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PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie 

šių Panevėžio miesto savivaldybės 

2023-2025 metų strateginio veiklos 

plano programos tikslų, uždavinių, 

priemonių įgyvendinimo (nurodoma 

programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 

01 01 03 Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės 

įsivertinimo metu nustatyti 

tobulintini aspektai: 

Įsivertinimo metu nustatyti tobulintini veiklos aspektai: 

● Socialiai atsakingo elgesio skatinimas 1-8 klasėse. Patyčių prevencija. 

● Pagalbos teikimas SUP mokiniams. 

● Microsoft Office 365 aplinkoje dokumentų valdymas. 

● Mokytojų lyderystė įsitraukiant į projektų rengimą ir įgyvendinimą. 

● Mokinių mokėjimo mokytis naudingumo atpažinimas. 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų 

informacija (iki ½ A4 lapo) 
Didelę įtaką mokyklos 2023 metų veiklai turės:  

 2023-2027 metų progimnazijos strateginio plano įgyvendinimas; 

 Įsitraukimas į Panevėžio TŪM 2023 metų veiklos plano įgyvendinimą; 

 Individualios mokinio mokymosi pažangos stebėsenos tvarkos koregavimas; 

 Virtualios matematikos mokymo(si) platformos EDUTEN įdiegimas mokant(is) matematikos 1-8 klasėse; 

 Erasmus projektų rengimas ir įgyvendinimas; 



 Dalyvavimas aplinkosauginio švietimo projektuose; 

 Dalyvavimas sveikatinimo projektuose; 

 Dalyvavimas skaitymą skatinančiuose projektuose; 

 Įsitraukimas į Europos solidarumo korpuso projektus, nes mokyklai suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas; 

 Mokykla turi akreditaciją ir yra Jaunimo savanorius priimančia organizacija, 2023 m. veiklą tęs savanorė iš Sakartvelo; 

 Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas; 

 Mokyklos dalyvavimas progimnazijų asociacijos veiklose; 

 Įsitraukimas į VIP mokyklų tinklo veiklas; 

 Mokyklos partnerystė su įvairiomis šalies mokyklomis organizuojant mokyklų-partnerių pedagogams kvalifikacijos tobulinimo programas 

„Vyturio“ progimnazijoje; 

 Mokyklos dalyvavimas NMPP ir kituose tyrimuose. 

 
Priedai (finansavimo lėšų metinė 

sąmata ar jos projektas ir t. t.) 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 
Vykdytojas, projekto 

vadovas ar pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,  

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendini

mo 

terminas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2022 metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023 metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos augimą ugdantis kompetencijas 1-8 kl. mokinių,  

pasiekusių aukštesnįjį 

pasiekimų lygį atskiruose 

dalykuose, dalis.       

Proc. 28,3 29 2022-2023 

m. m. 

1-8 kl. mokinių,  

pasiekusių pagrindinį 

pasiekimų lygį atskiruose 

dalykuose, dalis 

Proc. 48,5 49 2022-2023 

m. m. 

1-8 kl. mokinių,   

padariusių individualią 

Proc. 85,8 86 2022-2023 

m. m. 



dalykinių gebėjimų 

pažangą, dalis 

5-8 kl. mokinių,  

įgyvendinusių MM 

uždavinį, dalis 

Proc. 70 72 2022-2023 

m. m. 

6-8 kl. mokinių,  

padariusių individualią 

pažangą projektinėje 

veikloje, dalis 

Proc. 60,2 61 2022-2023 

m. m. 

1-8 kl. mokinių,   

laimėjusių miesto, šalies 

konkursuose, 

olimpiadose, dalis 

Proc. 8,8 9 2022-2023 

m. m. 

01 01 Išplėsti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų tobulinimo savivaldumą 

pasiruošimui diegti atnaujintą ugdymo turinį 

Bendro pamokos 

kokybės vertinamų 

objektų įvertis 

įvertis 3,3 3,3 2022-09 - 

2023-05 

01 01 01 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 

“MOKOMĖS-IŠBANDOME-DALINAMĖS” įgyvendinimas, įsivertinimas ir naujos 

parengimas 

Programos naudingumo 

įvertis 

įvertis 8,3 8,4 2022-09 - 

2023-04 

01 “Vyturio” progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 

“MOKOMĖS-IŠBANDOME-DALINAMĖS” 2023-2024 

m. m. parengimas ir akreditavimas PŠC 

Direktorius 

 

Parengta ir akredituota 

programa 

Vnt. 1 1 2023-09-04 

02 MID grupių veiklos planų parengimas MID vadovai Parengtų MID grupių 

planų skaičius 

Vnt. 11 12 2023-10-02 

03 MID grupių veiklos planų įgyvendinimas MID vadovai Pedagogų, pilnai 

įgyvendinusių MID 

programą, dalis 

Proc. 72,7 73 2022-09-05-

2023-03-31 

01 01 02 Mokyklos vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų tobulinimas 

skleidžiant UTA diegimo bei TŪM įgyvendinimo patirtį mokykloje, mieste, šalyje, 

tarptautiniu mastu 

Mokyklos vadovų, 

skleidusių patirtį, dalis 

Proc. 100 100 2023-01-03 

- 

2023-12-29 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų, 

skleidusių patirtį, dalis  

Proc. 51,9 53 2023-01-03 

- 

2023-12-29 

01 VIP mokyklų tinklo stažuočių organizavimas  Direktorius Organizuotų stažuočių 

skaičius 

Vnt. 2 2 2023-03 

2023-11 

02 Patirties sklaidos renginių (stažuočių ne VIP mokyklų 

tinklui, konferencijų/forumų, teminių vizitų) miesto, šalies, 

tarptautiniu mastu organizavimas 

Direktorius, 

dir. pavaduotojai,  

psichologas,  

bibliotekos vedėjas  

 

Organizuotų renginių 

skaičius 

Vnt. 7 3 2023-01-03 

- 

2023-12-29 

03 „Pamokos 13 klasei“ organizavimas ir dalyvavimas  Dir. pavaduotojai  

 

 

Mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų, 

vykdančių profesinės 

Proc. 17,3; 23,1 15; 27 2022-2023 

m.m. 



patirties sklaidą, vedant 

„Pamoką 13 klasei“, per 

m. m. dalis; 

dalyvaujančių jose dalis 

per m. m. 

