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                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu  

     Nr. V1-13 

 

     PRITARTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     mokytojų tarybos 2023-01-26 d. posėdyje,  

     protokolo Nr. (1.5.)-V3-1 

 

     PRITARTA 

     Kretingos Simono Daukanto progimnazijos  

     tarybos 2023-01-31 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, 2022-10-11 d. atlikto Progimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaitą, 202–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo 

planą, patvirtintą Progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1–104 bei šio įsakymo pakeitimais ir papildymais, Kretingos rajono 
savivaldybės švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ planuojamas veiklas, 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. 
Planas numato 2023 metų atviros, saugios ir savitų bruožų turinčios 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 pažangos planavimą. Planas apibrėžia prioritetus bei orientuotas į Progimnazijos formalaus ir neformalaus 

ugdymo kokybę visiems progimnazijos mokiniams ir jų mokymosi pasiekimų gerinimą modernizuojant ir plečiant Progimnazijos infrastruktūrą, siekiant 
padidinti inovatyvių ugdymo(-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą bei pagerinti įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo galimybes, sudarant 
tinkamas sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ugdymo prieinamumui bei plėtojant ir stiprinant įtraukiojo ugdymo galimybes Progimnazijoje.  

2. Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas diegiant atnaujintą ugdymo turinį 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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3. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Vaiko teisių konvencija, Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairėmis, Geros mokyklos koncepcija, Geros mokyklos koncepcija, 

Kretingos r. savivaldybės 2020–2024 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.  
4. Planą parengė Progimnazijos direktoriaus 2022 m.gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-149 sudaryta darbo grupė. Jam pritarta Progimnazijos 

mokytojų tarybos 2023 m. sausio 26 d. (protokolo Nr. (1.5.)-V3-1), Progimnazijos tarybos 2023 m. sausio 31 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. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  
 

Orientuojantis į 2021–2025 metų strateginio plano tikslą – kokybiško ugdymo organizavimas telkiant Progimnazijos bendruomenę bei 

prioritetus – ugdymo kokybės gerinimas ir pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vadovų 

savijautą, Progimnazijoje kūrimas – 2022 metų veiklos plane iškeltas ir įgyvendintas tikslas – mokymosi pasiekimų gerinimas eksperimentinėmis, 

kūrybinėmis ir vertybinėmis patirtimis. Metų tikslui pasiekti numatyti trys uždaviniai. 

Pirmo uždavinio – tobulinti ugdymą(si) atsižvelgiant į atnaujinamas ugdymo programas –  įgyvendinimas. Progimnazijos pedagogai 

kryptingai tobulino atnaujinto ugdymo turinio, skaitmeninių mokymo priemonių taikymo, integruoto ugdymo ir kitas Progimnazijos prioritetuose 

numatytas kompetencijas. Įvairiuose mokymuose kvalifikaciją kėlė 847 dienas: pedagogai – 693, vadovai – 154 dienas. Vienam pedagogui vidutiniškai 

teko 11,75, vienam vadovui – 38,5 dienos. Suorganizuotas respublikinis forumas „Galimybė keistis ir tobulėti“. Parengtos kvalifikacijos tobulinimo 

programos: ,,LEAN vadybos taikymas mokyklos tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui“ regiono pedagogams; „Lūkesčiai ir galimybės priimant 

ir ugdant kiekvieną vaiką“ rajono pedagogams; ,,Efektyvi šiuolaikinė pamoka“ Progimnazijos pedagogams  ir 100 % įgyvendintos programų veiklos. 

Parengtas 2021–2024 metų atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo priemonių planas – vykdyta mokytojų apklausa dėl pasirengimo UTA 

įgyvendinimui, diskusijos, parengti ir išanalizuoti kompetencijų žemėlapiai, supažindinti tėvai visuotiniame susirinkime, informacija skelbiama 

svetainėje https://www.kdp.lt/uta/. 100 % priešmokyklinio ugdymo mokytojų yra pasirengę ir nuo 2022-09-01 įgyvendina atnaujintą bendrąją 

prišmokyklinio ugdymo programą.  

