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                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymu  

     Nr. V1-06 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2019 metų veiklos planas (toliau – Planas) sudarytas, atsižvelgus į 

Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 m. strateginį planą, patvirtintą Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14 (dalinis pakeitimas patvirtintas Progimnazijos direktoriaus 2015-09-03 d. įsakymu Nr. V1-108), 

2012 m. spalio 22–26 d. Progimnazijoje atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo 

planą, patvirtintą Progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-107 (dalinis pakeitimas patvirtintas Progimnazijos direktoriaus 

2018-06-28 d. įsakymu Nr. V1-98), Progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų, klasių auklėtojų ir mokytojų metodinių grupių, metodinės ir 

Progimnazijos tarybų bei vaiko gerovės komisijos pirmininkų, bibliotekos vedėjo ir bibliotekininko bei Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

grupės ataskaitas (veiklos kokybės įsivertinimo išvadas: stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis). 

2. Šis Planas numato 2019 metų Progimnazijos veiklos tikslą ir uždavinius, apibrėžia prioritetus bei priemones uždaviniams vykdyti ir 

įgyvendinti, orientuotas į Progimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimą siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, 

atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes, bei į Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimą.  
3. Planu siekiama, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinę 2013–2022 m. švietimo strategiją, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti 

Progimnazijos vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos (I dalies) srityje, 
laiduoti pradinio ir pagrindinio (I dalies) išsilavinimo įsigijimą, vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojant vaikų ugdymui 
(-si) ir mokinių mokymui (-si)  skirtus išteklius.  

4. Planą parengė Progimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymais Nr. V1-160 ir Nr. V1-161 sudarytos darbo grupės. Jam pritarta 
Progimnazijos mokytojų tarybos 2019 m. sausio 17 d. (protokolo Nr. (1.5.)-V3-01) bei Progimnazijos tarybos 2019 m. sausio 17 d. (protokolo Nr. 
(1.4.)-V2-01) posėdžiuose.   

5. Planą įgyvendins Progimnazijos administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo 

vaikai, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies (5–8 klasių) mokiniai bei jų tėvai (globėjai) – visa Progimnazijos bendruomenė kartu su kitomis šalies ir 

Kretingos rajono institucijomis, socialiniais partneriais. 
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II. PROGIMNAZIJOS VIZIJA 
 
 

Besimokanti, saugi, savitų bruožų turinti ir atvira kaitai, gera mokykla, siekianti kokybiško ugdymo bei tenkinanti kiekvieno vaiko ir mokinio 
poreikius 

 
 
 

III. PROGIMNAZIJOS MISIJA 

 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti vaikų ir mokinių bendrąsias kompetencijas saugioje bei  
sveikoje aplinkoje 

 
 

 

IV. PROGIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 

 

FILOSOFIJA 
 

„Ką jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“ (Simonas Daukantas) 

 

 

 

VERTYBĖS 
 

 Atsakomybė 

 Bendradarbiavimas 

 Sąžiningumas 

 Empatija 
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V. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-162 „Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos lopšelio-darželio 

„Voveraitė“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ reorganizuota 

biudžetinė įstaiga Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“ ir prijungimo būdu prijungta prie Progimnazijos. Lopšelio-darželio „Voveraitė“ teisės, 

pareigos ir funkcijos, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. perėjo Progimnazijai ir pavadinimas po reorganizavimo yra Kretingos Simono Daukanto progimnazija. 

Iki 2018 metų rugpjūčio 31 d. Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“ vykdė  2018 m. veiklos planą, parengtą įstaigos pedagogų ir patvirtintą Lopšelio-

darželio direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. VI-1. Buvo siekiama įgyvendinti plane iškeltą tikslą ,,Užtikrinti kokybiškas ir šiuolaikiškas 

ugdymo sąlygas“, vykdant numatytus veiklai efektyvinti uždavinius: veiksmingai organizuoti Lopšelio-darželio veiklą, vykdant valstybinę švietimo 

politiką reglamentuojančius ir rengiant vidaus veiklą reglamentuojančius dokumentus; šiuolaikiškai organizuoti ugdymo procesą; siekti tėvų ir pedagogų 

partnerystės ugdymo procese; skatinti pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą; atnaujinti ir papildyti ugdymo erdves. 

2018–2019 mokslo metais susiformavo 4 ikimokyklinio ugdymo, dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, devyni pradinio ugdymo klasių ir šeši 5–8  

klasių komplektai, t. y. padidėjo penkiais grupių / klasių komplektais, ugdosi ir mokosi 83 vaikais ir mokiniais daugiau negu pernai. Vaikų ir mokinių 

skaičius Progimnazijoje labai išaugo (žr. į 1 ir 2 lenteles): 
1 lentelė 

 

Vaikų / mokinių  
skaičiaus 
kaita                     
                           Klasės 

2017–2018 m. m. (2017-09-01 d. duomenimis) 2018–2019 m. m. (2018-09-01 d. duomenimis) 

 

Klasių / 

grupių 

skaičius 

 

Vaikų / mokinių 

skaičius 

Vidutinis vaikų / 

mokinių skaičius 

klasėse / grupėse 

 

Klasių / grupių 

skaičius 

 

Vaikų / mokinių 

skaičius 

Vidutinis vaikų / 

mokinių skaičius 

klasėse / grupėse 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupė nuo 2 metų 
- - - 2 32 16 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupė nuo 3 metų 
- - - 2 39 19,5 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė 
2 30 15 1 17 17 

Jungtinė priešmokyklinio 

ugdymo grupė 
- - - 1 15 15 

1–4 9 192 21,33 9 194 21,55 

5–8 5 108 21,6 6 119 19,83 

Iš viso: 16 333 20,81 21 416 19,80 
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2 lentelė 
 
Progimnazijos pedagogų bendruomenę rudenį papildė 13 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginių darbuotojų, iš jų: 12 dirba – 

pagrindinėje darbovietėje, 1 – nepagrindinėje darbovietėje (žr. į 3 lentelę): 
3 lentelė  

 

Mokytojai Vyresnieji mokytojai Mokytojai metodininkai Mokytojai ekspertai 

3 – 2 iš jų stažas iki 4 metų 6 4 0 

 

Jei 2017–2018 m. m. Progimnazijoje dirbo 37 pedagoginiai darbuotojai (kartu su vadovais): 29 pedagogai – pagrindinėje, 8 – nepagrindinėje 

darbovietėje, tai 2018–2019 m. m. – Progimnazijoje dirbo 49 pedagoginiai darbuotojai (2 – pensijinio amžiaus): 39 pedagogai – pagrindinėje, 10 – 

nepagrindinėje darbovietėje (vidutinis amžius – 47,78 m.), kurių kvalifikacija buvo (žr. į 4 lentelę): 

4 lentelė  
 

Mokslo metai Mokytojai 
Vyresnieji 
mokytojai 

Mokytojai 
metodininkai 

Mokytojai 
ekspertai 

Vidutinis pedagogų 

kvalifikacinių kategorijų 

koeficientas 

2017–2018 m. m. 7, iš jų 1 jaunas spcialistas iki 4 m. 11 18 0 4,1 

2018–2019 m. m. 12, iš jų 4 jauni spcialistai iki 4 m. 16 21 0 7,37 
 

Iš mokytojų savianalizių, aptartų ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 2018 m. gruodžio 27 d. metodinės 

grupės posėdyje (protokolo Nr. (2.7.)-R5-799) darytina išvada, kad per metus kryptingai buvo siekiama įgyvendinti 2018 m. tikslą. Po prijungimo 

Progimnazijoje susikūrė ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė. Pirmajame posėdyje (2018 m. rugsėjo 

14 d. protokolo Nr. (2.7.)-R5-614) pritartašios  metodinės grupės 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. veiklos planui ir nutarta jį papildyti, pritaikant veiklas 

Progimnazijos 2018 metų veiklos plane numatytiems uždaviniams įgyvendinti. 

2018 metų Progimnazijos prioritetas buvo emocinio mikroklimato bendruomenėje stiprinimas, išsikelti du tikslai: viename iš tikslų – 

bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas įvairiose veiklose – buvo užsibrėžtas uždavinys – pedagogų bendradarbiavimo organizuojant 

šiuolaikinį ugdymo procesą stiprinimas skatinant visų bendruomenės narių atsakomybę, buvo numatyta 18 priemonių. Tuo tikslu organizuoti 

susirinkimai, vykdytos projekto ,,Matematikos mokymosi permainų modelis“ veiklos darbo grupės nariams – susirinkimai, savimokos užsiėmimai pagal 

J. Hattie ,,Matomas mokymas“ ir ,,Mokymo (-si) metodai, grįžtamasis ryšys“, diskusija ,,Dėl edukacinės erdvės įkūrimo“, seminaras ,,Mokymo (-si) 

metodai, grįžtamasis ryšys“, darbo grupės ir 7 klasėje mokančių mokytojų susirinkimas ,,7 klasės mokinių mokymosi problemos ir jų sprendimo būdai“. 

Buvo tęsiamas pokyčių projekto ,,Individualios mokymosi sėkmės link“ vykdymas: organizuoti mokinių individualios pažangos vertinimo aptarimai su 
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interesų grupėmis (dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokiniai, jų tėvai), vykdytos diskusijos tikslinėse grupėse (klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai) 

„Individuali 3–8 klasių mokinių pažanga: sėkmės siekiai, mokymosi pagalba, rezultatų panaudojimas mokymosi pasiekimams gerinti“. Stebėtos 

pamokos (užsiėmimai, kitos veiklos), vertintos ir aptartos pagal numatytus pamokos tobulinimo aspektus: IKT tikslingas panaudojimas; grįžtamoji 

informacija, paveikių mokymosi metodų taikymas.  

Pravestos 4 atviros, 8 atviros integruotos pamokos, užsiėmimai, 9 atviros veiklos: anglų k. ir pasaulio pažinimo pamoka ,,Sveiki žmonės“, 

lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamoka ,,Žiemojantys paukščiai“, lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamoka ,,Ūkis. Ūkininkas“, lietuvių k. ir pasaulio 

pažinimo pamoka ,,Pempės diena“, rusų k. ir technologijų pamoka ,,Užgavėnės“, integruota lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės pamoka ,,Paukščiai 

grįžta“, netradicinė pamoka apie tremtį ,,O buvo toks laikas“, netradicinės pamokos 5–8 klasėms ,,Tremtinių istorijos“, ,,Kardo broliai – partizanai“ su 

misijos ,,SIBIRAS 2017“ dalyviu Aurimu Rapaliu, Kovo 11-ajai skirta atvira lietuvių kalbos pamoka  4b klasėje ,,Mano dovana Lietuvai“, lietuvių k., 

etninės kultūros, muzikos ir šokio pamoka ,,Šventas Andriejus – Advento pradžia“ 6a kl., lietuvių k., etninės kultūros pamoka ,,Ką mena kalnai ir 

kalneliai“ 5a ir 5b kl. kartu su Klaipėdos Vydūno gimnazijos 5 kl. mok. ant Kartenos piliakalnio. Išleistos trys integruoto ugdymo patirties knygos 

,,Sėkmės istorijos“, ,,Integruoto tarpmkyklinio projekto ,,Kelionė per Europą“ vykdymas“, ,,Atviros integruotos anglų k. ir vokiečių k. pamokos sėkmės 

istorija“ pristatytos metodinėje dienoje Kretingos rajono direktorių pavaduotojams ugdymui ,,Sėkmės istorijos integruojant ugdymo turinį“.                                           

Organizuota 10 mokytojų tarybos posėdžių, analizuotos temos: ,,Standartizuoti testai – mokinių pasiekimams gerinti“, ,,I trimestro rezultatai. 

2019 metų veiklos planavimas“, ,,Kas naujo? Kur link?“, ,,Paveikių ugdymo (-si) metodų taikymo pamokose geroji patirtis“, ,,Dėl progimnazijos 2017 

metų veiklos plano įgyvendinimo, 2018 metų veiklos plano projekto aptarimo“, ,,Paveikių ugdymo (-si) metodų taikymo pamokose geroji patirtis“, 

,,Mikroklimato Progimnazijos bendruomenės tyrimo rezultatų analizė“, ,,Priešmokyklinio ugdymo vaikų ugdymosi ir 1–5 klasių mokinių mokymosi 

rezultatų aptarimas. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę“, ,,5–8 klasių mokinių mokymosi rezultatų, lankomumo ir socialinės veiklos vykdymo aptarimas. 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę“, ,,Neformaliojo vaikų švietimo būrelių veiklos efektyvumas, rezultatai ir mokinių poreikių tenkinimas“ – žodinės 1–

8 mokinių apklausos rezultatų aptarimas“, ,,Dėl 1–8 klasių mokinių mokymosi rezultatų aptarimo po papildomų darbų ir jų kėlimas į aukštesnę klasę.  

Įvyko metodinės tarybos posėdžiai ir mokytojų metodinių grupių susirinkimai: ,,Geros mokyklos koncepcija: susitarimų ir prasmės paieškos“, 

Dėl vadovėlių ir kitų mokymo ir mokymosi priemonių aptarimo“. Aktualios temos nagrinėtos 7 Progimnazijos tarybos posėdžiuose: ,,Progimnazijos 

2014–2020 metų strateginio ir 2017 metų veiklos planų rezultatų analizė. 2018 metų veiklos plano derinimas“, ,,Vadovėlių ir mokymo priemonių 

poreikis 2018–2019 m. m., 2017 metų finansinė ataskaita, 2018 m. Progimnazijos biudžetas“, Progimnazijos tarybos ir Darbo tarybos susitikimas su 

Kretingos r. savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus vadovais ,,Dėl klasių komplektavimo ir kitų aktualių problemų aptarimo“, ,,2017–2018 

metų veiklos aptarimas. Veiklų planavimas“. 28 administracijos susirinkimuose tartasi dėl Progimnazijos internetinio puslapio informatyvumo, rajoninių 

konkursų organizavimo, skaitmeninių mokymo (-si) priemonių panaudojimo pamokose: problemų ir jų sprendimo būdų, II trimestro lankomumo ir 

pažangumo (signalinių rezultatų) analizės, pažangumo gerinimo būdų, 2018–2019 m. m. ugdymo plano koregavimo, ugdymo dienų organizavimo, 

kontaktinių valandų paskirstymo, mokytojų darbo krūvio aptarimo, ugdymo aplinkos įrengimo, Progimnazijos 2018–2019 m. m. ugdymo plano 

koregavimo, mokytojų padėjėjų tvarkaraščių ir kitų klausimų. 

Vyko tėvų komiteto susirinkimas ,,Tėvų klasės“ veiklos organizavimas“, organizuoti Progimnazijos iniciatyvių tėvų susirinkimai ,,Tėvų 

iniciatyvos ir pasiūlymai veiklai tobulinti“, tėvų susirinkimai klasėse ir visuotinis susirinkimas tema ,,Namų darbai“, Tėvų diena Progimnazijoje ,,1–8 
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klasių dalykų mokytojų konsultacijos ,,Individuali mokinių pažanga, rezultatų panaudojimas mokymosi pasiekimams pagerinti“, mokinių tėvų 

priimamasis 1–8 klasėse ,,Mokinių asmeninė pažanga ir II trimestro rezultatai“, 5–8 klasių auklėtojų apskritas stalas ,,Kaip sekasi mokyti ir mokytis?“, 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–4 klasių mokytojų apskritas stalas ,,Kaip sekasi ugdyti ir ugdytis, mokyti ir mokytis?“, apskrito stalo diskusijos 

,,Sėkmės ir nesėkmės“, kurių metu aptartos atvirų pamokų, veiklų sėkmingumas, 1–8 klasių mokinių trimestrų ir metinio įvertinimo rezultatai, 

išanalizuota ir aptarta kiekvieno mokinio individuali pažanga, organizuotas vykdyto nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2, 4, 6 ir 8 klasėse – 

diagnostinių ir standartizuotų testų analizė ir ugdymo strategijų aptarimas. Analizuoti mokinių pažangumo ir lankomumo duomenys elektroniniame 

Tamo dienyne, aptartos problemos su tikslinėmis grupėmis, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, bendradarbiauta su pagalbos mokiniui specialistais, 

socialiniais partneriais. Vykdyta mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) apklausa aktualiais ugdymo klausimais, su jais pravesti individualūs pokalbiai. 

Diagnostinių ir standartizuotų testų ir atsakytų klausimynų gauti rezultatai aptarti visuotiniame tėvų susirinkime ir mokytojų tarybos posėdyje, palyginti 

su mokinių esamais mokymosi rezultatais, akcentuota jų pridėtinė vertė Kretingos rajone, numatytos tolimesnės veiklos mokinių žinių spragoms 

likviduoti, bendrosioms kompetencijoms ugdyti, mokymosi pasiekimams gerinti – rezultatai paviešinti Progimnazijos interneto svetainėje adresu 

https://www.daukantomokykla.lt/, mokinių pasiskirstymas pagal grupes / mokymosi pasiekimų lygius (proc.) žr. į 5, 6, 7, 8 ir 9 lenteles:  

5 lentelė  

 

https://www.daukantomokykla.lt/


9 

 

6 lentelė 

 
7 lentelė 
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8 lentelė 

 
9 lentelė 
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Vykdytos apklausos 2–8 klasėse (mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų) ,,Namų darbai: tikslingumas, poveikis mokymuisi bei išmokimui“ 

rezultatų aptarimas“, ,,Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) rezultatų analizė. Ugdymo strategijos 

aptarimas“, ,,I trimestro rezultatai. Strateginio plano 2014–2020 m. įgyvendinimas. Stebėsenos (monitoringo) rezultatų aptarimas, 2019 metų veiklos 

planavimas“. Įvyko 5–8 klasių auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–4 klasių mokytojų apskritas stalas ,,Kaip sekasi ugdyti ir ugdytis, mokyti 

ir mokytis?“. Progimnazijos 1–4 kl. mokinių konferencija „Tirk. Atrask. Apibendrink. Dalinkis“ integruotų projektų pristatymas. Organizuotos ugdymo 

dienos, dalyvauta pasaulio, šalies, rajono olimpiadose, konkursuose, organizuoti jų mokykliniai etapai Progimnazijoje: pasaulio 25-ajame vaikų piešinių 

konkurse Japonijoje, tarptautiniuose kūrybinių darbų konkursuose ,,Skraidantys ateities aparatai“ (nacionalinis etapas), „I live by the sea“, ,,Nova 

Zagora“, informacinių technologijų konkursuose ,,Bebras“ bei piešinių konkurse ,,Velykos 2018“, tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose ,,Olympis 

2018 – Pavasario / Rudens sesija“, tarptautiniame kalbų konkurse ,,2018 Kalbų Kengūra“, šalies – matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse, 

vertimų ir iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis 2018“, informacinių technologijų piešinių konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, rajone – Lietuvos 

televizijos dainų konkurso „Dainų dainelė“ ture, muzikiniame konkurse ,,Muzika mano širdyje“, 2–4 klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Ką parašysi, 

to neišdildysi“, konkurse „Šimtmečio aštuntokas“, pradinių klasių matematikos olimpiadoje, pradinių (1–4) klasių meninio skaitymo konkurse, 1–4 

klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Mano plunksnelė 2018“, dalyvauta rajono jaunųjų poetų konkurse ,,Augu kartu su eilėraščiu“, taip pat dailės, 5–8 

klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos, matematikos, gamtos mokslų, 4–8 klasių anglų kalbos olimpiadų, diktanto rašymo (5–8 kl.) konkurso 

,,Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“ mokykliniuose ir  rajoniniuose etapuose. 

Džiugina mokinių akademiniai pasiekimai (31 prizinė vieta: 9 – I, 13 – II, 9 – III) konkursuose, olimpiadose, viktorinose (žr. į 10 lentelę): 

10 lentelė 

Mokinių akademiniai ir meniniai pasiekimai 

Olimpiados, konkurso, viktorinos pavadinimas Dalyviai Vieta 

1 2 3 

Respublikinis mokinių dailės konkursas ,,Skaitau Simoną Daukantą“ (Ž. Sabaliauskaitė) Dominyka Gudauskaitė, 6a II vieta 

Respublikinis mokinių dailės, fotografijos ir technologijų  konkursas ,,Skaitau Simoną 

Daukantą“ (Ž. Sabaliauskaitė) 

Kornelija Jurkaitytė, 8 I vieta 

Respublikinis mokinių dailės, fotografijos ir technologijų  konkursas ,,Skaitau Simoną 

Daukantą“ (Ž. Sabaliauskaitė) 

Dominyka Gudauskaitė, 6a II vieta 

Kretingos r. 2–4 klasių mokinių konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“ (E. Žvirzdinienė) Austėja Kaulickytė, 3a III vieta 

Kretingos r. 2–4 klasių mokinių konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“ (A. Bružienė) Faustas Urbonas, 2a III vieta 

Kretingos r. 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas ,,Mano plunksnelė 2018“ (R. 

Marciulevičienė) 

Gustė Būgaitė, 1c II vieta 

Kretingos r. 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas ,,Mano plunksnelė 2018“                

(A. Bružienė) 

Greta Milieriūtė, 2a III vieta 
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1 2 3 

Kretingos r. muzikinis konkursas ,,Muzika mano širdyje“ (D. Beivydienė) 5 klasių mokinių komanda II vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Mes – prieš korupciją“ (Ž. Sabaliauskaitė) Erika Lėkytė, 8  I vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų (piešinių, plakatų) konkursas ,,Mes – prieš korupciją“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Aistė Čerakavičiūtė, 8 II vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų (piešinių, plakatų) konkursas ,,Mes – prieš korupciją“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Kornelija Jurkaitytė, 8 III vieta 

Kretingos r. 2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas ,,Ką parašysi, to neišdildysi“  

(R. Marciulevičienė) 

Gustė Būgaitė, 2c II vieta 

Kretingos r. prevencinis konkursas ,,Ateik. Sužinok. Varžykis“ (D. Anužienė) Komanda I vieta 

Kretingos r. 5–8 klasių anglų kalbos olimpiada (S. Katkuvienė) Erika Lėkytė, 8 I vieta 

Kretingos r. 4 klasių anglų kalbos olimpiada (A. Bukauskienė) Ervinas Petrauskas, 4a III vieta 

Kretingos r. pradinių klasių mokinių matematikos olimpiada (J. Vainušienė) Markas Timošenko, 3b III vieta 

Kretingos r. bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos 

olimpiados rajoninis etapas (R. Katkuvienė) 

Erika Lėkytė, 8  I vieta 

XXIV Lietuvos mokinių dailės olimpiados ,,Lietuvos sėkmės: praeitis, dabartis, idėja 

Lietuvai“ rajoninis etapas (Ž. Sabaliauskaitė) 

Karolina Miežetytė, 8 Nominacija už 

originalios technikos 

panaudojimą 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Būti gimusiam Lietuvoje“                       

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Dominyka Gudauskaitė, 5a I vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Būti gimusiam Lietuvoje“                       

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Karolina Miežetytė, 8 II vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų konkursas ,Būti gimusiam Lietuvoje“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Austėja Kaulickytė, 3a II vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Būti gimusiam Lietuvoje“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Emilė Paulauskaitė, 1c III vieta 

Kretingos r. mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Būti gimusiam Lietuvoje“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Lukas Mikulskis, 7 III vieta 

Kretingos r. 4–6 klasių vaikų piešinių konkursas ,,Keliauk saugiai ir būk matomas“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Austėja Kaulickytė, 3a II vieta 

Kretingos r. 4–6 klasių vaikų piešinių konkursas ,,Keliauk saugiai ir būk matomas“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Orestas Grigalauskas, 6b II vieta 
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1 2 3 

Kretingos r. 4–6 klasių vaikų piešinių konkursas ,,Keliauk saugiai ir būk matomas“  

(Ž. Sabaliauskaitė) 

Matas Valužis, 6b III vieta 

Kretingos r. pradinių (1–4) klasių meninio skaitymo konkursas (R. Marciulevičienė) Liucija Gaudutė, 1c  I vieta 

Kretingos r. pradinių (1–4) klasių meninio skaitymo konkursas (I. Jonauskienė) Liepa Lučauskaitė, 3a II vieta 

Kretingos r. sankryžų maketų konkursas ,,Sankryža“ (J. Vainušienė) Justina Bubliauskaitė, 4b I vieta 

Kretingos r. sankryžų maketų konkursas ,,Sankryža“ (J. Vainušienė) Akvilė Krugelytė, 3b II vieta 

Kretingos r. sankryžų maketų konkursas ,,Sankryža“ (J. Vainušienė) Paulius Simanovičius, 4b II vieta 

Kretingos r. viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą“ (I. Jonauskienė) 3 klasių mokinių komanda I vieta 
 

 1 uždavinys įgyvendintas planingai vykdant  ugdymo (-si) ir mokymo (-si) veiklas, bendraujant ir bendradarbiaujant, puoselėjant vaikų, mokinių, 

jų tėvų (globėjų) bei pedagogų saviraišką. 

Įgyvendintas ir I tikslo antras uždavinys – stiprinti vaikų, mokinių, pedagogų bendradarbiavimą teikiant įvairiapusę pagalbą ir vykdant 

šiuolaikinį ugdymo procesą bei įvairias prevencines, socializacijos ir užimtumo programas (buvo numatyta 16 priemonių): vyko neformalūs 

susitikimai ,,Išgirskime vieni kitus“ (mokinių taryba, vadovai, pagalbos mokiniui specialistai). Progimnazijos pedagogų bendruomenė kėlė savo 

kvalifikaciją, buvo susitelkusi į mokymąsi bendradarbiaujant, gilesnį savęs ir kitų pažinimą, žinių atnaujinimą ir naujų kompetencijų įgijimą: 2018 m. 

kvalifikacijos tobulinimo renginiams (mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos, (nuotoliniai) kursai, seminarai, internetinės paskaitos, (praktiniai) 

mokymai) 41 pedagogas iš 49 (83 proc.) skyrė 292 dienas, 1554 valandas. Progimnazijos vadovai organizavo respublikinę teorinę-praktinę konferenciją 

,,Gabūs vaikai: sėkmės ir iššūkiai“, seminaro ,,Interaktyvios lentos Prestigio ir IKT naujovės“ veiklas, kartu su mokytojais skaitė pranešimus Kretingos 

r. švietimo įstaigų direktorių, skyrių vedėjų pasitarime bei metodinėje dienoje Kretingos r. švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams: ,,Mokyklos 

vizitinė kortelė. Kretingos Simono Daukanto progimnazija“, ,,Kur link?“, ,,Mokyklos naujakuriai: ikimokyklinis ugdymas“, ,,Integruoto ugdymo 

galimybės: mokytojų sėkmės istorijos“, organizuotoje metodinėje dienoje rajono bendrojo ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui, dalyvavo 

šalies konferencijoje ,,Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“, rajono konferencijoje ,,Visos dienos mokykla: paskirtis ir galimybės Kretingos rajone“, 

II Švietimo vadovų forume, apskrito stalo diskusijose „Švietimo kultūra, grįsta įsivertinimu ir duomenų analize: sėkmės ir  problemos“ bei „NMPP, 

PUPP ir BE rezultatų analizė. Pokyčiai“, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Lietuvos vadovų forumas“ bei K12 forume, edukacinėje 

išvykoje ,,Socialinis emocinis ugdymas pasiekimų gerinimui ir mokymosi efektyvinimui Vilniaus miesto švietimo įstaigose“. Dalyvauta ESFA projekto 

,,Tęsk“ mokymuose „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“ vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams. 

Siekiant Progimnazijos pažangos, šiuolaikiškumo bei ugdymo/si kokybės Progimnazijos vadovų parengta stažuotės programa „Mokinių ir tėvų 

įtraukimas. Įtaka ugdymo procesui ir mokinių sėkmei“ – du pranešimai: „Integruoto ugdymo patirtis Progimnazijoje“ ir „Tėvų įtraukimas į mokyklos 

gyvenimą, projektų vadyba Progimnazijos pažangai“. Pedagogai dalyvavo tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Sėkmingas ikimokyklinis 

ugdymas“ – pristatyta sukurta metodinė priemonė „Lavinamoji knyga. „Jausmų veidukai“, tarptautinėje konferencijoje „Kaip ugdome ateities lyderius 

šiandien: emocinis intelektas „vs“ dirbtinis intelektas, Švietimo konferencijoje „Kitokia iniciatyva: kaip „parduoti“ švietimo idėją“, respublikinėje 
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teorinėje-praktinėje konferencijoje „Kūrybinės pamokų interpretacijos“, respublikinėje konferencijoje ,,Netradicinių ugdymosi aplinkų ir metodų įtaka 

mokinio pažangai“, respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Mažų vaikų ugdymas. Šimtmečio vaikai“, vaizdo konferencijoje ,,Menų 

dūzgės“ – kuriančio žmogaus link“, skaitė pranešimus respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Gabūs vaikai: sėkmės ir iššūkiai“: „Socialinio-

emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame ugdyme“, ,,Gabių vaikų / mokinių atpažinimas Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje“, ,,Į dailės 

pasiekimus per visuminį asmenybės suvokimą ir integruotą kultūros vaizdą“, respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje – ,,Žaliuos gojuos: 

lietuviškosios kultūros puoselėjimo galimybės ir problemos ugdymo procese“. Mokytojai organizavo regioninę konferenciją „Su didele galia ateina ir 

didelė atsakomybė“. Dalijantis darbo patirtimi „Kolega – kolegai“ kuruota vaikystės studijų studento, ikimokyklinio ugdymo mokytojo, studijų praktika, 

vestos  atviros ugdomosios veiklos ,,Žėima žėima, biek iš kėima“, „Seku seku pasaką“ ir „Sveikatos skrynia“, „Mano kraštas“, „Spalvų terapija“, 

„Žaidžiame su Kimochiais“, „Linksmi ir išdykę skaičiai“ tarptautinėje konferencijoje Šiauliuose „Sėkmingas ikimokyklinis ugdymas“ pristatytos savo 

pagamintos metodinės priemonės „Jausmų veidukai“ ir „Lavinamoji knyga“.  

Sėkmingai vykdytos Ikimokyklinio ugdymo programa ir Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa. Priešmokyklinio ugdymo vaikų ugdymui 

naudotasi kol kas Lietuvoje analogų neturinčiu integruotos ugdymo (-si) priemonių komplektu Opa Pa, kuris parengtas pagal naują Priešmokyklinio 

ugdymo programą. Parengti ir aptarti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių ilgalaikiai ugdymo planai, ugdomosios veiklos 

stebėsena, meistriškumo pamokos, ikimokyklinio ugdymo ir priešmokykliniko ugdymo mokytojų 2018 m. veiklos savianalizės ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės posėdžiuose. Ugdymo sėkmę laidavo glaudi šeimos ir mokytojų sąveika, kolegialus Progimnazijos 

administracijos, pedagogų, kitų darbuotojų bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Aktyviai vienijant pastangas ugdymo turinio tobulinimui, socialinių, 

kultūrinių ir komunikacinių įgūdžių plėtojimui, įvykdytos įvairios veiklos.  

Progimnazijos pedagogai – valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vyresnieji vykdytojai, vykdytojai  ir vertintojai (istorijos), Kretingos r. 

dalykų olimpiadų, konkursų rajoninio etapo organizavimo grupių, vertinimo komisijos nariai, olimpiadų nuostatų keitimo bei užduočių joms parengimo 

darbo grupės nariai. Penki mokytojai 2018 m. vadovavo Kretingos r. metodiniams būreliams: dorinio ugdymo (etikos), muzikos, šokio, užsienio kalbos 

(rusų) ir dailės. Keturi pedagogai (psichologas, anglų kalbos, šokio, dorinio ugdymo (tikybos) mokytojai) studijavo, viena ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja studijų metu įgijo profesinių kompetencijų ir žinių šiose srityse: vaikų socialinė reabilitacija, verslumo ugdymas, pažinimo ir socialinės 

kompetencijos ugdymas, bendravimo pedagogika. Pedagogai dalyvavo seminare-dirbtuvėse ,,Aromaterapija: nauda ir malonumas“, rajoninėje 

metodinėje dienoje „Kazys pavasario šauklys“ – mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimo konkurse pristatyta sukurta ir pagaminta metodinė priemonė 

„Lavinamoji knyga“.  

Organizuotos edukacinės išvykos Progimnazijos pedagogams: poilsinė-pažintinė išvyka į Telšius ,,Telšiai – Žemaitijos sostinė“, ,,Biodinaminių 

technologijų taikymas ekologiniame ūkyje“, „Pažintis su Valdorfo pedagogika“, ,,Edukacinių erdvių kūrimo bei pažintinės veiklos organizavimo 

galimybės Anykščių ir Molėtų įstaigose“, ,,Naujų sprendimų technologiniuose procesuose taikymas ugdymo procese“, „Šiuolaikinė pamoka“, 

relaksaciniai užsiėmimai pedagogams ,,Pasaka apie nepaprastą kelionę“, ,,Aš – Karalienė“. 

