtojas. 9-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapo prizininkais 

tapo A. Vancevičiūtė (8a kl.) – I vieta, E. Spėčiūtė (8a kl.) – II vieta, A Lukauskaitė (8a kl. ) – II vieta.  Respublikinėje IX Lietuvos mokinių muzikos 
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olimpiadoje A. Vancevičiūtė (8a kl.) užėmė I vietą. A. Lukauskaitė (8a kl.) užėmė III vietą šalies kraštotyriniame konkurse „Šeimos istorija – mano 

istorija“.  

G. Morkūnas (5c kl.) tarptautinėse šachmatų varžybose U18 Panevėžyje laimėjo II vietą. Gustas yra Lietuvos greitųjų šachmatų jaunučių U12 

čempionato I vietos laimėtojas, Lietuvos „žaibo“ šachmatų U12 čempionato II vietos laimėtojas. 

XXI nacionalinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje „Gamta ir mes“ buvo plėtojamos mokinių žinios ir ugdomos bendrosios 

kompetencijos.  

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.  „Sėkmės rakto 2021“ laureatais tapo149 mokiniai  bei juos ugdę  23 mokytojai.  

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

Uždaviniai: 

2.1. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą, gerą mikroklimatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

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 „Tolerancijos miestas“, Pasaulinė AIDS diena, vyko akcijos antikorupcijos dienai paminėti „Būk 

pilietiškas ir atsakingas“ ir „Savaitė be patyčių“. Organizuotose paskaitose „Saugaus eismo pamokėlės“ 1 klasių mokiniai praktiškai įtvirtino turimas 

saugaus elgesio kelyje žinias. Mokymų „Žmogaus psichiką veikiančios medžiagos“ ir viktorinos „Renkuosi sveikatą!“ metu 4 ir 6 klasių mokiniai 

susipažino su psichoaktyvių medžiagų keliama grėsme sveikatai. Paminėta Saugesnio interneto diena, skirta skatinti saugesnį ir atsakingą naudojimąsi 

internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Vaikų dieninės vasaros poilsio stovyklos „Saulėtais vasaros takais“ metu 1-4 klasių mokiniai ugdė 

socialines-emocines kompetencijas. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė R.Rugelienė vedė seminarą rajono mokytojams „Saugaus elgesio internete 

programa - Būk interneto Genijus“. Buvo organizuota pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda „Gatvėje esu atidus ir saugus“, mokiniai 

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

„Augu saugus ir atsakingas“. Mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai, kilnaus elgesio ir kitos sporto vertybės ugdomos įgyvendinant 

visas aktyvias veiklas (pamokas, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, projektus, varžybas, akcijas ir kt.). 3-4 klasių mokiniai lankė plaukimo 

pamokas baseine, buvo sudarytos galimybės išmokti plaukti. 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. Aktyvios edukacinės veiklos, žygiai mokiniams sudarė sąlygas plėtoti draugiškumo, pasitikėjimo, savitarpio pagalbos, sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Daug numatytų fizinį ugdymą skatinančių veiklų (projektai, varžybos tarp klasių, turistiniai žygiai, sportinės pramogos, dviračių žygiai, 

aktyvios veiklos su socialiniais partneriais, edukacinės veiklos ir kt.) negalėjome įgyvendinti dėl karantino sąlygų ir nuotolinio mokymo(si). Neįvyko ir 

kasmetinė bendruomenės sporto šventė „Sportas mus vienija“. 

2.2. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 
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Neformaliojo vaikų švietimo veiklų įgyvendinimo galimybes pakoregavo visuotinis karantinas ir mokinių mokymas(is) nuotoliniu būdu. Daug 

veiklų vyko virtualiai, kai kurių numatytų veiklų negalėjome įgyvendinti.  

Mokinių poreikiai išsiaiškinti atlikus mokinių apklausą „Neformaliojo vaikų švietimo programų poreikiai“.  

Paminėtos Valstybinės šventės ir atmintinos dienos: akcija, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti, „Atmintis gyva, nes liudija“, iniciatyva 

„Neužmirštuolė“, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena „Švenčiame Lietuvą“ 5-8 klasių mokiniams, „Kuriame Lietuvai“ 1-4 klasių mokiniams. Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai sukurti minčių debesys „Vienas žodis – LIETUVA“ (5-8 klasės), projektas „Brangiausios spalvos“ (1-4 kl.). 

Minėjome Tolerancijos dieną „Tolerancijos miestas“, pasaulinę AIDS dieną, individualiai vykdėme Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminą. 

Progimnazijoje organizuoti tradiciniai renginiai, kuriuose skatintas gilesnis tradicijų pažinimas,  kultūringas ir prasmingas laisvalaikio leidimas, 

mokinių saviraiška: pradinės mokyklos baigimo šventė ,,Lik sveika, pradine“, aštuntokų atsisveikinimo su progimnazija šventė „Su džiaugsmu 

išeinam, su liūdesiu paliekam“, renginys 1-3 klasių mokiniams „Kelionė į vasarą“, mokytojo dienos šventė „Kurorte“,  virtualus nacionalinis renginys 

„XIII Europietiškos dainos fiesta 2021“, virtualūs renginiai „Pirmas pusmetis įskaitytas!“ 5-8 klasių mokiniams, „Pirmos Raidelės“ šventė pirmokams, 

kalėdiniai skaitiniai pradinukams, kalėdinės šventės „Kalėdinės snaigės linkėjimai“ (1-4 klasių mokiniams) ir „Jaukios Kalėdos“ (5-8 klasių 

mokiniams), rytmetis bendruomenei „Stebuklu pražydęs rytas“. 

Progimnazijos istorija, tradicijos pristatytos popietėje penktokams „Mes čia“, parengtas interaktyvus stendas apie progimnazijos istoriją „Tarp 

šiandien ir rytoj yra dabar“, kurį įgyvendinant dalyvavo bendruomenės nariai. 

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“. 

Mokiniai mokėsi sveikai ir saugiai gyventi, tausoti aplinką. Dalyvavome respublikiniame atliekų rūšiavimo projekte „Mes rūšiuojam“, konkurse 

„Žalioji Odisėja 21“, organizuota nuotolinė iniciatyva, skirta Žemės dienai „Ieškau, tyrinėju, atrandu, kuriu“. 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. 

Sėkmingai įgyvendinome Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklų programas „Piliakalnių paslaptys“ ir „Apversta pasaka“. 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo projektuose: „Velykos pažadina pavasarį“ (2 klasių mokiniai), „Lietuvos miško žvėrys“ (4 b klasės mokiniai), 

„Abėcėlės šventė“ (1 klasių mokiniai), „Advento kalendorius“ (3 klasių mokiniai), „Senieji lietuvių liaudies amatai“ (4 klasių mokiniai). 

Vyko edukacinės programos, ugdančios įvairias kompetencijas, visų amžiaus grupių mokiniams, kultūrinės-pažintinės išvykos Lietuvoje. 

Gabūs mokiniai ir jų mokytojai pasveikinti šventėje „Sėkmės raktas“. Tradicinė meno šventė „O buvo tiek gražių akimirkų...“ vyko virtualiai. 

Daug dėmesio skyrėme mokinių kūrybinei saviraiškai, sudarytos sąlygos kiekvienam vaikui tenkinti saviraiškos poreikius, plėtoti savo gabumus, 

gilinti dalykinius gebėjimus. Vyko dailės būrelio mokinių kūrybinis projektas „Knygų miestas“, 6-7 kl. mokinių tekstilės darbų paroda ,,Margaspalviai 
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mūsų raštai“ , 6-8 kl. mokinių virtuali mitybos darbų paroda ,,Kepė, kepė vaikai blynus“, 1 klasių mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva“, piešinių ir 

fotografijų parodos „Mano augintinis“, virtuali kūrybinių darbų paroda „Velykinis personažas“ (1-4 klasių), virtuali nuotraukų paroda „Sninga. 

Sniegas. Iš sniego“,  virtuali nuotraukų paroda „Lietuva”.  

Jau antrą kartą organizuotas Nacionalinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Kalėdinis sapnas“. Išrinkti ir apdovanoti konkurso nugalėtojai. 

Progimnazijos šokių kolektyvai sėkmingai dalyvavo nacionalinio projekto „Mes šokam“ Šokio dienos renginyje, nacionalinio projekto „Mes 

šokam Europos sporto savaitėje #BEACTIVE“, II nacionaliniame liaudiškų šokių festivalyje „Sukasi trys kartos“ (jaunučių, jaunių, mergaičių, merginų 

liaudies šokių kolektyvai), tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvos „Matau tave“ LRT projekte, Europos karatė varžybų atidarymo ir apdovanojimų 

šventėje Kėdainių arenoje. 