100 % įgyvendintas projektas ,Kokybės krepšelis“: skaitymo ir rašymo įgūdžių lavinimo veiklose dalyvavo  3–4 klasių 22 mokiniai. Visos 

dienos mokinių klubo „Veik“ veiklose dalyvavo  1–4 klasių 20 mokinių (10,64 %). Savipagalbos grupėje ,,Mokinys – mokiniui“ 4 klasių mokiniai teikė 

mokymosi pagalbą 20-čiai % 1–2 klasių mokinių. 5–8 klasių ,,Budinčioje klasėje“ 21 mokinys pasiekė asmeninę pažangą. Taikyta integruoto ugdymo 

praktika: 100 % mokinių įsitraukė į praktinę-kūrybinę veiklą, įgijo eksperimentinio mokymosi patirties organizuotose ugdymo dienose: tarpdisciplininio 

meno ugdymo dienos ,,Įvietinimas“, „Augu Lietuvoje“, „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“, „Jei žemė galėtų kalbėti...“, „Keliauk. Ieškok. Pažink“ 

ir kt. 82,79 % 1–8 klasių mokinių vykdė tarpdalykinės integracijos projektus, kurie yra patalpinti Office 365 platformoje. Progimnazijoje organizuotas 

respublikinis 2–5 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Ką parašysi, to neišdildysi“, rajoninis 4 klasių mokinių anglų kalbos konkursas ,,Spelling bee“. 

Geri mokinių pasiekti rezultatai tarptautiniuose, šalies ir Kretingos rajono konkursuose, olimpiadose – laimėta 31 prizinė vieta (pernai – 20): I vietų – 

11; II vietų – 12; III vietų – 8. Mokslo pirmūnai, olimpiadų, konkursų nugalėtojai Padėkos dienoje apdovanoti padėkomis, 5–8 klasių mokslo pirmūnai 

ir išvyka į edukacinį medijų centrą ,,Lojoteka“. Veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, 86 % mokinių teigė, kad Progimnazijoje vyksta įdomios 

veiklos.  

2022–2023 m. m. 3,31 % daugiau 4 klasių mokinių iš lietuvių kalbos įvertinta pagrindiniu pasiekimų lygiu, 11 % padidėjo aukštesnįjį lygį 

pasiekusių mokinių skaičius. Iš pasaulio pažinimo 9,33 % padidėjo aukštesniuoju lygiu įvertintų ketvirtokų, 7,67 % padidėjo pagrindinį lygį pasiekusių 

mokinių skaičius. 8 klasių mokinių iš lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinį lygį pasiekusiųjų skaičius padidėjo 26,79 %.  8 klasės mokinių NMPP 

rezultatai: matematikos pasiekimų vidurkis – 59,1 balo (20,5 balo viršija Kretingos r. bei 18,1 balo viršija šalies mokinių balų vidurkius); gamtos mokslų 

– 53,8 balo (3 balais aukštesnis už savivaldybės bei 3,1 balo aukštesnis už šalies mokinių vidurkius); socialinių mokslų – 61,3 balo (11,9 balo aukštesnis 

https://www.kdp.lt/uta/
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už savivaldybės ir 11,6 balo aukštesnis už šalies vidurkius. Išorės vertintojų išvadose teigiama, kad Progimnazijoje Kokybės krepšelio projekto 

įgyvendinimo metu pažanga padaryta visose vertinimo srityse: 1. Rezultatai, 2. Pagalba mokiniui, 3. Ugdymo(si) procesas. Vieno veiklos kokybės 

rodiklio – 3.2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – įvertinimas pagerėjo iš 3 lygio į 4 lygį, 8 veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių 

įvertinimas pagerėjo iš 2 į 3 lygį: 1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga, 2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą, 2.2. Orientavimasis į mokinio 

poreikius, 2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, 3.1. Ugdymosi planavimas, 3.3. Ugdymo(si) 

organizavimas, 3.4. Mokymasis ir 3.5. (Įsi)vertinimas ugdymui. Vieno veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklio 1.1. Asmenybės tapsmas pažanga 

stebima tame pačiame – 3 vertinimo lygyje.  