2018 m. Progimnazijoje veikė 25 meninės veiklos (muzikos, šokio, teatro meno, dailinio ugdymo), etnokultūros, sportinės, saugaus eismo, gabių ir 

talentingų vaikų ugdymo veiklos būreliai: (skirta 30 valandų, 255 mokiniai dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programose (81 proc.): 1–4 klasių 

mokiniams organizuota14 būrelių veikla: socialinio ir gamtamokslinio pagilinto ugdymo būrelis ,,Jaunieji gamtininkai“, teatrinės raiškos ugdymo 
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būrelis ,,Mažieji aktoriai“ (talentingų mokinių ugdymas), gamtamokslinio ugdymo būrelis ,,Ieškok. Tirk. Atrask“, saugaus eismo būrelis, teatrinės 

raiškos ugdymo būrelis, lėlių teatras ,,Raganaitė“, meninio ugdymo būrelis ,,Dailės raiška“, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo būrelis ,,Namų 

darbų akademija”, meninės raiškos būrelis ,,Įdomioji studija“, informacinių technologijų būrelis ,,Pažintis su kompiuteriu“ ir k., 5–8 klasių mokiniams – 

11 būrelių: meninio ugdymo būrelis ,,Dailės raiška“, jaunųjų žurnalistų būrelis, muzikos studija ,,Gama“, Mokinių klubas, ugdymo karjerai būrelis 

,,Lyderystės ABC“, informacinių technologijų būrelis ,,Žaidimų ir animacijos kūrimas“ ir kt. Vestibiulyje veikė 1–4 klasių mokinių keramikos, saugaus 

eismo, dailės būrelių kūrybinių darbų parodos. 

Vykdyta smurto ir patyčių prevencijos bei prevencinių programų įgyvendinimo Progimnazijoje bei paveikių ugdymo (-si) metodų taikymo 

pamokose stebėsena, atlikta 1–8 klasių mikroklimato tyrimo rezultatų analizė, individualūs refleksiniai pokalbiai ,,Pedagogas – vadovas“, organizuotas 

darbas su 83 mokiniais, turinčiais kalbėjimo sutrikimų, pilnai ištaisyti sutrikimai 16 mokinių. Psichologas vedė grupinius prevencinius užsiėmimus 

„Tiltas į save“, „Mano laikas“, „Aš galiu...“, „Aš ir mano draugai“, „Ar pažįsti mane?“, „Pykčio valdymas“, „Kaip nepatirti patyčių socialiniuose 

tinkluose“, „Dovanos“, organizuotas pokalbis-diskusija „Berniukai ir mergaitės“, vesta grupinė konsultacija „Pagalbos ir savipagalbos būdai esant 

savižudybės rizikai“,Per 2018 metus įvyko 8 Progimnazijos VGK posėdžiai, kurių metu svarstyti 43 klausimai ir priimti 49 nutarimai. Aptarti mokinių 

specialiųjų ugdymo (-si) poreikių tenkinimo klausimai, mokinių mokymo namuose rezultatai, kalbėta apie mokinių elgesio problemas ir ugdymosi 

rezultatus, kitus Progimnazijos mokinio elgesio taisyklių pažeidimus. Organizuotas vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymas, daug dėmesio 

skirta destruktyvaus elgesio analizei. Dalintasi nauja informacija iš pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimo mokymuose. Socialiniai pedagogai teikė 

pagalbą 196 mokiniams, 28 mokytojams, 40 tėvų – iš viso 264 Progimnazijos bendruomenės nariams. Problemos, dėl kurių buvo kreiptasi pagalbos: 

probleminis elgesys, baimė, pamokų nelankymas, krizinės situacijos, emociniai sunkumai, mokinių tarpusavio santykiai. Bendradarbiaujant su 

Progimnazijos pagalbos vaikui specialistais vyko individualios psichologo konsultacijos pagal ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo vaikų 

tėvų (globėjų) pageidavimą su vaikais, patyrusiais įvairių sunkumų, aptartos vaikų socialinio emocinio ugdymosi problemos ikimokyklinio ugdymo 

„Žirniukų“ grupės tėvų susirinkime ir pateiktos psichologo rekomendacijos; su rajono psichologu nagrinėta tema „Emocinio vaikų intelekto svarba 

ikimokykliniame amžiuje“ ikimokyklinio ugdymo „Zuikučių“ ir „Žiogelių“ grupių tėvų susirinkimuose. Sudarytas specialiosios pagalbos gavėjų 

sąrašas, teikta logopedo pagalba pratybas derinant su mokytojų pasirinkta savaitės tematika. Socialiniai pedagogai vaikų tėvams (globėjams) teikė 

informaciją dėl nemokamo vaikų maitinimo, atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatų taikymo ir kitos socialinės pagalbos teikimo. Vykdytos veiklos: 

mokinių atvykimo / išvykimo iš Progimnazijos organizavimas, mokinių pavėžėjimo ir nemokamo maitinimo koordinavimas, mokinių elgesio, emocinių 

problemų sprendimas, mokinių ir jų tėvų (globėjų) konsultavimas (individualūs pokalbiai su mokiniais, pokalbiai telefonu, informaciniai raštai, mokinių 

tėvų (globėjų) lankymasis Progimnazijoje. Teikta skubi pagalba nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Vesti pokalbiai ir su klasių 

auklėtojais sprendžiant įvairias problemas, lankytasi mokinių namuose. Spręstos individualios ugdytinių elgesio, emocijų, socialinės problemos ugdymo 

proceso metu. Vykdytos prevencinės veiklos: ,,Savaitė be patyčių”, ,,Draugiško interneto savaitė”, ,,Saugaus interneto diena“, organizuota vaikų vasaros 

stovykla ,,Gera būti geru“, dalyvauta rajono prevenciniame konkurse ,,Ateik. Sužinok. Varžykis“ (laimėta I vieta).  

Progimnazijoje atlikti tyrimai: „Raveno spalvotos progresuojančios matricos“ pirminis gabesnių mokinių atpažinimo etapas (PU vaikai), 

Progimnazijos mikroklimato tyrimas ir lyginamoji analizė (pedagogai), mokyklinio nerimo tyrimas (trys klasės). 

Dalyvauta nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vykusioje konferencijoje, skirtoje Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms, Vilniaus 
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Simono Daukanto gimnazijos projekte ,,Tautos gyvenimas išauga iš jos istorijos“ – parodytas spektaklis ,,12 juodvarnių apie Daukantą lakstančių“. 

Tradiciškai organizuoti renginiai Simono Daukanto vardo įprasminimui: respublikiniai Simono Daukanto skaitymai, vyko integruotas lietuvių kalbos ir 

istorijos konkursas ,,Daukantas ir mes“, rajoninis 2–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas ,,Ką parašysi, to neišdildysi“, varžytuvės „Bėk, mąstyk, 

daryk“, mokiniai smagiai žaidė etnografinius žaidimus, gražiai ir taisyklingai rašė Daukanto tekstus dailyraščio konkurse „Rašau kaip Daukantas“. 

Organizuota ugdymo diena – Daukantiečio diena, ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo vaikų sutiktuvės, Daukantiečių krikštynos, 

vykdyta kūrybinė veikla ,,Mūsų istorija“ – kuriame savo knygelę Simono Daukanto metinėms“. Bendruomenė prisijungė prie šalies pilietinės 

iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ugdyta bendruomenės istorinė atmintis dalyvaujant pilietinėje iniciatyvoje ,,Atminties kelias“ – organizuotas 

mokinių žygis į Kvecių miškelyje esančią Lietuvos žydų genocido aukų atminimo vietą. Simboliškai įprasmintas istorinės ir jaunosios Kretingos ryšys: 

parengtas Progimnazijos maketas, dalyvaujant Kretingos miesto istorinių pastatų maketų projekte ,,Mano miestas“, kurio objektas – Pranciškonų ordino 

vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų kompleksas. Skaitytas pranešimas respublikinėje – praktinėje 

konferencijoje „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: Kodėl? Kaip? Kada?“, vykdytas rajoninis projektas ,,Mano delne – tavo ranka“ kartu su Dienos 

veiklos centru, skirtas tolerancijai ir bendruomeniškumui ugdyti. organizuotas Žemaitijos regiono festivalis ,,Tartum lengvas pienės pūkas“ bei viktorina 

,,Ką žinai apie Lietuvą“, sukurtas bendruomenės šokis Lietuvai. Progimnazija apjuosta bendruomenės nupinta tautine juosta ,,Lietuvos 100-mečiui“, 

vyko kūrybinės dirbtuvės pasitinkant Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį. Progimnazijoje vyko renginių savaitė Vasario 16-ąjai paminėti, renginys 

,,Iš širdies Lietuvai“, Šv. Liucijos dienos – Šviesos dienos – paminėjimo ir Kalėdų eglutės įžiebimo rytmetis, ,,Žaidimų diena“, ,,Šeimos diena“, 

,,Apsikabinimų diena“. Veikė kūrybinės dirbtuvės pertraukų metu ,,Lietuvos vardą rašome kitaip“, 4 klasių kūrybinės dirbtuvės pasitinkant Lietuvos 

Valstybės atkūrimo 100-metį ,,Švęsk saldžiai ir linksmai“, įvyko palinkėjimų ir dainų Lietuvai diena, ugdymo diena netradicinėse aplinkose ,,Laimingi 

vaikai 100-mečio Lietuvoje“, pilietiškumo ugdymo diena ,,O buvo toks laikas…“ 1–8 klasių mokiniams.  

Dalyvauta šventinėje Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos eisenoje, Kretingos miesto šventinėje eisenoje, skirtoje Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms, etnokultūriniame festivalyje ,,Iš močiutės skrynios“, išvykoje į Palangos senelių namus, skirtoje 

Tarptautinei kaimynų dienai paminėti. Vykdyta Progimnazijos bendruomenės iniciatyva ,,Puošiame mokyklą“ – langus kalėdiniais motyvais margino 

mokiniai,  jų tėvai ir mokytojai. Veikė Kalėdinė ir Velykinė mugės, kartu su mokytojais ir savo tėveliais Progimnazijos vaikai bei mokiniai linksminosi 

Naujametiniuose karnavaluose, Užgavėnių šventėje, diskotekose. Organizuotas susitikimas su būsimais priešmokyklinio ugdymo vaikais ir jų tėvais 

(globėjais), vaikų saviraiškos renginįžys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, netradicinio ugdymo diena ,,Žemė myli mus kiekvieną“,  

vaikystės šventė „Moki žodį, žinai kelią“, šventiniai vakarojimai kartu su vaikų tėvais (globėjais): „Gražų vakarą rudens“, „Adventinės dirbtuvės“, 

„Gerumo angelas mano širdyje“, „Kas mums padeda tapti drąsesniais“, „Pyragėliai mums ir seneliams“, „Šeimynėlė susirinko“, „Į pasaką“, „Pabūkime 

kartu“, „Kalėdinio meduolio pasaka“, organizuotas Kalėdinis vakaras su ‚,Drakoniuko“ teatro aktoriais. Už surinktas lėšas Pyragų šventėje-akcijoje 

Progimnazijos mokinių tarybos sprendimu, nupirkti stalo žaidimai.  

  Dalyvauta Tarptautinės tolerancijos dienos akcijoje „Skirtingos kojinės“, respublikinėse akcijose „Padėkime beglobiams gyvūnams“, „Darom“, 

Progimnazijos akcijoje mikrorajono ir rajono gyventojams ,,Sveikiname su Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiu“, akcijose ,,100 palinkėjimų 

Lietuvai“, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir mokytojų akcija „100 lietuviškų dovanų seneliams“, ,,Dovanėlės Lietuvos 100-mečiui“, socialinio-

emocinio projekto ,,Laiminga vaikystė“ akcija ,,Pasirūpinkim silpnesniais“, vykdytas savaitės projektas „Apyrankė ir kiti lietuviški papuošalai“. 
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Ikimokyklinio ugdymo grupėse organizuotos gerumo akcijos ,,Kojinytės mažyliams“, skirtos Klaipėdos miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namų 

vaikams. Organizuota adventinė popietė pedagogų bendruomenei „Ir atbėga elnias devyniaragis...“, bendruomeniškumo akcija Gerumo angelas“. 

Progimnazijos erdvėse surengtos 9 parodos: „Rudens kompozicijos“, „Rudens gėrybių stebuklai“, „Puokštė Simonui Daukantui“, „Mozaika 

Simono Daukanto 225-ajam gimtadieniui“, „Mūsų istorija pagal Simoną Daukantą“, „Kalėdinis atvirukas“, „Mano šeimos angelas“, ,,Mano dovana 

Lietuvai“, bibliotekoje veikė paroda ,,Simonui Daukantui – 225“, vestibiulyje – vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbų paroda „Stebuklai iš rudens gėrybių”, 

kalėdinių puokščių paroda. Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Tau, močiute ir 

seneli!“, kūrybinių darbų konkurse ir parodoje ,,Būti gimusiam Lietuvoje“.  

Ir toliau sėkmingai palaikyti bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvos Respublikos Simono Daukanto vardo mokyklomis, Kretingos Dienos veiklos 

centro neįgaliuoju jaunimu, Klaipėdos apskrities Jūros šauliais, Kretingos muziejumi ir kt. Plėtoti ryšiai su rajono institucijomis: Kretingos r. 

savivaldybės administracijos švietimo ir socialinės paramos skyriais, švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus bei Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (Kretingos r. 

savivaldybėje) specialistais, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos r. policijos komisariato pareigūnais, sveikatos ir rajono 

bendrojo ugdymo įstaigomis. Progimnazija tęsė dalyvavimą neformalioje iniciatyvoje „Sąžiningumo mokyklų tinklas“.  

Nupirkta naujų grožinės literatūros knygų Progimnazijos bibliotekai, ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo vaikų lavinimui bei 

ugdymui skirtos priemonės. 2018 m. skaitykloje apsilankė 2026 lankytojai, iš jų – 193 apsilankymai užregistruoti prie kompiuterio. Progimnazijos 

skaitykloje mokiniai praleido laisvą laiką per pertraukas, susitikdami pabendrauti po pamokų, ruošti namų darbus, naudotis reikalinga literatūra, 

internetu, laukti mokyklinio autobuso ar veiklų joje ir už jos ribų. Teikta pagalba, konsultacijos dirbantiems prie kompiuterio ar ieškantiems 

informacijos spausdintuose šaltiniuose. 2018 metais bibliotekos fondą sudarė 4298 fiziniai vienetai (grožinės literatūros knygos, kartografija, 

regimosios-mokomosios priemonės), gautos 329 grožinės literatūros knygos, 42 mokomosios priemonės (plakatai, kortelės, lavinamieji žaidimai, 

žemėlapis, 1 skaitmeninė priemonė), nurašytos 2049 knygos. Prenumeruoti 6 leidiniai: 3 laikraščiai ir 3 žurnaliukai vaikams. 2018 buvo perregistruota 

314 vartotojų, užregistruoti 48 nauji vartotojai. Įvyko 10 renginių, veikė 6 parodos. 

Progimnazijos mokiniai dalyvavo atvirų durų dienose „Kelionė į profesiją“, aukštųjų ir profesinių mokyklų parodoje ,,Karjera '18“, ugdymo 

karjerai edukacinėje programoje ir viktorinoje „Matau, žinau, esu saugus kely“, susipažino su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

centre vykdomomis profesinio mokymo programomis, karjeros, įgijus specialybę, galimybėmis bei mokymosi sąlygomis. Jie turėjo galimybę lankytis 

pamokose, susipažinti su ugdymosi aplinka, pabendrauti su mokytojais, sužinoti tolimesnio mokymosi sąlygas, išbandyti profesijas praktiškai. 

Progimnazijoje organizuota ugdymo karjerai diena, pravesti ugdymo karjerai konsultanto užsiėmimai ,,Kad egzaminai kvepėtų žemuogėmis“. Užpildyta 

UKSMIS anketa, pateikta ugdymo karjerai 2018 metų veiklos ataskaita. 

Progimnazijoje įvyko VKĮ grupės susirinkimai dėl grupės pirmininko rinkimo ir grupės narių  patvirtinimo, plačiojo ir giluminio įsivetinimo 

rezultatų aptarimo, VKĮ grupės veiklos planavimo 2018–2019 m. m., klausimynų parengimo, apklausų organizavimo ir kt. Progimnazijos mokytojų 

tarybos posėdyje, apsvarstytos Progimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo temos ir rodikliai: buvo pasirinktas Progimnazijos giluminiam 

įsivertinimui tirti 2 srities ,,Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys“ temos 2.1. ,,Ugdymo(-si) planavimas“ rodiklis 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. 
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Balsavo 25 respondentai (100 proc.). 1 sritį ,,Rezultatai“ pasirinko 20 respondentų  (80 proc.), 2 sritį ,,Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys“ pasirinko 5 

respondentai  (20 proc.) 3 srities ,,Ugdymo(-si) aplinkos“ ir 4 srities ,,Lyderystė ir vadyba“ nepasirinko nepasirinko nei vienas respondentas (0 proc.).  

Įgyvendinant II tikslo – kurti saugią, sveiką, inovatyvią, humanistinėmis vertybėmis grįstą mokymo (-si) aplinką – uždaviniui ,,kurti 

aktyvią vaikų ugdymą (-si) ir mokinių mokymą (-si) skatinančią aplinką“ buvo numatytos 12 priemonių ir jis II sėkmingai įgyvendintas. Didelis 

dėmesys skirtas mokinių sveikatinimui ir fiziniam aktyvui skatinti: mokiniai šoko ir fiziškai judėjo per judriąsias pertraukas aktų ir sporto salėse. 

Progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo sporto renginiuose: organizuotos nacionalinio vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projekto „Olimpinė karta“ 

aktyvios veiklos, vykdytas nacionalinio konkurso ,,Sveikatiada“ sveikatinimo projektas „Nuo sėklos iki vaisiaus“ (laimėta 120 eurų), kitos iniciatyvos. 

Šiais metais laimėta kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinių (10 plaukimo) užsiėmimų dalyvaujant šalies projekte ,,Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“. Vyko Šuolininko diena ,,Kas toliau“, Stalo žaidimų diena, sportinė programa vaikams ,,Su mankšta ir nuotaika gera“, 500 m 

ir 1000 m bėgimo, tarpklasinės kvadrato, salės futbolo 4x4, atrankinės smiginio varžybos, trumpų nuotolių bėgimas ,,Sprinto diena“, futbolo konkursas 

merginoms ,,Taiklus įvartis“, varžytuvės ,,Bėk, mąstyk, daryk“ ir ,,Bėgiko diena“, estafečių varžybos „Linksmi ir vikrūs“. Vyko Šuolininko diena ,,Kas 

toliau“, sportinė programa vaikams ,,Su mankšta ir nuotaika gera“, organizuotas renginių ciklas, skirtas Europos judrumo savaitei paminėti ,,Judam 

mankštos ritmu“ bei Progimnazijos bendruomenės sporto šventė ,,Olimpinė diena“. Vykdytas mokyklinis projektas ,,Judėk ir tobulėk“, konkursas 

,,Sportiškiausia klasė“. Dalyvauta įvairių rungčių rajoninėse sporto varžybose, laimėtos prizinės vietos (žr. į 11 lentelę): 

11 lentelė 

Mokinių sportiniai pasiekimai 

Sporto renginio pavadinimas Dalyviai Vieta 

2018–2019 m. m. Kretingos miesto mokyklų kvadrato varžybų nugalėtojai (V. Pukelienė) Mokinių komanda I vieta 

Mokyklų žaidynių rajoninio etapo šaškių varžybos 8 klasės mokinių komanda III vieta 

Mokyklų žaidynių rajoninio etapo krepšinio jaunučių 3x3 varžybos 8 klasės mokinių komanda I vieta 

Mokyklų žaidynių rajoninio etapo lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (rutulio stūmimas) Gintaras Beniušis, 7 klasė I vieta 

Mokyklų žaidynių rajoninio etapo lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (4x100 m estafetinis bėgimas) 8 klasės merginų komanda III vieta 
 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ – įgyvendinus projektą įsigyta modernių gamtos ir technologinių mokslų 

priemonių ir įrangos 1–4 klasėms, parengta metodinė medžiaga mokytojams, modernizuota gamtos ir technologinių mokslų mokymo (-si) aplinka, 

aplinkosauginis projektas ,,Mes rūšiuojame“ – užsakytos prekės pagal projekto metu surinktus taškus sporto inventoriui įsigyti iš pateikto prizų sąrašo, o 

pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ bus vykdomos mokinių aktyvaus laisvalaikio praleidimo veiklos – vyks kūno kultūros ir 

fizinio aktyvumo ugdymo edukacinių (10 plaukimo) užsiėmimų. Progimnazijoje veikė jaunučių liaudiškų šokių, sporto būrelis ,,Žaidžiame kvadratą“, 

etninės kultūros ugdymo būrelis ,,Žemaitukai“, vaikų folkloro būrelis ,,Blezdingelė“, šokių grupė ,,Daukantiečiai“, jaunųjų žurnalistų būrelis, muzikos 

studijos ,,Gama“, ,,Raktas“, muzikos būrelis ,,Muzikuojame“, futbolo ir kvadrato būrelis berniukams ,,Fiziškai stiprėk“, badmintono ir tinklinio būrelis 

mergaitėms ,,Į olimpines aukštumas“. Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga progimnazijos jaunųjų gamtininkų būrelis organizavo labdaros akciją 
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„Paremkime gyvūnų prieglaudos gyventojus“. Progimnazijoje organizuotų ,,Šauniausios klasės“ ir ,,Kultūringiausios klasės“ konkursų nugalėtojai 

apdovanoti prizu – rakinamomis rūbų spintelėmis.  

Vestos atviros ugdomosios veiklos už Progimnazijos ribų netradicinėse aplinkose: „Draugauju su Kimochis“, ,,Seku seku pasaką“, „Knygos 

skirtukas“, ,,Linksmi ir išdykę skaičiai“, ,,Sukas malūnėliai mūsų Lietuvėlėj“, ,,Kartenos piliakalnio paslaptys“, ,,Popieriaus paslaptys“ Telšių Žemaitės 

muziejuje ,,Alka“, ,,Porcelianas ir jo puošyba“, edukaciniai užsiėmimai Salantų regioniniame parke, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Klaipėdos 

saldainių fabrike ,,Roshen“, ,,Viskas apie gintarą“ Palangos gintaro muziejuje, atvira pasaulio pažinimo pamoka ,,Padėkime paukšteliams“, atvira 

lietuvių kalbos pamoka 4b klasėje, geografijos pamoka. netradicinėje aplinkoje ,,Mokyklos geografinės aplinkos kūrimas“, atvira pamoka–praktinė 

veikla ,,Vaizduotės fabrikas“ kartu su Klaipėdos m. Vydūno gimnazijos mokiniais, vyko dailės pamokos modernaus ir šiuolaikinio meno muziejuje 

(MO) Vilniuje. Organizuotos integruotos pamokos: anglų k. ir muzikos pamoka ,,Gera komanda“, lietuvių k., muzikos ir dailės pamoka netradicinėse 

aplinkose ,,M. K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba“. Dalyvauta Kretingos r. Rūdaičių pradinės mokyklos konferencijos ,,Mokytojo kūrybiškumas siekiant 

mokymosi motyvacijos“ metodų mugėje – „Žaidimų vaivorykštė“.  

Glaudžiai bendradarbiauta su Kretingos muziejumi dalyvaujant edukacinėse veiklose: ,,Gyvenimas dvare“, ,,Suku suku darbų malūnėlį“, 

,,Pamaitinkime dvaro paukštelius“, ,,Užgavėnės“, ,,Laiko mašina šimtmečiu atgal“, „Pasodink mamai gėlę“, ,,Kalėdinių žaislų fabrikėlis“, „Piliakalnių 

legendos“, „Velykinio zuikio kepyklėlė“, ,,Kalėdinių žaislų fabrikėlis“. 

Dalyvauta nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurse (A kategorija). Atnaujintas matematikos kabinetas: įrengtos dvi 

magnetinės sienos, ant palangių užrašytos matematinės formulės, ant grindų priklijuotas matlankio maketas, nupirkti nauji baldai: mokytojo stalas, 

dokumentų spinta, sieninė lentyna, užsakytos magnetinės figūros, mokiniai per dailės pamokas pagamino geometrines figūras. Aptverta visa 

Progimnazijos teritorija, pasodinti nauji želdiniai, atnaujinti bėgimo takai stadione, vidiniame kieme pasodintas rožynas, šiuolaikiškai įrengtas 

technologijų kabinetas, naujai įrengti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių kabinetai,  įrengta ir aptverta vaikų žaidimo aikštelė.  

Nupirkti nauji baldai priešmokyklinio ugdymo grupėms ir pradinio ugdymo klasėms, rakinamos rūbų spintelės mokiniams (30 proc.), du televizoriai, 

multimedija, du nauji kompiuteriai, spalvotas daugiafunkcis spausdintuvas ir skeneris, pufai mokiniams laisvalaikio praleidimo zonose. Atnaujinti 

stendai ir įrėminti mokinių kūrybiniai darbai koridoriuose, sukurtas informacinis lankstinukas „Kretingos Simono Daukanto progimnazijos vizitinė 

kortelė“. Nupirkta naujų grožinės literatūros knygų bibliotekai, ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo vaikų lavinimui bei ugdymui 

skirtos priemonės.  

Naujai pertvarkytose Progimnazijos patalpose kūrėsi 4 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės – įsikuriant jautėsi aiškūs 

tarpusavio susitarimai tarp mokytojų dėl darbo organizavimo, ugdomosios aplinkos estetinio vaizdo bei baldų ir ugdymo priemonių išdėstymo. 

Mokytojos naujose grupėse sukūrė jaukią aplinką, panašią į namų. Ugdomoji aplinka grupėse sukurta ir tobulinama taip, kad būtų tinkamos sąlygos 

vaikų gebėjimams ugdytis. Aplinka tausojama, puošiama vaikų kūrybiniais darbais, o prieš renginius-atitinkamomis dekoracijomis. Pagal galimybes 

naudotos IKT. Atnaujinta ir papildyta naujais įrengimais lauko žaidimų aikštelė, atliktas įrengimų saugumo vertinimas. 
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VI. 2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS 
 

 Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas 
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VII. 2019 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Uždaviniai tikslui 

pasiekti 

Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 
Laukiamas rezultatas Atsakingi, vykdytojai 

Data 

 

1 2 3 4 5 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS – MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS 

I. Tikslas – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes 

1. Ugdymo turinio 

individualizavimas ir 

diferencijavimas  

 

1.1. ugdymo(si) ir mokymosi turinio 

aktualizavimas, diferencijavimas ilgalaikiuose 

planuose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių savitumą, klasių mokinių 

interesus, gebėjimus, žinių lygį, mokymosi 

tempą ir stilių 

Atsižvelgiant į tėvų globėjų lūkesčius ir ko jie 

tikisi, bus numatyta, kuriai ugdymo (-si) sričiai 

skirti daugiausia dėmesio 

Ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo mokytojai 

2019-09 

1.2.  ugdomosios veiklos, orientuotos į 

kiekvieno vaiko sėkmę ir pažangą, planavimo 

tobulinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių savaitiniuose planuose 

Bus sukurti idėjų krepšeliai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų globėjų 

iniciatyvoms ir siūlymams, taps kokybiškesnis 

individualus ugdymas 

Ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

2019 m. 

1.3. atvirų integruotų pamokų, ugdymo (-si) 

proceso, saviraiškos veiklų Progimnazijoje 

vykdymas 

 

 

 

Kiekvienas mokytojas praves bent po vieną 

atvirą veiklą. Bus efektyviau organizuojamas ir 

sėkmingai įgyvendinamas pedagoginis 

procesas 

Ikimokyklinio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo, dalykų 

mokytojai, klasių auklėtojai, 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

2019 m. 

1.4. pamokų, atvirų veiklų stebėjimas , 

,IKT tikslingas panaudojimas pamokose“, 

,,Gamtamokslinis tyrinėjimas ir 

eksperimentavimas 1–8 klasėse“ 

Kiekvienas mokytojas pastebės bent vieną 

kolegos pamoką, įgis naujos patirties 

planuojant ir vedant pamokas 

Dalykų mokytojai 2019 m. 

1.5. tarptautinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų 

tyrimas TIMSS 2019 Progimnazijos 4a klasėje 

(matematikos ir gamtos mokslų) 

Bus pradinio ugdymo mokytojų metodinėje 

grupėje išanalizuoti TIMSS 2019 tyrimo 4a 

klasės mokinių pasiekimų (matematikos ir 

gamtos mokslų) rezultatai 

V. Garjonienė,                                

E. Žvirzdinienė,                          

I. Jonauskienė 

2019-03 

1.6. tyrimas ,,Mokinių mokymo(-si) stilių 

nustatymas“ 

Nustatyti mokinių mokymo(-si) stilius, siekiant 

gerinti ugdymo(-si) kokybę 

Psichologė Julija Akimenkova 2019-03 
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1.7. pamokų ir ugdomųjų veiklų stebėsena 

,,Diferencijavimo ir individualizavimo metodai 

ir priemonės“ 

 

Bus pastebėta nors viena kuruojamo dalyko 

mokytojų pamoka, kitos ugdomosios veiklos. 

Bus pasidalinta patirtimi, įvardinti 

sėkmingiausi momentai, tobulintinos sritys 

Kuruojantys vadovai 

 

 

 

2019 m. 

1.8. sudaryti galimybes visų dalykų pamokose 

mokiniams rinktis įvairaus sudėtingumo 

užduotis  

 

Mokiniams bus sudarytos didesnės galimybės 

pamokose rinktis įvairaus sudėtingumo 

užduotis (pritarimas teiginiui „Per pamokas aš 

turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis“ padidės 10 proc.) 

Dalykų mokytojai 2019 m. 

1.9. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

(NMPP) 2, 4, 6, 8 klasėse vykdymas. NMPP 

rezultatų analizė, siūlymų veiklai tobulinti 

pateikimas mokytojų metodinėse grupėse 

Bus išskirtos bent 3 mokinių standartizuotų 

testų sėkmės ir 2 tobulintinos sritys pagal 

metodinės grupės kryptį, rezultatai palyginti su 

2017–2018 m. m., numatytos konkrečios 

priemonės pasiekimams gerinti. Rezultatai 

išanalizuoti mokytojų metodinėse grupėse, 

priimti nutarimai veiklai tobulinti 

2, 4, 6, 8 klasių matematikos, 

lietuvių kalbos, socialinių, 

gamtos mokslų mokytojai 

2019 m. 

04-05 

1.10. metodinė diena ,,Sėkmės istorijos 

„Ugdymo turinio individualizavimas ir  

diferencijavimas pamokoje“  

50 proc. mokytojų dalinsis sėkmingo ugdymo 

pavyzdžiais individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą  jiems priimtina 

forma (vaizdo medžiaga, aprašai, anotacijos ar 

kt.) metodinėje dienoje 

S. Jonaitienė, V. Garjonienė,                 

I. Jonauskienė 

2019-11 

2. Mokinio 

individualios 

pažangos stebėsenos, 

fiksavimo ir 

analizavimo 

tobulinimas 

 

2.1. mokinio individualios pažangos (MIP) 

tobulinimas  

Bus sukurtos individualios pažangos lentelės 

1–2, 3–4 klasių mokiniams 

Pradinių klasių mokytojai 2019-01 

2.2. nepažangių mokinių signalinių trimestrų 

rezultatų analizė: susitikimai – mokiniai, jų tėvai 

(globėjai) ir dalykų mokytojai kartu su klasių 

auklėtojais, kuruojančiais vadovais, socialiniais 

pedagogais 

Stiprės bendradarbiavimo ir psichologinis 

ryšys tarp tėvų, mokytojų ir mokinių, pagerės 

mokinių pažangumo rezultatai   

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, administracija, 

socialiniai pedagogai, 

Progimnazijos vaiko gerovės 

komisija 

2019 m. 

01, 04, 

10 

2.3. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, trimestrų bei metinių pažangumo 

įvertinimų ir lankomumo analizė 

Aptarus pažangumo rezultatus ir atlikus 

lankomumo analizę, bus numatyta pagalbos 

mokiniui kryptis 

V. Kietelytė, ikimokyklinio, 

ugdymo, priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai 

 

2019 m. 

03, 06, 

12 
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 2.4. sistemingas mokinių mokymo(-si) aptarimas 

 klasių auklėtojų ir visų dėstančių mokytojų 

grupėse panaudojant MIP duomenis, siekiant 

kiekvieno 1–8 klasės mokinio pažangos 

 

Bus bent 1 kartą per trimestrą suorganizuoti 

klasių auklėtojų ir visų dėstančių mokytojų 

pasitarimai dėl mokinių ugdymo (-si) 

pažangos. Laiku ir pagal poreikį suteikta 

pagalba mokiniui. Kils mokinių mokymosi 

pažangumas, mokymosi motyvacija 

Klasių auklėtojai, dalykų  

mokytojai 

 

 

  

2019-03, 

 06, 12 

2.5. 1–8 klasių mokinių tėvų susirinkimai Organizuotas tėvų (globėjų) informavimas ir 

švietimas. Tėvai įtraukiami į Progimnazijos 

veiklą, stiprinami progimnazijos 

bendruomenės narių ryšiai. Pristatyta 

Progimnazijos veikla būsimų 1, 5 klasių 

mokinių tėvams (globėjams) 

 

1–8 klasių auklėtojai 2019-03, 

05, 11 

2.6. visuotinis 1–8 klasių mokinių susirinkimas Ne mažiau kaip 50 proc. 1-8 klasių mokinių 

tėvų (globėjų) ateis į susirinkimą 

S. Jonaitienė, V. Garjonienė, 

tėvų komiteto pirmininkė           

D. Gudauskienė 

2019-11 

3. Efektyvios 

mokymosi pagalbos 

įvairių ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams teikimas 

(specialiųjų poreikių ir 

gabiems) 

 

 

 

3.1. Sistemingas bendradarbiavimas su pagalbos 

mokiniui specialistais. Tyrimas „Pedagoginės 

pagalbos veiksmingumas mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų“ 

 

Padidės Progimnazijos mokinių 2018– 

2019 m. m. pažangumo rodiklis 2 proc. 

lyginant su 2017–2018 m.  Progimnazijos 

pažangumo rodikliu 

Dalykų, ikimokyklinio ugdymo 

ir priešmokyklinio ugdymo 

pradinio ugdymo mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai 

2019 m. 

