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KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2023 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato 
metinius progimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2023 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos 
„Versmės“ progimnazijos 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-57 ir 2022–2023 mokslo metų 
(toliau – m. m.) Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ 
progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. U1–18. 

 3. Planą įgyvendins Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos 
mokiniui  specialistai, ūkio dalies darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 4. Plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, 
Klaipėdos universitetas – KU, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba – VTAT, Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Vaiko gerovės komisija 
– VGK.  

II SKYRIUS 
2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 
 Įgyvendinant 2022 m. m. veiklos planą, buvo siekiama aukštos ugdymo kokybės. Didžiulis 
dėmesys telkiamas į šiuolaikinės pamokos metodus, mokytojai, klasės auklėtojai fiksavo, stebėjo ir 
analizavo kiekvieno mokinio daromą pažangą mokyklos sukurtoje virtualioje platformoje. Pusmečių 
pabaigoje buvo aptariami individualios pažangos ir mokymosi rezultatai, suplanuota ir vykdoma 
mokymosi pagalba. Per mokslo metus patenkinti visų mokinių ugdymo(si) ir saviraiškos poreikiai, 
pasiekta gerų ugdymosi rezultatų, daugumos mokinių pasiekimai atitinka Bendrosiose programose 
keliamus tikslus. Mokslo metus baigė 877 moksleiviai – visi perkelti į aukštesnę klasę; 5–8 klasių 
vidutinis metinis pažymys – 8,45,  dešimtukais mokslo metus baigė 9 (1,8 %) 5–8 klasių mokinių, 72 
(14,2 %) mokinių metinis įvertinimas 10 arba 9; 22,5 % 1–4 klasių mokinių  baigė aukštesniuoju lygiu, 
pagrindiniu lygiu – 177 (47,8 %) mokinių. Sėkmingai buvo vykdomas pagilintas anglų kalbos 
mokymas, pradėta taikyti pamokose „Robotel Smartclass“ įranga; 1, 2, 3 ir 5, 6, 7 klasėse ugdymo 
procese integruoti klasikinio ugdymo sampratos elementai davė puikių rezultatų – šiose klasėse 
metiniai vertinimai aukščiausi.  
 Mokykla aktyviai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose, konkursuose: „Our life in our 
hands 2020-2023“, Erasmus + „A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools 
(EDDIS)“, CLILIG, ,,1:0 vokiečių kalbos naudai“, ,,Kalbų ekspedicija aplink Baltijos jūrą“, ,, Think 
Smart, Creat Green“, „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“ / 
„Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“. Mokiniai žinias ir 
socialinius įgūdžius gerino įvairiuose respublikiniuose projektuose:  ,,Svajonių komandos“, Jaunimo 
pilietinio ir tautinio ugdymo, Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros mokomosios medžiagos, 
„Olimpinis mėnuo“ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir 
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Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotame projekte pradinių klasių moksleiviams, 
Klaipėdos laikrodžių muziejaus projekte ,,Laikas Klaipėdos akimis“, Klaipėdos dorinio ugdymo 
mokytojų projekte „Vilties angelai“ (1–12 klasėse), Integralus gamtamokslinio ugdymo projekte (5-8 
klasėse). Moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti ir mokykliniuose projektuose: ,,Pažinsi kitą – pažinsi 
save. Culture studies“, Mokinių raštingumo ugdymo projekte, „Sveikas, aktyvus ir harmoningas 
vaikas“, „Lyderystės ugdymas“, „Olimpinės vertybės“,  ,,Noriu-Galiu-Dirbu“ (1–4 klasės), „Žinau-
Moku-Galiu“ (5–8 klasės). Skaityti 34 mokytojų ir 19 moksleivių pranešimų įvairiose konferencijose;  
dalyvauta 90 tarptautinių, šalies ir miesto dalykinių olimpiadų, konkursų, 88 mokiniai laimėjo prizines 
vietas arba tapo laureatais. Atsižvelgiant į mokyklos tikslus bei individualius pedagogų poreikius, 
kryptingai organizuotas kvalifikacijos kėlimas: pedagogai tobulino savo kompetencijas 2068,5 
akademines valandas įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose, du pedagogai įgijo mokytojo 
metodininko kvalifikacines kategorijas. 

1. 2022 metų veiklos įgyvendinimo rezultatai veiklos kokybės įsivertinimo ir švietimo 
stebėsenos rodiklių duomenimis: 

1.1. 2022 m. prioritetinės veiklos sritys: 
1.1.1. Strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo procesą. 
2. Prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.  
3. Metiniai veiklos tikslai: 
3. 1. Sudaryti sąlygas mokiniams siekti visuminės ir nuoseklios ugdymosi pažangos.  
3. 2. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant 
savivaldos, socialinės partnerystės  ir Įstaigos pedagogų lyderystės darną. 
3 3. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 
teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą. 
3. 4. Patobulinti aplinkas, palankias mokinio mokymosi sėkmei. 
3.5. Stiprinti visų grandžių glaudų bendradarbiavimą, siekiant kiekvieno bendruomenės nario 
atsakomybės. 
3.1. 1 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams siekti visuminės ir nuoseklios ugdymosi 

pažangos. 
6.3.1. MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

Kokybinis rezultatas Lauktas Pasiektas 
  

 
PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS: 
1. Ugdymo(si) pasiekimai: 
1.1. 2021–2022 m. m. metiniai rezultatai:  

 Aukštesnįjį 
pasiekimų lygį 

pasiekusių 
mokinių dalis (%) 

Pagrindinį 
pasiekimų lygį 

pasiekusių 
mokinių dalis (%) 

Patenkinamą 
pasiekimų lygį 

pasiekusių 
mokinių dalis (%) 

Nepasiekusių 
patenkinamo 

pasiekimų lygio 
mokinių dalis (%) 

1–4 klasėse 84 (22,5%) 177 (47,8%) 109 (29,7%) - 
5–8 klasėse 81(15,9%) 188 (36,9%) 240 (47,1%) - 

Vidurkis 82,5 (19,2%) 182,5(42,4%) 174,5(38,4%) - 
 

1.2. Padarė pažangą per 2021–2022 m. m. (lyginami metiniai įvertinimai): 
• Lietuvių kalba (ir literatūra): Mokinių skaičius Dalis (%) 
Pradinio ugdymo programa  370 100% 
Pagrindinio ugdymo programos I dalis 509 100% 
• Matematika:   
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Pradinio ugdymo programa  370 100% 
Pagrindinio ugdymo programos I dalis 509 100% 

 
1.3. 2022 m. NMPP: 

 
 Rezultato procentais vidurkis 

Testų rezultatai 
4 klasė:  

Lietuvių k. 62,6% 

Matematika 67,6% 
 

Pasaulio pažinimas 61,5% 
8 klasė:  

Lietuvių k, 68,8% 
Matematika 44,5% 

Socialiniai mokslai 55,4% 
Gamtos mokslai 56,3% 

1.4. Lankomumas Praleista pamokų per 2021–
2022 m. m.  

Praleistų pamokų skaičius, 
tenkantis 1 mokiniui 

1-4 klasėse 
 
1 klasėse 
2 klasėse 
3 klasėse 
4 klasėse 

20318 
 

6022 
7081 
4718 
2497 

 