Antro uždavinio – kelti bendradarbiavimo kultūrą ir skatinti kolegialų mokymąsi –  įgyvendinimas. Du Progimnazijos vadovai ir septyni 

pedagogai, dalyvavę Europos sąjungos finansuojame projekte, sėkmingai sertifikuoti – įgijo vadybinių LEAN metodo kompetencijų. Taikant LEAN 

metodą nuosekliai vedami kassavaitiniai susirinkimai „Bendradarbystės erdvė“, kuriuose ugdosi darbuotojų bendravimo kultūra, yra galimybė visiems 

reikšti savo nuomonę bei siūlyti idėjas. Veikia iniciatyvių tėvų grupė, kuri aktyviai teikia pasiūlymus bendradarbiavimui stiprinti. 2022 m. tėvų grupė 

pasiūlė idėjas ir kartu su mokiniais jas įgyvendino: parengė Progimnazijos aplinkas Velykų, Kalėdų, Pyragų dienos tradiciniams renginiams organizuoti. 

Bendradarbiaujant formuojamos mokinių vertybinės nuostatos, pagarba valstybės simboliams ir tautos tradicijoms. Suorganizuoti visi metų plane 

numatyti šventiniai, tradiciniai renginiai. Vykdomas tėvų švietimas: Progimnazijos psichologo paskaitos ,,Pozityvus bendravimas su vaikais“, „Vaikų 

netinkamas elgesys: kodėl taip būna ir kaip jo išvengti“, dalyvauta rajono tėvų švietimo ciklo paskaitoje „Žydų pedagogika – kaip auginami genijai ir 

milijonieriai“. Vyko virtualios atvirų durų dienos. Iniciatyvių tėvų grupės narė parengė diskusiją mokiniams ,,Socialinis darbas – prestižinė ar gėdinga 

specialybė?“  Progimnazijos mokinių taryba  kartu su Dienos veiklos centru inicijavo akcijas beglobiams gyvūnams. 

Užmegzti bendravimo ryšiai su šalimis, tarptautinio ,,Erazmus+“ projekto partnerėmis. Mokiniai su mokytojais aplankė Turkiją, Lenkiją, kartu 

su projekto dalyviais vykdė įvairias edukacines veiklas. Dalyvaujant projekto veiklose sustiprėjo motyvacija mokytis anglų kalbos ir pažinti pasaulio 

šalis. Progimnazija tapo DofE  programas vykdanti institucija, mokytojai tobulino socialines, emocines, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kultūrinę, 

pažinimo ir komunikacijos kompetencijas. Įvykdytas respublikinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ ir įgyvendintos visos planuotos 

bendruomeniškumą skatinančios integruotos veiklos. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Dailės akademija, „Meno aviliu“, Klaipėdos 

Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru, Kretingos sporto mokykla. Mokytojai dalyvavo Kretingos r. švietimo centro projekte „Mokytojas – 

mokytojui“, jungiančiame mentorius ir naujai pradėjusius dirbti mokytojus. 

Daugiau kaip 60 % pedagogų vykdė gerosios patirties sklaidą ir per metus pravedė atviras, integruotas pamokas, užsiėmimus, organizavo 

edukacines veiklas muziejuose, parkuose, viešojoje bibliotekoje, delfinariume ir kt. Pravestos atviros integruotos veiklos: ,,Sėklų karalystėje“, ,,Duonos 

riekelėj žiemkenčio kelias“, ,,Varnėno inkile“, ,,Linksmosios figūros“, ,,Vabaliukų pasaulyje“, ,,Smėlio laboratorija“ ir kt.; atviros integruotos pamokos: 

„Šv. Jurgis – pirmosios žalumos šventė“ Jonučio sodyboje, „Mūsų pomėgiai“, ,,Lietuvos medžiai“, ,,Elektroninio laiško rašymas apie atostogas draugui“, 

,,Baltijos auksas – gintaras“, „Mano diena“ ir kt. Suorganizuotos rajoninės priešmokyklinio amžiaus vaikų varžytuvės ,,Judėk. Mąstyk. Nugalėk“, 

išvykos-pamokos „Geografinis takas“, ,,Su Daukantu auginame Lietuvą“. Veikė 2–4 klasių mokinių patirtinė vasaros stovykla „Pamatyk, išbandyk, 

pajusk“ ir kt. 
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Taikytas mokymosi partnerystės ,,Kolega – kolegai“ modelis, daugiau kaip 95 % Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

perdavė kolegialią patirtį. Pedagoginės patirties banko Office 365 platformoje pedagogai patalpino savo veiklos pavyzdžius, pamokų ir vykdytų projektų 

aprašymus. Nuotoliniu būdu suorganizuotoje metodinėje dienoje „Patyriminio ugdymo veiksmingumas“ dalyvavo 52 pedagogai, 27 % iš jų pasidalino 

patyriminio ugdymo praktika, skaityta 14 pranešimų. 

