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Tikslas: 1. Įgyvendinti bendrąsias, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bei socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programas. 
 

Uždaviniai Veikla, priemonės Atsakingas Vykdytojai/partneriai Data Siekiamas rezultatas 

1.1.  Sudaryti sąlygas 

kiekvieno mokinio 

pažangai. 

 

 

Dalyvavimas Nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinime 

ir rezultatų analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4 kl. pradinio ugdymo 

mokytojai bei 8 kl. 

lietuvių k. ir literatūros, 

matematikos, 

gamtos ir socialinių 

mokslų mokytojai 

2022 m. 

balandžio-

spalio mėn. 

97 procentai dalyvaujančių NMPP mokinių 

pasiekia patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygius.  

Vidutiniškai surinktų taškų dalis pagal atskirus 

testuojamus dalykus ne žemesni už šalies 

vidurkį. 

Visų dalykų aukštesniojo ir pagrindinio 

pasiekimų lygių dalis ne mažesnė už šalies 

mokyklų vidurkį. 

Visų dalykų nepasiektas patenkinamas lygis 

mažesnis už šalies mokyklų vidurkį. 

Pridėtinės vertės rodiklių rezultatai ne žemesni 

už šalies vidurkį. 

Rezultatų pristatymas bendruomenei. 

Mokytojų tarybos posėdis 

„Mokinių mokymosi pasieki-

mų ir pažangos bei lankomumo 

pokyčių analizė“. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokytojų metodinės 

grupės, švietimo 

pagalbos specialistai 

2022 m. 

vasario, 

rugpjūčio 

mėn. 

Parengtos mokinių mokymosi pasiekimų 

kiekybinės ir kokybinės lyginamosios analizės 

(pagal dalykų blokus, atskirus mokomuosius 

dalykus, klases), lankomumo pokyčių ir 

veiksmingumo priemonių analizė. Žemų 

pasiekimų (3 proc. mažėja mokinių 

nepasiekusių patenkinamo lygmens ir 3 proc. 

didėja mokinių pasiekusių patenkinamą 

pasiekimų lygį) mažinimas ir aukštesniųjų 

pasiekimų didinimas. 

Dalyvavimas Nacionaliniuose 

ir Tarptautiniuose tyrimuose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

NEC, NŠA, atrinktų 

klasių mokiniai 

2022 m.  

I pusmetis 

Vidutiniškai surinktų taškų suma ne žemesnė 

už šalies vidurkį. 

 

Organizuotos mokomųjų 

dalykų mokyklinės olimpiados. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

2022 m.  

I pusmetis 

6 miesto dalykinėse olimpiadose laimėtos 

prizinės vietos. 

Progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų analizė. 

Progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Progimnazijos vadovai, 

pedagogai, mokiniai ir 

jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

2022 m. 

lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

Bendruomenei pristatyti progimnazijos metų 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai. 

Numatytos veiklų tobulinimo galimybės.  



Dalyvavimas tarptautiniuose  

„Erasmus+“  projektuose. 

Projektų 

koordinatoriai 

progimnazijoje 

Projektų darbo grupės 

atstovai. 

2022 m. 

kovo – 

gruodžio 

mėn. 

Pedagogams pristatytos tarptautinių projektų 

vykdymo ir įgyvendinimo veiklos, geroji 

užsienio šalių pedagogų patirtis. 

Patobulinti progimnazijos ben-

druomenės susitarimai dėl 5–8 

klasės mokinių vertinimo ir 

individualios pažangos 

pamatavimo. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

dalykininkai 

2022 m.  

II pusmetis 

Koreguotas Jovaro progimnazijos vertinimo 

tvarkos aprašas dėl 5–8 klasės mokinių 

vertinimo ir individualios pažangos 

pamatavimo. 

Nuotolinio mokymo proceso organizavimo 

būdu taisyklių ir susitarimų koregavimas. 
Padidintas mokinių, padariusių 

individualią mokymosi 

pažangą, skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai dalykininkai 2022 m. Mokinių, padariusių individualią pažangą, dalis 

procentais padidėja iki 64.  