04 Mokytojų tarybos renginių, skirtų pedagogų patirties 

sklaidai, organizavimas  

Mokytojų tarybos 

pirmininkas, 

 dir. pavaduotojas  

 

Renginių skaičius Vnt. 1 2 2023-02 

2023-11 

05 Įrankio patirties sklaidos fiksavimui koregavimas ir 

įveiklinimas 

Dir. pavaduotojas  

 

Koreguotas ir įveiklintas 

patirties fiksavimo 

įrankis 

Vnt. 1 1 2023-01-03 

- 

2023-12-29 

01 
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos UTA diegimo plano įgyvendinimas Pedagogų, teigiamai 

įvertinusių savo 

pasirengimą diegti UTA, 

dalis 

Proc. 66 70 2023-08 

01 Išplėstinių Mokytojų tarybos posėdžių, skirtų UTA, 

organizavimas 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas,  

dir. pavaduotojas 

 

Išplėstinių posėdžių 

skaičius 

Vnt. 1 2 2023-02 

2023-05 

02 Metodinių grupių veiklų UTA diegimo planui įgyvendinti 

organizavimas 

Dir. pavaduotojai  

 

Metodinių grupių planų, 

kuriuose numatytas 

veiklų UTA diegimui 

organizavimas, skaičius 

Vnt. 6 6 2023-10 

03 Bendrų kvalifikacijos tobulinimo mokymų pasirengimui 

UTA diegti suplanavimas, užsakymas, įgyvendinimas  

Dir. pavaduotojas  

 

Mokymų skaičius Vnt. 4 1 2023-01-03 

- 

2023-12-29 

04 UTA diegimui naudingų informacinių šaltinių banko 

parengimas ir įveiklinimas 

Bibliotekos vedėjas  

 

Veikia informacinių 

šaltinių bankas 

Vnt. 0 1 2023-01-03 

- 

2023-12-29 

05 Mokymosi dienoraščio 5-8 kl. mokiniams atnaujinimas 

UTA diegimui 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Atnaujintas Mokymosi 

dienoraštis 5-8 kl. 

mokiniams 

Vnt. 0 1 2023-08 

01 02 Padidinti aktyvaus mokinių kompetencijų ugdymosi įvairiose aplinkose ir įvairiomis formomis dalį. 

 

Netradicinėse erdvėse 

(ne klasėje) vedamų 

pamokų/ugdomųjų 

veiklų 

(virtualių/kontaktinių), 

atliepiančių STEAM 

ugdymo standartą, dalis 

per m. m.  

Proc. Duomenų 

nėra 

10 2023-01- 

2023-06 

3-4, 5-8 kl. mokinių, 

įvykdžiusių bent vieną 

Proc. 3-4 kl. 

90 

3-4 kl. 

91 

2022-09- 

2023-06 



ilgalaikį/trumpalaikį 

STEAM projektą, dalis 

5-8 kl. 

57 

5-8 kl. 

70 

Neformaliojo  švietimo 

veikoje dalyvaujančių 

mokinių dalis 

Proc. 61,5 63 2023-09 

SUP mokinių, kartą per 

mėnesį dalyvavusių 

STEAM ugdymo 

standarto veiklose, dalis 

Proc. Duomenų 

nėra 

30 2023-01- 

2023-06 

01 02 01 Integruoto ugdymo plėtra Integruoto ugdymo 

formų skaičius 

 

Vnt. 6 7 2022-09- 

2023-06 

Pamokos kokybės 

rodiklio „Ugdymosi 

integralumas“ įvertis 

Įvertis 3,3 3,4 2022-09 - 

2023-05 

01 Pamokų su bibliotekininkėmis suplanavimas ir 

organizavimas 

Bibliotekos vedėjas 

 

Su mokytoju suplanuotų 

ir pravestų ciklų/pamokų 

skaičius 

Vnt. 5 5 2023-01- 

2023-12-15 

02 Integruoto ugdymosi dienų 1-8 kl. su aiškiai pamatuojamu 

konkrečios kompetencijos ugdymosi  rezultatu 

Dir. pavaduotojai 

pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui 

 

Integruoto ugdymosi 

dienų kiekvienam 1-8 

klasių koncentrui 

skaičius 

Vnt. 1-4 kl.-8 

 

 

1-4 kl. -9 

 

 

2022-09- 

2023-06 

5-8 kl.-2 5-8 kl.-7 

03 Integruotos dienos, skirtos aktyviam karjeros ugdymui, 

suplanavimas ir organizavimas 1-4 kl. 

Dir. pavaduotojas 

pradiniam ugdymui,  

karjeros specialistas 

 

Pravestų integruotų 

dienų skaičius 

Vnt. 0 1 2023-02 

04 Integruotos dienos, skirtos aktyviam karjeros ugdymui, 

suplanavimas ir organizavimas 5-8 kl. 

Dir. pavaduotojas NŠ,   

Karjeros specialistas  

 

Pravestų integruotų 

dienų skaičius 

Vnt. 1 1 2023-03-17 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 02 STEAM ugdymo standarto įgyvendinimas ir kokybės valdymas Koreguotas STEAM 

ugdymo standarto 

įgyvendinimo ir kokybės 

valdymo aprašas 

Vnt. 1 1 2023-01-

2023-09 

01 STEAM dienų/ pamokų/veiklų/savaičių planavimas ir 

organizavimas 

Dir. pavaduotojai 

pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui  

 

Pravestų dienų/ 

pamokų/veiklų skaičius 

1-4 kl. 