Progimnazijoje atlikta mokinių savijautos apklausų duomenų palyginamoji analizė parodė, kad sumažėjo rizikos veiksnių poveikis mokiniams: 

75 % 4–8 klasių mokinių nurodė, kad iš jų Progimnazijoje niekas nesityčiojo, 95 % – jie niekada nesityčiojo iš kitų mokinių; 69 % 1–8 klasių mokinių 

tėvų nurodė, kad jų vaikas jautėsi gerai ar labai gerai, 88 % tėvų – vaikas į Progimnaziją eina noriai, 90 % – vaikas yra reikšmingas, jo idėjos palaikomos.  

Trečio uždavinio – taikyti informacinių technologijų priemones ugdymo procese  –  įgyvendinimas. 

Progimnazija, siekdama skatinti  informacinių technologijų priemonių naudojimą ugdymo procese, inicijavo ir suorganizavo tarptautinę virtualią 

mokinių ir mokytojų kūrybinę iniciatyvą-konkursą „TRAPI TAIKA“, į kurią įsitraukė 48 Lietuvos mokyklos, 1 Rumunijos mokykla, pateikti 178 

kūrybiniai darbai. Bendradarbiaudama su Kretingos r.  kultūros centru Progimnazija parengė respublikinio mokinių ir mokytojų konkurso „Aš matau 

tokį pasaulį“ virtualią parodą, skirtą jaunimo metams paminėti. 

Progimnazijoje VšĮ „Meno avilys“ vykdytame metų trukmės projekte „Istorijos. Garsais ir vaizdais“ mokiniai ir mokytojai tobulino medijų 

raštingumo ir informacinių technologijų  įgūdžius, kurdami skirtingų medijų kūrinius. Projekto rezultatas – tarpdisciplininio meno paroda „Dirbtinė 

Meilė“ buvo pristatyta  ne tik Progimnazijos, miesto bendruomenei, bet ir respublikiniuose dienraščiuose (www.artnews.lt, www.svietimonaujienos.lt).  

Siekiant ugdyti šiuolaikinių medijų ir informacinių technologijų raštingumą, Progimnazijoje nuo 2022-09-01 d. 5 klasių mokiniai mokėsi naujo 

pasirenkamojo dalyko „Dailė, integruota su etnine kultūra ir šiuolaikinėmis medijomis“, tyrinėjo etninės kultūros apraiškas per šiuolaikines medijas 

naudodami informacinių technologijų įrankius. 

Ugdymo dienos „Jei Žemė galėtų kalbėti...“, skirtos tarptautinei Žemės dienai paminėti, metu 5–8 klasių mokiniams vyko VšĮ „Šeimos erdvė“ 

organizuoti mokymai „Edukacinio kino kūrimas“.  Rezultatas – mokinių  sukurtas ir pristatytas virtualioje aplinkoje filmas „Kaip išsaugoti žemę?“. 

Buvo sudarytos galimybės mokytojams tobulinti informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese kompetencijas bei siekti 

kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos. Pedagogai pamokose naudojosi skaitmeniniu inventoriumi: planšetėmis, 

SMART lentomis, informatikos kabinete esančiais kompiuteriais, skaitmeniniu turiniu internete: EMA ir Eduka pratybomis, Miko knyga, Quizizz.com, 

LearningApps.org, Piktochart.com, Padlet.com, Mentimeter.com, Canva.com, ArcGIS ir kitomis programomis. Ugdymo procese mokiniams suteiktos 

papildomos mokymosi galimybės –  panaudoti skaitmeniniai ištekliai: vaizdo įrašai, nuotolinės pamokos, „Nepatogaus kino klasė“ platforma,  finansinio 

raštingumo pamoka su Minecraft. 