Sistemingas ugdymo proceso 

stebėjimas ir grįžtamojo ryšio 

teikimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 2022 m. Visų stebėtų pamokų teiktas grįžtamasis ryšys. 

Ne mažiau kaip 50 proc. stebėtų pamokų vyksta 

diferencijavimas, individualizavimas, 

personalizavimas. 

Sisteminės mokymo(si ) ir 

švietimo pagalbos mokiniui 

užtikrinimas.  

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

2022 m. Įgyvendinamas veiksmų planas, padedantis 

operatyviai suteikti reikalingą mokiniui 

mokymo(si) ir švietimo pagalbą. 

1.2. Ugdyti mokinių  

socialines, ugdyti 

emocines, ugdymo 

karjerai kompeten-

cijas ir stiprinti 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimą. 

Prevencinių programų  „Antras 

žingsnis“, „LIONS QUEST 

„Paauglystės kryžkelės“ 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

1–8 klasių vadovai / 

kuratoriai 

2022 m. Prevencinių programų „Antras žingsnis“, 

„LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 

parengta įgyvendinimo analizė. 

Dalyvavimas profesinio veikli-

nimo pažintiniuose ir patyrimi-

niuose vizituose išnaudojant 

SKU galimybes. 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas 

Mokytojai, klasių 

vadovai / kuratoriai 

2022 m. Iki 30 procentų išauga 5–8 klasių mokinių, 

dalyvaujančių profesinio veiklinimo vizituose 

įvairiose organizacijose, skaičius. 

Plėtojamas pilietiškumo ir 

savanorystės ugdymas. 

Profesinio 

orientavimo 

specialistas 

Mokytojai, klasių 

vadovai / kuratoriai 

2022 m. Pilietinėje-savanoriškoje veikloje už mokyklos 

ribų, fiksuojant SKU informacinėje sistemoje, 

dalyvauja ne mažiau 33 proc. mokinių. 

Vaikų vasaros poilsio 

programos įgyvendinimas. 

 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Dalykų mokytojai 2022 m. 

birželio 

mėn. 

Vaikų vasaros poilsio programoje dalyvaus ne 

mažiau 20 mokinių, kurioje bus ugdomos 

bendrosios ir dalykinės kompetencijos bei 

organizuojamas aktyvus laisvalaikis.    

Sveikatinimo projekto „Spor-

tuok ir būk sveikas“ 

įgyvendinimas.  

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

6-8 klasių mokiniai ir 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

2022 m. 

sausio-

Skatinama mokinių atsakomybė už rūpinimąsi 

sveikata, sveikos gyvensenos skatinimas bei 

saugių ir specializuotų sąlygų mokiniams 



gruodžio 

mėn. 

sportuoti sudarymas Šiaulių Sporto gimnazijos 

bei Šiaulių lengvosios atletikos ir 

sveikatingumo centro patalpose. 

Visos dienos mokyklos grupės 

veiklos organizavimas I klasių 

mokiniams. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visos dienos mokyklos 

grupės pedagogas ir 

mokytojo padėjėjas 

2022 m. Tobulės 1 klasių mokinių asmeninės, pilietinės, 

socialinės kompetencijos.   Mokiniams 

organizuotas aktyvus laisvalaikis ir užimtumas. 

Aktyviausių ir visuomeniš-

kiausių mokinių skatinimas. 

Direktorius 

 

Klasių vadovai / 

kuratoriai, Mokinių 

seimas 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

Suorganizuota paskatinamoji kultūrinė 

edukacinė pažintinė išvyka keturiasdešimčiai     

4–8 klasių aktyviausių ir visuomeniškiausių 

kiekvienos klasės mokinių grupei.  

Rūpinimasis bendruomenės 

narių sveikata bei emociniu 

saugumu. 