Vnt. 2 

 

2 

 

2022-09- 

2023-06 

Pravestų dienų/ savaičių 

skaičius 5-8 kl. skaičius 

Vnt. 4 

 

4 2022-09- 

2023-06 

02 SUP mokinių įtraukimas į STEAM dienas/ pamokas, 

veiklas/ savaites 

Dir. pavaduotojai  

pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui 

SUP mokinių, 

dalyvavusių įvairiose 

STEAM veiklose, dalis 

Proc. 100 100 2022-09- 

2023-06 

03 Mokytojų bendradarbiavimo STEAM ugdymui 

organizavimas 

Dir. pavaduotojai Suplanuotų ir pravestų 

veiklų, kai dirba du 

Vnt. 0 1 2022-09- 

2023-06 



 

 

 

 

 

 

 

 

pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui 

skirtingų dalykų 

mokytojai, koncentrui 

skaičius 

04 2023-2024 m. m. ugdymo plano projekto atliepiančio 

STEAM ugdymo standarto TŪM numatomas veiklas 

parengimas: 

- numatyta 3-4, 5-8 kl. gamtos mokslų dalykų kontaktinių 

valandų dalis, skirta STEAM praktiniams, tiriamiesiems 

darbams atlikti; 

- numatytos valandos STEAM ilgalaikiams ar 

trumpalaikiams projektams 3-4, 5-8 klasių mokiniams (iš 

mokinių poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti) 

atlikti; 

-numatytos valandos integruotos ilgalaikės STE(A)M 

kultūrinio ugdymo programos „STE(A)M ekspertai” veiklų 

įgyvendinimui 3-4, 5-8 klasių mokiniams (iš mokinių 

poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti) atlikti; 

-numatytos neformaliojo švietimo valandos 3-4 kl., 5-8 kl, 

mokiniams STE(A)M kultūrinio ugdymo programai 

„STE(A)M ekspertai” įgyvendinti. 

Dir. pavaduotojai 

 

Parengtas 2023-2024 m. 

m. ugdymo plano 

projektas, atliepiantis 

STEAM ugdymo 

standarto TŪM 

numatomas veiklas 

Vnt. 0 1 2023-04-

2023-08 

05 

STEAM dienų/ pamokų/veiklų/savaičių reflektavimas 

Dir. pavaduotojai  

pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui 

Organizuotų refleksijų 

skaičius 

Vnt. 1-4 kl.-2 

 

1-4 kl.-2 

 

2022-09- 

2023-06 

5-8 kl.-4 

 

5-8 kl.-4 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Atnaujintos 5-8 klasių mokinių projektinės tvarkos įgyvendinimas  6-8 kl. mokinių, 

padariusių individualią 

pažangą projektinėje 

veikloje rašant rašto 

darbą, dalis 

Proc. 51 52 2022-09- 

2023-06 

6-8 kl. mokinių,  

padariusių individualią 

pažangą projektinėje 

veikloje sakant viešąją 

kalbą, dalis 

Proc. 65,2 67 2022-09- 

2023-06 

6-8 kl. mokinių,  

padariusių individualią 

pažangą projektinėje 

veikloje ugdantis 

kūrybiškumą, dalis 

Proc. 58 

 

59 

 

2022-09- 

2023-06 

6-8 kl. mokinių,  

padariusių individualią 

pažangą projektinėje 

veikloje planingai 

dirbant, dalis 

Proc. 

 

66,4 68 2022-09- 

2023-06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 
Refleksijų su mokytojais dėl atnaujintos projektinės 

veiklos įgyvendinimo organizavimas 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Organizuotų refleksijų 

skaičius 

Vnt. 0 4 2022-09- 

2023-06 

02 
Refleksijų su 6-8 kl. mokiniais  dėl atnaujintos projektinės 

veiklos įgyvendinimo organizavimas 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Organizuotų refleksijų 

skaičius 

Vnt. 0 4 2022-09- 

2023-06 

03 Projektinės veiklos organizavimo tvarkos koregavimas 
Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Koreguota tvarka Vnt. 1 1 2023-06 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 04 

Aktyvaus kompetencijų ugdymosi organizavimas ne mokykloje/ne klasėje 

5-8 kl. mokinių, 

teigiančių, kad padaugėjo 

aktyvaus ugdymosi 

veiklų, dalis 

Proc. 75,1 76 2023-11 

01 
Išvykų, kuriose mokiniai aktyviai ugdosi kompetencijas už 

Panevėžio ribų, organizavimas 

Dir. pavaduotojai  

Pradiniam ugdymui ir 

NŠ 

Išvykų skaičius klasei Vnt. 2 2 2022-09- 

2023-06 

02 
Tarptautinio Erasmus+ projekto “Our living values”  

įgyvendinimas 
Psichologas  

Mokinių, dalyvavusių 

mobilumuose, skaičius 

Vnt. 5 15 2022-09- 

2023-12 

03 

Pamokų/veiklų, bendradarbiaujant su įvairiomis  

įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis Panevėžyje 

organizavimas kiekvienos 1-8 klasės mokiniams 

Dir. pavaduotojai 

 pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui 

Pamokų/veiklų 

kiekvienai klasei skaičius 

Vnt. 1-4 kl. 2 1-4 kl. 3 

 

2022-09- 

2023-06 

5-8 kl. 0-1 5-8 kl. 1 

04 

Pamokų/ veiklų, atliepiančių STEAM standartą, 

organizavimas ne klasėje (kitose mokyklos aplinkose/ už 

mokyklos ribų) 

Dir. pavaduotojai 

pradiniam ir 

pagrindiniam ugdymui 

 

 

Kiekvieno 1-4 kl. 

