
KRETINGOS SIMONO DAUKANTO 
PROGIMNAZIJA 

 

 
 

2020 METŲ VEIKLOS 
PLANAS 



2 

 

TURINYS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS ............................................................................................................................................................................................... 3 

II. PROGIMNAZIJOS VIZIJA  ................................................................................................................................................................................................ 4 

III. PROGIMNAZIJOS MISIJA  .............................................................................................................................................................................................. 4 

IV. PROGIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS  ........................................................................................................................................................ 4 

V. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ ...................................................................................................................................... 5 

VI. 2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS ........................................................................................................................................................................... 17 

VII. 2020 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS ................................................................................................. 18 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI ............................................................................................................................................................................................................. 24 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  ....................................................................................................................................................................................... 24 

X. PRIEDAI. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      



3 

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu  

     Nr. V1- 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2020 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, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planą, patvirtintą 

Progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1–84, 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 2020 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 bendradarbiavimo stiprinimą emociškai saugioje ir įtraukioje 

aplinkoje  
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 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V1-157 sudaryta darbo grupė. Jam pritarta Progimnazijos mokytojų 
tarybos 2020 m. sausio 16 d. (protokolo Nr. (1.5.)-V3-1) bei Progimnazijos tarybos 2020 m. sausio 16 d. (protokolo Nr. (1.4.)-V2-1) 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 r. 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 

 Kultūringumas 

 Bendradarbiavimas 
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V. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos 2014–2020 m. strateginiame plane, patvirtintame 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) buvo iškelti du tikslai: siekti ugdymo kokybės ir stiprinti saugios, atviros ir savitų bruožų turinčios mokyklos įvaizdį. Siekiant įgyvendinti 

strateginį planą, Progimnazijos 2019 metų veiklos plane išsikelti du tikslai: siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į 

individualias mokinio ugdymosi galimybes bei Progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 2019 metų Progimnazijos prioritetas – 

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. 

2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei 1–8 klasių mokinių skaičius Progimnazijoje (žr. į 1 

lentelę): 
1 lentelė 

 

Vaikų / mokinių  
skaičiaus 
kaita                     
                          
                Klasės / grupės 

 

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

 

 

2019–2020 m. m. (2019-09-01 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 2 31 15,5 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupė nuo 3 metų 
2 39 19,5 2 40 20 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė 
1 17 17 1 20 20 

Mišri priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

1 
15 15 1 19 19 

1–4 9 194 21,55 9 196 21,55 

5–8 6 119 19,83 7 134 19,83 

Iš viso: 21 416 19,80 22 440 20 
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2 lentelė 
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų (kartu su vadovais) skaičius ir kvalifikacija (žr. į 2 lentelę):  

 

Mokslo 
metai 

Vadovai Mokytojai Pagalbos mokiniui specialistai 

Direktorius 
Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Neatestuoti 

mokytojai 
Mokytojai 

Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 
Psichologas 

 Socialinis 

pedagogas 

Specialusis 

pedagogas 
Logopedas 

2019–2020 
m. m. 

1 2 0 10 17 20 0 1 1 2 2 

 
Progimnazijos pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos renginiuose, iš viso: 429 dienos, 2664 valandos. Pedagogai 

dalyvavo olimpinių vertybių ugdymo programos mokymuose bei mokymuose dirbti pagal socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą ,,Antras 

žingsnis“, mokymuose „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“ pagal projekto „Tęsk“ veiklas; seminaruose ,,Lean metodikos pristatymas 

švietimo sistemoje“, „Emocinė kultūra pamokoje“, seminarų ciklo „Lyderystės mokymuisi raiška mokykloje“ seminare ,,Individualizavimas ir 

diferencijavimas“ ir edukacinėje išvykoje „Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas“ į Alytaus šv. Benedikto gimnaziją, Druskininkų 

„Atgimimo“ mokyklą, seminarų ciklo „Gabių mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas“ seminare „Refleksijos metodai šiuolaikinėje 

mokykloje“, nuotoliniuose kursuose ,,Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas“, ,,Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“, ,,Tarptautinės 

prevencinės programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimas priešmokykliniame ugdyme“ bei LIONS QUEST jungtiniame seminare ,,Laikas kartu“ ir 

,,Paauglystės kryžkelės“. Dalyvauta neformalių susitikimų cikle ,,Bendradarbystės erdvė: mokyklų vadovai ir pavaduotojai“; trumpalaikėje stažuotėje 

,,Informacinio mąstymo ugdymas“. Pravestas seminaras-praktiniai mokymai ,,Tarpdisciplininės dailės pamokos idėjos ir praktika“ Žemaitijos regiono 

dailės ir kitų dalykų mokytojams.  

Vadovai dalinosi gerąja patirtimi progimnazijoje vykusioje stažuotėje ,,Ugdymo gerinimas per procesinį konsultavimą“, Susitikime su projekto 

,,Lyderių laikas 3“ Plungės kūrybine komanda skaitė pranešimus ,,Kretingos Simono Daukanto progimnazija: įtraukios ir emociškai saugios ugdymosi 

aplinkos kūrimas“, ,,Kaizeno įgyvendinimo (Judriojo koridoriaus) istorija“, organizavo stažuotes Neringos ir Šilutės r. savivaldybių komandoms, dalijosi 

patirtimi temomis ,,Tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą, projektų vadyba progimnazijos pažangai“ ir ,,Integruoto ugdymo patirtis progimnazijoje“. 

I tikslui įgyvendinti buvo iškelti trys uždaviniai: ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; mokinio individualios pažangos stebėsenos, 

fiksavimo ir analizavimo tobulinimas; efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir 

gabiems), II tikslui – du uždaviniai: saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos kūrimas; pažintinio aktyvumo skatinimas 

į(si)traukiant į aktyvias veiklas. 

I tikslo – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias mokinio ugdymosi galimybes – 1 uždavinys buvo 

ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. Progimnazija išsikeltą uždavinį įgyvendino panaudodama ugdymo plano galimybes: rengiant 

ilgalaikius pamokų planus ugdymo turinys buvo diferencijuojamas ir individualizuojamas atsižvelgiant į klasių / grupių charakteristikas bei mokymosi 

stilius. Parengti vaikų grupių ilgalaikiai ir savaitiniai planai, nustatytas kiekvienos grupės savitumas ir ugdymosi prioritetai atsižvelgiant tėvų (globėjų) 
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anketų ir individualių pokalbių informaciją; savaitiniuose grupių planuose ugdymo turinys individualizuojamas, numatant kai kuriems vaikams veiklas 

pagal individualumą, tempą, lygį; pagaminta ir naudota daug priemonių individualiam darbui. Įgyvendinant projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencjų tobulinimas“ organizuota stažuotė ,,Ugdymo gerinimas per procesinį konsultavimą“. Pradėta vykdyti tarptautinio 

Erasmus+  projekto programa ,,Explore, Create, Know“ su Turkija, Graikija, Prancūzija, Lenkija ir Portugalija – organizuotos projekto veiklos Graikijoje. 

ES projekto „Matematikos mokymosi permainų modelis“ vykdymo grupė dalyvavo seminare ,,Sisteminio mąstymo strategijos, gerinančios mokinių 

pasiekimus“, skaitė pranešimus regioninėje metodinėje praktinėje  konferencijoje „Ugdymo(-si) sėkmės paieškos: tarp tradicijų ir inovacijų“. Pagal šalies 

projektą „Tęsk“ dalyvauta 5 dienų stažuotėje Olandijoje. Dalyvauta jubiliejinio Kretingos m. bendrojo ugdymo mokyklų integruoto užsienio k. ir meninio 

ugdymo projekto ,,Kelionė per Europą“ ir tarptautinio eTwininng projekto veiklose. 

