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                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     direktoriaus 2022 m. sausio 20 d. įsakymu  

     Nr. V1-6 

 

     PRITARTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     mokytojų tarybos 2022-01-20 d. posėdyje,  

     protokolo Nr. (1.5.)-V3-1 

 

     PRITARTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     tarybos 2022-01-20 d. posėdyje,  

     protokolo Nr. (1.4.)-V2-1 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS   
 

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2022 metų veiklos planas (toliau – Planas) sudarytas, atsižvelgus į 

Progimnazijos 2021–2025 metų strateginį planą, patvirtintą Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 

V1-98, 2012 m. spalio 22–26 d. Progimnazijoje atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 

ugdymo planą, patvirtintą Progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1–104, į projekto ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas 

diegiant kokybės krepšelį“, kurį finansuoja Europos Sąjunga, bei programos ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ Progimnazijos pokyčių projekto 

,,Bendruomeniškumą skatinančios integruotos veiklos“ dviejų metų veiklos planus, 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. 

2. Planas numato 2022 metų Progimnazijos vizijos įgyvendinimą, visos Progimnazijos bendruomenės telkimą bendrystei sprendžiant aktualius 

ugdymo klausimus, tikslingą Progimnazijos veiklos krypčių, tikslo, uždavinių bei priemonių uždaviniams vykdyti ir įgyvendinti pasirinkimą, 

Progimnazijos kaitos pokyčių planavimą. Planas apibrėžia prioritetus bei orientuotas į Progimnazijos vaikų ugdymosi ir mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimą siekiant kiekvieno vaiko ir mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant į individualias vaiko ir mokinio ugdymosi galimybes bei į 

visų Progimnazijos bendruomenės narių emocinio saugumo užtikrinimą, bendradarbiavimo stiprinimą įtraukioje ir emociškai saugioje aplinkoje.  
3. Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas Progimnazijoje, tenkinti vaikų ir mokinių ugdymosi poreikius ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies srityje, laiduoti pradinio ir pagrindinio (pirmosios dalies) išsilavinimo 
įsigijimą, vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojant vaikų ugdymui(-si) ir mokinių mokymui(-si) skirtus išteklius, skatinti 
visus Progimnazijos bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos rezultatų. 
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4. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybine švietimo strategija 2013–2022 

metams, Valstybinės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Vaiko teisių konvencija, Geros mokyklos koncepcija, Kretingos 

r. savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu. Atsižvelgta į Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, besikeičiančios socialinės ir kultūrinės 

aplinkos ypatumus, Progimnazijos bendruomenės reikmes, į mokinių turimą patirtį, ugdymosi poreikius ir interesus, veiklos rezultatus ir turimus išteklius.  
5. Planą parengė Progimnazijos direktoriaus 2021 m.gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V1-150 sudaryta darbo grupė. Jam pritarta Progimnazijos 

mokytojų tarybos 2022 m. sausio 20 d. (protokolo Nr. (1.5.)-V3-1), Progimnazijos tarybos 2022 m. sausio 20 d. (protokolo Nr. (1.4.)-V2-1) posėdžiuose. 
Planą įgyvendins Progimnazijos bendruomenė: vadovai, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, 
1–8 klasių mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su socialiniais partneriais, kitomis šalies ir Kretingos r. institucijomis. 
 

II. PROGIMNAZIJOS VIZIJA 
 

Moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti. 
 

III. PROGIMNAZIJOS MISIJA 
 

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (pagrindinio ugdymo pirmoji dalis), ugdyti mokinių bendrąsias 
kompetencijas saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

 

IV. PROGIMNAZIJOS FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 
 

 

FILOSOFIJA 
 

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

 

 

VERTYBĖS 
 

Atsakingumas, bendradarbiavimas, prasmingumas.  
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V. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

Siekiant įgyvendinti Progimnazijos 2021–2025 metų strateginį planą, kurio tikslas – kokybiško ugdymo organizavimas telkiant Progimnazijos 

bendruomenę bei du prioritetai – ugdymo kokybės gerinimas ir pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų ir vadovų savijautą, Progimnazijoje kūrimas, 2021 metų Progimnazijos veiklos plane buvo iškelti du tikslai: pirmas – kokybiško ugdymo 

organizavimas, telkiant Progimnazijos bendruomenę, antras – stiprinti bendradarbiavimą emociškai saugioje ir įtraukioje aplinkoje.  

Įgyvendintas pirmo tikslo – kokybiško ugdymo organizavimas, telkiant Progimnazijos bendruomenę – uždavinys: emocinio intelekto lavinimas, 

siekiant aukštesnių ugdymo(-si) tikslų uždavinys, pasiekti šie rezultatai: 2021-09-01 duomenimis Progimnazijoje sukomplektuota vienu komplektu 

mažiau nei pernai, sumažėjo mokinių skaičius 1–4 klasėse: ugdyti 523 mokiniai (2020-09-01 duomenimis. – 549 mokiniai), iš jų: ikimokyklinio ugdymo 

grupėse – 127, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 55, 1–4 klasėse – 183, 5–8 klasėse – 158 mokiniai. Progimnazijoje dirbo 4 vadovai (direktorius ir 3 

jo pavaduotojai ugdymui), 54 mokytojai, iš jų: ekspertų – 1, metodininkų – 21, vyresniųjų mokytojų – 12, mokytojų – 15, neatestuotų mokytojų – 5 ir 7 

pagalbos mokiniui specialistai, iš jų: psichologų – 2, socialinių pedagogų – 1, specialiųkų pedagoų – 2, logopedų – 2. 