Mokinių tarybos nariai, suprasdami, kad tik darniai dirbanti komanda gali produktyviai veikti, daug dėmesio skyrė komandos formavimui, 

dalyvavo mokymuose. Vykdėme atranką į progimnazijos Mokinių tarybą,  ją papildė nauji nariai, išrinkome mokinių atstovus į Progimnazijos tarybą. 

Aktyviai dalyvavome LMS metinės programos „SLURŠ“ iššūkių maratone „Lytiškumas – nauja forma“: inicijavome mokinių apklausą ir 

sužinojome, kokie tuo metu svarbiausi klausimai kilo mūsų bendraamžiams. Sukūrėme tinklalaides „Tai kas – kas tai“, „Emocijų audros, aš ir 

pozityvas“ apie emocijas ir jausmus, savivertę ir konstruktyvų mąstymą, paruošėme mėnesio iššūkių programą fizinei ir emocinei savijautai gerinti, 

iniciavome sveiko maisto receptų elektroninės knygos „Ar skanu? Paragauk“ kūrimą, kvietėme progimnazijos bendruomenės narius tvarkyti aplinką ir 

sukūrėme „Grėblio, šluotos ir šluostės istoriją“. Pradėjome veiklą naujoje LMS programoje „Laikas jausti“. 

MT atstovai dalyvavo LMS Pavasario forume ir LMS XXXI Asamblėjoje, Kėdainių rajono mokinių tarybos rinkiminiame mokinių savivaldų 

forume, sistemingai dalyvauja vadovų klubo veikloje. 

Organizavome progimnazijos mokinių prezidento Armando Ermino inauguraciją, tradicinį renginį 12-ąją nominacijų teikimo šventę „Metų 

Rytiečiai“, Advento laikotarpiu sėkmingai vykdėme akciją „37 geri darbai“. 

Aktyviai dalyvavome 6 tarptautiniuose projektuose: „Skaitmeninis turizmo vadovas panaudojant IKT“, „Kas geriausia – paveldui“, „Tyrinėkime, 

patirkime ir tobulėkime kartu su technologijomis“, „Ekologinė ir kultūrinė upių svarba aplinkai“ (R.I.V.E.R.S.), „Gyvenimo įgūdžių ir emocinio 

intelekto ugdymas“ (T.A.L.E.S.), „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“. eTwinning projektas „Tradiciniai pasakojimo būdai mano šalyje“ („Traditional 

story-telling ways in my country“) buvo apdovanotas Europos nacionaliniu kokybės ženkleliu. Įvykdyti ir vykdomi projektai, jų nauda ir galimybės 

sėkmingai pristatytos XVII progimnazijos bendruomenės konferencijoje ,,Mūsų progimnazija: pasiekimai, kaita, iššūkiai“.  

Dėl karantino ribojimų ir nuotolinio mokymo(si) negalėjo įvykti I pusmečio baigimo šventė „Pirmas pusmetis įskaitytas“, mokinių meninio 

skaitymo šventė „Spalvingoj žodžių pievelėj“, kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis atkeliavo“ pradinukams. Negalėjome organizuoti Kalėdinės pyragų 

mugės „Kartu mes galime daug...“, „Užgavėnių linksmybių“, bendruomenės iniciatyvos „Iš širdies“, iškylos „Žalios jaunystės pievos“, stalo teniso 

turnyro, skirto progimnazijos mokinių prezidento taurei laimėti. 
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SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Progimnazija  turi ir puoselėja savo tradicijas. 

 Paveiki pagalbos mokiniui specialistų veikla. 

 Efektyvus bendrojo ugdymo(si) organizavimas.  

 Dirba didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys pedagogai. 

 Aktyviai veikia progimnazijos savivaldos institucijos. 

 Efektyvi metodinių grupių veikla. 

 Aktyvus pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

įgytų kompetencijų pritaikymas. 

 Renginių įgyvendinimo formų įvairovė ir aukšta veiklų kokybė. 

 Progimnazijoje sistemingai vykdoma ugdymo karjerai programa. 

 Aktyvus mokinių dalyvavimas įvairiuose  nacionaliniuose, rajono  

konkursuose, parodose. 

 Palankių ugdymo(si) sąlygų sudarymas gabiems mokiniams. 

 Netradicinių erdvių naudojimas ugdymui ir aktyviai mokinių veiklai 

organizuoti. 

 Sėkmingas inovatyvių mokymo metodų, įrankių taikymas pamokose. 

 Puikūs mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose. 

 Aktyvi tarptautinė projektinė veikla (šeši ,,Erasmus+“ tarptautiniai 

projektai, eTwinning projektai). 

 Geras aprūpinimas IKT, mokymo priemonėmis, organizacine technika. 

 Efektyvi komunikacija tarp klasių vadovų ir pagalbos mokiniui 

specialistų sprendžiant mokinių elgesio ir bendravimo problemas. 

 Interaktyvios progimnazijos istorijos ekspozijos parengimas. 

 Nepakankamas diferencijavimas ir individualizavimas ugdymo 

procese. 

 Nepakankama, laiku neteikiama pagalba pradinio ugdymo 

klasėse nesutinkant tėvams. 

 Nepakankamas individualios mokinių pažangos stebėjimas 

ugdymo procese ir laiku neatliekama  analizė. 

 Nesistemingas bendravimas ir bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

 Mokinių, turičių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas(is) 

nuotoliniu būdu. 

 Nepakankamas teigiamo progimnazijos įvaizdžio formavimas. 

 Nespartus interneto ryšys. 

 Neišnaudojama turimų IT priemonių bazė ugdymui. 

 Patalpų trūkumas organizuoti fizinio ugdymo pamokas. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Naujų neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla. 

 Aktyvinti šeimos ir progimnazijos bendradarbiavimą. 

 Gerosios patirties sklaida rajone, šalyje. 

 Gerinti progimnazijos įvaizdį. 

 Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. 

 Virtualus bendravimas riboja veiklų organizavimo galimybes ir 

daro įtaką jų kokybei. 

 Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 

 Dirbant nuotoliniu būdu atsiradusi socialinė atskirtis 

nepalankiai veikia mokinių psichinę sveikatą ir mikroklimatą 
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 Tobulinti tarpdalykinę integraciją. 

 Asmeninės  mokinių mokymosi pažangos stebėjimo bei fiksavimo  

tobulinimas. 

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas socialinio emocinio ugdymo ir 

SUP turinčių mokinių ugdymo(si) nuotoliniu būdu srityse. 

 Materialinės bazės atnaujinimas. 

 Tobulinti mokytojų ir mokinių įgūdžius naudotis nuotolinio ir hibridinio 

mokymo įrankiais ugdymo procese naudojant elektronines mokymo(si) 

aplinkas. 

 Socialinių partnerių paieška ir bendradarbiavimas. 

 Gabių mokinių atpažinimo ir jų ugdymo(si) efektyvinimas. 

 Progimnazijos interneto ryšio spartinimas. 

 Racionalus naudojimasis turimomis IT priemonėmis. 

klasėse. 

 Daugėja probleminio elgesio  ir SUP turinčių mokinių. 

 Nestabili nacionalinė švietimo politika. 

 Negatyvi socialinės aplinkos reiškinių įtaka. 

 Mokinių skaičiaus rajone mažėjimas. 

 Neatsinaujinantys progimnazijos žmogiškieji resursai. 

 Nepakankama visuomenės pagarba mokytojo profesijai. 

 Progimnazijos sporto aikštyno būklė. 

 

 

 

III SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

PRIORITETAS 

1. Modernus ir kokybiškas ugdymas. 

I. Tikslas. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdomosios veiklos vadybą, diegiant inovacijas ugdymo procese. 

2. Tenkinti gabių ir talentingų mokinių poreikius, tobulinti jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.  

PRIORITETAS 

2. Atvira, kūrybinga, atsakinga, nuolat besimokanti bendruomenė. 

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

Uždaviniai: 

1. Ugdyti socialinius emocinius bei sveikos gyvensenos įgūdžius, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam mokiniui. 

2. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 
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VI SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

I. Tikslas. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas. 

1.1. Tobulinti ugdomosios veiklos vadybą, diegiant inovacijas ugdymo procese. 

Eil.

Nr. 

Veikla  Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas  Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1. Metodinės tarybos posėdis, skirtas aptarti 2022 m. 

Tarybos veiklos plano projektą. 

A.Petreikis Sausis  Žmogiškieji  Įvertintos siūlomos veiklos, atliktos korekcijos, 

susitarta dėl vykdymo terminų. 

2. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Mokytojai  Sausis  -

gruodis 

Progimnazijos  

lėšos 

Pedagogai tobulins kompetencijas, prioritetą 

teikdami  skaitmeninio ugdymo turinio 

panaudojimui, įrankių valdymui. Progimnazijoje 

bus organizuoti ne mažiau kaip penki 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai, ne mažiau 

kaip 70 proc. pedagogų tobulins savo 

kompetencijas. 

Įgytas kompetencijas taikys ugdymo procese. 

3. Metodinės tarybos posėdis „Ugdymo inovacijų 

diegimo, ugdymo proceso aprūpinimo mokymo 

priemonėmis ir vadovėliais planavimas“. 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

nariai 

Vasaris  Remiantis metodinių grupių siūlymais, bus 

parengta paraiška naujiems vadovėliams įsigyti, 

atnaujinti vadovėlių fondai, atnaujintos ir 

papildytos priemonės skaitmeninio ugdymo 

plėtrai. 

4. Mokymai, skirti įvaldyti ir tobulinti Hibridinės 

klasės įrenginį. 

Mokytojai Sausis, 

vasaris 

Suburta konsultantų grupė,  įvaldytas hibridinės 

klasės įrenginys, patobulinti ,,Google“ įrankių 

naudojimo įgūdžiai, mokytojai jais naudojasi 

ugdymo procese. 

 

5. Metodinių valandų, skirtų ugdymo vadybos 

tobulinimui, inovacijų naudojimui ugdymo 

procese,  rengimas dalykų mokytojų  metodinėse 

grupėse. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Vasaris-

gruodis 

Žmogiškieji 

 

Skatinamas mokytojų asmeninis tobulėjimas, ne 

mažiau kaip 40 proc. mokytojų parengs 

pranešimus ugdymo vadybos, inovacijų 

naudojimo ugdymo procese klausimais, dalinsis 

patirtimi. 
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6. Integruotų ugdomųjų veiklų bei ugdomųjų veiklų 

netradicinėse ugdomosiose erdvėse organizavimas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis-

gruodis 

Žmogiškieji 

 

Visų  metodinių grupių mokytojai ves ne mažiau 

kaip dvi / tris integruotas pamokas, jas išskirs 

ilgalaikiuose planuose. Gerės bendradarbiavimas 

tarp skirtingų dalykų mokytojų. Taupomas 

ugdymui skirtas laikas.  

 Panaudojamos miesto, kitos ugdymui tinkamos 

erdvės, gerėja mokinių motyvacija, plečiamos  

galimybės  mokinių aktyviam, patirtiniam 

mokymui(si). Skatinamas bendradarbiavimas su 

vietos bendruomene. Patirtimi bus pasidalinta 

įvairiose medijose. 

7. Inovatyvių, interaktyvių ugdymo metodų ir 

priemonių taikymas ugdymo procese. 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis- 

gruodis 

Žmogiškieji, 

progimnazijos 

lėšos 

 

Dauguma mokytojų ugdymo procese naudoja 

skaitmeninius įrankius ir programėles (Padlet 

lenta, Quizlet, Quizizz, Plickers, Kahoot, Google 

įrankius, Wordwall, kt.), pradinių klasių 

mokytojai kartu su mokiniais naudojasi 

kompiuterinės klasės įranga. Mokytojai dalijasi 

įgyta patirtimi. 

8. Patirties mainai „Kolega- kolegai“ (integruotos 

pamokos, aktyvieji ugdymo metodai, skaitmeninio 

ugdymo turinio naudojimas, pamokos kitose 

erdvėse). 

Mokytojai  Vasaris-

balandis, 

spalis-

lapkritis 

Žmogiškieji 

 

Ne mažiau kaip 40 proc. progimnazijos 

mokytojų bendradarbiaus, dalinsis darbo 

patirtimi (kolegoms ves atviras pamokas, 

renginius, pristatys inovacijas). 

Mokytojai analizuos pamokas, įvertins ugdymo 

metodų efektyvumą, aptars  kolegų patirtį, ją 

taikys savo pamokose. Gerės pamokos kokybė, 

mokymosi rezultatai. 

9. Veiklų numatymas  rengiantis dirbti pagal 

atnaujintas Bendrąsias programas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kovas  Metodinėse grupėse susitarta, kokiais būdais ir 

formomis bus dalinamasi informacija apie 

atnaujintų programų rengimą, projektus, 

aktualias informacijas. Atnaujintų programų 

projektų analizė. Mokytojai dalyvaus 

mokomosios medžiagos, parengtos pagal 

atnaujintas programas, išbandymuose. 
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10. Seminaras, skirtas pedagogų kompetencijų darbo 

su specialiųjų ugdymosi  poreikių mokiniais 

tobulinimui.  

A.Petreikis Balandis  

Progimnazijos 

lėšos 

Pagilintos pedagogų kompetencijos dirbant su 

skirtingų poreikių mokiniais. Ne mažiau kaip 70 

proc. mokytojų dalyvaus seminare. 

 

11. Metodinės tarybos posėdis ,,Patirties mainų 

„Kolega-kolegai“ aptarimas“. 

A. Petreikis, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Birželis, 

gruodis 
 

Žmogiškieji 

Aptarta vykdyta patirties sklaida, įvertinta 

kolegų ūgtis, padarytos išvados, susitarta dėl 

sklaidos vykdymo ir dalyvavimo atvirose 

veiklose. 

 

11. Kvalifikacijos tobulinimo renginys, skirtas 

pamokos vadybos tobulinimui. 

A.Petreikis 

 

Birželis 

Progimnazijos  

lėšos, 

žmogiškieji 

Mokytojai patobulins ugdymo proceso 

organizavimo kompetencijas. Seminare dalyvaus 

ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų. 

 

12. Metodinės tarybos posėdis ,,Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo  rezultatų aptarimas“. 

A. Petreikis,   

R. Rugelienė, 

V. Naujokienė, 

R. Valčiukienė, 

L. Railienė 

Žmogiškieji 

Gauta grįžtamojo ryšio informacija, reikalinga 

ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, tikslingai 

koreguojamas ir tobulinamas ugdymo procesas.  

13. Metodinės tarybos posėdis ,,2021-2022  m.m. 

progimnazijos ugdymo plano vykdymas. Siūlymai 

2022-2023 m.m. ugdymo plano koregavimui”. 

Metodinė taryba  Išanalizuoti 2021-2022 m. m. progimnazijos 

ugdymo vykdymo niuansai, pateikti siūlymai 

ugdymo plano rengimo darbo grupei dėl 2022-

2023 m. m. ugdymo plano koregavimo. 

 

14. Diskusija Metodinės tarybos posėdyje ,,Inovacijų 

naudojimas, nauda, iššūkiai”. 

A.Petreikis  Aptartos integruoto ugdymo sėkmės, iššūkiai, 

susitarta dėl ilgalaikių planų rengimo, integruoto 

ugdymo tobulinimo. 

 

15. Ilgalaikių planų rengimas. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Birželis-

rugpjūtis 

Bendradarbiaujant dalykų metodinių grupių 

mokytojams parengti ilgalaikiai planai 

atsižvelgiant į progimnazijos tikslus, keliamus 

uždavinius, Bendrąsias programas, praėjusių 

mokslo metų patirtis. 
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1.2. Tenkinti gabių ir talentingų mokinių poreikius, tobulinti jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.  

Eil.

Nr. 

Veikla  Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas  Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1. Konsultacijų organizavimas ir pagalbos gabiems 

mokiniams teikimas. 

S. Denisova,   

A. Petreikis  

Sausis-

gruodis 

Progimnazijos 

lėšos 

Parengtas konsultacijų tvarkaraštis gabių 

mokinių ugdymui, vedamos konsultacijos, su 

mokiniais dirbama pagal parengtas programas, 

analizuojami pasiekimai, daromos išvados, 

priimami sprendimai, mokiniai pasiekia aukštų 

rezultatų rajono, šalies olimpiadose bei 

konkursuose. 

 

2. Gabių mokinių atpažinimo tyrimas.  J. Žuravliovienė Vasaris– 

balandis 

Žmogiškieji Identifikuoti 2 klasių gabūs mokiniai, 

papildytas gabių mokinių sąrašas. Ugdymo 

turinys pritaikytas mokinių ugdymo(si) 

poreikiams. Gerės ugdymo ir ugdymosi 

kokybė. 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai gabių 

mokinių ugdymo klausimais. 

S. Denisova, 

A.Petreikis  

Kovas-

lapkritis Progimnazijos 

lėšos 

Pedagogai įgis kompetencijų gabių mokinių 

ugdymo klausimais. Įgytas žinias taikys 

ugdyme. 