54,9 
 

67,7 
76,1 
50,2 
26,6 

5 klasėse 7662 65 
6 klasėse 8735 73 
7 klasėse 14741 116 
8 klasėse 13604 95 
5-8 klasėse 44742 88 

Bendras lankomumas 65060 74 
1.5. Pažangumas (%): 

 2021–2022 m. m.  2022–2023 m. m.  
1–4 klasėse 100%  
5–8 klasėse 100%  

Bendras pažangumas 100%  
 

2. Įgijusių išsilavinimą ir tęsiančių mokymąsi 2022 m. mokinių skaičius (dalis): 

 
Įgijusių išsilavinimą 

mokinių Tęsiančiųjų mokymąsi pagal aukštesnio 
lygmens programą dalis (%) Skaičius Dalis (%) 

Pradinis išsilavinimas 94 100% 100% 
Pagrindinis išsilavinimas 143 100% 100% 
    

 
 
3. Pasiekimai olimpiadose, projektuose, konkursuose, varžybose 2021–2022 m. m.: 
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 Dalyvių 
skaičius 

Apdovanota (prizininkai /laureatai /nominantai /) 
Skaičius Dalis (%) nuo dalyvavusiųjų  

• Olimpiados:    
miesto  11  
šalies  6  

tarptautinės    
• Konkursai:    

miesto  62  
šalies  10  

tarptautinės  5  
• Projektai:    

miesto    
šalies    

tarptautinės    
• Sporto varžybos:  29  

miesto    
šalies    

tarptautinės    
Kita    
.........    

 
2 uždavinys. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 
teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą 

6.4.1. MOKINIŲ PATIRTYS IR MOKYMASIS 

Kokybinis rezultatas Lauktas Pasiektas 
  

 
PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS 2021–2022 m. m.: 
1. Mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimas: 

 Veiklų 
skaičius 

Dalyvių skaičius 
Mokinių 
skaičius Mokinių dalis (%) 

Vykdyta modulių:    
• Pagrindinio ugdymo 

programoje    

Siūlyta pasirenkamųjų dalykų:    
• Pagrindinio ugdymo 

programoje    

Įgyvendintos prevencinės programos 2 877 100 
Organizuotos kitos veiklos    

 
2. Mokinių socialinis, kultūrinis, pilietinis ugdymas: 

 Veiklų 
skaičius 

Dalyvių skaičius 
Mokinių skaičius  Mokinių dalis ( %) 

Kultūriniai renginiai (kultūros paso 
renginiai)  73 876 100 

Edukaciniai renginiai (pamokos kitose 
erdvėse) 68 1632 100 
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 Veiklų 
skaičius 

Dalyvių skaičius 
Mokinių skaičius  Mokinių dalis ( %) 

Savanorystės veiklos 2 20 2,2 
Pilietinės iniciatyvos 4 850 100 

 
3. NVŠ programų vykdymas pagal kryptis: 

 Veiklų 
skaičius 

Dalyvių skaičius 
Mokinių skaičius  Mokinių dalis (%) 

Choreografija, šokis 2 30 3,5 
Dailė 3 73 8,5 
Etnokultūra    
Gamta, ekologija 2 47 5,5 
Kalbos 2 60 7,1 
Medijos 1 12 1,4 
Muzika 5 84 9,8 
Pilietiškumas 1 14 1,6 
Teatras 1 24 2,8 
Sportas 4 141 16,5 
Turizmas ir kraštotyra  1 16 1,8 
IKT 7 89 10,4 
Technologijos 2 36 3,1 
Techninė kūryba 2 47 5,5 
Inžinerija 1 12 1,4 
Robotika 3 30 3,5 
.............    

 
Edukacinių, kultūrinių, meninių, sportinių, pilietinių renginių, projektų organizavimas.  

 
 

 
4. Švietimo pagalba mokiniui:  

 Veiklų 
skaičius 

Dalyviai 
Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 
Tėvai  

(skaičius / dalis %) 
• Atlikta tyrimų / apklausų 3 660 93 
• Organizuota VGK posėdžių 8 23 2 
• Vykdyta pedagoginė pagalba:    

1-4 klasės 
individualios konsultacijos 560 365  

grupinės konsultacijos 700 365  
5-8 klasės 

individualios konsultacijos 1443 509  
grupinės konsultacijos 851 509  

• Teikta psichologo pagalba:    
individualios konsultacijos 446 54 48 

grupinės konsultacijos 26 30 24 
• Teikta logopedo pagalba:    

individualios konsultacijos 70 1 44 
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 Veiklų 
skaičius 

Dalyviai 
Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 
Tėvai  

(skaičius / dalis %) 
grupinės konsultacijos 1435 108  

• Organizuota socialinė pagalba:    
individuali    

grupinė    
• Organizuota specialioji pagalba:    

individuali 105 4 21 
grupinė 525 52  

• Vykdyta ugdymo karjerai veikla:    
individuali    

grupinė 64 1462 8 klasių mokinių tėvai 
 

3.2. 3 uždavinys. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, 
kuriant savivaldos, socialinės partnerystės  ir Įstaigos pedagogų lyderystės darną 

 
6.5.1. LYDERYSTĖ IR VADYBA. BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 

Kokybinis rezultatas Lauktas Pasiektas 
  

 
PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS 2021–2022 m. m 
1. Profesinių kompetencijų tobulinimas: 

 Veiklų 
skaičius 

Dalyviai 
Pedagogų skaičius  Pedagogų dalis (%) 

Profesinis tobulėjimas:    
organizuota bendrų seminarų 

pedagogams 
5 202 100% 

dalyvauta mokymuose 
individualiai 

512 70 100% 

.........    
Kolegialus mokymasis:    

atviros pamokos/veiklos 465 45 64% 
.........    
Metodinė veikla:    

metodiniai susirinkimai 10 64 100% 
metodinės dienos 2 32 50% 

konferencijos 2 40 60% 
    

.........    
 

3.3. 4 uždavinys. Patobulinti aplinkas, palankias mokinio mokymosi sėkmei. 
6.6.1. UGDYMOSI APLINKA. FINANSINĖ SITUACIJA 

Kokybinis rezultatas Lauktas Pasiektas 
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PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS PER 2022 M.: 
1. Mokymo(si) aplinkos gerinimas: 

 
Atnaujintų 

aplinkų skaičius 
ar plotas 

Lėšos (tūkst. Eur) Finansavimo 
šaltinis 

Atlikti remontai 8 kabinetai, aktų 
salė 

10000 SB, patalpų nuoma, 
paramos lėšos 

Pakeistos žaliuzės kabinetuose 12 5600 SB, paramos lėšos 
Pakeisti šviestuvai kabinetuose 
(vnt.) 