Organizuoti mokymai apie praktinį hibridinės klasės įrangos pritaikymą. Progimnazijos mokytojams suorganizuotas susitikimas su  VšĮ ,,Trijų 

kubų“ bendrasavininku ir ugdymo turinio vadovu Dariumi Kniūkšta, kurio metu aptartos atnaujinto ugdymo turinio ateities ugdymo galimybės bendrojo 

lavinimo mokyklose ir pademonstruotos Minecraft integracijos galimybės konkrečiose pamokose.   

Dalyvauta mokymuose ,,Probleminio interneto naudojimo (PIN) ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai“, 

,,Praktinis Microsoft Forms funkcijų taikymas ir galimybės atlikti mokinių, tėvų, mokytojų apklausas“,  „Swivl“ robotukų mokymuose.  

 

http://www.artnews.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
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VI. 2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS  
 

Atviros, saugios ir savitų bruožų turinčios mokyklos kūrimas.  
 

VII. 2023 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti Data Atsakingi, vykdytojai Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 
 

I TIKSLAS: užtikrinti formalaus ir neformalaus ugdymo kokybę visiems progimnazijos mokiniams 
 

1 UŽDAVINYS: modernizuoti ir plėsti progimnazijos infrastruktūrą siekiant pagerinti įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo galimybes 

1.1. Radijo ir įrašų studijos įrengimas (paruošiamieji 

darbai). Radijo ir įrašų studijos atidarymas 

 

 

 

 

2023 m. I–II ketv. 

pirkimai; 

2023 m. II–IV ketv. 

įrengimas; 

2023 m. IV ketv. 

atidarymas 

L. Narvilienė, 

Ž. Sabaliauskaitė 

 

 

Mokytojų klubas, 

mokinių taryba 

Bus sukurtas bendradarbiavimo tinklas 31 

Progimnazijos patalpoje. Atidaryta radijo ir 

įrašų studija  šiuolaikinės kultūros 

plėtojimui ir progimnazijos tradicijų, 

asmeninių talentų ir polinkių puoselėjimui. 

 

1.2. Sensorinės erdvės įrengimas 2023-09-01 L. Narvilienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

S. Jonaitienė, 

S. Geležinienė 

Įtraukiaajam ugdymui pritaikyta 

Progimnazijos infrastruktūra. Geresnė 

mokinių emocinė savijauta. 

1.3. Lauko erdvės bendruomenės renginiams 

sukūrimas 
2023 m. III ketvirtis L. Narvilienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

A. Mačėnienė 

Nuo 2023-09-01 vyksta renginiai naujai 

įrengtoje lauko erdvėje. 

1.4. Kino, medijų ir garso erdvės įrengimas  2023 m. L. Narvilienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

S. Jonaitienė 

Parengtas projektas kino, medijų ir garso 

erdvės įrengimui. 
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1 2 3 4 5 

1.5. Eksperimentinės muzikos, šokio ir pojūčių 

lavinimo erdvės įrengimas 
2023 m. L. Narvilienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

S. Jonaitienė 

Geresni 5–8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

1.6. Erdvės įkūrimas keramikos darbams eksponuoti 2023 m. IV ketvirtis Ž. Sabaliauskaitė, 

S. Jonaitienė 

Bus eksponuojami keramikos ir kiti darbai.  

Rengiamos mokinių darbų parodos. 

2 UŽDAVINYS: sudaryti tinkamas sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ugdymo prieinamumui 

2.1. Plenerai su profesionaliais dailininkais 2023 m. 

(kartą per metus, 

iki 30 mokinių 

viename plenere) 

A. Mačėnienė,  

estetinio ugdymo 

mokytojų metodinės 

grupės nariai 

Gerėja formalaus ir neformalaus meninio 

ugdymo veiklų kokybė, didėja pamokose ir 

būreliuose naudojamų mokymo metodų 

įvairovė. Mokiniai turi daugiau galimybių 

susipažinti su šiuolaikinės kultūros 

įvairove, profesionaliais menininkais ir jų 

darbo metodais.  

