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ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje buvo 11 klasių komplektų ir PUG, mokėsi 243 mokiniai, o 2019 m. gruodžio 31 d. – 10 komplektų ir 

mokėsi 209 mokiniai. Pokytis – 34 mokiniai. 2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupę lankė 15, 2018–2019 m. m. – 11 vaikų. Pokytis – 4 

vaikai. Progimnazijoje ugdoma 16 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Tai sudaro 6,58 proc. visų mokinių. Šiems mokiniams teikiama socialinio 

pedagogo, psichologo-asistento, specialiojo pedagogo, logopedo ir mokytojo padėjėjo pagalba. 

 2019–2020 m. m. progimnazijoje neformaliam ugdymui buvo skirta 16,5 valandų. 2018–2019 m. m. – 18 valandų.  

 Nemokamai 2019–2020 buvo maitinami 39 arba 15,98 proc. visų mokinių. 2017–2018 m. m. mokslo metų pradžioje – 47 arba 19,03 proc.  

mokinių, o 2018–2019 m. m. pradžioje – 37 mokiniai arba 17,62 proc. visų mokinių. Padidėjimas/sumažėjimas 1,64 proc.  



 Progimnazijos lankomumas – 2019–2020 m. m. mokyklos mokiniai viso praleido 8993 pamokų, tame tarpe 94 pamokos be pateisinamos 

priežasties. Vienam mokiniui teko 0,45 praleistos pamokos. (2018–2019 m. m. mokiniai viso praleido 18318 pamokų, tame tarpe 542 pamokų be 

pateisinamos priežasties. Vienam mokiniui teko po 2,08 praleistos pamokos. Mokinių lankomumas pagerėjo 50,9 proc., sumažėjo praleistų be 

pateisinamos priežasties pamokų skaičius 82,66 proc. 

 Bendras 5–8 klasių mokinių pažangumas buvo 99,5 proc. 2020 metais, lyginant su 2019 metais, pažangumas pasikeitė: sumažėjo 0,05 proc. 

2020 m. gerai ir labai gerai besimokančių buvo 57 proc., 2019 metais gerai ir labai gerai besimokančių mokinių buvo 56 proc., tik labai gerai ir puikiai 

2020 metais mokėsi 34 mokyklos mokiniai – 16,19 proc. 

 Mokiniai per metus dalyvavo 29 olimpiadose, konkursuose, varžybose ar išvykose. Mokinių ir mokytojų pasiekimai viešinami mokyklos 

internetinėje svetainėje ir socialiniame „Facebook“ tinkle. 

 2020 metais Alytaus Vidzgirio progimnazijoje buvo 44,74 pareigybės, tame tarpe 17,48 mokytojo pareigybės etatų. Šiose pareigybėse dirbo 

32 darbuotojai. Mokykloje dirba 2 mokytojai, 14 vyresniųjų mokytojų ir 17 mokytojų metodininkų. Dirbančių mokytojų amžiaus vidurkis 48,38 metai.  

  2020 m. buvo skirta 269,6 tūkst. Eur Alytaus savivaldybės biudžeto lėšų (2019 m. buvo skirta261,7 tūkst. Eur. ). Mokymo lėšos sudarė 

361,8 tūkst. Eur ( 2019 m. 356,4 tūkst. Eur.). Šių lėšų pakako. Mokykla finansinių įsiskolinimų, kurių apmokėjimo terminas pasibaigęs, neturi. Biudžeto, 

mokymo lėšų bei rėmėjų lėšų panaudojimas aptariamas su Mokytojų bei Mokyklos tarybomis. Paramos ir labdaros sąskaitoje esantys pinigai naudojami 

atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius ir tik su Labdaros ir paramos komisijos leidimu. Per 2020 m. gauta 1,5 tūkst. Eur., panaudota 1,1 tūkst. 

Eur. Lėšų. Nemokamo mokinių maitinimo lėšos 2020 m. jų skirta 17,8 tūkst. Eur (2019 m. 11 tūkst. Eur) ir įstaigos pajamos už patalpų nuomą, kurių 

2020 metais panaudojome 4,5 tūkst. Eur (2019 metais - 2,4 tūkst. Eur).  

 

 

 

 

 

 



III. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

1. Tikslo pavadinimas  

Nuotolinio mokymo gerinimas įgyvendinant bendrąsias programas ir mokinių patirčių aktualizavimas, gamtosauginio 

ugdymo integravimas, kuriant edukacines erdves bei užsienyje gyvenančių asmenų integracijai, užtikrinant mobilumą, 

sudarymas. 

Vertinimo 

kriterijus 

ir jo 

reikšmė 

Vertinimo 

kriterijaus 

faktinė 

reikšmė 

1.1.Uždavinio pavadinimas : 

Įgyvendinti bendrąsias programas gerinant nuotolinio mokymo kokybę ir diegianti hibridinį mokymą 

Priemonės pavadinimas  

Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas  

Vertinimo 

kriterijus 

ir jo 

reikšmė 

Vertinimo 

kriterijaus 

faktinė 

reikšmė 

Eil.

Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavim

ai (tūkst. 

Eur.) 

1.1.

1. 

Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (nuotolinio) ugdymo poreikių 

tenkinimas ir didėjantys mokinių pasiekimai 

Na mažiau kaip 90 

proc. mokinių 

dalyvaus 

konsultavimo 

veiklose. 

Grįžtamasis ryšys 

tėvams teikiamas 

Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai, 

neformalaus 

ugdymo 

mokytojai, 

2021 SB –25,5 

ML – 

375,9 

VB – 33,3 



kiekvieno mėnesio 

paskutinį 

penktadienį. Ne 

mažiau 60 proc. 

ugdymo proceso 

patyriminis 

mokymasis, ir ne 

mažiau 30 proc. 

gamtos mokslų 

pamokų. 

Du kartus per 

mokslo metus 100 

proc. mokinių 

analizuoja savo 

pasiekimus ir kartu 

su mokytojais bei 

tėveliais numato 

priemones 

sunkumams šalinti. 

Tobulinama 

pažangos stebėjimo 

sistema 

mokytojų 

padėjėjai  



1.1.

2. 

Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčių mokinių ( nuotolinis) 

ugdymas  

100 proc. mokinių 

tenkinami specialieji 

poreikiai 

Logopedas, 

socialinis 

pedagogas, spec. 

Pedagogas 

Psichologas 

2021 SB – 58,3 

ML – 35,7 

1.1.

3. 

Mokinių aprūpinimas bendrajam ugdymo procesui reikalingais 

vadovėliais, literatūra ir mokymo priemonėmis užtikrinant nuotolinį ir 

kontaktinį mokymą (si). 

100 proc. mokinių 

aprūpinti 

reikalingais 

vadovėliais, 

literatūra ir IT 

(planšetėmis ir 

internetiniu ryšiu) 

Direktorius  

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja 

ugdymui N. 

Babijonienė  

Pavaduotoja 

ūkiui  

D. Jonuškienė 

Bibliotekininkė 

M. 

Geležauskienė 

2021 ML – 6,5 

1.1.

4. 

Mokyklos aplinkos kūrimo programos vykdymas Aptarnaujančio 

personalo darbo 

apmokėjimas. 

Saugios, higienos, 

priešgaisrinės, darbų 

saugos, ekologijos 

Pavaduotoja 

ūkiui  

D. Jonuškienė 

M. Narmontienė 

2021 SB – 

165,4 

KT – 10,3 



reikalavimus 

atitinkanti aplinka 

1.1.

5 

Nuotolinio mokymo aprašo parengimas gyvenantiems užsienyje  Parengiamas 

hibridinio mokymo 

aprašas  

Darbo grupė  

N. Babijonienė 

D. Jonuškienė 

D. Jakniūnienė 

2021  

I ketv. 

 

1.1.

6. 

Hibridinio mokymo diegimas  Įrengiama hibridinė 

klasė. 50 proc. 

pedagoginio 

personalo  išbando 

hibridinę klasę 

Pavaduotoja 

ugdymui N. 

Babijonienė 

Bibliotekininkė  

M. 

Geležauskienė 

Mokytojų 

metodinė taryba  

2021 

 II ir III 

ketv. 

ML – 6,9 

1.1.

7. 

Kūrybinių, praktinių užduočių didinimas mokant nuotoliniu būdu Penktadieniais 

skelbiamas vaizdo 

pamokų tvarkaraštis. 

Savarankiško 

kūrybinės, praktinės 

ir judėjimą 

skatinančios 

užduotys sudaro ne 

mažiau ugdymo 

Metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

 

Ilgalaikių planų 

tvirtinimo darbo 

grupė  

E. Surdokienė 

L. Kivarienė 

2021 m.  

Kiekvienas 

penktadieni

s 

2021  

rugsėjis 

 



turinio nuo 15 -30 

proc.. 

Mokinių darbų 

publikavimas soc. 

tinkle, internetinėje 

svetainėje ir  

spaudoje bei 

progimnazijos 

erdvėse. 

D. Jakniūnienė 

V. Batulevičienė 

R. 

Armanavičiūtė 

D. Marculevičė 

 

1.1.

8.  

Skaitymo skatinimo strategijos sukūrimas  

 

 

 

 

 

 

 

Nuotolinių skaitymų organizavimas bibliotekoje 

Parengiama 

skaitymo skatinimo 

ir rašymo 

tobulinimo strategija 

 

 

 

 

Surengti ne mažiau 

kaip 4 nuotoliniai 

grožinės literatūros 

skaitymai 

Darbo grupė 

J. Kašėtienė 

I. 

Malaškevičienė 

L. Vildienė 

M. Vilkelytė 

 

 

 

Bibliotekininkė 

M. 

Geležauskienė 

2021 m.  

II ketv. 

 

1.1.

9. 

Stojimas į STEAM mokyklų tinklą Parengiama paraiška 

stoti į STEAM 

Darbo grupė 

N. Babijonienė 

2021 

II ketv. 

 



mokyklų tinklą. 

Įrengiama 

laboratorija 

L. Bieliauskienė 

B. Rakauskienė 

J. Kašėtienė 

1.2. Uždavinio pavadinimas 

Mokinių patirčių aktualizavimas  

Priemonės pavadinimas   

1.2.

1. 

Savivaldaus mokymosi diegimas  Savivaldaus 

mokymosi aprašo 

sukūrimas, 

lektoriaus 

pasikvietimas 

Darbo grupė 

A. Čiurlionis 

M. Narmontienė 

D. Jakniūnienė 

D. 

Aleksandravičien

ė 

 

2021  

II ketv. 

 

1.2.

2. 

Mokinių mokymas stebėti ir apmąstyti asmeninę pažangą ir gebėti 

pateikti jos įrodymus  

Padedant mokytojui 

kartu su mokytoju, 

40 proc. mokinių 

geba išsikelti 

mokymosi tikslus, 

savarankiškai 

pasirinkti užduočių 

atlikimo būdą, 

susirasti reikiamą 

Metodinė taryba 

N. Babijonienė 

Klasės auklėtojų 

metodinė grupė 

M. Narmontienė 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

 

2021  



informaciją ir 

priemones, klausti ir 

paprašyti pagalbos, 

aptarti ir vertinti 

savo mokymąsi, 

planuoti ir valdyti 

laiką. 

 Siekiama prasmingos integracijos, mokymosi patirčių 

tarpdiscipliniškumo. 

Kiekvienas 

mokytojas praveda 

ne mažiau kaip 2 

integruotas pamokas 

per mokslo metus 

Pavaduotoja 

ugdymui  

N. Babijonienė 

2021  

 Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti įvairius mokymosi 

būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes 

veiklas įvairiuose kontekstuose (mokykloje, bibliotekose, gamtoje ir 

kt.). 

Kiekvienas 

mokytojas praveda 

bent po vieną 

pamoką ne klasėje 

per du mėnesius. 

Apsilanko kitose 

mokyklose 

turinčiose 

laboratorijas. 

Mokytojų taryba 

A. Čiurlionis 

Metodinė taryba 

N. Babijonienė 

2021  



 Mokymasis vadovaujant mokytojams derinamas su savivaldžiu 

mokymusi ir klasės kaip savarankiškos besimokančios bendruomenės 

ugdymu. 

Klasės valdymo 

tobulinimas 

Atnaujintas mokinių 

ir mokytojų 

skatinimo tvarkos 

aprašas 

Mokyklos taryba 

M. Narmontienė 

 

Klasės auklėtojų 

metodinės 

grupės sekretorė  

D. Jakniūnienė 

Direktorius 

A. Čiurlionis 

2021  

1.3.Uždavinio pavadinimas  

Gamtosauginio ugdymo integravimas, kuriant edukacines erdves  

Priemonės pavadinimas    

1.3.

1 

Bendradarbiavimas vykdant aplinkosauginio ugdymo veiklas Bendradarbiavimo 

sutarties 

pasirašymas su 

ARATC ( pažintinės  

ekskursijos, 

kūrybinės dirbtuvės, 

projektinė veikla) 

Direktorius 

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja 

ūkiui D. 

Jonuškienė 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

D. Jakniūnienė 

 

2021 

 II –IV 

ketv. 

 

1.3.

2.  

Kneipo sveikatingumo tako ir vaistažolių darželio bei vabzdžių 

viešbučio įrengimas  

Įrengtas Kneipo 

sveikatingumo takas 

Aktyvių tėvų 

klubas 

2021 

II-III  

KT – 6,0 



ir vaistažolių 

darželis bei 

vabzdžių  viešbutis 

N. Babijonienė 

I. Večkienė 

Pavaduotoja 

ūkiui D. 

Jonuškienė 

M. Markevičienė 

 

ketv. 

1.3.

3. 

Alytaus ir Lietuvos istoriją atspindinčios laiko juostos įrengimas  Įrengti Alytaus ir 

Lietuvos istoriją 

atspindinčios laiko 

juostos 

Direktorius 

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja 

ūkiui 

Istorijos 

mokytojas 

 

2021 

III ketv. 