 

3.2. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

savalaikis nustatymas ir įvertinimas, 

individualizuotų veiklų planavimas 

 

Laiku nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 

ir suplanuotos pritaikytos / individualizuotos 

veiklos mokiniams 

Dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2019 m. 

3.3. Apskritas stalas-diskusija „Pagalbos 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, 

veiksmingumas“ 

 

Bus suteikta paveiki pagalba, įveikti mokinių 

mokymosi sunkumai 

A. Žiulpienė, V. Kietelytė,                  

D. Anužienė, S. Geležinienė,     

J. Akimenkova 

2019 m. 

 

3.4. organizuoti mokomųjų dalykų mokyklines 

olimpiadas, konkursus 

Identifikuoti gabiausi mokiniai ir teikiama 

kryptinga pedagoginė pagalba. 100 proc. įvyks 

visų dalykų olimpiadų, konkursų mokykliniai 

etapai 

Dalykų mokytojai 2019 m. 
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 3.4. mokinių gabumų atpažinimas naudojantis 

Kretingos švietimo centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriaus psichologų 

parengtomis rekomendacijomis pedagogams bei 

gabių (gabesnių) mokinių ruošimas 

olimpiadoms, konkursams 

 

Visi gabūs (gabesni) mokiniai dalyvaus dalykų 

olimpiadų, konkursų mokykliniuose ir / ar 

rajoniniuose etapuose. Bus aptarti mokymo (-

si) bei dalyvavimo dalykų olimpiadose, 

konkursuose rezultatai pradinio ugdymo, 5–8 

klasių auklėtojų metodinėse grupėse 

Dalykų mokytojai, pradinio 

ugdymo mokytojai 

 

2019 m. 

 

3.5. Kretingos r. švietimo centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriaus specialistų 

supervizija mokytojams, dirbantiems 5 klasėse  

 

Dalyvaus 100 proc. 5 klasėse dėstančių 

mokytojų, problemų aptarimas padėjo rasti 

tinkamiausius sprendimus 

J. Akimenkova, V. Garjonienė Kartą per 

mėnesį 

3.6. Konsultacijų teikimas pirmų klasių mokinių 

tėvams (globėjams) dėl mokinių sakytinės 

kalbos ugdymo 

 

Efektyvesnė mokymosi pagalba pirmų klasių 

mokiniams, turintiems sakytinės kalbos 

sutrikimų 

A. Žiulpienė 

 

2019 m. 

 

3.7. mokymai-paskaita apie mokinių, turinčių 

specifinių mokymosi sutrikimų mokymą (-si) 

Paskaitose dalyvaus apie 80 proc. mokytojų, 

mokančių specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinius 

V. Kietelytė, Kretingos r. 

švietimo centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

skyriaus specialioji pedagogė 

Elena Žalgiriene  

2019-11-

07 

3.8. pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

stebėjimas ir jų 2019 metų veiklos aptarimas 

Bus išanalizuotos pagalbos mokiniui 

specialistų veiklų sėkmingumas, numatytos 

tobulintinos sritys 

V. Garjonienė, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2019-12 

3.9. informacijos apie vaikus ir mokinius, 

turinčius mokymosi sunkumų, rinkimas, 

pirminio įvertinimo atlikimas, gavus vaikų bei 

mokinių tėvų (globėjų) sutikimą, ir  įvertinimo 

rezultatų aptarimas; siūlymo Kretingos r. 

švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriui dėl specialiojo ugdymo skyrimo 

teikimas  

 

Bus atpažinti mokymosi sunkumų turintys 

mokiniai ir savalaikiai teikiami siūlymai dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo 

Mokytojai, klasių auklėtojai, 

vaikų ir mokinių tėvai 

(globėjai), specialioji pedagogė                  

V. Kietelytė, logopedė              

A. Žiulpienė, Progimnazijos 

vaiko gerovės komisijos nariai 

Pagal 

poreikį 

visus 

metus 
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II. Tikslas – Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas 

1. Saugumą 

užtikrinančios, 

tolerantiškos, 

partneryste grįstos  

aplinkos kūrimas 

 

1.1. seminaras ,,Emocinis intelektas“ (lektorė 

Nomeda Marazienė) 

 

Ne mažiau kaip 80 procentų mokytojų 

dalyvaus seminare, stiprins pozityvaus 

bendradarbiavimo kultūrą 

S. Jonaitienė 

 

2019-02-

21 

1.2. namų jaukumą primenančios aplinkos 

Progimnazijoje kūrimas 

Bus sukurtas žaidimų koridorius II aukšto 3-

iame koridoriuje 

S. Jonaitienė, L. Narvilienė 2019 m. 

1.3. Progimnazijos bendruomenės išvyka 

pasibaigus 2018–2019 mokslo metams 

Išvykoje dalyvaus ne mažiau kaip 80 proc. 

pedagogų. Paskatinti ir motyvuoti darbuotojai, 

bus sukurtos bendros patirtys ir emocijos, 

skatinančios geresnį supratimą ir tarpusavio 

ryšius 

S. Jonaitienė, V. Garjonienė 2019-06 

1.4. mokyklinių konkursų ,,Šauniausia klasė“, 

,,Sportiškiausia klasė“ organizavimas 

 

Didės mokinių mokymosi ir pamokų 

lankomumo motyvacija, asmeninė atsakomybė, 

mokiniai ugdysis vertybines nuostatas: 

kruopštumą, draugiškumą, pareigingumą ir 

atsakomybę                                                                            

N. Andriuškytė, D. Anužienė, 

S. Geležinienė, V. Pukelienė 

2019 m. 

1.5. seminaras ,,LEAN metodikos pristatymas 

švietimo sistemoje“ 

100 proc. mokytojų metodinių grupių 

pirmininkų dalyvaus seminare ir įsitrauks į 

tobulinimo procesus Progimnazijoje, bus 

padidintas jos valdymo efektyvumas 

S. Jonaitienė 2019-01-

25 

1.6. pokyčių projektas ,,LEAN metodikos 

diegimas“ 

Susiformuos efektyvūs darbo santykiai, 

komandinis problemų sprendimas 

bendruomenėje taikant LEAN metodiką 

S. Jonaitienė, V. Garjonienė, 

metodinė taryba 

2019 m. 

1.7. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

vertinimo ir įsivertinimo formos tobulinimas ir 

aptarimas. Savianalizių aptarimas su kuruojančiu 

vadovu 

Bendruomenėje bus susitarta dėl mokytojų 

įsivertinimo organizavimo, patobulinta 

savianalizės anketos forma. Bus nuosekliai 

vertinta mokytojų veikla, pateikti siūlymai 

veiklai tobulinti 

S. Jonaitienė, V. Garjonienė,    

V. Kerinienė 

2019-02 
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 1.8. mokinių nuomonių ir idėjų surinkimas. 

Administracijos susitikimai su klasių atstovais ir 

klasių parašytų laiškų ,,Kaip sukurti namų 

jaukumą primenančią aplinką mokykloje?“ 

aptarimas 

Bus pasirenkamos ugdomosios veiklos įtakos 

vaikų ir mokinių gerovę Progimnazijoje 

fiziniu, psichiniu, dvasiniu, intelektiniu, 

emociniu ir socialiniu požiūriais 

S. Jonaitienė, V. Garjonienė 2019-04 

1.9. tėvų nuomonių ir idėjų surinkimas ,,Ką 

galėtume pakeisti?“ 

Bus apsvarstytas ir parengtas namų jaukumą 

primenančią aplinką Progimnazijoje planas, 

turtinamos (edukacinės) aplinkos 

Klasių tėvų komitetas, 

pirmininkė D. Gudauskienė 

2019-02 

1.10. prevencinės paskaitos 3–8 klasių 

mokiniams ,,Elektroninės cigaretės – miegantis 

vulkanas“, ,,Patyčioms ir smurtui sakau NE“, 

Gyvūnai šalia mūsų: teigiamos emocijos ir 

atsakomybė“  

 

Rezultato rodiklis: mokinių, nepatiriančių ir 

labai retai patiriančių patyčias, dalis (70 proc.), 

Progimnazijoje nėra atstumtųjų ir izoliuotųjų 

(5 proc.). Bus mokinių, gebančių 

argumentuotai pateikti savo nuomonę 

Progimnazijos gyvenimo klausimais 

Socialinės pedagogės                

D. Anužienė, S. Geležinienė 

2019-02, 

03, 05 

1.11. atnaujinti Progimnazijos  elektroninio 

dienyno tvarkymo nuostatus 

Atnaujinti Progimnazijos elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatai, su jais supažindinti visi 

dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo 

veiklų vadovai 

Darbo grupė pagal 

Progimnazijos direktoriaus 

įsakymą 

 

2019 

1.12. Progimnazijos bendruomenės susitarimai 

(mokinių, mokytojų) dėl ,,Darbingos tvarkos“ 

Kokybiškais susitarimais pagrįstas ugdymo 

proceso organizavimas Progimnazijoje 

Progimnazijos, mokytojų, 

darbo ir mokinių tarybos 

2019 

1.13. organizuoti akcijas ,,Būk matomas kelyje“, 

saugaus eismo paskaitas (atšvaitų dalinimas, 

informacija per elektroninį TAMO dienyną, 

internetiniame puslapyje, per klasės valandėles) 

Bus išvengta nelaimingų atsitikimų kelyje, 

užtikrintas Progimnazijos mokinių saugus ir 

drausmingas elgesys eismo aplinkoje 

Socialinės pedagogės                

D. Anužienė, S. Geležinienė, 

klasių auklėtojai, kelių policijos 

atstovai 

2019 m. 

10–11 

1.14. tyrimas ,,Smurtas ir patyčios 

Progimnazijoje“  

Tyrimas padės išsiaiškinti Progimnazijos 

mokinių savijautos, saugumo užtikrinimo, 

lūkesčių ir tarpasmeninių santykių silpnybes ir 

stiprybes bei numatyti priemones veiklai 

tobulinti, smurto ir patyčių prevencijai vykdyti 

Socialinės pedagogės                

D. Anužienė, S. Geležinienė 

2019-12 
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2. Pažintinio 

aktyvumo skatinimas 

į(si)traukiant į 

aktyvias veiklas 

 

2.1. mokinių projektinės veiklos vykdymas ir 

projektinių darbų pristatymas (1–4, 5–8 klasės)  

Kiekvienas mokytojas bus parengęs bent vieną 

mokinį projektinio darbo pristatymui 

Pradinio ugdymo ir dalykų 

mokytojai, V. Garjonienė 

2019-06- 

05,14 

2.2. neformaliųjų veiklų pristatymas (parodos, 

spektakliai, stendai, renginiai, kt.) 

Parodos, spektakliai, koncertinė programa 

įvairiuose (ir sportiniuose) renginiuose  

Neformaliojo švietimo       

programų mokytojai 

2019-06 

 

2.3. ugdymo dienų organizavimas 100 proc. įgyvendintas Progimnazijos ugdymo 

planas  

Atsakingi mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2019 m. 

2.4. bendravimo aplinkos kolektyvui sukūrimas. 

Pažintinė-mokomoji dviejų dienų išvyka į Alytų 

ir Druskininkus 

Išvyka, kurioje mokytojai aktyviai leis laiką, 

turtindami savo žinių bagažą bei bendravimo 

įgūdžius 

S. Jonaitienė 2019-06 

2.5. pamokos netradicinėse aplinkose 

 

Vyks (integruotos) pamokos netradicinėse 

erdvėse, kurios skatins mokinių mokymosi 

motyvaciją, aktyvesnį žinių taikymą, ugdys 

išlaisvintą kūrybiškumą 

Dalykų mokytojai, pradinio 

ugdymo mokytojai 

2019 

2.6. dalyvavimas Kretingos r. švietimo skyriaus 

organizuojamose priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų sportinėse žaidynėse  

Vyks aktyvi sportinė veikla dalyvaujant 

renginiuose, plėsis bendravimo įgūdžiai tarp 

skirtingų mokyklų bendraamžių 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

2019 m. 

2.7. dalyvavimas edukacinėje Kretingos 

muziejaus programoje ,,Mano gimtasis kraštas“ 

pagal įsigytą abonementą 

Ugdysis socialiniai, kultūriniai ir 

komunikaciniai įgūdžiai. Gilės žinios apie savo 

gimtąjį kraštą 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

2019 m. 

2.8. organizuoti neformaliojo švietimo pasiūlos 

ir paklausos atitikties tyrimą 

Atlikto tyrimo duomenys bus panaudoti 

neformaliojo švietimo pasiūlai planuoti. 

Neformaliojo švietimo būreliuose, klubuose 

dalyvaus 70 proc. mokinių 

Dalykų mokytojai, pradinio 

ugdymo mokytojai 

2019-04 

 

2.9. ugdyti mokinių socialines ir dalykines 

kompetencijas projekte „Mokinys – 

mokytojas“ 

20 mokinių-mokytojų mokys 20 mokinių Pradinio ugdymo ir dalykų 

mokytojai 

2019 m. 

_______________ 
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VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Planui įgyvendinti bus skiriama 450,3 tūkstančių eurų savivaldybės biudžeto ir 428,8 tūkstančiai eurų valstybės biudžeto tikslinės dotacijos 
(mokymo) lėšų.   

2. Dalis plano bus finansuojama iš gautų pajamų – 44,5 tūkstančiai eurų (už patalpų nuomą – 6,5 tūkstančiai eurų, už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigoje – 26,0 tūkstančiai eurų, kitos pajamas – 12 tūkstančių eurų.  

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Progimnazijos direktorius.  

2. Plano įgyvendinimą koordinuos Progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio dalies vedėjas.  

3. Planą įgyvendins visa Progimnazijos bendruomenė.  

4.  Plano įgyvendinimas bus detalizuojamas Primnazijos mėnesių planuose.   

5. Už Plano vykdymą bus atsiskaitoma Progimnazijos savivaldos institucijoms ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui.  
 
 
 
 

 

PRITARTA  
Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  
mokytojų tarybos 2019-01-17 d. posėdyje,  
protokolo Nr. (1.5.)-V3-01 
 
 
PRITARTA  
Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  
tarybos 2019-01-17 d. posėdyje,  
protokolo Nr. (1.4.)-V2-01 
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X. PRIEDAI 
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1 priedas 

 

PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

Renginio pavadinimas Data ir laikas Vieta Atsakingi 

1 2 3 4 

SAUSIS 

Rankų lenkimo progimnazijos čempionatas 01-22 Sporto salėje V. Pukelienė 

Sausio 13-osios minėjimas ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 01-11 

 

Progimnazijos stadione S. Dirmeitienė, 

S. Jonaitienė, 

I. Jonauskienė 

Meninio skaitymo konkursas 01-23 Skaitykloje S. Dirmeitienė 

Atrankinės smiginio varžybos 01-29 Sporto salėje V. Pukelienė 

Rusų kalbos abėcėlės šventė 01-24 Aktų salėje G Macienė 

Atvirų durų diena vaikų tėvams (globėjams) 01-31 ,,Voveriukų“ grupėje L. Beniušienė 

Edukacinė programa muziejuje ,,Pažink ir pamaitink Dvaro parko 

paukštelius“ 

01-18 Kretingos muziejuje R. Račienė, 

V. Kerinienė 

Mokyklinis konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“ 2–4 klasėms 01-29 35, 37, 39 kab. R. Marciulevičienė, 

I. Jonauskienė 

Dalyvavimas tarptautiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse “Aš gyvenu 

prie jūros“ 

01-30 20 kab. Ž.Sabaliauskaitė 
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1 2 3 4 

 Dalyvavimas tarptautiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Svajoju... 

skraidyti“  

01-30 20 kab. Ž.Sabaliauskaitė 

VASARIS 

Matematikos olimpiados 2–4 klasėms mokyklini etapas 02-12 d., 

8.55 val. 

35, 37, 45 kab. R. Marciulevičienė, 

I. Jonauskienė 

Baudų metimo konkursas 02-12 Sporto salėje V. Pukelienė 

Tritaškių metimo konkursas 02-19 Sporto salėje V. Pukelienė 

Vasario 16-osios minėjimas 02-15 Progimnazijos erdvėse R.Grikšienė, 

S. Dirmeitienė 

Vaikų ir jų tėvų nuotraukų paroda ,,Aš myliu Lietuvą“  Nuo 02-15  

visą mėnesį 

,,Žirniukų“ ir ,,Voveriukų“ 

grupėse 

R. Bačiulienė, 

L. Beniušienė, 

M. Narkienė 

Susitikimas su būsimaisiais priešmokyklinio ugdymo vaikais ir jų tėveliais 

(globėjais) 

02-22 Aktų salėje R. Račienė, 

V. Kerinienė, 

L. Narvilienė, 

A. Riepšienė 

Rusų kalbos dailyraščio konkursas 6–8 klasėms ,,Rusiškai rašome gražiai ir 

taisyklingai“ mokyklinis etapas 

 

02-25 

 

49 kab. 

G. Macienė, 

A. Bukauskienė 

XXV Lietuvos mokinių dailės olimpiados mokyklinis etapas 02-26 20 kabinetas Ž. Sabaliauskaitė 

XXV Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas 

 

02-27 Kretingos meno mokykla Ž. Sabaliauskaitė 
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1 2 3 4 

Saugus internetas 

 

02-08 Progimnazijoje S. Geležinienė, 

D. Anužienė 

Respublikinė geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 02 48 kab. E. Butrimaitė 

KOVAS 

Merginų badmintono varžybos 03-20 Sporto salėje V. Pukelienė 

Vaikinų badmintono varžybos 03-27 Sporto salėje V. Pukelienė 

Kovo 11-osios minėjimas 03-08 Progimnazijos erdvėse R. Grikšienė, 

S. Dirmeitienė 

Skaitymo popietė ,,Draugauk su knyga!“ (1–2 klasėms) 03 Aktų salėje S. Černeckienė,  

bibliotekos vedėja 

Edukacinė programa muziejuje ,,Laiko mašina šimtmečiu atgal“ 03-06 Kretingos muziejuje V. Kerinienė, 

R. Račienė 

Tiksliųjų mokslų savaitė  

03-25–29 

 

Kabinetuose 

N. Andriuškytė, 

P. Paulikas, 

A. Bėrantaitė, 

I. Sendrauskienė 

Integruota  pasaulio pažinimo ir  muzikos  pamoka ,,Etnografinės Lietuvos 

dalys“ 

03-27 39 kab.  A. Lasienė, 

 D. Beivydienė 

 Atvirų durų diena vaikų tėveliams – socialinio-emocinio ugdymo pamokėlė 

,,Draugaujame su Kimochis“ 

03-27 ,,Žirniukų“ grupė R. Bačiulienė 
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1 2 3 4 

Edukacinė programa muziejuje ,,Padovanosiu mamai gėlę“ 03-29 

 

Kretingos muziejus V. Kerinienė, 

R. Račienė 

Lietuvių kalbos dienos ,,Skaitau ir iliustruoju Vaižgantą“  

03-01 

 

Progimnazijos vestibiulyje S. Dirmeitienė, 

R. Katkuvienė, 

Ž. Sabaliauskaitė 

Istorijos olimpiada ,,Lietuva ir pasaulis viduramžiais“ 8 klasei 03 48 kab. R. Norvaišienė 

Lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiados mokyklinis etapas 03 49 kab. R. Katkuvienė 

Respublikinis edukacinis kalbų, pasaulio pažinimo, matematikos konkursas 

,,OLYMPIS 2019“ (pavasario sesija) 

03 49 kab. R. Katkuvienė 

Rajoninė pradinių klasių mokinių matematikos olimpiada 03-25 Progimnazijoje I. Jonauskienė, 

V. Garjonienė 

Atvira pamoka-praktinė veikla su kolegomis 

 

03-25 Aktų salė Ž.Sabaliauskaitė 

Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ“ 03-(18-29) Progimnazijoje D. Anužienė 

S. Geležinienė 

BALANDIS 

Bėgiko diena 04-23 Progimnazijos stadione V. Pukelienė 

Šuolininko diena 04-24 Progimnazijos stadione V. Pukelienė 

Rusų kalbos dailyraščio konkurso ,,Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai“ 

6–9 (I) kl. rajoninis etapas 

04 Kretingos Marijono 

Daujoto progimnazijoje 

G. Macienė 
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1 2 3 4 

Atvira integruota veikla „Emocinis socialinis ugdymas integruojant 

programą „Kimochis“. 

04-11 Progimnazijoje V. Kerinienė, 

L. Beniušienė,  

R. Bačiulienė,  

M. Narkienė 

Parengtų atmintinių apie skirtingų mokymosi sutrikimų atpažinimą ir 

mokymo būdus pristatymas 

04-11 Mokytojų kambaryje V. Kietelytė 

Edukacinė programa muziejuje ,,Atrask mano žydėjimą“ 04-05 Kretingos muziejuje V. Kerinienė, 

R. Račienė 

Meninio skaitymo  konkursas  pradinio   ugdymo  mokiniams.  04- 03 Progimnazijos aktų salė  A.Lasienė 

 Atvira veikla rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojams ,,Emocinių-

socialinių įgūdžių ugdymas, integruojant programą “Kimochis“ 

04-11 ,,Voveriukų“ ir ,,Žirniukų“ 

grupėse 

L. Beniušienė, 

R. Bačiulienė 

Edukacinė programa muziejuje ,,Velykinio zuikio kepyklėlė“ 04-17 Kretingos muziejuje V. Kerinienė, 

R. Račienė 

Respublikinis informacinių technologijų piešinių konkursas ,,Velykų 

stebuklai 2019“ 

04 53 kab. N. Andriuškytė 

Netradicinė ugdymo diena Tarptautinei žemės dienai paminėti 04-20 Progimnazijos erdvėse Ž.Sabaliauskaitė 

GEGUŽĖ 

Sporto renginys ,,Taiklus įvartis“ 05-21 Progimnazijos stadione V. Pukelienė 

Progimnazijos bendruomenės sporto diena ,,Olimpinė karta“ 05-31 Progimnazijos stadione V. Pukelienė 

Folklorinis festivalis ,,Suk, suk, ratelį“ 05 Kartenoje R. Grikšienė, 

S. Dirmeitienė 
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1 2 3 4 

Edukacinė išvyka  į Kretingos muziejaus dvaro saldaininę 05-02 Kretingos muziejuje L. Beniušienė, 

M. Narkienė 

Šventė ,,Tau, mano Mamyte!“ 05-03  

Aktų salėje 

L. Beniušienė, 

M. Narkienė, 

S. Drakšienė 

Šeimos sporto šventė ,,Mano sportuojanti šeima“ 

 

05-15 

 

 

Progimnazijos stadione R.Bačiulienė, 

M. Narkienė, 

S. Drakšienė 

Rajoninis tęstinis Kretingos miesto bendrojo ugdymo mokyklų integruotas 

mokomasis-pažintinis užsienio kalbų ir meninių dalykų projektas ,,Kelionė 

per Europą“ (projekto 10-mečio minėjimas) 

 

05-09 

 

VšĮ Pranciškonų 

gimnazijoje 

Užsienio kalbų ir 

meninių dalykų 

mokytojai 

Edukacinė programa muziejuje ,,Augalų dažų laboratorija“ 05-10 Kretingos muziejuje V. Kerinienė, 

R. Račienė 

Šventė ,,Kviečiu mamą, kviečiu tėtį ir senelius su vaikučiais patrepsėti“ 05-02 Socialinių paslaugų centro 

aktų salėje 

S. Sokaitė, 

V. Milašienė, 

S. Drakšienė 

Netradicinė meninės raiškos ugdymo dienos paminėjimo renginiai 05 Progimnazijos erdvėse Ž.Sabaliauskaitė 

Mokinių kūrybinių darbų paroda  

 

05 Kretingos rajono švietimo 

centras 

Ž.Sabaliauskaitė 

Tarptautinė Šeimos dienos paminėjimo renginiai 05-15 Progimnazijoje D. Anužienė, 

S. Geležinienė 

Tarptautinė kaimynų dienos paminėjimo renginiai 05-24 Išvyka D. Anužienė, 

S. Geležinienė 
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1 2 3 4 

Gamtos mokslų olimpiados 5–8 klasėms mokyklinis etapas 05 56 kab. I. Sendrauskienė 

BIRŽELIS 

Tarptautinė vaikų gynimo dienos paminėjimo renginiai 06-01 Kretingos mieste V. Kerinienė 

Kretingos miesto šventė 06 Kretingos miesto estradoje R. Grikšienė 

Padėkos diena 

 

 

06 

 

Aktų salėje 

S. Dirmeitienė, 

S. Jonaitienė,  

V. Garjonienė 

Atvira integruota lietuvių kalbos, etninės kultūros ir matematikos pamoka 

6a, 8 klasėse 

06-07 

 

Ant Kartenos piliakalnio S. Dirmeitienė 

N. Andriuškytė 

Edukacinė-pažintinė išvyka į Kauno miesto muziejus ir galerijas 

 

 Kauno miesto muziejai ir 

galerijos 

Ž.Sabaliauskaitė 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo pirmosios šventė, Mokslo ir žinių dienos paminėjimo renginiai 09-02 Progimnazijos kieme S. Dirmeitienė 

Vaikų tėvų susirinkimas  09-05 ,,Žiogelių“ grupėje S. Sokaitė, 

V. Milašienė 

Europos kalbų dienos paminėjimas  09-26 Progimnazijos erdvėse Humanitarnio 

ugdymo mokytojų 

metodinė grupė 

SPALIS 

Rudens gėrybių paroda ,,Rudens išdaigos“ 10-11 Vestibiulyje R. Marciulevičienė 
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1 2 3 4 

Tarpklasinės merginų kvadrato varžybos 10-15 Sporto salėje V. Pukelienė 

Tarpklasinės berniukų kvadrato varžybos 10-22 Sporto salėje V. Pukelienė 

Šventė ,,Gražų vakarą rudens…“ 10-18 Aktų salėje L. Beniušienė, 

M. Narkienė,  

S. Drakšienė 

Vaikų tėvų susirinkimas  10 ,,Žirniukų“ grupėje R. Bačiulienė,  

M. Narkienė 

Rajono 6–7 klasių mokinių konkursas ,,Daukantas ir mes“ 10 

 

Aktų salėje S. Jonaitienė,  

R. Katkuvienė 

Daukantiečių krikštynos 10-25 Progimnazijos  

erdvėse 

S. Dirmeitienė 

,,Žiogelių“ grupės vaikų su seneliais šventė ,,Tau senelį ir močiutę“ 10-04 Socialinių paslaugų 

centro aktų salėje 

S. Sokaitė, 

V. Milašienė, 

S. Drakšienė 

LAPKRITIS 

Tarpklasinės 4x4 salės futbolo varžybos 11-20 Sporto salėje V. Pukelienė 

Merginų šaškių varžybos 11-12 Sporto salėje V. Pukelienė 

Vaikinų šaškių varžybos 11-13 Sporto salėje V. Pukelienė 

Tarptautinis informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“ 11 53 kab. N. Andriuškytė, 

E. Miežetienė 
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Paskaita apie mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, mokymą 

kartu su Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialiąja pedagoge Elena Žalgiriene. Pasidalijimas gerąja 

patirtimi 

 

 

11-07 

 

 

Mokytojų kambaryje 

V. Kietelytė 

 

 

 

Respublikinis edukacinis kalbų, pasaulio pažinimo, matematikos konkursas 

,,OLYMPIS 2019“ 

11 

 

49 kab. R. Katkuvienė 

Lietuvių kalbos diktanto konkurso mokyklinis etapas 11 

 

49 kab. R. Katkuvienė, 

S. Dirmeitienė 

Integruota muzikos, šokio, lietuvių kalbos, etninės kultūros pamoka ,,Šv. 

Martynas – oželio diena“ 

11 Aktų salėje D. Beivydienė, 

R. Grikšienė, 

S. Dirmeitienė 

Rusų kalbos rajoninis tęstinis projektas ,,Mokomės bendraudami” 11 Kretingos r. Salantų 

gimnazijoje 

G. Macienė 

Rajoninis mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Mes – 

prieš korupciją“  

11  Ž.Sabaliauskaitė 

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo renginiai 11 Progimnazijoje D. Anužienė 

S. Geležinienė 

Bendruomenės renginys-akcija ,,Pyragų diena“ 11 Progimnazijoje D. Anužienė 

S. Geležinienė 

GRUODIS 

Šachmatų varžybos 12-04 Sporto salėje V. Pukelienė 

Kalėdinės krepšinio 3x3 varžybos 12-11 Sporto salėje V. Pukelienė 
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,,Sportiškiausios klasės“ konkursas Visus metus Sporto salėje V. Pukelienė 

Rajoninis ,,Sportiškiausios mokyklos“ konkursas Visus metus Pagal atskirą renginių planą V. Pukelienė 

Rajoninio etapo varžybos  Visus metus Pagal atskirą renginių planą 

(grafiką) 

V. Pukelienė 

,,Judrioji pertrauka“ ilgosios pertraukos metu Visus metus Sporto salėje V. Pukelienė 

Kalėdinių puokščių paroda 12-13 I aukšto I koridorius A. Bružienė, 

J. Vainušienė 

Informacinių technologijų piešinių konkursas ,,Kalėdinė pasaka 2019“ 12 53 kab. N. Andriuškytė, 

E. Miežetienė 

Matematikos olimpiados 5–8 kl. mokyklinis etapas 12 50 kab. N. Andriuškytė 

Fizikos olimpiados 7–8 kl. mokyklinis etapas 12 56 kab. P. Paulikas 

Adventinė popietė 

 

12-06 Mokytojų kambaryje S. Dirmeitienė, 

V. Garjonienė 

Šv. Liucijos dienos paminėjimo renginiai 12-13 Vestibiulyje S. Dirmeitienė 

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 12 53 kab. I.Sendrauskienė 

Kalėdinis karnavalas 12-20 Aktų salėje S. Dirmeitienė 

Gerumo akcija 12-19 Progimnazijoje ir už  

jos ribų 

S. Dirmeitienė 

Popietė ,,Adventui atėjus“ 12-14 Aktų salėje A. Bružienė 
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Kalėdinių žaisliukų dirbtuvėlė 12 54 kab. V. Kietelytė 

Adventinė popietė 12-04 ,,Voveriukų“ grupėje L. Beniušienė, 

M. Narkienė, 

S. Drakšienė 

Adventinė popietė ,,Din dilin, din dilin. O Kalėdos vis artyn“ 12-02 ,,Žiogelių“ grupėje S. Sokaitė, 

V. Milašienė, 

S. Drakšienė 

Adventinė popietė 12-06 ,,Žirniukų“ grupėje R. Bačiulienė, 

M. Narkienė 

Edukacinė pažintinė išvyka į Kauno bienalę 12-03 Kaune Ž. Sabaliauskaitė 

Kalėdinės dekoracijos  12-01 Progimnazijoje Ž. Sabaliauskaitė 

AIDS dienos paminėjimo renginiai 12-02 Progimnazijoje D. Anužienė, 

S. Geležinienė 

__________________ 
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2 priedas 

2019 METŲ UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS IR VERTINIMO PLANAS 

 
 
 
TIKSLAS:  

 

siekti Progimnazijos, kaip besimokančios, atsakingos, veiklios ir solidarios organizacijos esminių pokyčių ugdymo (-si) procese sistemingai stebint, 

tiriant, analizuojant, apibendrinant ir vertinant ugdymo (-si) proceso planavimą bei organizavimą, stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą įvairiose 

veiklose ir emocinį mikroklimatą Progimnazijoje, akcentuojant pedagogų asmeninę atsakomybę už ugdomosios veiklos kokybę bei sudarant tinkamas 

galimybes siekti asmenybės ūgties bei patrauklias sąlygas kiekvienam Progimnazijos vaikui ir mokiniui siekti jam įmanomos asmeninės pažangos.  

 

  

UŽDAVINIAI: 

 

1. užtikrinti pedagogų veiklos ir ugdymo/si proceso kokybę vykdant ugdymo proceso stebėseną ir vertinimą bei numatyti gaires tolimesnei veiklai 

vadovaujantis parengtu Progimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. V1-109.  
2. Ugdyti Progimnazijos bendruomenės narių lyderystės kompetenciją, savivaldą, skatinti nuolatinį mokymąsi, remti jų iniciatyvas, 

pasaulėžiūrines nuostatas bei gebėjimus generuoti naujoves remiantis gausiais ir įvairiais idėjų šaltiniais. 
3. Skatinti pedagogų gerosios patirties sklaidą, integraciją bendradarbiaujant komandose, kvalifikacijos tobulinimą, pedagogų, vaikų ir mokinių 

kūrybingumui ugdyti panaudojant inovatyvius metodus bei informacines komunikacines technologijas, didinti pedagoginio darbo prestižą bei ugdymo 
kokybę tenkinant įvairių ugdymosi poreikių turinčius ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo vaikų ir 1–8 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų) 
poreikius.   

4. Analizuoti kiekvieno vaiko ir mokinio asmeninę pažangą, kaupti medžiagą Progimnazijos pedagogų darbo vertinimui, kurti sėkmės istorijų 
banką, diegti savianalizės ir atsakomybės už savo veiklas principą ir teikti reikiamą pagalbą. 
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Eil. Nr. Sritys Data Atsakingi Sėkmės kriterijai Atsiskaitoma 

1 2 3 4 5 6 

1.  
 