Vestos atviros (integruotos) pamokos, veiklos: ,,Tautosaka – gyvoji tradicija“, ,,Šiuolaikiniai muzikos kūrėjai, besiremiantys liaudies muzika“, 

,,Kalbos dalys tekste“, ,,Lietuvos etnografiniai regionai“, ,,Kalėdinės eglutės puošyba. Lipdiniai iš tešlos“, praktinė veikla ,,Kartu su Žemaitija“, integruota 

veikla ,,Kur surasti Lietuvą“. Dalyvauta atviroje veikloje Žemaitijos metams paminėti ,,Pėlna bornelė žemaitėšku žodieliu“, rajoninėje madų šventėje 

,,Žalia stotelė“, festivalyje „Iš močiutės skrynios“, metodinėje dienoje-amatų dirbtuvėlėse ,,Kazys – pavasario šauklys“, kituose vaikų saviraiškos 

renginiuose, piešinių parodose. Organizuota atvira integruota veikla „Emocinis socialinis ugdymas integruojant programą „Kimochis“ Kretingos r. 

ikimokyklinio ugdymo mokytojams, atvirų durų diena vaikų tėvams – socialinio-emocinio ugdymo pamokėlė ,,Draugaujame su Kimochis“. Vykdytos 

išmaniosios dienos 8 klasėje veiklos, vaikų ir jų tėvelių veikla ,,Mano pomėgis“, organizuota matematinio raštingumo diena ,,Matematinio mąstymo ir 

problemų sprendimo gebėjimų ugdymas“, ugdymo dienoje pristatyti mokinių projektiniai darbai, organizuota ,,Tyrėjų naktis“ ir kitos veiklos netradicinėse 

erdvėse už Progimnazijos ribų (Žemaitjos nacionaliniame parke, Palangoje prie jūros, Kauno kolegijoje ir pan.). 

Organizuotas apskritas stalas-diskusija ,,Pagalbos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų veiksmingumas“, atlikta nepažangių mokinių 

signalinių trimestrų rezultatų analizė, situacijos aptarimas ir problemų sprendimas: susitikimai su I, II trimestrą neigiamais pažymiais baigusių ir per 

mėnesį rezultatų nepagerinusiais 1–8 klasių mokiniais, jų tėvais (globėjais), mokytojais, klasių auklėtojais ir kuruojančiais vadovais, socialiniu pedagogu; 

parengti individualūs pagalbos planai mokiniams, kuriems signaliniame trimestre yra neigiamas įvertinimas iš dalykų. Progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos ir mokytojų tarybos posėdžiuose išanalizuotos trimestrų ir metinė mokinių pasiekimų, lankomumo ataskaitos bei socialinės-pilietinės veiklos 

vykdymas, paskirtų vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymas, aptarti mokinių mokymo namuose rezultatai. Progimnazijos psichologas atliko 

tyrimus: „Mokymosi stilius“, „Gabesnių mokinių atpažinimas (I ir  II etapai“, 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija, parengė lankstinuką 

„Sėkminga adaptacija darželyje“.  

Progimnazijos mokytojų metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posėdyje aptarti 2019 m. 2, 4, 6 ir 8 klasėse vykdyto (elektroninių) nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo gautus mokinių pasiekimų rezultatus. Diagnostinių ir standartizuotų testų ir ugdymo strategijų aptarimai palyginti mokinių 

mokymosi rezultatai, numatytos tolimesnės veiklos mokinių žinių spragoms likviduoti, sprendimų priėmimui, bendrosioms kompetencijoms ugdyti, 

mokymosi pasiekimams gerinti kaip tobulinti mokymą(si). Standartizuotų testų rezultatai paviešinti Progimnazijos interneto svetainėje 

https://www.kdp.lt/. Lyginant gautus rezultatus su 2018 m., aukštesni Progimnazijos mokinių mokymosi 2019 m. rezultatai iš: matematikos (4, 8 kl.), 

skaitymo (4 kl.), rašymo (4 kl.), pasaulio pažinimo (4 kl.) (žr. į 1–2 pav.): 

 

https://www.kdp.lt/


8 

 

         2018 metų rezultatai                  2019 metų rezultatai 
 

 
 

1 pav. Ketvirtų klasių mokinių pasiekimų palyginimas (vidutiniškai surinktų taškų dalis proc.) 
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2018 metų rezultatai          2019 metų rezultatai 

  
2 pav. 8 klasės pasiekimų lygiai 
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Progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose: tarptautiniuose – KINGS olimpiadoje (matematika, lietuvių kalba, 

pasaulio pažinimas), informacinių technologijų konkurse „Bebras“; šalies – III-ojo respublikinio tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų 

konkurse „Visa mokykla šoka 2019“, geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“, mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Pravėriau vario vartelius“, muzikos 

olimpiadoje, konkurse ,,Istorijos žinovas“, Kalbų kengūroje 2019 (anglų kalba), edukaciniuose konkursuose „OLYMPIS-2019“, mokinių kūrybinių darbų 

konkurse „Nupiešk Žemaitišką žodį“, informacinių technologijų piešinių konkurse „Kalėdinė pasaka 2019“. Dalyvauta muzikos, dailės, matematikos, 

fizikos, istorijos, anglų kalbos, lietuvių gimtosios kalbos olimpiadų rajoniniame etape, taip pat meninio skaitymo konkurse, skaitymo maratone ,,Rėk 

žmuogou žmuogaus, rėk dūšė dūšės artėmuos...“ ir dailyraščio konkurse „Mano plunksnelė 2019“, lietuvių kalbos diktanto rašymo konkurse „Ginkime 

kalbą, žemę, jos būdą“ skirtuose Žemaitijos metams paminėti, dailyraščio konkurse ,,Rusiškai rašom gražiai ir taisyklingai“, konkurse ,,Skaitymai 

žemaitiškai“, festivalyje-konkurse ,,Gyvenimas yra daina / Life is a song“.  

Progimnazijoje organizuotas rajoninis integruotas istorijos ir lietuvių kalbos konkursas ,,Daukantas ir mes“, Kretingos r. pradinių klasių mokinių 

matematikos olimpiada, ,,Šauniausios klasės“ ir „Sportiškiausios klasės“ konkursai. 1–2 klasių mokiniai rinkosi į skaitymo popietę „Draugauk su knyga!“. 

Vyko rusų kalbos abėcėlės šventė, paminėtos Lietuvių kalbos dienos ir lietuvių rašytojo Juozo Tumo–Vaižganto metai, vykdyta tiriamoji veikla „Įvairių 

medžiagų laidumas vandeniui“, edukacinė programa ,,Magiški kiaušiniai“. Dalyvavimas Progimnazijos ugdymo dienose, tarptautiniuose, šalies, 

rajoniniuose konkursuose, olimpadose ir kt. suteikė galimybę atsiskleisti ir tobulėti individualiems mokinių gebėjimams. Iš viso laimėtos 29 prizinės 

vietos: I vieta – 11; II vieta – 7; III vieta – 11 (žr. į 3 lentelę): 

3 lentelė 

Akademiniai mokinių laimėjimai 
 

Eil. Nr. Pavadinimas Laimėta vieta, pasiekimas 

1.  Kretingos r. konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“  I vieta 

2.  Kretingos r. konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“  II vieta 

3.  Kretingos r. konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“ III vieta 

4.  7-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6–12 kl.)  I vieta 

5.  Kretingos r. kamuolio metimo į krepšį varžybos priešmokyklinio ugdymo vaikams I vieta  

6.  Kretingos r. pradinių klasių mokinių matematikos olimpiada  Dvi II vietos 

7.  Respublikinis konkursas „Koram žemaitėška“  III vieta 

8.  Kretingos r. 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada  I vieta 

9.  Kretingos r. bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiada  I vieta 

10.  Kretingos r. 8 klasių mokinių istorijos olimpiada „Lietuva ir pasaulis viduramžiais“  II vieta 

11.  26-asis kasmetinio pasaulio vaikų piešinių konkursas Japonijoje  Diplomas 

12.  Kretingos r. meninio skaitymo konkursas (1–4 kl.) Dvi III vietos 

13.  Kretingos r. meninio skaitymo konkursas (1–4 kl.)  I vieta 
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14.  2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrėjų – konkursas ,,TRAMTATULIS“  Rajoninio etapo nugalėtojas 