 

1.3.

4 

Edukacinės- pažintinės išvykos ir susitikimai su žymiais žmonėmis 

ugdančiais pilietiškumo nuostatas ( nuotolinės) 

Ne mažiau 4 

edukacinių išvykų į 

partizanų kovų 

įamžinimo vietas. 1 

susitikimas su 

„Misija Sibiras“ 

dalyviu bei su  

istorinių įvykių 

liudininkais. 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

M. Narmontienė 

P. Karčiauskas 

L. Žvirblienė 

R. 

Armanavičiūtė 

 

2021 ML – 1,1 



1.3.

5. 

Meninių erdvių apipavidalinimas Įrengiamos ne 

mažiau kaip dvi 

apipavidalintos 

edukacinės erdvės 

R. Aliukonienė 

A. Klimavičienė 

P. Karčiauskas 

D. Račkauskienė 

2021 

II –III 

ketv. 

 

1.4.Uždavinio pavadinimas 

Gyvenančių užsienyje asmenų integracijos į ugdymo procesą sudarymas 

Priemonės pavadinimas  

 

  

1.4.

1. 

Sąlygų reemigravusių mokinių mokymuisi sudarymas ir pritaikymas, 

tinkamai juos integruojant į mokyklos bendruomenę 

Iš užsienio 

grįžusiems 

mokiniams (100 

proc.) teikiama 

mokymosi pagalba, 

specialistų 

konsultacijos, 

sudaromos 

galimybės dalyvauti 

neformaliojo 

ugdymo veikloje 

Pavaduotoja 

ugdymui 

N. Babijonienė 

V. Batulevičienė 

R. Urbonaitė- 

Baranauskienė 

D. Ignatavičienė 

R. Morozaitė 

 

2021  

1.4.

2. 

Sąlygų užsienyje gyvenančių asmenų integracijai sudarymas, gerinant 

sąlygas besimokančiam judumui, teikiant nuotolinį ugdymą 

Parengtos lietuvių 

kalbos, istorijos, 

nuotolinio ugdymo 

programos, 

Pavaduotoja 

ugdymui 

N. Babijonienė 

M. Vilkelytė 

2021  



integruota gamtos 

mokslų programa, 

atitinkanti užsienyje 

gyvenančių, asmenų 

poreikius 

P. Karčiauskas 

J. Kašėtienė 

B. Rakauskienė 

L. Bieliauskienė 

E. Stanevičiūtė 

R. Dobrovolskė 

V. Sorokienė 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

2. Tikslo pavadinimas 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas bei kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų prisitaikymas.  

  

2.1. Uždavinio pavadinimas  

Identifikuoti darbuotojų kvalifikacijos poreikį ir sudaryti kvalifikacijos tobulinimo renginių planą. 

Priemonės pavadinimas  

Identifikuoti darbuotojų kvalifikacijos poreikį ir sudaryti kvalifikacijos tobulinimo renginių planą 

  

2.1.

1. 

Atlikta darbuotojų kvalifikacijos poreikį atspindinti apklausa 100 

procentų darbuotojų 

dalyvauja apklausoje 

A. Čiurlionis, 

N. Babijonienė, 

D. Jonuškienė 

2021 

sausis 

 

2.1.

2. 

Sudarytas kvalifikacijos tobulinimo renginių planas 100 

procentų sudaromos 

sąlygos darbuotojam

s nuolat tobulinti 

dalykines, 

Čiurlionis, 

Metodinė 

Taryba  

Atestacinė 

komisija 

2021 

Sausis-

vasaris 

 



pedagogines ir 

bendrąsias 

kompetencijas 

2.2. Uždavinio pavadinimas  

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius įstaigos bendruomenei, vykdyti gerosios patirties sklaidą  

Priemonės pavadinimas  

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius įstaigos bendruomenei 

  

2.2.

1. 

Mokytojai dalyvauja savo mokyklos ir kitų įstaigų organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo programose ne mažiau 40 val. per 

metus. mokytojai tobulina dalykines, pedagogines ir bendrąsias 

kompetencijas įvairiuose seminaruose, kursuose šalyje ir užsienyje, 

mokosi nuotoliniu būdu  

100 % mokytojų 

dalyvauja 40 

valandų programose 

IKT ir STEAM 

kompetencijoms 

tobulinti. Mokytojų 

padėjėjai ir VDM 

auklėtojai dalyvauja 

kompetencijų 

tobulinimo 

programose, 

suteikiančiose žinių 

apie spec. poreikių 

vaikų ugdymą. 

A. Čiurlionis 

N. Babijonienė  

Mokytojų 

metodinė taryba 

2021 ML – 1,9 

2.2.

2. 

Mokytojai pasirinktinai naudoja IQES online instrumentus, Mentimeter

, MozaBook, Smart board, Ihub, MS Office paketą, kitas virtualaus 

Ne mažiau 50 

procentų 

N. Babijonienė 2021  



mokymosi erdves ruošdamiesi pamokoms, įsivertinimui, grįžtamajam 

ryšiui bei kitas kompiuterines ugdymo priemonės  

mokytojų įsivertina 

savo veiklą, jos 

efektyvumą, 

tobulėja mokytojų 

pedagoginės 

kompetencijos, 

planuojamos 

asmeninės 

tobulinimosi 

kryptys, taikomi 

šiuolaikiniai 

ugdymo metodai, 

IKT ir kitos 

priemonės turtina 

ugdymo procesą  

Mokytojų 

metodinė taryba 

2.2.

3. 

 Kolegų atvirų pamokų stebėjimas, dalijimasis gerąja patirtimi, gerosios 

patirties sklaida. Kolegialaus grįžtamojo ryšio naudojimas pamokų 

stebėjimui ir aptarimui. Kolega – kolegai.  

  

 

Mokytojų metodinės 

grupės dirba 

efektyviai, veiklose 

dalyvauja visi MG 

nariai, kurie stebi 

bent po dvi kolegų 

pamokas, kurios 

 N. Babijonienė, 

Metodinė taryba, 

R.  

Urbonaitė-  

Baranauskienė  

 

2021  



aptariamos bendrų 

susirinkimų metu. 

2.2.

4 

Nuolatinė pedagoginės patirties sklaida metodinėse grupėse ir miesto 

mokytojų bendruomenėje  

Kiekvienas 

mokytojas 

metodininkas 

paskaito pranešimą 

ar praveda vieną 

renginį( projektą) 

miesto mastu, o 

kiekvienas vyr. 

mokytojas 

paskaito  bent po 

vieną pranešimą 

metodinei 

grupei arba Pedagog

ų tarybai per mokslo 

metus 

A. Čiurlionis 

N. Babijonienė 

Mokytojų 

metodinė taryba 

2021  

2.2.

5. 

Darbuotojų skatinimo sistemos atnaujinimas  Atnaujinamas 

darbuotojų 

skatinimo tvarkos 

aprašas 

A. Čiurlionis 

N. Babijonienė 

M. Narmontienė 

R. Mockevičienė 

 

 

2021 

I ketv. 

 



2.2.

6. 

Tinkamų sąlygų mokytojų tobulėjimui užtikrinimas 100 % mokytojų 

sudaroma galimybė 

gauti pagalbos 

mokiniui specialisto 

ir psichologo 

pagalbą 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

  

3. Tikslo pavadinimas 

Raiškos gimtąja kalba kompetencijų ugdymas, skatinant tautinių mažumų integraciją bei aktualizuojant istorinę 

atmintį, tautiškumo bei pilietiškumo ugdymas ieškant bendradarbiavimo formų įvairovės su tėvais.  

  

3.1. Uždavinio pavadinimas  

 Ugdyti raišką gimtąja kalba, skatinti tautinių mažumų integraciją. 

Priemonės pavadinimas  

 Renginiai, skirti gimtosios kalbos puoselėjimui.  

  

3.1.

1. 

Gimtosios kalbos diena  Suorganizuota ne 

mažiau trijų renginių 

skirtų gimtosios 

kalbos dienai 

Kalbų metodinė 

grupė  

M. 

Geležauskienė 

Mokytojų 

metodinė taryba 

2021 

vasaris 

 

3.1.

2. 

 Renginiai, skirti gimtosios kalbos puoselėjimui.  Suorganizuota ne 

mažiau 5 renginių   

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

2021  



M. 

Geležauskienė  

R. 

Armanavičiūtė  

 

3.1.

3. 

 Renginiai, skatinantys tautinių mažumų integraciją.   

Bendradarbiavimas su tautinių mažumų centru „Tolerancija” 

 

Suorganizuota ne 

mažiau 3 renginių.  

Bendradarbiaujant 

su tautinių mažumų 

centru „Tolerancija” 

surengtas mažiausiai

s vienas renginys 

 

V. Sorokienė  

I. 

Malaškevičienė  

P. Karčiauskas  

R. 

Armanavičiūtė  

 

2021  

3.2.Uždavinio pavadinimas 

Aktualizuoti istorinę atmintį 

Priemonės pavadinimas 

Pilietinių-patriotinių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose. 

  

3.2.

1 

 Valstybinių, tautinių švenčių minėjimas Suorganizuota ne 

mažiau 5  renginių  

P. Karčiauskas  

M. 

Geležauskienė  

Mokinių taryba  

Aktyvių tėvų 

klubas  

2021  



Klasės auklėtojų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė M. 

Narmontienė  

 

3.2.

2. 

Bendruomenės narių dalyvavimas kraštotyrinėje ir krašto pažinimo 

veikloje, pažintinėse-edukacinėse kelionėse savo šalyje ir užsienyje 

Suorganizuota ne 

mažiau 2 pažintinių-

edukacinių kelionių  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Aktyvių tėvų 

klubas  

R. 

Armanavičiūtė  

 

2021  

3.2.

3. 

Mokyklos tradicijų puoselėjimas: įvairūs tradiciniai 

renginiai, tautiškumą puoselėjantys renginiai, kalendorinių švenčių 

paminėjimo renginiai, įtraukiant tėvų bendruomenę ir socialinius 

partnerius 

Suorganizuota ne 

mažiau 8 renginių  

Metodinių grupi

ų pirmininkai  

Aktyvių tėvų 

klubas  

R. 

Armanavičiūtė  

 

2021  

3.3.

3. 

Progimnazijos muziejaus turtinimas  Progimnazijos 

muziejus bus 

I. 

Malaškevičienė  

2021  



papildytas 20 

eksponatų  

VALSTYBĖS BIUDŽETAS 461,3 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 249,2 

KITOS LĖŠOS 16,3 

VISO ASIGNAVIMŲ 726,8 

 

 

Direktorius                          Artūras Čiurlionis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiklos plano 

priedas Nr.01 

 

 

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

MOKYKLOS TARYBOS DARBO PLANAS 

2021 m.  

Tikslas: 

Skatinti visų mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą mokyklos veiklos tikslais, kelti mokyklos bendruomenės 

sąmoningumą ir atsakomybę už mokyklos ateitį, ugdyti tarpusavio supratimu ir tolerancija pagrįstus santykius. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių ir jų tėvų iniciatyvą sprendžiant svarbius ugdymo proceso organizavimo klausimus. 

2. Teikti įvairiapusę pagalbą, užtikrinant saugią, patrauklią mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą. 

3. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių 

interesus. 

4. Stebėti ir vertinti įvairias mokyklos veiklos sritis. 

5. Aptarti, teikti pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, tobulinti mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, kitus 

mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

 

 



Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės 

 

Data Atsakingi 

asmenys 

Veiklos apibūdinimas ir laukiami rezultatai  

1. Organizacinis susirinkimas. Mokyklos 

tarybos veiklos plano 

aptarimas. Metinės veiklos programos 

svarstymas. 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Marytė 

Narmontienė 

Edita Surdokienė 

Susipažinti su nauja veiklos programa ir skatinti inicijuoti 

mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, 

siekiant sėkmingai įgyvendinti svarbiausius mokyklos veiklos 

uždavinius ir tikslus. 

Patvirtinti mokyklos tarybos veiklos planą. 

  2. Vidzgirio progimnazijos  ir visuomenės 

bendradarbiavimo inicijavimas: su 

tėvais, mokiniais ir kitais bendruomenės 

nariais. Kviesti tėvus 

į mokykloje  organizuojamas šventes, 

pilietines akcijas, renginius.  

2021 m. Mokyklos taryba. 

Administracija 

Skatins tėvus domėtis progimnazijos reikalais, teikti 

pasiūlymus  mokyklos veiklos gerinimui veiklos gerinimui. 

 

3. Inicijuoti bei organizuoti 1.2% pajamų 

GPM paramą progimnazijai. Teikti 

pasiūlymus surinktų lėšų panaudojimui. 

 

 1,2% pajamų mokesčio paramos 

paskirstymo už 2020 m. ataskaita 

 

Mokyklos finansinės-ūkinės veiklos už 

2020  metus  pristatymas. 

2021 m. 

kovo- 

balandžio 

mėn. 

 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

 

Mokyklos taryba. 

Aktyvių tėvų 

klubas 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

D. Jonuškienė 

Mokyklos 

buhalterė  

Tarybos nariai ir mokyklos bendruomenė susipažins su mokyklai 

skirtomis lėšomis ir jų  panaudojimo prioritetais.  

 

 

 

Bendruomenė žinos apie lėšų panaudojimą, jų tikslingumą, 

skaidrumą. 



J. 

Zajančkauskienė 

 

4.  Inicijuoti, svarstyti klausimus, 

atsiradusius ugdymo procese ar 

mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant 

į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus. 

Pagal 

poreikį. 

Mokyklos taryba Bendradarbiavimas, sprendžiant problemas, leis jas spręsti 

operatyviau ir pagerins mokyklos veiklą. Orientuojantis į 

kiekvieno mokinio poreikius ir pažangą skatinti mokymosi 

motyvaciją.  