2020–2021 m. m. pasiektas Progimnazijos 1–8 klasių mokinių 100 % metinis pažangumas (2019–2020 m. m. – 98,47 %). 47,92 % daugiau (nuo 

37,5 % iki 85,42 %) 4 klasių mokinių pasiekė pagrindinį lygį, lyginant su 2019 m. NMPP skaitymo rezultatais, patenkinamą lygį – 41,67 % mažiau (nuo 

43,75 % iki 2,08 %), pasiekusių pagrindinį lietuvių kalbos pasiekimų lygį skaičius padidėjo 0,52 % (nuo 46,15 % iki 46,67 %), iš pasaulio pažinimo 

padidėjo patenkinamu lygiu besimokančiųjų skaičius 12,28 % (nuo12,82 % iki 25,0 %), sumažėjo pagrindinį lygį pasiekusiųjų skaičius 2,95 % (nuo 

51,28 % iki 48,33 %) bei aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų skaičius 6,66 % (nuo 33,33 % iki 26,67 %). Lyginant su 2019–2020 m. m., 8 klasių 

mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį, skaičius padidėjo 11,94 % (nuo 7,41 % iki 19,35 %), sumažėjo pagrindiniu lygiu besimokančių mokinių skaičius 

17,68 % iš lietuvių kalbos ir literatūros, iš gamtos mokslų sumažėjo patenkinamą pasiekimų lygį pasiekusių 8 klasių mokinių skaičius 7,49 % (nuo 24,69 

% iki 17,20 %) ir pagrindinį lygį pasiekusių mokinių skaičius 6,89 % (nuo 61,73 % iki 54,84 %), padidėjo aukštesniuoju lygiu besimokančiųjų skaičius 

14,38 % (nuo 13,58 % iki 27,96 %).  

1–8 klasių mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl COVID-19 pandemijos, bei mokymosi praradimams kompensuoti, skirtos lietuvių 

kalbos, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (1-osios) (anglų), užsienio kalbos (2-osios) (rusų) bei kitų dalykų konsultacijos. 

Pritaikytas mokymosi pasiekimų vertinimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoti administracijos-dalyko mokytojo-klasės 

auklėtojo-mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų)-pagalbos mokiniui specialisto pokalbiai po I, II, ir III signalinių trimestrų. Išanalizuoti 2021 m. Progimnazijos 

4 ir 8 klasių mokinių NMPP matematikos ir skaitymo rezultatai: 4 klasėse surinktų taškų vidurkis iš matematikos – 27,3 iš 40 taškų (68,25 %), iš skaitymo 

– 20,8 iš 31 taško (67,1 %), 8 klasėse surinktų taškų vidurkis iš matematikos – 21,6 iš 50 taškų (43,2 %), iš skaitymo – 23,9 iš 37 taškų (64,59 %), 

ataskaitos paviešintos Progimnazijos interneto svetainėje https://www.kdp.lt/nmpp/.  

Progimnazijos visos dienos mokinių klubo ,,Veik“ ugdomosiose veiklose dalyvavo 1–4 klasių 20 mokinių iš 188 (10,64 %); sukurtoje 

savipagalbos grupėje „Mokinys mokiniui“ 13 mokinių iš 7–8 klasių suteikė 101 konsultaciją 5–8 klasių mokiniams (po 14–15 trumpalaikių / ilgalaikių 

konsultacijų per mėnesį), 5 mokiniai pasiekė asmeninę pažangą; įsteigtoje budinčioje klasėje organizuotas ugdymo personalizavimas išvedus mokinį iš 

pamokos dėl netinkamo elgesio – mokymosi pagalbą gavo 21 mokinys iš 5–8 klasių (bendras pažymių vidurkis pakilo bent vienu balu). 1–8 klasėse 

https://www.kdp.lt/nmpp/
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vykdytas individualios mokinio pažangos aptarimas, organizuoti trišaliai administracijos – klasės auklėtojo (dalyko mokytojo) – mokinio ir jo tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susitikimai. Mokinių pažangumo, mokymo namie ir priežiūros Progimnazijoje karantino metu rezultatai virtualiai aptarti su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) tėvų susirinkimų ,,Nuotolinis mokymasis: rezultatų aptarimas“ ir individualių susitikimų metu. Tėvams (globėjams, rūpintojams) 

organizuota nuotolinė paskaita „Emocijų higiena šeimoje“. 

Sistemingai teikta švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams. 1–4 klasių 15 mokinių buvo skirta ir 

teikta specialioji pedagoginė pagalba, iš jų: 2 – su dideliais, 12 – su vidutiniais, 1 – su nedideliais SUP, 5–8 klasėse mokėsi 36 SUP mokiniai: su 

nedideliais – 1, su vidutiniais – 28, su dideliais – 7 mokiniai. Organizuotas darbas su 74 vaikais ir mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: 

pilnai ištaisyta – 9, žymus pagerėjimas – 20, nežymus pagerėjimas – 43, be pagerėjimo – 2, bus tęsiamas darbas su 65 vaikais ir mokiniais. Socialinė 

pagalba teikta 162 Progimnazijos bendruomenės nariams: 137 mokiniams, 9 mokytojams, 16 tėvų. Problemos, dėl kurių buvo kreiptasi pagalbos: 

probleminis elgesys, pamokų nelankymas, krizinės situacijos, emociniai sunkumai, mokinių tarpusavio santykiai. Užvestos 2 socialinės rizikos mokinių 

bylos dėl vengimo mokytis, destruktyvaus elgesio pamokų ir pertraukų metu, teikta kompleksinė specialistų pagalba 3 mokiniams dėl psichologinių, 