15.  Kretingos r. 5–8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada  I vieta 

16.  Kretingos r. 5–8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada III vieta 

17.  Kretingos r. 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė 2019“, skirtas Žemaitijos metams 

paminėti 

I vieta  

18.  Kretingos r. 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė 2019“, skirtas Žemaitijos metams 

paminėti  

Dvi III vietos 

19.  Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas-festivalis ,,Kūrėjo kodas“ III vieta 

20.  Žemaitijos regiono mokyklų 1–4 klasių mokinių skaitymo konkursas ,,Kalbu žemaitiškai Žemaitės tėviškėje“  III vieta 

21.  Zoninis mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Nupiešk žemaitišką žodį“  II vieta 

22.  Zoninis mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Nupiešk žemaitišką žodį“  III vieta 

23.  Kretingos r. bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto rašymo konkursas 

„Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“ 

II vieta 

24.  Kretingos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame piešinių konkursas „Sveikiausias ir 

skaniausias mano patiekalas“ 

I vieta 

25.  Kretingos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotas piešinių konkursas „Sveikiausias ir 

skaniausias mano patiekalas“ 

II vieta 

26.  Kretingos r. kūrybinių darbų konkursas „Mes – prieš korupciją“ III vieta 

 

Organizuotos turiningos, įtraukios, puikiai suplanuotos ugdymo dienos 1–8 klasėse – vyko mokymasis siekiant asmeninės pažangos, vykdyta pačų 

besimokančiųjų aktyvi veikla, kai bendradarbiaujant, dalijantis patirtimi, diskutuojant ir tariantis, suteikiant mokiniams galimybę atlikti įsivertinimą, 

kuriama nauja patirtis, žinios ir gebėjimai, prisiimama atsakomybė ir atsiranda galimybė patiems valdyti savo mokymąsi, padaryti jį prasmingesnį. 

Veikė 25 meninės veiklos (muzikos, šokio, teatro meno, dailinio ugdymo), etnokultūros, sportinės, saugaus eismo, gabių ir talentingų vaikų ugdymo 

ir kt.) būreliai (255 mokiniai, 81 %), panaudotos visos jų vykdymui skirtos valandos, skirtos Progimnazijos mokinių asmeninių, pažinimo, iniciatyvumo, 

kūrybingumo, socialinių, mokėjimo mokytis bei komunikavimo kompetencijų ugdymui.      

Progimnazijos vadovai, vadovaudamiesi 2019 m. ugdymo proceso stebėsenos ir vertinimo planu, pagal kuruojamas sritis vykdė ugdymo proceso 

stebėseną (pamokų, užsiėmimų, atvirų veiklų) tema ,,Diferencijavimo ir individualizavimo metodai ir priemonės“, elektroninių dienynų TAMO ir ,,Mūsų 

darželis“ pildymą, vaikų ir mokinių asmens bylų tvarkymą, pedagogų ir 5–8 klasių mokinių budėjimą bei saugios aplinkos užtikrinimą pertraukų metu, 1 

ir 5 klasių bei naujai atvykusių mokinių, vaikų adaptaciją, ugdymo planavimo dokumentaciją ir kt. Pravesti pedagoginių darbuotojų pokalbiai su 

kuruojančiu vadovu „2018 metų sėkmės / nesėkmės (savianalizių aptarimas), etatinio apmokėjimo modelio įvedimo pamokos, idėjos organizacijai 

tobulinti ir kt.  
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2 uždavinys – mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir analizavimo tobulinimas. Pristatyta vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

bei fiksavimo tvarka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimuose. Vaikų ir mokinių pasiekimai fiksuoti elektroniniuose ,,Mūsų 

darželis“ ir Tamo dienynuose. Neturintys galimybės prisijungti, vaikų ir mokinių tėvai (globėjai) individualiai kviesti aptarti vaiko, mokinio pažangą, 

kartu numatyti tolimesnį ugdymą, mokymąsi. Stebėtos ugdomosios veiklos, mokytojų organizuotos atviros veiklos analizuotos mokytojų metodinių grupių 

susirinkimuose. Užtikrinant vaikų ir mokinių emocinį ir psichologinį saugumą, skatinta motyvacija ir smalsumas. Veiklos stebėjimo aprašuose fiksuota, 

kad daugumoje stebėtų grupių sukurta palanki ugdymuisi atmosfera: aplinka atspindi savaitės temą, teikiami aiškūs ir vaikams suprantami reikalavimai dėl 

ugdymo turinio ir darbo drausmės, didžioji dalis vaikų įsitraukia į aktyvią veiklą, vyksta intensyvus ugdymo turinio aiškinimasis, organizuotas 

savarankiškas vaikų darbas, darbas grupelėse. Parengta metodinio renginio vertinimo anketa. Susitarta koreguoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką.  

Įgyvendintas mokinio individualios pažangos (MIP) modelis – sukurtos mokinio individualios pažangos lentelės 1–2 klasių mokiniams. Mokytojai 

taikė formuojamojo vertinimo strategijas pamokose, kolegialiai aptarė kiekvieno mokinio pažangą, teikė informaciją Progimnazijos kuruojantiems 

vadovams, vaiko gerovės komisijai ir mokinių tėvams (globėjams) bei mokymosi pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Pildyti 

mokinių asmeninės pažangos lapai, analizuoti jų gebėjimai, asmeninė pažanga ir pasiekimai, kurie savalaikiai bei produktyviai aptarti su mokiniais, jų 

tėvais (globėjais) tėvų susirinkimų klasėse, individualių susitikimų metu. 

Vertinant mokinių pasiekimus Progimnazijos mokytojai teikė grįžtamąją informaciją, padėjo mokiniams sėkmingai mokytis, tobulėti. Mokiniai 

stebėjo savo pažangą siekdami mokymosi tikslų, reflektavo savo mokymosi procesą, patirtį su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, numatė geresnio 

išmokimo būdus bei tolimesnį mokymąsi siekiant asmeninės pažangos. Taikydami formuojamąjį vertinimą kaip vertinimą, mokytojai padėjo mokiniams 

suprasti, kaip įveikti sunkumus ir kokie mokymosi būdai veiksmingi, pratino mokinius apmąstyti mokymosi procesą, numatyti augimo perspektyvą ir 

stiprino jų tikėjimą savo jėgomis. Administracijos bei mokytojų metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų tarybos ir Progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose išanalizuoti mokinių pažangumo, mokymo namie rezultatai, mokymosi motyvacija, socialinės-pilietinės veiklos vykdymas.  

3 uždavinys – efektyvios mokymosi pagalbos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimas (specialiųjų poreikių ir gabiems). 