 

Patalpų, mokomųjų  
kabinetų sanitarinė,  
higieninė, estetinė būklė 

08 
 

Administracija, 
visuomenės 

sveikatos priežiūros 
specialistas 

Tinkamos ugdymo/si sąlygos, 
moderni, saugi ir sveika ugdymo (-si) 
aplinka 

Individualūs pokalbiai 
kabinetuose, administracijos 
susirinkimuose, mokytojų 
tarybos posėdžiuose, mokytojų 
profesiniuose pasitarimuose 

2.  Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių ugdymosi aplinkų 

paruošimas: atitikimas 

vaikų amžiui ir  savaitės 

temai; estetika; vaikų 

kūrybiniai darbai 

puošyboje 

09, 

kiekvieną 

mėnesį 

V. Kerinienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Tinkamai parengta ugdymosi aplinka 

įtakos lengvą adaptaciją  ir ugdymosi 

kokybę 

Individualūs pokalbiai, pasiūlymai 

3.  Informacinių dokumentų 

apie vaiką pateikimas, 

registravimas ir asmens 

bylų tvarkymas 

09, pagal 

reikalą 

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Savalaikis registravimas Mokinių 

registre 

Kuruojančiam vadovui 

4.  Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių ilgalaikių ir 

savaitinių planų 

savalaikiškumas ir 

kokybė, ugdymąsi 

stiprinančių projektų 

integravimas planuojant 

 

Visus metus V. Kerinienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Gerės ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

planavimo kompetencijos 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinėje grupėje, 

metodinėje taryboje 

5.  Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinės 

grupės dokumentacija 

01 ir 06 V. Kerinienė Intensyvės grupės veikla, ugdysis 

mokytojų dokumentinis raštingumas 

Metodinėje taryboje 
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1 2 3 4 5 6 

6.  Dienos ritmas 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 

 

Visus metus V. Kerinienė Teisingas dienos režimas teigiamai  

įtakos vaikų sveikatą 

Individualūs pokalbiai 

7.  Ugdymosi proceso 

stebėjimas vertinant 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse  

 

IU ir PU 

pedagogų 

pagal 

susitarimą 

V. Kerinienė Gerės ugdymosi kokybė Individualūs pokalbiai, 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinėje grupėje 

8.  Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų meistriškumo 

pamokų ir atvirų veiklų 

stebėjimas 

 

Pagal atvirų 

veiklų planą 

V. Kerinienė, 

mokytojai 
Tobulės mokytojų profesinęs 

kompetencijos, gerės ugdymosi 

kokybė 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinėje grupėje 

9.  Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų saviraiškos 

renginių stebėjimas ir 

aptarimas 

 

Pagal 

renginių 

planą. 

V. Kerinienė, 

mokytojai 
Saviraiškos renginiai teigiamai įtakos 

vaikų socializaciją, kels jų savivertę. 

Metodinėje grupėje 

10.  Individualios vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimas ir fiksavimas 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse 

 

 

01, 06, 10 V. Kerinienė Vertinimas padės numatyti tolimesnes 

vaikų ugdymosi perspektyvas 

Metodinėje grupėje 
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1 2 3 4 5 6 

11.  Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų 

kvalifikaciniuose 

renginiuose įgytų 

naujovių pritaikymas 

ugdyme – seminarų 

pasirinkimo tikslingumas 

 

Pagal 

renginių 

lankymą 

V. Kerinienė Gerės ugdymosi kokybė Individualūs pokalbiai, 

metodinėje grupėje 

12.  Jaunų ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų pedagoginės 

veiklos stebėjimas, 

aktyvinimas ir pagalba 

 

Nuolat Kuruojantys 

vadovai, mokytojai 
Tobulės jaunų mokytojų profesinės 

kompetencijos 
Mokytojų praktinės veiklos 

aptarimas 

13.  Informacijos tėvams 

aktualumas ir pateikimo 

būdai, ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojų pasirengimas 

tėvų susirinkimams, tėvų 

aktyvumas 

 

Pagal tėvų 

susirinkimų 

datas 

V. Kerinienė Stiprės Progimnaazijos ir šeimos ryšys 

bendradarbiaujant 

Individualūs pokalbiai 

14.  Pamokų ir ugdomųjų 

veiklų stebėsena 

,,Diferencijavimo ir 

individualizavimo 

metodai ir priemonės“ 

 

Visus 

Metus 

 

 

 

 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė 

 

 

 

 

Bus pastebėta nors viena kuruojamo 

dalyko mokytojų pamoka, kitos 

ugdomosios veiklos. Bus pasidalinta 

patirtimi, įvardinti sėkmingiausi 

momentai, tobulintinos sritys 

 

Individualūs pokalbiai, aptarimai 

mokytojų profesiniuose 

susirinkimuose 
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1 2 3 4 5 6 

15. Progimnazijos 
dokumentacijos 
tvarkymas: 

Visus 
metus 

Už konkrečias 
veiklos sritis 

atsakingi asmenys 

Tikslingas ir kryptingas ugdymo/si 
proceso planavimas ir organizavimas 

Individualūs pokalbiai pedagogų  
profesiniuose pasitarimuose, 
administracijos susirinkimuose, 
informacija Tamo dienyne 

 elektroninis Tamo 1–8 

klasių dienynas  

Kas mėnesį, 
visus metus 

S. Jonaitienė, 
V. Garjonienė, 
V. Kerinienė, 
E. Miežetienė 

Teisingai pildomas dienynas 
vadovaujantis Progimnazijos 
elektroninio dienyno nuostatais 

Pranešimai elektroniniame Tamo 
dienyne, individualūs pokalbiai 

priešmokyklinio 
ugdymo elektroninis 
dienynas ,,Mūsų 
darželis” 

Kas mėnesį, 
visus  
metus 

Teisingai pildomas dienynas 
vadovaujantis Progimnazijos 
priešmokyklinio ugdymo 
elektroninio dienyno nuostatais  

Pranešimai elektroniniame 
dienyne „Mūsų darželis“, 
individualūs pokalbiai 

vaikų ir mokinių 
asmens bylos 

06, 
09 
 

S. Jonaitienė, 
V. Garjonienė, 
V. Kerinienė,  

ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Vaikų ir mokinių asmens bylos 
tvarkomos vadovaujantis 
Progimnazijos vaikų ir mokinių 
asmens bylų tvarkymo taisyklėmis 

Individualūs pokalbiai 

lankomumo ataskaitos Kas mėnesį, 
po I, II 

trimestrų, 
mokslo 
metų 

pabaigoje 

 
V. Garjonienė, 
S. Geležinienė, 
D. Anužienė, 

klasių auklėtojai 
 

Geresnis pamokų lankomumas, 
didesnė mokymosi motyvacija,  
aukštesni mokymosi pasiekimai 

Aptarimas mokytojų tarybos 
posėdžiuose, reikalui esant, 
vaiko gerovės komisijoje, 
administracijos susirinkimuose 
 

logopedo, specialiojo 
pedagogo dienynai 

01, 06, 
09 

V. Garjonienė Dienynai pildomi laikantis dienyno 
pildymo reikalavimų 

Individualūs pokalbiai 

16. Ilgalaikiai planai 09 
 
 
 

Kuruojantys 
vadovai, 
dalykų  

mokytojai 
 

Atitikimas bendrosioms 
programoms ir vieningiems ilgalaikio 
plano parengimo reikalavimams 
Pritaikytas ugdymo turinys įvairių 
ugdymosi poreikių mokiniams 

Metodinės tarybos posėdyje, 
mokytojų metodinių grupių 
susirinkimuose 
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1 2 3 4 5 6 

17. Pritaikytos ir 
individualizuotos 
dalykų mokymo 
programos 
 

09 ir gavus 
rajono PPP 

skyriaus 
išvadas 

1–8 klasių 
mokytojai,  

V. Kietelytė, 
V. Garjonienė 

Mokinių socialinių, orientacinių 
gebėjimų bei savarankiško gyvenimo 
įgūdžių lavinimas, asmeninės 
pažangos siekis 

Aptarimas mokytojų tarybos 
posėdžiuose, vaiko gerovės 
komisijos posėdžiuose 
 

18. 5–8 klasių auklėtojų  
veiklos planai 

09 
 

V. Garjonienė, 
S. Katkuvienė 

Nuoseklus ir kryptingas klasių 
auklėtojų veiklos vykdymas, 
sėkmingas darbas su ugdytiniais 

5–8 klasių auklėtojų metodinės 
grupės susirinkime  

19. Kiekvieno mokinio 
asmeninės pažangos 
fiksavimas ir aptarimas 

Po 
signalinių  
I, II ir III 
trimestrų, 

pagal 
susitarimus 

 

Klasių auklėtojai, 
dalykų mokytojai, 
mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai), 
administracija, 

pagalbos mokiniui 
specialistai 

Patikimai nustatyti kiekvieno 
mokinio pasiekimai  
(pažangos fiksavimo lapai), 
savalaikė mokymosi pagalba, 
mokymosi sėkmė 
 

Pradinio ugdymo  mokytojų, 5–8 
klasių auklėtojų metodinėje 
grupėje, mokytojų tarybos 
posėdžiuose, mokinių tėvų 
susirinkimuose klasėse, 
administracijos susirinkimuose, 
tikslinėse diskusijų grupėse 

20. Metodinės tarybos, 
mokytojų ir klasių 
auklėtojų metodinių 
grupių dokumentacijos 
(planų, protokolų, 
ataskaitų) tvarkymas 
 

06, 
12 
 

Metodinės tarybos 
ir mokytojų 

metodinių grupių 
pirmininkai, 

V. Garjonienė 

Dokumentai tvarkomi laikantis 
susitarimų, raštvedybos reikalavimų 

Metodinės tarybos posėdžiuose, 
mokytojų metodinių grupių 
susirinkimuose 

21. Neformaliojo švietimo  
veiklos programos ir jų 
įgyvendinimas 

06, 
09 
 

Neformaliojo 
švietimo programų 

vadovai, 
 V. Garjonienė 

Tenkinami mokinių poreikiai – 
aktyvi ir įvairi veikla, skatinama 
mokinių saviraiška 

Administracijos, mokytojų 
metodinių grupių 
susirinkimuose, mokytojų 
profesiniuose pasitarimuose, 
mokytojų tarybos posėdyje 

22. Mokinių sąsiuviniai  
 02, 
10 

V. Garjonienė, 
S. Geležinienė, 
D. Anužienė, 

dalykų mokytojai 

Rašto kultūra ir vieningų reikalavimų 
laikymasis 
 

Individualūs pokalbiai su 
mokiniais ir jų tėvais (globėjais)  
klasių susirinkimuose, 
informacija elektroniniame 
Tamo dienyne 
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1 2 3 4 5 6 

23. Pedagogų profesinis 
augimas, mokymasis, 
kvalifikacijos kėlimas 
 

Visus  
metus 

 

S. Jonaitienė, 
V. Garjonienė, 
V. Kerinienė 

Sistemingas, nuoseklus kompetencijų 
tobulinimas. Teisingas dokumentų 
pildymas, duomenų kaupimas 

Individualūs pokalbiai. 
Metinis kuruojančio vadovo 
pokalbis su pedagogais 

24. Budėjimas 
Pogimnazijoje  
(klasių ir mokytojų) 
 

Ugdymo 
proceso 

metu pagal 
budėjimo 
tvarkaraštį 

Pogimnazijos 
vadovai, 

klasių auklėtojai, 
pedagogai 
budėtojai 

Saugi ugdymo (-si) aplinka, vaikų ir 
mokinių kultūringo elgesio, jaukumo, 
drausmės, švaros ir tvarkos 
palaikymas Progimnazijos vidaus 
patalpose ir teritorijoje 

Administracijos susirinkimuose, 
pedagogų profesiniuose 
pasitarimuose 
 

25. Prevencinių programų 
įgyvendinimas  

Visus 
metus 

 

V. Garjonienė, 
V. Kerinienė, 

 J. Akimenkova, 
S. Geležinienė, 
D. Anužienė, 
A. Riepšienė, 
R. Račienė, 

L. Narvilienė, 
dalykų mokytojai,  
klasių auklėtojai 

Saugi ugdymosi aplinka, užtikrintas 
vaikų ir mokinių veiksmingas 
ugdymas (-is) bei pagalba, 
formuojamos vertybinės nuostatos 

Aptarimas vaiko gerovės 
komisijos posėdžiuose, 
administracijos susirinkimuose 

26. Smurto ir patyčių 
prevencijos programų 
įgyvendinimo 
Progimnazijoje 
stebėsena 

02–03  
S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė,  
V. Kerinienė, 
Progimnazijos 
vaiko gerovės 

komisijos nariai 
 

Saugios nuo smurto ir patyčių 
(įskaitant ir patyčias kibernetinėje 
erdvėje) aplinkos kūrimas, galimų 
problemų identifikavimas, tinkamų 
priemonių joms spręsti parinkimas ir 
vykdymas, poveikio į(si)vertinimas ir 
tolesnių veiksmų planavimas 

Vaiko gerovės komisijos 
posėdžiuose, klasių auklėtojų 
pasitarimuose ar susirinkimuose, 
mokytojų tarybos posėdžiuose 

27. Profesinis informavimas 
ir konsultavimas. 
Ugdymas karjerai – 
duomenų UKSIS 
sistemoje teikimas 

 
Visus  
metus  

 
S. Katkuvienė, 

klasių auklėtojai, 
V. Garjonienė 

 

Pagalba mokiniams pasirenkant jų 
poreikius ir gebėjimus atitinkantį 
tolesnio mokymosi modelį, 
planuojant karjerą 

Mokytojų tarybos posėdžiuose 



48 

 

1 2 3 4 5 6 

28. Besiruošiančių įsigyti 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją, nedidelę 

darbo patirtį turinčių, 

naujai pradėjusių dirbti ir  

kitų pedagogų metodinės 

bei praktinės veiklos 

stebėsena 

Visus 

metus 

pagal 

susitarimus, 

atvirų 

(integruotų) 

pamokų, 

veiklų planą, 

esant 

poreikiui 

ir dažniau 

 

 

 

 

Kuruojantieji 

vadovai 

 

Profesinis aktyvumas 

Keliama kvalifikacija, tobulinama 

veikla, savarankiškumas bei  

iniciatyva mokytis visą gyvenimą ir 

siekti geresnės ugdymo kokybės,  

aukštesnių mokinių rezultatų, 

atvirumas naujovėms, inovacijų 

taikymas, individualios mokinio 

pažangos stebėsena, fiksavimas, 

analizė  

 

Individualūs pokalbiai, mokytojų 

tarybos bei mokytojų  atestacijos 

komisijos posėdžiuose 

29. Tikslingas namų darbų 
skyrimas, kontrolinių 
darbų rašymo 
suderinimas su 
kolegomis elkronini 
TAMO dienynas) 
 

 
Ugdymo  

(-si) proceso  
metu 

 

 
 

Kuruojantys 
vadovai 

Mokinių mokymosi krūvio 
optimizavimas, kolegialus mokytojų 
bendradarbiavimas, grįžtamasis 
ryšys, mokymosi motyvacijos 
kėlimas, geresni ugdymo (-si) 
rezultatai 

Individualūs pokalbiai. 
Aptarimas mpkytojų metodinių 
grupių susirinkimuose, pedagogų 
profesiniuose pasitarimuose 
 

30. Mokinių ugdymo (-si) 
rezultatai, analizė (I, II, 
III trimestrai, metiniai 
įvertinimai), socialinės 
veiklos vykdymas 5–8 
klasėse 
 

 
02, 
05, 
06 

V. Garjonienė, 
klasių auklėtojai 

Numatomos priemonės ugdymo 
kokybės gerinimui, socialinės veiklos 
organizavimo tobulinimui 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, 
pedagogų profesiniuose 
pasitarimuose, metodinių grupių 
bei administraciniuose 
susirinkimuose  

31. Ikimokyklinio ugdymo 
ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių vaikų, 1 
ir 5 klasių mokinių bei 
naujai atvykusių 
mokytis mokinių 
adaptacija 

 
 

09–12 
 

Vadovai,1 ir 5 
klasių auklėtojai, 
dalykų mokytojai, 
priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 
psichologas 

Stiprus saugumo jausmas 
Gera psichologinė pusiausvyra 
Didesnė mokymosi motyvacija 

Apskrito stalo organizavimas, 
tyrimo / stebėsenos aptarimas 
tikslinėse grupėse 
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32. Diagnostinių testų  
2 klasėse ir  
standartizuotų testų 
organizavimas 4, 6, 8 
klasėse, rezultatų 
suvedimas į DIVEMO 
sistemą 

 
 

04–05  

 
V. Garjonienė, 

 2 klasių mokytojai, 
vykdymo grupės ir 

vertinimo  
komisijos 

Galimybė  mokytojams, mokiniams 
savarankiškai ir objektyviai įsivertinti 
mokymosi pasiekimus, rinkti 
grįžtamojo ryšio informaciją ugdymo 
kokybei ir vadybai gerinti, teikti 
patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams 
(globėjams) apie jų vaikų mokymosi 
pasiekimus 

Progimnazijos direktoriaus 
įsakymu paskiriami vykdytojai, 
sudaromos vertinimo komisijos. 
Duomenų perdavimo sistema 
KELTAS. Informacija 
formuojamajam vertinimui 
tolesniam mokymui (-si) 

33. Mokytojų, pagalbos 

mokiniui speialistų  

metinės veiklos 

(įsi)vertinimas 

(savianalizės) 

 

01,  

12 

 
Kuruojantys 

vadovai 

Abipusis grįžtamasis ryšys tarp 
darbuotojo ir kuruojančio vadovo – 
mokytojų, pagalbos mokiniui 
specialistų veiklos ir jos pokyčių 
įvertinimas, vystomos pedagogų 
kompetencijos, bendradarbiavimo 
kultūros plėtotė, paskata dirbti geriau 

Individualus metinis pokalbis, 
pedagogų metinės veiklos 
savianalizės anketos 

_____________________ 
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3 priedas 

 

METODINĖS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2018-12-31   Nr.(2.7.)-R5-838 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS 
 

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas 

 

 

 

2019 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I. TIKSLAS: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

UŽDAVINIAI: 
1. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. 

2. Mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas. 

3. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems). 

 

II. TIKSLAS: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 

UŽDAVINIAI: 

1. Saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas. 

2. Pažintinio aktyvumo skatinimas įsitraukiant į aktyvias veiklas. 

 

III. TIKSLAS: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

UŽDAVINYS: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą. 
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I. BENDROJI DALIS 
 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) metodinės tarybos veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis 

Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14, 2012 metais atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, Progimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 2018–2019 mokslo metų ugdymo planu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V1-101, bei Progimnazijos metodinės tarybos 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitomis. Planą parengė: 

Inga Jonauskienė – metodinės tarybos pirmininkė; 

Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Nijolė Andriuškytė – realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Asta Bukauskienė – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Sandra Katkuvienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė; 

Daiva Beivydienė  – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Lina Beniušienė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

 

 

II. METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS 
 

Inga Jonauskienė – metodinės tarybos pirmininkė. 

Nariai: 

Nijolė Andriuškytė – realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Asta Bukauskienė – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Sandra Katkuvienė – 5–8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė; 

Daiva Beivydienė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

 

III. PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS METODINĖJE TARYBOJE 
 

Pirmininkė – Inga Jonauskienė 

Pavaduotoja – Nijolė Andriuškytė 

Sekretorė – Asta Bukauskienė 

 



52 

 

IV. VEIKLOS TURINYS 
 

I. Tikslas: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1. Uždavinys: ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas 

     

1.1. Mokytojų atvirų pamokų grafiko 

sudarymas 

2019 m.  

sausio mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Skatinamas bendradarbiavimas ieškant mokomųjų dalykų 

ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo 

galimybių ir siekiant ugdymo kokybės 

1.2. Metodinė diena ,,Sėkmės istorijos. 

Ugdymo turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas pamokoje“ 

 

2019 m. 

lapkričio mėn. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

metodinė taryba 

50 % mokytojų dalinsis sėkmingo ugdymo pavyzdžiais 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą jiems 

priimtina forma (vaizdo medžiaga, aprašai, anotacijos ar 

kt.) metodinėje dienoje 

1.3. ,,EDUKA“ dienyno ir mokymosi 

aplinkos pristatymas 

2019 m. 

sausio mėn. 

Administracija, 

metodinė taryba 

Apsvarstytos ,,EDUKA“ dienyno diegimo Progimnazijoje 

galimybės 

2. Uždavinys: mokinio individualios pažangos stebėsenos fiksavimo ir analizavimo tobulinimas 

2. Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo (NMPP) 2, 4, 6, 8 klasėse 

rezultatų analizė, siūlymų pasiekimams 

gerinti pateikimas metodinėse grupėse 

 

2019 m. 

birželio mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai, 

pradinio ugdymo 2, 

4 klasių mokytojai 

Bus išskirtos bent 3 mokinių standartizuotų testų sėkmės 

ir 2 tobulintinos sritys 

3 Uždavinys: efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems) 

3. Dalykų mokyklinio etapo olimpiadų, 

konkursų, dalykų metodinių dienų 

organizavimas 

 

2019 m. 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija. Išsiaiškinami 

Progimnazijos lyderiai dalykinėse srityse 
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II. Tikslas: Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas 

 

1 Uždavinys: saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas 

1.1. Seminaras ,,Emocinis intelektas“ 

(lektorė Nomeda Marazienė) 

2019 m. 

vasario mėn. 

S. Jonaitienė, 

metodinių grupių 

pirminikai 

Ne mažiau kaip 80 % mokytojų dalyvaus seminare, 

stiprins pozityvaus bendradarbiavimo kultūrą 

1.2. Metodinių grupių veiklų koordinavimas 2019 m. Metodinė taryba Vyks kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas 

2 Uždavinys: pažintinio aktyvumo skatinimas įsitraukiant į aktyvias veiklas 

2.1. Seminaras ,,LEAN“ metodikos 

pristatymas švietimo sistemoje 

2019 m. 

sausio 25 d. 

S. Jonaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai  

Žiniomis, įgytomis seminare, bus pasidalinta metodinėse 

grupėse 

2.2.  Pokyčių projektas ,,LEAN metodikos 

diegimas“ 

2019 m. S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

metodinė taryba 

Vyks nuolatinis tobulėjimas, nereikalingų veiklų 

šalinimas 

 

III. Tikslas: organizuoti metodinės tarybos veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

Uždavinys: planuoti ir įsivertinti metodinės tarybos metinę veiklą bei sėkmingumą 

1. Posėdis ,,Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo  (NMPP) 2, 4, 6, 

8 klasėse rezultatų analizė) 

2019 m. 

birželio mėn. 

Metodinė taryba, 

dalykų 

mokytojai, 

pradinio ugdymo 

2, 4 klasių  

mokytojai 

 

Tikslingas metodinės veiklos planavimas, parengtas 

Progimnazijos metodinės tarybos 2018 metų Planas 

2. Posėdis ,,Metodinės tarybos, mokytojų 

metodinių grupių 2019 m. veiklos plano 

įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas.  

Metodinės tarybos pirmininko rinkimai“ 

2019 m. 

lapkričio mėn. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

I. Jonauskienė 

Atliktas ir aptartas metodinės tarybos, mokytojų metodinių 

grupių 2019 metų Plano įgyvendinimo sėkmingumas, 

numatytos tobulintinos sritys, išrinktas Progimnazijos 

metodinės tarybos pirmininkas  
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3. Posėdis ,,Metodinės tarybos 2020 metų 

veiklos planavimas. Mokytojų 

metodinių grupių veiklos planų 

tvirtinimas“ 

2019 m.  

gruodžio mėn. 

Metodinė  

taryba 

Suplanuota Progimnazijos  metodinės tarybos 2020 metų 

veikla ir parengtas jos 2020 metų Planas 

 

IV. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 
 

1. Plano įgyvendinimas bus vertinamas 2019 metų lapkričio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiekti laukti 

rezultatai. 

2. Plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks Plano rengimo ir vykdymo grupė: 

 Inga Jonauskienė – metodinės tarybos pirmininkė; 

Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Nijolė Andriuškytė – realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Asta Bukauskienė – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Sandra Katkuvienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė; 

Daiva Beivydienė  – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Lina Beniušienė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

3. 2020 metų metodinės tarybos Planas bus parengtas 2019 metų gruodžio mėnesį. 

 

 

 

 

APTARTA  ir  SUDERINTA                                                                                     SUDERINTA 

 

                                     Inga Jonauskienė                                                                                                          Vida Garjonienė 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Protokolo Nr.(2.7.) R5-781, 2018-12-04                                                                    2019-01-03 

 

 

 

 



55 

 

4 priedas 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

2018-12-28   Nr. (2.7.)-R5-800 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS – MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS 

 

 

2019 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I. TIKSLAS: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

UŽDAVINIAI: 
1. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

2. Mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas; 

3. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas( specialiųjų poreikių ir gabiems). 

II. TIKSLAS: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 

UŽDAVINIAI: 

1. Saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas; 

2. Pažintinio aktyvumo skatinimas, į(si)traukiant į aktyvias veiklas. 

III. TIKSLAS: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

UŽDAVINYS: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą. 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos 

planas (toliau – Planas) parengtas, vadovaujantis Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu 

Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14, 2012 metais atlikto išorinio vertinimo 

ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 2018–2019 mokslo metų ugdymo planu, patvirtintu 
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Progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-101, bei Progimnazijos metodinės tarybos 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo,  

Progimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. Planą parengė 

darbo grupė, sudaryta Progimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VI-161. 

 

II. VEIKLOS TURINYS 

 

I. Tikslas: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1. Uždavinys: ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas 

1.1. Tėvų anketinė apklausa 2019-09 

1 

savaitė 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Bus parengtos anketos, atspindinčios mokinio 

individualumą, kurių duomenys naudojami ilgalaikiuose 

planuose grupės savitumo apibūdinimui, individualios 

veiklos planavimui. Gerės sąlygos skatinti vaikų 

individualius gebėjimus ugdymo procese, atsižvelgiant į 

jų galimybes ir šeimos vertybes 

1.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių, ugdymą(si) 

stiprinančių projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 

2019 m. Metodinės grupės 

pirmininkas 

Iki 2018 m rugsėjo mėn. bus parengtas tęstinis 

Progimnazijos socialinio emocinio ugdymo(si) projektas 

„Laiminga vaikystė“. Rengiant trumpalaikius (savaitės, 

dienos) projektus bus atsižvelgta į tėvų (globėjų) ir pačių 

vaikų siūlymus. Bus taikomi netradiciniai ugdymo(si) 

metodai ir būdai 

1.3. Metodinių priemonių, padedančių 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdomąją 

veiklą, įsigijimas, gaminimas ir 

pritaikymas. IKT taikymas ugdomojoje 

veikloje 

2019 m. Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

Kiekviena mokytoja parengs savo gamybos metodinę 

priemonę arba ugdymosi priemonę individualiai veiklai ar 

veiklai grupelėmis. Grupės pasipildys mokytojų 

parengtomis ir mokymo lėšomis įsigytomis ugdymo(si) 

priemonėmis, interaktyviomis pamokėlėmis 

1.4. Dalyvavimas Progimnazijos,  rajoniniuose, 

respublikiniuose renginiuose (konkursai, 

parodos, festivaliai ir kt.) 

2019 m. Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Padės atsiskleisti mokinių individualiems gebėjimams ir 

jiems  tobulėti 
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1 2 3 4 5 

2. Uždavinys: vaiko individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas 

2.1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

programose gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo(si) tematika, vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tematika 

2019 m. Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Iš kiekvienos grupės po vieną mokytoją tobulins 

kvalifikaciją šioje srityje, informaciją perduos kitoms. 

Mokytojos išanalizuos Kretingos rajono PPPS psichologės 

Eglės Deksnienės parengtas Metodines rekomendacijas 

pedagogams, kaip atpažinti gabius (gabesnius) vaikus 

2.2. Mokytojų, meninio ugdymo mokytojų, 

pagalbai mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas, vertinant kiekvieno 

vaiko asmeninę pažangą 

 

2019 m. 

01, 06, 

10 

Mokytojai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Padės efektyviau įvertinti mokinių pasiekimus ir daromą 

pažangą. Bus tiksliau numatomos individualios 

ugdymo(si) perspektyvos 

2.3. Diskusija grupių susirinkimuose 

„Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo,  

vertinant vaiko individualią pažangą, 

reikšmė tolimesnei vaiko raidai ir sėkmei“ 

2019 m.  

10–11  

Mokytojai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai, tėvai 

Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse su tėvais (globėjais) bus aptarta, kaip kinta vaiko 

gebėjimai, mokytojams ir tėvams derinant nuomones apie 

jo pasiekimus ir kaip didinti ugdymosi motyvaciją, 

skatinant mokinį įsivertinti save 

3. Uždavinys: efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems) 

3.1. Informacijos apie vaikus, turinčius 

ugdymosi sunkumų rinkimas, anketų 

pildymas ir teikimas Progimnazijos vaiko 

gerovės komisijai 

 

Pagal 

poreikį 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, 

specialusis pedagogas 

Padės nustatyti ugdymosi sunkumus ir teikti savalaikę 

pagalbą 

3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo 

spartinimas, diferencijavimas, 

individualizavimas bei turtinimas, 

vadovaujantis „Kretingos rajono gabių ir 

talentingų vaikų atpažinimo, ugdymo ir 

skatinimo modelio“ 25.1, 26.3. ir 27.3 

punktais 

 

2019 m. Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, 

specialusis pedagogaa 

Ugdymas įvairius ugdymosi poreikius turintiems vaikams 

(specialiųjų poreikių ir gabiems) taps efektyvesnis, gerės 

ugdymosi pasiekimai ir kils savivertė 
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II. Tikslas: Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas 

 

1. Uždavinys: saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas 

1 2 3 4 5 

1.1. Bendradarbiavimas su vaikų tėvais 

(globėjais) neformalioje aplinkoje 

(pramogos, šventės, išvykos, ekskursijos  

ir kt.) 

 

2019 m. Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo, meninio 

ugdymo mokytojai 

Plėsis tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, grupių 

renginių planavimas, didės tėvų (globėjų) atsakomybė 

 

1.2. Tėvų dalyvavimas atvirose veiklose: 

 

   

1.2.1. „Žaidžiame ir bendraujame su 

Kimochis“ 

2019-01-31 

2019-03-27 

L. Beniušienė, 

R. Bačiulienė 

Plėsis tėvų (globėjų) supratimas apie emocinį vaikų 

intelektą, jo ugdymą įvairiais metodais 

1.2.2. ,,Mano pomėgis“ 2019-02-03 R. Račienė Gerės tėvų (globėjų) švietimas ir bendradarbiavimas, 

galimybė geriau pažinti savo vaiką 

1.2.3. „Rausvų skruostukų diena“ – žiemos 

sporto šventė 

2019-02-28 L. Narvilienė Plėsis bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 

1.2.4. ,,Kaip surasti Lietuvą“ 2019-03-12 V. Kerinienė Plėsis bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 

1.2.5. „Kiek darbelių, kiek darbų“ 2019-04-10 V. Milašienė Plėsis bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 

1.2.6. ,,Ar girdėjai, jau Velykos artėja!“ 2019-04-17 S. Sokaitė Plėsis bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 

1.2.7. ,,Ropi ropi ropinėja“ 2019-05-22 M. Narkienė Plėsis bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 

1.2.8. ,,Sveikatos šalyje“ 2019-10-10 R. Anužytė Plėsis bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 

1.3. Rajoninis metodinis renginys – atvira 

integruota veikla „Emocinis socialinis 

ugdymas integruojant programą 

„Kimochis“ 

 

2019-04-11 R. Bačiulienė,  

L. Beniušienė,  

    M. Narkienė 

Plėsis bendradarbiavimas su rajono ikimokyklinio 

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, bus 

dalijamasi gerąją patirtimi su kolegomis 



59 

 

2. Uždavinys: pažintinio aktyvumo skatinimas, į(si)traukiant į aktyvias veiklas 

1 2 3 4 5 

2.1. Kūrybinė akcija ,,Kojinės mažyliams“   2019 m. 

sausio mėn. 

L. Beniušienė, 

R. Bačiulienė, 

M. Narkienė 

Stiprės bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

ugdomi vaikų emociniai-socialiniai įgūdžiai. Rankų darbo 

kojinės dovanojamos Klaipėdos sutrikusio vystymosi 

kūdikių namų gyventojams 

2.2. Akcija ,,Baltajam badui – NE“ 2019 m. 

sausio mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Bus surengta lesyklėlių kabinimo diena, bus ugdomi 

vaikų emociniai-socialiniai įgūdžiai, gamtosauginės 

ekologinės nuostatos 

2.3. Vaikų ir tėvų fotografijų paroda ,,Mano 

Lietuva“ 

2019 m. 

vasario mėn. 

L. Beniušienė, 

R. Bačiulienė, 

M. Narkienė 

Stiprės bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

ugdomi vaikų emociniai-socialiniai, meniniai, pažintiniai 

įgūdžiai. Paroda padės atsiskleisti vaikų individualiems 

gebėjimams, skatins išreikšti save, ugdys kūrybiškumą 

2.4. Kūrybinių darbų paroda iš antrinių 

žaliavų „Žemės“ dienai 

2019 m. 

kovo mėn. 