 

4. Gabių mokinių atpažinimo tyrimo rezultatų 

aptarimas ir pristatymas. 

J. Žuravliovienė, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai Gegužė 

Žmogiškieji 

 

Mokytojai, susipažinę su gabių mokinių 

identifikavimo tyrimo rezultatais,  ugdymo 

turinį pritaikys mokinių ugdymo(si) 

poreikiams. 

 

5. Metodinės tarybos posėdis „Mokinių, 

dalyvavusių olimpiadose, konkursuose, 

pasiekimai“. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Birželis 

Pristatyti mokinių pasiekimai, aptarti gabių 

mokinių ugdymo tobulinimo klausimai.  

6. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

posėdis ,,Konsultacijų mokiniams paklausa, 

tikslingumas“. 

R.Rugelienė  Įvertintas konsultacijų mokiniams 

tikslingumas, įtaka mokymosi rezultatams, 

numatomos konsultacijos 2022-2023 m. m. 
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 Konkursai     

7. Respublikinis Bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 

klasių mokinių konkursas ,,Ateities miestai". 

A.Rudienė 

 

 

Sausis  

 

 

 

Žmogiškieji 

Mokiniai, panaudodami turimas žinias, 

įgūdžius, išbandys įvairias technikas, 

kūrybiškai sukurs meninius gaminius, bus 

įvertinti progimnazijoje, rajone bei šalyje. 

8. Respublikinis projektas „Dainuojanti klasė“. Ž. Vancevičienė Sausis- 

gruodis 

Mokiniai turės galimybę  mokytis įvairios 

tematikos kūrinių, plės savo akiratį, ugdys 

gebėjimą bendradarbiauti, pasitikėti, ugdys  

atsakomybės jausmą. 

9. Nacionalinis diktanto anglų kalba rašymo 

konkursas ,,Klausomės ir rašome“ („Listen to 

Write“) 3 klasių mokiniams.  

K. Blužaitė 

Vasaris 

Mokiniai gilins anglų kalbos žinias, ugdysis 

klausymo ir rašymo įgūdžius. 

10. Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių 

mokiniams. 

R. Vabalienė,   

E. Zabutkienė 

Ugdomi meninio skaitymo įgūdžiai, sudaromos 

sąlygos individualiems gebėjimams atsiskleisti, 

skatinama mokinių saviraiška. 

11. Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 

2022“ 1-8 klasių mokiniams. 

R. Valčiukienė, 

V.Ramoškaitė, 

M.Marčiulionienė, 

K. Balaikienė 
Sausis, 

vasaris 

 

Lavės mokinių atmintis, matematiniai 

gebėjimai, asmeninės, pažinimo, iniciatyvumo 

ir kūrybiškumo kompetencijos. Sudarytos 

galimybės įsivertinti savo žinias, pasiekimus 

šalies lygiu. 

12. „Istorijos Kengūra 2022“  3–8 klasių mokiniams. J. Daugnorienė, 

J. Pleskutė 

 

Žmogiškieji, 

tėvų lėšos 

 

Sudarytos sąlygos mokiniams įsivertinti savo 

gebėjimus šalies lygiu, plečiamos žinios, 

ugdomos bendrosios kompetencijos. 

13. „Gamtos Kengūra 2022“. R. Dzikienė 

Vasaris 

Ugdomas gamtamokslinis mokinių 

raštingumas, tenkinami gabių mokinių 

poreikiai. 

14. „Kalbų Kengūra 2022“. Lietuvių kalba. V. Žemaitienė, 

R. Galinauskienė 

Vasaris-

kovas 

Sudarytos sąlygos mokiniams įsivertinti savo 

gebėjimus šalies lygiu, tenkinami gabių vaikų 

poreikiai. 

15. „Kalbų Kengūra 2022“. Užsienio kalbos. R. Tijūnaitienė Mokiniai turtins žodyną, gilins užsienio kalbų 

žinias, gerės komunikavimo ir pažinimo 

kompetencijos. Pasilygins savo pasiekimus 

šalies lygiu. 
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16. Lietuvių kalbos diktanto konkursas 

„Raštingiausias pradinukas“  Kėdainių rajono 2-4 

klasių mokiniams. 

I.Šelekienė, 

A.Bernadišienė, 

D.O.Urbienė 

Vasaris-

kovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdomi mokinių raštingumo gebėjimai. 

Sudaromos sąlygos mokiniams įsivertinti  

gebėjimus rajono lygiu. 

17. Progimnazijos ir rajono dailyraščio konkursas  5–

6 klasių mokiniams. 

V. Vaičiulionytė Lavinami mokinių dailaus rašto gebėjimai, 

taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo 

įgūdžiai. 18. Progimnazijos ir rajono dailyraščio konkursas 8 

klasių mokiniams. 

R. Vabalienė 

19. Nacionalinis tautodailės konkursas „Sidabro 

vainikėlis“. 

A. Vasiliauskas Sudarytos galimybės mokinių individualiems 

gebėjimams atsiskleisti, skatinama mokinių 

saviraiška, kūrybiškumas. 

20. Progimnazijos  6 klasių mokinių diktanto 

konkursas. 

V. Vaičiulionytė, 

V. Naujokienė, 

R. Galinauskienė 

 

Ugdomas raštingumas, tenkinami gabių 

mokinių poreikiai. 

21. Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 5 klasių 

mokiniams. 

R. Galinauskienė, 

V. Naujokienė 

Tobulės mokinių dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos, ugdoma pagarba gimtajai 

kalbai. 22. Viktorina „Kalba – langas į pasaulį“ 6 klasių 

mokiniams. 

V. Vaičiulionytė, 

V. Naujokienė, 

R. Galinauskienėg 

23. Mokinių kūrybinių darbų paroda „Mokomės 

užsienio kalbų  iliustruodami''. 

S. Štombergienė 

Kovas 

Mokiniai tobulins kalbines, komunikacines, 

kūrybiškumo kompetencijas. 

24. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. R. Galinauskienė Lavės mokinių kūrybiškumas, gebėjimas 

tiksliai ir taikliai reikšti mintis, skatinama 

mokinių saviraiška. 

25. Nacionalinis mokinių konkursas "Lietuvos kovų 

už laisvę ir netekčių istorija". 

A.Rudienė Mokiniai, panaudodami turimas žinias, 

įgūdžius, išbandys įvairias technikas, 

kūrybiškai sukurs meninius gaminius, bus 

įvertinti progimnazijoje, rajone bei 

respublikoje. 

26. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2022“. 

R.Rugelienė, 

R. Valčiukienė 

Sudarytos galimybės įsivertinti savo žinias, 

pasiekimus šalies lygiu, skatinama mokinių 

mokymosi motyvacija, ugdomos bendrosios 

kompetencijos. 
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27. Respublikos anglų kalbos konkursas „Olympis 

2022“ pradinių klasių mokiniams. 

K. Blužaitė 

Kovas 

 

 

 

Žmogiškieji 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai turtins žodyną, gilins užsienio kalbų 

žinias, ugdysis komunikavimo, pažinimo 

kompetencijas. 

28. Progimnazijos ir rajono rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas 5–8 klasių mokiniams. 

S. Štombergienė Kovas, 

gegužė 

Mokiniai ugdysis komunikacinius, kūrybinius, 

žodžio raiškos  gebėjimus, susipažins su rusų 

poetų kūryba.  Atrinktiems mokiniams 

sudaryta galimybė palyginti savo gebėjimus 

rajono lygiu. 

29. Konkursas ,,Tariame paraidžiui“ („Spelling Bee“) 

5-8 klasių mokiniams.  

J. Armanavičienė 

Balandis 

 

Mokiniai lavins anglų kalbos įgūdžius, ugdysis 

gebėjimą pasakyti žodį paraidžiui. 

30. Anglų kalbos savaitė. 

 

R. Tijūnaitienė Mokiniai susipažins su anglų poetų kūryba,  

gilins kalbos žinias, ugdysis meninio skaitymo 

įgūdžius. 

31. Progimnazijos, rajono dailaus rašto konkursas 

„Rašom“ 1-4 klasių mokiniams. 

D.Selvenienė Lavinami ir įvertinami 1-4 klasių mokinių 

dailaus rašto gebėjimai progimnazijos, rajono 

lygiu. 

32. Rajono vokiečių kalbos konkursas 8 klasių 

mokiniams. 

I.Tomkuvienė Mokiniai ugdysis komunikacinius ir kūrybinius 

gebėjimus, atstovaus progimnazijai rajono 

konkurse. 

33.  XIV „Europietiškos dainos fiesta 2022“. R. Tijūnaitienė Mokiniai pademonstruos, kaip geba taikyti 

įgytas žinias, realizuos kūrybiškumo siekį, 

bendradarbiaus su kitų rajono ugdymo įstaigų 

mokiniais. 