128 4200 SB, paramos lėšos, 
patalpų nuoma 

Pakeistos kabinetų durys 11 4700 SB, paramos lėšos 
 

2. Mokymo priemonių, įrangos ir įrengimų įsigijimas: 

 Įsigytų vienetų 
skaičius 

Lėšos (tūkst. Eur) Finansavimo 
šaltinis 

Vadovėliai 291 3770 MK 
„Eduka“ pratybos 1-4 kl. mok.      388 7030 MK 
„Ema“ pratybos 5-8 kl. mok. 484 2420 MK 
Kompiuteriai 25 14300 MK 
Mokykliniai baldai  184 12605 MK, Paramos lėšos 
Sportinis inventorius ? 790 MK 
Priemonės spec. poreikių mok.    
Interaktyvus ekranas 1 3630 MK 
Juostinis pjūklas technolog. pam. 1 639 MK 
Kompiuterių įkrovimo spintos 3 2700 MK 
Sportinė apranga 40 1505 MK 
Mokymo priemonės ( gamtos 
mokslų) 

30 220 MK 

Muzikos instrumentai 3 1170 MK 
Priemonės technologijų kabinetui 22 160 MK 
Priemonės laboratorijai 140 580 MK 

 
3. Asignavimų panaudojimas: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 
Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 
Įvykdymas 

(%) 
Savivaldybės biudžetas 
(SB) 

337,0 333,6 99,88% Planas neįvykdytas 0,12% 
dėl nepanaudotų nemokamo 
maitinimo gamybos išlaidų 
ir ligos pašalpų straipsnio 
lėšų 

Specialioji tikslinė 
dotacija (VB) 

1631,86 1629,8 99,87% Planas neįvykdytas 0,13% 
dėl nepanaudotų nemokamo 
maitinimo ir ligos pašalpų 
straipsnio lėšų 

Gautos pajamos 
(surinkta pajamų SP), 
iš jų: 

21,4 19,0 88,79% Planas neįvykdytas 11,21 % 
dėl pasikeitusių 
materialiojo turto nuomos 
įkainių 
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Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 
Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 
Įvykdymas 

(%) 
Pajamų išlaidos (SP) 19,0 15,5 81,59% Likutis 3,5 tūkst. Eur 

suplanuotas panaudoti 2023 
m. 

Projektų finansavimas 
(ES, VB, SB) 

43,8 27,0 61,67% 16,8 tūkst. Eur suplanuoti 
panaudoti 2023–2024 m. 
Erasmus+ projektų 
vykdymui 

Kitos lėšos (parama 1,2 
% GM ir kt.) 

26,9 15,96 59,33% 10,94 tūkst. Eur likutis 
suplanuotas panaudoti 2023 
m. 

Iš viso: 2060,96 2025,36 98,27%  
Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius)  
2023 m. sausio 1 d. 

 

 
3.4. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas:  

Sritis Mokinių tėvai 
(stipriosios ir 
tobulintinos veiklos 
sritys) 

Mokiniai 
(stipriosios ir 
tobulintinos veiklos 
sritys) 

Mokytojai 
(stipriosios ir 
tobulintinos veiklos 
sritys) 

Rezultatai S:Aš žinau, kas mano 
vaikui sekasi. 
T:Mano vaikas turi 
tolesnių mokymosi 
planų ir siekių 

S: Mokydamasis aš darau 
pažangą. 
T:Mokytojai dažnai 
pamokoje išmėgina ką 
nors naujo 

S: Mokiniai gerbia 
mane. 
T: Mokytojai su 
mokinių tėvais 
reguliariai aptaria jų 
vaiko mokymosi lygį, 
tikslus 

Ugdymas(is) ir 
mokinių patirtys 

S:Pamokų ir kitų veiklų 
tvarkaraščiai yra 
patogūs. 
T: Mano vaikas gali 
pasirinkti įvairaus 
sunkumo užduotis 

S: Aš žinau į ką galiu 
kreiptis pagalbos, kai 
iškyla sunkumų 
mokykloje. 
T:Pamokose galiu 
pasirinkti įvairaus 
sunkumo užduotis 

S: Man pavyksta 
mokinius sudominti 
pamoka 
T: Mokymosi 
sunkumų turinčių 
mokinių tėvams 
teikiamos 
konsultacijos 

Ugdymosi 
aplinkos 

S:Mokyklos įranga ir 
priemonės yra 
šiuolaikiškos. 
T: Mano vaikas mokosi 
ne tik klasėje, bet ir 
kitose aplinkose 

S: Mokytojai dažnai 
naudoja interaktyvią 
lentą pamokose. 
T: Mokytojai kai kurias 
pamokas organizuoja 
mokyklos kieme, 
stadione, infocentre 

S: Mūsų mokykla yra 
jauki ir tvarkinga. 
T: Dalykų turinį 
aktualizuoju ne 
mokykloje 
vedamomis 
edukacijomis 

Lyderystė ir 
vadyba 

S:Esu patenkintas, kaip 
mokykla informuoja 
apie svarbius reikalus, 
numatytus susitikimus, 
renginius. 

S: Mokiniams mokykloje 
suteikiama galimybė 
rodyti iniciatyvą 
T:Mokykloje klausiama 
nuomonė apie pamokas ir 
jų kokybę 

S: Mūsų mokyklos 
vadovai siekia, kad 
mokykla keistųsi, 
tobulėtų. 
T: Įgyvendinant 
mokyklos susitarimus 
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T:Mokykloje paklausia 
mūsų nuomonės apie tai, 
ką mes norėtume 
pakeisti mokyklos 
veikloje 

dalyvauja visi 
mokyklos mokytojai 

 
 

III SKYRIUS 
2023 METŲ VEIKLOS  PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 
4. 2023 metų veiklos prioritetas (-ai): 
4.1. Mokomųjų dalykų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir asmenines 

kompetencijas. 
4.2. Sąlygų ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą, sudarymas. 
4.3. Mokinių pasiekimų gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą. 

5. Tikslas – ugdymo kokybės gerinimas. 
6.1. uždavinys. Siekti aukštesnių mokinių mokymosi rezultatų, gerinant mokinių raštingumą. 
 

7.1.1. MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 
Laukiamas rezultatas (kokybiniai rodikliai) Metiniai ugdymo rezultatai pagerės 0 – 1% 

 
KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 

Veikla  Atsakingi asmenys Terminas 
5-8 klasių lietuvių kalbos raštingumo ugdymo 
projekte dalyvaus 100% mokinių 

V. Būdvytienė, 
lietuvių k. mokytojai 

2023 m.m. 

1-4 klasių skaitymo įgūdžių lavinimo projekte 
dalyvaus 100% mokinių 

J. Petkutė – Jevstafjeva 
pradinio ugdymo 
mokyojai 

2023 m.  

MIP fiksavime dalyvaus ne mažiau kaip 99% 
mokinių 

E. Kloviškienė, 
G. Rimkutė, 
Klasių auklėtojai/ 
mokytojai 

2022-2023 m.m. 

Mokiniams, NMPP nepasiekusiems 
patenkinamo lygio arba gavusiems itin žemus 
vertinimus, bus 100% teikiama pagalba 
konsultacijų metu 

V. Būdvytienė, 
 mokytojai 

2022-2023 m.m. 

1-2 % padidės dalyvaujančių 
konkursuose/olimpiadose 1-4 klasių mokinių.  

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
pradinių klasių mokytojai 

2023 m.m. 

 2 kartus per pusmetį bus aptariami mokinių 
ugdymosi pasiekimai tėvų 
susirinkimų/konsultacijų metu 

Klasių auklėtojai, 
mokytojai 

2023 m.m. 