mokytojo pravestų 

pamokų/ veiklų, 

atliepiančių STEAM 

standartą, organizavimas 

ne klasėje (kitose 

mokyklos aplinkose/ už 

mokyklos ribų), dalis 

Proc. 5,7 6 2022-09- 

2023-06 

Kiekvieno 5-8 kl. 

mokytojo pravestų 

pamokų/ veiklų, 

atliepiančių STEAM 

standartą, organizavimas 

ne klasėje (kitose 

mokyklos aplinkose/ už 

mokyklos ribų), dalis 

Proc. Duomenų 

nėra 

3 2022-09- 

2023-06 

05 
Savivaldaus mokymosi dienų, naudojantis Office365 

platforma, 5-8 kl. mokiniams organizavimas 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Savivaldaus mokymosi 

dienų kiekvienam 5-8 kl. 

koncentrui skaičius 

Vnt. 2 2 2022-09- 

2023-06 

06 
Edukacijų/kūrybinių skaitymų organizavimas mokyklos 

bibliotekoje 

Bibliotekos vedėjas  

 

1-8 klasių, dalyvavusių 

bent viename renginyje, 

dalis  

Proc. 100 100 2022-09- 

2023-06 

01 

 

02 

 

05 

 
Aplinkų aktyviam kompetencijų ugdymuisi modernizavimas/įkūrimas 

Modernizuotų/įkurtų 

aplinkų skaičius 

Vnt. 0 3 2023-01- 

2023-12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

Mokinių laisvalaikio ir poilsio  aplinkos vidiniame 

kiemelyje  atnaujinimas  

Dir, pavaduotojas 

ugdymo aprūpinimui  

Atnaujintų  aplinkų 

skaičius 

Vnt. 1 1 2023-01-09 

2023-08-31 

02 

 

Aktyviam kompetencijų ugdymuisi aplinkos koridoriuje 

atnaujinimas 

Dir, pavaduotojas 

ugdymo aprūpinimui 

Atnaujintų  aplinkų 

skaičius 

Vnt. 0 1 2023-01-09 

2023-12-31 

03 
„Dalyvaujamojo biudžeto“ idėjų įgyvendinimas atnaujinant 

aplinkas 

Dir, pavaduotojas 

ugdymo aprūpinimui 

Dir.pavaduotojas NŠ 

Atnaujintų  aplinkų 

skaičius 

Vnt. 0 1 2022-10-24 

2023-08-31 

04 TŪM aplinkų, atliepiančių STEAM standartą, projektų 

parengimas 

Dir, pavaduotojas 

ugdymo aprūpinimui, 

TŪM koordinatorius 

mokykloje  

Projektų skaičius Vnt. 0 2 2023 m. 

01 

 
03 Užtikrinti įtraukiojo ugdymo plėtrą 

Be nepatenkinamų 

įvertinimų  I, II pusmetį 

ir baigusių m. m.  

mokinių dalis 

 

Proc. I pusmetis 

96,7 

II pusmetis 

97,1 

Metinis 

97,4 

I pusmetis 

97 

II pusmetis 

97,5 

Metinis 

98 

I pusmetis 

2022-09-01- 

2023-01-31 

II pusmetis 

2023-02-01- 

2023-06-09 

Metinis 

2022-09-01- 

2023-08-31 

Švietimo pagalbą 

gaunančių mokinių dalis 

Proc. 100 100 2023-09 

01 03 01 

 

5-8 klasių mokinių mokėjimo mokytis konsultavimo naudingumo didinimas 

5-7 kl. mokinių, 

teigiančių, kad 

konsultacijos  su MM 

konsultantu ir jose 

priimti susitarimai, 

susiplanuoti žingsniai   

pagerino jų mokymąsi, 

dalis 

Proc. 79,2 80 2023-11 

 

MM konsultantų, 

teigiančių, kad vedamos 

MM konsultacijos ir jose 

priimti susitarimai, 

susiplanuoti žingsniai   

pagerino jų 

konsultuojamų mokinių  

mokymąsi, dalis 

Proc. Duomenų 

nėra 

75 2023-11 

 

01 
Refleksijų su 5-8 kl. mokinių mokymosi mokytis 

konsultantais  organizavimas 

Dir. pavaduotojas 

pagrindiniam ugdymui  

Refleksijų skaičius Vnt. 3 4 2022-09 - 

2023-06 



  

02 
Direktorės valandų 5-8 kl. mokiniams mokymosi mokytis 

naudingumo reflektavimui organizavimas 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Refleksijų skaičius Vnt. 2 3 2022-09 - 

2023-06 

 

03 
Naudingiausių mokymosi mokytis žingsnių banko 

nuoseklus pildymas 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Mokymosi mokytis 

žingsnių banko 

papildymai 

Kartai 

per 

m.m. 

1 2 2022-09 - 

2023-08 

 

04 

Užsiėmimų 5 kl. mokiniams dėl mokymosi mokytis 

sampratos išgryninimo, mokymosi mokytis naudingumo 

supratimo organizavimas 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui  

Užsiėmimų su 5 kl. 

mokiniais skaičius 

Vnt. 4 4 2022-09 - 

2023-06 

 

01 03 02 

 

 

DMP mokinių ugdymo sistemos įveiklinimas 

Pedagogų, teigiamai 

įvertinusių darbą su 

DMP mokiniais, dalis 

Proc. 80 81 2023-11 

 

Tėvų, teigiamai 

įvertinusių DMP 

mokinių ugdymą, dalis 

Proc. 83 83 2023-11 

 

DMP mokinių, teigiamai 

įvertinusių gebėjimų 

ugdymą, dalis 

Proc. 72,6 73 2023-11 

 

01 

Projektinės veiklos, užduočių banko, MM konsultavimo, 

kūrybinių-integruotų užduočių pritaikymas, išbandymas ir 

reflektavimas DMP mokinių ugdymui 

 

Psichologas 

Olimpiadose, 

konkursuose dalyvavusių 

DMP mokinių dalis (3-8 

kl.) 