5. Organizuoti Tėvų dienas. Inicijuoti tėvų 

į(si)traukimą į popamokinės veiklos 

renginius, šventes.  

2021 m. Mokyklos taryba Tėvai geriau susipažins su ugdymo procesu ir popamokine 

veikla. Pagerės mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas. 

6. Teikti rekomendacijas (esant 

galimybei) iš sukaupto darbo 

užmokesčio fondo finansinių metų 

pabaigoje išmokėti priemokas už 

papildomai atliktus darbus mokytojams. 

2021 m. 

lapkričio- 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos taryba Mokytojai bus finansiškai paskatinti ir įvertinti už papildomai 

atliktus darbus. 

7. Maisto ir maitinimo organizavimo 

valgykloje patikros organizavimas. 

Vieną 

kartą per 

pusmetį. 

Mokyklos tarybos 

nariai.  

Gerės maisto kokybė ir aptarnavimas progimnazijos valgykloje. 

8. Viešinti informaciją apie Mokyklos 

tarybos veiklą progimnazijos 

internetinėje svetainėje  

Kas tris 

mėnesius  

Edita Surdokienė Progimnazijos bendruomenė ir visuomenė susipažins  su 

Mokyklos tarybos veikla. 

 

 



Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                                                                   Marytė Narmontienė  

       

 

  



                                                                                                                                                Veiklos plano  

            

                                                                                  priedas Nr. 02 

 

    

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 m. 

 

Tikslas:  

Teikti švietimo pagalbą šalinant priežastis, kurios trukdo mokiniams ugdytis bei gerinti ugdymo(si) rezultatus, atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio gebėjimus ir poreikius, užtikrinant fiziškai ir emociškai saugią, palankią ugdymo(si) ir edukacinę aplinką, vykdant su vaiko gerove susijusią 

prevenciją. 

 

 Uždaviniai:  

1. Teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą bendruomenės nariams ugdymo organizavimo 

pritaikymo, mokymosi sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.  

2. Aiškintis mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, lankomumo problemas, ieškoti galimų problemos  sprendimo 

būdų. 

 3. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, esant poreikiui koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą.  

 4. Skatinti aktyvų ir pozityvų progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius 

klausimus. 

 5. Koordinuoti OLWEUS ir  kitų prevencinių programų įgyvendinimą progimnazijoje. 

 6. Mokymosi pagalbos savanorystės principu skatinimas.  

7. Vykdyti krizių valdymą progimnazijoje.  



 

Pagrindinės veiklos kryptys:  

mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, socialinis emocinis ugdymas, švietimo pagalba progimnazijos bendruomenės nariams, tarpusavio bendravimo 

ir bendradarbiavimo skatinimas. 

 

 

Veiklos sritis Veikla Vykdymo 

terminas 

Planuojama veikla ir 

laukiami rezultatai 

Atsakingi asmenys 

ORGANIZACI

NĖ VEIKLA 

Sudaryti mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos veiklos planą 

2020 - 2021 m.m. 

Sausis Sudarytas komisijos 

veiklos planas, numatytos 

ir paskirstytos 

atsakomybės visiems VGK 

nariams.  

N. Babijonienė 

Atnaujinti informaciją apie 

pagalbą teikiančias institucijas, 

elektroniniame dienyne, 

mokyklos interneto svetainėje. 

Sausis Atnaujinta informacija apie 

pagalbą teikiančias 

institucijas leis teikti 

savalaikę pagalbą pagal 

asmeninį kiekvieno  

bendruomenės nario 

poreikį, informacijos 

pasiekiamumas 100 

procentų 

V. Batulevičienė 

M. Narmontienė 



Prevencinių programų 

integravimas į mokomuosius 

dalykus ir klasės auklėtojo 

veiklą. 

Pagal  dalykų 

ilgalaikius ir 

klasių 

auklėtojų 

planus 

Prevencinių programų 

integravimas  100 

vykdomas klasių auklėtojų 

veikloje (planavimas), 100 

procentų mokinių 

susipažins su tam tikromis 

prevencinėmis 

programomis pamokų 

metu. 

M. Narmontienė 

Organizuoti mokinių 

lankomumo prevencijos- 

vėlavimo- kontrolės akcijas 

mokykloje.  

Vasario, 

gegužės, spalio 

mėn. 

Įvykdytos trys  vėlavimo 

prevencijos akcijos, 

leisiančios surinkti 

vėlavimo į mokyklą 

statistiką, kuri aptarta 

VGK, klasių auklėtojų 

susirinkimuose. 

V. Batulevičienė 

N. Babijonienė 

D. Jakniūnienė 

Individualus darbas su mokiniu, 

mokytoju - parama krizių metu, 

socialinių, psichologinių ir 

pedagoginių bendruomenės  

problemų sprendimas.  

Kiekvieną 

mėnesį 

 Pagal poreikį suteikta 

pagalba bendruomenės 

nariui, išspręstos iškilusios 

psichologinės, socialinės, 

emocinės problemos.  

V. Batulevičienė  

R. Morazaitė 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

Darbas su mokinio šeima, jo 

atstovais – pagalba sprendžiant 

Metų eigoje Suteikta pagalba mokiniui 

ir jo šeimai, išspręstos 

V. Batulevičienė, 

R.. Morazaitė,          



problemas, trukdančias vaiko 

sėkmingam ugdymuisi. 

mokymosi, lankymo, 

socialinės, emocinės 

problemos, sudarytas 

individualus problemų 

sprendimo planas, 

įgyvendinimo terminai, 

užtikrintas grįžtamasis 

ryšys.  

R. Urbonaitė-Baranauskienė 

D. Jakniūnienė 

N. Babijonienė 

 Informuoti mokinius apie jų 

teises ir pareigas, supažindinti su 

šiuo metu galiojančiais teisės 

aktais, bendradarbiaujant  su 

VTAT ir kitomis pagalbą vaikui 

teikiančiomis institucijomis. 

Rugsėjis, 

vasaris 

Mokiniai  kartą į metus 

pokalbio metu, kartą į 

pusmetį – TAMO, bus 

informuoti apie savo teises 

ir pareigas, žinos kur 

kreiptis pagalbos.  

V. Batulevičienė 

M. Narmontienė 

N. Babijonienė 

Padėti vaikams pasirinkti tolesnį 

mokymąsi (profesinis 

konsultavimas) pagal jų 

gebėjimus  ir kompetencijas. 

Lapkritis- 

kovas  

100 procentų 8 kl. mokinių 

suteikta informacija 

padedanti išsirinkti 

tolimesnį ugdymosi kelią, 

profesiją, derinant jų 

individualias savybes su 

darbo rinkos bei profesinio 

rengimo galimybėmis. 

M. Narmontienė 

 



Metinės veiklos ataskaitos 

parengimas ir  analizė Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

2021 m.  

gruodis 

Aptarta ir įsivertinta 

praėjusių metų veikla, 

numatyti pagrindiniai 

uždaviniai ateinantiems 

metams. 

N. Babijonienė 

V. Batulevičienė 

SPECIALUSIS 

UGDYMAS 

 

 

 

Mokyklos specialistų 

individualiosios konsultacijos 

administracijai, mokytojams, 

tėvams ir mokiniams dėl 

ugdymo ( si ) metodų ir 

priemonių pritaikymo 

pamokose, mokymosi aplinkos 

klasėje paruošimo, sutrikimų 

analizės, Pritaikytų ir 

Individualizuotų Bendrųjų 

programų rašymo bei specialistų 

švietimo pagalbos teikimo ir 

krizių, socialinių įgūdžių 

ugdymo mokiniams.  

Rugsėjis-spalis Konsultacijų metu aptartos 

pagrindinės darbo 

priemonės ir būdai, 

tinkamas pasirengimas 

programų rašymui ir 

pagalbos teikimui. 

R. Morazaitė 

D. Ignatavičienė 

V. Batulevičienė 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė  

 

Specialistų bendradarbiavimas 

su klasių auklėtojais ir 

mokytojais, stebint mokymosi 

sunkumų turinčius mokinius. 

Kartą į du 

mėnesius 

Užtikrintas tinkamas klasių 

auklėtojų, mokytojų 

pasirengimas programų 

rašymui ir pagalbos 

R. Morazaitė 

D. Ignatavičienė 

V. Batulevičienė 



Specialistams bendradarbiaujant 

su mokiniu, mokytojais ir tėvais 

atlikti pradinį jų galių, gebėjimų 

ir žinių pirminį vertinimą; teikti 

mokiniui veiksmingą pagalbą. 

teikimas  mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams, pagal PPT 

tyrimo išvadas. 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė  

 Spec. poreikių mokinių, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

įvertinimas, jų keitimas, poreikių 

skaičiavimas. 

Rugsėjo mėn.  100 proc. įvertintas 

kalbėjimo sutrikimą 

turinčių vaikų pagalbos 

poreikis, nustatyti 

sutrikimai. 

D. Ignatavičienė 

Metodinės ir mokomosios 

literatūros bei priemonių 

užsakymas pagal pateiktus 

pasiūlymus, poreikius ir 

galimybes.  

Lapkritis- 

gruodis 

100 proc. specialistų 

aprūpinta specialistams 

reikalinga mokomąja, 

metodine literatūra ir darbo 

priemonėmis. 

V. Batulevičienė, 

R. Morazaitė, 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė, 

D. Jonuškienė, 

N. Babijonienė 

 

Mokinių, turinčių ugdymosi 

sunkumų,  pasiekimų ir 

pažangos rezultatų analizavimas.   

Kartą per 

pusmetį 

Atlikta analizė leis įvertinti 

teiktos pagalbos 

veiksmingumą, bei 

asmeninę mokinių 

pažangą, pasiekimų ūgtį. 

N. Babijonienė 

R. Morazaitė 

D. Ignatavičienė 



POSĖDŽIAI Organizuoti VGK posėdžius 1 kartą per 

mėnesį 

Aptartos pagrindinės 

problemos, numatyti 

pagalbos ir darbo su 

mokyklos bendruomenės 

nariais būdai.  

N. Babijonienė, 

 V. Batulevičienė 

1. Spec. poreikių mokinių 

švietimo pagalbos gavėjų sąrašų 

sudarymas pagal specialiuosius 

ugdymosi poreikius bei PPT  

išvadas. 

 Sąrašų suderinimas, VGK narių 

ir mokyklos direktoriaus 

tvirtinimas. 

2. Mokytojų, parengtų  spec. 

poreikių mokiniams, Pritaikytų 

ir Individualizuotų Bendrųjų 

programų, suderinimas.  

Rugpjūčio  - 

rugsėjo 1-2 

sav. 

 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

Atliktas spec.poreikių 

mokinių numatomos teikti 

pagalbos poreikis, aptarti ir 

patvirtinti sąrašai bei 

programos. 

N. Babijonienė 

R. Morazaitė 

D. Ignatavičienė 

Mokinių turinčių mokymosi 

problemų ir Spec. poreikių 

mokinių ugdymosi pasiekimų ir 

pažangos, elgesio, lankomumo ir 

kitų VGK nagrinėtų problemų 

rezultatų aptarimas.  

2021 m. 

vasario ir 

birželio mėn. 

Atlikta analizė leis įvertinti 

teiktos pagalbos 

veiksmingumą bei mokinių 

pažangą, numatyti 

tolimesnes gydymo(-si) 

N. Babijonienė 

R. Morazaitė,  

VGK 



gaires, priemones, 

pagalbos teikimo būdus. 

PREVENCINĖ 

VEIKLA 

Supažindinti (priminti) 5-8 

klasių mokinius su mokinio 

elgesio taisyklėmis (instruktažo 

lape).  

Rugsėjo mėn.  100 proc. mokinių susipa-

ins su  mokinio elgesio, 

saugaus darbo pamokose 

taisyklėmis. 

M. Narmontienė 

Supažindinti (pasirašytinai) 

mokyklos bendruomenę su „ 

Alytaus Vidzgirio progimnazijos 

smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašu“ bei patyčių prevencijos 

programa vykdoma mokykloje 

„Olweus“. 

Rugsėjo mėn. Mokiniams bus pristatyta 

Olweus PPP, pristatytas 

aprašas, kopetėlės,  

reagavimo į patyčias būdai, 

žingsniai  patyčių 

stabdymui. 100 procentų 

bendruomenės narių 

vykdys  patyčių 

prevencijos programą.  

M. Narmontienė,  

V. Batulevičienė 

Tėvų švietimas (straipsniai, 

paskaitos, susirinkimai ir kt. 

pagal individualius psichologo ir 

soc. pedagogo planus)  

Lapkritis, 

balandis, 

gegužė, kovas 

100 procentų tėvų turės 

galimybę susipažinti su 

medžiaga, informacija.   

V. Batulevičienė, 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

Mokinių konsultavimas 

sveikatinimo klausimais. 

Kiekvieną 

mėnesį 

 Visoms klasėms bent kartą 

per metus bus paskaityta 

po vieną paskaitą 

sveikatinimo temomis. 

R. Radzevičienė 



Akcija: „Savaitė be patyčių“. Kovo mėn. Mokyklos bendruomenė 

prisidės prie šalyje 

vykdomos akcijos 

organizavimo. 

 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

V. Batulevičienė 

N. Babijonienė 

Naujų LR vyriausybės, ministro 

įsakymų ir nutarimų 

analizavimas. 

Metų eigoje Bus atlikta naujausių teisės 

aktų analizė, mokyklos 

bendruomenė supažindinta 

su naujomis tvarkomis.   

R. Morazaitė 

V. Batulevičienė 

N. Babijonienė 

Vesti lankomumo apskaitą, 

išaiškinant daugiausiai be 

pateisinamos priežasties 

praleidžiančius mokinius ir 

klasę, bei taikyti jiems poveikio 

priemones, numatytas 

lankomumo tvarkos apraše. 