emocinių priežasčių, bei smurto artimoje aplinkoje, nuolatinės konsultacijos vyko su 7 mokiniais dėl netinkamo elgesio, nesimokymo, dėl adaptacijos 

grįžus iš socializacijos centro. Progimnazijos psichologas suteikė individualias konsultacijas 67 mokiniams ir vaikams, 8 tėvams, 12 pedagogų dėl 

nepasitikėjimo savimi, save žalojančio elgesio, prislėgtos nuotaikos, aktyvumo sutrikimo, emocinių ir elgesio sunkumų. Organizuota 10 VGK posėdžių, 

kurių metu spręstos mokymosi, netinkamo elgesio, blogo pamokų lankymo, sveikatos, socialinės, mokymo namuose ir kitos problemos, atliktas vaikų ir 

mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminis įvertinimas bei nepažangių mokinių 

signalinių trimestrų rezultatų analizė: organizuoti susitikimai parengti individualūs mokymosi pagalbos planai. Dalyvauta prevenciniuose renginiuose: 

,,Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“, paskaitose sveikatinimo temomis. Atliktas 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos, 

tyrimas „Kaip gerai pažįstu savo ir kitų emocijas“ bei 4–8 klasių mokinių tyrimas „Mano savijauta progimnazijoje“ – net 91,38 % apklaustųjų teigė, kad 

jiems Progimnazijoje gera mokytis, 78 % jų patinka čia mokytis. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas mokytojai sėkmingai integravo 

socialinio-emocinio ugdymo programas ,,Zipio draugai“ ir ,,Kimochis“, 5–8 klasių auklėtojai į ugdymo turinį – socialinio ir emocinio ugdymo programą 

LION Quest ,,Paauglystės kryžkelės“. 

Pravestos tarpdalykine integracija paremtos pamokos, atviros veiklos Progimnazijoje ir už jos ribų: lietuvių, dailės edukacinė pamoka 

„Kūrybingumo ugdymas“, lietuvių kalbos ir etninės kultūros, šokio ir muzikos pamokos „Šv. Andrejus – advento pradžia“ ir ,,Mano gimtavietė“ prie 

Kretingos astronominio Saulės laikrodžio,pasaulio pažinimo pamoka ,,Kas valdo mūsų kūną“, dailės ir technologijų pamoka ,,Origamis“, emocinio-

socialinio ugdymo pamoka ,,Pamoka su Kimochis“, kūrybinė geografijos pamoka ,,Saulės sistemos modeliai“, lietuvių kalbos, etninės kultūros ir anglų 

kalbos pamoka ant Kartenos piliakalnio, lietuvių kalbos, dailės kūrybinės dirbtuvės Kvecių miške „Atgiję skaitytų kūrinių veikėjai“, vyko technologijų 

pamokos lauke „Draugystės sriuba“, istorijos ir lietuvių kalbos integruota veikla, skirta Vasario 16-ajai, pravestos patyriminio ugdymo pamokos, atviros 

integruotos veiklos: ,,Tu moki, tu gali, tau pavyks“, ,,Mano knygelės dar plonos...Mėlynos, žalios, raudonos...“, lietuvių kalbos ir dailės veikla „Kurk, 

patirk, reflektuok“, ,,Bitė tarė…“, ,,Į pagalbą vaikui per bendradarbiavimą ir kūrybą“ ir kt. Pravesti edukaciniai užsiėmimai Palangos Botanikos parke 

,,Parko augalijos įvairovė“, ,,Platelių dvaro istorija“ Žemaitijos Nacionaliniame parke, ,,Popieriaus gamyba“ Kretingos m. M. Valančiaus viešojoje 
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bibliotekoje ir kt. Organizuota edukacinė išvyka į Telšių miestą, į Plungės dvarą, žygis ant Pilalės kalno, pravestos ugdymo dienos: Padėkos diena, 

„Daukantiečių ugdymo diena“, Kovo 11-osios paminėjimo diena ir kt.  

Progimnazijos pedagogai kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 15 dienų, vadovai – 36 dienas (iš viso 373 d. ir 2116 val. daugiau negu 2020 m. – 

nuo 615 d., 2880,5 val. iki 1023 d., 5269,5 val.) – dalyvauta seminaruose: ,,Elgesio stiliai. Kaip išlaikyti pozityvų reiklumą komunikacijoje?“, 

„Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si)“, „Smart lentos programos naudojimo galimybės“, ,,Pedagogų streso valdymo ypatumai“, ilgalaikės 

programos „Švietimo įstaigos vadovo lyderystė mokinio ir mokyklos pažangai“ modulyje „Baimės anatomija: kaip nugalėti viešojo kalbėjimo baimę“, 

,,Kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ refleksija“, ,,Vertės kūrimo ir komunikavimo lyderystė mokyklos 

bendruomenėje“, kvalifikacijos tobulinimo programos „Microsoft Office 365: pritaikymas ugdymo procese“ moduliuose: „Praktinis pritaikymas“, 

„Skaitmeniniai mokymo įrankiai Teams aplinkoje“, „Naujovės“, mokymuose ,,Hibridinio ugdymo priemonės SWIVL taikymas bendrojo ugdymo 