L. Beniušienė 

R. Bačiulienė, 

M. Narkienė 

Stiprės bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), bus 

ugdomi vaikų emociniai-socialiniai, meniniai, pažintiniai 

įgūdžiai. Paroda padės atsiskleisti vaikų individualiems 

gebėjimams, skatins išreikšti save, ugdys kūrybiškumą, 

padės formuotis ekologinėms nuostatoms 

2.5.  Kūrybinės veiklos, skirtos paminėti 

Kovo 11-ąją: ,,Tautinė apyrankė mano 

draugui“, ,,Tautinė apyrankė seneliams“, 

„Mano lietuviški papuošalai“ 

2019 m. kovo 

mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 Bus ugdomi vaikų emociniai-socialiniai, meniniai  

įgūdžiai, formuojama tautinė savimonė. Sukurtos 

apyrankės bus padovanotos socializacijos centro 

seneliams. Vaikai pasigamins knygų skirtukus lietuvių 

tautodailės motyvais 

2.6.  Kūrybinės veiklos savaitė ,,Mano 

tėvelis buvo kalvelis...“  

2019 m. 

kovo mėn. 

L. Beniušienė, 

M. Narkienė 

Pasigamins rankdarbių Progimnazijos kermošiui, bus 

ugdomi vaikųų emociniai-socialiniai, pažintiniai, meniniai  

įgūdžiai, kūrybiškumas, saviraiška 

2.7. Dalyvavimas Progimnazijos akcijoje 

,,Be patyčių 2019“ 

 

2019 m. 

kovo mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Grupėse bus kuriamos gražių linkėjimų kraitelės 
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1 2 3 4 5 

2.8. Šventinė teatro savaitė ,,Prasiskleidė 

draugystės žiedas“, skirta tarptautinei 

vaikiškos knygos dienai 

2019-04 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

Visos grupės pristatys po vaidinimą draugystės tema. Bus 

skatinamas vaikų kūrybiškumas, saviraiška, vaikų 

individualūs gebėjimai, emociniai-socialiniai, pažintiniai, 

meniniai  įgūdžiai 

2.9. Šeimos  šventės: ,,Mano sportuojanti 

šeima“, „Kviečiu mamą, kviečiu tėtį  ir 

senelius su vaikučiais patrepsėti“, ,,Tau. 

Mano Mamyte“ 

2019-05 

 
R. Bačiulienė, 

M. Narkienė, 

S. Drakšienė, 

S. Sokaitė, 

V. Milašienė, 

L. Beniušienė 

Bus suorganizuotos šeimų šventės ikimokyklinio ugdymo 

grupėse, skatinamas vaikų kūrybiškumas, saviraiška, 

vaiko individualūs gebėjimai, emociniai-socialiniai, 

pažintiniai, meniniai  įgūdžiai. Stiprės bendradarbiavimas 

su šeima 

2.10. „Moki žodį, žinai kelią“ 2019-05-30 Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Priešmokykliniio ugdymo vaikų šventinis renginys 

2.11.  Rudens gėrybių paroda „Mykoliuko 

gėrybės“ 

2019-10 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Bus suorganizuota vaikų ir tėvų kūrybos paroda. Stiprės 

bendradarbiavimas su šeima 

2.12. Vaikiškų rankdarbių paroda „Tik Jums, 

brangūs seneliai“, skirta tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai (spalio 1 d.) 

2019 m.  

09-10 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Šeimos šventės: ,,Mano sportuojanti šeima“, „Kviečiu 

mamą, kviečiu tėtį  ir senelius su vaikučiais patrepsėti“, 

,,Tau, Mano Mamyte“ 

 

2.13. Adventinės popietės „Spindinčių 

žvaigždučių šviesoje“ 

2019-12 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

„Moki žodį, žinai kelią“ 

2.14. Dalyvavimas respublikiniuose, 

rajoniniuose konkursuose, parodose, 

akcijose 

2019 m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

Bus ieškoma informacijos apie renginius, skatinami juose 

dalyvauti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikai 
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III. Tikslas: organizuoti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1. Uždavinys: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą 

1.1. Metodinės grupės susirinkimas ,,Dėl 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 2018 metų veiklos 

plano įgyvendinimo sėkmingumo 

įvertinimo“ 

2018-12-14  L. Beniušienė Pateikta ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinės grupės 2018 metų veiklos plano 

įgyvendinimo sėkmingumo analizė. Plano įgyvendinimas 

vertinamas gerai. Stipriausiai įvertintas uždavinio ,,Pedagogų 

bendradarbiavimo, organizuojant šiuolaikinį ugdymo 

procesą, stiprinimas, skatinant visų bendruomenės narių 

atsakomybę“ 

1.2. Metodinės grupės susirinkimas ,,Dėl 

pritarimo ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 2019 metų veiklos 

plano projektui“ 

2018-12-27 L. Beniušienė, 

metodinės 

grupės nariai 

Nutarta pritarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinės grupės 2019 metų veiklos plano 

projektui 

1.3. Metodinės grupės susirinkimas ,,Dėl 

kuruojančių vadovų rekomendacijų 

mokytojų 2018 metų savianalizėse 

aptarimo. Sėkmės ir kliūtys“. Stebėtų 

ugdomųjų ir atvirų veiklų aptarimas ir 

siūlymai. Savianalizės formų aptarimas 

ir taikymas 

2019-01-24 L. Beniušienė,  

metodinės 

grupės nariai 

Atlikta mokytojų įsivertinimo analizė ir kuruojančio vadovo 

rekomendacijos padės tobulinti pedagoginę veiklą 2019 m. 

1.4. Metodinės grupės susirinkimas ,,Dėl 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo  mokytojų 

kvalifikaciniuose renginiuose įgytų 

naujovių pritaikymo ugdyme“. Stebėtų 

ugdomųjų ir atvirų veiklų aptarimas ir 

siūlymai 

2019-03-05 L. Beniušienė, 

metodinės 

grupės nariai 

Bus aptartas kvalifikacinių renginių tikslingumas ir 

efektyvumas 
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1.5. Metodinės grupės susirinkimas ,,Dėl 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ir rekomendacijų rengimo. 

Sėkmės ir kliūtys“. Stebėtų ugdomųjų ir 

atvirų veiklų aptarimas ir siūlymai 

 

2019-05-21 L. Beniušienė, 

metodinės 

grupės nariai 

Aptarti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aspektai, 

numatytos vertinimo tobulinimo perspektyvos 

1.6. Ataskaitinis susirinkimas. Atsiskaitymas 

už ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 

veiklą ,,Metodinės grupės 2019 metų 

veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmingumo įvertinimas. Metodinės 

grupės narių pedagoginės veiklos 

įsivertinimas (savianalizių pristatymas)“ 

 

2019-12 L. Beniušienė, 

metodinės 

grupės nariai 

Atliktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmingumo įvertinimas. Parengtos visų mokytojų 

savianalizės 

 

1.7. Mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas „Dėl ikimokyklinio 

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo  

mokytojų metodinės grupės 2020 metų 

veiklos plano projekto rengimo“  

 

2019-12 L. Beniušienė, 

metodinės 

grupės nariai 

Parengti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo  

mokytojų metodinės grupės 2020 metų veiklos plano 

projektą 

 

 

III. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 
 

1. Veiklos planas bus vertinamas 2019 metų gruodžio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiekti laukti 

rezultatai. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo darbo grupė. 

3. 2020 metų ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas bus parengtas 2019 metų gruodžio 

mėnesį. 

 

________________________ 
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5 priedas 

REALINIO, GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

2019 M. VEIKLOS PLANAS 

 

2019-01-09 Nr.(2.7.)-R5-9 

 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS 
 

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas 

 

 

2019 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I. TIKSLAS:. siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

UŽDAVINIAI: 
1. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. 

         2. Mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas.  

         3. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems). 

          

         II. TIKSLAS: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 

 

UŽDAVINIAI:  
1. Saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos  aplinkos kūrimas. 

2. Pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas. 

 

III. TIKSLAS: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

 

UŽDAVINYS: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą. 
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I. BENDROJI DALIS 

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės 

grupės veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 metų strateginiu planu, 

patvirtintu Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14, 2012 metais atlikto išorinio 

vertinimo ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų 

ugdymo plano daliniu pakeitimu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V1-98, bei Progimnazijos realinio, 

gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitomis.  

 

 

II. METODINĖS GRUPĖS SUDĖTIS 
 

Nijolė Andriuškytė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė. 

Nariai: 

Aurelija Bėrantaitė – chemijos mokytoja; 

Esmiralda Butrimaitė – geografijos vyresnioji mokytoja; 

Sigita Jonaitienė – istorijos mokytoja metodininkė; 

Irena Sendrauskienė – biologijos vyresnioji mokytoja; 

Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė; 

Pranas Paulikas – fizikos vyresnysis mokytojas; 

Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė. 

 

 

III. PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS METODINĖJE GRUPĖJE 

 

Pirmininkė – Nijolė Andriuškytė 

Pavaduotoja – Regina Norvaišienė 

Sekretorė – Edita Miežetienė 
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IV. VEIKLOS TURINYS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1. Uždavinys: ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas 

1.1. Ilgalaikės mokytojų tobulinimosi 

programos ,,Mokomės-išbandome-

dalinamės“ įgyvendinimas  

 

2019 m. S. Jonaitienė, 

N. Andriuškytė 

Metodinės grupės narių dalyvavimas mokyklos ar kitų 

švietimo įstaigų organizuotuose kvalifikaciniuose  

renginiuose, dalinsis  gerąja patirtimi, ves ne mažiau 

kaip po vieną atvirą pamoką 

1.2. Užduočių, skirtų mokymo ir mokymosi 

veiklai diferencijuoti ir individualizuoti 

banko kaupimas  

 

2019 m. Metodinės grupės 

nariai 

 

Metodinės grupės nariai parengs diferencijuotų užduočių 

(namų darbų, papildomų užduočių pamokoje, testų) 

aplankus 

1.3.  Matematikos, gamtos ir socialinių 

mokslų standartizuotų testų rezultatų 6, 8 

klasėse aptarimas 

2019 m.  

birželio mėn. 

N. Andriuškytė Aptarti standartizuotų testų rezultatai, numatytos 

priemonės mokinių pasiekimams gerinti 

1.4 Metodinės grupės susirinkimas. Sėkmės 

istorijos „Ugdymo turinio 

individualizavimas ir  diferencijavimas 

pamokoje“ 

2019 m. 

lapkričio mėn. 

N. Andriuškytė, 

 S. Jonaitienė 

Metodinės grupės nariai dalinsis sėkmės istorijomis 

,,Ugdymo turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas” 

2. Uždavinys: mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas 

2.1. MIP modelio įgyvendinimas 2019 m. Metodinės grupės 

nariai 

Dalykų mokytojai su mokiniais fiksuoja asmeninę 

pažangą. Mokiniai išsikelia tikslus, numato tolimesnius 

asmeninės pažangos, mokymosi žingsnius, pildo 

asmeninės pažangos lapus 

2.2. Mokinių signalinių trimestrų  rezultatų 

analizė: susitikimai: mokiniai, jų tėvai 

(globėjai) ir dalykų mokytojai kartu su 

klasių auklėtojais 

 2019 m. 

 

Klasių auklėtojai, 

metodinės grupės 

nariai 

Mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, kartą per 

trimestrą su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais bei 

tėvais (globėjais) aptaria asmeninę mokymosi pažangą 

bei numato tolimesnius žingsnius geresniems mokymosi 

rezultatams pasiekti 
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1 2 3 4 5 

3. Uždavinys. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems) 

3.1. Individualios konsultacijos (pokalbiai) 2019 m. Metodinės grupės 

nariai 

Sudarytas mokomųjų dalykų konsultacijų grafikas. 

Individualių konsultacijų (pokalbių) metu su mokiniu 

aptariami mokymosi sunkumai, problemos. Geresni 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi rezultatai 

 

3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

mokymosi pagalbos specialistais, klasių 

auklėtojais 

 

2019 m. Metodinės grupės 

nariai 

Mokymosi pagalbos specialistų konsultacijos, pagalba, 

patarimai, pastebėjimai dėl specialiųjų poreikių ar/ir 

gabių mokinių tolimesnio mokymosi, pagalbos teikimo 

 

II. Tikslas: Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas 

 

1. Uždavinys: saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos  aplinkos kūrimas 

1. Bendradarbiauti su metodine taryba, 

Progimnazijos administracija, kuriant 

saugią, sveiką, inovatyvią mokymo/si 

aplinką 

 

2019 m. 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Sukurta saugi, inovatyvi Progimnazijos mokymo/si 

aplinka 

2. Uždavinys: pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas 

2.1. Dalyvavimas mokomųjų dalykų olimpiadose: 

 

2.1.1. Matematikos olimpiada (I turas),  

5–8 kl. 

2019-12 

 

N. Andriuškytė Mokiniai gilina ir tobulina matematinius gebėjimus, 

domisi matematika 

2.1.2. Matematikos olimpiada (II turas),  

5–8 kl. 

2019-03 

 

N. Andriuškytė Mokiniai gilina ir tobulina matematinius gebėjimus, 

domisi matematika 

2.1.3. Fizikos olimpiada, 7–8 kl. 2019-12 

 

P. Paulikas Mokiniai tobulina fizikines žinias 

2.1.4. Istorijos olimpiada ,,Lietuva ir pasaulis 

viduramžiais“, 8 kl. 

2019-03 

 

R. Norvaišienė Mokiniai domisi istorija, gilina žinias 
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1 2 3 4 5 

2.1.5. Biologijos olimpiada 2019-05 

 

    I. Sendrauskienė Mokiniai gilina ir tobulina gamtos ir biologijos žinias, 

domisi gamtos mokslais 

2.1.6. Nacionalinis matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo konkursas 

 

2019-12 

 

    I. Sendrauskienė Mokiniai gilina ir tobulina gamtamokslines ir 

matematines žinias 

2.1.7. Respublikinė geografijos olimpiada 

,,Mano gaublys“ 

2019-02 

 

E. Butrimaitė Mokiniai gilina ir tobulina geografines žinias, domisi 

geografija 

2.1.8. Rajoninis konkursas ,,Daukantas ir 

mes“ 

2019-10 S. Jonaitienė 6 klasių mokiniai gilina ir tobulina Lietuvos istorijos  

žinias, domisi Simono Daukanto gyvenimu, kūryba 

2.1.9. Respublikinis konkursas ,,Istorijos 

žinovas“ 

2019-02 S. Jonaitienė Mokiniai gilina ir tobulina Lietuvos istorijos  žinias 

2.1.10. Tarptautinis informacinių technologijų 

konkursas ,,BEBRAS“ 

 

2019-11 N. Andriuškytė, 

E. Miežetienė 

Mokiniai gilina ir tobulina informacinių technologijų  

gebėjimus 

2.1.11. Respublikinis informacinių technologijų 

piešinių konkursas ,,Velykų stebuklai“ 

 

2019-04 

 

N. Andriuškytė, 

E. Miežetienė 

Mokiniai gilina ir tobulina informacinių technologijų  

gebėjimus 

2.1.12. Respublikinis informacinių technologijų 

piešinių konkursas ,,Kalėdinė pasaka“ 

 

2019-12 

 

N. Andriuškytė, 

E. Miežetienė 

Mokiniai gilina ir tobulina informacinių technologijų  

gebėjimus 

2.2. Matematinio raštingumo diena 

,,Matematinio mąstymo ir problemų 

sprendimo gebėjimų ugdymas“  

 

2019-03-29 d. N. Andriuškytė Mokiniai domisi tiksliaisiais mokslais 

2.3. Dalyvavimas projekte „Skuodo rajono 

Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų-

partnerių matematikos mokymosi 

permainų modelis“ 

 

2019 m. N. Andriuškytė, 

E. Miežetienė, 

S. Jonaitienė 

Aukštesni 8 klasės mokinių matematikos standartizuotų 

testų rezultatai 
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III. Tikslas: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

Uždavinys: planuoti ir įsivertinti metodinės tarybos metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą 

3.1. Posėdis ,,Realinio ir gamtamokslinio 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 

2019 metų veiklos plano aptarimas ir 

tvirtinimas“ 

 

2019-01 

 

N. Andriuškytė Patvirtintas realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 2019 metų veiklos 

planas 

3.2. Ataskaitinis susirinkimas. 

Atsiskaitymas už realinio, 

gamtamokslinio ir socialinių mokslų 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 

veiklą. Metodinės grupės 2019 metų 

veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmingumo įvertinimas. Metodinės 

grupės narių įsivertinimas 

 

2019-12 N. Andriuškytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Atliktas realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 2019 m. veiklos 

plano įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas 

 

3.3. Ugdymo turinio planavimo principai. 

Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, 

prevencinių ir kitų programų 

integravimo į ugdymo turinį, mokomųjų 

dalykų individualizuotų programų 

tvirtinimas 

 

2019-08 N. Andriuškytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Aptarti 2019–2020 mokslo metų realinio, gamtamokslinio 

ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės 

dalykų ilgalaikiai planai. Aptarti ugdymo turinio principai 

ir būdai  

3.4. Susirinkimas dėl realinio, 

gamtamokslinio ir socialinių mokslų 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 

2020 metų veiklos planavimo  

2019-12 

 

N. Andriuškytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Parengtas realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų 

ugdymo mokytojų metodinės grupės 2020 metų veiklos 

planas 
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IV. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 
 

1. Veiklos planas bus vertinamas 2019 metų gruodžio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiekti laukti 

rezultatai. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir vykdymo grupė:  

Nijolė Andriuškytė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė; 

Aurelija Bėrantaitė – chemijos mokytoja; 

Esmiralda Butrimaitė – geografijos vyresnioji mokytoja; 

Sigita Jonaitienė  – istorijos mokytoja metodininkė; 

Irena Sendrauskienė – biologijos vyresnioji mokytoja; 

Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė; 

Pranas Paulikas – fizikos vyresnysis mokytojas; 

Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė. 

3. 2020 metų realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas bus parengtas 2019 metų gruodžio 

mėnesį. 

 

 

APTARTA  ir  SUDERINTA                                                                                      SUDERINTA 

 

                                           Nijolė Andriuškytė                                                               Inga Jonauskienė 

realinio, gamtamokslinio ir socialinių mokslų ugdymo                                               Metodinės tarybos pirmininkė 

mokytojų metodinės grupės pirmininkė                                                                       2019-01-10                                                                                          

Protokolo Nr.(2.7.)-R5-8, 2019-01-09   
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6 priedas 
 

HUMANITARINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  2019 M. VEIKLOS PLANAS 

 

2018-12-28 Nr. (2.7.)-R5-801 

 

 

       2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS – MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS 

 

2019 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I. TIKSLAS: Siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes 

UŽDAVINIAI: 

I. Ugdymo turinio optimizavims ir individualizavimas. 

    Priemonės uždaviniui įgyvendinti: 

1. Stiprinti mokinių, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą, teikiant įvairiapusę pagalbą mokiniui, vykdant šiuolaikinį 

ugdymo procesą bei įvairias prevencines, socializacijos ir užimtumo programas. 

2. Konsultacinės valandos. 

              3. Tobulinti ugdymo kokybę, sudarant sąlygas aktyviam mokinių ugdymui(si). 

              4. VIP lapų pildymas, kaupiamieji įvertinimai. 

              5. Mokinio-tėvų-klasės auklėtojo-dalyko mokytojo apskrito stalo organizavimas apie mokymosi rezultatus, sėkmes, nesėkmes. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (toliau – Planas) parengtas 

vadovaujantis Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Kretingos Simono Daukanto 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14, 2012 metais atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktomis 

rekomendacijomis, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo plano daliniu pakeitimu, 

patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V1-98, bei humanitarinio mokytojų metodinės grupės 2018 metų veiklos 

įgyvendinimo ataskaitomis.   
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Planą parengė: 

Asta Bukauskienė  – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Genovaitė Macienė –  humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pavaduotoja; 

Regina Katkuvienė – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Sandra Katkuvienė   humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Sigita Dirmeitienė – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Vida Garjonienė – humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė. 

 

 

II. HUMANITARINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS NARIAI 

 

 

Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

Genovaitė Macienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė; 

Vida Garjonienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė. 

 

 

III. PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS METODINĖJE GRUPĖJE 

 

 

Pirmininkė – Asta Bukauskienė; 

pavaduotoja – Genovaitė Macienė; 

sekretorė – Regina Katkuvienė; 

atsakingos už renginius – Sandra Katkuvienė, Vida Garjonienė, Genovaitė Macienė 
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IV. VEIKLOS TURINYS 

 

I. Tikslas: Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas įvairiose veiklose 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1. Uždavinys: 1. Mokytojų bendradarbiavimo organizuojant šiuolaikinį ugdymo procesą pamokoje stiprinimas 

1.1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose – mokymuose, konferencijose.  

Savišvieta: dokumentų, metodinės literatūros 

studijavimas. Ugdymo turinį 

reglamentuojančių dokumentų, literatūros, 

metodinės medžiagos aptarimas metodinėje 

grupėje 

2019 m. Metodinės grupės  

nariai 

Visų metodinės grupės narių 

dalyvavimas mokyklos ar kitų 

švietimo įstaigų organizuotuose 

kvalifikaciniuose renginiuose. 

Dalijamasi gerąja patirtimi ir 

metodinėmis naujovėmis 

 

1.2. Ilgalaikių planų ir humanitarinio ugdymo 

mokytojų metodinės grupės veiklos 

programos aptarimas metodinėje grupėje  

2019-08 Metodinės grupės  

nariai 

Numatomos metodinės grupės veiklos 

kryptys, darbo formos, vertinimo 

normos 

1.3. Atvirų / integruotų pamokų organizavimas bei 

aptarimas: 

Rusų kalbos Abėcėlės šventė 6a kl. 

Mokiniams 

 

Rusų kalbos dailyraščio konkursas ,,Rusiškai 

rašome gražiai ir taisyklingai” 6–8 kl. 

mokyklinis etapas 

 

 Integruotas rusų, lietuvių, dailės ir 

informacinių technologijų projektas 8 kl. 

,,Svečiuose pas pasaką” 
 

  

 

 

2019-01-24 

 

 

2019-02 

 

 

 

2019 m. 01–03 

 

 

 

 

 

 

G. Macienė 

 

 

G. Macienė 

 

 

 

G. Macienė, 

 R. Katkuvienė 

Ž. Sabaliauskaitė 

E. Mėžetienė 

 

 

 

Pasidalijimas gerąja patirtimi 

 

 

Bendradarbiavimas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi 

 

 

Bendradarbiavimas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi 
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Veikla lietuvių kalbos dienoms paminėti 

,,Skaitau ir iliustruoju Vaižgantą“ 
 

Anglų kalbos ir muzikos atvira pamoka  

4a klasėje  

 

Integruota lietuvių kalbos, etninės kultūros, 

šokio, muzikos pamoka ,,Pavasario 

šauktuvės“ 5a klasėje 

 

Atvira anglų kalbos – pasaulio pažinimo 

pamoka ,,Sveiki žmonės“ 4a klasėje 
  

2019-03-01 

 

 

03–04 

 

 

03 

 

 

 

04 

 

S. Dirmeitienė,  

R. Katkuvienė 

 

A. Bukauskienė, 

D. Beivydienė 

 

S. Dirmeitienė, 

D. Beivydienė, 

R. Grikšienė 

 

E. Žvirzdinienė, 

A. Bukauskienė 

Bendradarbiavimas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi apie lietuvių tradicijas 

ir papročiu 

Bendradarbiavimas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi 

 

2 dienų išvykos metu mokytojų 

bendradarbiavimas ir gerosios patirties 

sklaida, mokinių domėjimasis lietuvių 

tautodailininkų darbais 

Bendradarbiavimas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi 

1.4. Individualios mokinio pažangos stebėsena: 

problemos ir perspektyvos. Pranešimai-

diskusija ,,Kalbų ir kitų mokomųjų dalykų 

integracijos galimybės“ 

01 

 

09 

Metodinės grupės nariai 

 

 

Diskusijos metu išryškintos 

individualios mokinio pažangos 

stebėsenos problemos, numatytos 

perspektyvos. Pasidalijimas gerąja 

patirtimi 

1.5. Integruotų projektinių darbų rengimas. 

 Integruotas  lietuvių, dailės projektas 7–8 kl. 

,,Pažinkime Daukantą“ 

 

Pristatymas per projektų 

dieną 

Metodinės grupės 

nariai, 

R. Katkuvienė,  

Ž. Sabaliauskaitė 

Skatinama mokinių motyvacija 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas 

1.6.  Daukantiečių krikštynos  2019-10 S. Dirmeitienė Ugdoma pagarba Progimnazijos 

tradicijoms 

2. Uždavinys: stiprinti mokinių, mokytojų ir specialistų bendradarbiavimą teikiant įvairiapusę pagalbą mokiniui vykdant šiuolaikinį ugdymo 

procesą bei įvairias prevencines, socializacijos ir užimtumo programas 

2.1. Meninio skaitymo konkursas 5–8 klasių 

mokiniams 
2019-01 S. Dirmeitienė Ugdomi mokinių meninio skaitymo 

gebėjimai 

2.2. Rusų kalbos abėcėlės šventė 6 klasei  2019-01 G. Macienė Ugdomas mokinių kūrybiškumas 

2.3. Nacionalinis vertimų ir iliustracijų projektas 

„Tavo žvilgsnis 2018“ 

2019-02 A.Bukauskienė 

S. Katkuvienė 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, 

skatinama mokinių motyvacija 
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2.4. Renginys, skirtas Vasario 16-qjai, Lietuvos 

Valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms 

2019-02 lietuvių kalbos, 

muzikos, šokio, 

istorijos, dailės 

mokytojai 

Raiškaus žodžio, kūrybiškumo, 

patriotizmo ugdymas 

2.5. Respublikinis edukacinis kalbų konkursas 

,,Olympis 2019“ 

 

2019-03, 11 Metodinės grupės nariai Keliama mokinių mokymosi 

motyvacija,  kalbos integruojamos su 

informacinėmis technologijomis 

2.6. Anglų kalbos olimpiada (mokyklinė ir 

rajoninė) 4–8 klasės 

2019 m. 03–04 S. Katkuvienė 

A. Bukauskienė 

Skatinamas mokinių noras gilinti anglų 

kalbos žinias 

2.7. Respublikiniai Simono Daukanto skaitymai  2019-04 S. Dirmeitienė 

N. Andriuškytė 

R. Grikšienė 

Ž. Sabaliauskaitė 

Aktualizuojama gimtosios kalbos ir 

asmenybių, prisidėjusių prie gimtosios 

kalbos išsaugojimo, svarba 

 2.8. Tarpmokyklinis integruotas užsienio kalbų 

tęstinis projektas ,,Kelionė per Europą“ 

 

2019-05 Užsienio kalbų 

mokytojai – V. 

Garjonienė, G. 

Macienė, S. Katkuvienė 

Bendradarbiavimas tarp mokyklų 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, 

pagilinamos užsienio kalbų žinios 

 2.9. 4, 8 klasių mokinių anglų kalbos diktantas 2019-05 S. Katkuvienė 

A. Bukauskienė 

Gilinamos anglų kalbos žinios 

 2.10. Respublikiniai Daukanto skaitymai 2019-11 S. Dirmeitienė Gautos teorinės ir praktinės patirties 

pritaikymas ugdymo procese. Sklaida 

Progimnazijos bendruomenei 

2.11. Renginys, skirtas Europos kalbų dienai. 

Integruota lietuvių k., užsienio k., pamoka 

2019-09 Grupės nariai 

 

Mokiniai įtraukiami į bendrą veiklą, 

tobulinamos lietuvių ir užsienio kalbų 

žinios, gebėjimai 

 

2.12. Rajono mokinių varžytuvės ,,Bėk, mąstyk, 

daryk“, skirtos Simonui Daukantui 
 

2019-10 R. Katkuvienė 

V. Pukelienė 

Garsinamas Simono Daukanto vardas, 

gilinamos žinios apie šią asmenybę ir 

jo darbus 

2.13. Rajoninis istorijos ir lietuvių kalbos 

konkursas ,,Daukantas ir mes“ 

 

2018-10-26 R. Katkuvienė, 

S. Jonaitienė 

Gautos teorinės ir praktinės patirties 

pritaikymas ugdymo procese. Sklaida 

Progimnazijos bendruomenei 
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2.14. Rusų kalbos tęstinis rajoninis projektas 

,,Mokomės bendraudami“ 

 

2019-11 G. Macienė Skatinamas mokinių kūrybiškumas, 

pagilinamos užsienio kalbų žinios 

2.15.  Standartizuotų testų rezultatų aptarimas 2019 m. 10–11 Metodinės grupės nariai Savo veiklų įsivertinimas ir tolimesnis 

jų tobulinimas remiantis tarptautinio ir 

nacionalinio tyrimų duomenimis 

2.16. Lietuvių kalbos diktanto konkursas 2019-11 R. Katkuvienė Žinių patikrinimas, mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas 

 

II. Tikslas: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

 

Uždavinys: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojų veiklos sėkmingumą 

1. Atsiskaitymas už metodinės grupės veiklą ir 

tolesnis metodinės grupės metinės veiklos 

planavimas 

 

2018-12 

 

Metodinės grupės nariai 

 

Parengtas Progimnazijos metodinės 

grupės 2019 metų veiklos planas 

2. Metodinės grupės pasitarimas „Dėl 

mokytojo veiklos įsivertinimo procedūrų ir 

formų“ 

 

2019-11 Metodinės grupės nariai Aptartos pedagogų veiklos įsivertinimo 

procedūros ir formos 

3. Metodinės grupės 2019 m. veiklos plano 

įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas 

2019-12 Metodinės grupės nariai Metodinės grupės 2018 m. veiklos plano 

įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas. 

Numatytos gairės 2019 metų veiklos 

planavimui. 

 

V. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 

 

1. Veiklos planas bus vertinamas 2018 metų gruodžio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiekti laukti 

rezultatai. 
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2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir vykdymo grupė:  

Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

                   Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

Vida Garjonienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė                                        

Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  

Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

Genovaitė Macienė – rusų kalbos vyresnioji mokytoja. 

 

 

 

APTARTA ir  SUDERINTA                                                                                                                     SUDERINTA 

Asta Bukauskienė                                                                                                     Inga Jonauskienė                                                                                                                                                                      

Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė                   Metodinės tarybos pirmininkė             

2018-12-28 Protokolo Nr. (2.7.)-R5-801                2018-12-04 
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7 priedas 
 
 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2018-12-31   Nr.(2.7.)-R5-837 

 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS 
 

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas 

 

 

2019 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I. TIKSLAS: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

UŽDAVINIAI: 
1. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. 

2. Mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas. 

3. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems). 

 

II. TIKSLAS: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 

UŽDAVINIAI: 

1. Saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas. 

2. Pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas. 

 

III. TIKSLAS: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą. 

UŽDAVINYS: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą. 
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I. BENDROJI DALIS 
 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (toliau – Planas) 

parengtas vadovaujantis Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Kretingos Simono Daukanto 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14, 2012 metais atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktomis 

rekomendacijomis, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo plano daliniu pakeitimu, 

patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V1-98, bei Progimnazijos pradinio ugdymo  mokytojų metodinės grupės 2018 

metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitomis. Planą parengė: 

Inga Jonauskienė – metodinės grupės pirmininkė; 

Rasa Marciulevičienė – metodinės grupės narė; 

Astra Lasienė – metodinės grupės narė; 

Eglė Liebutė – metodinės grupės narė; 

Jolanta Vainušienė – metodinės grupės narė; 

Eglė Žvirzdinienė  – metodinės grupės narė; 

Alma Bružienė – metodinės grupės narė; 

Justas Valaitis – metodinės grupės narys; 

Stasė Černeckienė – metodinės grupės narė; 

Asta Žiulpienė – metodinės grupės narė; 

Diana Anužienė – metodinės grupės narė; 

Vita Kietelytė – metodinės grupės narė; 

 

II. METODINĖS GRUPĖS SUDĖTIS 
 

Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė. 

Nariai: 

Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Eglė Liebutė – pradinio ugdymo mokytoja; 

Jolanta Vainušienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja; 

Eglė Žvirzdinienė  – pradinio ugdymo mokytoja; 

Alma Bružienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas; 
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Stasė Černeckienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė; 

Diana Anužienė – socialinė pedagogė; 

Vita Kietelytė – vyresnioji specialioji pedagogė 

 

 

III. PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS METODINĖJE GRUPĖJE 
 

Pirmininkė – Inga Jonauskienė 

Pavaduotoja – Jolanta Vainušienė 

Sekretorė – Asta Žiulpienė 

IV. VEIKLOS TURINYS 
 

I. Tikslas: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

1 Uždavinys: ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas 

1.1. Atvira integruota pasaulio pažinimo ir 

muzikos pamoka 

2019 m. 

kovo mėn. 

A. Lasienė 

D. Beivydienė 

Pasidalyta gerąja darbo patirtimi 

1.2. Atvira pasaulio pažinimo pamoka 2019 m.  

lapkričio mėn. 
E. Žvirzdinienė 

Pasidalyta gerąja darbo patirtimi 

1.3. Atvira integruota lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų pamoka 

2019 m. 

gruodžio mėn. 
J. Vainušienė 

Pasidalyta gerąja darbo patirtimi  

 

 

Atvira lietuvių kalbos  pamoka 2019 m. 

vasario mėn. 
J. Valaitis 

Pasidalyta gerąja darbo patirtimi  

1.5. Atvira matematikos pamoka   2019 m. 

gegužės mėn. 
S. Černeckienė 

Pasidalyta gerąja darbo patirtimi 

1.6. ,,Savaitė be namų darbų“ labai gerai ir 

gerai I ir II trimestrą baigusiems 

mokiniams 

2019 m. gruodžio 

ir kovo mėn. 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

 

Skatinama mokinių motyvacija 
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1 2 3 4 5 

2 Uždavinys: mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas 

2.1. Mokinio individualios pažangos fiksavimo 

tobulinimas: sukurti lentelę 1–2 klasių 

mokiniams, patobulinti lentelę 3–4 klasių 

mokiniams 

 

2019 m. 

sausio mėn. 