Kiekvieną 

mėnesį  

 Pravesti individualūs 

pokalbiai su mokiniais, 

bendradarbiaujant su tėvais 

numatyti žingsniai 

susitarimams įgyvendinti, 

nustatytos praleidinėjimo 

priežastys. 

M. Narmontienė 

V. Batulevičienė 

N. Babijonienė 

Mokykloje naudoti LR švietimo ir 

mokslo ministerijos rekomenduo-

jamą literatūrą ir vaizdines 

priemones smurto, narkomanijos, 

prievartos, nusikalstamumo 

prevencijos programos 

įgyvendinimui. 

  Bibliotekoje  saugoma 

atnaujinta ir teisės aktus 

atitinkanti mokomoji 

literatūra.  

V. Batulevičienė 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 



Naujai į mokyklą atvykusių 

mokinių adaptacijos stebėjimas 

 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

 

Išaiškinta vaiko savijauta 

mokykloje, laiku teikiama 

pagalba, jei yra jos 

poreikis. Situacija 

aptariama VGK. 

R. Urbonaitė-Baranauskienė 

V. Batulevičienė 

N. Babijonienė 

BENDRAVIM

AS IR 

BENDRADAR

BIAVIMAS, 

PARTNERYS

TĖ 

Bendradarbiavimas su Alytaus 

m. PPT ir PK specialistais 

sprendžiant smurto pasireiškimo,  

elgesio, bendravimo, adaptacijos 

problemas ir kitų kylančių 

sunkumų, bei krizių atvejais. 

Metų eigoje  Bendradarbiavimas su 

įvairiomis pagalbą 

teikiančiomis 

institucijomis leis 

sklandžiau ir savalaikiai 

suteikti psichologinę, 

socialinę bei švietėjišką 

pagalbą. 

V. Batulevičienė 

R. Morazaitė 

D. Ignatavičienė 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

Dalyvavimas miesto įstaigų 

metodinių būrelių veikloje,  

pagal numatytą Alytaus miesto 

savivaldybės Švietimo ir Sporto 

skyriaus planą.  

Metų eigoje Informacijos ir darbo 

patirties sklaida  miesto 

specialistų metodinėse 

grupėse.  

V. Batulevičienė 

R. Morazaitė 

D. Ignatavičienė 

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

sprendžiant prevencines ir 

sveikatinimo problemas 

Metų eigoje Bus aptartos iškilusios 

prevencinės ir 

sveikatinimo problemos 

bei galimi jų sprendimo 

būdai.  

V. Batulevičienė 

N. Babijonienė 



 

 

 

Komisijos pirmininkė                                         Neringa Babijonienė 

(AMSVSB, VTAT, AVPK, 

AMBC)  

Bendradarbiaujant su mokinių 

taryba inicijuoti mokinių 

dalyvavimą mieste 

organizuojamuose prevenciniuose 

renginiuose, programose bei 

akcijose. 

Metų eigoje Bendradarbiavimas padės 

geriau atspindėti mokinių 

norus ir lūkesčius, įveiklins 

juos darbui,  leis jaustis 

pilnaverčiais mokyklos 

bendruomenės nariais.  

N. Babijonienė 

M. Narmontienė 

ŠVIETIMAS Organizuoti paskaitas, mokymus, 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas bendruomenei vaiko 

gerovės užtikrinimo srityje.  

Metų eigoje Užtikrintas tinkamas 

kvalifikacijos tobulinimas 

vaiko gerovės pagalbos 

srityje. 

N. Babijonienė 

V. Batulevičienė 

R. Urbonaitė-Baranauskienė 

VGK narių profesinės 

kvalifikacijos VG srityje 

tobulinimas. 

Metų eigoje Užtikrintas tinkamas 

kvalifikacijos tobulinimas 

vaiko gerovės pagalbos 

srityje bei asmeninis 

dalykinis  komisijos  narių 

tobulėjimas. 

N. Babijonienė 

 Atlikti tyrimą “Pirmoko ir 

penktoko adaptacija mokykloje”. 

Rugsėjo ir 

lapkričio 

mėnuo 

Prielaidų mokinių 

adaptacijos problemoms 

nustatymas, sprendimo 

būdų ieškojimas. 

V. Batulevičienė 

R. Urbonaitė-Baranauskienė 



Veiklos plano 

priedas Nr.03 

 

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKININKĖS DARBO PLANAS 2021 m. 

Tikslas: Didinti bibliotekos teikiamų paslaugų švietimo įtrauktį ir prieinamumą siekiant, kad biblioteka taptų aktyviu mokyklos bendruomenės, 

informavimo, darbo su informacija ugdymo centru. 

 

Uždaviniai:  

 Teikti ugdymo procesui reikalingą informaciją ir paieškos šaltinių prieinamumą.  

 Ugdymo turinio sklaida vykdoma pasitelkiant inovatyvias, vaikams patrauklias priemones esančias bibliotekoje. 

 Skatinti  apie 90 ℅ mokyklos mokinių skaitymą bibliotekoje ir savišvietą joje.  

 Esant poreikiui pritaikyti bibliotekos darbą  reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių  integracijai.  

 Kurti patogią, patrauklią ir saugią mokymosi, darbo bei laisvalaikio aplinką. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės 

 

Data Atsakingi asmenys Veiklos apibūdinimas ir laukiami rezultatai  

1. Spaudinių paroda, skirta Sausio 13-

osios paminėjimui.  

 

Sausis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 Suorganizuota  paroda, mokyklos bendruomenės nariai 

susipažins su parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais 

Sausio 13-osios įvykiams pažymėti.  



2. Bibliografinė pažintinė  pamokėlė 1 

klasės mokiniams ,,Kas bibliotekoje 

gyvena ?“  

Vasaris Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

1 a, 1 b klasių mokiniai susipažins su bibliotekos vykdoma 

veikla, skaitytojo bei bendrosiomis bibliotekos naudojimosi 

taisyklėmis, taip siekiant įtraukti jaunąjį skaitytoją domėtis 

knygomis ir puoselėti meilę knygai.  

3. Mokyklos bibliotekos informacinėje 

sistemoje MOBIS automatizuoto 

katalogo tvarkymas ir atnaujinimas. 

Kiekvieną 

mėnesį 

Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Suvesti naujai gautų grožinės literatūros ir mokymo priemonių, 

vadovėlių bibliografiniai įrašai. Atliekamos visos 

komplektavimo funkcijos, taip fiksuojant fondo  apskaitos 

tvarkymą bei pagerinant skaitytojų aptarnavimą. 

4. Spaudinių  paroda, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Vasaris  Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 Suorganizuota paroda, mokyklos bendruomenės nariai 

susipažins su parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais šiai 

datai pažymėti, tęsiantis karantinui paroda bus elektroninė.  

5. Dalyvavimas miesto bibliotekininkų  

metodinio būrelio veikloje. 

Kas mėnesį Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Dalyvavimas  miesto metodinės grupės veikloje padės tobulinti 

kvalifikacinę ir praktinę (šviečiamąją) veiklą.  Bus vykdoma 

gerosios patirties sklaida, naujausią metodinę bei dalykinę 

informaciją pristatysiu mokyklos klasių auklėtojų ir kalbų 

metodinei grupei. 

6. Meninio skaitymo popietė ,,Mano 

Lietuva“  

 

Kovas Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė, 

pradinių klasių 

mokytoja  

L. Vildienė 

Suorganizuotas  renginys, tinkamai atrinkta ir šiai temai 

paruošta literatūra skatins vaikus išreikšti pagarbą tėvynei. 

Renginys skirtas 2 klasės mokiniams, vyks bibliotekoje 

naudojant interaktyviąsias priemones. 



7. Vadovėlių ir mokymo priemonių 2021 

m. m. sąrašo metodinėse grupėse 

aptarimas. 

Kovas Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Pagal vykdomą mokytojų apklausą bus ištirtas reikalingų 

mokymosi priemonių poreikis, kartu su mokyklos 

administracija ir mokytojais aptarta leidyklų pasiūla  ir  

naujovės. Suderinus poreikius, bus formuojamas  vadovėlių 

užsakymas. 

8. Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų 

spaudinių, gavimo arba nurašymo aktai 

Balandis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Bus surašomi skaitytojų pamestų, gautų ir  dovanotų knygų be 

lydimųjų lydraščių aktai, taip suvedant  juos į bendrą 

bibliotekos apskaitą. 

9. Popietė – diskusija skirta, Juozo Lukšos 

– Daumanto partizanų vado 100-osioms 

metinėms paminėti. 

Balandis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Istorijos mokytojas 

P. Karčiauskas 

Ugdomas mokinių pilietiškumas, patriotizmas, atskleista 

didvyriška Lietuvos partizanų kova už laisvę ir 

nepriklausomybę. J. Lukšos gyvenimą ir kovą perteiksime 

kaip pasiaukojimo ir didvyriškumo pavyzdį.   

10. Pradinių klasių mokinių vadovėlių 

grąžinimas ir išdavimas 

Gegužė Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Pagal vadovėlių išdavimo-grąžinimo lapą  bus sutikrinama  

pradinių-1-4-klasių vadovėlių apskaita ir vadovėlių priežiūra. 

11. Vyresnių klasių mokinių vadovėlių 

grąžinimas ir išdavimas 

Birželis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Pagal vadovėlių išdavimo-grąžinimo lapą  bus sutikrinama 5-8 

klasių vadovėlių apskaita ir priežiūra. 

12. Darbas mokyklos knygų saugykloje Liepa Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Senos ir nenaudojamos literatūros peržiūra, atrinkimas 

nurašymui. Vadovėlių paruošimas išdavimui ateinantiems 

mokslo metams. 

13. Naujų vadovėlių, mokymo priemonių, 

įvairių apskaitos knygų, bibliotekos 

dienoraščio ir inventoriaus 

pasiruošimas.  

Rugpjūtis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 Atnaujinamas bibliotekos dienoraščio bei kitų mokymo 

priemonių paruošimas naujiems mokslo metams. 



14. Skaitytojų  perregistravimas 2021- 

2022m.m. mokyklos bibliotekos 

informacinėje sistemoje MOBIS ir 

formuliare 

Rugsėjis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 100 procentų atnaujinti ankstesni ir suvesti nauji skaitytojų 

duomenys į informacinę sistemą bei skaitytojo formuliarą. 

15. Bibliografinė-pažintinė  pamokėlė 5 

klasės mokiniams ,,Esu bibliotekos 

skaitytojas“. 

Rugsėjis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Pamokėlės metu 100 procentų penktų klasių mokinių turės 

galimybes plačiau susipažins su bibliotekos veikla, suvoks, 

kad biblioteka – tai institucija, kuri padeda mokytis. Joje 

vaikai įgyja pirmuosius raštingumo (skaitymo)pagrindus.  

16. Mokymo priemonių mokytojoms 

išdavimas. 

 

Rugsėjis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Mokytojams bus išdalijamos pagal jų užsakymus nupirktos  

knygos ar  kitos mokymo priemonės naujiems mokslo 

metams. 

17. Spaudinių paroda, skirta Lietuvos žydų 

genocido  (Holokausto) dienai paminėti 

Rugsėjis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

50 procentų mokyklos bendruomenės narių susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais Lietuvos žydų 

genocido aukų atminimui.  

18. Spaudinių  paroda, skirta Europos 

kalbų dienai paminėti 

Rugsėjis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė, 

kalbų mokytojos 

50 procentų mokyklos bendruomenės narių susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais Europos Sąjungos 

kalbų dienai paminėti. Paroda siekiama paskatinti kalbų 

mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos 

kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalbomis. 

19. Popietė ,,V. Mačernio poezijos 

skaitymai, skirti poeto 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti“. 

 

Spalis Bibliotekininkė M. 

Geležauskienė, 

lietuvių kalbos 

Mokiniai skatinami atidžiau skaityti, analizuoti literatūrą kaip 

meną, lavintis estetinį skonį ir literatūrinę saviraišką, ugdytis 

kūrybiškumo gebėjimus. Veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 

90% 5-8 klasių mokinių. 



mokytoja M. 

Vilkelytė 

20. Spaudinių paroda, skirta poeto Justino 

Marcinkevičiaus  gimimo metams 

paminėti. 

 

Lapkritis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė, 

lietuvių k. mokytoja 

M.Vilkelytė 

100 procentų mokyklos bendruomenės suteikta galimybė 

labiau pažinti autoriaus kūrybą, jo nuopelnus gaivinant ir 

ginant lietuvių tautos kultūrinę savimonę. 

21. Periodinės spaudos užsakymas 2022 

metams 

Lapkritis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Atlikti mokyklos bendruomenėje skaitomos spaudos poreikio 

analizę (atlikta anketinė mokyklos mokytojų ir administracijos 

apklausa) ir priėmus bendrą sutarimą su mokyklos 

administracija paruošti užsakymą. 

22. Vadovėlių, pripažintų  negaliojančiais, 

ar pamestais, nurašymas 

Lapkritis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Kartu su dokumentų ekspertų komisija vykdomas 

nusidėvėjusių  (pasenusių) vadovėlių nurašymas. 

23. Metinis bibliotekos ataskaitos 

statistinių duomenų paruošimas ir 

pateikimas Lietuvos bibliotekų 

statistikos centrui ir miesto švietimo 

skyriui 

Gruodis  Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Vadovaujantis LR kultūros ministro 2006m. gruodžio 22 d. 

įsakymu ĮV-695„ Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų 

formų patvirtinimo“,  bus atlikta bibliotekos veiklos ataskaita. 

Bei statistinių duomenų paruošimas.    

24. Adventiniai skaitiniai  

 

Gruodis Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

Pradinių klasių 

mokytoja  

L. Vildienė ir  

M. Markevičienė 

 Skaitinių metu, puoselėjami lietuvių papročiai ir tradicijos. 