švietimo įstaigose“, „Mokytojas – mokytojui“, virtualioje diskusijoje „Patirtinis ugdymas darželyje: kodėl ir kaip?“, konsultacijose: ,,Geros mokyklos 

rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“, ,,Pagalbos galimybės vaikams ir paaugliams, sergantiems depresija ir valgymo sutrikimais psichodinaminės 

terapijos požiūriu“, ,,Reikalavimai tekstinės medžiagos, skirtos silpnaregiui mokiniui, pritaikymui“, ,,Pozityvus pokyčių įgyvendinimas: pokyčio 

psichologija“, ,,Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veiklą“, vaizdo konferencijose: ,,Sinchroninio ir asinchroninio 

ugdymo kokybės užtikrinimas“, „Kad vaikų SEK (socialinis, emocinis, kultūrinis kontekstas) netaptų liftu į atskirtį švietime“, ,,Vaikas pasikeitusioje 

mokymo(si) aplinkoje“, „Dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika: ateitis prasideda šiandien“ ir kt. Skaityti pranešimai respublikinėse konferencijose 

,,Patyriminio ugdymo patirtys ir atradimai dirbant nuotoliniu būdu“, ,,Ateities mokykla“,  inicijuotas tarptautinis mokytojų judėjimas „Čia mano klasė“.  

Dalyvauta tarptautinio projekto veiklose „Meno avilio“ ir Britų tarybos medijų raštingumo projekte „Dideli maži ekranai“, Progimnazijoje 

organizuotas ,,Erasmus+“ projekto programos ,,Explore, Create and Know“ dalyvių iš šešių šalių susitikimas. Vadovai stiprino mokymo bei mokymosi 

lyderystę Europos Sąjungos finansuojame projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ – dalyvavo mokymuose  

pasirengiant diegti mokyklose atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Progimnazija dalyvavo atnaujinamų 

Bendrųjų programų diegimo tyrime – pedagogų komanda modeliavo pamokų stebėsenos pavyzdžius, reflektavo įgytą patirtį. Vyko tęstinio nacionalinio 

projekto ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ mokymai, individualizuotos konsultacijos, dalyvauta konferencijoje ,,Mokyklos (ne)standartas“. 

Organizuoti mokymai, vyko Asaichi, PDCA, Kaizen metodų taikymo konsultacijos pedagogams ir vadovams vykdant šalies projektą „Lean modelio 

diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose“,. Mokiniai dalyvavo kultūrinių intervencijų projekto „Istorijos. Vaizdais ir garsais“ edukaciniuose 

užsiėmimuose.Įvykytos ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ veiklos: suorganizuota nuotolinė respublikinė teorinė-

praktinė konferencija ,,Ateities mokykla“, įrengta „Vieno autoriaus galerija“ (surengtos 5 personalinės parodos), įgyvendintas savipagalbos grupės 

,,Mokinys – mokiniui“ modelis (13 mokinių suteikė 101 konsultaciją, 5 mokiniai pasiekė asmeninę pažangą), įsteigtoje budinčioje klasėje mokymosi 

pagalbą gavo 21 mokinys iš 5–8 klasių (mokinių bendras pažymių vidurkis pakilo bent vienu balu). Sukurto visos dienos mokinių klubo ,,Veik“ 

ugdomosiose veiklose dalyvavo 1–4 klasių 20 mokinių iš 188 (10,64 %), vykdytas mokymosi partnerystės ,,Kolega – kolegai“ modelis: daugiau kaip 60 

% pedagogų pravedė bent po vieną atvirą pamoką, daugiau nei 95 % jų stebėjo ir perėmė patirtį. Sudaryti patyriminio ugdymo aplankai, sukurtas 

pedagoginės sklaidos tinklas ,,Daukanto pedagogų edukacinės patirties bankas“. Pedagogams organizuota ilgalaikės programos „Efektyvi šiuolaikinė 
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pamoka“ edukacinė išvyka ,,Patirtinio mokymas“ į Plungę ir Telšius. 1–8 klasių 70,38 % mokinių (240 iš 341) vykdė ir ugdymo dienoje pristatė 

projektinius darbus, kurie patalpinti edukacinės patirties banke Office 365 platformoje. 

1–4 klasių mokiniai dalyvavo nacionalinių projektų ,,Sveikatiada“, ,,Olimpinė karta“, ,,Sveikai gyventi – gera“, ,,Žaidimai moko“, ,,Olimpinis 

mėnuo“, ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“, ,,Mokausi gamtoje ir iš gamtos per patirtinį ugdymą“ veiklose, STEAM projekte ,,Kuriu Lietuvai“, rajoniniame  

projekte „Pažinkime Kretingą“ ir kt., vadovai ir mokytojai – šalies projekto ,,Tęsk“ nuotolinėse refleksijose. Vykdytas mokyklinis etikos, dailės ir 

geografijos projektas ,,Žemė – žmonių planeta“, grupių bendruomenių projektai: ,,Bandymų ir atradimų dienelės“, ,,Augu Lietuvoj – šalelėj mylimoj“, 

„Mano gimtinė – mano namai“, „Šeimos modeliai, tradicijos, papročiai ir religija skirtingose pasaulio kultūrose“. Progimnazijoje vyko 5–8 klasių 

konkursas „Šauniausia klasė“, pradinių klasių ,,Kultūringiausio mokinio“ konkursas – nugalėtojai apdovanoti per Padėkos šventę.                                                                                                                                        