Bendradarbiaujant su pagalbos vaikui specialistais sudarytas specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas ir teikta logopedo pagalba 15 vaikų. Parengta ir 

Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta logopedinių pratybų programa, vesti individualūs Progimnazijos psichologo užsiėmimai, teiktos jo 

konsultacijos šeimoms pagal tėvų (globėjų) pageidavimą, pateiktos rekomendacijos dėl vaikų socialinio emocinio ugdymosi problemų ikimokyklinio 

ugdymo grupių tėvų susirinkimuose, dalyvauta atvejo analizėse Kretingos socialinių paslaugų centre. Pradėtas vykdyti šalies ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų auklėtojų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Išanalizuotos Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus psichologo parengtos Metodinės rekomendacijas pedagogams, kaip atpažinti gabius vaikus. Gabesniems vaikams parengtos papildomos 

individualios užduotėlės. Diskutuota dėl nepakankamo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, meninio ugdymo mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų bendradarbiavimo, vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą. Susitarta koreguojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką numatyti specialistų įsitraukimą, vertinant konkrečias ugdymosi sritis. 
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Progimnazija užtikrino ne tik skaitymo gebėjimų, bet ir matematinio raštingumo ugdymą per dalykų pamokas vykdant nacionalinį projektą „Skuodo 

rajono Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis“ – mokiniai vykdė integruotas veiklas, taikė matematikos 

žinias ir interpretavo gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose, mokėjo analizuoti, buvo kūrybiški ir lakios vaizduotės, praktiškai taikė sisteminio ir giliojo 

mąstymo metodus, gerinančius mąstymo gebėjimus, smalsumą, pasiekimus bei mokėjimo mokyti ir mokytis kompetencijas.   

Pamokose ir kitose ugdomosiose veiklose taikyti įvairūs šiuolaikiški mokymo(-si) metodai, skatinantys mokinių bendradarbiavimą, diskusijas, 

atsakomybės prisiėmimą už savo ir kitų mokymąsi, pagalbą mokantis, idėjų generavimą. Mokytojai, individualizuodami ir diferencijuodami ugdymą, 

orientavosi į aktyvią mokinių veiklą. Tikslingai panaudotos informacinės komunikacinės technologijos ugdant informacijos gavimo gebėjimus ir sudarant 

sąlygas modernizuoti Progimnazijos bendruomenės komunikavimą. Vyko individualūs mokinių pokalbiai su dalykų mokytojais konsultuojant, teikta 

savalaikė mokymosi pagalba bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais, klasių auklėtojais. Konsultuotasi ir su Kretingos r. švietimo centro 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistais dėl Progimnazijos pagalbos mokiniui specialistų komandos telkimo darbui su mokiniais, 

siekiant ilgalaikių elgesio ir nuoseklaus bei sistemingo mokymosi pokyčių. Specialioji pedagoginė pagalba teikta 32 Progimnazijos mokiniams, turintiems 

Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus pažymas dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, o nuo 2019 m. rugsėjo 

mėnesio – 39 mokiniams. 17 mokinių atliktas pedagoginis įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo, konsultuoti 

mokinių tėvai (globėjai) dėl patiriamų mokymosi sunkumų, jų priežasčių nustatymo bei mokymosi sunkumų šalinimo. Konsultuoti mokytojai dėl 

pritaikytų bendrųjų mokymo programų integravimo į ilgalaikius dalyko mokymo planus bei individualizuotų mokymo programų rengimo, sudaryti 

švietimo pagalbos gavėjų ir specialiosios (mokytojo padėjėjo) pagalbos gavėjų sąrašai. Mokytojų tarybos posėdžiuose pateiktos mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, trimestrų bei metinė pasiekimų ir lankomumo ataskaitos. Daug dėmesio skirta konsultaciniam darbui su mokinių tėvais 

(globėjais). Organizuotas darbas su 79 mokiniais, turinčiais kalbėjimo sutrikimų, pilnai ištaisyti sutrikimai 16 mokinių.  

Bibliotekos fondas, kurį sudarė 4512 fiziniai vienetai, papildytas mokomosiomis priemonėmis (plakatais, mokomosiomis kortelėmis, lavinamaisiais 

žaidimais, 1 skaitmenine priemone), nupirkta 15 naujų grožinės literatūros knygų, dovanotos 39 knygos. Lankytojų skaičius per metus – 1255, kasdien čia 

lankėsi 35–40 mokinių, kompiuteriais kasdien dirbo apie 15 mokinių – jie tobulino skaitymo bei kompiuterinio raštingumo žinias. Įvyko popietė su 

pradinių klasių mokiniais, pristatytos naujos grožinės literatūros knygos vaikams, išrinkta skaitomiausia knyga tarp 1–4 klasių mokinių, skaitykloje 

surengtos 23 įžymių žmonių bei Valstybės švenčių parodėlės. Buvo sudarytos sąlygos mokiniams laukti savo tėvų (globėjų) bei mokyklinio autobuso, 

kuriam atvykus, pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai saugiai palydėti iki autobuso.  

I tikslo uždaviniai ir pasirinktos priemonės įgyvendinti, pasiekti laukti rezultatai.  

II tikslas: progimnazijos bendruomenės narių emocinės savijautos gerinimas. 2 tikslo 1 uždavinys – saugumą užtikrinančios, tolerantiškos, 

partneryste grįstos aplinkos kūrimas. Per 2019 metus įvyko 11 Progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžių, jų metu svarstyti 45 klausimai ir priimta 

50 nutarimų. Aptarti destruktyvaus mokinio elgesio pažeidimai, mokinių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių tenkinimas, Progimnazijos mokinio elgesio 

taisyklių pažeidimai, destruktyvaus elgesio analizė, mokinių nepriežiūra, socialinis apleistumas. Teiktos mokinių charakteristikos Kretingos socialinių 

paslaugų centrui, organizuotas vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymas.  

Socialiniai pedagogai teikė pagalbą 224 mokiniams, 25 mokytojams, 40 tėvų – iš viso 289 Progimnazijos bendruomenės nariams. Problemos, dėl 

kurių buvo kreiptasi pagalbos: probleminis elgesys, pamokų nelankymas, krizinės situacijos, emociniai sunkumai, mokinių tarpusavio santykiai. Vykdytos 
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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, motyvaciniai ir telefoniniai pokalbiai, 

informaciniai raštai, mokinių tėvų (globėjų) lankymasis Progimnazijoje. Teikta skubi pagalba nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje, dėl artimo 

žmogaus netekties. Vesti pokalbiai ir su klasių auklėtojais sprendžiant elgesio, emocijų, socialines problemas, lankytasi mokinių namuose. Dalyvauta 

vaiko gerovės posėdžiuose rajone, atvejo analizėse. Organizuota paskaita 6–8 klasėms ,,Elektroninė cigaretė – pavojinga mada“. Atlikta 5–8 klasių 

mokinių apklausa ,,Klasės kolektyvas ir klasės valandėlės“, 1–8 klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų apklausa ,,Neformaliojo švietimo 

veiklos mokinių poreikiams tenkinti“, pateikti atsakymai klausimynui „Vaikų sveikatos stiprinimas“. Klasių auklėtojai vedė užsiėmimus pagal ,,Antro 

žingsnio“ ir ,,Lions Quest“ prevencines programas.  

Dalyvauta 6 tarpinstituciniuose pasitarimuose Kretingos socialinių paslaugų centre, numatyta kompleksinė pagalba mokiniams: Viešąją tvarką prie 

Progimnazijos ir diskotekų joje metu padėjo palaikyti Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės Kretingos 305-osios kuopos 

šauliai, vykdantys ir pažeidimų prevenciją. Vykdytas integruotas Progimnazijos lygmens socialinio-emocinio ugdymo(-si) projektas ,,Laiminga vaikystė“,  

priešmokyklinio ugdymo grupių bendruomenėse, dalyvaujant tėvams (globėjams), pravestos atviros veiklos taikant ,,Kolega-kolegai“ modelį: ,,Žaidžiame 

su Kimochi“, ,,Kiek darbelių, kiek darbų“, ,,Ar girdėjai, jau Velykos artėja“, ,,Sveikatos šalyje“; tėvų veiklos ,,Mano pomėgis“, ,,Rudenėliui baigiantis“. 