34. Rajono anglų kalbos poezijos popietė pradinių 

klasių mokiniams ,,Poezija ir drama“ („Poetry and 

Drama“). 

K.Blužaitė Gegužė Mokiniai susipažins su poetų kūryba, raiškiai 

skaitys ir deklamuos, gilins anglų kalbos 

žinias, tobulins pažinimo, komunikavimo, 

socialines ir asmenines kompetencijas. 

35. Progimnazijos ir rajono meninio skaitymo šventė  

„Su knyga per gyvenimą“ 1– 4  klasių mokiniams. 

J.Gustienė, 

J.Daugnorienė 

Birželis Lavinami ir įvertinami 1-4 klasių mokinių 

raiškaus skaitymo gebėjimai progimnazijos ir 

rajono lygiu. 

36. Protmūšis ,,Ar esate anglų kalbos žinovas?“( „Are 

you an expert of English?“). 

O. Nečajeva, 

N. Maskoliūnienė 

Mokiniai ugdysis toleranciją, mokysis dirbti 

grupėse, lavins anglų kalbos žinias. 
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37. Europos kalbų diena. 

 

 

V. Valantiejienė 

 

 

Rugsėjis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai dalyvaus įvairiose veiklose, gilins 

kalbines, komunikacines žinias, ugdysis 

pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijas. 

38. Respublikinis nuotolinis Protų mūšis „Mažasis 

lyderis“ 3-4 klasių mokiniams. 

D.Selvenienė 

 

Lapkritis Mokiniai ugdysis kritinį mąstymą, 

pilietiškumą, mokėjimo mokytis kompetenciją, 

skatinama lyderystė. 

39. Progimnazijos anglų kalbos konkursai: 

 6 klasių mokiniams; 

 8 klasių mokiniams. 

D. Ereksonienė, 

R. Tijūnaitienė, 

N. Maskoliūnienė, 

O. Nečajeva 

Mokiniai pasitikrins anglų kalbos žinias, bus 

atrinkti mokiniai, kurie atstovaus rajono 

konkurse, palygins savo žinias su kitų rajono 

mokyklų mokinių žiniomis. 

40. Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras 2022“. 

J. Gustienė, 

R. Švaikauskienė, 

A. Jasiulienė, 

K. Balaikienė 

Sudarytos galimybės įsivertinti savo žinias, 

pasiekimus šalies lygiu, skatinama mokinių 

mokymosi motyvacija, ugdomos bendrosios 

kompetencijos.  

41. Rajono konkursas ,,Kviečiame į mano miestą“ 

(„Welcome to My Town“).  

K. Blužaitė Mokiniai gilins užsienio kalbos žinias ir 

meninius gebėjimus. 

42. Kauno katechetikos centro Kalėdinis dailyraščio 

konkursas „Geroji žinia”. 

N. Čeidienė Lapkritis–

gruodis 

Tobulės raštingumo įgūdžiai, saviraiška, 

įsigilins į kalėdinius įvykius, rašys Šventojo 

Rašto tekstą, jį kūrybiškai apipavidalins, 

atsižvelgdami į senųjų Biblijų raštus.  

43. Respublikos „Kalbų kengūra 2022. Lyderių turas“ 

konkursas. 

R.Tijūnaitienė Gruodis 

 
Žmogiškieji, 

tėvų lėšos 

Mokiniai turtins žodyną, gilins užsienio kalbų 

žinias, ugdysis komunikavimo, pažinimo 

kompetencijas. 

44. Pradinių klasių integruotas anglų kalbos bei dailės 

ir technologijų konkursas ,,Kuriu žiemužės pasaką 

2022". 

J. Armanavičienė 

Žmogiškieji 

Pradinių klasių mokiniai  pagilins anglų kalbos 

skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius, tobulins 

kalbines komunikavimo kompetencijas. 

 Olimpiados     

45. Technologijų olimpiada ,,Kūrybos virusas 2022“. B. Navickienė Sausis- 

kovas 

Žmogiškieji, 

progimnazijos 

lėšos 

Mokiniai panaudos kūrybinį potencialą kuriant 

savito stiliaus kūrinius, atskleis meninės 

raiškos poreikius ir gebėjimus. 
46. 10-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė 

47. 28-oji dailės olimpiada ,,Laikmečių atradimai" 8 

klasių mokiniams. 

A. Rudienė Vasaris Žmogiškieji 
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48. Progimnazijos ir rajono  rusų kalbos olimpiada 8 

klasių mokiniams. 

V. Valantiejienė 

Kovas 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

Mokiniai turtins žodyną, gilins užsienio kalbų 

žinias, gerės komunikavimo ir pažinimo 

kompetencijos. 

 

49. Progimnazijos informacinių technologijų 

olimpiada 5-8 klasių mokiniams. 

K. Balaikienė, 

A. Jasiulienė 

Mokiniai ugdysis informacinių technologijų 

gebėjimus, lavės mokėjimo mokytis, pažinimo 

kompetencijos.  

 

50. Progimnazijos  geografijos olimpiada  ,,Mano 

gaublys 2022“  6-8 klasių mokiniams. 

L. Railienė  Mokiniai gilins geografijos žinias ir bendrąsias 

kompetencijas. 

 

51. Kėdainių rajono matematikos olimpiada 

„Geriausias matematikas“ 3-4 klasių mokiniams. 

V.Katkuvienė, 

R.Rugelienė 

Gegužė Lavės mokinių atmintis, matematiniai 

gebėjimai, asmeninės, pažinimo, iniciatyvumo 

ir kūrybiškumo kompetencijos.   

 

52. Respublikos anglų kalbos olimpiada „Kings“. O. Nečajeva Spalis 
Žmogiškieji, 

tėvų lėšos 

Mokiniai gilins užsienio kalbų žinias, ugdysis 

komunikavimo, pažinimo kompetencijas, 

varžysis dėl prizinio fondo. 

53. XXII nacionalinė moksleivių ir mokytojų 

konferencija „Gamta ir mes“. 

L. Railienė Balandis Žmogiškieji, 

progimnazijos 

lėšos 

Pasidalinta patirtimi ruošiant mokinius atlikti 

tiriamuosius darbus, tiriamųjų metodų 

naujovėmis, gamtosaugos klausimais. 

54. Mokinių  kūrybinių darbų parodų organizavimas. A.Rudienė, 

A.Vasiliauskas, 

B.Navickienė, 

E.Kavoliūnienė 

Sausis–

gruodis 

Žmogiškieji 

Ugdoma mokinių saviraiška, tenkinami gabių 

mokinių poreikiai. Sudarytos galimybės 

mokiniams pasitikrinti asmeninius pasiekimus 

rajono ir šalies lygiu. 

 

55. Gabių mokinių ugdymo efektyvumo įvertinimas. Darbo su gabiais 

mokiniais grupė 

Gruodis Apibendrinti darbo su gabiais mokiniais grupės 

veiklos rezultatai. Pateiktos rekomendacijos 

mokytojams ir numatytos tolesnės darbo 

kryptys gabių mokinių ugdymo poreikiams 

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

2.1. Ugdyti socialinius emocinius bei sveikos gyvensenos įgūdžius, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam mokiniui. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.  Socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS 

QUEST „Paauglystės kryžkelės“ vykdymas 5-8 

klasių mokiniams. 

A.Sakavičius  

 

 

 

Sausis- 

gruodis 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerės santykiai tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, mokiniai įgis didesnę socialinę – 

emocinę kompetenciją, mažės patyčių mastas. 

2.  Socialinius emocinius įgūdžius lavinančios bei 

smurto prevencijos programos „Antras žingsnis“ 

vykdymas 1–4 klasių mokiniams. 

 

S.Denisova 

3.  Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklas 1–8 

klasių mokiniams.  

V.Gapšienė, 

E.Račinskienė 

Formuosis mokinių pozityvaus savęs 

vertinimo, pasitikėjimo savimi ir atsakingo 

elgesio nuostatos. 

4.  Prevenciniai, teisinio švietimo užsiėmimai 5-8 

klasių mokiniams. 

V.Gapšienė 

 

Mokiniai įgis sveikos gyvensenos, teisinės 

atsakomybės žinių. 

5.  Tarptautinės saugesnio interneto savaitės 

minėjimas 1-4 klasių mokiniams. 

R.Rugelienė,  

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Vasaris Mokiniai ugdys saugaus elgesio internete 

įgūdžius. 

6.  Lankstinuko „Kur kreiptis paaugliui kritinėse 

situacijose“ rengimas 8 klasių mokiniams. 