Dalyvauta tarptautiniuose virtualiuose konkursuose: mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų iniciatyvoje-konkurse „Sniego darbai“, piešinių ir 

plastikos konkurse ,,Wave on Wave“, piešinių konkurse ,,Ragana“, eilėraščių deklamavimo konkurse ,,Kalėdiniai skaitymai“.  informacinių technologijų 

konkurse „Bebras“, ADVENTUR geografijos žinių konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį“, 2–4 klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Ką parašysi, to 

neišdildysi“, mokinių piešinių konkursuose ,,Pravėriau vario vartelius“, ,,Žydintis medis“, ,,Mokytojas – mano superherojus“, ,,Lietuvos paukščiai 2021“, 

konkurse ,,Kamštelių vajus 2021“, anglų kalbos ir dailės konkurse „Mano augintinis“, atvirukų konkurse „Žiemos fantazija 2021“, saugesnio interneto 

viktorinoje, draugiškoje SEU olimpiadoje „Dramblys“, varžytuvėse ,,Tarmių lobynai“. Mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos, 

dailės, olimpiadų rajoniniuose etapuose. Organizuotas nuotolinis anglų kalbos poezijos festivalis–konkursas „My Valentine“, dalyvauta lietuvių kalbos 

diktanto, meninio skaitymo konkurse, anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“, 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Mano plunksnelė 2021“, 

konkursuose ,,Siųsk žinutę Lietuvai“, ,,Neužmirštuole, žydėk“. Organizuotos veiklos Lietuvių kalbos dienoms paminėti: Iš viso 2021 m. laimėta 20 

prizinių vietų: I vieta – 6; II vieta – 4; III vieta – 10 (pernai – 12 prizinių vietų: I vietos – 5, II vietos – 2, III vietos – 5) (žr. į 1 lentelę): 
 

1 lentelė 

Akademiniai mokinių laimėjimai  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas 

 

Laimėta vieta, pasiekimas 

1.  VII tarptautinis mokinių piešinių ir plastikos konkursas ,,Wave on Wave“  III vieta 

2.  Tarptautinė virtuali mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų konkursas-iniciatyva ,,Sniego darbai“  II ir III vietos 

3.  Tarptautinis 5–8 klasių mokinių eilėraščių deklamavimo konkursas ,,Kalėdiniai skaitymai“  I vieta 

4.  Šalies 1–12 klasių moksleivių nuotraukų konkursas ,,Kaip aš švenčiu mūsų laisvę?“ Nugalėtojai 

5.  Respublikinė geografijos „Mano Gaublys“ olimpiada 2 I, II ir III vietos 

6.  Respublikinis mažųjų skaitovų konkursas „Spalvingoje eilėraščių pievelėje 2021“ III vieta 

7.  Nacionalinis 17-asis kompiuterinio meno konkursas „Žiemos fantazija 2021“ I vieta 

8.  Respublikinės nuotolinės varžytuvės ,,Tarmių lobynai“  II vieta 
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9.  Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 2–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas ,,Ką parašysi, to 

neišdildysi“  

III vieta 

10.  Nacionalinio ,,Sveikatiados“ projekto konkursas „Šokio virusas“  Nugalėtojai ,,Už saugų masiškumą“ 

11.  Kretingos rajono 5–12 klasių mokinių dailės olimpiada  III vieta 

12.  Rajoninis virtualus konkursas ,,Siųsk žinutę Lietuvai“  III vieta 

13.  Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos olimpiada II vieta  

14.  Kretingos rajono 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas ,,Mano plunksnelė 2021“ 3 III vietos 

 

Jau keturioliktą kartą dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, šalies festivalyje „Dainuoju su mokytoju, mama, tėčiu, sese, 

broliu, draugais... , regioniniame festivalyje ,,Augu ir dainuoju Lietuvai,  rajoniniame Kovo 11–osios paminėjimo koncerte ,,Pavasario žiedai“, vykdytos 

veiklos, skirtos Vasario 16-ajai, vyko Lietuvių kalbos dienų renginiai, organizuotas susitikimas su būsimais pirmokais, 4 klasių mokinių išleistuvės 

Rugsėjo 1-osios renginys, Rūdaičių skyriaus 100-mečio jubiliejaus šventė, ,,Filmų vakaras“, viktorina „Ką žinau apie Lietuvą?“, patyriminis-edukacinis 

5–8 klasių renginys ,,Naktis mokykloje“, mokinių-tėvelių-mokytojų iniciatyva ,,Nykštukų Kalėdos – 100 nykštukų mokykloje“. Vyko Kalėdiniai 

šventiniai susitikimai su Kalėdų seneliu, pramogų-sporto-meno šventė ,,Ateinam vasarėlės pasitikti...“, priešmokyklinukų palydėtuvių į mokyklą šventės, 

organizuotas instrumentinės muzikos renginys „Diena su muzika“. Mokiniai paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos, mokytojų dieną bei Europos kalbų 

dieną. Surengtos virtualios mokinių kūrybinių darbų parodos, organizuotos išvykos po Kretingą, Vilniaus ir Klaipėdos miesto muziejus ir galerijas ir 

kitur, vyko užsiėmimai Kretingos muziejuje, M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, organizuotos akcijos: ,,Knygų Kalėdos“, ,,Kamštelių vajus“, gyvūnų 

globos akcija ,,Gera daryti gera“. įvyko labiausiai skaitančio mokinio rinkimai ir kt. Organizuotos tarpklasinės kvadrato, 3x3 krepšinio varžybos, 

lengvosios atletikos varžybos ,,Žemaitijos taurė 2020“, baudų metimų konkursas, konkursas ,,Turistinis kliūčių ruožas“, smiginio turnyras. Dalyvauta 

akcijoje ,,Solidarumo bėgimas“, plaukimo užsiėmimuose Kretingos r. poilsio ir sveikatingumo komplekse ,,Atostogų parkas“. Pravesti 98 sveikatos 

ugdymo renginiai 1919 vaikams ir mokiniams. Organizuotos fiziškai aktyvios pertraukos aktų ir sporto salėse, judriosios pertraukos Progimnazijos 

kieme. Įgyvendintos mokinių tarybos iniciatyvos: savaitė ,,Su šlepetėmis“, savaitė be uniformos (švarkų), „Kaip pasiekti svajonę“.  