Organizuotos atviros veiklos ir parengta filmuota medžiaga ,,Emocinis socialinis ugdymas integruojant Kimochi programą“, šalies metodinėje-praktinėje 

konferencijoje „Socialinis emocinis ugdymas darželyje“ skaitytas pranešimas „Socialinis emocinis ugdymas per žaidimą su Kimochis žaislais“. Visose 

priešmokyklinio ugdymo grupėse tobulinta ugdomoji aplinka, pildyta ugdymo priemonėmis, siekta kokybiškesnės partnerystės su tėvais (globėjais). 

Penktokai įsitraukė į tarptautinį projektą ,,Moving Cinema“, dalyvavo ,,Meno avilio“ filmų kūrimo dirbtuvėse. Dalyvauta šalies aplinkosauginiame 

projekte „Mes rūšiuojam“, pradėtas vykdyti šalies ikimokyklinio ugdymo  įstaigų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“.  

Organizuota apskrito stalo diskusija rajono psichologams „Smėlio terapija psichologo praktinėje veikloje“, rajoninis prevencinis konkursas ,,Ateik. 

Sužinok. Varžykis“, vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Sportuok. Pamatyk. Pažink“, AIDS ir Tolerancijos dienų paminėjimas, sąmoningumo didinimo 

mėnuo BE PATYČIŲ Progimnazijoje, grupiniai prevenciniai užsiėmimai „Efektyvaus bendravimo paslaptys“, „Jausmų karalystė“ „Aš ir mano draugai“, 

„Pykčio valdymas“, tėvų švietimas – Kretingos r. švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologo paskaita ,,Meilė ar kontrolė? 

Kaip bendrauti su paaugliu?“. Skaitytas pranešimas „Socialiniuose tinkluose slypintis pavojai“ mokslinėje mokinių konferencijoje „Tolerantiška mokykla 

– saugi visuomenė“, vykdyta nacionalinė akcija „Dviese saugiau“, ,,Draugiško interneto savaitė“, ,,Saugaus interneto diena“, ,,Žaidimų diena“, 

,,Apsikabinimų diena“, ,,Šeimos diena“, ,,Kaimynų diena“, akcija „Obuolys vietoj cigaretės“. Dalyvauta rajoniniame projekte „Mano delne Tavo ranka“, 

skirtame Tarptautinei tolerancijos dienai, iniciatyvoje „ABC apie TB“, 1–4 klasių saugaus eismo konkurso ,,Šviesoforas“ rajoniniame etape, Kretingos 

policijos pareigūnų inicijuotuose konkursuose ,,Ginti. Saugoti. Padėti“ ir ,,2019 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“, prevencinėje akcijoje ,,Būk 

saugus, mokiny“. Vyko šalies psichologo paskaitos ,,Nuo patyčių link bendravimo“, ,,Nieko nenoriu: motyvacija mokytis“ bei „Žalingi įpročiai“, vesta 

prevencinė paskaita ,,Patyčiomis ir smurtui sakau NE“, teminiai užsiėmimai „Būkime saugūs“, „Aš ir mano draugai“, sveikos gyvensenos skatinimo 

edukacinė popietė ,,Sveiko maisto lėkštė“. 1–8 klasių auklėtojams pateiktos rekomendacijos, kaip kalbėti apie smurtą su mokiniais. Pravestos klasės 

valandėlės: „Draugystė mus vienija“, ,,Mes skirtingi“, ,,Sprendimų priėmimas“, ,,Mokomės bendrauti grupėse“, ,,Moku saugiai elgtis progimnazijos 
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kieme“, ,,Patyčios. Draugystė“, ,,Patyčios, neatstumk manęs“, ,,Patyčios. Atliktas patyčių atpažinimo testas ,,Patyčių ir smurto prevencija“, organizuoti 

mokykliniai ,,Šauniausios klasės“ ir ,,Kultūringiausios klasės“ konkursai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas teikė pirmąją pagalbą, stebėjo mokinių maitinimą, vykdė Progimnazijos patalpų ir aplinkos atitikimo 

higienos normoms kontrolę bei traumų ir užkrečiamų ligų profilaktiką ,,Žiemos pramogos ir pavojai“, ,,Pavojai vandenyje ir saulėje“, ,,Gripas. Jo 

profilaktika“, organizavo užsiėmimus ,,Kad akytės būtų sveikos“, ,,Sportas – sveikata“, ,,Išmok taisyklingai mankštintis“, tikrino mokinių švarą dėl 

pedikuliozės, mokė pirmosios pagalbos ,,Skubios pagalbos teikimas traumų ir ūminių būklių atvejais“ bei ,,Ypatingi vaikai“. skaitė paskaitas mokiniams 

apie asmens higieną bei sveiką mitybą ,,Pažink savo kūną“, ,,Mano dantukai sveiki ir gražūs“, ,,Sveika mityba“, „Burnos higiena“. 

Mokinių tėvams (globėjams) organizuoti tėvų susirinkimai grupėse / klasėse „Pažinkime vieni kitus“, Atvirų durų diena. Iniciatyvių tėvų 

susirinkime „Ką galėtume geriau: idėjos progimnazijos veiklai tobulinti“ pateikti siūlymai dėl Padėkos dienos, organizuotame visuotiniame tėvų 

susirinkime tėvai skaitė paskaitą ,,Vaiko balsas mums svarbiausia“, taip pat inicijavo „Pyragų dieną“. Bendradarbiaujant sukurta emociška saugi, 

inovatyvi Progimnazijos aplinka. Atnaujinta rūbinė ir vestibiulis, sukurta 20 kompiuterizuotų vietų, pakeistas apšvietimas sporto salėje, nupirkti nauji 

stalai ir kėdės matematikos kabinete, 14 stacionarių ir 2 nešiojami kompiuteriai, įrengti lietuvių kalbos ir anglų kalbos kabinetai, atnaujinti technologijų 

(berniukams) ir dailės kabinetai, nupirktos priemonės muzikos ugdymui ir sporto inventorius, nupirktos rūbų spintelės visiems Progimnazijos mokiniams. 

Gauta modernių chemijos, fizikos, technologijų ir biologijos mokymo priemonių bei įrangos 5–8 klasėms. Įrengtas rožynas, pasodintos pavasario 

daugiametės gėlės, sutvarkytos žaidimų aikštelės, paruošti naudojimui įrenginiai. Gautas Higienos pasas. Parengtos Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės. 

2 tikslo 2 uždavinys – pažintinio aktyvumo skatinimas į(si)traukiant į aktyvias veiklas. Pažintinio aktyvumo skatinimui dalyvauta šalies 

projektų „Sveikatiada“ ir ,,Olimpinė karta“ renginiuose, Kretingos r. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių varžybose. Surengtos 

akcijos, šventės, akcijos ,,Baltajam badui – Ne“ ir ,,Tautinė apyrankė mano draugui“, vaikų ir tėvų fotografijų paroda ,,Mano Lietuva“ bei kūrybinių darbų 

paroda, skirta Žemės dienai, bei nuotraukų paroda ,,Aš myliu Lietuvą“, rudens gėrybių paroda ,,Rudenėlio stebuklai“, Gerumo akcija, vakaronė „Gerumo 

angelas aplankė“, adventinės popietės vaikams „Din dilin, din,dilin. O Kalėdos vis artyn“, kalėdiniai renginiai ir parodos, Užgavėnių šventė, Daukantiečių 

krikštynos, mokinių edukacinis-patyriminis renginys ,,Naktis mokykloje“, Padėkos diena, kūrybinės veiklos savaitė ,,Mano tėvelis buvo kalvelis“, teatro 

savaitė ,,Prasiskleidė draugystės žiedas“, Šeimos šventė, Mamos diena, šventė ,,Moki žodį – žinai kelią“. Organizuotas ,,Kabineto papuošimo Kalėdoms“ 

konkursas Progimnazijoje. Dalyvauta lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis“, respublikinėje konferencijoje ,,Žibučių žydėjimas“, 