 

2.2. Kūrybinių dirbtuvių „Pasaulio kalbanti kultūra“ 

organizavimas 

2023 m. 

(kartą per metus, 

30 mokinių) 

Ž. Sabaliauskaitė 

 

Didinamas kultūros įvairovės 

prieinamumas mokiniams neformaliojo 

ugdymo metu, patirtį vėliau analizuojant 

formaliojo ugdymo (istorijos, menų, 

technologijų) pamokose.  

 

2.3. Mokinių kūrybiškumo stovyklos ,,Pamatyk. 

Pažink. Kurk“ organizavimas 

Birželio mėn. S. Geležinienė, 

D. Cibulskienė 

Geresnė mokinių emocinė savijauta. 

Ugdomos mokinių pažinimo, kultūrinė 

kūrybiškumo ir kt. kompetencijos. Geresni 

mokinių mokymosi pasiekimai. Didesnės 

galimybės mokinių saviraiškai. 

 

2.4. Organizuoti įvairesnių sporto šakų veiklas 

atnaujintoje sporto salėje 

Nuo 

vasario 1 d. 

S. Jonaitienė, 

S. Geležinienė, 

H. Lubinas 

Didesnė pasiūla. Į atnaujintos sporto salės 

atidarymo šventės  organizavimą įsitrauks 

ne mažiau kaip 10 proc. darbuotojų. Bent 

10 proc. padidės neformaliojo ugdymo 

būreliuose sportuojančių mokinių skaičius. 
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1 2 3 4 5 
 

II TIKSLAS: pagerinti mokinių pasiekimus 
 

 1 UŽDAVINYS: padidinti inovatyvių ugdymo(-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą progimnazijoje 

1.1. Mokytojų novatorių klubo sukūrimas Visus metus Administracija Įgyvendintos problemų sprendimu, 

tyrinėjimais, eksperimentais, kritiniu 

mąstymu grįstas STEAM idėjos. 

Parengtas audiovizualinių kūrinių 

katalogas. Sukurtas STEAM ugdymo 

turinys Meno centrui – 4 moduliai (po 

vieną 5–8 klasėse). 

1.2. Iniciatyvių tėvų klubo steigimas Visus metus Ž. Sabaliauskaitė 

 

Parengti iniciatyvių tėvų klubo nuostatai.  

Įgyvendintos bent dvi iniciatyvių tėvų 

klubo narių pasiūlytos idėjos. 

1.3. Socialinių partnerių įsitraukimas į ugdymo 

procesą progimnazijoje 

 

Visus metus J. Vainušienė, 

metodinės tarybos 

nariai 

Per metus ne mažiau kaip 12 inovatyvių 

veiklų su socialiniais partneriais. 

1.4. Radijo laidų kūrimas 2023 m. IV ketv. Mokinių taryba, 

S. Geležinienė 

Bus sukurtos bent 4 periodiškai 

besikartojančios radijo laidos. 

1.5. Pedagoginės veiklos stebėjimo ir ,,Kolega – 

kolegai“ modelio veiksmingumo aptarimas 

Gruodžio mėn. Administracija, 

metodinė taryba 

Bus išsiaiškintos stipriosios ir silpnosios 

ugdymo proceso sritys, priimti sprendimai 

tolimesnės veiklos planavimui. Mokytojų 

skatinimas gilinti kompetencijas 

įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo 

srityje. Įgyvendinamas integralus ugdymo 

turinys. 

 

2 UŽDAVINYS: kelti pedagoginio personalo kvalifikaciją, stiprinant įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo kompetencijas 

2.1. Ilgalaikės programos „Motyvuojančios aplinkos 

kūrimas ir ugdymo efektyvinimas“ (40 akad. 

Val.) vykdymas 

Visus metus S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė 

Kiekvienas pedagogas dalyvaus ne mažiau 

kaip viename kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje apie įtraukųjį ugdymą. 
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1 2 3 4 5 

2.2. Respublikinė dailės ir technologijų mokytojų 

konferencija „Kūrybinės pamokų 

interpretacijos“ 

2023-01-27 Ž. Sabaliauskaitė, 

L. Nikartienė 

Pasidalinimas patirtimi, tikslingos 

prasmingų kūrybinių idėjų dailės 

bei technologijų pamokose paieškos. 