Suteikiama galimybė tenkinti socialinius poreikius, susitelkus 

dirbti komandose. Mokiniai tobulins skaitymo ir pasakojimo 

įgūdžius. Dalyvaus 100℅ 2-3 klasių mokinių, bus parengti 6 

skaitiniai. 



 

 

Bibliotekininkė                                                                                                                                                 Milda Geležauskienė 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Veiklos plano 

 priedas Nr. 04 

         ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

  KLASĖS AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 2021 M.  

 

Tikslas: Gerinti klasės auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, kuriant atvirą, šiuolaikišką, saugią ir sveiką aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Stebėti mokinių individualią pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą ir apmąstyti individualią pažangą bei pasiekimus.   

Bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais, dalykų mokytojais, mokiniais ir jų tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos. 

            2. Organizuoti mokinių pažintinę veiklą, stiprinančią tautines, pilietiškas ir patriotines nuostatas.  

            3. Puoselėti geranoriškus, pagarba ir tolerancija grindžiamus, mokinių, mokytojų ir tėvų santykius.    

4. Integruoti į klasės veiklą: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą; Sveikatos ugdymo; 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą; Ugdymo karjerai programą, etninės kultūros bendrąją programą. 



5. Padėti mokiniams pažinti individualias savybes, susijusias su karjeros planavimu. 

Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo 

priemonės  

Data Atsakingi asmenys Veiklos apibudinimas ir 

laukiami rezultatai 

1. Klasės auklėtojų metodinės 

grupės veiklos plano 2021 m. 

sudarymas ir aprobavimas. 

2021m sausio 

mėn. 

Klasės auklėtojų  metodinės  grupės 

pirmininkė- M. Narmontienė. Klasių 

auklėtojai- D. Aleksandravičienė, 

 L. Vildienė, D. Marculevičė, 

M.Markevičienė, L. Kivarienė, 

 E. Surdokienė, L. Žvirblienė, J. Kašėtienė, 

R. Alijevienė, D. Jakniūnienė. 

Produktyvus, sistemingas 

darbas, parengti tinkami planai. 

2. Laisvės gynėjų dienos 

paminėjimas visuotinė pilietinė 

iniciatyva  

„ Atmintis gyva, nes liudija...“ 

Vasario -16-osios minėjimas. 

Kovo 11-osios –Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienos 31- osioms metinėms 

paminėti skirti renginiai: 

Žaidimas „Auksinis protas“. 

Tarpmokyklinės sportinės 

varžybos. 

Plakatų, piešinių paroda 1-8 kl. 

2021 m. 

sausio 12-13 

d. 

 

Vasario mėn 

. 

Kovo mėn. 

Istorijos mokytojas- P. Karčiauskas 

Klasių auklėtojų metodinė grupė- 

M.Narmontienė, D. Aleksandravičienė,  

L. Vildienė, D. Marculevičė, 

M.Markevičienė, L. Kivarienė, 

 E. Surdokienė, L. Žvirblienė, J. Kašėtienė, 

R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Menų ir kūno kultūros mokytojų metodinė 

grupė- A. Klimavičienė, A.Kadziauskienė, 

R. Aliukonienė, R. Soroka. 

 Mokyklos bendruomenė- I. Kazakevičiūtė- 

Večkienė. 

Mokyklos mokinių taryba- G. Šataitė. 

Tautinio patriotinio pilietinio 

ugdymo renginių organizavimas. 

Edukacinių veiklų 

organizavimas ir vykdymas. 

Teminių pamokų organizavimas. 

Susitikimas su „Misija Sibiras“ 

dalyviu. Renginiuose dalyvauja 

100% 

mokyklos bendruomenės narių. 

Mokiniai, tėveliai, bendruomenė 

dalyvaudama  istorinės atminties 

įprasminimo renginiuose ugdo 



 

 

 

vertybę puoselėjančią pilietinį ir 

tautinį tapatumą. 

3. Klasės auklėtojų veiklos planų 

2021 m. I pusmečio aptarimas ir 

suderinimas 

 

2021 m . 

vasario mėn. 

Klasės auklėtojų  metodinės  grupės 

pirmininkė- M. Narmontienė. Klasių 

auklėtojai- D. Aleksandravičienė, 

L. Vildienė, D. Marculevičė, 

M.Markevičienė, L. Kivarienė,  

E. Surdokienė, L. Žvirblienė, J. Kašėtienė, 

R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Mokyklos direktorius – Artūras Čiurlionis. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui- 

Neringa Babijonienė. 

Nuveiktų darbų rezultatų 

analizė, gerosios patirties 

sklaida, įsivertinimas, 

tolimesnės veiklos planavimas. 

4. Klasių vadovų 

bendradarbiavimas su šeima 

stiprinant paauglių mokymosi 

motyvaciją. 

2021mokslo 

metai iki 

gruodžio 22. 

Klasių auklėtojai- M. Narmontienė, 

 D. Aleksandravičienė, L. Vildienė,  

D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Įgytos naujos žinios, glaudesnis 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su šeima. 

5. Signalinių pusmečių ir pusmečių 

rezultatų analizė. Individualus 

klasės vadovo darbas su rizikos 

grupės mokiniais. 

 

2021 m. 

sausio ir 

gegužės mėn. 

Nuolat 

Klasių auklėtojai- M. Narmontienė, 

 D. Aleksandravičienė, L. Vildienė,  

D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

Įvertinta esama situacija, 

padidėjusi motyvacija mokytis ir 

skatinimas  siekti geresnių 

rezultatų. 



L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

VGK- V.Batulevičienė. 

Įvertinta esama situacija, 

aptartos paauglių elgesio ir 

mokymosi problemos, numatyti 

būdai joms spręsti. 

6. Socialinės veiklos savaitės: 

Europos judumo savaitė. 

Draugystės savaitė. 

Savaitė „Be patyčių“ 

Tolerancijos savaitė. 

Gerumo diena. 

Pyragų diena. 

Sveikos mitybos diena. 

Pavasarinių puokščių paroda. 

Kaziuko mugė. 

Visus mokslo 

metus pagal 

atskirą 

mėnesio 

planą. 

Klasių auklėtojų metodinė grupė- 

 M. Narmontienė, D. Aleksandravičienė, 

 L. Vildienė, D. Marculevičė, 

M.Markevičienė, L. Kivarienė, 

 E. Surdokienė, L. Žvirblienė, J. Kašėtienė, 

R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Mokinių taryba- G.Šataitė 

Aktyvių tėvų klubas- I. Kazakevičiūtė- 

Večkienė 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė- R.Radzevičienė 

Biologijos mokytoja- J. Kašėtienė. 

Mokyklos bendruomenė 

dalyvauja ne tik mokykloje 

organizuojamuose renginiuose, 

bet ir miesto bei respublikos 

mastu. 

Didėja tolerancija kitaip 

mąstančiam, pagarba kito 

nuomonei. Stiprėja draugiški 

tarpusavio ryšiai. Didėja 

pareigos ir atsakomybės jausmai. 

Į veiklą įtraukiam 80% mokinių 

tėvelių ar globėjų. 

7. 

 

Klasių tėvų komitetų pirmininkų 

susirinkimas. Veiklos 

planavimas. Tėvų susirinkimai 

1-8 klasėms. Naujo mokymosi 

sutarties aptarimas ir 

pasirašymas. Tėvų dienos. 1 ir 5 

klasių adaptacija. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Klasių auklėtojų metodinė grupė- 

 M. Narmontienė, D. Aleksandravičienė, 

 L. Vildienė, D. Marculevičė, 

M.Markevičienė, L. Kivarienė, 

 E. Surdokienė, L. Žvirblienė, J. Kašėtienė, 

R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Mokinių taryba- G. Šataitė 

Įvertinta esama situacija, 

informacijos tėvams 

operatyvumas, padidėjusi 

mokinių atsakomybė už 

mokymąsi. 



 Aktyvių tėvų klubas I. Kazakevičiūtė- 

Večkienė 

Mokyklos administracija ir specialistai- 

 A. Čiurlionis, N.Babijonienė,  

V. Batulevičienė, R. Urbonaitė- 

Baranauskienė, R. Morozaitė, 

 D. Ignatavičienė. 

8.  Mokyklos bendruomenės 

stiprinimo renginiai: 

Rugsėjo 1-oji- Mokslo ir žinių 

diena. 

Mokytojo dienos minėjimas. 

Adventinė vakaronė.  

 

 Šeimos šventė. 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

Gruodžio 

mėn. 

Birželio mėn. 

 

Klasių auklėtojų metodinė grupė- 

 M. Narmontienė, D. Aleksandravičienė,  

L. Vildienė, D. Marculevičė, 

M.Markevičienė, L. Kivarienė,  

E. Surdokienė, L. Žvirblienė, J. Kašėtienė, 

R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Mokinių taryba- G. Šataitė 

Aktyvių tėvų klubas- I. Kazakevičiūtė- 

Večkienė 

Mokyklos administracija- A. Čiurlionis, 

 N. Babijonienė, D. Jonuškienė. 

Menų ir kūno kultūros mokytojų metodinė 

grupė- A. Klimavičienė. R. Soroka 

 Mokyklos bendruomenė. 

Renginiuose dalyvauja 100% 

mokyklos bendruomenės narių. 

Puoselėjamos tradicijos, 

ugdomas fizinis aktyvumas, 

sveikas gyvenimo būdas. 

Patenkinti mokinių kultūriniai, 

sportiniai, socialiniai, pažintiniai 

poreikiai. Vykdoma  gerosios 

patirties sklaida. 

 

9. Žemės diena 

 

Kovas- 

balandis 

Klasių auklėtojai- M. Narmontienė,  

D. Aleksandravičienė, L. Vildienė, 

Renginiuose dalyvauja 100% 



 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė  

ir gamtos mokslų mokytojų metodinė 

grupė- L. Bieliauskienė. 

mokyklos bendruomenės narių.  

Puoselėjamos tradicijos, 

ugdomas fizinis aktyvumas, 

sveikas gyvenimo būdas. 

10. Sveikatos, lytiškumo ir rengimo 

šeimai prevencinės programos 

bei kitų prevencinių programų 

įgyvendinimo sėkmės ir 

problemos. 

 

Visus mokslo 

metus. 

Klasių auklėtojai- M. Narmontienė, 

 D. Aleksandravičienė, L. Vildienė,  

D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

VGK-V. Batulevičienė 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė- R. Radzevičienė 

 

Į veiklas įtraukiama  80%  

mokinių. Gerosios patirties 

sklaida. 

Mokiniai geriau supras žalingų 

įpročių poveikį ir rinksis 

sveikesnį gyvenimo būdą. 

11. Akcija ,,Darom – 2021“ Balandis Klasių auklėtojai- M. Narmontienė,  

D. Aleksandravičienė, L. Vildienė, 

 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė  

ir gamtos mokslų mokytojų metodinė 

grupė- L. Bieliauskienė. 

Akcijoje  dalyvauja 100% 

mokyklos bendruomenės narių.  

Atliktų darbų analizė ir 

į(si)vertinimas, gerosios patirties 

sklaida. 

12. Karjeros diena Mokslo metų 

eigoje. 

Klasių auklėtojos- M. Narmontienė,  

D. Aleksandravičienė, L. Vildienė, 

 Mokinių, atliekančių 

projektinius, kūrybinius, 



 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Ugdymo karjerai specialistė-  

M. Narmontienė 

 Mokinių taryba- G. Šataitė 

tiriamuosius darbus, 

bendradarbiaujant su Alytaus 

profesinio rengimo centru, 

veiklų įvertinimas, sklaida. 

Renginiuose dalyvauja 100% 

mokyklos bendruomenės narių.   

13. Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimas, fiksavimas, 

analizavimas. Mokinių 

įtraukimas į mokymosi 

pasiekimų į(si)vertinimą, 

pažangos stebėjimą, pasiektų 

rezultatų apmąstymą 

Mokslo metų 

eigoje. 

Klasių auklėtojai- M. Narmontienė,  

D. Aleksandravičienė, L. Vildienė, 

 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė, 

dėstantys mokytojai, 

 tėvai, 

 VGK- V. Batulevičienė 

Atsakingo mokinių mokymosi 

požiūrio formavimas, mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymas. 

Reguliarus vaiko ugdymo(si) 

eigos, pasiekimų bei pažangos 

aptarimas su tėvais (globėjais / 

rūpintojais). 

Įvertinta esama situacija, 

informacijos tėvams 

operatyvumas, padidėjusi 

mokinių atsakomybė už 

mokymąsi. Veikla apima 100 %  

mokinių, mokytojų ir tėvų arba 

globėjų. 



15. Klasės auklėtojų veiklos planų 

2021 m. m. I pusmečio 

aptarimas ir suderinimas. 

Gerosios patirties, žinių, įgytų 

mokymuose, seminaruose 

sklaida 

Sausio mėn Pavaduotoja ugdymui- N. Babijonienė 

Metodinės grupės pirmininkė- 

 M. Narmontienė 

 Klasės auklėtojai- D. Aleksandravičienė, 

L. Vildienė, 

 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė, 

Produktyvus, sėkmingas darbas. 

 

16. Tėvų lankymosi mokykloje 

savaitė. 

Lapkričio ir 

Balandžio 

mėn. 

Klasių auklėtojai- M. Narmontienė,  

D. Aleksandravičienė, L. Vildienė, 

 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Dėstantys mokytojai,  

Mokyklos administracija- A, Čiurlionis, 

 N. Babijonienė, D. Jonuškienė 

 

17. Kvalifikacijos kėlimo kursai 

tema: Individualios mokinių 

veiklos ir pasiekimų 

įsivertinimas, pokyčių 

analizavimas, dokumentacijos 

tvarkymas 

Nuolat Klasių auklėtojai- M. Narmontienė,  

D. Aleksandravičienė, L. Vildienė, 

 D. Marculevičė, M.Markevičienė,  

L. Kivarienė, E. Surdokienė, L. Žvirblienė, 

J. Kašėtienė, R. Alijevienė, D. Jakniūnienė 

Kvalifikacijos kėlimas. Įgyta 

patirtis padės dirbant su 

mokiniais, mokytojais, tėvais. 