Kartą per metus bus vykdomas mokyklos 
pažangos įsivertinimas 

Mokyklos veiklos 
įsivertinimo grupės nariai 

2023 m. 
balandis/gegužė 

Du kartus per metus mokytojai stebės ir 
analizuos klasių daromą pažangą 

Mokytojai Visus metus 

 



 

 

 
Mokytojų tarybos posėdžiai 
 

Veikla Atsakingi asmenys Terminas 
1. Dalijimasis patirtimi „Į kompetencijų ugdymą 
orientuota pamoka“. 
2. I pusmečio ugdymo(si) rezultatų analizė. 
3. Olweus tyrimo rezultatų pristatymas bendruomenei 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2023 m. 
vasaris 

1–4 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 
 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

2023  m. 
birželis 

5–8 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę G. Pocienė, 
V. Būdvytienė 

2023  m. 
birželis 

Ugdymo plano 20223–2024 m. m. projekto svarstymas G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, 
L.Kuisė 

2023  m. 
birželis 

1. 2022–2023 m. m. mokinių pažangos, pasiekimų ir 
lankomumo analizė. 
2. Ilgalaikių mokyklos projektų integracija ugdymo 
procese. 
3. 2023–2024 m. m. ugdymo plano tvirtinimas. 
4. Mokytojų budėjimo sistemos mokykloje peržiūra, 
remiantis OPKUS planu 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, L. Kuisė 

2023  m. 
rugpjūtis 

1. 2023 m. mokyklos veiklos analizė, veiklos tikslų ir 
uždavinių 2024 m. nustatymas. 
2. Olweus patyčių ir smurto programos įgyvendinimo 
veiksmingumo aptarimas 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2023  m. 
gruodis 

 
Administracijos pasitarimai 
 

 

Veikla Atsakingi 
asmenys 

Terminas 

Mokyklos 2023 metų veiklos plano rengimas G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, 
J. Dargienė 

2023 m. sausis 

1. Progimnazijos savivaldybės biudžeto ir  specialiosios 
tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų 2022 
metų biudžeto paskirstymas. 

G. Pocienė 2023 m. sausis 
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2. Lėšų paskirstymas kitoms reikmėms tenkinti (darbo 
grupių posėdžiai) 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo 4, 6, 8 
klasėse organizavimas 

V. Būdvytienė 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

2023 m. sausis, 
vasaris 

Mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų, lankomumo ir 
mokymosi situacijos apžvalga 

G. Pocienė 2023 m. sausis, 
gegužė, lapkritis 

1) Sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymas. Asmens 
higienos ugdymas. 
2) Civilinės saugos būklė mokykloje 

G. Pocienė  2023 m. vasaris, 
spalis 

Socialinio emocinio ugdymo ir patyčių prevencijos 
OLWEUS  programų vykdymas klasių auklėtojų darbe 

L. Kuisė 2023 m. vasaris 

Bibliotekos aprūpinimas vadovėliais G. Pocienė 2023 m. kovas 

Ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimas efektyvinant tėvų 
klubo veiklą 

E. Vladičkienė 2023 m. kovas 

4, 6, 8 klasių mokinių gebėjimų atitikimas standartų ir 
bendrųjų programų reikalavimams (vykdytų testų 
rezultatai) 

V. Būdvytienė 
J. Petkutė-
Jevstafjeva, l. 
Kuisė 

2023 m. kovas, 
balandis 

Fizinis mokinių saugumas pertraukų metu. Mokytojų 
budėjimo kokybė 

G. Pocienė 2023 m. balandis 

Pagilintos anglų kalbos, klasikinio ugdymo pasirinkimo 
galimybės ir poreikis 5 klasėse 

G. Pocienė 
V. Būdvytienė 

2023 m. balandis 

Socialiai remtinų šeimų vaikų užimtumo organizavimo 
galimybės mokinių vasaros atostogų metu 

G. Pocienė 2023 m. gegužė 

Kabinetų funkcionalumas, jų perskirstymas tenkinant 
mokinių ugdymo(si) poreikius 

G. Pocienė 2023 m. gegužė 

Raštingumo ugdymas  mokomųjų dalykų pamokose V. Būdvytienė 
J. Petkutė - 
Jevstafjeva 

2023 m. gegužė 

Klasikinio ugdymo pasirinkimo galimybės ir poreikis 1, 5 
klasėse 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
J.Petkutė-
Jevstafjeva 

2023 m. birželis 

Akcijų, socialinės, projektinės veiklos vykdymo 
efektyvinimas 

L. Kuisė 2023 m. birželis 
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Pasirengimas naujiems mokslo metams: 
1. Tarifinių sąrašų sudarymas, savivaldybės biudžeto ir 
specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms 
finansuoti lėšų planavimas. 
2. Darbo laiko nustatymas etatiniams darbuotojams. 
3.  Veiklos priežiūros 2022–2023 m. m. stebėjimo plano 
aptarimas. 
4. Pedagoginės pagalbos mokiniui teikimas. 
5. Mokymo sutarčių su progimnazija pasirašymas. 
6. Mokytojų budėjimo progimnazijoje organizavimas. 
7. Pasirengimas mokinių tėvų susirinkimams. 
8. Mokinių maitinimo organizavimas. 
9. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaita. 
10. Mokinių duomenų apskaita ŠVIS sistemoje. 
11. Mokinių sveikatos duomenų patikra. 
12. Mokymo priemonių užsakymas, mokytojų 
kvalifikacijos, mokinių edukacinių pamokų organizavimas 
ir IKT priemonių naudojimas. 
13. Ilgalaikių planų derinimas su kuruojančiais vadovais 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 
 
  
 
 

2023 m. 
rugpjūtis 

Pailgintos dienos grupės veiklos organizavimas ir 
vykdymas 

G. Pocienė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

2023 m. rugsėjis 

Mano dienyno pildymo tvarka. Susitarimų laikymasis G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

2023 m. (kas 
mėnesį) 

OLWEUS apklausos organizavimas ir vykdymas V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 

2023 m. 
lapkritis, gruodis 

Ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimo apžvalga J. Petkutė- 
Jevstafjeva 

2023 m. lapkritis 

1, 5 klasių naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo 
planavimas ir vykdymas 

G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 
 

2023 m. gruodis 

Mokinio individualios pažangos stebėsenos aptarimas G. Pocienė, 
V. Būdvytienė, 
L. Kuisė, 
J. Petkutė-
Jevstafjeva 
 

2023 m. gruodis 
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Ugdymo priežiūros organizavimas ir vykdymas 

 
Veikla Atsakingi asmenys Terminas 

Pamokos kokybės gerinimas V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2023 m. vasaris 
 

Pasirengimas Atnaujintų bendrųjų programų 
įgyvendinimui ugdymo procese 

G. Pocienė 
V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

Visus metus 

Konsultacinių ir pagalbos valandų 
panaudojimo tikslingumas 

V. Būdvytienė 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2023 m. kovas, 
lapkritis 

Pasirengimas įtraukiajam ugdymui Administracija Visus metus 
Patikrinamieji  testai  4, 8 klasėse, rezultatų 
aptarimas 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

2023 m. sausis, 
vasaris 

Skaitymo technikos, sąmoningumo tikrinimas 
1 klasėse. Mokinių raštingumo ugdymas 
įvairių dalykų pamokose 

J. Petkutė-Jevstafjeva 2023 m.  
gegužė 

NŠ paklausos ir pasiūlos dermė L. Kuisė 2023 m. balandis 
Olimpiadų, konkursų rezultatų analizė V. Būdvytienė, 

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2023 m. birželis 

Mokinių individualios pažangos stebėjimas, 
fiksavimas, aptarimas 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

Visus metus 

Pirmų, penktų ir naujai atvykusių mokinių 
adaptacijos stebėjimas ir analizė 

Administracija,  
pagalbos mokiniui 
specialistai 

2023 m. vasaris 
 
 

Klasių valandėlių turinys ir formos, 
OLWEUS  ir LIONS QUEST programų 
integracija 

L. Kuisė Visus metus 

Mokinių pamokų lankomumas V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

2023 m. sausis, 
gegužė, lapkritis 

Ugdymo karjerai temų integravimas  į klasių 
valandėlių temas 1–8 kl. 