Darbo grupė Efektyvesnis mokinio individualios pažangos 

fiksavimas 

2.2. 1–4 klasių mokinių mokymo(si) pasiekimų 

ir pažangos rezultatų aptarimas  

2019 m. kovo, 

birželio, gruodžio 

mėn. 

Klasių auklėtojai, 

metodinės grupės 

nariai 

Parengtos ataskaitos, išanalizuoti mokinių mokymo(si) 

rezultatai, lankomumas 

2.3. Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo vykdymas ir rezultatų 

aptarimas 2, 4 klasėse 

2019 m. 

balandžio, 

gegužės, birželio 

mėn. 

V. Garjonienė, 

darbo grupė, 

metodinės grupės 

nariai 

Gauta grįžtamojo ryšio informacija apie mokinių 

mokymosi rezultatus, priimti sprendimai , kaip galėtų 

būti tobulinamas mokymas ir mokymasis 

3 Uždavinys: efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems) 

3.1. Sistemingas bendradarbiavimas su 

pagalbos mokiniui specialistais  

2019 m. 

 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Efektyvesnė mokymo(si) pagalba mokiniams, 

turintiems įvairių ugdymosi poreikių 

3.2. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas 

ir aptarimas 

2019 m. gruodžio 

mėn. 

J. Akimenkova, 

metodinės grupės 

nariai 

Aptartas 1 klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatas 

3.3. Konsultacijų teikimas pirmų klasių 

mokinių tėvams (globėjams) dėl sakytinės 

kalbos ugdymo  

2019 m. esant 

poreikiui 

A.Žiulpienė Efektyvesnė mokymosi pagalba pirmų klasių 

mokiniams 

3.4. Pagalba mokiniams ruošiantis konkursams, 

olimpiadoms 

 

2019 m. Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija 

3.5. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, 

sprendžiant problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi pažanga 

2019 m. Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Glaudus tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas 
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II. Tikslas: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas 

 

1 Uždavinys: saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas 

1 2 3 4 5 

1.1. Apskrito stalo diskusija ,,Sėkmės ir 

nesėkmės“ 

2019 m. 

kiekvieną mėnesį 

Metodinės grupės 

nariai 

Aptartos vykdytų atvirų pamokų, veiklų, renginių 

sėkmės ir nesėkmės, numatytos priemonės nesėkmėms 

šalinti 

1.2. Kolegialus bendradarbiavimas užtikrinant 

mokinių saugumą pertraukų metu 

2019 m. Metodinės grupės 

nariai 

Labiau užtikrintas mokinių saugumas pertraukų metu 

1.3. Kvalifikacijos kėlimas seminaruose, 

kursuose, metodiniuose renginiuose 

2019 m. Metodinės grupės 

nariai 

Įgytos naujos dalykinės ir bendrosios kompetencijos 

2 Uždavinys: pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas 

2.1. Mokinių ugdymas netradicinėse erdvėse 2019 m. 1–4 klasių ir 

dalykų mokytojai 

Skatinama mokinių motyvacija 

2.2. Mokyklinis konkursas ,,Raštingiausias 

pradinukas“ 2–4 kl. 

2019 m. sausio 

29 d. 

R. Marciulevičienė 

I. Jonauskienė 

Bus išsiaiškinti mokiniai, kurie dalyvaus rajoniniame 

konkurse ,,Raštingiausias pradinukas“ 

2.3. Mokyklinė matematikos olimpiada 2–4 kl. 2019 m. 

vasario 12 d. 

R. Marciulevičienė, 

I.Jonauskienė, 1–4 

klasių ir dalykų 

mokytojai 

Bus išsiaiškinti mokiniai, kurie dalyvaus rajoninėje 

pradinių klasių mokinių olimpiadoje 

2.4. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

Viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą? 1–4 kl. 

2019 m. 

vasario 15 d. 

I.Jonauskienė, 1–4 

klasių ir dalykų 

mokytojai 

Mokiniai įgis žinių apie Lietuvos istoriją, gamtą, 

įžymius žmones, lankytinas vietas 

2.5. Skaitymo popietė ,,Draugauk su knyga“ 1–

2 kl. 

2019 m. 

kovo mėn. 

S. Černeckienė Mokiniai labiau domėsis knygų skaitymu 

2.6. Viktorina ,,Aš girdėjau paukštelį“ 1 kl. 2019 m. 

kovo mėn. 

E. Liebutė Mokiniai įgis žinių apie paukščius 

2.7. Kūrybinės integruotos veiklos Žemės 

dienai paminėti 

2019 m. 

kovo 20 d. 

A.Bružienė, 1–4 

klasių ir dalykų 

mokytojai 

Mokiniai pristatys projektinius darbus 

2.8. Mokyklinis meninio skaitymo konkursas 2019 m. 

balandžio mėn. 

A.Lasienė Bus išsiaiškinti mokiniai, kurie dalyvaus rajoniniame 

meninio skaitymo konkurse 
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1 2 3 4 5 

2.9. Žemės diena 2019 m. 

balandžio 19 d. 

R. Marciulevičienė, 

1–4 klasių ir 

dalykų mokytojai 

Mokiniai tvarkys mokyklos teritoriją 

2.10. Ugdymo diena ,,Pažink Kretingą“ 2019 m. 

gegužės mėn. 

J.Valaitis, 1–4 

klasių ir dalykų 

mokytojai 

Mokiniai aplankys įvairias Kretingos miesto 

lankytinas vietas 

2.11. Ugdymo diena ,,Saugi vasara“ 2019 m. 

gegužės mėn. 

E. Žvirzdinienė, S. 

Černeckienė, 1–4 

klasių ir dalykų 

mokytojai 

Mokiniai prisimins saugaus elgesio taisykles 

2.12. Teminis mokymas ,,Pamokos kitaip“ 2019 m. 

birželio mėn. 

E. Liebutė, 1–4 

klasių ir dalykų 

mokytojai 

Mokiniai atliks įvairius gamtamokslinius bandymus 

2.13. Ugdymo karjerai diena  2019 m. 

birželio mėn. 

1–4 klasių 

mokytojai 

Mokiniai susipažins su įvairiomis profesijomis, 

apsilankys tėvų darbovietėse 

2.14. Susitikimas su būsimaisiais pirmokais 2019 m. 

birželio mėn. 

J.Vainušienė, 

E.Žvirzdinienė 

Mokytojos susipažins su būsimais pirmokais ir jų 

tėvais 

2.15. Ketvirtokų išleistuvės 2019 m. 

birželio mėn. 

A. Bružienė,        

A. Lasienė,           

R. Grikšienė, 

D. Beivydienė 

Bus įteikti pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai 

2.16. Paramos akcija beglobiams gyvūnams 

,,Myliu ir esu atsakingas“ 

2019 m. 

rugsėjo–spalio 

mėn. 

A. Bružienė Surinkta parama bus nuvežta į Klaipėdos beglobių 

gyvūnų prieglaudą ,,Nuaras“ 

2.17. Rudens gėrybių paroda ,,Rudens išdaigos“ 2019 m. 

spalio mėn. 

R. Marciulevičienė  

2.18. Dailaus rašto rajoninis konkursas ,,Ką 

parašysi, to neišdildysi“ 

2019 m. 

spalio 25 d. 

J. Vainušienė Konkurse dalyvaus ne mažiau kaip penkių Kretingos 

rajono mokyklų dalyviai 

2.19. Respublikinio projekto ,,Sveikatiada“ 

vykdymas 

 

2019 m. J. Vainušienė Formuojama sveikos gyvensenos kultūra, formuojami 

sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročiai 
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1 2 3 4 5 

2.20. Nacionalinis projekto ,,Olimpinė karta“ 

vykdymas 

2019 m. J. Valaitis Organizuojamos įvairios sportinės veiklos 

2.21. Dalyvavimas progimnazijos, rajoniniuose, 

respublikiniuose renginiuose (konkursai, 

olimpiados ir kt.) 

2019 m. 1–4 klasių ir 

dalykų mokytojai 

Skatinama mokinių saviraiška, motyvacija, bus 

išsiaiškinti mokiniai – lyderiai 

2.22. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais 

neformalioje aplinkoje (šventės, išvykos ir 

kt.) 

2019 m. 1–4 klasių 

mokytojai 

Glaudus tėvų (globėjų) ir mokytojų bendradarbiavimas 

 

III. Tikslas: pradinio  ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planavimas ir įsivertinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 

Uždavinys: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą 

1. Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo 2,4 klasėse rezultatų 

aptarimas. Rezultatų panaudojimo 

ugdymo kokybei gerinti galimybės 

2019 m. birželio 

mėn. 

I.Jonauskienė 

2, 4 klasių 

mokytojai 

Aptarti standartizuotų testų rezultatai, numatytos priemonės 

mokinių pasiekimams gerinti 

2. Ugdymo turinio planavimo principai.  

Ilgalaikių planų, prevencinių ir kitų 

programų integravimo į ugdymo turinį,  

individualizuotų programų aptarimas 

2019 m. 

rugpjūčio mėn. 

 

I.Jonauskienė 

metodinės 

grupės nariai 

Aptarti 2019-2020 mokslo metų  pradinio ugdymo ilgalaikiai 

planai. Aptarti ugdymo turinio principai ir būdai 

 

3. Ataskaitinis susirinkimas. Atsiskaitymas 

už pradinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės veiklą. 

 Metodinės grupės 2019 metų veiklos 

plano įgyvendinimo sėkmingumo 

įvertinimas. Metodinės grupės 

pirmininko rinkimai 

2019 m. 

gruodžio mėn. 

I.Jonauskienė 

metodinės 

grupės nariai 

Atliktas  pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 2019 

m. veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas, 

išrinktas naujas metodinės grupės pirmininkas. 
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IV. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 
 

1. Veiklos planas bus vertinamas 2019 metų gruodžio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiekti laukti 

rezultatai. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir vykdymo grupė: 

 Inga Jonauskienė – metodinės grupės pirmininkė; 

Rasa Marciulevičienė – metodinės grupės narė; 

Astra Lasienė – metodinės grupės narė; 

Eglė Liebutė – metodinės grupės narė; 

Jolanta Vainušienė – metodinės grupės narė; 

Eglė Žvirzdinienė  – metodinės grupės narė; 

Alma Bružienė – metodinės grupės narys; 

Justas Valaitis – metodinės grupės narys; 

Stasė Černeckienė – metodinės grupės narė; 

Asta Žiulpienė – metodinės grupės narė; 

Diana Anužienė – metodinės grupės narė; 

Vita Kietelytė – metodinės grupės narė; 

3. 2020 metų pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas bus parengtas 2019 metų gruodžio mėnesį. 

 

 

 

 

APTARTA  ir  SUDERINTA            SUDERINTA 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės          Metodinės tarybos pirmininkė 

grupės pirmininkė 

 

Inga Jonauskienė             Inga Jonauskienė 

Protokolo Nr.(2.7.) R5-780 2018-12-04          2018-12-04  
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8 priedas 
 

ESTETINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS 

 

2018-12-31   Nr.(2.7.)-R5-839 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS 
 

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas 

 

2019 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I. TIKSLAS: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

UŽDAVINIAI: 
1. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.. 

2.  Mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas. 

3. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems). 

 

 

II. TIKSLAS: Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 

 

UŽDAVINYS: 

1.Saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas. 

2. Pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas. 

 

 

III. TIKSLAS: organizuoti metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą 

 

UŽDAVINYS: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą 
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I. BENDROJI DALIS 
 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas (toliau – Planas) 

parengtas vadovaujantis Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Kretingos Simono Daukanto 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-14, 2012 metais atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktomis 

rekomendacijomis, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo plano daliniu pakeitimu, 

patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V1-98, bei Progimnazijos estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 2018 

metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitomis. Planą parengė: 

Daiva Beivydienė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Ieva Litvaitytė ¬ estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Vida Garjonienė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė;  

Irena Grabienė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Raimonda Grikšienė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Juozas Lingys – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narys; 

Vaclova Pukelienė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė; 

Albinas Šiaudvytis – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narys; 

Živilė Sabaliauskaitė – estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė 

 

II. METODINĖS GRUPĖS SUDĖTIS 

Ieva Litvaitytė – technologijų mokytoja metodininkė; 

Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė; 

Vida Garjonienė – žmogaus saugos mokytoja metodininkė; 

Irena Grabienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė; 

Raimonda Grikšienė – choreografijos mokytoja metodininkė; 

Juozas Lingys – technologijų  mokytojas metodininkas; 

Vaclova Pukelienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja; 

Albinas Šiaudvytis – dorinio ugdymo  (tikybos) mokytojas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Živilė Sabaliauskaitė – dailės mokytoja metodininkė 
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III. PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS METODINĖJE GRUPĖJE 
 

Pirmininkė – Daiva Beivydienė 

Pavaduotoja – Vaclova Pukelienė 

Sekretorė – Raimonda Grikšienė 

IV. VEIKLOS TURINYS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 
 

I. Tikslas: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes 

 

1. Uždavinys: Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas 

1.1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose – mokymuose, konferencijose.  

Savišvieta: dokumentų, metodinės 

literatūros studijavimas. Ugdymo turinį 

reglamentuojančių dokumentų, literatūros, 

metodinės medžiagos aptarimas metodinėje 

grupėje.  

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

„Įrodymais grįstas dailės mokymas“ 

(pradinių klasių mokytojams)  

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

Vasario–

balandžio mėn.  

Metodinės grupės 

nariai  

 

 

 

 

 

 

Ž. Sabaliauskaitė 

Visų metodinės grupės narių dalyvavimas mokyklos 

ar kitų švietimo įstaigų organizuotuose 

kvalifikaciniuose renginiuose. Dalijamasi gerąja 

patirtimi ir metodinėmis naujovėmis 

1.2. Ugdymo turinio aktualizavimas, 

diferencijavimas, individualizavimas 

pamokų ilgalaikiuose planuose pagal 

mokymosi stilių, klasės gebėjimus, žinių 

lygį, interesus, mokymosi tempą, pagal 

mokymosi pasiekimus ir pan. 

 

Rugpjūčio mėn.      

Gruodžio mėn.    

Metodinės grupės 

nariai 

Numatomos metodinės grupės veiklos planų kryptys, 

darbo formos, vertinimo normos 

1 2 3 4 5 
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1.3. Individualios mokinio pažangos stebėsena ir 

aptarimas 

Visus mokslo 

metus 

Metodinės grupės 

nariai 

Diskusijos metu išryškintos individualios mokinio 

pažangos stebėsenos problemos, numatytos 

perspektyvos 

Pasidalijimas gerąja patirtimi 

1.4. 

 

 

 

1.4.1. 

 

 

1.4.2. 

 

 

 

1.4.3. 

 

 

 

1.4.4. 

 

Atviros integruotos pamokos, veiklos 

Progimnazijoje ir už jos ribų, netradicinėse 

aplinkose bei erdvėse  

 

Atvira integruota technologijų ir muzikos 

pamoka  

 

Atvira integruota geografijos, muzikos ir 

dailės pamoka   

 

 

Netradicinio ugdymo diena – atvira  veikla 

„Kūrybinės dirbtuvės“  

 

 

Atvira integruota muzikos ir šokio pamoka  

 

 

 

 

 

Kovo  mėn. 

 

 

Kovo mėn,  

 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

.  

 

D. Beivydienė 

J. Lingys. 

 

E. Butrimaitė,  

D. Beivydienė,      

Ž. Sabaliauskaitė 

 

Ž. Sabaliauskaitė,  

I. Litvaitytė 

 

D. Beivydienė,  

R. Grikšienė  

Pagalba kolegai įgyjant būtinų įgūdžių, leidžiančių 

tobulinti individualios mokinio pažangos stebėsenos 

sistemą. Pasidalijimas gerąja patirtimi 

1.5. Apskrito stalo diskusija „Veiksmingas ir 

įdomus mokymasis. “ 

 

Per pavasario 

atostogas 
Metodinės grupės 

nariai 

Pasidalijimas gerąja patirtimi bei metodų taikymu 

pamokose ir neformaliojo švietimo veikloje 

1.6. Į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius 

orientuota popamokinė veikla 

Sausio–gruodžio 

mėn.  

Metodinės grupės 

nariai 

Aptarti mokinių gebėjimus ir orientuoti į popamokinę 

veiklą 

1.7. Individualūs mokytojo pokalbiai su 

mokiniais arba tam tikrų dalykų aiškinimas 

atskiroms grupėms 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Pagalbos teikimas mokiniui, siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų 
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2. Uždavinys: Mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas įvairias prevencines, socializacijos ir užimtumo 

programas 
 

1 2 3 4 5 

2.1. Mokinių signalinių trimestrų rezultatų 

analizė: trišaliai susitikimai – 

mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir dalykų 

mokytojai kartu su klasių auklėtojais 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Bendravimas su mokiniais, tėvais ir dalykų mokytojais 

2.2. Sistemingas mokinių mokymo(-si) aptarimas 

klasių auklėtojų ir visų dėstančių mokytojų 

grupėse panaudojant MIP ir VIP duomenis, 

siekiant kiekvieno 1–8 klasės mokinio 

pažangos 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Analizavimas, aptarimas 

2.3. Organizuoti klasės valandėles mokymosi 

rezultatams į(si)vertinti, rezultatams aptarti 

ir tolimesniam mokymosi planavimui 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Klasių valandėlių organizavimas 

2.4. Atvirų durų dienos, visuotiniai tėvų 

susirinkimai ir susirinkimai klasėse 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Tėvų susirinkimų organizavimas 

3. Uždavinys. Efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems) 

1 2 3 4 5 

3.1. Sistemingas bendradarbiavimas su pagalbos 

mokiniui specialistais 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Bendravimas su pagalbos mokinius specialistais  dėl 

efektyvios mokymosi pagalbos suteikimo mokiniui 

3.2. Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

Teikti dalykinę pagalbą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų 

3.3. Gabių mokinių ruošimas olimpiadoms, 

konkursams 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Paruošti mokinius olimpiadoms bei konkursams 
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II. Tikslas: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas 
 

 

1. Uždavinys: Saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos  aplinkos kūrimas 
 

1 2 3 4 5 

1.1. Bendravimas su metodinės tarybos nariais ar 

Progimnazijos administracija, kuriant saugią, 

sveiką, inovatyvią, humanistinėmis 

vertybėmis grįstą mokymo (-si) aplinką 

 

Visus mokslo 

metus 

Metodinės grupės 

nariai 

 

1.2. Progimnazijos interjero puošimas. 

Dekoracijų, scenografijų, plakatų ir skelbimų 

ruošimas 

 

Visus mokslo 

metus 

I. Litvaitytė, Juozas 

Lingys, 

Ž. Sabaliauskaitė 

Progimnazijos papuošimas įvairioms šventėms.  

Įvairių priemonių renginiams ruošimas 

1.3. Organizuoti kūrybines dirbtuves 

Progimnazijos aplinkai gerinti 

 

Balandžio mėn.  Metodinės grupės 

nariai 

Kūrybiškumo ugdymo diena Progimnazijoje 

1.4.  Namų jaukumą primenančios aplinkos 

Progimnazijoje kūrimas 

 

Sausio–gruodžio 

mėn.  

Metodinės grupės 

nariai 

Puoselėti mus supančią aplinką 

1.5. ,,Judrioji pertrauka“ 2 kartus per savaitę, 

ilgosios pertraukos metu 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

V. Pukelienė Mokinių emocinės savijautos gerinimas 

1.6. Dalyvavimas nacionaliniame projekte 

„Sveikatiada“ 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

R. Grikšienė 

 

Mokinių emocinės savijautos gerinimas 

2. Uždavinys. Pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas. 

2.1. Dalyvavimas respublikiniame mokinių 

meninės kūrybos konkurse „Pravėriau vario 

vartelius“ 

 

Sausio 30 d.   Ž. Sabaliauskaitė Mokinių įtraukimas į kūrybišką veiklą 
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1 2 3 4 5 

2.2. Dalyvavimas tarptautiniame kūrybinių darbų 

konkurse „I live by the sea“ Jurmaloje, 

Latvijos respublikoje 

 

Sausio 30 d.   Ž. Sabaliauskaitė Mokinių įtraukimas į kūrybišką veiklą 

2.3. Dalyvavimas tarptautiniame mokinių 

kūrybinių darbų konkurse „Aš gyvenu prie 

jūros“ 

Vasario mėn.  Ž.  Sabaliauskaitė Mokinių įtraukimas į kūrybišką veiklą 

2.4 Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 

 

Vasario mėn.  Metodinės grupės 

nariai  

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 

2.5 Dalyvavimas tarptautiniame mokinių 

kūrybinių darbų konkurse ,,Svajoju ... 

skraidyti“ 

Kovo mėn.  Ž. Sabaliauskaitė Mokinių įtraukimas į kūrybišką veiklą 

2.6. Kovo 11–osios šventė   

 

Kovo mėn.  

  

Metodinės grupės 

nariai 

Kovo 11-osios šventės minėjimas 

2.7. Dalyvavimas šokių projekte  „Terpsichorė“ 

 . 

Balandžio mėn. 

  

R. Grikšienė  Dalyvavimas projekte 

2.8. Dalyvavimas festivalyje  „Suk suk ratelį“  Gegužės mėn.  R. Grikšienė  Dalyvavimas festivalyje 

2.9. Kretingos miesto šventė  

 

Birželio mėn.   

 

D. Beivydienė, 

R. Grikšienė  

Dalyvavimas miesto šventėje vasaros estradoje 

3.0. Sporto renginių organizavimas: 

1. Atrankinės smiginio varžybos 

2. Sveikatinimo popietė, respublikinio 

projekto ,,Sveikatiada“ – ,,Linksmosios 

estafetės“ 

3. Rankų lenkimo varžybos 

4. Baudų metimo konkursas 

5. Tritaškių metimo konkursas 

6. Atrankinės merginų badmintono varžybos 

7. Atrankinės vaikinų badmintono varžybos 

8. Trumpų nuotolių bėgimo diena ,,Sprinto 

diena“ 

 

1. Sausis 

2. Sausis 

 

 

3. Vasaris 

4. Vasaris 

5.  Vasaris 

6. Kovas 

7. Kovas 

8. Balandis 

 

V. Pukelienė Vykdyti formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas siekiant sukurti tinkamą aplinką, ugdant 

mokinių sveikos gyvensenos įpročius, stiprinant 

sveikatą saugioje ir sveikoje aplinkoje 
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1 2 3 4 5 

 9. Šuolininko diena 

10. Futbolo konkursas ,,Taiklus įvartis“ 

11. Mokyklos sporto šventė ,,Olimpinė 

karta“ 

12. ,,Sportiškiausios klasės“ konkursas 

13. Rajoninio etapo varžybos pagal pateiktą 

planą – grafiką 

14. ,,Judrioji pertrauka“ 2 kartus per savaitę, 

ilgosios pertraukos metu 

15. Rankų lenkimo varžybos 

16. Europos sporto savaitė 

17. Varžytuvės ,,Bėk, mąstyk, daryk“ 

18. Atrankinės merginų šaškių varžybos 

19. Atrankinės vaikinų šaškių varžybos 

20. Tarpklasinės kvadrato varžybos 5–6 

klasių 

21. Tarpklasinės 4x4 salės futbolo varžybos 

5–8 klasių 

22. Atrankinės šachmatų varžybos 

23. 3x3 krepšinio varžybos 

 

9. Balandis 

10. Gegužė 

11. Gegužė 

 

12. Visus metus 

13. Visus metus 

 

14. Visus metus 

 

15. Vasaris 

16. Rugsėjis 

17. Spalis 

18. Spalis 

19. Spalis 

20. Lapkritis 

 

21. Lapkritis 

 

22. Gruodis 

23. Gruodis 

  

3.1. Ugdymo dienos ,,Mokinių projektinių darbų 

pristatymas“ 

 

Birželio mėn.  Metodinės grupės 

nariai  

Projektų pristatymas 

 Rajoninio etapo varžybos pagal pateiktą 

planą – grafiką 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Vaclova  

Pukelienė 

 

3.2. Edukaciniai užsiėmimai už progimnazijos 

ribų, išvykos 

Sausio–gruodžio 

mėn.  

Metodinės grupės 

nariai  

Išvykos, edukaciniai užsiėmimai 

3.3. Pamokos netradicinėse aplinkose Sausio–gruodžio 

mėn.  

Metodinės grupės 

nariai  

Pamokos kitose erdvėse 
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1 2 3 4 5 

3.4. Matematinio raštingumo diena ,,Matematinio 

mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimų 

ugdymas“ 

Kovo 29 d.  Ž.Sabaliauskaitė, 

D. Beivydienė 

Dalyvavimas projekte.  

3.5.  Meninės raiškos ugdymo diena Birželio 19 d.  Metodinės grupės 

nariai  

Dalyvavimas  ir pagalba organizuojant netradicinio 

ugdymo dieną.  
 

III. Tikslas: organizuoti estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planavimą ir įsivertinimą 
 

 

Uždavinys: planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą bei mokytojo veiklos sėkmingumą 
 

1. Metodinės grupės pasitarimas „Dėl 

mokytojo veiklos įsivertinimo procedūrų ir 

formų“ 

Lapkričio mėn.  

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Aptartos pedagogų veiklos įsivertinimo procedūros ir 

formos 

2. Metodinės grupės 2018 m. veiklos plano 

įgyvendinimo sėkmingumo įvertinimas 
 

 

Gruodžio mėn. 
 

Metodinės grupės 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmingumo įvertinimas. Numatytos gairės 2019 metų 

veiklos planavimui 

3. Atsiskaitymas už metodinės grupės veiklą ir 

tolesnis metodinės grupės metinės veiklos 

planavimas 

Parengtas progimnazijos metodinės grupės 2019 metų 

veiklos planas 

 

IV. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 
 

1. Veiklos planas bus vertinamas 2019 metų gruodžio mėnesį, išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiekti laukti 

rezultatai. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir vykdymo grupė:  

Ieva Litvaitytė – technologijų mokytoja metodininkė; 

Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė; 

Vida Garjonienė – žmogaus saugos mokytoja; 

Raimonda Grikšienė – choreografijos mokytoja metodininkė; 

Juozas Lingys – technologijų  mokytojas metodininkas; 

Vaclova Pukelienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja; 

Albinas Šiaudvytis– dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas; 
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Irena Grabienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė; 

Živilė Sabaliauskaitė – dailės mokytoja metodininkė. 

3. 2020 metų estetinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas bus parengtas 2019 metų gruodžio mėnesį. 

 

 

APTARTA  ir  SUDERINTA                                                                                       SUDERINTA 

Estetinio  ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė                                          Metodinės tarybos pirmininkė 

                                                                

Daiva Beivydienė                                                                                       Inga Jonauskienė 

Protokolo Nr. (2.7.)-R5-779, 2018-12-03                                                                    2018-12-28 
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9 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2019-01-08 Nr. (2.7.)-R5-04 

 

 

Prioritetas: 

Sveikų, saugių, darnių, užkertančių kelią smurto, prievartos ir patyčių apraiškoms bendruomenės santykių bei aplinkos Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijoje (toliau – Progimnazija) kūrimas. 

 

Tikslai:  
1. Rūpintis Progimnazijos vaikų, mokinių ir kitų bendruomenės narių saugumu, užtikrinti saugią, darnią, sveiką bei ugdymuisi ir mokymui (-si) 

palankią aplinką apsaugant juos nuo grėsmių sveikatai ir gyvybei. 

2. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sistemiškai spręsti problemas ir formuoti holistinį požiūrį bendradarbiaujant per pozityviąją 

socializaciją vardan vaikų, mokinių ir kitų Progimnazijos bendruomenės narių gerovės. 

 

Uždaviniai:  

1. Ugdymosi ir mokymosi sėkmė:  

1.1. rūpintis Progimnazijos kiekvieno vaiko ir mokinio individualios pažangos siekiu, ugdymosi ir mokymosi sėkme;  

1.2. rūpintis psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos Progimnazijoje kūrimu; 

1.3.  analizuoti Progimnazijos mokinių menkos motyvacijos ir nesėkmingo mokymosi priežastis bei teikti Progimnazijos mokinių tėvams 

(globėjams), mokytojams, klasių auklėtojams rekomendacijas.  

2. Pagalba: 

2.1. padėti spręsti Progimnazijos mokinių tarpusavio, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlyti  pedagogams būdus šiems santykiams 

gerinti; 

2.2. vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinius 

teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių bei smurto ir patyčių prevencija, nagrinėti mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimus Progimnazijoje, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieškoti šių problemų sprendimo būdų; 

2.3. analizuoti mokiniui skirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymą; 

2.4. teikti psichologinę pagalbą Progimnazijos bendruomenės nariams, atsitikus nelaimingam atsitikimui, netikėtam skaudžiam įvykiui, suvaldyti 

krizę. 
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3. Bendradarbiavimas: 

3.1. organizuoti prevencijos įgyvendinimą Progimnazijoje; 

3.2. patarti Progimnazijos direktoriui dėl vaikų ir mokinių maitinimo, aprūpinimo vaiko ir mokinio reikmėmis, vežiojimo į Progimnaziją ir iš jos, 

vaikų bei mokinių sveikatos priežiūros, smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos; 

3.3. vertinti Progimnazijos vaikų ir mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikti siūlymus, rekomendacijas Progimnazijos vaikų ir mokinių 

tėvams (globėjams), mokytojams, administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, švietimo specialistų pagalbos. Jei būtina, siūlyti Progimnazijos 

vaikų ir mokinių tėvams (globėjams), kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus specialistų; 

3.4. teikti informaciją Progimnazijos vaikų ir mokinių tėvams (globėjams), kitiems bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo 

galimybes Progimnazijoje ir už jos ribų;  

plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kiekvieno vaiko ugdymuisi bei mokinio asmeninei pažangai ir sėkmingam mokymuisi.  

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1 2 3 4 
 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 
 

1. 1

. 

Organizuoti VGK posėdžius, pasitarimus 

 

Ne mažiau kaip  

kartą per 2 mėn. 
  V. Garjonienė 

 

 

 

 

2. 2

. 

Aptarti 1–8 klasių mokinių mėnesio lankomumo suvestinių ataskaitas, pamokų nelankymo  

priežastis su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, socialiniais pedagogais 

Iki metų einamojo  

mėnesio 5 d. 

3. 3

. 
Pristatyti Progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitą Progimnazijos tarybai 2019-12 

4. 4

. 

Gilinti kompetencijas kursuose, seminaruose, mokymuose bei studijuojant prevencinę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kt. literatūrą 

 

Visus  

metus 

VGK nariai 

 

5.  

Vykdyti vaikų ir mokinių tėvų (globėjų), mokinių ir mokytojų švietimą psichologiniais 

socialiniais ir specialiosios pedagogikos klausimais, viešinti informaciją Progimnazijos 

stenduose ir interneto svetainėje https://www.daukantomokykla.lt/ 

 

 

 

Psichologė J. Akimenkova,  

specialioji pedagogė  

V. Kietelytė, 

logopedė A. Žiulpienė, 

socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 

https://www.daukantomokykla.lt/
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1 2 3 4 

6.  
Pasidalinti gerąja patirtimi su šalies, Kretingos r. ir kitų bendrojo ugdymo įstaigų pagalbos 

mokiniui specialistais, socialiniais partneriais 

Pagal  

poreikį 

VGK nariai 

 
 

PREVENCINĖ VEIKLA 
 

7. 1

. 

Supažindinti ir /ar priminti visų klasių mokinius  

su Progimnazijos mokinio elgesio, lankomumo tvarkos taisyklėmis, smurto ir patyčių 

prevencijos rekomendacijomis, saugaus elgesio instrukcijomis (pamokose, Progimnazijoje 

per renginius ir už jos ribų) 

2019-09 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

 

 

8.  

Surengti apskrito stalo diskusiją ikimokyklinio  ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų tėvais (globėjais) tema „Gyvenimo įgūdžių ugdymo šeimoje patirtis“ 

 

Grupių  

susitikimuose  

pagal planus 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai, V. Kerinienė 

9.  

Integruoti į ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių ilgalaikius ir 

savaitinius planus tematiką: „Sveika gyvensena nuo vaikystės“, „Geri ir blogi įpročiai, 

kaip jų vengti“, „Saugus elgesys namuose ir mokykloje“, „Saugus elgesys kitoje aplinkoje: 

gatvėje, miške, žiemą ir vasarą prie vandens telkinių“, „Bendravimas su nepažįstamais  

žmonėmis“, „Alkoholis, vaistai, degios, buitinės, cheminės medžiagos“ 

Per visus  

metus 

Ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, V. Kerinienė 

 

 

10.  

Organizuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialisto užsiėmimus ikimokyklinio 

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo vaikams temomis: „Sveika mityba“, „Švara ir 

sveikata“ ir kt. 

 

 

Pagal mokytojų 

pakvietimą, 

atsižvelgiant į 

savaitines temas 

grupėse 

A. Kižienė, ikimokyklinio  

ugdymo ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

V. Kerinienė 

11. 2

. 