Proc. 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

 

 

2022-09 - 

2023-06 

 

 

DMP mokinių, 

olimpiadose, 

konkursuose užėmusių 

prizines vietas, dalis 

Proc. 58 59 2022-09 - 

2023-06 

 

DMP mokinių, 

įgyvendinusių MMK 

uždavinį 3-4 lygiu, dalis 

Proc. 69 70 2022-09 - 

2023-06 

 

Refleksijų skaičius Vnt. 

 

2 3 2022-09 - 

2023-06 

 02 
DMP mokinių pažinimo aplankų pildymas 

 
Psichologas 

Aplankų skaičius 

 

Vnt. 12 12 2022-09 - 

2023-06 

 
03 

Veiklos su DMP mokiniais viešinimas 

 

Psichologas 

 

Viešinimų skaičius Vnt. 2 2 2022-09 - 

2023-06 
 

01 03 03 

Mokymosi barjerų nustatymo ir pagalbos mokantis sustiprinimas 

5-8 kl. mokinių, 

teigiančių, kad per 

pamokas turi galimybę 

pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis, 

dalis 

Proc. 48,9 50 2023-11 



1-8 kl. tėvų (globėjų, 

rūpintojų), teigiančių, 

kad per pamokas mano 

vaikas turi galimybę 

pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis, 

dalis. 

Proc. 68 70 2023-11 

   01 VGK posėdžių, nukreiptų į MB nustatymą, organizavimas 

Dir. pavaduotojai 

pradiniam, 

pagrindiniam ugdymui 

ir ugdymosi pagalbai  

 

VGK posėdžių, 

nukreiptų į MB 

nustatymą, skaičius 

Vnt. 43 43 2022-09- 

2023-06 

   02 
Pagalbos mokantis sprendimų priėmimo po signalinių 

pusmečių organizavimas 

Dir. pavaduotojai 

ugdymosi pagalbai ir  

pagrindiniam ugdymui 

Sprendimų priėmimo 

renginių skaičius  

Vnt. 2 2 2023-04 

2023-11 

   03 

Penktokų adaptacinės stovyklos “Žengiu į penktą klasę” 

organizavimas, surinktos informacijos apie mokinių 

gebėjimus analizė bei ugdymosi perspektyvos numatymas 

su mokiniais, mokytojais ir tėvais. 

Dir. pavaduotojas NŠ 

 

Parengta ir įgyvendinta 

stovyklos programa 

Vnt. 1 1 2023-05/06 

2023-09 

Direktorės valandų, 

skirtų surinktos 

informacijos apie 

mokinių gebėjimus 

analizei bei ugdymosi 

perspektyvoms numatyti 

su mokiniais, skaičius 

Vnt. 0 1 2023-09 

5-okų tėvų, po stovyklos 

gavusių informaciją apie 

savo vaiko gebėjimus, 

dalis 

Proc. 0 100 2023-09 

   04 
Tikslingai surinktos informacijos apie 5-okų mokymosi 

barjerus pristatymo organizavimas  

Dir. pavaduotojai 

soc. pedagogas, 

Pristatymų skaičius Vnt. 3 3 2023-11 

   05 

PPT skirtos mokytojų padėjėjų pagalbos teikimo 

užtikrinimas 

 

Dir. pavaduotojas 

ugdymosi pagalbai 

  

Turima mokytojų 

padėjėjų etatų dalis 

tenkina specialiosios 

pagalbos poreikį 

Proc. 69 75 2023-01 

2023-09 

   06 Pagalbos mokantis teikimui savanorių pritraukimas 

Direktorius,  

dir. pavaduotojai  

 

Savanorių korpuso 

savanorių skaičius 

Asm. 1 1 2023-01 

2023-09 

Trečiojo amžiaus 

universiteto savanorių 

skaičius 

Asm. 3 1 2023-01 

2023-09 

Tėvų-savanorių skaičius Asm. 2 2 2023-01 

2023-09 

   07 
Priemonių mokymosi barjerams šalinti 

įsigijimas/pasigaminimas 

Pasigamintų suolų 

atitvarų skaičius 

Vnt. 0 5 2023-04 



   

Dir, pavaduotojas 

ugdymo aprūpinimui, 

Psichologas 

 

Klasių, aprūpintų 

priemonių komplektu 

mokymosi barjerams 

šalinti pagal klasės 

poreikį, skaičius 

Vnt. 8 (3-4 kl.) 16 (1-4 kl.) 2023-04 

02 Sustiprinti progimnazijos bendruomenės telkimą socialiai atsakingo elgesio, lyderystės, savanorystės, 

pilietiškumo raiškai 

Pedagogų, teigiamai 

įvertinusių savo 

įsitraukimą į socialiai 

atsakingos 

bendruomenės kūrimą, 

dalis  

Proc. 76,1 77 2023-11 

Tėvų, teigiamai 

įvertinusių savo 

įsitraukimą į socialiai 

atsakingos 

bendruomenės kūrimą, 

dalis  

Proc. 82,7 83 2023-11 

5-8 kl. mokinių, 

teigiamai įvertinusių 

savo įsitraukimą į 

socialiai atsakingos 

bendruomenės kūrimą, 

dalis  

Proc. 52,1 53 2023-11 

02 01 Sustiprinti socialiai atsakingo elgesio ugdymąsi ir skatinimą Mokinių, patiriančių 

patyčias, dalis 

Proc. 17,3 16,5 2023-11 

Be pateisinamos 

priežasties praleistų 

pamokų, tenkančių 

vienam mokiniui, 

skaičius 

Vnt. 1,2 1,2 2022-09- 

2023-06 

02 01 01 Olweus programos įgyvendinimas atsižvelgus į audito išvadas Parengtas ir įgyvendintas 