J. Petkutė-Jevstafjeva 
l. Kuisė 

Visus metus 

Kokybiškos ugdymo aplinkos kūrimas G. Pocienė, 
kabinetų vedėjai 
 

2023 m. rugpjūtis 

Raštingumo ugdymas visų dalykų pamokose V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva 

Visus metus 

Ugdymo karjerai temų integravimas į 5–8 
klasių mokomųjų dalykų turinį 

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

Visus metus 
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Klasės vadovo pagalba pažįstant mokinį ir 
ugdant jo socialines kompetencijas 
įgyvendinant LIONS QUEST programą  

L. Kuisė 2023 m. rugsėjis 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai, Žmogaus saugos, Etninės kultūros 
programų integravimas į 1-8 klasių ugdymo 
procesą  

V. Būdvytienė, 
J. Petkutė-Jevstafjeva, 
L. Kuisė 

Sausis-birželis 

 
2 uždavinys. Sąlygų ugdytis kiekvienam vaikui, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą, 
sudarymas efektyviai naudojant inovatyvius integralius metodus  

8.2.1. MOKINIŲ PATIRTYS IR MOKYMASIS 
Laukiamas rezultatas (kokybiniai rodikliai) 70 % mokinių patirs sėkmę dalyvaudami 

patyriminio ugdymo veiklose,  edukacinėse 
išvykose, renginiuose, projektuose, akcijose, 
integruotose veiklose 

 
KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 

Veikla  Atsakingi asmenys Terminas 
50 % integruotų pamokų klasikinio ugdymo 
klasėse skirti patyriminiam ugdymui 

 V. Būdvytienė, 
mokytojai, dirbantys 
klasikinio ugdymo klasėse 

2022-2023 m.m. 

Klasių auklėtojai organizuos  2 edukacines 
išvykas 

Klasių auklėtojai  2022-2023 m.m. 

10% padidės 1-8 klasių mokinių, dalyvaujančių  
mokyklos organizuojamuose renginiuose 

Klasių auklėtojai-mokytojai 2022-2023 m.m. 

1-5 % padidės 1-8 klasių mokinių,  
dalyvaujančių projektuose 

Projektų vadovai, 
mokytojai 

2022-2023 m.m. 

  1-5 % padidės 1-8 klasių mokinių, 
dalyvaujančių akcijose 

Klasių auklėtojai 
L. Kuisė 

 

Metodinės tarybos ir mokinių savivaldos narių 
diskusija prie apskrito stalo ,,Kaip mokymąsi 
padaryti patraukliu ir inovatyviu?“  

E. Kloviškienė, 
 L. Kuisė,  
Metodinė taryba 

2023 m.m. 

 
VGK veiklos 
 

Eil. 
Nr. 

Veikla Atsakingi asmenys Terminas 

Organizacinė veikla 

1. VGK 2022 m. veiklos ataskaita          J. Petkutė - Jevstafjeva 2022 m. gruodis 

2. 2023 m. VGK plano rengimas J. Petkutė - Jevstafjeva 2022 m. gruodis 
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3. VGK posėdžių organizavimas J. Petkutė - Jevstafjeva Kartą per 2 
mėnesius (esant 
poreikiui  dažniau) 

4. VGK pasitarimų organizavimas J. Petkutė - Jevstafjeva Pagal poreikį 
(pasitarimai 
neprotokoluojami) 

Specialusis ugdymas 

1. Grupinių konsultacijų (koncentrais) 
organizavimas mokytojams, dirbantiems 
su su specialiųjų ugdymosi poreikių bei 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais 
mokiniais 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, G. 
Vaitiekutė 
  

2023 m. vasaris, 
spalis 

2. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 
bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, G. 
Vaitiekutė 
  

2023 m. (pagal 
sudarytą 
tvarkaraštį) 

3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pasiekimų vertinimas ir 
pažangos aptarimas su mokiniais, jų 
tėvais, pedagogais 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė 
  

2023 m. (su tėvais 
aptariama 2 kartus 
per metus per Tėvų 
konsultacines 
dienas) 

4. Individualus mokytojų ir mokinių tėvų 
konsultavimas dėl darbo  su SUP 
mokiniais būdų, formų ir metodų 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, G. 
Vaitiekutė 
  

2023 m. 

5. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ir 
švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašų 
rengimas, tvirtinimas, derinimas su 
Klaipėdos miesto PPT 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, J. Petkutė 
- Jevstafjeva 

2023 m. rugsėjis 
(pildomas visus 
metus) 

6. Pedagogų parengtų individualizuotų 
ugdymo(si) programų derinimas 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė 

2022 m. rugsėjis 
(pildoma pagal 
poreikį 
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7. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių individualių  ugdymo(si) ir 
pagalbos planų sudarymas 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė 

2023 m. rugsėjis 
(pildomi pagal 
poreikį) 

8. Informacijos apie mokinius, turinčius 
ugdymosi sunkumų, rinkimas. Pirminis 
vertinimas dėl spec. ugdymosi poreikių ir 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (gavus 
raštišką tėvų (globėjų) sutikimą) 

Mokytojai, A. Lajauskienė, 
J. Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė 

2023 m. 

9. Darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių, stebėjimas 

J. Petkutė - Jevstafjeva, A. 
Lajauskienė, J. 
Karpauskienė 

2023 m. 

10. Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto 
PPT, VTAS ir kt. vaiko gerove 
besirūpinančiomis institucijomis 

VGK nariai 2023 m. 

Prevencinė - šviečiamoji veikla 

1. OLWEUS  patyčių ir smurto  prevencijos 
programos įgyvendinimas 

Administracija, MSG 
lyderiai, klasių vadovai 

2023 m. 

2. LIONS QUEST  programos 
įgyvendinimas 

Administracija, klasių 
vadovai 

2023 m. 