Tęsti į ugdymo procesą integruotą Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo programos vykdymą  

 

Ugdymo  

proceso  

metu 

Dalykų mokytojai,  

socialinės pedagogės 

S. Geležinienė, D. Anužienė 

12. 3

. 

Organizuoti akcijas ,,Būk matomas kelyje“, saugaus eismo paskaitas (atšvaitų dalinimas, 

informacijos sklaida per elektroninį TAMO dienyną, internetiniame puslapyje, per klasės 

valandėles) 

 

2019 m. 

10–11 mėn. 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė,  

klasių auklėtojai, kelių 

policijos atstovai 

13. 4

. 

Tikrinti nuolat veikiantį mokinių iškilusių problemų paštą ir individualiai konsultuoti: 

psichologas.mokyklos@gmail.com  (į laiškus atsakoma per 4 darbo dienas) 

Darbo  

dienomis išimama 

informacija 

Psichologė J. Akimenkova 

 

 

mailto:psichologas.mokyklos@gmail.com
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14.  

Analizuoti naujai į ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimtiems 

vaikams taikomų prevencinių priemonių, lengvinančių adaptaciją, veiksmingumą  

 

VGK 

posėdyje 
R. Bačiulienė, S. Sokaitė,  

M. Narkienė, V. Milašienė 

 

15.  

Parengti rekomendacijas, lengvinančias Progimnazijos vaikų adaptaciją, ir jas paviešinti 

tėvų (globėjų) susirinkimuose, stenduose, elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ 

 

 

2019-06 

Psichologė J. Akimenkova 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

16. 5

. 

Integruoti Sveikatos programą per dalykų pamokas, per neformalųjį švietimą, per klasių 

auklėtojų veiklą, renginių metu 

 

 

Visus  

metus 

Dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai, socialinės 

pedagogės D. Anužienė, 

S. Geležinienė 

17. 6

. 

Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti (,,Protmūšis“ tarp 5–8 

klasių mokinių) 

 

2019-12  

Socialinės pedagogės  

S. Geležinienė, D. Anužienė, 

klasių auklėtojai 

18.  

Įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, integruojant su prevencinėmis 

programomis (per klasės valandėles) 

 

Visus  

metus 

Psichologė J. Akimenkova 

 

19. 7

. 

Dalyvauti iniciatyvoje ,,Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ“, organizuojant renginius 

Progimnazijoje 

 

2019-03 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė,  

psichologė J. Akimenkova,  

klasių auklėtojai 

20.  

Ištirti naujai pradėjusių lankyti Progimnaziją ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio  

ugdymo grupių vaikų adaptaciją 

 

2019-10 
V. Kerinienė, R. Bačiulienė 

 

21. 8

. 

Atlikti tyrimus, organizuoti jų aptarimą: ,,1 ir 5 klasių, naujai atvykusių mokinių 

adaptacija“, ,,Smurtas ir patyčios Progimnazijoje“ 

 

2019-12 

Psichologė  J. Akimenkova, 

socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 

22. ‘

’ 

Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, kurie blogai lanko pamokas,  

netinkamai elgiasi, turi mokymosi problemų, bei individualius psichologo pokalbius su 

mokiniais 

 

Per   

metus 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė,  

psichologė  J. Akimenkova 
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23. 1

1

. 

Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant be pateisinamos priežasties pamokas 

praleidžiančius mokinius, taikyti jiems poveikio priemones, numatytas Progimnazijos 

mokinių pamokų ir  lankomumo apskaitos bei Progimnazijos nelankymo prevencijos 

tvarkos apraše, teikti lankomumo suvestinių ataskaitas 

 

Nuolat 

 

Socialinė pedagogė  

S. Geležinienė,  

klasių auklėtojai 

 

24. 1

2

. 

Ruošti stendinę medžiagą prevenciniais klausimais Progimnazijos mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), mokytojams bei teikti informaciją mokiniams, jų 

tėvams (globėjams) elektroniniame TAMO dienyne 

 

Visus  

metus 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 

 

25.  

Dalyvauti Progimnazijos vaikų ir mokinių tėvų susirinkimuose (visuotiniuose ir klasėse), 

klasių valandėlėse 

 

Esant  

poreikiui 

VGK nariai, 

psichologė J. Akimenkova 

26. 1

4

. 

Konsultuoti vaikus ir mokinius bei jų tėvus (globėjus) sveikatos išsaugojimo bei  

stiprinimo klausimais, vesti pokalbius klasėse sveikos gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių klausimais, teikti pirmąją medicinos pagalbą 

 

 

Visus 

metus 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

A. Kižienė 

27. 1

5

. 

 Panaudoti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSSIS) apibendrintus  

 duomenis planuojant Progimnazijos vaikų ir mokinių sveikatos stiprinimo veiklas 

 

 

2019-09 

 Visuomenės  sveikatos 

priežiūros specialistė  

A. Kižienė 

28.  
Organizuoti temines klasės valandėles  

 

Visus  

metus 

Psichologė J. Akimenkova  

 

29. 1

6

. 

Konsultuoti Progimnazijos mokytojus, vaikus ir mokinius bei jų tėvus (globėjus)  

 

 Kartą per  

mėnesį 

VGK nariai pagal savo 

funkcijas 

 

30. 1

7

. 

Kartą per mėnesį (bendradarbiaujant su Kretingos r. švietimo centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriaus specialistais) organizuoti mokytojams sudėtingesnio  

pedagoginio atvejo analizę 

Psichologė J. Akimenkova, 

V. Garjonienė 

 

31.  
Lankyti Progimnazijos rizikos grupės mokinius namuose 

 

Esant  

būtinybei 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 

32.  
Vykdyti 1–8 klasių Progimnazijos mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimo stebėseną, 

analizuoti mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos nesilaikymo priežastis 

Visus  

metus 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 
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33.  

Parengti kompleksinės pagalbos teikimo 

priemonių vykdymo planą iš užsienio mokytis grįžusiems ir socialiai labai pažeidžiamiems 

mokiniams 

 

Kiekvieną mėnesį iki 

teigiamų pokyčių 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė,                       

S. Geležinienė,  

psichologė J. Akimenkova, 

S. Katkuvienė,                    

R. Katkuvienė,  

ūkio dalies vedėja  

L. Narvilienė, V. Garjonienė, 

S. Jonaitienė 

34.  

Aptarti parengto kompleksinės pagalbos teikimo priemonių vykdymo plano iš užsienio 

mokytis grįžusiems ir socialiai labai pažeidžiamiems mokiniams sėkmingumą ir 

tolimesnius  

veiksmus 

 

 

Penktadieniais 

suderintu  

laiku 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 
 

35. 1

. 

Sudaryti ir patvirtinti Švietimo pagalbos gavėjų ir specialiosios (mokytojo padėjėjo) 

pagalbos gavėjų sąrašus 

 

2019-09 

Specialioji pedagogė 

V. Kietelytė, logopedė  

A. Žiulpienė 

36. 2

. 

Užtikrinti Progimnazijos vaikų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą, konsultuoti mokytojus ir 

vaikų bei mokinių tėvus (globėjus) 

 
Pagal 

poreikį 

visus  

metus 

Mokytojai, klasių auklėtojai,  

vaikų ir mokinių tėvai 

(globėjai), specialioji  

pedagogė V. Kietelytė,  

logopedė A. Žiulpienė,  

VGK nariai 

 
37.  

Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų, gavus mokinių tėvų 

(globėjų) sutikimą atlikti pirminį įvertinimą ir aptarti įvertinimo rezultatus; teikti siūlymą 

Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriui dėl specialiojo 

ugdymo skyrimo 

 

38.  

Aptarti Progimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių pasiekimus  

ir nesėkmes bei namuose mokomų mokinių mokymo (-si) pasiekimus bei nesėkmes, teikti 

rekomendacijas mokytojams, vaikų ir mokinių tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo 

metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo 

 

 

 

Pagal  

poreikį 

visus  

metus 

 

Mokytojai, klasių auklėtojai,  

vaikų ir mokinių tėvai 

(globėjai), specialioji  

pedagogė V. Kietelytė,  

logopedė A. Žiulpienė,  

kiti VGK nariai 
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39.  
Iš nekontaktinių valandų skirti vieną valandą pirmų klasių mokinių tėvų (globėjų) 

konsultavimui dėl vaikų sakytinės kalbos lavinimo 

Esant  

poreikiui 
Logopedė A. Žiulpienė 

 

 40.  Parengti logopedinę metodinę priemonę ,,Raidžių kamuolys“ 2019-01 

41. 3

. 

Gerinti ugdymosi sąlygas Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių  

gebėjimų: konsultuotis su specialiuoju pedagogu dėl poreikių įvertinimo ir ugdomųjų 

veiklų tobulinimo; sudaryti sąlygas dalyvauti saviraiškos renginiuose Progimnazijoje  

ir kitose įstaigose; informuoti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo  

vaikų tėvus (globėjus) apie papildomas mokamas paslaugas Progimnazijoje 

 

Per visus  

metus 

Progimnazijos vadovai,  

kuruojantys vadovai, 

specialioji pedagogė  

V. Kietelytė, ikimokyklinio  

ugdymo ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai  

42.  

Konsultuoti naujai atvykusius į Progimnaziją vaikus ir mokinius, besimokančius pagal 

individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, iš užsienio grįžusius vaikus 

ir mokinius, jų tėvus (globėjus) bei jų klasių auklėtojus, mokytojus, prireikus 

rekomenduoti vaiko psichines ir fizines galias atitinkančią ugdymo įstaigą 

 

 

 

Pagal  

poreikį 

 visus  

metus 

 

 Mokytojai, klasių  

 auklėtojai, vaikų ir  

 mokinių tėvai   

 (globėjai), specialioji  

 pedagogė V. Kietelytė,  

 logopedė A. Žiulpienė,  

 kiti VGK nariai 

43.  

Gerinti Progimnazijos logopedinio kabineto ugdymosi aplinką, papildant informacinėmis 

technologijomis (interaktyvia lenta, mokymo programėlėmis) ir įranga (šviesos stalas,  

kinetinis smėlis) 

 Ūkio dalies vedėja 

 L. Narvilienė 

 

44.  

Turtinti Progimnazijos logopedo kabinetą individualiomis ugdymo priemonėmis ir  

temine vaizdine medžiaga 

 

 

 Ūkio dalies vedėja 

 L. Narvilienė, 

 logopedės V. Kietelytė,  

A. Žiulpienė 

45.  
Parengti metodinę-informacinę priemonę vaikų tėvams ir mokytojams apie kalbos raidą  

1–7 metų amžiaus tarpsniams ir nuolat ją pildyti 

Per visus 

metus 

 Logopedės V. Kietelytė,  

 A. Žiulpienė 
 

KRIZIŲ VALDYMAS 
 

46. 1

. 

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą 

 

 

Esant  

krizinei  

situacijai 

VGK nariai pagal savo 

funkcijas 
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47. 2

. 

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę Progimnazijos bendruomenę / žiniasklaidą, 

Kretingos r. savivaldybės administraciją, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kretingos r. policijos komisariatą, Valstybės vaiko teisių apsaugos  

ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos Klaipėdos apskrities  

vaiko teisių apsaugos skyrių Kretingos r. savivaldybėje 

 

 

V. Garjonienė 

 

 

 

 

48. 3

. 

Įvertinti Progimnazijos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba ir organizuoti jos teikimą 

VGK nariai pagal savo 

funkcijas 
 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI / PROGRAMOS 
 

49.  

Vykdyti ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokslo metų 

socialinio- emocinio ugdymosi projektą „Laiminga vaikystė“ 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

Ikimokyklinio ugdymo   

ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai kartu su vaikų 

tėvais 

50.  

Aptarti dalyvavimo nacionaliniame sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo 

projekte ,,Sveikatiada“ naudingumą ir paviešinti veiklas stende, internetinėje svetainėje ir 

projekto socialinio tinklapio Facebook paskyroje 

 

V. Garjonienė, projekto 

vykdymo  grupės nariai 

 

51.  

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos vykdymas siekiant Progimnazijos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų bei 1–8 klasių mokinių pozityviosios socializacijos 

 

Psichologė J. Akimenkova, 

socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 

52.  

Vykdyti tarptautines prevencines socialinio-emocinio ugdymo programas „Kimochis“ 

ikimokyklinio ugdymo grupėse ir ,,Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse 

 

R. Bačiulienė, L. Beniušienė,  

M. Narkienė, R. Anužytė.  

R. Račienė, L. Narvilienė 

53.  

Vykdyti kognityvinės elgesio korekcijos programą EQUIP tikslinėje grupėje, siekiant 

paauglius motyvuoti ir mokyti mąstyti ir elgtis atsakingai 

 

3 kartus 

per  savaitę 

pagal planą 

Socialinės pedagogės  

D. Anužienė, S. Geležinienė 

 

____________________ 
 

 

Pastaba: Atsižvelgiant į Progimnazijos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, papildyti 
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10 priedas 
 

BIBLIOTEKOS VEDĖJO IR BIBLIOTEKININKO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS   

 

 

2018-12-14 Nr. (2.7.)-R5-791 

Kretinga 

 

Tikslai: 

 

1. Siekti, kad Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) biblioteka taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru. 

 2. Analizuoti Progimnazijos išteklius ir jos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti Progimnazijos bibliotekos fondą 

aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra. 

 3. Bibliotekos fondu, bibliotekos vedėjo ir bibliotekininko veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti Progimnazijos ugdymo tikslus, 

sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Ugdyti Progimnazijos mokinių informacinius gebėjimus. 

2. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą. 

3. Analizuoti turimus išteklius ir Progimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia, 

naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra. 

4. Naudoti šiuolaikines technologijas Progimnazijos bibliotekos veikloje. 
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Eil. 

Nr. 

 

 

Užduotys 

 

Įgyvendinimo būdai ir formos 

 

Data 

 

 

Atsakingas asmuo 

1 2 3 4 5 

I tikslas: siekti, kad Progimnazijos biblioteka taptų patraukliu, moderniu, aktyviu informacijos, kultūros centru 

1.1. Supažindinti pirmokus bei naujus mokinius su 

biblioteka, knygomis, darbo tvarka ir fondu. 

Sudaryti sąlygas mokiniams naudotis 

informacijos šaltiniais 

Su klasių auklėtojais suderinti ir pravesti po vieną 

klasės valandėlę, kurios metu supažindinti 

mokinius su Progimnazijos bibliotekos 

teikiamomis paslaugomis ir knygų fondu 

2019 m. 

 

Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė 

R. Račienė 

1.2. Padėti pedagogams organizuoti ugdymo procesą, 

pasitelkiant bibliotekoje esančius informacijos 

šaltinius 

 

Informuoti pedagogus apie naujausią pedagoginę 

literatūrą bei naujai gautus leidinius 

2019 m. 

 

 

Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

II.  Fondo komplektavimas ir tvarkymas 

II tikslas: analizuoti progimnazijos išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos bei 

skaityklos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra 

2.1. 

 

Fondo komplektavimas 

 

Atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, 

papildyti fondą naujomis knygomis, pildyti fondo 

apskaitos dokumentus 

Esant lėšų 

 

Nuolat 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

2.2. Knygų fondo tvarkymas Nurašyti susidėvėjusią  ir praradusią aktualumą 

literatūrą; pildyti fondo inventoriaus knygą; 

klasifikuoti, antspauduoti, sisteminti naujas 

knygas 

Visus 

metus 

 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

2.3. Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos 

veikloje 

Darbas su atnaujinta programa MOBIS Nuolat Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

2.4. Nuolat atnaujinti naujų knygų lentyną „Naujos 

knygos“ 

Naujų knygų parodos Nuolat Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 
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III. Vadovėlių fondo tvarkymas 

3.1. Vadovėlių užsakymas Užsakyti vadovėlius 2019 m., informuoti apie 

vadovėlių gavimą mokytojus 

Esant  

lėšų 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

3.2. Vadovėlių nurašymas Nurašyti vadovėlius neatitinkančius mokymo 

programų 

2019 m. Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

IV.  Bibliografinis-informacinis darbas 

4.1. 

     

Individualūs pokalbiai su mokiniais, kaip naudotis 

bibliografiniais-informaciniais leidiniais, žodynais, 

žinynais, enciklopedijomis 

 

Žaidimų forma mokinti mokinius naudotis 

enciklopedijomis žinynais, žodynais.  

Nuolat 

 

Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

III tikslas: Progimnazijos bibliotekos fondu, bibliotekos vedėjo ir bibliotekininkų veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti 

Progimnazijos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais 

V.  Bendradarbiavimas 

5.1. Teikti pagalbą mokiniams rašantiems 

savarankiškus darbus. Aktyviai bendradarbiauti su 

pradinio ugdymo klasių mokiniais, mokyti juos 

mylėti knygą 

Padėti susirasti reikiamą informaciją Nuolat Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

5.2. Knygų ir leidinių parinkimas pradinių klasių 

skaitytojams 

Padėti pasirinkti pradinio ugdymo mokiniams 

knygutes  

Nuolat 

 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

5.3. Ugdyti mokinių kultūrinius interesus Pokalbiai apie knygas ir įdomius straipsnius. 

Pagalba mokiniams, kurie rengiasi olimpiadoms, 

konkursams 

Keičiant 

knygas. 

Esant 

poreikiui 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

5.4. Mokytojų informavimas: padėti pedagogams 

organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant 

bibliotekoje ir skaitykloje esančius informacijos 

šaltinius 

Informuoti pedagogus apie naujausią pedagoginę 

literatūrą bei naujai gautus leidinius 

 

Nuolat Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

6.1. Informacinės knygų parodos mokiniams  Organizuotos parodos 2019 m. Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 
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1 2 3 4 1 

6.2. Parodos Lietuvos rašytojų gimimo jubiliejiniams 

metams paminėti (Kristijonui Donelaičiui – 

305, Jonui Biliūnui –140, J. Tumui-Vaižgantui –

150, Eduardui Mieželaičiui –100, Salomėja Nėris –

115 metų) 

 

Mokiniai susipažins su Lietuvos rašytojų 

kūryba 

 

01, 04, 09, 

10, 11 

Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

 

6.3. Parodos istoriniams įvykiams ir datoms 

paminėti: Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena, savaitė skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo diena,  

nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė,  

Lietuvos Konstitucijos diena, Lietuvos 

kariuomenės diena  

 

Mokiniai susipažins su svarbiausiomis 

valstybinėmis bei Lietuvai svarbiomis šventinėmis 

datomis, ugdys pilietiškumą ir patriotizmą 

 

 

01-13, 

02-16, 

02-20/24, 

03-11, 

04-23/29,    

10-25,   

11-23 

Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

 

6.4.  Iniciatyva „Metų knygos rinkimai 2019“ Socialinė iniciatyva 12-01 

 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

6.5. Akcija „Padovanok 

knygą savo bibliotekai“ 

Akcija 09, 10 

 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

 6.7. Nuolatinė atnaujinama naujų knygų paroda 

„Naujos knygos“ 

Paroda Nuolat Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

 6.8. Paroda „Knygnešio kelias“ Literatūros parodėlė 

Knygnešių dienai atminti 

03-16 Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

 6.9. Paroda „Mažos valstybės didi gimto žodžio galia“ Literatūros parodėlė, skirta Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai atminti 

06-07 

 

Bibliotekos vedėja        

S. Katkuvienė, 

bibliotekininkė  

R. Račienė 

6.9.1. Popietė „Knygos kelias“ Renginys, skirtas Tarptautinės vaikų knygos 

dienai pažymėti 

2019-04 Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 
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  7.1. Kelti profesinę kvalifikaciją. Domėtis savo darbo 

specifika; sekti naujausią profesinę literatūrą 

Dalyvauti Kretingos rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų bibliotekininkų metodiniuose 

pasitarimuose. Dalyvauti bibliotekininkams 

organizuojamose kursuose 

Nuolat 

 

 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

  8.1.  Sutvarkyti nurašytų vadovėlių, grožinės literatūros 

nurašymo aktus bei pašalinti nurašytus 

egzempliorius iš bibliotekos patalpų 

 

Išvežti nurašytą literatūrą ir vadovėlius 

 

 

2019 m. Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

9.1. 

 

Parengti 2019 metų Progimnazijos bibliotekos 

vedėjo ir bibliotekininko ataskaitą  

 

Atsiskaityti už 2019 m. Progimnazijos bibliotekos 

vedėjo ir bibliotekininko veiklas 

Iki 12-31 

 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

9.2. Parengti 2020 metų Progimnazijos bibliotekos 

vedėjo ir bibliotekininko veiklos planą 

 

Suplanuoti 2020 m. Progimnazijos bibliotekos 

vedėjo ir bibliotekininkų veiklas 

2020-01-

10 

Bibliotekos vedėja 

S. Katkuvienė 

_________________ 

 

Bibliotekos vedėja               Sandra Katkuvienė 

 

Bibliotekininkė           Rita Račienė 
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11 priedas 
 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Tema 

Priemonė Data 

Tikslinė grupė 

Dalyvių skaičius 

 

 

 

planuojama įvykdyta 
planuoja

ma 
įvykdyta 

 

Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas 

 

1.1. Sveikatinimo veiklos 

metodinių konsultacijų 

teikimas bei metodinės ir 

informacinės medžiagos 

mokinių sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais kaupimas 

 

1. Individualių metodinių 

konsultacijų teikimas 

Nuolat  Progimnazijos 

bendruomenė 

408  

2. Parengti metodinę, informacinę 

medžiagą mokinių sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo 

klausimais 

Nuolat  Progimnazijos 

bendruomenė 

408  

1.2. Mokinių sveikos gyvensenos 

ugdymas. Informacijos sklaida 

sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais 

Paskaita, naudojant informacines 

technologijas „Sveikatos skrynia“ 

Kartą per mėn. 

 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

1–4 kl. mokiniai 

150  

Paskaita-pokalbis „Dienos rėžimas“ Rugsėjo mėn. 

1–2 sav. 

 3–4 kl. mokiniai 83  

Paskaita ,,Asmens higiena“ Spalio mėn. 

1–2 sav. 

 1–5 kl. mokiniai 189  

 Paskaita-pokalbis „Sveika mityba. 

Saldumynams –NE“ 

Spalio mėn. 

3 sav. 

 5–6 kl. mokiniai 60  

Paskaita ,,Gripas ar peršalimas” Lapkričio mėn. 

1 sav. 

 5–6  kl. mokiniai 65  

Paskaita-pokalbis „Kaip sveikai 

maitintis“ 

Lapkričio mėn. 

2  sav. 

 3–4 kl. mokiniai 50  
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Paskaita ,Saugokime regėjimą“ Lapkričio mėn.  3–4 kl. mokiniai 83  

Paskaita-pokalbis ,,Gryno oro nauda 

vaikams“ 

Gruodžio mėn. 

1 sav. 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

40  

Paskaitėlė ,,Kad rankytės būtų 

švarios“ 

Gruodžio mėn. 

2 sav. 

 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

60  

Paskaita ,,Saldūs gazuoti gėrimai -

pražūtingi sveikatai“ 

Sausio mėn. 

2 sav. 

 4–8 kl. mokiniai 130  

 Paskaita lytiškumo ugdymui 

„Lytinis brendimas“ 

Sausio mėn. 

3 sav. 

 5–6 kl. mokiniai 80  

Paskaita-pokalbis ,,Švytinti šypsena. 

Burnos higiena“ 

 

Vasario mėn. 

1–2 sav. 

 1–4 kl. mokiniai, 

priešmokyklinio  

ugdymo grupės 

146  

Pokalbis-diskusija ,,Cukraus“ liga. 

Kas tai?“ 

Kovo mėn.  6–8 kl. mokiniai 55  

Paskaita ,,Stiprinkime imuninę 

sistemą. Antibiotikams – NE“ 

Kovo mėn. 

1 sav. 

    

Paskaita-pokalbis ,,Kad akytės būtų 

sveikos“ 

Kovo mėn. 

2 sav. 

 Priešmokyklinio  

ugdymo grupės 

30  

Paskaita-pokalbis „Kaip suteikti 

pirmąją pagalbą?“ 

Balandžio mėn. 

1 sav. 

 6 kl. mokiniai 30  

Paskaita ,,Judėjimas – sveikata“ Balandžio mėn. 

3 sav. 

 2–3 kl. mokiniai 60  

Paskaita-pokalbis „Mano dantukai 

sveiki ir gražūs. Dantukų valymas“ 

Gegužės mėn. 

1 sav. 

 1–2 kl. mokiniai, 

ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

60  

 

 

1.3. Renginių inicijavimas 

Progimnazijoje, atsižvelgiant į 

PSO minėtinų dienų sąrašą  

 

Renginių organizavimas bei 

dalyvavimas juose 

Nuolat  1–8 kl. mokiniai 400  

 

1.4. Mokymai, diskusijos 

aktualiais sveikatinimo 

Paskaitos, pokalbiai įvairiomis 

sveikatinimo temomis  

Per mokslo 

metus 

 1–8 kl. mokiniai 400  
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klausimais (klasės auklėtojų ar 

mokinių pageidaujamomis 

temomis) 

 

 

Mokymo aplinkos ir sąlygų kūrimas 

 

2.1. Mokinių kūno kultūros grupių 

pagal gydytojų 

rekomendacijas 

Kūno kultūros grupių sąrašų 

sudarymas bei koregavimas per 

mokslo metus 

Rugsėjis, 

nuolat 

 1–8 kl. mokiniai 400  

Medicininė priežiūra sporto varžybų 

metu 

Vykstant 

varžyboms 

 1–8 kl. mokiniai 400  

2.2. Mokinių susodinimo priežiūra 

pagal suolų markiruotę, 

vykdant ydingos laikysenos 

bei skoliozės prevenciją 

Progimnazijoje 

 

Konsultacijos su klasių vadovais dėl 

mokinių susodinimo 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

 Klasių auklėtojai 14  

2.3. Mokinių sėdėjimo priežiūra 

vykdant akių ligų prevenciją 

Konsultacijos dėl regėjimo sutrikimų 

turinčių moksleivių susodinimo. 

Suolų klasėje sustatymo priežiūra 

Rugsėjo–spalio 

mėn. 

 Klasių auklėtojai 14  

2.4. Mokinių maitinimo 

organizavimo priežiūra, 

skatinant sveiką mitybą bei 

sveikos mitybos įgūdžių 

formavimą 

 

Konsultuoti specialistus, atsakingus 

už mokinių maitinimą, sveikos 

mitybos klausimais. 

Sudaryti mokinių sąrašą, kuriems 

reikalingas tausojantis maitinimas 

Nuolat 

 

 

Gavus gydytojų 

rekomendacijas 

 Progimnazijos 

administracija,  

vyr. virėja 

2 

 

 

 

2 

 

2.5. Progimnazijos patalpų ir 

teritorijos būklės patikrinimas 

Progimnazijos patalpų higienos 

būklės ir saugumo patikrinimas, 

siekiant išvengti nelaimingų 

atsitikimų bei traumų 

Kartą 

per ketvirtį 

 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas, ūkio 

dalies vedėjas 

2  

 



111 

 

LNL profilaktika 

 

3.1. Informacijos apie 

kasmetinius mokinių sveikatos 

profilaktinius patikrinimus 

kaupimas  

 

Mokinių sveikatos pažymų kontrolė 

VSSIS sistemoje 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

1–8 kl. mokiniai 

408 

 

 

 

 

3.2. Informacijos apie mokinių 

sveikatą teikimas klasių 

auklėtojams  

Klasių TAMO dienyno pildymas Rugsėjo–spalio 

mėn. 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

elektroninis 

dienynas, 

1–8 kl. elektroninis 

TAMO dienynas 

408  

3.3. Informacijos apie kasmetinį 

mokinių sveikatos tikrinimą 

kaupimas ir rezultatų analizė 

 

VSSIS pildymas 

 

 

Nuolat 

 

 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

1–8 kl. mokiniai 

408 

 

 

 

3.4. Sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų rekomendacijų 

moksleiviams įgyvendinimas 

Informuoti klasių auklėtojus apie 

vaikų profilaktinių patikrinimų 

rezultatus 

Nuolat  Klasių auklėtojai, 

Progimnazijos 

administracija 

14  

 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė 

 

4.1. Pedikuliozė ir jos profilaktika Mokinių iki 14 metų tikrinimas dėl 

pedikuliozės 

Esant ypatingam 

atvejui 

 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

1–8 kl. mokiniai 

400  

4.2. Mokinių sergamumo kontrolė 

gripo epidemijos metu 

Sergančiųjų išaiškinimas, 

skaičiavimas, duomenų perdavimas 

VSB 

Per mokslo 

metus 

 Mokiniai 408  

Informaciniai stendai „Kaip išvengti 

gripo. Elgesys susirgus“ 

 

Epidemijos 

metu 

 Progimnazijos 

bendruomenė 

300  
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4.3. Informacijos apie 

užkrečiamąsias ligas ar 

apsinuodijimus 

Progimnazijoje teikimas  

Informuoti Progimnazijos 

bendruomenę apie mokinių 

sergamumą užkrečiamosiomis 

ligomis 

 

Esant ligos 

atvejui 

 Progimnazijos 

administracija 

3  

Teikti informaciją  VSC įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamąją ligą 

Progimnazijoje 

 

Esant 

susirgimui 

 VSC   

 

Pirmosios medicinos pagalbos teikimas 

 

5.1. Pirmosios būtinosios pagalbos 

teikimas, koordinavimas, 

ambulatorinio žurnalo 

pildymas 

Pirmosios pagalbos teikimas, 

konsultacijos rekomendacijos 

 

Nuolat  Progimnazijos 

bendruomenė 

408  

Pranešimas mokinio tėvams apie 

ligą, nelaimingą atsitikimą ar traumą. 

Esant reikalui greitosios medicinos 

pagalbos iškvietimas 

 

Nuolat  Progimnazijos 

bendruomenė, tėvai 

408  

Pirmosios med. pagalbos rinkinių 

komplektavimas, pildymas 

 

Rugsėjis, 

esant poreikiui 

 Progimnazijos 

bendruomenė 

4  

 

Sergamumo registravimas 

 

6.1. Mokinių sergamumo 

registracija ir analizė 

Mokinių sergamumo pažymų 

kaupimas, suvedimas į duomenų 

bazę 

 

 

Nuolat  Mokiniai 400  
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Priemonių efektyvumo vertinimas 

 

7.1. Priemonių efektyvumo 

vertinimas 

Pokalbiai, diskusijos Nuolat po 

pravestos 

priemonės 

 Mokiniai 400  

7.2. Kvalifikacijos kėlimas ir 

bendradarbiavimas su kitais 

specialistais 

 

Dalyvavimas kursuose, seminaruose, 

programose, susirinkimuose 

Nuolat  Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

  

________________ 

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė            Aristida Kižienė  

                                                                  

Suderinta 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorė    

                                                               

Sigita Jonaitienė 

2019-01-11 
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12 priedas 

UGDYMO KARJERAI KOORDINATORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 2018-12-14 Nr. (2.7.)-R5-789 

Kretinga 

 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

    

Tikslai:  
 

1. Padėti mokiniams ugdytis ugdymo karjerai kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesinę ir darbinę veiklą. 

2. Padėti mokiniams save pažinti, sėkmingai realizuoti, toliau tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.  

 

Uždaviniai:  

 

1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę. 

2. Siekti, kad mokiniai remdamiesi išsamiu savęs ir pasaulio pažinimu, priimtų, o mokinių tėvai (globėjai) padėtų vaikams priimti adekvačius 

sprendimus planuojant karjerą. 

3. Įtakoti, kad vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, mokiniai keltų karjeros tikslus, susidarytų asmeninį karjeros planą. 

 

 

II. VEIKLOS TURINYS 

 

Nr. Veiklų sritys Uždaviniai/ Veiklos Dalyviai Data Sėkmės kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

1. Situacijos analizė, 

planavimas 

Ugdymo karjerai (toliau  – UK) 

koordinatoriaus 2019 metų veiklos plano. 

sudarymas ir patvirtinimas 

 

UK koordinatorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2019 m. 

sausis 

 

 

 

Parengtas ir patvirtintas 2019 metų UK 

koordinatoriaus planas 
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1 2 3 4 5 6 

  Ugdymo karjerai situacijos analizė ir 

poreikis 

UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

2019 m. 

gruodis 

Atlikti analizę ugdymo karjerai, ugdymo 

karjerai ištirti poreikį 

 

Profesijos tinkamumo nustatymo testas 8 kl. UK koordinatorius 2019 m. 

vasaris 

Atlikti testą 8 .mokiniais bei aptarti gautus 

rezultatus 

Hollando testas 8 kl.  UK koordinatorius 2019 m. 

kovas 

Atlikti Hollando testą su 8 klasės 

mokiniais, aptarti gautus rezultatus. 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda 

 

 

 

Rajono UK koordinatorių grupės  

susirinkimai. 

 

UK koordinatorius Pagal 

mėnesio 

veiklos 

planą 

Dalyvavimas rajono UK koordinatorių 

grupės susirinkimuose. 