Apklausos būdu ištirtas 1–7 klasių mokinių neformaliojo švietimo veiklų poreikis. Panaudotos visos neformaliojo švietimo programų vykdymui 

skirtos valandos (žr. į 2 lentelę):  

 

2 lentelė 

 

Neformalusis švietimas 2020–2021 mokslo metai 2021–2022 mokslo metai 

1. Neformaliojo švietimo programų 

skaičius 1–8 klasėms 
24 29 

2. NVŠ programų veiklos kryptys 8 – meninė (muzikos, šokio, teatro meno, dailinio 

ugdymo ir kt. kryptys), 3 – etnokultūros, 3 – sportinė, 

8 – meninė (muzikos, šokio, teatro meno, dailinio 

ugdymo ir kt. kryptys), 3 – etnokultūros, 3 – sportinė, 



10 

 

3 – gabių ir talentingų vaikų ugdymo, 1 – saugaus 

eismo, 1 – sveikos gyvensenos, 5 – kitos (namų 

darbų akademija, mokinių klubas ir kt.) 

3 – gabių ir talentingų vaikų ugdymo, 1 – saugaus 

eismo, 1 – sveikos gyvensenos, 5 – kitos (namų 

darbų akademija, mokinių klubas ir kt.) 

3. Programose dalyvaujančių 1–8 

klasių mokinių skaičius 
323 (93,35 %) 229 (67,16 %) 

4. Skirtų valandų skaičius 1–8 

klasėse 

34 34 

 

Įgyvendintos antro tikslo – modernios ir šiuolaikiškos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas – veiklos: įrengta dailės (keramikos) studija: nupirkta ir 

instaliuota keramikos krosnis, degimo lentynos, žiedimo staklės, valdymo prietaisas ir plautuvė su valymo įrenginiu, įrengtos skaitymo ir rašymo zonos,  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų žaidimų aikštelėje pakeistas smėlis ir atlikti jo laboratoriniai tyrimai.  

Atnaujintos Progimnazijos Rūdaičių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Žvirbliukai“ patalpos pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

Atnaujinti gėlynai  Progimnazijos kiemelyje ir erdvė prie pagrindinio įėjimo. 

Užsakyti 4 moduliniai akustiniai minkštasuoliai su atlošu 1–4 klasių mokiniams, 6 foteliai ir lentynos (antresolės su durelėmis) bibliotekai bei 

akustiniai baldai – foteliai 1–4 klasių mokiniams antrame aukšte, kurie bus pagaminti ir pristatyti 2022 metų pradžioje. Iš laimėto projekto lėšų užsakytos 

prekės sportui pradinių klasių mokiniams.  
Įsigytos ir įvaldytos 5 interaktyvios SMART lentos, ne mažiau kaip 10 % gamtos mokslų pamokų vyko ne klasėse. Įsigyti 2 komplektai įrangos, 

skirtos hibridiniam ugdymui. 

Progimnazijos teritorijoje įrengta 24 vietų lauko klasė. 

Įrengta atvira erdvė, skirta mokinių darbams eksponuoti – veikė reguliariai besikeičianti ,,Vieno autoriaus galerija“ (5 prsonalinės parodos). 

Įrengta Progimnazijos Rūdaičių skyriaus 100-metę gyvavimo istoriją atvaizduojanti siena ,,Mano gimtinė – mano mokykla“.                                                                                                 

Pritvirtintas paruoštas stendas LEAN mokymams mokytojų kambaryje. Prie jo vyksta kassavaitiniai LEAN susirinkimai, sprendžiamos iškilusios 

problemos, teikiamos idėjos progimnazijos veiklos efektyvumui didinti, įtraukiant visą progimnazijos bendruomenę. 

Basakojų tako ir lauko lysvių įrengimas perkeltas į 2022 metus.  

 

 

VI. 2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS  
 

Ugdymo proceso tobulinimas įtraukiant visą bendruomenę. 
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VII. 2022 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Uždaviniai tikslui 

pasiekti 

Priemonės uždaviniui 

įgyvendinti 
Laukiamas rezultatas Atsakingi, vykdytojai Data 

Veiklos prioritetas: ugdymo proceso tobulinimas įtraukiant visą bendruomenę. 

I tikslas – mokymosi pasiekimų gerinimas per eksperimentines, kūrybines ir vertybines patirtis.  

1.  Tobulinti 

ugdymą(si) 

atsižvelgiant į 

atnaujinamas 

ugdymo 

programas. 

1.1. Dalyvavimas mokymuose,  

kvalifikacijos tobulinimo 

programose diegiant atnaujintą 

ugdymo turinį.  

 

Mokytojai susipažins su iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-SFA-V726-03-0001 parengtu 

bendrųjų programų projektu ir pasiruoš atnaujintų programų 

įgyvendinimui (UTA). 

100 % įgyvendintos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos (40 akad. val.) ,,Šiuolaikinė pamoka“ veiklos. 

Visa pedagogų 

bendruomenė 

 

Per  

visus metus 

 

1.2. Progimnazijos vidaus 

veiklos dokumentų rengimas ir 

atnaujinimas 

 

 

Bus parengti nauji vidaus veiklos dokumentai, susiję su bendrųjų 

programų atnaujinimu, atnaujinamos vidaus tvarkos pagal 

galiojančius įstatymus. Dokumentai susipažinimui bus patalpinti 

Progimnazijos svetainėje www.kdp.lt ir įrašyti į Progimnazijos 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 priedą.   