3. Paskaita 3-ių klasių mokiniams 
„Mergaitės ir berniukai. Kaip tinkamai 
parodyti dėmesį?“ 

G. Vaitiekutė 
  

2023 m. sausis 
 

4. 1–8 klasių mokinių, jų tėvų (globėjų) 
supažindinimas su mokyklos Mokinio 
elgesio taisyklėmis 

1–8 klasių vadovai 2023  m. rugsėjis 

5. Tarptautinės saugesnio interneto dienos 
minėjimas 

VGK nariai, klasių vadovai 
  

2023 m. vasaris 

6. Klaipėdos miesto švietimo pagalbos 
specialistų ir mokytojų apskrito stalo 
diskusija „Specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių pasiekimų vertinimas ir 
pažangos fiksavimas“ 

A. Lajauskienė 2023 m. vasaris 

7. Viktorina 1-4 klasių mokiniams, 
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 
„Ką aš žinau apie vasario 16-tąją?“ 

D. Beresnevičienė 2023 m. vasaris 



17 
 

 

8. Akcija „Atvirukas žmogui, kurį myliu“ A.Lajauskienė 2023 m. vasaris 

9. Renginys su SUP mokiniais „Užgavėnės“ J. Karpauskienė, A. 
Dargužis 

2023 m. kovas 

10. Renginys su SUP mokiniais ,,Gandrus 
pasitinkant“   

J. Karpauskienė 2023 m. kovas 

11. Renginys su SUP mokiniais ,,Velykinis 
kiaušinis“ 

J. Karpauskienė 2023 m. kovas 

12. 1-6 klasių mokiniųkūrybinių darbų 
paroda „Atrieda margučiai“ 

D. Beresnevičienė 2023 m. kovas 

13. Akcija, skirta Tarptautinei laimės dienai 
paminėti ,,Kada aš esu laimingas?“ (1–8 
klasių mokinių kurti ketureiliai, piešiniai, 
laiškai) 

J. Karpauskienė, pradinio 
ugdymo, dailės, lietuvių 
kalbos ir literatūros 
mokytojai 

2023 m. kovas 

14. Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE 
PATYČIŲ – 2021“ 

Švietimo pagalbos 
specialistai, klasių 
auklėtojai, mokinių taryba 

2023 m. kovas 

15. Užsiėmimas 2-ų klasių mokiniams 
„Emocijos ir jausmai. Kaip galime juos 
išreikšti?“ 

G. Vaitiekutė, 2-ų klasių 
mokytojai 

2023 m. kovas 

16. 4-6 klasių mokinių savęs pažinimo grupė G. Vaitiekutė 
 

2023 m. kovas-
gegužė 

17. Paskaita 7-ų klasių mokiniams 
„Mokymosi stiliai“  

G. Vaitiekutė, 7-ų klasių 
auklėtojai 

2023 m. balandis 

18. Pilietinė akcija Klaipėdos mieste 
„Draugystės ABC“ 

G. Vaitiekutė 2023 m. balandis 

19. Tyrinėjimų, bandymų, eksperimentų 
savaitė 1-4 klasių mokiniams “Aš 
smalsus tyrėjas” 

D. Beresnevičienė, A. 
Lajauskienė 

2023 m. balandis 



18 
 

 

20. Renginys su SUP mokiniais, skirtas 
šeimos dienai „Laiškas šeimai“ 

J. Karpauskienė 2023 m. balandis 

21. Respublikinio dailyraščio konkurso 
„Dailus raštas“, skirto SUP turintiems 
mokiniams, organizavimas 

A. Lajauskienė, D. 
Beresnevičienė 

2023 m. gegužė 

22. Užsiėmimas, skirtas 4 klasių mokiniams 
„Kas manęs laukia penktoje klasėje?“  

G. Vaitiekutė, 4-ų klasių 
mokytojai 

2023 m. gegužė 

23. Viktorina 1-6 klasių mokiniams, 
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 
„Kelionė po Lietuvą“ 

D. Beresnevičienė 2023 m. birželis 

24. Vaikų vasaros poilsio stovyklos 
organizavimas ir vykdymas 

G. Pocienė, pradinėse 
klasėse dirbantys 
mokytojai, mokytojo 
pagalbininkai 

2023 m. birželis 

25. Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų ir 
Klaipėdos „Versmės: progimnazijos 
švietimo pagalbos specialistų metodinis 
pasitarimas 

D. Beresnevičienė, A. 
Lajauskienė 

2023 m. birželis 

26. Saugaus eismo ir elgesio pamokėles 1–4 
klasių mokiniams 

Klasių auklėtojai 2023 m. rugsėjis 

27. Pranešimas, skirtas 1-ų klasių mokiniams 
„Mokyklos psichologas. Kaip jis gali 
man padėti?“ 

G. Vaitiekutė, 1-ų klasių 
mokytojai 

2023 m. rugsėjis 

28. Užsiėmimas, skirtas 5-ų klasių 
mokiniams „Mano nauja klasė“  

G. Vaitiekutė, 5-ų klasių 
auklėtojai 

2023 m. rugsėjis 

29. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos 
minėjimas 

G. Vaitiekutė 2023 m. spalis 

30. Žaidimas 1-4 klasių mokiniams, 
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 
„Helovino šiurpuliukai“ 

D. Beresnevičienė 2023 m. spalis 

31. Užsiėmimas, skirtas 6-tų klasių 
mokiniams „Iššūkiai paauglystėje“ 

G. Vaitiekutė, 6-ų klasių 
auklėtojai 

2023 m. spalis 
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32. 1-2 klasių mokinių socialinių įgūdžių 
grupė 

G. Vaitiekutė 2023 m. spalis-
gruodis 

33. Užsiėmimai 7-tų klasių mokiniams 
„Tolerancijos ribos“ 

G. Vaitiekutė, 7-ų klasių 
auklėtojai 

2023 m. lapkritis 

34. Užsiėmimai 2-ų klasių mokiniams 
„Draugystės svarba“ 

G. Vaitiekutė, 2-ų klasių 
mokytojai 

2023 m. lapkritis 

35. Tarptautinės tolerancijos dienos 
minėjimas 
  

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, G. 
Vaitiekutė, klasių 
auklėtojai, mokinių taryba 

2023 m. lapkritis 

36. Respublikinis virtualus projektas „Metų 
laikai lėkštėje“ 

D. Beresnevičienė 2023 m. lapkritis 

37. Projektas  mokyklos bendruomenėje ir 
respublikoje „Draugo diena“ 

A. Lajauskienė 2023 m. lapkritis 

38. Akcija „Papuošk kalėdinę eglę savo 
kurtais žaislais“ 

A. Lajauskienė, D. 
Beresnevičienė 

2023 m. gruodis 

39. Mokinių tėvų švietimas aktualiomis 
prevencinėmis temomis visuotinių bei 
klasių tėvų susirinkimų metu 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, G. 
Vaitiekutė klasių vadovai, 
administracija 

2023 m. 

40. Individualus mokytojų, mokinių tėvų 
konsultavimas prevencine tematika 

A. Lajauskienė, J. 
Karpauskienė, D. 
Beresnevičienė, G. 
Vaitiekutė 

2023 m. 