OPKUS planas 

Vnt. 1 1 2023-01-

2023-12 

01 Plano parengimas socialinės emocinės kompetencijos 

stiprinimui  

Dir. pavaduotojas 

ugdymosi pagalbai 

Parengtas planas Vnt. 1 1 2023-09 

02 MSG organizavimas socialinės emocinės kompetencijos 

stiprinimui 

Dir. pavaduotojas  

ugdymosi pagalbai 

MSG skaičius Vnt. 5 5 2022-09- 

2023-06 

03 Mokinių priežiūros ir saugumo užtikrinimo grafiko 

parengimas ir koregavimas identifikavus  nesaugias vietas  

Dir. pavaduotojas  

 

Grafikų skaičius Vnt. 3 4 2022-09- 

2023-06 

04 Mokinių tarybos susirinkimai patyčių klausimu Dir. pavaduotojas NŠ 

 

Susirinkimų skaičius Vnt. 2 2 2022-09- 

2023-06 

05 Olweus patyčių situacijos 3-8 kl. mokinių apklausa Dir. pavaduotojas 

Ugdymosi pagalbai 

Įvykdyta 3-8 kl. mokinių 

apklausa 

Vnt. 1 1 2023-11 

02 01 02 1-8 klasių veiklų, nukreiptų į mokinių socialiai atsakingo elgesio ugdymąsi, organizavimas Pedagogų, teigiamai 

įvertinusių socialiai 

Proc. 92 92 2023-11 

 



atsakingo elgesio 

ugdymą, dalis 

Tėvų, teigiamai 

įvertinusių socialiai 

atsakingo elgesio 

ugdymą, dalis 

Proc. 87,9 88 2023-11 

 

5-8 kl. mokinių, 

teigiamai įvertinusių 

socialiai atsakingo 

elgesio ugdymąsi, dalis 

Proc. 70,9 71 2023-11 

01 1-8 klasių vadovų planuose tikslingo socialiai atsakingo 

elgesio ugdymo numatymas/suplanavimas  

Dir. pavaduotojai  

Pradiniam ugdymui ir 

neformaliajam 

švietimui 

Parengtų kl. vadovų 

planų, su suplanuotu 

tikslingu socialiai 

atsakingo elgesio 

ugdymu, skaičius 

Vnt. 1-4 kl.-16 1-4 kl.-16 

 

 

2023-09 

5-8 kl.- 0 5-8 kl.-16 

02 1-4 kl. mokinių socialiai atsakingo elgesio ugdymo ir 

skatinimo sistemos sukūrimas ir koregavimas atsižvelgus į 

įsivertinimo rezultatus. 

Socialinis pedagogas  

 

Sukurta ir patvirtinta 

sistema 

Vnt. 0 1 2023-05 

 

03 5-8 kl. vadovas-mokinys individualių pokalbių, kurių metu 

fiksuojami susitarimai socialiai atsakingo elgesio 

perspektyvai, organizavimas  

Dir. pavaduotojas  

neformaliajam 

švietimui 

 

5-8 kl. mokinių, turėjusių 

į socialiai atsakingo 

elgesio gerinimą 

nukreiptus (yra tiek 

susitarimų, kiek turėjo 

būti pokalbių) 

individualius pokalbius 

su kl. vadovu per 

pusmetį, dalis 

Proc. 88,7 89 2022-09- 

2023-06 

04 Direktorės valandų socialiai atsakingam elgesiui ugdytis 

organizavimas 

Dir. pavaduotojai 

 ugdymosi pagalbai ir 

neformaliajam 

švietimui 

Direktorės valandų, 

skirtų socialiai atsakingo 

elgesio ugdymuisi, 

skaičius 

Vnt. 0 2 2022-09- 

2023-06 

   

05 5-8 kl. mokinių socialiai atsakingo elgesio ugdymo ir 

skatinimo sistemos sukūrimas ir koregavimas atsižvelgus į 

įsivertinimo rezultatus. 

Dir. pavaduotojai 

 Ugdymosi pagalbai ir 

neformaliajam 

švietimui 

 

Sukurta ir patvirtinta 

sistema 

Vnt. 0 1 2023-05 

 

02 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Tėvų įtraukimo į socialiai atsakingo elgesio ugdymą sustiprinimas Tėvų, teigiamai 

įvertinusių savo 

įsitraukimą į socialiai 

atsakingos 

bendruomenės kūrimą, 

dalis 

Proc. 82,7 83 2023-11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Bendruomenės susitarimų atnaujinimas įtraukiant tėvus Direktorius 

 
Susirinkimų 

Bendruomenės 

susitarimams atnaujinti 

įtraukiant tėvus skaičius 

Vnt. 0 4 2023-09 

 

02 Individualių pokalbių kl.vadovas-mokinys-tėvai, kurių 

metu fiksuojama esama situacija ir susitarimai socialiai 

atsakingo elgesio perspektyvai,  organizavimas 

Dir. pavaduotojai  

Pradiniam ugdymui ir  

neformaliajam 

švietimui 

 

 

5-8 kl. mokinių, su kurių 

šeima ir jais susitikta, 

dalis 

Proc.  97,4   98  2022-09- 

2023-06 

1-4 kl. mokinių, su kurių 

šeima susitikta, dalis 

Proc. 100 100 2022-09- 

2023-06 

02 02 Padidinti mokinių, atlikusių prasmingas socialines pilietines veiklas, dalį. 5-8 kl. mokinių, 