 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, 

kursuose 

 

UK koordinatorius 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

Dalyvavimas vysiančiuose mokymuose, 

kursuose, seminaruose pagal galimybes ir 

poreikį 

3. Mokyklos 

bendruomenės   

(administracijos, 

klasių auklėtojų, 

dalykų mokytojų 

ir kt.) veiklų 

koordinavimas 

Ugdymo karjerai integravimas į klasių 

valandėles aptarimas 

UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

2019 m. 

sausis 

Ugdymo karjerai integravimas į klasių 

valandėles (pagal veiklos planus) 

Konsultacijos klasių vadovams, dalykų 

mokytojams 

UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Pagal 

poreikį 

Suteikti pagalbą klasių auklėtojams, 

mokytojams organizuojant ugdymo 

karjerai užsiėmimus 

Nuolat pildyti ugdymo karjerai skiltį 

internetinėje mokyklos svetainėje bei talpinti 

joje informaciją 

UK koordinatorius 2019 m. 

sausis–   

gruodis 

Pildyti, atnaujinti internetinę skiltį, kurioje 

talpinama visa informacija, susijusi su 

karjeros ugdymu 

4. Karjeros paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

Karjeros planų pildymas 5–8 kl. UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

2019 m. 

gegužė– 

birželis 

Supažindinti mokinius kaip pildyti 

asmeninį karjeros planą, padėti juos pildyti 

bei aptarti.  

Konsultacijos mokiniams ir jų tėvams, 

globėjams ugdymo karjerai klausimais 

UK koordinatorius 2019 m. Suteikti individualias bei grupines 

konsultacijas mokiniams bei  

jų tėvams 

Klasių valandėlės ugdymo karjerai temomis UK koordinatorius 2019 m. Pravesti klasių valandėles ugdymo karjerai 

temomis 
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1 2 3 4 5 6 

  Išvykos,  ekskursijos į gimnazijas, profesines 

ugdymo įstaigas, įmones 

 

UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

2019 m. 

 

Mokiniai susipažins su mokymosi 

galimybėmis, stojimo sąlygomis 

Dalyvavimas atvirų durų dienose UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

2019 m. Supažindinti su mokymosi galimybėmis. 

Ugdymo karjerai diena progimnazijoje UK koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

2019 m. 

birželis 

Padėti mokiniams identifikuoti savo 

poreikius ir rasti tinkamą profesiją 

5. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos teritorinės 

darbo biržos Kretingos skyriumi 

UK koordinatorius 2019 m. Supažindins mokinius su įsidarbinimo 

galimybėmis Lietuvoje, profesijų paklausa 

ir kt. 

Bendradarbiavimas su Kretingos Jurgio 

Pabrėžos universitetinės gimnazijos, 

Kretingos technologijų ir verslo mokyklos 

atstovais 

 

UK koordinatorius 2019 m. 

vasaris–

kovas 

Supažindins mokinius su mokymosi 

galimybėmis mokyklose 

________________________ 

 

Parengė ugdymo karjerai koordinatorė                                                        Sandra Katkuvienė 

 

 

         APTARTA IR  SUDERINTA 

         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Vida Garjonienė 

          2019-01-11 
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13 priedas 

 

PSICHOLOGO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

2018-12-31 Nr. (2.7.)-R5-834 

 

TIKSLAI 

 

1. Padėti Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokiniams siekti asmeninės pažangos ir pasiekimų. 

2. Padėti gerinti Progimnazijos bendruomenės narių emocinę savijautą. 

 

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas, užtikrinančias pilnavertį bei visapusišką Progimnazijos mokinio vystymąsi kiekviename amžiaus 

tarpsnyje. 

2. Padėti Progimnazijos pedagogams individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį. 

3. Padėti mokiniams bei mokiniams turintiems įvairių ugdymosi poreikių (specialiųjų mokymosi poreikių ir gabiems) siekti individualios pažangos ir 

pasiekimų, teikiant psichologinę pagalbą. 

4. Padėti Progimnazijos bendruomenei kurti saugumą užtikrinančią, tolerantišką, partneryste grįstą aplinką. 

 

 

VEIKLOS KRYPTYS 

 

1. Individualus ir grupinis psichologinės pagalbos teikimas. 

2. Mokinių psichologinis įvertinimas. 

3. Mokinių, jų teisėtų atstovų, pedagogų švietimas vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės  psichologijos klausimais. 

4. Psichologinių problemų prevencija. 
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PRAKTINĖ VEIKLA 

 

1. Darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas. 

2. Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas. 

3. Pedagogų, teisėtų mokinio atstovų konsultavimas. 

4. Informacijos psichologiniais klausimais ruošimas ir viešinimas. 

5. Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas. 

6. Prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas. 

7. Psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

8. Dalyvavimas Pogimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 

 

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 

Darbas su psichologo veiklą fiksuojančiais dokumentais 

1. Reikalingų dokumentų tvarkymas (veiklos plano rengimas, ataskaitų 

rengimas, užsakymų registracijos žurnalo vedimas, psichologinės pagalbos 

gavėjų registracijos žurnalo vedimas, kliento kortelės pildymas ir kt.) 

Nuolat Vykdoma atliktų veiklų registracija 

Individualus darbas su mokiniais 

1. Pokalbiai apie mokinių tarpasmeninius santykius su tėvais (globėjais), 

pedagogais, draugais 

Nuolat Pagerės mokinių psichologinė sveikata, bus 

mažiau netinkamo elgesio apraiškų 

2. Konfliktų, psichologinių problemų, mokymosi problemų sprendimas Nuolat Pagerės mokinių psichologinė sveikata, gebės 

spręsti konfliktus, iškilusias problemas 

Grupinis darbas su mokiniais 

1. Psichologinių užsiėmimų aktualiomis klasei / grupei temomis vedimas Pagal 

poreikį 

Pagerės mokinių tarpusavio santykiai, mažės 

psichologinių problemų patiriančių mokinių 

2. Savęs pažinimą, savivertės augimą skatinančių, nerimą mažinančių 

psichologinių užsiėmimų organizavimas ir vedimas 

Pagal 

poreikį 

Mokiniai labiau pažins savo galias ir sunkumus, 

gebės adekvačiai save vertinti, mokės spręsti 

iškilusias problemas 

Darbas su vaikų ir mokinių tėvais (globėjais) 

1. Pokalbiai apie santykius šeimoje, pagalbą vaikui Nuolat Pagerės santykiai su vaikais šeimoje, kils mažiau 

elgesio problemų 
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1 2 3 4 

2. Pranešimai vaikų ir mokinių tėvams (globėjams) tėvų susirinkimų metu Pagal 

poreikį 

Tėvai daugiau sužinos apie tinkamą bendravimą 

su vaikais 

3. Pagalba vaikų ir mokinių tėvams (globėjams) krizių metu Pagal 

poreikį 

Psichologinės pusiausvyros atstatymas, gebės 

prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių 

4. Pranešimas vaikų tėvams, kurių vaikai nuo rugsėjo mėn. pradės lankyti 

darželį, apie vaikų pasiruošimą darželiui 

2019-06 Tėvai galės tinkamai paruošti vaikus naujam 

gyvenimo etapui. Adaptacija darželyje bus 

sėkmingesnė 

5. Pranešimas būsimų pirmokų tėvams apie psichologinį pasiruošimą mokyklai 2019-06 Tėvai galės tinkamai paruošti vaikus naujam 

gyvenimo etapui. Adaptacija pirmoje klasėje bus 

sėkmingesnė 

Darbas su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, administracija 

1. Klasių auklėtojų konsultavimas dėl mokinių psichologinės savijautos, 

psichologinių pagalbos būdų bei priemonių numatymo 

Pagal 

poreikį 

Informacijos pasidalijimas, sprendimų priėmimas 

2. Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų konsultavimas 

dėl vaikų psichologinės savijautos, psichologinių pagalbos būdų bei 

priemonių numatymo 

Pagal 

poreikį 

Informacijos pasidalijimas, sprendimų priėmimas 

1 2 3 4 

3. Progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas Nuolat Problemų analizė, sprendimų priėmimas 

4. Sudėtingesnių pedagoginių atvejų aptarimas Pagal 

poreikį 

Problemų analizė, sprendimo būdų priėmimas, 

pedagogų emocinės įtampos profilaktika 

5. Dalyvavimas integruotose veiklose, projektuose Pagal 

poreikį 

Mokinių akiračio praplėtimas, psichologinių žinių 

suteikimas 

6. Progimnazijos administracijos konsultavimas Pagal 

poreikį 

Problemų analizė, sprendimų priėmimas 

Tiriamasis darbas 

1. Grupinė mokinių psichologinė diagnostika pagal klasės vadovų prašymus, 

atsižvelgiant į problemą 

Pagal 

poreikį 
Mokinių pažinimas, galimų problemų 

išsiaiškinimas, individualizuotas ugdymas, 

diferencijuotas mokymas 

 

 

2. Grupinė mokinių psichologinė diagnostika pagal ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų prašymus, atsižvelgiant į problemą 

Pagal 

poreikį 

3. Grupinė mokinių psichologinė diagnostika pagal progimnazijos 

administracijos prašymus, atsižvelgiant į problem 

Pagal 

poreikį 



120 

 

  

1 2 3 4 

4. Mokinių mokymosi stiliai 2019-03  

5. Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2019-10 Mokinių savijautos mokykloje įvertinimas, galimų 

problemų išsiaiškinimas 

 

6. Pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacija 2019-11 

7. Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo vaikų adaptacija 2019-10 

8. Mokinių tyrimas profesinio ugdymo klausimais Pagal 

poreikį 

Geriau pažins save, gebės apsispręsti dėl 

tolimesnio profesinio pasirinkimo 

9. Gabesnių mokinių atpažinimas Pagal 

poreikį 

Bus nustatyti gabesni mokiniai 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

1. Bendradarbiavimas su: Kretingos r. savivaldybės administracijos švietimo 

skyriumi; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi Kretingos rajone; Kretingos r. švietimo centro 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi 

Nuolat Ieškomi sprendimas, priimami nutarimai, 

gaunama ir teikiama informacija 

Komandinis darbas 

1. Dalyvavimas Progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje Nuolat Progimnazijos taisyklių pažeidimas, smurto ir 

nusikalstamumo aptarimas ir mažinimo priežasčių 

ieškojimas 

2. Dalyvavimas klasių auklėtojų, mokytojų metodinių grupių susirinkimuose ir 

mokytojų tarybos posėdžiuose 

Pagal 

poreikį 

Aptariamos problemos, ieškomi sprendimai 

problemoms spręsti, dalijamasi gerąja patirtimi 

Prevencinė veikla 

1. Pagalba organizuojant Tolerancijos dienai paminėti skirtus renginius 2019-11 

Prevencijos vykdymas, ugdomos vertybės, 

gerinami mokinių santykiai 

2. Patyčių prevencijos programos įgyvendinimas klasės valandėlių metu Pagal 

poreikį 

3. Pagalba organizuojant „Savaitės be patyčių“ veiklas 2019-03 

4. Ugdymo dienos „Jaučiu. Suprantu. Padedu“ organizavimas 2019-06 Mokiniai pagerins savo socialinius įgūdžius, 

ugdys empatiją, toleranciją 

5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas klasėse 

Pagal 

poreikį 

Mokiniai bus labiau psichologiškai atsparūs 

žalingiems įpročiams 

6. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos vykdymas klasėse Pagal Mokiniai labiau pažins save ir savo draugus, gebės 
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poreikį priimti tinkamus sprendimus 

7. Metodinė informacija: pranešimų stendui įvairiais psichologiniais 

klausimais rengimas, lankstinukų su informacija apie pagalbos telefonus 

ruošimas ir viešinimas 

Nuolat Žinių suteikimas psichologiniais klausimais, 

informacijos skleidimas apie pagalbos galimybes 

Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas 

1. Dalyvavimas seminaruose, supervizijose, mokymuose, paskaitose, 

konferencijose 

Nuolat Kvalifikacijos kėlimas 

2. Naujausios literatūros psichologiniais klausimais skaitymas Nuolat Naujų žinių, įgūdžių įgijimas 

3. Dalyvavimas Kretingos rajono psichologų metodinės grupės veikloje Nuolat Gerosios patirties sklaida, naujos patirties įgijimas 

___________________ 

 

Psichologė            Julija Akimenkova                
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    14 priedas 
 

LOGOPEDO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2018-12-27 Nr. (2.7.)-R5-796 

 

 

PRIORITETAS – MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS  

 

 

Tikslai: 

 

1. Nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, įvertinant  Progimnazijos mokinių  kalbos raidą. 

2. Teikti specialiąją pedagoginę (logopedinę) pagalbą progimnazijos mokiniams, formuojant komunikavimo kompetenciją, šalinant ir / ar 

švelninant rašomosios kalbos sutrikimus. Siekti mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Sudaryti Progimnazijos mokinių grupes ir/ar pogrupius su fonetiniais, fonologiniais, skaitymo ir rašomosios kalbos sutrikimais, kalbos 

neišsivystymu iš gretimų klasių. 

2. Stebėti  mokinių kalbos vystymosi raidą. 

3. Pildyti logopedo dienyną bei specialiosios pagalbos teikimą reglamentuojančią dokumentaciją. 

4. Taikyti savo darbe kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų tyrimo, įvertinimo bei korekcinio darbo metodikas. 

5. Konsultuoti Progimnazijos pedagogus ir mokinių tėvus apie jų vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimo būdus. 

6. Dalyvauti Progimnazijos vaiko gerovės komisijos, pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklose, rengti savo darbo ataskaitas, 

logopedo darbo veiklos planą. 

7. Dalyvauti rajoniniuose logopedų susirinkimuose, kitų ugdymo įstaigų metodinėse dienose, taikyti savo darbe logopedijos naujoves. 

8. Turtinti Progimnazijos logopedo kabinetą vaizdine, metodine ir padaloma medžiaga, skirtą įvairių garsų įtvirtinimui logopediniame kabinete 

bei namuose. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės uždaviniams įgyvendinti 

Numatoma 

atlikti 
Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 

1.  Mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų tyrimas, 

sąrašo parengimas ir suderinimas su Kretingos r. švietimo centro 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi 

 

2019-09 

I savaitė 

Parengti dokumentaciją Kretingos rajono Švietimo 

centro pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

skyriui 

2.  Bendradarbiavimas su klasių mokytojais, mokančiais  mokinius, turinčius 

kalbos ir komunikacijos sutrikimus 

Nuolat Efektyvesnis mokytojų darbas 

3.  Dalyvauti rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio ratelio 

susirinkimuose, kitų ugdymo įstaigų metodinėse dienose 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

4.  Domėtis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

specialiojo ugdymo dokumentais, logopedijos naujovėmis 

Šviesto progimnazijos bendruomenę apie 

naujausius įstatymus dėl specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo 

5.  Gerosios patirties skleidimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su 

Kretingos ir kitų rajonų specialiaisiais pedagogais ir logopedais keičiantis 

gerąja patirtimi  

Pasinaudoti gerąja logopedų patirtimi savo darbe 

6.  Nuolat papildyti metodinėmis- vaizdinėmis priemonėmis segtuvą 

„Logopedė konsultuoja“ 

Informacija mokinių tėvams (globėjams) 

7.  Domėtis naujausia literatūra apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, 

kaupti mokymo priemones kalbos sutrikimo šalinimui 

Perduoti informaciją progimnazijos mokytojams 

8.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais), jų konsultavimas, 

švietimas 

Esant 

poreikiui 

Pagalba mokinių tėvams (globėjams) ir jų 

vaikams, šalinant mokymosi sunkumus 

9.  Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, LLA renginiuose, sisteminti ir 

perteikti kolegoms kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytą kompetenciją 

 

 

 

Nuolat 

Atnaujinti ir papildyti žinias apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių pažinimą, jų poreikių 

tenkinimą 

10. Iš nekontaktinių valandų skirti vieną valandą pirmų klasių mokinių tėvams 

(globėjams) dėl sakytinės kalbos lavinimo 

Esant 

poreikiui 

Efektyvesnė mokymosi pagalba pirmų klasių 

mokiniams 

11. Parengti logopedinę metodinę priemonę „Raidžių kamuolys“ 2019-01 Efektyvesnis logopedo darbas 

______________________ 

 

Vyresnioji logopedė              Asta Žiulpienė 
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                                                                                                       15 priedas 

 

VYRESNIOJO SPECIALIOJO PEDAGOGO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

2018-12-28 Nr. R5- 

Nuo 2019 metų sausio mėnesio Progimnazijojoje mokosi 45 mokiniai, turintys išvadas apie specialiuosius ugdymosi poreikius. 7 iš jų turi negalią 

dėl nežymaus intelekto sutrikimo ir yra ugdomi pagal individualizuotas bendrąsias programas. 12 mokinių nustatyti bendrieji mokymosi sutrikimai, 

kompleksinius sutrikimus turi 11 mokinių, Specifinius mokymosi sutrikimus turi 11 mokinių,mokymosi sunkumų turi 2 mokiniai, dėmesio sutrikimus 

turi 2 mokiniai. 36 mokiniai yra  mokomi pritaikant vieno ar kelių mokomųjų dalykų bendrąsias programas. Vienam mokiniui yra nustatyti nedideli 

specialieji ugdymosi poreikiai. 38 mokiniams nustatyti vidutiniai specialieji mokymosi poreikiai.6 mokiniams nustatyti dideli specialieji ugdymosi 

poreikiai. 

          PRIORITETAS: saugus ir sveikas vaikas. 

 Tikslas – Progimnazijos bendruomenės teigiamo požiūrio į mokymosi sunkumų turinčių mokinių ir švietimo pagalbos organizavimą formavimas. 

Uždaviniai: 

  1.  Laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

  2.  Švietimo pagalbos organizavimas ir tęstinumas. 

  3.  Skatinti mokinių savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, įtraukiant į grupinę veiklą; 

  4.  Skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, informuoti apie vaikų pasiekimus ir individualią pažangą, 

bendrauti  kitais ugdymo klausimais. 

  5. Pedagogų, tėvų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimo stiprinimas. 

 

Veiklos kryptys Priemonės Laikas 
Pastabos 

(refleksija) 

1 2 3 4 

Tiesioginis darbas 

su mokiniais 

Mokymosi sunkumų turinčių mokinių pedagoginis tyrimas ir įvertinimas Esant poreikiui   

Individualių, pogrupinių ir grupinių pratybų vedimas Pagal sudarytą 

tvarkaraštį 
  

Organizuoti kalėdinio žaisliuko gaminimo dirbtuvėlę 2019 m. gruodis  

Individualios pagalbos teikimas, konsultavimas Esant poreikiui   

Darbas su 2019 metų veiklos plano sudarymas 2019 m. sausis   
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dokumentais Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių sąrašo koregavimas, sudarymas 2019 m. sausis, 

rugsėjis 
  

Dalykų mokytojų parengtų individualizuotų mokymo program suderinimas ir ugdymo turinio 

pagal dalykus formavimas 

2019 m. rugsėjis, 

spalis 
 

Informacijos apie mokinius, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius ir jiems reikalingą 

pagalbą  2019 m.  pateikimas Kretingos švietimo centro PPPS 

2019 m. rugsėjis   

Specialiojo pedagogo dienyno pildymas Per mokslo metus   

Dokumentų tvarkymas dėl pirminio ar pakartotinio mokinių pedagoginio  įvertinimo Esant poreikiui   

Metinės veiklos ataskaitos rengimas 2019 m. gruodis   

Bendradarbiavimas Pagalba mokytojams rengiantiems individualizuotas bendrąsias dalykų mokymo programas Atsiradus naujam 

SUP mokiniui 
  

Parengti atmintines apie skirtingų mokymosi sutrikimų atpažinimą ir mokymo būdus 2019 m. balandis  

Parengti paskaitą apie mokinių, turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, mokymą. Pakviesti  

Kretingos PPPS specialiąją pedagogę Eleną Žalgirienę pasidalyti geraja patirtimi 

2019 m. lapkritis  

Supažindinti progimnazijos bendruomenę su specialiojo ugdymo naujovėmis Esant galimybei ir 

poreikiui 
  

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimas apie 

ugdymo(si) pasiekimus, individualios konsultacijos (raštu, telefonu, individualių pokalbių metu) 

Iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 
  

Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje Nuolat   

Bendradarbiavimas su klasių ir dalykų mokytojais, teikiant švietimo bei specialiąją pedagoginę 

pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

Nuolat   

Metodinė ir kita 

veikla 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų metodiniuose susirinkimuose Pagal numatytą 

planą 
  

Dalyvauti bendruose mokyklos tėvų susirinkimuose  

Dalyvauti pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikloje  

Dalyvavimas kituose metodiniuose renginiuose, seminaruose, projektuose Esant galimybei   

_______________________ 

Vyresnioji specialioji pedagogė                                                                   Vita Kietelytė 
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                                                                                                       16 priedas 
 
 

SOCIALINIO PEDAGOGO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2019-01-03 Nr. R5-792 

 

Prioritetas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę 

brandą. 

Tikslai: 

1. Suteikti kvalifikuotą, socialinę, psichologinę, pedagoginė pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams), sprendžiant mokinių problemas, 

susijusias su mokinių lankomumu, pažangumu, užimtumu, mokymosi motyvacijos, elgesio ir kitomis problemomis. 

2. Stiprinti prevencinį darbą progimnazijoje. 

3. Kurti saugią, palankią vaiko ugdymui atmosferą Progimnazijoje. 

 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

2. Stiprinti mokinių, mokytojų bendradarbiavimą vykdant prevencines programas. 

3. Analizuoti konfliktines situacijas Progimnazijoje, priežastis bei sąlygas, padėti mokiniams keisti gyvenimo būdą, elgesį, spręsti kitas 

problemas. 

4. Padėti tėvams, mokytojams geriau suprasti vaiką ir jo poreikius. 

5. Mokyti vaikus kūrybiškai, kritiškai mąstyti, geranoriškai bendrauti su mokytojais, bendraklasiais, su kitais Progimnazijos bendruomenės 

nariais. 

Socialinio pedagogo veiklos formos: 

 Individualus darbas su mokiniais; 

 Darbas su šeimomis (globėjais); 

 Darbas su klasių auklėtojais, mokytojais, vadovais; 

 Užimtumo organizavimas; 
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 Bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir kitais socialiniais partneriais; 

 Komandinis darbas; 

 Tiriamoji veikla; 

 Mokinių atvykimo į / iš Progimnazijos koordinavimas; 

 Kita veikla; 

Praktinė veikla 

1. Išaiškinti vaikus, kuriems reikalinga socialinė pagalba. 

2. Individualios ugdytinių elgesio, emocijų, socialinių problemų sprendimas ir konsultavimas, pokalbiai. 

3. Individualūs pokalbiai su moksleiviais. Įvairių priežasčių aiškinimas. 

4. Dirbti individualiai su specialiųjų poreikių vaikais, mokiniais. 

5. Mokinių stebėjimas pertraukų metu kieme, auklėtojų informavimas, pokalbiai, pagalbos ieškojimas, prevencija. 

6. Tarpininkauti sprendžaint konfliktines situacijas. 

7. Pokalbiai su mokinių tėvais (globėjais) telefonu, susitikimai mokykloje. Esant būtinybei aplankyti šeimas, siekiant įvertinti šeimos socialines 

buitines sąlygas. 

8. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 

9. Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais sprendžiant moksleivių socialines—pedagogines problemas. 

10. Dalyvavimas Progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe. 

11. Atlikti tikslinius tyrimus. 

12. Kontroliuoti mokinių atvykimą į / iš Progimnazijos. 
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VEIKLOS TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 

Organizacinė veikla 

1. Mokinių atvykimas  į/iš progimnazijos koordinavimas Nuolat Mokiniai saugiai pasiekia progimnazija, bei saugiai grįžta 

į namus, viešuoju transportu ar progimnazijos autobusu 

2. Ypatingo dėmesio reikalaujančių mokinių sąrašo sudarymas, 

individualių bylų formavimas, tvarkymas 

Rugsėjo mėn. Problemų įvertinimas ir pagalbos numatymas 

3. Šviečiamosios ir mokomosios informacijos rengimas Pagal poreikį Kokybiškesnė informacijos sklaida 

Individualus darbas su mokiniais 

1. Individualus darbas su mokiniais, turinčiais elgesio problemų, 

bendravimo bei priklausančių rizikos grupei 

Pagal poreikį Mokinių problemų sprendimas ir saugumo užtikrinimas 

progimnazijoje 

2. Individualus darbas su padidinto dėmesio reikalaujančiais 

mokiniais 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Problemų sprendimas 

3. Rūpintis specialiųjų poreikių grupės mokiniais, padėti jiems 

sėkmingai adaptuotis Progimnazijoje 

Pagal poreikį Geriau pažinti mokinį 

4. Socialiai remtinų vaikų, vaikų turinčių emocinių elgesio problemų, 

nukreipimas į Dienos veiklos centrą, atviras jaunimo erdves 

Pagal poreikį Elgesio korekcija, abipusiai sprendimai 

Grupinis darbas su mokiniais 

1. Dalyvavimas klasių valandėlėse. Diskusijų (apie žalingus įpročius, 

patyčias, smurtą, saugų eismą) organizavimas 

Suderinus laiką 

su klasės 

auklėtoju 

Saugumo užtikrinimas, tam tikrų, gyvenimiškų situacijų 

pažinimas 

2. Pagalba sprendžiant klasės problemas Pagal poreikį Problemų sprendimas 

Darbas su šeimomis (globėjais) 

1. Glaudžių santykių su mokinių tėvais (globėjais) palaikymas. 

Nuoseklus ir sistemingas bendradarbiavimas su šeimomis, 

sprendžiant įvairias problemas 

Pagal poreikį Problemų aptarimas ir šalinimas 
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2. Mokinių tėvų (globėjų) konsultavimas apie vaiko lankomumo, 

elgesio, mokymosi, žalingų įpročių vartojimo problemas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Problemų pašalinimas, elgesio korekcija, abipusiai 

sprendimai 

3. Pagalba mokinių tėvams (globėjais) krizės atveju Pagal poreikį Tėvų (globėjų) informavimas, bendradarbiavimas 

Darbas su klasės auklėtojais, mokytojais, vadovais 

1. Informuoti Progimnazijos vadovus apie iškilusias problemas. Nuolat Informacijos pateikimas 

2. Mokytojų konsultavimas dėl Progimnazijos mokinių pamokų 

nelankymo, netinkamo elgesio ir kitų problemų. 

Pagal poreikį Informacijos pasidalijimas, sprendimų priėmimas 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

1. Bendradarbiavimas su Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos švietimo skyriumi, Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, Kretingos socialinių paslaugų centro socialiniais 

darbuotojais, Kretingos ir kitų rajonų policijos komisariatao 

pareigūnais, Kretingos rajono  socialinės paramos ir švietimo 

centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistais 

Nuolat Ieškomi sprendimai, priimami nutarimai, gaunama ir 

teikiama informacija 

Komandinis darbas 

1. Dalyvavimas Progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje Pagal planą Aptariami numatyti klausimai, priimami sprendimai 

2. Dalyvavimas klasių auklėtojų metodiniuose susirinkimuose ir 

mokytojų tarybos posėdžiuose 

Pagal planą Aptariamos problemos, priimami sprendimai problemoms 

mažinti 

Prevencinė projektinė veikla 

1. Programos „EQUIP“ vykdymas Ištisus metus Prevencijos vykdymas, ugdomos vertybės, gerinami 

mokinių santykiai     2. Saugus internetas – renginiai 2019-02 

3. Tarptautinės šeimos dienos paminėjimo renginiai 2019-05 

4. Tarptautinės kaimynų dienos paminėjimo renginiai 2019-05 

5. Savižudybių prevencija 2019-09 

6. Dalyvavimas organizuojant tolerancijos dienai skirtus renginius 2019-11 

7. „Pyragų dienos“ organizavimas 2019-11 

8. Dalyvavimas organizuojant Pasaulinei AIDS dienai skirtus 

renginius 

2019-12 
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_________________ 

Socialinė pedagogė                       Diana Anužienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dalyvavimas iniciatyvoje „Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 2019-03 Elgesio korekcija, informacijos sklaida 

10. Komandinis eglės įžiebimo organizavimas 2019-12 Bendradarbiavimas 

11. Stovyklos organizavimas 2019-06 Mokinių užimtumas, prevencijos vykdymas 

12. Metodinė informacija 2019 m.  Informacijos sklaida 

Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas 

1. Dalyvavimas seminaruose 2019 m. Kvalifikacijos kėlimas, savišvieta 

2. Dalyvavimas Kretingos rajono socialinių pedagogų metodinio 

būrelio veikloje 

2019 m. Naujos patirties įgijimas 
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17 priedas 
 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

2019-01-04 Nr. R5-836 

Eil.Nr. Veiklos turinys Laikotarpis Pastabos 

1. Organizacinė veikla 
1.1 Sistemingai organizuoti ir vykdyti nemokamą maitinimą Progimnazijoje: talonus 

paruošti ir dalinti, parengti nemokamo maitinimo ataskaitas, įvairius dokumentus 

Per mokslo metus Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

1.2 Aptarti individualiai su klasių auklėtojais, ugdomosios klasės socialinį pasą Iki spalio mėnesio Kartu su klasių auklėtojai. 

1.3 Peržiūrėti ir atnaujinti mokinių, priskirtų rizikos grupei, sąrašą Rugsėjis–spalis Kartu su klasių auklėtojais 

1.4 Rizikos grupės mokinių dokumentacijos tvarkymas. Per mokslo metus  

1.5 Atlikti tyrimus: „Patyčių ir smurto masto progimnazijoje įvertinimas“, ,,Mokinių 

įtraukimas į prevencines programas“, pateikti analizę 

Sausis–gruodis Mokytojų tarybos posėdžiu metu 

1.6 Organizuoti ir dalyvauti akcijose: „Veiksmo savaitė be patyčių“, „Darom“, 

„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“, „Tolerancijos diena“, „AIDS – geriau 

žinoti“ 

Kartu su klasių auklėtojais, 

Progimnazijos bendruomene 

1.7 Dalyvauti Progimnazijos renginiuose, padėti juos organizuoti Per mokslo metus Kartu su Progimnazijos 

bendruomene 

1.8 Vykdyti mokinių smurto ir patyčių Progimnazijoje prevenciją Per mokslo metus Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
1.9 Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose Pagal kalendorinį 

darbo planą 

Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
1.10 Dalyvauti Progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose Pagal kalendorinį 

darbo planą 
Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
1.11 Pateikti 2019 metų ataskaitą apie socialinio pedagogo veiklą Progimnazijoje Gruodis Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

2. Individualus darbas su mokiniais 
2.1 Teikti socialinę pagalbą mokiniams, konsultuoti juos aktualiais klausimais Per mokslo metus Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
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2.2 Analizuoti ir spręsti mokinių problemas Per mokslo metus Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
2.3 Kaupti informacija apie mokinius, turinčius problemų Progimnazijoje Pagal poreikį Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
2.4 Skatinti mokinių socializacija: padedant adaptuotis Progimnazijoje; dirbant 

individualiai; įtraukiant į popamokinę veiklą 

Per mokslo metus Kartu su klasių auklėtojais, 

Progimnazijos psichologu 

2.5 Dirbti su smurtą patyrusiais mokiniais, teikti pagalbą jų tėvams (globėjams) ir 

mokytojams 

Per mokslo metus Kartu su Progimnazijos 

psichologu 
2.6 Dirbti su smurtaujančiais mokiniais, teikti pagalbą jų tėvams (globėjamS) ir 

mokytojams 
Per mokslo metus Kartu su Progimnazijos 

psichologu 
2.7 Stebėti mokinių pamokų lankomumą Per mokslo metus Kartu su klasių auklėtojais 
2.8 Vykdyti kognityvinę elgesio korekcijos programą „EQUIP“ Per mokslo metus Kartu su socialine pedagoge 

Diana Anužiene 

2.9 Teikti individualias konsultacijas rizikos grupės mokiniams Per mokslo metus Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

2.10 Vaikų vasaros stovyklos organizavimas Birželis Kartu su socialine pedagoge 

Diana Anužiene 

3. Individualus darbas su mokinių tėvais (globėjais) 
3.1 Informuoti tėvus (globėjus) apie mokinių lankomumo, elgesio problemas Pagal poreikį Kartu su klasių auklėtojais 
3.2 Teikti individualias konsultacijas bei socialinę pedagoginę pagalbą tėvams 

(globėjams)  

Pagal poreikį Kartu su klasių auklėtojais 

3.3 Lankyti mokinius namuose Pagal poreikį Kartu su klasių auklėtojais 
3.4 Dalyvauti tėvų susirinkimuose Pagal poreikį Kartu su klasių  

auklėtojais 

4. Bendradarbiavimas su Progimnazijos vadovais, dalykų mokytojais, klasių auklėtojais 
4.1 Informuoti progimnazijos vadovus, pedagogus, kitus specialistus apie iškilusias 

problemas 

Per mokslo metus Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

4.2 Konsultuoti mokytojus, bendradarbiauti su klasių auklėtojais sprendžiant mokinių 

socialines-pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų 

 

 

Pagal poreikį Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 
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5. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis 
5.1 Atstovauti mokinio interesams Progimnazijoje ir už jos ribų Pagal poreikį Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

5.2 Informuoti apie smurto atvejus Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kretingos r. policijos komisariatą, Valstybės vaiko teisių apsaugos  

ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ministerijos Klaipėdos apskrities  

vaiko teisių apsaugos skyrių Kretingos r. savivaldybėje 

 

Pagal poreikį Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

5.3 Palaikyti ryšius su įvairiomis Kretingos institucijomis: Klaipėdos apskrities  

Kretingos rajono vaiko teisių apsaugos skyriumi, Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Kretingos r. policijos komisariato pareigūnais, Socialinės 

paramos skyriumi; Kretingos švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistais, Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojais, 

Tarpinstitucinės tarnybos koordinatoriumi, Šaulių sąjunga 

 

Pagal poreikį Socialinė pedagogė Silvija 

Geležinienė 

__________________ 

Socialinė pedagogė                                                                Silvija Geležinienė 

 