Tyrimai  

1. Klasikinio ugdymo klasių mokinių 
savijautos tyrimai 

G. Vaitiekutė, V. 
Būdvytienė, J. Petkutė - 
Jevstafjeva 

2023 m. kovas 

2. Mokyklos darbuotojų mikroklimato 
tyrimas 

Administracija, VGK 
nariai 

2023 m. spalis -
lapkritis 
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3. Patyčių paplitimo mokinių tarpe tyrimas  Administracija, klasių 
auklėtojai 

2023 m. lapkritis - 
gruodis 

4. Penktos klasės mokinių adaptacijos 
tyrimas 

G. Vaitiekutė, 5-ų klasių 
auklėtojai 

2023 m. gruodis 

5. Pirmos klasės mokinių adaptacijos 
tyrimas 

G. Vaitiekutė, 1-ų klasių 
auklėtojai 

2023 m. gruodis 

6. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos 
tyrimas 

G. Vaitiekutė, klasių 
auklėtojai 

2023 m. gruodis 

Krizių valdymas 

1. Krizės aplinkybių įvertinimas. Krizės 
valdymo plano sudarymas 

G. Pocienė Esant krizinei 
situacijai 

2. Informacijos rengimas ir progimnazijos 
bendruomenės, žiniasklaidos, 
progimnazijos savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos, teritorinės 
policijos įstaigos, vaiko teisių apsaugos 
tarnybos informavimas apie krizę 

G. Pocienė Esant krizinei 
situacijai 

3. Progimnazijos bendruomenės grupių ir 
asmenų, kuriems reikalinga švietimo 
pagalba identifikavimas  ir pagalbos 
organizavimas 

Krizių valdymo komanda 
  

Esant krizinei 
situacijai 

4. Kvalifikacijos krizių valdymo klausimais 
kėlimas 

Krizių valdymo komanda 
(ir dubleriai) 

2023 m.  

 
Profesinio orientavimo veiklos 
 
Veiklos pavadinimas Atsakingi asmenys Vykdymo 

terminas 
Profesinio orientavimo plano rengimas 
 

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
profesinio orientavimo 
darbo grupės nariai 

2022 m. gruodis 

8 klasių mokinių profesinių interesų tyrimas 
 

E. Vladičkienė, 8 klasių 
auklėtojai 

2023 m. balandis 
 

Profesinio orientavimo grupės narių 
susirinkimai 
 

J. Petkutė-Jevstafjeva, 
profesinio orientavimo 
darbo grupės nariai 

2023 m. (kartą 
per 3 mėnesius – 
vasaris, gegužė, 
rugpjūtis, 
lapkritis) 
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Karjeros dienos J. Petkutė-Jevstafjeva, 
profesinio orientavimo 
darbo grupės nariai, klasių 
auklėtojai, dalykų mokytojai 

2023 m. kovas, 
lapkritis 
 

Karjeros renginys 5–8 klasių mokiniams 
„Profesijų pasaulyje“ 

E. Vladičkienė, I. 
Malakauskienė 

2023 m. kovas 

Karjeros renginys 4 klasių mokiniams „Atspėk 
profesiją“ 

D. Monkevičienė, E. 
Vladičkienė 

2023 m. gegužė 

Dalyvavimas organizuojamame miesto 
mokyklų konkurse „Profesijų labirintai“ 

Profesinio orientavimo 
grupė 

2023 m.  

8 klasių mokinių tėvų susirinkimas dėl 
tolimesnio vaikų mokymosi galimybių   

Administracija 2023 m. kovas 
 

UKSIS (Profesinio orientavimo) ataskaitos 
pildymas 

E. Vladičkienė 2023 m. gruodis 

Duomenų banko kaupimas apie mokinių tėvus, 
galinčius supažindinti su savo profesija ar 
turinčius galimybę apsilankyti jų darbovietėje 

Klasių auklėtojai 2023 m. 

Dalykų mokytojų, klasių auklėtojų ugdymo 
karjerai organizuojamų veiklų koordinavimas, 
metodinė ir informacinė pagalba 

E. Vladičkienė, profesinio 
orientavimo darbo grupės 
nariai 

2023 m. 

Ugdymo karjerai integravimas į dalykų 
ugdymo turinį  
1–8 klasėse 

Dalykų mokytojai 2023 m. 

Ugdymo karjerai integravimas į klasių 
valandėlių temas 1–8 klasėse 

Klasių auklėtojai 2023 m. 

Informacijos apie SUP mokinių ugdymosi 
galimybes Klaipėdos mieste rinkimas  

E. Vladičkienė, J. 
Karpauskienė 

2023 m. 

1–8 klasių mokinių išvykos į įmones, įstaigas, 
organizacijas profesijų pažinimo ir profesinio 
veiklinimo tikslais 

E. Vladičkienė, klasių 
auklėtojai 

2023 m. 

Susitikimų su įvairių profesijų atstovais 
organizavimas 

E. Vladičkienė, profesinio 
orientavimo darbo grupės 
nariai, klasių auklėtojai 

2023 m. 

Individualus SUP mokinių tėvų konsultavimas 
profesinio orientavimo klausimais 

E. Vladičkienė, G. 
Vaitiekutė, J. Karpauskienė, 
klasių auklėtojai 

2023 m. (pagal 
poreikį) 

Informacinės, metodinės medžiagos, susijusios 
su profesiniu orientavimu, kaupimas, stendo 
rengimas 

E. Vladičkienė, E. 
Paulikaitė 

2023 m. 

Informacinės, metodinės medžiagos, susijusios 
su profesiniu orientavimu,  skelbimas ir 
priežiūra mokyklos internetinėje svetainėje 

E. Vladičkienė 2023 m. 

Dalyvavimas miesto Ugdymo karjerai 
metodinės grupės susirinkimuose 

E. Vladičkienė 2023 m. 

Profesinio orientavimo darbo grupės narių 
kvalifikacijos kėlimas mokymuose, 
seminaruose 

Profesinio orientavimo 
darbo grupės nariai 

2023 m. 
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Kitos veiklos, renginiai, akcijos 
 

Veikla Atsakingi asmenys Terminas 
Laisvės dienos minėjimas Istorijos mokytojai, 

1–8 klasių auklėtojai, 
L. Kuisė 

2023 m. sausis 

Tarptautinės sniego ir sportinių 
kelnių dienos 

Fizinio ugdymo mokytojai, mokinių 
parlamentas 

2023 m. sausis 

Tarptautinė saugesnio interneto diena G. Vaitiekutė, 
L. Kuisė, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. vasaris 

Vasario 16-osios koncertas 
,,Dainuoju Lietuvai“ 

R. Dzikienė, 
D. Surdokienė, 
V. Rakauskas, 
A. Dargužis, 
L. Kuisė 

2023 m. vasaris 

Šv. Valentino diena mokykloje L. Kuisė, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. vasaris 

Kaziuko mugė ,,Tvarus požiūris į 
mus supančią aplinką“ 

Pradinio ugdymo mokytojai, 
L. Kuisė, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. kovas 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
minėjimas 

L. Kuisė 2023 m. kovas 

„Žemės“ dienos renginiai G. Mickevičienė, 
D. Umantaitė-Vaivadienė, 
G. Čereškienė, 
L. Kuisė 

2023 m. kovas 

Savaitė be patyčių Pagalbos mokiniui specialistų  grupė, 
klasių auklėtojai, 
L. Kuisė, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. kovas 

,,Jaunasis meistras“ A. Ronkus 2023 m. kovas 
Pilietinė akcija ,,Draugystės ABC“ G. Vaitiekutė,  

A. Lajauskienė, 
J. Karpauskienė, 
D. Beresnevičienė 

2023 m. balandis 

Akcija ,,Darom“ L. Kuisė, 
klasių auklėtojai 

2023 m. balandis 

Tarptautinė vaikų gynimo diena L. Kuisė, 
mokinių parlamentas 

2023 m. gegužė 

Vilties bėgimas I. Malakauskienė, 
J. Bražas 

2023 m. gegužė 

Nominacijos ,,Angelas” rinkimai L. Kuisė 2023 m. gegužė 
,,Versmės“ progimnazijos talentai L. Kuisė, 