Z.Budginienė Kovas Mokiniai gebės analizuoti kritinę situaciją ir 

saugiai jausis jai įvykus. 

7.  Paskaita „Psichoaktyvių medžiagų poveikis 

sveikatai“ 4 klasių mokiniams. 

A.Variakojienė 

 

Kovas, 

balandis 

Mokiniai susipažins su psichoaktyvių medžiagų 

žala žmogui, ugdys sveikos gyvensenos 

nuostatas. 

8.  Akcija „Savaitė be patyčių“. S.Vievesienė, 

V.Gapšienė, 

E.Račinskienė 

Kovas Bendruomenės nariai plėtos draugiškumo, 

pagarbos vienas kitam nuostatas. 

9.  Viktorina „Sveikatos mozaika“ 6 klasių 

mokiniams. 

A.Variakojienė, 

V.Gapšienė 

Gegužė Mokiniai įgis žinių apie sveiką gyvenseną ir 

gebės jas taikyti. 

10.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas socialinio ir 

emocinio ugdymo srityje - mokymai „Atvira 

širdis“. 

A.Sakavičius Balandis Mokytojai ugdys socialines emocines 

kompetencijas ir praktiškai gebės taikyti įgytas 

žinias. 
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11.  Vaikų dieninė vasaros poilsio stovykla „Pašėlusi 

vasara“ 1-4 klasių mokiniams. 

E.Račinskienė 

Birželis 

Žmogiškieji 

Mokiniai ugdys socialines emocines 

kompetencijas, įgis sveikos gyvensenos žinių. 

12.  Pranešimas pradinio ugdymo mokytojams 

,,Emocinis intelektas – kuo jis svarbus ir kaip jį 

ugdyti?“ 

E.Jankūnienė Pradinio ugdymo mokytojai tobulins 

kvalifikaciją emocinio ugdymo srityje ir 

praktiškai gebės taikyti įgytas žinias. 

13.  Antrų klasių mokinių projektas „Oranžinis 

kamuolys“, skirtas Lietuvos krepšinio 100-ečiui 

paminėti. 

V.Žemaitienė, 

I.Vyšniauskaitė, 

R.Rugelienė, 

A.Pankratjevas, 

R.Dzikienė 

Mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius, 

mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. 

14.  Trečių klasių mokinių sportinė pramoga 

„Krepšinis mus vienija“. 

V. Stankevičienė, 

J. Gustienė, 

D. Selvenienė, 

R. Levanienė, 

A. Bernadišienė, 

15.  Rudens kroso varžybos. Ž.Blandienė, 

A.Šelekas, 

R.Grunskis 

Rugsėjis Mokiniai sportuodami ugdys harmoningą, 

kūrybingą, atsakingą asmenybę, lavins 

sportinius gebėjimus. 

16.  Tarpklasinės 5-6 klasių kvadrato varžybos. Ž.Blandienė, 

A.Šelekas, 

R.Grunskis 
Spalis, 

lapkritis 
17.  Tarpklasinės 7-8 klasių krepšinio varžybos. A.Šelekas, 

R.Grunskis 

18.  Geros savijautos diena. A.Sakavičius Spalis Gerės santykiai tarp mokinių, mokiniai įgis 

didesnę socialinę emocinę kompetenciją. 

19.  Akcija „Būk matomas“. I.Valatkaitė 

Lapkritis 

Mokiniai įtvirtins saugaus eismo įgūdžius. 

 

20.  Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. 

 

S.Vievesienė, 

V.Gapšienė, 

E.Račinskienė 

Mokiniai ugdysis pilietiškumo nuostatas, 

grindžiamas partneryste, savitarpio pagalba, 

pagarba sau ir kitam. 

 

21.  Stalo teniso turnyras Progimnazijos mokinių 

prezidento taurei laimėti. 

R.Grunskis Lapkritis, 

gruodis 

Mokiniai ugdysis harmoningą, atsakingą 

asmenybę, lavins sportinius gebėjimus. 
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22.  Antrų klasių mokinių sportinės estafetės, skirtos 

Lietuvos krepšinio 100-ečiui paminėti 

E. Jankūnienė, 

V. Katkuvienė, 

I. Šelekienė, 

R. Švaikauskienė 
Gruodis Žmogiškieji 

Mokiniai ugdysis savitarpio pagalbos, 

atsakomybės, sveikos gyvensenos įgūdžius. 

23.  Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas.  A.Variakojienė,  

S.Vievesienė 

Mokiniai įgis žinių apie sveiką gyvenseną ir 

gebės jas taikyti. 

 

2.2. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

1.  Mokinių apklausa „Ko norėčiau? Ką galiu pats?“ S.Vievesienė 

Sausis 

Žmogiškieji 

Išsiaiškinti mokinių norai ir galimybės. 

2.  V-asis bendruomenės šachmatų turnyras 

„Šachmatų karalius 2022“. 

Tėvų klubas Suorganizuotas bendruomenė vienijantis 

renginys. 

3.  Akcija, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti, 

„Atmintis gyva, nes liudija“, iniciatyva 

„Neužmirštuolė“. 

S.Vievesienė 

 

Prisiminti istoriniai faktai, ugdoma pagarba 

žuvusiems už Lietuvos laisvę. 

4.  Renginys, skirtas Tarptautinei Holokausto aukų 

dienai paminėti. 

 

R. Galinauskienė,  

J. Pleskutė,  

V. Domkutė 

Ugdomos bendražmogiškosios vertybės. 

5.  Dalyvavimas LMS programoje „Laikas jausti“. M. Lipnius, 

E. Plyčiūvaitytė 

Sausis-

birželis 

Saugi ir pozityvi emocinė aplinka 

progimnazijos bendruomenėje. 

6.  Bendradarbiavimas su Kėdainių rajono mokinių 

taryba ir Kėdainių rajono mokyklų mokinių 

tarybomis. 

E. Katkevičiūtė 

Sausis-

gruodis  

Aktyvesnis bendravimas, bendradarbiavimo 

patirties įgijimas, pasitikėjimo savo jėgomis 

stiprėjimas. 

7.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

(VTA skyrius, policija, seniūnijos, Kėdainių raj. 

savivaldybė, ŠPT ir kt.).  

E.Račinskienė, 

V.Gapšienė, 

J.Žuravliovienė, 

E.Leikuvienė, 

R.Butkevičienė 

Teikiama kompleksinė pagalba mokytojams, 

mokiniams, tėvams, užtikrintas rezultatyvus 

bendradarbiavimas sprendžiant iškylančias 

problemas. 
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8.  ,,Erasmus+ KA229“ tarptautinių projektų 

vykdymas: 

- „Ekologinė ir kultūrinė upių svarba aplinkai“ 

(R.I.V.E.R.S.); 

- „Gyvenimo įgūdžių ir emocinio intelekto 

ugdymas“ (T.A.L.E.S.); 

- „Tyrinėkime, patirkime ir tobulėkime kartu su 

technologijomis” (EXEXENTE). 

O. Nečajeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis - 

gruodis 

 

 

 

 

Projektų lėšos 

Mokiniai ugdysis bendrąsias bei socialines 

emocines kompetencijas. 

SUP turintiems mokiniams bus suteikta 

daugiau galimybių išmokti pagrindinių 

įgūdžių, naudojant patrauklius metodus, 

tokius kaip mokymasis bendradarbiaujant, 

žaidžiant įvairus lavinančius žaidimus. 

Bus tobulinami mokinių ir mokytojų 

bendravimo įgūdžiai gimtąja ir anglų 

kalbomis. Mokiniai plės savo komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir IKT 

naudojimo kompetencijas, bendradarbiaus su 

kitų šalių delegacijomis. 

9.  Tarptautinių eTwinning  projektų vykdymas: 

- „RIVER“; 

- „Traditional storytelling“; 

- „Christmas and New Year‘s story time“. 

O. Nečajeva 

 

 

Mokiniai tobulins skaitmenines 

kompetencijas, kurs skaitmeninius produktus  

naudodami nemokamus internetinius Web2.0 

įrankius, didės  mokinių mokymosi 

motyvacija, ugdysis pasitikėjimą savimi. 

10.  Atliekų rūšiavimo iniciatyva  „Panaudotų 

elementų dėžutės visuose aukštuose“. 

M. Ardavičiūtė 

Vasaris 

Žmogiškieji 

Visuose progimnazijos aukštuose įrengtos 

panaudotų elementų dėžutės, bendruomenės 

nariai raginami atsakingai rūšiuoti. 

11.  I pusmečio baigimo šventės „Pirmas pusmetis 

įskaitytas!...“  1-8 klasių mokiniams. 

 

S. Vievesienė, 

J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 

Prasmingas laisvalaikis, sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai. 