įvykdžiusių aktyvią 

socialinę, pilietinę, 

savanorišką veiklą, dalis 

Proc. 30 30,5 2022-09- 

2023-06 

02 02 01 Atliktų prasmingų socialinių pilietinių veiklų viešinimas ir skatinimas 5-8 kl. mokinių, 

teigiančių, kad „man 

įdomi ir prasminga 

mokyklos organizuojama 

socialinė pilietinė 

veikla“, dalis 

Proc.  65,8 66 2023-11 

01 Socialinių pilietinių veiklų pasiūlymų banko atnaujinimas. Dir. pavaduotojas  

neformaliajam 

švietimui 

Socialinių pilietinių 

veiklų pasiūlymų banko 

atnaujinimų skaičius 

Vnt.   3 3 2022-09- 

2023-06 

02 Socialinių pilietinių veiklų pasiūlymų banko paveikių 

viešinimo formų sukūrimas ir įveiklinimas išbandant 

Dir. pavaduotojas  

neformaliajam 

švietimui 

Socialinių pilietinių 

veiklų banko viešinimo 

formų skaičius 

Vnt.  3 5 2022-09- 

2023-06 

03 Socialinių pilietinių veiklų atlikimo istorijų viešinimo 

formų didinimas ir įveiklinimas išbandant 

Dir. pavaduotojas  

neformaliajam 

švietimui  

Socialinių pilietinių 

veiklų istorijų viešinimo 

formų skaičius 

Vnt. 3 5 2022-09- 

2023-06 

04 Direktorės valandų, skirtų prasmingų socialinių pilietinių 

veiklų viešinimui ir skatinimui, organizavimas 

Dir. pavaduotojas  

neformaliajam 

švietimui 

Direktorės valandų, 

skirtų  pasidalinimui 

sėkmės istorijomis apie 

atliktą socialinę pilietinę 

veiklą, skaičius 

Vnt.  3 4 2022-09- 

2023-06 

 

 5-8 kl. mokinių, kuriems 

už atliktą aktyvią ir 

prasmingą veiklą įteikti 

padėkos raštai, dalis 

Proc.  10 12 2022-09- 

2023-06 

02 02 02 

 

 

 

 

 

Veiklų/akcijų pilietiškumo ugdymui(si) organizavimas 
Veiklų/akcijų skaičius Vnt. 8 9 2023-01- 

2023-12 

01 Žingsnių iššūkio ,,Vyturys eina” organizavimas. 

Dir. pavaduotojas  

Neformaliajam 

švietimui, fizinio 

ugdymo mokytojas  

5-8 kl. mokinių, 

dalyvavusių žingsnių 

iššūkyje ,,Vyturys eina“,  

dalis 

Proc.  97,4 98 2022-09-

2023-05 



 Mokytojų, dalyvavusių 

žingsnių 

iššūkyje ,,Vyturys eina“, 

dalis 

Proc.  66 67 2022-09- 

2023-05 

02 Akcijos ,,Miškas vienija” organizavimas 
Mokyklos tarybos 

pirmininkas  

Organizuota akcija Vnt. 1 1 2023-04 

 

 
03 Įsitraukimo į ,,Maisto banko” akcijas organizavimas 

Dir. pavaduotojas NŠ  

 

Akcijų skaičius Vnt. 2 2 2023-03/04 

2023-10 

04 Akcija „Knygų Kalėdos“ organizavimas 
Bibliotekos vedėjas  

 

1-8 klasių, dalyvavusių 

akcijoje ,,Knygų 

Kalėdos“, skaičius 

Vnt. 29 31 2023-12 

05 Šalies projektas „Mes rūšiuojam“ organizavimas 
Bibliotekos vedėjas  

 

Surinktų panaudotų 

elementų kilogramai 

Kg 450 450 2022-09- 

2023-06 

06 Akcija „Depozitas išmainytas“ organizavimas 
Bibliotekos vedėjas  

 

Organizuota akcija Vnt. 1 1 2022-09- 

2023-06 

07 
Įsitraukimo organizavimas į Gamtos mokyklos akcijas 

gyvūnų gerovei organizavimas 

Dir. pavaduotojas NŠ  

 

Akcijų skaičius Vnt. 1 2 2023-01- 

2023-12 

  08 
Dalyvaujamojo biudžeto idėjos(ų) įgyvendinimo 

organizavimas 

Dir. pavaduotojas NŠ 

 

Įgyvendinta idėja Vnt. 0 1 2023-01- 

2023-06 

02 02 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programų/renginių, skirtų Lietuvos atmintinoms datoms aktyviai paminėti, rengimas ir 

įgyvendinimas 

Renginių skaičius Vnt. 8 9 2023-01-

2023-12 

01 Sausio 13-osios paminėjimo organizavimas Meno vadovas  Organizuotas renginys   Vnt.  1 1 2023-01-13 

02 Vasario 16-osios paminėjimo organizavimas Meno vadovas  Organizuotas renginys Vnt.  1 1 2023-02-15 

03 Kovo 11-osios paminėjimo organizavimas Meno vadovas  Organizuotas renginys Vnt.  1 1 2023-03-10 

  

04 Tolerancijos dienos paminėjimo organizavimas 

Dir. pavaduotojas 

ugdymosi pagalbai,  

soc. pedagogas  

Organizuotas renginys Vnt.  1 1 2023-11-16 

05 Solidarumo bėgimas 

Fizinio ugdymo 

mokytojai  

 

Organizuotas renginys Vnt.  1 1 2023-10 

06 
Spaudos atgavimo dienos paminėjimo organizavimas 

5-8 kl. 

Bibliotekos vedėjas,  

dir. pavaduotojas 

pagrindiniam ugdymui  

Paminėjimų 5-8 kl. 

skaičius 

Vnt. 1 1 2023-05 

07 Knygnešių dienos paminėjimo organizavimas 5-8 kl. 

Dir. pavaduotojas 

pagrindiniam ugdymui  

 

Paminėjimų 5-8 kl. 

skaičius 

Vnt. 1 1 2023-03 

08 
Integruoto ugdymosi dienos, skirtos pilietiškumo 

kompetencijos aktyviam ugdymuisi, organizavimas 1-4 kl. 