Mokinių parlamentas 
2023 m. gegužė 

Bendruomenės diena L. Kuisė 2023 m. gegužė 
Šokių konkursas ,,Versmės taurė 
2023 m.“ 

E. Špakauskas 2023 m. gegužė 

4-tų klasių mokinių išleistuvės L. Kuisė, 2023 m. gegužė 
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klasių vadovai 
8- tų klasių mokinių išleistuvės L. Kuisė, 

Klasių auklėtojai 
2023 m. birželis 

Rugsėjo 1-osios šventė L. Kuisė, 
klasių vadovai, 
R. Dzikienė, 
A. Dargužis, 
V. Rakauskas 

2023 m. rugsėjis 

,,Rugsėjo 1-osios akimirkos“ I. Kairienė 
 

2023 m. rugsėjis 

Tarptautinė mokytojų diena L. Kuisė, 
8 klasių auklėtojai, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. spalis 

Penktokų krikštynos L. Kuisė, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. spalis 

Tolerancijos diena L. Kuisė, 
J. Bivainienė, 
A.Ronkus, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. lapkritis 

Sveikos gyvensenos savaitė Dorinio ugdymo metodinė grupė, 
fizinio ugdymo mokytojai 

2023 m. lapkritis 

Pirmokų krikštynos L. Kuisė, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. lapkritis 

,,Mes – Versmiečiai“ I. Kairienė 2023 m. lapkritis 
Tarptautinė antikorupcijos diena L. Kuisė, 

Dorinio ugdymo mokytojai, 
Mokinių parlamentas 

2023 m. gruodis 

Tarptautinė savanorių diena G. Vaitiekutė,  
J. Karpauskienė 

2023 m. gruodis 

Gerumo akcija G. Pocienė, 
L. Kuisė 

2023 m. gruodis 

Kalėdos mokykloje L. Kuisė, 
mokinių parlamentas 

2023 m. gruodis 

 
6. 3 uždavinys. Aktyvinti pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

9.3.1. LYDERYSTĖ IR VADYBA. BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 
Laukiamas rezultatas (kokybiniai rodikliai) Sudaryti sąlygas 100% pedagogų dalyvauti 

kvalifikaciniuose renginiuose 
 

KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 
Veikla  Atsakingi asmenys Terminas 

Atviros pamokos.  
a) mokytojai ekspertai ves po 3 atviras 

pamokas; 
b) mokytojai metodininkai ves po 2 atviras 

pamokas; 
c) vyr. mokytojai ves po 1 atvirą pamoką; 
d) mokytojas stebės 1-2 kolegų pamokas 

1-8 klasių mokytojai 2022-2023 m.m. 
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Veikla  Atsakingi asmenys Terminas 
Veiklos, vienijančios mokyklos bendruomenę: 
2 tėvų konsultavimo dienos; 
Bendruomenės šventė; 
Ne mažiau 2 klasės tėvų susirinkimai; 
Ne mažiau 2 tėvų klubo susirinkimai; 
1-2% didės tėvų, įsitraukiančių į ugdymo 
organizavimą 

V. Būdvytienė, 
J.Petkutė-Jevstafjeva, 
L.Kuisė, 
klasių auklėtojai-mokytojai 

2022-2023 m.m. 

 Kiekviena metodinė grupė pristatys po 1 
pranešimą posėdžio „Į kompetencijų ugdymą 
orientuota pamoka“ metu 

V. Būdvytienė, 
E.Kloviškienė, 
metodinių grupių nariai 

2023 m. vasaris 

Metodinių grupių susirinkimuose  2 kartus per 
pusmetį mokytojai dalinsis seminarų, 
kvalifikacinių renginių metu įgyta patirtimi 

Metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai 

2022-2023 m.m. 

30 % mokytojų dalinsis gerąja patirtimi su 
miesto/šalies kolegomis 

Mokytojai  2022-2023 m.m. 

100% metodinių grupių pirmininkų dalyvaus 
susirinkimuose priimant sprendimus dėl 
progimnazijos ugdymo(si) organizavimo 

V. Būdvytienė, 
E. Kloviškienė, 
Metodinė taryba 

2022-2023 m.m. 

100% mokytojų, dirbančių 1, 3, 5, 7 klasėse, 
pasirengs UTA įgyvendinimui 

UTA darbo grupės nariai, 
mokytojai, dirbantys 1, 3, 5, 
7 klasėse 

2023 m.m. 

90% mokytojų dalyvaus apklausoje dėl 
kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

V. Būdvytienė  
 

2022-2023 m.m. 

100% mokytojų susipažins su naujaisiais LR 
Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais 

Visi mokytojai 2022-2023 m.m.  

Mokymai pedagogams įtraukiojo ugdymo tema. 
Dalyvaus ne mažiau kaip 80 % pedagogų 

V.Būdvytienė Balandis 

   
 
 
7. 4 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis kiekvienam vaikui, pritaikant ugdymosi aplinkas 

12.1. UGDYMOSI APLINKA. FINANSINĖ SITUACIJA 
Laukiamas rezultatas :  Gerės ugdymosi aplinka.  

100 % mokytojų mokinių ugdymąsi organizuos 
įvairiose ugdymosi aplinkose 

 
KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 

Veikla  Atsakingi asmenys Terminas 
Įrengti vieną kompiuterine įranga aprūpintą  
kabinetą 

J. Dargienė 2023 gegužės 
mėn. 

Atnaujinti gamtos mokslų kabinetą J. Dargienė Iki 2023 rugsėjo 
mėn. 

Atnaujinti baldus pradinių klasių kabinete J. Dargienė 2023 gruodžio 
31 d. 

Atnaujinti 4 pradinių klasių kabinetus J. Dargienė 2023 rugsėjo 
mėn. 

Suremontuoti 207, 314 kabinetus J. Dargienė 2023 rugsėjo 1d. 
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Veikla  Atsakingi asmenys Terminas 
Aprūpinti rusų kalbos kabinetą interaktyviu 
ekranu 

J. Dargienė 2023 kovo mėn. 

Atnaujinti žaliuzes  6 kabinetuose J. Dargienė 2023 gruodžio 
31 d. 

Pakeisti šviestuvus 4 kabinetuose J. Dargienė 2023 gruodžio 
31 d. 

100% mokytojų  naudosis mokykloje 
įdiegtomis IT priemonėmis 

Mokytojai Visus metus 

Klasės auklėtojai 10 % veiklų organizuos ne 
mokyklos aplinkoje 

Klasių auklėtojai Visus metus 

Mokytojai 3-4 kartus per metus įvairins 
mokinių sėdėjimą pamokoje 

Mokytojai Visus metus 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

8. Plano įgyvendinimą koordinuoja (pro)gimnazijos pavaduotojai, pavaduotojas ūkio ir 
bendriesiems klausimams. 

9. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo progimnazijos direktorius. 
10. Apie plano įvykdymą, tarpinius rezultatus informuojami progimnazijos pedagogai, 

nepedagoginiai darbuotojai, savivaldos institucijų nariai, mokiniai ir jų tėvai. Duomenys teikiami ir 
viešinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Planas skelbiamas  progimnazijos internetinėje svetainėje.  
 

_____________________________ 
 
SUDERINTA 
Progimnazijos tarybos 
posėdžio 2023 m. sausio 24 d.  
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1) 
 
 
 
 