lietuvių liaudies šokių ir dainų šventėje ,,Šoka ir dainuoja Klaipėdos rajonas“, regioniniame edukaciniame-kultūriniame renginyje ,,Žemaitiu krašts – 

gintaras pastrajits“, Žemaitijos regiono vaikų festivalyje ,,Iš močiutės skrynios“, kultūrinio paso edukacinėse programose ,,Gintaro amuletų simboliai 

interaktyviai“, ,,Kultūros paveldo ir gamtos takais platelių dvaro parke“, jaunųjų amatininkų mugėje ,,Suku, suku darbų malūnėlį“, Kretingos muziejaus 

edukacinėse programose „Pažinkime savo gimtąjį kraštą“, ,,Keramikos pamoka“, ,,Kalėdinių saldainių gamyba“, ,,Tapymas ant vandens“, ,,Kultūros 

paveldo ir gamtos takais Platelių dvaro parke“ (Kretingos muziejuje, Radailių ir Palangos pramogų parkuose, Žemaitijos nacionaliniame parke, Vinetu 

kaime ir kt.). Kretingos r. švietimo centre veikė Progimnazijos mokinių paroda. Organizuota Kaimynų diena Dienos veiklos centre, akcija (medelio 

sodinimas) ,,Žemaitiū žemė moni augin“, skirta Žemaitijos metams paminėti. Mokiniai dalyvavo Knygos pristatyme M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, 

teatralizuotoje šventėje ,,Vaikystės svajonių slėnis“, konkurse „Skaniausias ir sveikiausias mano patiekalas“, rajoniniame mokinių kūrybinių darbų 

konkurse ,,Mes – prieš korupciją“, pilietiškumo ir tautiškumo  projekto regioniniame edukaciniame-kūrybiniame renginyje ,,Iš praeities sugrįžusi viena 
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diena“, respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Kūrėjo kodas“, šalies pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija 2019“, Vasario 16-

osios minėjimo rytmetyje, Kovo 11-osios eitynėse, ,,Meno avilio“ kino edukacijos projekto „Moving Cinema“ kūrybinėse dirbtuvėse „Medžio 

dienoraščiai“. Vykdytos 25 neformaliojo švietimo programos: 8 – meninės veiklos, 2 – etnokultūros veiklos, 4 – sportinės veiklos, 1 – gabių ir talentingų 

vaikų ugdymo veiklos, 1 – saugaus eismo veiklos programos. Vaikų folklore kolektyvas ,,Blezdingelė“ koncertavo Valdovų rūmų parodos ,,Simonas 

Daukantas. Aš dėl lietuvystės pamatys dedu“ kultūrinės programos renginyje, Dagos šventėje, metodinėje dienoje ,,Žibučių žydėjimas Žemaitijoje“. Veikė 

pradinio ugdymo mokinių keramikos darbų paroda „Pavasario laukimo įkvėpti“. Muzikos studija „Raktas" ir muzikos būrelis „Muzikuojame“ dalyvavo 

regioniniame festivalyje Kalėdinė pasaka“. Didelis dėmesys Progimnazjoje skirtas sporto renginių organizavimui siekiant skatinti visų bendruomenės 

narių fizinį aktyvumą: vykdytos nacionalinio projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklos – plaukimas Palangos baseine, nacionalinių 

projektų ,,Sveikatiada“ ir ,,Olimpinė karta“ veiklos. Įrengtas Judrusis koridorius, dalyvauta rajono konkurse ,,Sportiškiausia mokykla“, Kretingos r. 

priešmokyklinių grupių vaikų kamuolio metimo į krepšį varžybose, Europos judumo savaitė renginiuose tema ,, Žingsniuokime kartu“. 1–4 klasių 

mokiniai vyko į Kretingos r. 1–4 klasių mokinių sportines žaidynes. Mokiniai užsiėmė aktyvia veikla per judriąją pertrauką su muzika aktų salėje 

(vedantieji – mokinių tarybos nariai), judriosios pertraukos sporto salėje. Organizuotos Kretingos r. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių 

žaidynių varžybos „Mažieji šaškininkai“. Pagal atskirą tvarkaraštį vesti plaukimo užsiėmimai 3 klasių mokiniams UAB ,,Atostogų parkas“. Organizuotos 

21 varžybos ir kiti sporto renginiai Progimnazijoje: mokyklos rankų lenkimo progimnazijos čempionatas, baudų ir tritaškių metimo konkursai, atrankinės 

smiginio, merginų ir vaikinų badmintono, tarpklasinės berniukų ir merginų kvadrato, Kalėdinės krepšinio 3x3, tarpklasinės 4x4 salės futbolo, merginų ir 

vaikinų šaškių varžybos. Progimnazija didžiuojasi vaikų, mokinių sportiniais pasiekimais: laimėta I vietų – 5, II – 2, III – 4, iš viso 12 prizinių vietų (žr. į 

4 lentelę): 

4 lentelė 

Sportiniai laimėjimai 

Eil. Nr. Pavadinimas Laimėta vieta 

1. Kretingos r. mokyklų žaidynių berniukų, gimusių 2006 m., krepšinio 3x3 varžybos I vieta 

1.  Kretingos r. asmeninės mokyklų žaidynių rajoninio etapo smiginio varžybos III vieta 

2.  Kretingos r. mokyklų žaidynių rajoninio etapo komandinės smiginio varžybos III vieta 

3.  Kretingos r. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių varžybos „Vaikų futbolas 5x5“  I vieta 

4.  Kretingos r. mokyklų žaidynių berniukų kvadrato varžybos I vieta 

5.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (100 m bėgimas) I vieta 

6.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių kroso (1000 m) varžybos I vieta 

7.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (400 m bėgimas) I vieta 

8.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (šuolio į tolį įsibėgėjus rungtis) II vieta 

9.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (800 m bėgimas) II vieta 

10.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (šuolio į tolį įsibėgėjus rungtis) III vieta 

11.  Kretingos rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos (rutulio stūmimo rungtis) III vieta 
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VII. 2020 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Uždaviniai tikslui 

pasiekti 

Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 
Laukiamas rezultatas Atsakingi, vykdytojai 

 

Data 

 

1 2 3 4 5 

 

2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS – MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS 

 

I. Tikslas – gerinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno mokinio atsakomybės už individualius mokymosi pasiekimus 

1. Tobulinti 

mokymo(-si) 

procesus, siekiant 

skirtingų gebėjimų 

mokinių ugdymo(-si) 

kokybės, didesnio jų 

užimtumo 

1.1. pravesti atviras (integruotas) 

pamokas, veiklas taikant 

,,Kolega – kolegai“ modelį; 

Kiekvienas mokytojas stebės kolegų ir praves 

ne mažiau kaip po vieną pamoką, dalinsis 

gerąją patirtimi, taikys gerąsias patirtis 

Mokytojai Per visus 

metus 

1.2. koreguoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarką; 

Bus parengta nauja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai,  

V. Kerinienė 

Birželio 

mėn. 

1.3. dalyvauti eTwinning 

programoje; 

Mokytojai ir mokiniai kurs bendrus projektus, 

tobulės ir bendradarbiaus virtualioje erdvėje 

Pradinio ugdymo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Per visus 

metus 

1.4. sudaryti atvirų pamokų 

tvarkaraštį; 

Ne mažiau kaip 70 % mokytojų praves atviras 

pamokas (veiklas) 

Metodinė taryba Sausio mėn. 

1.5. organizuoti vaikų Vasaros 

stovyklą; 

Tobulinamas vaikų kūrybinis mąstymas, 

stiprinami socialiniai–komunikaciniai įgūdžiai.  

Sudarytos galimybės vaikams socializuotis, 

susirasti draugų, pamatyti gyvenimą iš kitos 

perspektyvos – išmėginti naujas veiklas, patirti 

naujų įspūdžių bei smagiai praleisti laiką 

Socialinis pedagogas   Birželio 

mėn. 