12.  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė 

„Kuriame Lietuvai“. 

Bendruomenės iniciatyva „Iš širdies“. 

S. Vievesienė, 

J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 

Bendruomenės narių kartu sugiedotas 

Lietuvos Respublikos himnas, prisimintos 

signatarų pavardės, perskaitytas Lietuvos 

nepriklausomybės aktas. Mokinių žinių 

gilinimas, pilietinės, tautinės savimonės 

ugdymas. 

 

13.  Konkursas „Kiečiausia“ klasė“ 5-8 klasių 

mokiniams. 

S. Matažinskaitė, 

E. Katkevičiūtė 

Vasaris-

birželis 

Klasių bendruomenių stiprėjimas, sveika 

konkurencija. 



23 

 

14.  Stalo žaidimų stalų įrengimas progimnazijos 

erdvėse. 

S. Matažinskaitė, 

I. Tamulis 

Vasaris 

Žmogiškieji 

Įrengtos patogios  stalo žaidimų vietos. 

15.  Tyrimų pristatymai mokinių tėvams: 

- „5 klasių mokinių adaptacija“; 

- „1 klasių mokinių adaptacija“. 

J.Žuravliovienė 

 

 

Tėvai supažindinti su mokinių ugdymo(si) ir 

saviraiškos poreikiais. 

16.  Tvarkingiausio 5–6 klasių mokinių sąsiuvinio 

paroda. 

 

V. Vaičiulionytė, 

V. Naujokienė,   

R. Galinauskienė 
Kovas 

Progimnazijos informacijos centre 

eksponuojami tvarkingiausi mokinių 

sąsiuviniai,  ugdoma tvarkingo rašto kultūra. 

17.  Iniciatyva „Raudonos nosies diena“. G. Matulytė Ugdomas geranoriškumas, atjauta, surinktos 

lėšos aukojamos tikslinei grupei. 

18.  Socialinė akcija „Skirtingų kojinių diena“. G. Matulytė Ugdomas geranoriškumas, tolerancija. 

19.  5-8 klasių seniūnų mokymai. R. Maskoliūnaitė Kovas, 

spalis 

Surengti mokymai, stiprinantys klasių 

savivaldas.   

20.  Stalo teniso turnyras, skirtas progimnazijos 

mokinių prezidento taurei laimėti. 

 

A. Erminas 

Kovas 

Pristatyti ir išanalizuoti apklausos rezultatai, 

numatytos priemonės, padėsiančios užtikrinti 

patyčių mažėjimą. 

21.  Užgavėnių linksmybės „Kepame blynus ir 

vaišiname visus“. 

S. Vievesienė, 

MT 

Gilesnis tradicijų pažinimas, puoselėjimas. 

22.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

šventė. 

1-4 klasių mokinių piešinių paroda, skirta Kovo 

11-ajai „Brangiausios spalvos“. 

R. Plučiuvienė, 

Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė, 

L. Kubiliūnienė,  

S. Vievesienė, 

J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 

Paminėta Lietuvai ir kiekvienam piliečiui 

svarbi diena. 

23.  „Amatų diena“. Kūrybinės dirbtuvės. B. Rimkevičiūtė, 

A. Rudienė, 

E. Kavoliūnienė,       

A. Vasiliauskas 

Mokiniai įgis žinių apie amatų istorinę kilmę, 

sužinos, kur ir kada šiais amatais žmonės 

vertėsi.  

24.  VI bendruomenės sporto šventė „Sportas mus 

vienija“. 

Ž. Blandienė,                   

R. Grunskis,         

A. Šelekas,  

S. Vievesienė 

Skatinti progimnazijos bendruomenę būti 

fiziškai  aktyviai, patirti bendrumo jausmą, 

teigiamas emocijas. 
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25.  Iniciatyva, skirta Žemės dienai, „Bundanti gamta“. J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 
Kovas 

Žmogiškieji 

Mokinių kūrybinių, meninių, praktinių 

gebėjimų ugdymas. 

26.  Europos muzikos dienos progimnazijoje. Ž. Vancevičienė Mokiniai atskleis savo muzikinius gebėjimus, 

vyks kultūros sklaida. 

27.  8 klasių mokinių sukurto sendinto pirmojo knygos 

puslapio paroda, skirta M. Mažvydo „Katekizmo“ 

475-osioms metinėms paminėti. 

V. Vaičiulionytė, 

V. Naujokienė,   

A. Rudienė 

Balandis 

Paroda eksponuojama progimnazijos erdvėje, 

ugdomas mokinių kūrybiškumas. 

28.  Gavėnia – Jėzaus gyvenimo įvykiai.  Švento Rašto 

tekstų skaitymai 5, 8 klasių mokiniams.  

N. Čeidienė Ugdomi mokinių skaitymo įgūdžiai, skatinama 

mokinių saviraiška, pažintis su Šv. Raštu. 

29.  Mokinių apklausa „Neformaliojo vaikų švietimo 

programų poreikiai“. 

S. Vievesienė Ištirti mokinių saviraiškos poreikiai, 

pasiūlytos naujos programos. 

30.  Pradinių klasių mokinių integruoti projektai: 

- „Laiškas mamai” (3 klasių); 

- „Mano raštuotas puodelis“ (1 klasių); 

- ,,Pavasario ženklai gamtoje ir žmogaus 

gyvenime“ (4 klasių). 

1, 3, 4 klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji, 

kultūros paso 

lėšos 

Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti 

dalyvaudami projektinėje veikloje, telks 

klasės bendruomenę, įgis žinių. 

31.  Naujų narių į MT atranka. E. Katkevičiūtė 

Gegužė Žmogiškieji 

Išrinkti nauji MT nariai. 

32.  Mokinių apklausa „Neformaliojo vaikų švietimo 

programų ir mokinių lūkesčių dermė”. 

S.Vievesienė, 

A.Sakavičius 

Išsiaiškinta, ar neformaliojo vaikų švietimo 

programų turinys atitinka mokinių lūkesčius, 

atliktos turinio korekcijos. 

33.  Meno šventė. R. Plučiuvienė, 

Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė, 

L. Kubiliūnienė, 

B. Navickienė, 

A. Rudienė, 

S. Vievesienė        

 

Sustiprėjusi  bendravimo ir bendradarbiavimo 

sąveika tarp mokinių, mokytojų ir tėvų, 

meninės saviraiškos galimybės mokiniams. 

34.   „Abėcėlės šventė“ 1 klasių mokiniams. R. Plučiuvienė, 

Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė, 

L. Kubiliūnienė 

 

Stiprės bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai. Sudarytos sąlygos saviraiškai ir 

kūrybiškumui. Mokiniai patirs teigiamų 

emocijų.  
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35.  Atvirų durų diena būsimiesiems pirmokams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

S. Denisova,  

būsimų pirmokų 

mokytojai 

Gegužė, 

birželis 

Žmogiškieji 

 

Būsimiems pirmokams ir jų tėveliams bus 

pristatyta  progimnazija, ugdomosios erdvės, 

klasės, parodytas vaikų kurtas spektaklis.  

36.  Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo 

šventė „Lik sveika, pradine!“ 

S. Denisova,  

G. Rymonienė,  

J. Daugnorienė, 

D.O. Urbienė,  

I. Kvitnickienė 

Birželis 

Stiprės mokinių ir tėvų ryšys su progimnazija. 

37.  Kėdainių dekanato jaunimo diena. N. Čeidienė Progimnazijos mokiniai susipažins su 

bendraamžiais ir bendraminčiais iš kitų 

mokyklų, ugdys tikėjimo žinias, savitarpio 

pagarbos, draugiškumo nuostatas. 

38.  XII nominacijų teikimo šventė ,,Metų rytiečiai“. 

 

E. Katkevičiūtė, 

M. Aušvicaitė 
Žmogiškieji,  

rėmėjų lėšos 

Suorganizuotas patrauklus renginys 

progimnazijos bendruomenei,  

skatinantis turiningai leisti laisvalaikį, 

apdovanoti laimėtojai, ugdomas 

bendruomeniškumas. 

39.  Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, 

„Margaspalvės gėlės“. 

J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 
Žmogiškieji 

Mokinių kūrybinių, meninių, praktinių 

gebėjimų ugdymas. 

40.  Mokslo metų baigimo šventė „Sveika, Vasara!“ 1-

3 klasių mokiniams. 

J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 

Mokinių kūrybinių, praktinių, fizinių  

gebėjimų ugdymas. 

41.  Šventinis gabių mokinių ir mokytojų pagerbimo 

vakaras „Sėkmės raktas“. 