 



Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė                                                         Marytė Narmontienė 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Veiklos plano 

    priedas Nr. 05 

 

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS 

MENŲ IR KŪNO KULTŪROS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 Tikslai:  

 1. Stiprinti pilietinį ir tautinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. 

 2. Ugdyti meniškai ir visapusiškai išprususį kultūringą jauną žmogų. 

 3. Gerinti fizinę mokinių būklę, ugdyti mankštinimosi poreikius bei jų įgyvendinimą. 



 4. Siekti, kad daugiau mokinių domėtųsi sportu, patys aktyviai sportuotų. 

Uždaviniai: 

1.Nuolat kelti kvalifikaciją lankant kursus, seminarus, perteikti naujausią metodinę informaciją ir skleisti gerąją patirtį.  

2. Pamokose, siekant sudominti mokinius, naudoti kuo įvairesnes darbo formas ir metodus. 

3.Vykdyti meninės bei technologijų krypties profesinį orientavimą.  

4.Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, aktyvinti jų domėjimąsi mokyklos gyvenimu. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo 

priemonės  

Data Atsakingi asmenys Veiklos apibudinimas ir laukiami rezultatai 

1.  Menų ir kūno kultūros veiklos planų 

2020/2021 m. m. II pusmečio 

aptarimas ir aprobavimas.  

 

Sausio mėn. Menų ir kūno kultūros 

metodinės grupės ir 

pirmininkė, grupės nariai 

Aptarsime svarbiausias veiklas ir jų 

įgyvendinimo galimybes.  

2. Pilietinio sąmoningumo, 

atsakomybės ir tolerancijos 

ugdymas. 

Valstybinių švenčių paminėjimas:  

1.Sausio 13-oji:Laisvės gynėjų 

dienos paminėjimas visuotinė 

pilietinė iniciatyva  

„ Atmintis gyva, nes liudija...“  

Sausio -  

Kovo mėn. 

 

 

 

 

R.Soroka 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pareigos bei pilietiškumo ugdymas, 

dalyvaujant renginiuose, akcijose, 

projektuose. 

 

 



2.Technologijų projektas 5-8 klasių 

30 metrų tautinių juostelių pynimas 

,,Tau Lietuva " 01-06d iki 01-13 

3.Vasario 16-oji,  

4.Kovo -11 oji;  

 

 

 

D. Račkauskienė 

A. Kadziauskienė 

A. Klimavičienė 

Atsakingi dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

3.  Dalyvausime organizuojamuose  

koncertuose, renginiuose mokykloje, 

mieste, festivaliuose, respublikoje, 

olimpiadose, rengiamose parodose 

savo mokykloje ar mieste. 

Dalyvavimas sportinėse  varžybose  

1.Mokyklos bendruomenės sporto 

šventė ,,Vidzgiriada“; 

2. Dainų festivalis,, Panemunės gaida 

2020“,) 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.Raimundas Soroka 

 

2. A. Klimavičienė 

Sieksime kad renginiuose dalyvautų 97 proc. 

tėvų . 

Skatinsime gabius mokinius dalyvauti 

konkursuose, varžybose, olimpiadose 

atskleisti savo talentus ir siekti geresnių 

rezultatų. 



3. Piešinių paroda mieste  

4. Gražiausio margučio konkursas 5- 

8 kl. mokiniams 

Balandžio 

mėn. 

 

3.R. Aliukonienė 

4.D. Račkauskienė 

A. Kadziauskienė 

4.  Ugdymo proceso organizavimo 

įvairiose edukacinėse erdvėse, 

integruotų renginių, pamokų 

organizavimas. 

1.Integruotas renginys “Užgavėnės”. 

2.Integruota choreografijos-muzikos  

pamoka  3 klasėje „Užgavėnių rateliai” 

3.Integruota muzikos ir dailės pamoka 

,,Mes laisvės vaikai”  Skirta sausio 13-ajai 

 4.Integruota technologijų, muzikos, 

dailės pamoka “Verbų rišimo 

tradicijos Lietuvoje”? 

 

 

 

 

 

Vasario 

mėn. 

Sausio mėn. 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

 

A. Klimavičiėnė 

 

A. Klimavičienė 

M. Markevičienė  

A. Klimavičienė 

D.Račkauskienė, 

A.Klimavičienė,  

R.Aliukonienė,  

A.Kadziauskienė 

 

 

 

 

Kolegų pamokų lankymas, stebėjimas ir 

aptarimas. 

Mokinių motyvacijos kėlimas, netradicinių 

erdvių panaudojimas ugdyme, tarpdalykinė 

integracija. 

5. Mokyklos tradicijų puoselėjimas, 

tradicinių renginių organizavimas:  

1.Mokslo ir žinių diena.  

2.Mokytojų dienos paminėjimo 

šventė;  

Visus metus 

 

 

 

Dalykų mokytojai,  

 

A. Klimavičienė 

A.Klimavičienė 

A. Kadziauskienė 

Mokyklos bendruomenės subūrimas. Mokinių 

kūrybingumo lavinimas. Tėvų įtraukimas į 

mokyklos gyvenimą. 



3.Projektas  ,Kalėdų belaukiant..“ 

 

 4.Kaziuko mugė 

5.Mokslo metų užbaigimo šventė,  

6.8 klasės mokinių išleistuvės 

7.Tradicinis Žemės dienos 

paminėjimas. 

Akcija ,,Darom – 2021“ 

 

 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

Kovo mėn. 

Birželio 

mėn. 

Kovo mėn. 

D. Račkauskienė 

A. Klimavičienė 

 

A. Kadziauskienė  

D. Račkauskienė 

 

M. Narmontienė 

Visa bendruomenė 

6. Išvykų organizavimas, dalyvavimas 

edukaciniuose renginiuose. 

1.Turistinis žygis „ Pažink savo 

kraštą“;   

Tradicinis Žemės dienos 

paminėjimas. 

Akcija ,,Darom – 2021 

Dalyvavimas pasaulinėje veiksmo 

dienoje ,,Kur keliauja rudeniai lapai“ 

 

 

 

 

Gegužės 

mėn. 

Balandžio 

mėn. 

Lapkričio 

mėn. 

 

 

 

 

 

R. Soroka 

 

M. Narmontienė 

 

 

M. Narmontienė 

Mokinių kultūrinės edukacijos poreikių 

tenkinimas, pažinimo ir kitų kompetencijų 

tenkinimas. 

 



8. 

 

 Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimas, fiksavimas, analizavimas. 

Mokinių įtraukimas į mokymosi 

pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos 

stebėjimą, pasiektų rezultatų 

apmąstymą 

Visus metus  Grupės nariai  Tvarkos susitarimai padės mokytojui ir 

mokiniui bendradarbiauti siekiant asmeninės 

pažangos ir geresnių akademinių pasiekimų.  

9. Tėvų(globėjams) lankymasis 

mokykloje.(globėjams) Įtraukti 

mokinių tėvus ir bendruomenės 

narius į renginių organizavimą, 

kviesti juos vesti/dalyvauti 

pamokose, vesti pamokas 

darbovietėse. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Mokytojai bendraudami su tėvais, aptaria 

mokinių mokymo(si) sėkmes ir problemas, 

bendrai ieško problemų sprendimo būdų.  

10. Aktyviai dalyvauti  patyčių 

prevencijos projekto veiklose, 

sudaryti sąlygas mokiniams išreikšti 

save.  Prevencinių programų 

vykdymas. ( Tolerancijos diena, 

Savaitė be patyčių;( ,, Akcija „ 

Savaitė be patyčių“); 

 

 

 

Per visus 

mokslo 

metus 

Visi mokytojai, 

specialistai 

Siekis sumažinti patyčių mastą. Užtikrinti 

saugią aplinką, ypatingą dėmesį skiriant 

bendravimo kultūrai, etikai. 



13.  Dalijimasis gerąja patirtimi grįžus iš 

seminarų, kursų, metodinių 

užsiėmimų.  

Visus metus Grupės nariai Kompetencijų tobulinimas, gerosios patirties 

sklaida, ugdymo proceso kokybės 

gerinimas.100 proc. 

14. Metodinės grupės veiklos 2021 m. 

analizė, įsivertinimas, ataskaitos 

parengimas, pasiūlymų teikimas 

2022 m. veiklai.   

Birželio 

mėn 

Grupės nariai ir 

pirmininkė 

Aptarti svarbiausias veiklas ir jų 

įgyvendinimo galimybes, aptarti veiklos 

rezultatus ir numatyti tolesnes priemones 

veiklų įgyvendinimui. 

 

Menų ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė                                                                                         Audronė Klimavičienė                     

     

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   Veiklos plano 

    priedas Nr. 06 

 

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

PRADINIŲ KLASIŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 

 METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 2021 M.  

 

Tikslas(i): Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir lyderystės, atsižvelgiant į mokinių poreikius, individualias savybes, mokinių pilietiškumo, 

patriotiškimo bei brandžios tautinės savimonės asmenybės stiprinimas, sveikos ir saugios gyvensenos nuostatų formavimas, siekiant mokytojų, mokinių 

ir tėvų aktyvaus bendradarbiavimo ir bendravimo. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę įgyvendinant bendrąsias programas, skatinant kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 

individualumą. 

2. Siekti mokinių mokymosi motyvacijos didinimo, pasirenkant įvairius mokymo metodus, inegruotas pamokas, projektines veiklas. 

3. Stiprinti tautiškumo, pilietiškumo ir patriotiškumo nuostatas. 

4. Užtikrinti mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, vystyti bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis bei socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

 



Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo 

priemonės  

Data Atsakingi asmenys Veiklos apibūdinimas ir laukiami rezultatai 

1. Pradinių klasių mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

metodinės grupės veiklos plano 

2021 m. sudarymas ir 

aprobavimas. 

2021m sausio 

mėn. 

Metodinės  grupės 

pirmininkė  

D. Aleksandravičienė 

Parengti tinkami planai. Aptariamos svarbiausios veiklos ir 

jų įgyvendinimo galimybės. Produktyvus, sistemingas 

darbas. 

2. Prevencinių programų aptarimas, 

įgyvendinimas, integravimas ir 

fiksavimas: „Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencija“ (pradinis 

ugdymas);Žmogaus saugos 

programos;Sveikatingumo, 

lytiškumo ir rengimo šeimai, 

antikorupcinės, pilietiškumo, 

,,Olweus“ programos; 

 

Naujų  Švietimą 

reglamentuojančių dokumentų ir 

kitų ŠMM potvarkių, interneto 

naujienų svarstymas ir aptarimas. 

Visus metus PUG auklėtoja, 

pradinių klasių 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistės. 

Aptariamos įvairios prevencinės programos, jų įgyvendinimo 

galimybės, fiksavimas Tamo dienyne. Sekami švietimo 

dokumentai ir naujienos, vyksta teminiai pasitarimai, 

seminarų, kursų sklaida metų eigoje. Kokybiškas, 

produktyvus darbas, pastovus pedagogų tobulėjimas. 



3. Mokinių dalyvavimas įvairiuose 

miesto, respublikos konkursuose 

ir olimpiadose. 

 

Visus metus PUG auklėtoja, 

pradinių klasių 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistės. 

Sudarytos sąlygos gabių mokinių tobulėjimui, ugdymosi 

rezultatų gėrėjimas. 

4. Dalykiniai pokalbiai su klasėse 

dėstančiais mokytojais, I 

pusmečio galimų rezultatų ir 

problemų aptarimas. 

 

Sausis Mokytojos Mokinių pasiekimų gerinimas. 

5. Mokymai ,,TLTprograma”. 

 

Sausis - 

birželis 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Įgytas žinias mokytojos pritaikys darbe, gėrės pamokų 

kokybė. Padės mokytojams susipažinti su IT inovacijomis, 

suteiks galimybių patobulinti profesines kompetencijas. 



6. Metodinės grupės susirinkimas. 

Pirmojo pusmečio pasiekimų 

aptarimas. 

 

 

Pranešimas „Erdvės, laiko ir 

regimųjų suvokimų lavinimas 

priešmokykliniame ugdyme“. 

 

Pranešimas ,,Aktyvūs skaitymo 

metodai. 3-4 klasių mokinių 

skaitymo gebėjimų ugdymas“. 

Vasaris D. Aleksandravičienė 

 

 

 

 

D. Ignatavičienė 

 

 

 

L. Vildienė, 

L. Kivarienė 

Bus nustatyti mokinių pasiekimai bei pažangos lygiai. Tai 

padės tikslingiau planuoti ir organizuoti tolesnį mokinių 

mokymąsi, bus laiku užpildytos mokymosi spragos. 100 % 

mokinių pažangumas. 

 

Padės mokytojams geriau susipažinti su priešmokyklinio 

ugdymo vaikų amžiaus tarpsnio savitumais jų lavinimu, 

problemų identifikavimu. 

 

Pasidalinti gerąja patirtimi, kaip motyvuoti mokinius kaityti. 

Mokytojos taikys aktyvius skaitymo metodus, bus plečiamos 

mokinių žinios, turtės žodynas, skatinamas mąstymas, gerės 

rašymo bei kalbiniai įgūdžiai. Tai padės lengviau pasirinkti 

skaitomą tekstą, saugią skaitymo aplinką, pagerės skaitymo 

socializavimasis, vertybių formavimasis. 

7. Projektas 1 klasių mokiniams 

,,Matematika aplink mus“. 