Direktorius, 

Visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas 

Progimnazijos 

bendruomenės nariai/ 

Šiaulių visuomenės 

sveikatos biuras 

2022 m.  

II pusmetis 

Suorganizuoti mokymai 50 procentų pedagogų 

apie būtinosios pagalbos teikimą. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių visuomenės 

sveikatos biuru suorganizuotos 3 psichologų 

paskaitos 6-8 klasių mokiniams apie brendimą 

bei socialinį-emocinį bei psichologinį 

saugumą.  

 Papildomų įrankių ir priemo-

nių, kuriant saugesnę aplinką 

progimnazijoje, gyvendinimas.   

Direktorius, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Progimnazijos 

bendruomenės nariai 

2022 m Įgyvendinama elektorininė platforma „Patyčių 

dėžutė“ progimnazijoje.  

Nuoseklus ir algoritminis mokymo(si) ir 

švietimo pagalbos mokiniui teikimas. 

Operatyvus iškilusių klausimų bei problemų 

sprendimas kassavaitiniuose susitikimuose su 

progimnazijos administracija “Čia ir dabar”. 

 Bendruomenės narių bendra-

darbiavimo didinimas bei 

mokinių tėvų informavimas ir 

švietimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, socialinis 

pedagogas 

Mokytojai, pagalbos 

specialistai 

2022 m.  

II pusmetis 

Trišaliai mokinių-tėvų- mokytojų/pagalbos 

specialistų susitikimai. 

Efektyvios tėvystės mokymų ir tikslinių 

paskaitų mokinių tėvams organizavimas. 

 

Aktyvios mokyklos statuso 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai, klasių 

vadovai / kuratoriai, 

sveikatos specialistas 

2022 m. Aktyvios mokyklos projekto ne mažiau 50 

proc. numatytų veiklų įgyvendinimas.  

 

 

 

 

 



2. Skatinti asmeninį meistriškumą. 
 

Uždaviniai Veikla, priemonės Atsakingas Vykdytojai Data Siekiamas rezultatas 

2.1. Plėsti formaliojo 

švietimo programų pa-

siūlą ir siekti formaliojo 

ir neformaliojo švietimo 

integracijos. 

 

 

 

Patyriminio ugdymo(si) kitose 

erdvėse / aplinkose 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai, klasių 

vadovai / 

kuratoriai, 

profesinio 

orientavimo 

specialistas 

2022 m. Veiklose, organizuojamose už mokyklos ribų, 

dalyvauja ne mažiau 90 procentų mokinių.   

Į įvairias STEAM veiklas įtraukiama ne 

mažiau 75 proc. mokinių. 

Dalyvauti 4 Šiaulių miesto savivaldybės 

finansuojamose  STEAM programose.  

Dalyvavimas skaitmeninio 

mokymo(si) projekte „EDUKA 

klasė“. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai 2022 m. Skaitmeninio mokymo(si) aplinkos plėtojimo 

projekte, panaudojant „EDUKA klasė“ 

aplinkos įrankius, dalyvauja ne mažiau 80 

procentų pradinio ugdymo ir 50 proc. 5–8 

klasių mokytojų. 

Formalusis ugdymas siejamas 

su  neformaliuoju švietimu. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius,  

meno vadovai, 

neformaliojo 

švietimo programų 

mokytojai 

2022 m. Suorganizuotas pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) 

pažymėjimų įteikimo ir mokinių-lyderių 

apdovanojimo šventė, mokinių darbų parodos. 

Apdovanoti mokiniai ir mokytojai už 

pasiekimus mieste, šalyje bei iniciatyvumą ar 

įgyvendintą iniciatyvą. 

Padėka tėvams (globėjams, rūpintojams) už 

indėlį gerinant mokymosi aplinką. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pradinio ugdymo 

mokytojai, fizinio 

ugdymo mokytojai 

2022 m. Kiekvienoje I–V  klasėje vesta ne mažiau 

dviejų integruotų pamokų naudojant sporto 

organizacijų žmogiškuosius išteklius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Technologijų 

mokytojai, 

profesinio 

orientavimo 

specialistas 

2022 m.  