Administracija  

 

 

Per visus 

metus 

1.3. Ugdymo dienų 

organizavimas. 

100 % mokinių bus įtraukti į praktinę-kūrybinę veiklą ir įgis 

eksperimentinio mokymosi patirties. 

Dalykų mokytojai Per visus 

metus 

1.4. Nuoseklus socialinio-

emocinio ugdymo programų 

integravimas į ugdymo turinį. 

80 % ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų bei 100 % 

1–8 klasių mokinių dalyvaus įgyvendinant socialinio-emocinio 

ugdymo programas: ,,Dramblys“, ,,Kimochis“, ,,Zipio draugai“, 

,,Antras žingsnis “, LION Quest ,,Paauglystės kryžkelės“. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai,  

1–8 klasių auklėtojai 

Per visus 

metus 

1.5. Tarpdalykinės integracijos 

projektų 1–8 klasėse vykdymas. 

Ne mažiau kaip 75 % 1–8 klasių mokinių rengs ir vykdys 

tarpdalykinės integracijos projektus. Ne mažiau kaip 80 % 

projektų bus pristatyti bendruomenei ir patalpinti Office 365 

platformoje. 

Mokytojai,  

metodinė taryba 

Per  

visus metus 

1.6. Integruotų, patyriminių-

eksperimentinių veiklų, renginių 

organizavimas 

Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvaus integruotose, 

patyriminėse-eksperimentinėse veiklose, renginiuose. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Per visus 

metus 

http://www.kdp.lt/
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1.7. Lauko aplinkų įrengimas ir 

pritaikymas patyriminiam 

ugdymui.  

Bus įrengtas Basakojų takas ir lauko lysvės, pritaikytos kitos 

erdvės lauke vaikų ir mokinių patyriminiam ugdymui. 

L. Narvilienė, 

mokytojai 

Per visus 

metus 

1.8. Valstybinių švenčių – 

Lietuvos valstybės atkūrimo ir 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienų – paminėjimas. 

Bus ugdomos vaikų ir mokinių pilietiškumo bei kultūrinės 

kompetencijos: pagarba valstybės simboliams ir valstybinių 

švenčių tradicijoms.  

Ž. Sabaliauskaitė,  

1–8 klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

02-16 ir  

03-11 d. 

1.9. Dalyvavimas mokomųjų 

dalykų olimpiadose, 

konkursuose. 

Gilinamos dalykų žinios, gebėjimai. Gerės išskirtinių gebėjimų 

turinčių mokinių ugdymas ir saviraiška. Laimimos prizinės 

vietos įtakos asmens savivertės augimą bei Progimnazijos 

įvaizdžio kūrimą. 

Dalykų mokytojai Pagal    

olimpiadų,  

konkursų  

vykdymo   

datas 

1.10. Dalyvavimas 

tarptautiniuose, šalies 

projektuose. 

Bus 100 %  įgyvendintos projektų ,,Istorijos. Garsais ir vaizdais“, 

,,Erazmus+“, ,,Renkuosi mokyti“, ,,Kokybės krepšelis“ veiklos. 

Projektų 

įgyvendinimo 

grupės 

Per visus  

metus 

1.11.  ,,Budinčios klasės“ 

veiklos organizavimas. 

Vykdomas personalizuotas ugdymas ir teikiama mokymosi 

pagalba. Pasiektas 100 % 1–8 klasių mokinių metinis 

pažangumas. 

,,Budinčios klasės“ 

veiklos 

koordinatoriai  

Per visus 

metus 

1.12.  Visos dienos mokinių 

klubo ,,Veik“ veiklos 

organizavimas. 

Veikia visos dienos visapusiškas ugdymas. Visos dienos mokinių 

klubą ,,Veik“ lankys ne mažiau kaip 20 pradinių klasių mokinių. 

Teikiama individuali mokymosi pagalba mokiniams atliekant 

namų ruošos darbus. 

I. Jonauskienė, 

mokytojai 

Per visus    

metus 

1.13.  Organizuoti savipagalbos 

grupės ,,Mokinys-mokiniui“ 

veiklą. 

Ne mažiau kaip 10 % 4 klasių mokinių teiks mokymosi pagalbą 

1–2 klasių mokiniams. Bent 1 % 1–2 klasių savipagalbos grupės 

mokinių pasieks pagrindinį lygį. 

Mokytojai,  

I. Jonauskienė 

Per visus 

metus 

1.14. Dalyvavimas socialinių 

partnerių surengtose 

tarptautinėse ir respublikinėse 

mokinių kūrybinių darbų 

parodose bei jų organizavimas ir 

inicijavimas. 

Mokinių kūrybiniai darbai bus matomi ne mažiau kaip 5 

socialinių partnerių suorganizuotose ir ne mažiau kaip 2 

Progimnazijos inicijuotose parodose. 

Ž. Sabaliauskaitė  Pagal 

gautus   

 

pakvietimus 
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2. Kelti 

bendradarbiavimo 

kultūrą ir skatinti 

kolegialų 

mokymąsi. 

2.1. Atvirų pamokų, užsiėmimų 

vedimas, edukacinių veiklų 

organizavimas. 

Ne mažiau kaip 60 % mokytojų per metus praves atviras 

pamokas, užsiėmimus, organizuos edukacines veiklas. 