Vasaris D. Aleksandravičienė, 

D. Marculevičė 

Mokiniai stebės gyvenamąją aplinką, ieškos sąsajų su 

matematika, fiksuos paskirtas užduotis ir atliks statistinius 

skaičiavimus. Gėrės mokinių matematiniai gebėjimai. 

8. 4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada. 

 

Vasaris L. Kivarienė Mokiniai turės galimybę atskleisti savo gabumus, pasiekimų 

bei pažangos lygį. 



9. Meninio skaitymo popietė 

bibliotekoje 2a klasės mokiniams 

,,Mano Lietuva“.  

Kovas L. Vildienė, 

M. Geležauskienė 

Suteikti galimybę mokiniui save aktualizuoti, išreikšti 

pagarbą tėvynei  ir sau. Lavės atmintis. Ugdoma moralė.  

10. Dailaus rašto ir raštingiausio 

mokinio konkursas. 

Kovas D. Marculevičė Sudarytos sąlygos mokiniams tobulinti dailaus rašto ir 

kūrybinio rašymo gebėjimus. Paskatins mokinius atkreipti 

dėmesį į rašymo kokybę. 

11. Dailės ir muzikos integruota 

pamoka 1b klasėje ,,Rid rid rid 

margučiai“. 

Kovas D. Marculevičė, 

A. Klimavičienė 

Integruotas ugdymo turinys padės mokiniams dalykiškai, 

kūrybiškai ir praktiškai pritaikyti žinias apie Šv. Velykas. 

12. Tarpusavio pamokų, veiklų 

lankymas, pasidalijimas patirtimi, 

naujovėmis ,,Kolega – kolegai“. 

Kovas - 

balandis 

PUG auklėtoja, 

pradinių klasių 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistės. 

Mokytojos pasidalins veiksmingais ugdymo metodais, darbo 

formomis, idėjomis, naujovėmis. Įgytos žinios bus 

kūrybingai pritaikytos mokytojų veikloje. Tobulės mokytojų 

kompetencijos. 

13. Pranešimas mokytojams 

„Autizmo spektro sutrikimą 

turinčių vaikų ugdymo ypatumai“. 

Balandis Socialinė pedagogė V. 

Batulevičienė 

Geriau suprasime savitą, kitokių savybių turinčių asmenų 

elgesį bei suvokimą. Aiškinsimės šio elgesio ypatumus bei 

padėsime vaikui tapti savarankiškesniam, išugdyti 

pilnaverčiam gyvenimui būtinus įgūdžius, sumažinti jo 

nerimą, įtampą, elgesio sutrikimus. 

14. Integruota tikybos ir technologijų  

pamoka 1a klasėje ,,Margutis – 

Šv. Velykų simbolis“. 

Balandis D. Aleksandravičienė, 

R. Alijevienė 

Integruotas ugdymo turinys padės mokiniams dalykiškai, 

kūrybiškai ir praktiškai pritaikyti žinias apie Šv. Velykas. 



15. Pranešimas " Kaip efektyviai 

mokyti matematikos?". 

Balandis V. Mickevičienė, 

D. Marculevičė 

Mokytojos pasidalins aktyviais matematikos (skaičiavimo ir 

matavimo) metodais, pateiks pasiūlymus, rekomendacijas. 

16. Standartizuotų testų 4 klasėje 

vykdymas, taisymas ir aptarimas. 

Balandis - 

gegužė 

L. Kivarienė Padės išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) stipriąsias puses ir 

tobulintinus dalykus, mokymosi spragas, padės numatyti 

tobulėjimo žingsnius. 

17. 

 

Metodinės grupės susirinkimas. 

Vadovėlių užsakymo aptarimas. 

Vestų  pamokų, atliktų veiklų 

aptarimas. 

Specialiųjų poreikių (1-4 klasių) 

mokinių ugdymosi pažangos 

analizė. 

Gegužė 

 

D. Aleksandravičienė 

 

 

 

R. Morazaitė 

Išsiaiškinti pradinių klasių vadovėlių ir metodinės medžiagos 

poreikį kitiems mokslo metams ir pateikti paraišką. Aptarti 

stebėtas pamokas ir veiklas. 100% mokinių aprūpinti 

mokomąja medžiaga. 

Paruošti ataskaitą ir pristatyti pradinių klasių metodinio 

būrelio metu apie padarytą specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymosi pažangą 2020/2021 m.m. 

18. Pranešimas būsimų pirmokų 

tėvams „Mokinio pasirengimas 

mokyklai“ 

Gegužė Psichologė  

R. Urbonaitė-

Baranauskienė 

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įgis ar pagilins savo žinias 

apie tai, kaip sėkmingai paruošti vaikus mokyklos lankymui ir 

padės lengviau vaikui adaptuotis mokykloje. 

19. Individualus tėvų (globėjų) 

informavimas apie jų vaikų 

ugdymosi pažangą 2020/2021 

m.m. 

Gegužė-

birželis 

 

 

R. Morazaitė 

 

 

 

Tėvai susipažins su vaikų mokymosi pasiekimais, daroma 

pažanga. 

 

 

20. Metodinės grupės susirinkimas. 

antrojo pusmečio pasiekimų, 

renginių aptarimas.  

 

Birželis D. Aleksandravičienė 

 

 

 

Nustatyti mokinių pasiekimai bei pažangos lygiai padės 

tikslingiau planuoti ir organizuoti tolesnį mokinių mokymąsi, 

bus laiku užpildytos mokymosi spragos. 100 % mokinių 

pažangumas. 



 

Pranešimas „Gamtamokslinio 

ugdymo galimybės pradinėse 

klasėse“ 

 

D. Aleksandravičienė 

 

 

Įgytų gamtos mokslų žinių, naujovių pritaikymas darbe 

kūrybingai vedant pamokas. Efektyvus gamtamokslinių 

priemonių, mokyklos vidaus ir lauko, kitų netradicinių 

erdvių naudojimas pamokose. 

21. Metodinės grupės susirinkimas. 

Įvairių planų ir programų, 

Švietimo ministerijos įsakymų ir 

naujovių aptarimas. 

Programų kūrimas ir pedagoginė 

pagalba spec. poreikių turintiems 

mokiniams. 

Rugsėjis D. Aleksandravičienė Parengti tinkami planai, programos spec. poreikių turintiems 

mokiniams. Aptarti nauji švietimo įstatymai, naujovės, 

svarbiausios veiklos ir jų įgyvendinimo galimybės. 

Produktyvus, sistemingas darbas 

22. Integruota pamoka 1 klasėje. Rugsėjis V. Mickevičienė Dalykų turinio integravimas. 

 Etwinning projektinė veikla su šv. 

Benedikto gimnazijos 1a klase.  

Spalis V. Mickevičienė Bendradarbiavimas su kitos miesto mokyklos padagogais ir 

mokiniais, pasidalijimas atlikta veikla. Gerosios patirties 

sklaida. 



23. Tyrimai:Pirmokų adaptacija 

mokykloje. (Vaikų ir tėvų) 

Mokinių savijauta mokykloje. 

 

Ar esu matomas tamsiu paros 

metu. 

 

Spalis Soc. Pedagogė V. 

Batulevičienė, 

psicologė R. 

Baranauskienė 

 

L. Kivarienė 

Mokinių ir jų tėvų apklausa, susisteminti surinkti duomenys. 

Padės padagogams stebėti klasių mikroklimatą, šalinti 

iškilusias problemas. 

 

 

Mokinių atšvaitų ir teisingo jų nešiojimo patikrinimas. Vaikų 

aprūpinimas atšvaitais 100%. 

24. Naujai atvykusių specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymosi 

adaptacija. 

Lapkritis R. Morazaitė Pradinių klasių metodinio būrelio metu pristatoma ataskaita 

apie naujai atvykusių specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi 

rezultatus. 

25. Kolegių pamokų, veiklų 

lankymas, pasidalijimas patirtimi, 

naujovėmis ,,Kolegė – kolegei“. 

Lapkritis PUG auklėtoja, 

pradinių klasių 

mokytojos, pagalbos 

mokiniui specialistės. 

Mokytojos pasidalins veiksmingais ugdymo metodais, darbo 

formomis, idėjomis. Tobulės mokytojų kompetencijos. 

26. Integruota pamoka 4a klasėje 

,,Advento tradicijos ir papročiai“. 

Gruodis R. Alijevienė, 

M. Markevičienė 

Dalykų turinio integracija. Mokiniai susipažins su advento 

papročiais ir tradicijomis, įgydami tiek dalykinių žinių, tiek 

pritaikydami praktiškai. 

27. Integruotos 3a klasės lietuvių 

kalbos bibliotekoje pamokos 

,,Adventiniai skaitiniai“. 

Gruodis L. Vildienė, 

M. Geležauskienė 

Puoselėti lietuvių papročius ir tradicijas. Suteikti galimybę 

tenkinti socialinius poreikius, susitelkus dirbti komandose. 

Suteikti jaukumo kitokioje mokymosi aplinkoje. Mažinti 

stresą, gerinti miegą. Tobulinti skaitymo įgūdžius. 

 



28. Integruota pamoka 1 klasėje. Gruodis V. Mickevičienė Dalykų turinio integracija. 

29. Metodinės grupės susirinkimas. 

MG veiklos aptarimas ir plano 

2022 m. sudarymas.Lankytų 

pamokų aptarimas, pasidalijimas 

gerąja patirtimi.Atliktų tyrimų 

rezultatų aptarimas. 

 

Gruodis D. Aleksandravičienė Aptarti metų rezultatus, apibendrinti ir skleisti gerąją patirtį. 

Numatomos veiklos, jų įgyvendinimo priemonės ir laukiami 

rezultatai. 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                     Danguolė Aleksandravičienė 
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ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

KALBŲ METODINĖS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 2021 M.  

 

 

Tikslas : 

Tobulinti nuotolinio mokymo įgūdžius įgyvendinant Bendrąsias programas, aktualizuoti patyriminį mokymą įtraukųjį ugdymą, siekiant ugdymo kokybės 

gerinimo. 

Uždaviniai: 

1. Integruoti patyriminį mokymą (si) į ugdymo procesą, siekiant individualios mokinio pažangos. 

2. Ugdyti vertybes, skatinančias pilietinę ir tautinę savimonę, savo šalies ir pasaulio kultūros bei istorijos pažinimą, bei ugdyti bendrąsias  kompetencijas, 

reikalingas besikeičiančioje visuomenėje. 

3. Tobulinti nuotolinio mokymo įgūdžius ir tikslingai taikyti skaitmenines priemones gerinant mokinių kalbinius gebėjimus. 

4.  Aktualizuoti ugdymo turinį, siekti visų mokinių pažangos, individualizuoti ir diferencijuoti mokymą. 

5.   Analizuoti ugdymo proceso kokybę, inicijuoti visų mokyklos bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą bendroje veikloje, plėtojant saviraiškos ir 

bendradarbiavimo galimybes. 

6. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos ir aukštesnės ugdymo kokybės augimo, kurti mokymosi aplinką, skatinti veiklų dermę, orientuotą 

į kiekvieno mokinio pažangą. 

 



Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo priemonės Data Atsakingi asmenys Veiklos apibūdinimas ir laukiami rezultatai 

1. 2021 m. veiklos plano sudarymas ir 

aprobavimas. 

Sausio mėn. Metodinės grupės 

pirmininkė 

Sudarytas Kalbų metodinės grupės planas. 

2. Spaudinių paroda, skirta Sausio 13-osios 

paminėjimui mokyklos bibliotekoje.  

 

Sausio mėn. Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 

Mokyklos bendruomenės nariai susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais 

Sausio 13-osios įvykiams pažymėti. Paroda 

siekiama įprasminti tų dienų įvykių svarbą, 

apie tai jog negalime nepamiršti kalbėti, 

perduoti jaunajai kartai, kad jie įsiklausytų ir 

apmąstytų istorinius momentus, 

reikšmingiausius mūsų kaip valstybės 

išlikimui. 

3. Pasirengimas Mažosios rusų kalbos 

olimpiados „Žingsnis po žingsnio” miesto 

etapo organizavimui, nuostatų ir užduočių 

rengimas. 

 

Sausio mėn. I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

 

Parengsime Mažosios rusų kalbos olimpiados 

miesto etapo nuostatus ir užduotis. Nuostatus 

aptarsime miesto rusų kalbos mokytojų 

metodiniame būrelyje. 

4. Dalyvavimas meninio skaitymo konkurso 

antrajame etape. 

 

Sausio mėn. M.Vilkelytė, 

D.Jakniūnienė 

 

Sudaromos sąlygos geriausiems progimnazijos 

skaitovams atstovauti mokyklai mieste. 

Dalyviai suvoks literatūrą kaip meną, lavinsis 

estetinę pajautą. 



5. Epistolinio rašinio konkurso 5-8 klasių 

mokiniams antrasis etapas. 

 

Sausio mėn. M.Vilkelytė, 

D.Jakniūnienė 

 

Išrenkamas geriausiai parašytas laiškas ir 

pristatomas vertinimo komisijai mieste. Ne 

mažiau 90 procentų mokinių patobulins savo 

raštingumo gebėjimus. 

6.  Integruota lietuvių k. ir etnokultūros pamoka 

,,Kasdienė išmintis pasakose“ 

 5b klasėje. 

 

Sausio mėn. M.Vilkelytė Puoselėjami mokinių kūrybinės raiškos 

gebėjimai, įtraukiant į pamokos veiklą 100% 

penktos klasės mokinių. 

 

7.  

 

Tarptautinis eTwinning projektas „Namuose 

su virtualiais draugais“ 5 klasių mokiniams. 

 

Visus metus 

 

E. Stanevičiūtė 

 

 

Mokiniai  rašydami laiškus numatytomis 

temomis  patobulins IT, rašymo anglų kalba, 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

Projektinė veikla skatins mokinių atvirumą 

kitoms kultūroms, tradicijoms, papročiams bei 

leis pažintis kitas kultūras.  