S. Vievesienė Žmogiškieji, 

rėmėjų lėšos 

Pagerbti progimnaziją garsinę mokiniai ir 

mokytojai. 

42.  Iškyla „Žalios jaunystės pievos“. S. Vievesienė 

 

 

Žmogiškieji, 

tėvų lėšos 

Surengta iškyla gamtoje, kurioje ugdomos 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos. 

43.  Aštuntokų atsisveikinimo su progimnazija šventė 

„Su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam“. 

S. Vievesienė, 

8 klasių vadovai 

Žmogiškieji 

Surengta atsisveikinimo su progimnazija 

šventė aštuntokams. 

44.  Neformaliojo vaikų švietimo programų 

pristatymas „Būrelių mugė“. 

S. Vievesienė 

Rugsėjis 

Mokiniams suteikta informacija apie 

neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūlą. 

45.  Mokslo ir žinių diena. S. Vievesienė Suorganizuotas mokslo metų pradžios 

renginys bendruomenei. 
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46.  Popietė penktokams „Mes čia...“ S. Vievesienė 

 

Rugsėjis 

Žmogiškieji Tikslinei grupei pristatytos progimnazijos 

tradicijos, istorija. 

47.  IX Solidarumo bėgimas. S. Vievesienė, 

Ž. Blandienė  

Tėvų lėšos Diegiamos  solidarumo ir empatijos vertybės,  

raginimas susimąstyti apie vaiko teises. 

48.  Europos judumo savaitės veiklos. 

Renginys „Įveik kliūtis paspirtuku“ 2-4 klasių 

mokiniams. 

S.Vievesienė, 

R. Grunskis, 

2-4 klasių vadovai 

Žmogiškieji Suorganizuotos  judriosios  veiklos, 

skatinančios  aktyviai leisti pertraukas. 

49.  ,,Erasmus“ dienos. O. Nečajeva, 

N. Maskoliūnienė 

 

Spalis 

Projektų lėšos 

Mokiniai susipažins su partnerių šalių kultūra 

ir tradicijomis, lavins kalbinius ir IKT 

įgūdžius, kūrybiškumą. 

50.  XII progimnazijos mokinių prezidento rinkimai. M. Aušvicaitė 

Žmogiškieji 

Išrinktas progimnazijos mokinių prezidentas. 

51.  Tarptautinės mokytojų dienos šventė. S.Vievesienė Suorganizuota turininga ir prasminga šventė 

mokytojams.  

52.  Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. S.Vievesienė Pasitikrintos ir  pagilintos žinios apie 

Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

53.  Mokymai mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) tikslinėse grupėse:  

- „Kaip padėti vaikui mokytis?“ (1-5 klasių 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams); 

- „Kaip didinti vaikų motyvaciją mokytis ir kurti 

ugdymui (si) palankią aplinką?“ (5-8 klasių 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Metodinė taryba,  

R. Rugelienė,  

J.Žuravliovienė,  

E. Leikuvienė, 

J.Žuravliovienė,  

V.Gapšienė 

 

Žmogiškieji, 

progimnazijos 

lėšos 

Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 30 proc. 

mokinių tėvų, tėvams bus suteikta informacija 

apie pagalbą vaikams mokantis, aiškesni taps 

bendravimo su augančiu vaiku aspektai. 

Tėvai supažindinti su mokinių ugdymo ir 

saviraiškos poreikiais. 

54.   „Pirmosios  raidelės“ šventė 1-ų  klasių 

mokiniams. 

Pirmokų mokytojos 

Lapkritis 

 

 

Žmogiškieji 

Mokiniai patirs dalyvavimo šventėje 

džiaugsmą. Linksmai pristatys išmoktą 

pirmąją raidelę. Plėtos bendruomeninius 

ryšius su klasės mokiniais, mokytojais. 

55.  XVIII bendruomenės konferencija  “Mūsų 

progimnazija: pasiekimai, kaita, iššūkiai”. 

Direktorius  Bendruomenė, socialiniai partneriai 

susipažins su progimnazijos pasiekimais, 

siekiais. 

56.  Progimnazijos  vardo dienos minėjimas. S.Vievesienė Įgytos žinios apie mokyklos istoriją, 

tradicijas, ugdomos kūrybinės kompetencijos. 

57.  Iniciatyva „Draugų diena“ progimnazijoje. J. Gustienė, 

J. Daugnorienė 

Suorganizuotos linksmos veiklos, ugdančios 

bendradarbiavimo kultūrą. 
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58.  Nacionalinis 1-4 kl. mokinių piešinių konkursas 

„Kalėdinis sapnas“. 

 

S. Denisova,  

R. Rugelienė,  

R. Švaikauskienė, 

R. Levanienė, 

J. Gustienė 

Lapkritis- 

gruodis 

Žmogiškieji, 

rėmėjų lėšos 

Skatins mokinių fantazijas ir originalias 

idėjas, padės atrasti savitumą, išradingumą, 

atskleisti kūrybinius polinkius ir gebėjimus. 

59.  Advento akcija „37 geri darbai“. G. Matulytė 

 

Gruodis  

Žmogiškieji 
Akcijoje dalyvauja visa bendruomenė, atlikti 

suplanuoti  geri darbai. 

60.  Kalėdinė pyragų mugė „Kartu mes galime daug...“ S. Vievesienė Tėvų lėšos Ugdomas geranoriškumas, surinktos lėšos 

aukojamos labdarai. 

61.  Kalėdiniai renginiai „Kalėdos jau pas mus“ 1-8 

klasių mokiniams (atskiras planas). 

Klasių vadovai, 

S. Vievesienė 

Žmogiškieji 

Įgyti darbo komandoje, kūrybiškumo  

įgūdžiai, patirtas šventės džiaugsmas. 

62.  Kalėdinis renginys. R. Plučiuvienė, 

Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė, 

L. Kubiliūnienė, 

B. Navickienė, 

S. Vievesienė 

Patirs teigiamas emocijas, tenkins kūrybinius 

poreikius, stiprins bendravimo ir 

bendradarbiavimo sąveiką  mokyklos 

bendruomenėje. 

63.  „Raudonkepurių diena“. S. Vievesienė Mokiniams suorganizuotos linksmos 

kalėdinės veiklos.  

64.  Knygų skaitymo savaitė „Kalėdiniai skaitiniai“. Klasių vadovai Mokinių kūrybinių, meninių, praktinių 

gebėjimų ugdymas. 

65.  Fotografijų paroda „Prabėgę 2022-ieji“. S. Vievesienė Pristatytos progimnazijos metų veiklos 

akimirkos. 

 

66.  1-8 klasių mokinių pažintinės ekskursijos po 

Lietuvą (virtualios ir realios). 

Klasių vadovai Sausis-

gruodis 

Kultūrinei 

pažintinei 

veiklai skirtos 

lėšos 

Įgytos žinios apie gimtąjį kraštą, įžymias 

vietas, lankomus objektus. Klasių 

bendruomenės narių ryšių stiprėjimas. 

67.  Edukacinės programos progimnazijoje pagal 

programų teikėjų pasiūlą (virtualios ir realios). 

S. Vievesienė 

 

Žmogiškieji, 

kultūros paso 

lėšos 

Suorganizuotos edukacinės programos, 

ugdomos  įvairios kompetencijos. 

68.  Tarptautinis projektas „Kino klubas“.  

Kino vakarai. 

S. Vievesienė Žmogiškieji Suorganizuotas prasmingas mokinių 

laisvalaikis. 
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69.  1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodos. Dailės, 

technologijų, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Vasaris-

gruodis 

Žmogiškieji, 

tėvų lėšos 

Surengtos parodos progimnazijos erdvėse 

(klasėse, koridoriuose, informacijos centre). 

Mokinių saviraiškos galimybės. 

Ugdoma kūrybiškumo, bendravimo, 

komunikavimo kompetencija 

 

V SKYRIUS 

ĮGYVENDINTO  PLANO ĮVERTINIMAS 

 

Vertinimo dalyviai: mokytojai, progimnazijos vadovai, kiti darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai. 

Vertinimo metodai: apklausos, duomenų analizės, veiklos ataskaitos.  

Aptarimas ir veiklos ataskaitos pristatymas Progimnazijos ir Mokytojų tarybose. 

 

VI SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANĄ RENGĖ DARBO GRUPĖ 

 

Progimnazijos veiklos planą rengė darbo grupė (progimnazijos direktoriaus 2021-11-26  įsakymas Nr. V1-77  „Dėl progimnazijos  metinio 

veiklos plano rengimo darbo grupės sudarymo“). 

 

PRITARTA 

Progimnazijos tarybos 

2022-01-27 protokoliniu  

nutarimu Nr. 1 

 

 

 