II pusmetis 

Bent 1 technologijų pamoka  penktose klasėse 

organizuojama bendradarbiaujant su ŠPRC. 

Formalusis ugdymas plečiamas 

papildančiomis neformaliojo 

vaikų švietimo programomis. 

Direktorius, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

NVŠ teikėjai 2022 m. Padidintas iki 6 NVŠ teikėjų skaičius, 

sudarant sąlygas jiems įgyvendinti savo 

programas progimnazijoje. 



2.2. Plėtoti bendruome-

nės narių nuolatinį 

profesinį tobulėjimą. 

 

Microsoft Office 365 

programinės įrangos panaudo-

jimas ugdymui(si) ir vadybai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, klasių 

vadovai / kuratoriai 

2022 m. Darbuotojų, naudojančių programinę įrangą  

„Office 365“, dalis procentais – ne mažiau 60. 

Profesinio tobulėjimo diena. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2022 m.  

I pusmetis 

Suorganizuota mokytojų edukacinė išvyka. 

Pedagogai  patobulins kompetencijas, skirtas 

mokinių socialiniams emociniams įgūdžiams 

tobulinti bei susipažins su kitų mokyklų gerąja 

patirtimi. 

Pedagogų rengimas(is) 

įtraukiojo ugdymo plėtotei 

realizuoti. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai; 

lektorė 

A.Šarskuvienė 

2022 m. Plėtojamos mokytojų profesinės, dalyko 

turinio planavimo ir darbo specifikos, dirbant 

su įvairių poreikių mokiniais, kompetencijos.  

 

 

3. Užtikrinti palankių, saugių ir modernių ugdymo(si) aplinkų kūrimą. 

Uždaviniai Veikla, priemonės Atsakingas Vykdytojai Data Siekiamas rezultatas 

3.1. Modernizuoti ir 

plėtoti progimnazijos 

edukacines aplinkas. 

Skaitmeninių mokymo(si) 

išteklių ir informacinių 

technologijų įrangos 

įsigijimas bei panaudojimas 

ugdymui(si) ir vadybai. 

Direktorius, ugdymo 

aprūpinimo skyriaus 

vedėjas 

Kompiuterių 

technikas 

2022 m.  

I pusmetis 

IKT technikos atnaujinimas; 

įrangos, skirtos nuotoliniam ugdymui(si) 

įsigijimas 

Mokyklos interjero ir 

eksterjero tvarkymas. 

Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Progimnazijos 

darbuotojai 

2022 m.  

II pusmetis 

Valgyklos patalpų remontas ir perdažymas, 

106, 108, 200 ir 206 kabinetų remontas. 

Naujų  edukacinių erdvių 

lauke sukūrimas mokinių 

patyriminiam ugdymui. 

Direktorius, ugdymo 

aprūpinimo skyriaus 

vedėjas 

Rėmėjai, 

progimnazijos 

darbuotojai 

2022 m. 

 I pusmetis 

„Žaliųjų edukacinių erdvių“, pakeliamųjų 

lysvių, vėjarodės įrengimas progimnazijos 

lauko erdvėse 

3.2. Mokinių mokymo(si) 

ir darbuotojų darbo 

sąlygų gerinimas ir 

saugumo užtikrinimas. 

Naujų  edukacinių erdvių 

sukūrimas bei esamų 

atnaujinimas. 

Direktorius, ugdymo 

aprūpinimo skyriaus 

vedėjas 

Progimnazijos 

darbuotojai 

2022 m. 

II pusmetis 

Antros kompiuterių klasės mokiniams 

įrengimas. 

Mokinių ir darbuotojų saugumo užtikrinimas.  

Mokomųjų kabinetų 

atnaujinimas.   

Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Progimnazijos 

darbuotojai 

2022 m. Naujų baldų ir įrangos įsigijimas. 

 
_____________________________ 