Dir. pavaduotojas  

pradiniam ugdymui 

Dienų skaičius Vnt. 1 1 2023-03 

   09 
Integruoto ugdymosi dienos, skirtos pilietiškumo 

kompetencijos aktyviam ugdymuisi, organizavimas 5-8 kl. 

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Dienų skaičius Vnt. 0 1 2023-02 

02 

 

03 

 

Išplėsti ,,Vyturio“ pedagoginių darbuotojų pasidalytąją lyderystę rengiant, įgyvendinant miesto, 

šalies ir tarptautinius projektus 

Mokyklos vadovų, 

mokytojų, specialistų, 

Proc. 21,2 22 2023-01- 

2023-12 



  rengiančių ir 

vadovaujančių projektų 

įgyvendinimui, dalis  

Mokyklos vadovų, 

mokytojų, specialistų, 

įsitraukusių į projektų 

įgyvendinimą, dalis 

Proc. 69,2 70 2023-01- 

2023-12 

02 

 

03 01 

 

 

 

 

Tarptautinių projektų parengimas ir įgyvendinimas 
Parengtų paraiškų 

skaičius 

Vnt. 0 1 2023-01- 

2023-12 

01 Erasmus+ programos akreditacijai paraiškos parengimas Psichologas 
Parengta paraiška Vnt. - 1 2023-03 - 

2023-11 

02 
Tarptautinis Erasmus+ projektas  

„Our living values” Nr. RO01-KA220-SCH-000034465 

Psichologas 

 

Parengta ataskaita Vnt. 0 1 2024-02 

03 

Tarptautinis „Erasmus+“ projektas „Inovatyvus mokytojas-

sėkmingas mokinys“. Projekto Nr. 2020-1-LT01-

KA101077614 

Dir. pavaduotojas 

ugdymosi pagalbai 

Parengta ataskaita Vnt. 0 1 2023-06 

 04 
Įsitraukimas į tarptautinį projektą „Šiaurės šalių literatūros 

savaitė“ 

Bibliotekos vedėjas 

  

Dalyvavusių klasių 

skaičius 

Vnt. 25 25 2023-11 

 05 
Įsitraukimas į tarptautinį projektą „Bookmark exchange 

project“ 

Anglų k. mokytojas 

K.K. 

Dalyvaujančių klasių 

skaičius 

Vnt. 1 1 2023-10-

2023-12 

02 03 02 

 

 

Įsitraukimas į šalies projektų įgyvendinimą 

Šalies projektų, į kurių 

įgyvendinimą įsitraukė 

mokykla, skaičius 

Vnt. 4 6 2023-01- 

2023-12 

01 
2 klasių mokinių įtraukimas į projektą ,,Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje“ 

Dir. pavaduotojas  

pradiniam ugdymui 

Įtrauktų mokinių dalis Proc. 0 100 2023-01- 

2023-06 

 

 
  

02 
1-4 kl. mokytojų įsitraukimas į projektą ,,IT pradiniame 

ugdyme“ 

Dir. pavaduotojas  

pradiniam ugdymui 

Įsitraukusių mokytojų 

dalis 

Proc. 100 100 2022-09- 

2023-06 

   

   03 
5-8 klasių mokinių įtraukimas į projektą ,,Dalyvaujamasis 

biudžetas“  

Dir. pavaduotojas NŠ  

 

Įgyvendinta bent 1 idėja. Vnt.   0 1 2022-10- 

2023-06 

   04 5-8 klasių mokinių įtraukimas į projektą ,,Mokyklos eina“. 

Dir. pavaduotojas NŠ,  

fizinio ugdymo 

mokytojas  

 

5-8 kl. mokinių, 

dalyvavusių žingsnių 

iššūkyje ,,Mokyklos 

eina“,  dalis 

Proc.  97,4 98 2022-09- 

2023-05 

   05 Bendruomenės įtraukimas į projektą „Mes rūšiuojam“ 
Bibliotekos vedėjas  

 

Kilogramų skaičius kg 450 300 2022-09- 

2023-06 

   06 
1-8 klasių mokinių įtraukimas į akciją „Metų knygos 

rinkimai“ 

Bibliotekos vedėjas  

 

1-8 kl. mokinių dalis Proc. 100 100 2023-02 

02 03 03 Miesto projektų konkursams paraiškų parengimas/ projektų įgyvendinimas 
Parengtų paraiškų 

skaičius 

Vnt. 3 4 2023-01- 

2023-12 

   01 
Neigiamų socialinių veiksnių projekto paraiškos 

parengimas ir įgyvendinimas 
Soc. pedagogas 

Parengta paraiška ir 

įgyvendinimo ataskaita 

Vnt. 1 1 2023-02- 

2023-12 

   02 
Vaikų vasaros poilsio projekto paraiškos parengimas ir 

įgyvendinimas 

Soc. pedagogas 

  

Parengta paraiška ir 

įgyvendinimo ataskaita 

Vnt. 1 1 2023-04- 

2023-09 



   03 
Vaikų ir jaunimo meno projekto ,,Šokim 

šokimėlį“ paraiškos parengimas ir projekto įgyvendinimas 

Šokių būrelio 

mokytojas  

Parengta paraiška ir 

įgyvendinimo ataskaita 

Vnt. 1 1 2023-02- 

2023-11 

   04 
Aplinkosaugos švietimo projekto paraiškos parengimas ir 

įgyvendinimas  

Dir. pavaduotojas  

pagrindiniam ugdymui 

Parengta paraiška ir 

įgyvendinimo ataskaita 

(jei paraiška laimės 

finansavimą) 

Vnt. 0 1 2022-11- 

2023-11 

   05 Miesto TŪM veiklos plano įgyvendinimas 
Mokyklos TŪM 

koordinatorius  

Įgyvendintos mokyklai 

suplanuotos veiklos 

Proc. 0 100 2023-01- 

2023-12 

_______________________________ 

 