1.6. organizuoti Visos dienos 

mokyklą (VDM) pradinio 

ugdymo mokiniams; 

10 % progimnazijos pradinių klasių mokinių 

dalyvaus visos dienos veikloje 

Pradinių klasių mokytojai, 

mokinių tėvai (globėjai) 
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1 2 3 4 5 

 1.7. įkurti Mokinių mokymosi 

bendradarbiaujant pagalbos 

tinklą ,,Išmokai? Dalinkis!“  

10 % progimnazijos  mokinių dalyvaus 

pagalbos tinklo veikloje. Geresni mokymosi 

pasiekimai 

Socialinis pedagogas, 

klasių auklėtojai, 

mokytojų padėjėjai,  

5–8 klasių mokinių taryba,  

1–4 klasių aktyvių mokinių 

klubas 

Per visus 

metus 

1.8. vykdyti Erasmus+ projektą 

,,Explore, Create, Know“ ir 

organizuoti jo veiklas  

 

Vykdomas projektas 10 % mokinių pagerins 

užsienio kalbos (anglų) žinias 

S. Katkuvienė,  

projekto vykdymo grupė 

Per visus 

metus 

1.9. pagerinti pradinio ugdymo 

mokinių (4 klasių) raštingumo 

rodiklį 

Pagerės pradinio ugdymo mokinių (4 klasių) 

raštingumo rodiklis bent 1 %  

(nuo 43,4 % iki 43,4 %) 

 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė 

Per visus 

metus 

1.10. pagerinti pagrindinio 

ugdymo mokinių (8 klasė) 

raštingumo rodiklį 

Pagerės pagrindinio ugdymo mokinių (8 klasė) 

raštingumo rodiklis bent 0,4 %  

(nuo 43,6 % (2017 m. duomenimis) iki 44 %) 

 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė 

Per visus 

metus 

2. Sudaryti sąlygas 

kiekvienam 

mokiniui gauti 

kokybišką ir 

savalaikę pagalbą, 

siekiant mokymosi 

pažangos 

2.1. parengti Pagalbos mokiniui 

programos ,,Po skambučio“ 

planą ir jį įgyvendinti; 

Sudarytas dalykų konsultacijų grafikas. 

Mokiniai dalyvaus rajoninėse olimpiadose, 

konkursuose.  

Geresni mokymosi pasiekimai 

 

  Metodinė taryba,  

  mokytojai 

 

Vasario 

mėn., per 

visus metus 

2.2. atlikti nepažangumo 

priežasčių tyrimą; 

Standartizuotų testų rezultatai ne žemesni už 

šalies mokyklų vidurkį 

 

Socialinis pedagogas, 

psichologas, V. Garjonienė 

Balandžio 

mėn. 

2.3. vykdyti mokinių 

individualios pažangos stebėseną 

ir jos analizavimą; 

Sistemingas mokinių asmeninės pažangos lapų 

pildymas (MIP). Kiekvieno mokinio 

individualus ugdymo(-si) rezultatų aptarimas, 

palyginimas, analizė geresniems mokymosi 

rezultatams pasiekti 

Klasių auklėtojai Vasario 

mėn. 
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 2.5. aptarti su mokiniais, jų 

tėvais (globėjais), mokytojais 

elektroninio nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

organizavimą ir gautus 

rezultatus; 

Geresni mokymosi pasiekimai. 

Standartizuotų testų rezultatai ne žemesni už 

šalies mokyklų vidurkį, progimnazijos mokinių 

nacionalinių mokinių pasiekimų rezultatai, 

lyginant su 2019 m. rezultatais, pagerės 0,1 %, 

skaičiuojant vidutiniškai surinktų taškų dalį.  

Bus išskirtos 2 sėkmės ir 2 tobulintinos sritys 

Klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai,  

metodinė taryba 

Per visus 

metus 

2.6. bendradarbiauti su švietimo 

pagalbos mokiniui specialistais; 

Mokymosi pagalbos specialistų konsultacijos, 

pagalba, patarimai, pastebėjimai dėl specialiųjų 

poreikių ir (ar) gabių mokinių tolesnio 

mokymosi, pagalbos teikimo 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo mokytojai, 

klasių auklėtojai, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Per visus 

metus 

3. Stiprinti profesinį 

augimą kuriant 

dialogo, susitarimų 

ir  konsultavimo 

kultūrą   

3.1. dalintis žiniomis iš 

seminarų, kursų metodinėse 

grupėse, metodinėje taryboje, 

mokytojų tarybos posėdžių 

metu; 

Gerosios patirties sklaida. 

Kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip vieną 

kartą per metus pasidalins informacija, gauta 

seminaruose, kursuose 

 

V. Garjonienė, 

V. Kerinienė, 

metodinė taryba 

Per visus 

metus 

3.2. organizuoti seminarų ciklą 

,,Šiuolaikinė pamoka“ (I dalis): 

seminarą ,,Šiuolaikinė pamoka“  

(lektorė O. Saranienė); 

 

Aktualių didaktinių nuostatų stiprinimas.  

Ne mažiau kaip 80 % 1–8 klasių mokytojų 

dalyvaus seminare 

S. Jonaitienė 

V. Garjonienė 

04-14 

3.2. organizuoti seminarų ciklą 

,,Šiuolaikinė pamoka“ (II dalis):  

edukacinę išvyką į Marijampolę 

,,Patirtinio mokymo patirtis“; 

 

Ne mažiau kaip 50 % mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo išvykoje ir pritaikys 

patirtinio mokymo idėjas 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė,  

V. Kerinienė,  

dalykų mokytojai 

06-19–20 

3.3. organizuoti seminarų ciklą 

,,Šiuolaikinė pamoka“ (IV dalis) 

Aktualių didaktinių nuostatų stiprinimas. Ne 

mažiau kaip 80 % 1–8 klasių mokytojų 

dalyvaus seminare 

S. Jonaitienė 

V. Garjonienė 

Gruodžio 

mėn. 
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 3.4. surengti konferenciją 

,,Vaikų emocinė gerovė – raktas 

į aukštesnius vaiko pasiekimus ir 

pažangą“; 

 

Gerosios patirties sklaida V. Kerinienė, 

R. Bačiulienė, 

L. Beniušienė 

Lapkričio 

mėn. 

3.5. surengti metodinę dieną 

„Veikti, būti, mokytis“; 

 

Metodinėje dienoje sėkmės istorijas pristatys 

ne mažiau kaip 20 % mokytojų 

Metodinė taryba Vasario 

mėn. 

3.6. įstoti į Lietuvos socialinio 

emocinio ugdymo asociaciją 

(LSEUA); 

 

100 % mokytojų taps LSEUA nariais S. Jonaitienė, 

V. Kerinienė, 

V. Garjonienė 

Sausio mėn. 

3.7. įsigyti nuotolinių mokymų 

Pedagogas.lt metinį abonementą 

Suteiks mokytojams galimybę mokytis 

nuotoliniu būdu jiems palankiu metu.  

Padės vykdyti tėvų švietimą, organizuojant 

tėvų susirinkimų metu seminarų peržiūrą 

nuotoliniu būdu jiems aktualia tema 

 

V. Kerinienė Vasario 

mėn. 