2.3. Medijų raštingumo mokymai pedagogams, 

bibliotekininkams bei tarpdisciplininių, 

kūrybinių dirbtuvių pedagogams organizavimas 

2023 m. II pusmetis Ž. Sabaliauskaitė 

 

Ugdomi analitiniai ir kūrybiniai gebėjimai 

medijų edukacijos srityje, taip pat garso, 

kino, virtualios realybės, nuotraukų. 

Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų 

etapo. 

2.4. Respublikinės konferencijos apie savito ugdymo 

turinio kūrimo sėkmes organizavimas 

2023 m. IV ketvirtis Metodinė taryba, 

administracija 

Sėkmingas perėjimas prie atnaujinto 

ugdymo turinio. Ne mažiau kaip 10 proc. 

Progimnazijos pedagogų pasidalins savo 

sėkmės istorija. 

2.5. Metodinė diena ,,Kompetencijomis grįstas 

mokymas(-is)“ 

2023-02-23 J. Vainušienė, 

metodinė taryba 

Kolegialaus mokymosi plėtojimas, 

dalijimasis gerąja praktika ruošiantis dirbti 

pagal atnaujintas ugdymo programas. 

2.6. Pedagogų edukacinės išvykos į Lenkiją 

organizavimas 

Balandžio mėn. S. Jonaitienė, 

Ž. Sabaliauskaitė, 

G. Žiliūtė 

Kolegialaus mokymosi plėtojimas 

stiprinant įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio 

ugdymo kompetencijas. 

2.7.  Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, 

edukacinės išvykos į Šiaulius organizavimas 

Birželio mėn. V. Kerinienė, 

M. Narkienė 

3 UŽDAVINYS: plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes progimnazijoje 

3.1. Visos dienos mokyklos organizavimas 1–4 

klasių mokiniams 

2023-09-01 

 

S. Jonaitienė, 

V. Garjonienė 

Veikia visos dienos mokykla. Sukuriama 

daugiau galimybių 1–4 klasių mokiniams 

gauti mokymosi pagalbą konsultuojantis 

su mokytojais ir švietimo pagalbos 

specialistais, formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo metu išbandyti įvairias 

šiuolaikinės kultūros veiklas. 

3.2. Dailės terapijos užsiėmimų organizavimas Visus metus Administracija Nesumažės labai gerai ir gerai 

besijaučiančių mokinių skaičius.  
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3.3. Mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų 

nuomonės apie Progimnazijos radijo laidų 

veiksmingumą tyrimas 

Gruodžio mėn. J. Valaitis, 

VKĮ grupės nariai 

Išsiaiškintas radijo laidų klausytojų 

skaičius, temų aktualumas. Bent 10 proc. 

progimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų) 

ir mokytojų įsitrauks į radijo laidų kūrimą 

ir jų vedimą. 

3.4. Ugdymo dienų organizavimas Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kiekviena metodinė grupė suorganizuoja 

bent vieną ugdymo dieną Progimnazijoje 

su aiškiu išmokimo pamatavimu. 

3.5.  Atvirų, integruotų pamokų, užsiėmimų, veiklų 

mokiniams organizavimas  

Visus metus Mokytojai 

metodininkai, 

mokytojas ekspertas 

Mokytojai metodininkai, mokytojas 

ekspertas suorganizuos ne mažiau kaip 

vieną atvirą, integruotą edukacinę veiklą 

rajono mokytojams.  

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI   
 

Planui įgyvendinti bus skiriama 697,4 tūkstančiai eurų Kretingos r. savivaldybės biudžeto ir 1394,9 tūkstančiai eurų valstybės biudžeto tikslinės 

dotacijos (mokymo) lėšų.  Dalis plano bus finansuojama iš gautų pajamų – 71,0 tūkstantis eurų (už patalpų nuomą – 6,0 tūkstančiai eurų, už vaikų 

išlaikymą Progimnazijoje – 19,0 tūkstančių eurų, kitos pajamos – 46,0 tūkstančiai eurų.  
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS    
 

1. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Progimnazijos direktorius.  

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

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.  

________________________ 

 

 