 Metodinės grupės Per visus 

metus 

2.2. Savipagalbos grupės 

,,Kolega-kolegai“ modelio 

taikymas. 

 

 

Taikomas mokymosi partnerystės ,,Kolega-kolegai“ modelis. Ne 

mažiau kaip 95 % Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų perduos ir (ar) perims kolegialią patirtį, tarpusavyje 

susitarus dėl konkrečios ugdomosios veiklos, pamokos.  

 D. Beivydienė Per visus 

metus 

2.3. Mokyklinio konkurso 5–8 

klasėse ,,Šauniausia klasė“ 

organizavimas. 

Organizuojami šauniausios klasės rinkimai 5–8 klasėse, 

apdovanojami nugalėtojai. Padidės mokinių mokymosi  

motyvacija, socialinis aktyvumas ir įsitraukimas į Progimnazijos 

organizuojamas veiklas. Skatinama mokinių lyderystė. 

N. Andriuškytė,  

5–8 klasių auklėtojai 

Per visus 

metus 

2.4. Mokyklinio konkurso 1–4 

klasėse ,,Kultūringiausias 

mokinys“ organizavimas. 

Organizuojami kultūringiausio mokinio rinkimai 1–4 klasėse, 

apdovanojami nugalėtojai. Augs mokinių vidinė kultūra, 

skatinamas mokinių atsakomybės jausmas. 

R. Marciulevičienė,  

1–4 klasių auklėtojai 

Per visus 

metus 

2.5.  Pedagoginės patirties banko 

pildymas Office 365 

platformoje. 

Ne mažiau kaip 50 % pedagogų patalpins savo veiklos 

pavyzdžius, pamokų ir vykdytų projektų aprašymus, Office 365 

platformoje. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

metodinė taryba 

Per visus 

metus 

2.6. LEAN metodikos sklaidos 

vykdymas. 

Vidiniai instruktoriai praves mokymus Progimnazijos 

bendruomenei. 

Vidiniai 

instruktoriai 

03 mėn. 

2.7. Metodinės dienos 

,,Patyriminio ugdymo 

veiksmingumas“ organizavimas. 

Suorganizuotoje metodinėje dienoje ,,Patyriminio ugdymo 

veiksmingumas“ ne mažiau kaip 15 % pedagogų pasidalins 

patyriminio ugdymo praktika. 

Metodinė taryba,  

V. Garjonienė 

2022-02-

15 

2.8. Respublikinis forumas 

,,Galimybė keistis ir tobulėti“. 

 

Ne mažiau kaip 50 % Progimnazijos mokytojų dalyvaus  

suorganizuotame respublikiniame forume. 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė, 

metodinė taryba 

2022-03-

17 

2.9. Patyriminio ugdymo 

aplankų  kūrimas. 

Sukauptas ir papildytas patyriminių ugdymo aplankų bankas 

Progimnazijos bibliotekoje. 

Mokytojai 01–06 

mėn. 

2.10. Renginių, skirtų Simonui 

Daukantui, organizavimas. 

Per metus bus suorganizuoti ne mažiau kaip du Simonui 

Daukantui skirti renginiai, į kuriuos įsitrauks visa Progimnazijos 

bendruomenė. 

Pedagogai 09–10 

mėn. 
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VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI   
 

Planui įgyvendinti bus skiriama 561,6 tūkstančių eurų Kretingos r. savivaldybės biudžeto ir 875,4 tūkstančiai eurų valstybės biudžeto tikslinės 

dotacijos (mokymo) lėšų.  Dalis plano bus finansuojama iš gautų pajamų – 63,0 tūkstančiai eurų (už patalpų nuomą – 5,5 tūkstančiai eurų, už vaikų 

išlaikymą Progimnazijoje – 16,5 tūkstančiai eurų, kitos pajamos – 41,0 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 Progimnazijos mėnesių planuose.   

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

________________________ 

2.11. Iniciatyvių Progimnazijos 

vaikų ir mokinių tėvų grupės 

inicijuotų veiklų organizavimas. 

Kartu su Progimnazijos vaikų ir mokinių iniciatyvių tėvų  grupe 

per metus bus įgyvendintos ne mažiau kaip dvi  priemonės, 

skatinančios vaikų ir mokinių motyvaciją ugdytis bei mokytis, 

dar geriau jaustis Progimnazijoje. 

N. Liubinas, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

pedagogai 

Per visus 

metus 

2.12. Susitikimai ir veiklos su 

profesionalaus meno kūrėjais. 

Per metus 5–8 klasių mokiniai susitiks ir susipažins ne mažiau 

kaip su trimis autoriais ir jų kūryba. 

Ž. Sabaliauskaitė Per visus 

metus 

3.  Taikyti 

informacinių 

technologijų 

priemones 

ugdymo procese. 

3.1. Naujosios medijos (vaizdo, 

garso, socialinių tinklų, 

reklamos irk t.) raštingumo 

gerinimas per projektinę veiklą. 

Mokinių skaitmeninės kompetencijos ugdymas. Pedagogai Per visus 

metus 

3.2. Mokymai apie praktinį 

hibridinės klasės įrangos 

pritaikymą. 

1–8 klasių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistai gebės 

naudotis hibridinės klasės įranga.  

E. Miežetienė, 

S. Bambalas 

02 mėn. 

3.3. IKT priemonių naudojimas 

pamokose. 

Mokinių kompetencijų ugdymas naudojant SMART lentą, 

planšetes, televizorius, multimediją, EMA ir EDUKA pratybas, 

MIKO knygą ir kitas skaitmenines priemones. 

Pedagogai Per visus 

metus 