 

II. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimą emociškai saugioje ir įtraukioje aplinkoje 

1. Sudaryti saugias,  

partneryste grįstas, 

pažinimą 

skatinančias sąlygas 

bendruomenės 

bendradarbiavimui 

ir progimnazijos 

tobulinimo idėjų / 

kaizenų kėlimui  

 

1.1. atlikti tyrimą ,,Patyčių 

paplitimas progimnazijoje“; 

Išsiaiškinta, kokia dalis progimnazijos mokinių 

ir mokytojų patiria patyčias, kokio tipo 

patyčios dažniausiai pastebimos progimnazijoje 

 

Psichologas,  

socialinis pedagogas 

 

1.2. inicijuoti trišalius pokalbius 

,,Mokytojas-KLASĖS 

auklėtojas-mokinys ir jo tėvai 

(globėjai)“ pagal iš anksto 

sudarytą, tėvams (globėjams) 

patogų susitikimų grafiką;  

Ne mažiau kaip 50 % mokinių tėvų (globėjų) 

kartu su savo vaiku dalyvaus susitikimuose, 

kuriuose aptars asmeninę mokymosi pažangą, 

sėkmes, nesėkmes IR jų priežastis, bei numatys 

mokymosi būdus rezultatams gerinti 

Dalykų mokytojai,  

klasių auklėtojai 

Suderinta  

diena 

signaliniams 

trimestrų 

rezultatams 

aptarti 
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 1.3. organizuoti tėvų švietimą ir 

šeimų bendravimą, dalinantis 

patirtimi apie sėkmingos 

tėvystės veiksnius; 

Ne mažiau kaip 40 % mokinių tėvų dalyvaus 

jiems skirtuose susirinkimuose, paskaitose, 

mokymuose ir įgis žinių apie socialinio-

emocinio intelekto ugdymą ir jo įtaką vaiko 

pasiekimams ir pažangai 

Mokytojai,  

psichologas,  

socialinis pedagogas 

Per visus 

metus 

1.4. organizuoti Atvirų durų 

dieną progimnazijos 

bendruomenei; 

Mokinių tėvai pabendraus su mokytojais, 

specialistais, pasidžiaugs mokinių pasiekimais, 

aptars susikaupusias problemas, ras atsakymus 

į jiems rūpimus klausimus 

Dalykų mokytojai, 

S. Jonaitienė, 

V. Kerinienė, 

V. Garjonienė 

Balandžio 

mėn. 

1.5. įkurti Lauko klasę; 

 

Į Lauko klasės kūrimo grupę bus įtraukti 

mokiniai, jų tėvai (globėjai). Bus aukštesnis 

mokinių savijautos rodiklio įvertis  

Pagal progimnazijos 

direktoriaus įsakymą 

sudaryta darbo grupė, 

L. Narvilienė 

Liepos– 

rugpjūčio 

mėn. 

1.6. praturtinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

lauko žaidimų erdves; 

 

Įrengta erdvesnė lauko žaidimų aikštelė su 

saugumą užtikrinančia gumine danga 100 %, 

padidins vaikų fizinį ir emocinį saugumą 

V. Kerinienė,  

L. Narvilienė 

Birželio– 

rugpjūčio 

mėn. 

1.7. atnaujinti progimnazijos 

biblioteką; 

Biblioteka taps patraukliu informaciniu centru 

progimnazijos bendruomenei. Ne mažiau kaip 

50 % lankytojų bibliotekos paslaugomis ir 

ištekliais 

S. Jonaitienė, 

S. Katkuvienė, 

L. Narvilienė 

Birželio– 

rugpjūčio 

mėn. 

1.8. nuolat pildyti ,,Gerų darbų 

knygą“ ir apdovanoti mokinius;  

 

Pokytis, geri poelgiai. Pasididžiavimo savimi ir 

progimnazija jausmas 

Visa progimnazijos 

bendruomenė 

Per visus 

metus 

1.9. organizuoti bendruomenės 

sutelktumo renginį ,,Naktis 

progimnazijoje“; 

Didėja visus mokslo metus kultūringai 

besielgiančių mokinių skaičius 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Lapkričio 

mėn. 

1.10. įkurti Basakojų taką; Į Basakojų tako kūrimą bus įtraukti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo mokytojai, mokiniai ir jų 

tėvai (globėjai) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo mokytojai 

Balandžio –

birželio 

mėn. 
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 1.11. organizuoti 1–4 klasių 

renginį ,,Vakarojame kartu“; 

Mokiniai įgis bendradarbiavimo, bendravimo, 

pažinimo, kultūringo elgesio įgūdžių 

Pradinio ugdymo mokytojai Lapkričio 

mėn. 

1.12. organizuoti kassavaitinius 

bendruomenės susirinkimus 

,,Bendradarbystės erdvė“; 

 

Ne mažiau kaip 80 % bendruomenės narių 

dalyvaus kassavaitiniuose susirinkimuose, ne 

mažiau kaip 20 % iškels tobulinimo idėjas, ne 

mažiau kaip 10 % idėjų bus įgyvendinta 

S. Jonaitienė, 

V. Kerinienė, 

V. Garjonienė  

Per visus 

metus 

1.13. diegti LEAN metodiką; Vyks veiksmingi pokyčiai tobulinant ugdymą. 

Išlaikomas ne mažesnis kaip 98 % mokinių 

pažangumas 

S. Jonaitienė, 

V. Kerinienė, 

V. Garjonienė 

Per visus 

metus 

1.14. organizuoti seminarų ciklą 

,,Šiuolaikinė pamoka“ (IV 

dalis): respublikinę konferenciją 

,,Ateities mokykla“, skirtą 

Mokyklų bendruomenių 

metams; 

Sėkmės istorijos, kaip sėkmingai derinti 

skirtingus mokyklų bendruomenės grupių 

interesus, sustiprinti jų savarankiškumą ir 

naudą, tėvų ir mokinių įsitraukimą į 

bendruomenės gyvenimą ir iniciatyvą 

Progimnazijos bendruomenė Spalio mėn. 

(rudens 

atostogos) 

1.15. įkurti 1–4 klasių aktyvių 

mokinių klubą;  

Aktyvių mokinių klubas bendradarbiaus su 5–8 

klasių mokinių taryba, priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupėmis, su iniciatyvių 

tėvų grupe 

Pradinio ugdymo mokytojai Rugsėjo 

mėn. 

1.16. organizuoti administracijos 

susitikimus su progimnazijos 

mokinių savivaldos grupėmis; 

Demokratinis progimnazijos valdymas.  Laisvė 

savarankiškai priimti mokiniams svarbius 

sprendimus, spręsti aktualius klausimus 

S. Jonaitienė, 

V. Kerinienė, 

V. Garjonienė 

Pagal  

atskirus 

susitarimus 

1.17. sukurti pedagogų metinės 

veiklos vertinimo, siejamo su 

etatiniu modeliu, organizavimo 

tvarką. Su pedagogais susitarti 

dėl vadovo ir pedagogo metinio 

pokalbio organizavimo tvarkos. 

Pravesti metinius kuruojančių 

vadovų pokalbius su mokytojais 

Sukurta pedagogų metinės veiklos vertinimo, 

siejamo su etatiniu modeliu, organizavimo 

tvarka.Su pedagogais susitarta dėl vadovo ir 

pedagogo metinio pokalbio organizavimo 

tvarkos. Pravesti metiniai kuruojančių vadovų 

pokalbiai su mokytojais 

S. Jonaitienė, 

V. Kerinienė, 

V. Garjonienė, 

metodinė taryba 

Iki vasaros 

atostogų  

_______________ 
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VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Planui įgyvendinti bus skiriama 545,4 tūkstančių eurų savivaldybės biudžeto ir 519,8 tūkstančiai eurų valstybės biudžeto tikslinės dotacijos (mokymo) 
lėšų.   

2. Dalis plano bus finansuojama iš gautų pajamų – 42,6 tūkstančiai eurų (už patalpų nuomą – 8,5 tūkstančiai eurų, už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje – 

26,5 tūkstančiai eurų, kitos pajamas – 8,1 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 2020-01-16 d. posėdyje,  
protokolo Nr. (1.5.)-V3-1 
 
 
PRITARTA  
Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  
tarybos 2020-01-16 d. posėdyje,  
protokolo Nr. (1.4.)-V2-1 
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X. PRIEDAI 

 
 

 

 

 

 