8. Tarptautinis eTwinning „Kahoot“ projektas 

7a klasės mokiniams. 

 

Sausio mėn. E. Stanevičiūtė  Mokiniai kurs viktorinas apie Europos šalis 

naudojant „Kahoot“ programą bei atliks 

projekto partnerių iš Lenkijos ir Suomijos 

sukurtas viktorinas. Mokiniai patobulins IT, 

anglų k. bei geografines žinias, plačiau 

susipažins su partnerių šalių kultūra bei 

tradicijomis. 



9.  Prisijungsime prie Laisvės gynėjų dienos 

akcijos “Atmintis gyva, nes liudija” 

Netradicinės pamokos, skirtos Sausio 13-

osios 30-mečiui paminėti. 

Sausio mėn. Kalbų mokytojos 

 

M.Vilkelytė, 

D.Jakniūnienė 

 

Aktualizuojama istorinė atmintis, ugdomas 

mokinių tautiškumas ir pilietiškumas. 

Pamokose dalyvaus 100% mokinių 

 Etninės kultūros olimpiados antrasis etapas. Vasario mėn. M. Vilkelytė Pirmojo etapo nugalėtoja bus konsultuojama 

dėl pasirengimo olimpiados antrajam etapui 

regione pagal etninės kultūros bendrąją 

programą. 

10. Spaudinių  paroda mokyklos bibliotekoje, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

 

Vasario mėn. Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 

Mokyklos bendruomenės nariai susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais 

šiai datai pažymėti. Suvoksime jog  kiekvienas 

auginame šventę savyje, branginame laisvę, 

džiaugiamės ja ir  didžiuojamės didinga 

Lietuvos istorine praeitimi. 

11.  Pranešimas „Kaip padėti mokiniui siekti 

pažangos?“ 

 

Vasario mėn. I.Malaškevičienė 

 

Bus aptarti būdai, padėsiantys mokiniams 

siekti pažangos, pasidalinta gerąją patirtimi. 

12. Mažosios rusų kalbos olimpiados „Žingsnis 

po žingsnio” mokyklinio etapo 

organizavimas 6-8 klasių mokiniams. 

 

Vasario mėn. I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Bus pravestas 6-8 klasių mokinių rusų kalbos 

mažosios olimpiados mokyklinis etapas. 

Geriausi klasių koncentrų atstovai bus 

apdovanoti padėkos raštais. 



13. Integruota rusų kalbos-dailės pamoka 8a kl. 

„Kviečiame į gimtadienį”. 

 

Vasario mėn. R. Aliukonienė 

V.Sorokienė 

 

Ugdoma mokinių saviraiška ir kūrybiškumas, 

sudaroma galimybė silpniau besimokantiems 

mokiniams siekti asmeninės pažangos,  į 

pamokos veiklą įtraukiant visus 8-os klasės 

mokinius. 

14. Netradicinės pamokos, skirtos Vasario 16-

ajai paminėti. 

Vasario mėn. M.Vilkelytė, 

D.Jakniūnienė 

Ugdomos mokinių pilietinės atsakomybės, 

teisingumo, istorinės atminties aktualumo 

nuostatos. Pamokose dalyvaus 100% mokinių. 

15. Kūrybinių 5-8 klasių mokinių  darbų paroda 

,,Šv. Velykos- gamtos atgimimo  ir 

atsinaujinimo šventė“. 

Kovo mėn. D.Jakniūnienė Puoselėjamos tradicijos, ugdomas   

darbštumas, kruopštumas. 

Patenkinti mokinių kultūriniai,  

pažintiniai, kūrybiniai  poreikiai. 

Į veiklas  įtraukta 100% 5-8 klasių mokinių. 

 

16. Mažosios rusų kalbos olimpiados „Žingsnis 

po žingsnio“ organizavimas Vidzgirio 

progimnazijoje miesto 5-8 ir gimnazijų 

pirmų klasių mokiniams. 

Kovo mėn. I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Organizuota rusų kalbos mažoji olimpiada 

miesto moksleiviams, siekiant plėtoti gabių 

mokinių gebėjimus. Raštingiausi moksleiviai 

kiekvienoje amžiaus grupėje bus apdovanoti 

Alytaus m. savivaldybės administracijos 

švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais. 

17. Dalyvavimas miesto 7 klasių mokinių rusų 

kalbos konkurse „Rusų kalba linksmai”. 

 

Kovo mėn. I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Parengsime 7 klasių 5-6 mokinių komandą 

miesto mokinių konkursui. Ugdysime 

bendravimo ir bendradarbiavimo 



kompetencijas, didės rusų kalbos mokymosi 

motyvacija. 

18. Dalyvavimas Alytaus tautinių mažumų 

kultūros centro konkurse „Deklamuojame, 

dainuojame, piešiame“. 

 

Balandžio 

mėn. 

I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

 

Stiprinsime bendradarbiavimo ryšius su 

socialiniais partneriais. Parengsime 3-4 

mokinius konkursui. Ugdysime kūrybiškumą, 

raišką deklamuojant ir piešiant. 

19. Dalyvavimas neformalaus švietimo centro 

„Tolerancija“ konkurse „Ant poezijos 

sparnų“. 

Balandžio 

mėn. 

I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Dalyvausime socialinių partnerių inicijuotuose 

renginiuose. Parengsime 2 mokinius 

konkursui. 

20. Edukacinė pamoka-išvyka A. S. Puškino 

muziejų Markučiuose su 6-8 klasių 

mokiniais. 

Balandžio 

mėn. 

I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Ugdymo procesą organizuosime netradicinėje 

aplinkoje, aplankydami A.S. Puškino muziejų 

Markučiuose, ugdysime sociokultūrinę 

mokinių kompetenciją. 

21. Pasidalijimas gerąja patirtimi su Alytaus 

miesto  mokytojais „IKT taikymo galimybės 

ugdymo procese“.  

 

Balandžio 

mėn. 

E. Stanevičiūtė Pasidalijimas gerąja patirtimi su Alytaus 

miesto mokytojais apie IKT panaudojimą 

pamokose. 

Patirties sklaida sustiprins bendradarbiavimą 

su Alytaus miesto mokyklomis. 

22. Pranešimas ,,Skaitymo kompetencijų 

ugdymas“ 

Balandžio 

mėn. 

D.Jakniūnienė Gerosios darbo patirties sklaida tarp Kalbų 

mokytojų metodinės grupės mokytojų. 

 

23. Integruota ir anglų k. pamoka „JAV 

saugomos teritorijos“ 7a klasėje. 

Balandžio 

mėn. 

L. Žvirblienė 

E.Stanevičiūtė 

Mokiniai pagilins savo žinias apie JAV 

saugomas teritorijas. 



 J. Kašėtienė 

 

24. Išvyka į J.Kunčino biblioteką. Kaimynų  

dienos minėjimas.  

 

Gegužės 

mėn. 

D.Jakniūnienė, 

M.Vilkelytė 

 

Pasitelkiamos netradicinės mokymo (si) erdvės 

ugdant mokinių pažinimo, kultūringo 

bendravimo kompetencijas. Stiprinamas 

bendradarbiavimas su bibliotekos 

darbuotojomis. 

25. Edukacinė pamoka-išvyka „Rusų tautos 

šventės” 7-8 klasių mokiniams Rusų 

šeštadieninėje mokykloje. 

 

 

Gegužės 

mėn. 

I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Organizuosime išvyką į Rusų šeštadieninę 

mokyklą, aplankysime mokyklos muziejų, 

ugdysime mokinių dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. 

26. Ilgalaikių lietuvių, anglų, rusų kalbų planų 

2021-2022 m. m. parengimas. 

 

 

Rugsėjo mėn.  Metodinės grupės 

nariai 

Tikslingas ugdymo proceso planavimas. 

Patvirtinti anglų, rusų ir lietuvių ilgalaikiai 

planai. 

27. Individualizuotų ir pritaikytų programų 

rengimas, konsultacijos su mokyklos 

specialiąja pedagoge, rengiant programas. 

 

Rugsėjo mėn. Kalbų mokytojos Tinkamas ir tikslingas ugdymo proceso 

planavimas. 

28. Pasirengimas Europos kalbų dienos 

paminėjimui, programos rašymas. 

Rugsėjo mėn. Rusų kalbos 

mokytojos 

Parengsime renginio programą, numatysime 

veiklas, skirtas Europos kalbų dienai 



29. Pranešimas ,,Integruoto biologijos-anglų 

kalbos modulio pristatymas“ 7a klasės 

mokinių tėvams. 

 

Rugsėjo mėn J. Kašėtienė Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įgys žinių 

apie integruotą biologijos-anglų kalbos modulį. 

30. Tarptautinės raštingumo dienos paminėjimas Rugsėjo mėn Lietuvių, anglų 

kalbų mokytojos 

Lavinamas savarankiškas mąstymas, lietuvių 

kalba suvokiama kaip svarbi savo tapatybės 

dalis. 100% mokinių patobulins savo 

raštingumo gebėjimus. 

Mokiniai ugdys rašymo kompetenciją 

dalyvaudami diktanto rašymo anglų kalba 

konkurse.   

31. Europos kalbų dienai skirtas 5-8 klasių 

mokinių plakatų konkursas „Mes 

daugiakalbėje Europoje“. 

 

Rugsėjo mėn I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Ugdysime bendradarbiavimo kompetenciją, 

ieškant informacijos, ją atrenkant ir pateikiant. 

Sudarysime galimybę silpniau besimokantiems 

mokiniams siekti asmeninės pažangos. 

32. Europos kalbų dienai paminėti skirta 

viktorina 5-6 klasėms 

Rugsėjo mėn. Anglų kalbos 

mokytojos 

Mokiniai ugdys teigiamas nuostatas gimtosios 

ir užsienio kalbų mokymuisi, praturtins 

kultūrines žinias, lavins kūrybinius 

sugebėjimus. 

33. Spaudinių paroda mokyklos bibliotekoje, 

skirta Lietuvos žydų genocido (Holokausto) 

dienai paminėti.  

 

Rugsėjo mėn. Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 

Mokyklos bendruomenės nariai susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais 

Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo  paminėti. Mokiniai prisimins per 



Holokaustą sunaikintas Lietuvos žydų 

bendruomenes. 

34. Spaudinių  paroda mokyklos bibliotekoje, 

skirta Europos kalbų dienai paminėti.  

 

Rugsėjo mėn. Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 

Mokyklos bendruomenės nariai susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais 

Europos Sąjungos kalbų dienai paminėti. 

Paroda siekiama paskatinti kalbų mokymosi 

įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos 

kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms 

35. Bibliografinė-pažintinė  pamokėlė 5 klasės 

mokiniams ,,Esu bibliotekos skaitytojas“. 

 

Rugsėjo mėn. Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 

Pamokėlės metu mokiniai plačiau susipažins su 

bibliotekos veikla, suvoks, kad bibliotekos - tai 

institucijos, kurios padeda mokytis. Jose vaikai 

įgyja pirmuosius raštingumo pagrindus. Be to 

tai puiki susitikimo, bendro darbo ar 

laisvalaikio leidimo erdvė.  

36. Pranešimas metodinės grupės susirinkime 

,,Penktokų adaptacija“. 

 

Spalio mėn. M. Vilkelytė Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi Kalbų 

mokytojų metodinėje grupėje. 

37. Pranešimas „Mokymąsi skatinanti aplinka - 

sėkmingos pamokos sąlyga”. 

Spalio mėn. V. Sorokienė Progimnazijos kalbų mokytojų metodinės 

grupės susirinkime bus perskaitytas 

pranešimas, pasidalinta gerąja patirtimi. 

38. Integruota anglų-biologijos-sveikatos 

ugdymo pamoka su visuomenės sveikatos 

priežiūros specialiste R. Radzevičiene 

Spalio mėn. J. Kašėtienė, 

R. Radzevičienė 

Mokiniai įgys ar pagilins savo žinias apie 

virusinių ligų profilaktiką ir gripą. 



„Virusinių ligų profilaktika. Gripas“ 7 

klasėje 

39. Lietuvių k. savaitė, skirta J. Basanavičiaus   

170-osioms gimimo metinėms paminėti.  

 

Lapkričio 

mėn. 

M. Vilkelytė Atrandamos lietuvių kalbos teikiamos kūrybos 

galios. Veiklose dalyvaus  100% 5-8 klasių 

mokinių. 

40. Dalyvavimas neformalaus švietimo centro 

„Tolerancija“  etnokultūriniame festivalyje 

„Kartu smagu“.  

 

 

Lapkričio 

mėn. 

I.Malaškevičienė, 

V.Sorokienė 

Dalyvausime socialinių partnerių 

organizuojamame renginyje, parengsime 

programos numerį bei paruošime 5-7 mokinius 

konkursui. 

41. Integruota anglų-sveikatos ugdymo-

biologijos pamoka su visuomenės sveikatos 

priežiūros specialiste R. Radzevičiene 

„Maisto derinimas“ 8 klasėje. 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

J. Kašėtienė, 

R. Radzevičienė 

Mokiniai įgis ar pagilins savo žinias apie 

sveiką mitybą, maisto derinimą. 

42. Anglų k. konkursas ,,Learn and play“ 

Volungės, Likiškėlių, Piliakalnio 

progimnazijų 4-ų klasių mokiniams. 

 

Lapkričio 

mėn. 

J. Kašėtienė 

E. Stanevičiūtė 

Mokiniai įgis ar pagilins savo žinias apie 

didžiąją Jungtinę karalystę, ugdys kalbinę 

kompetenciją. 

43. Spaudinių paroda mokyklos bibliotekoje, 

skirta J. Basanavičiaus gimimo metinėms 

paminėti. 

Lapkričio 

mėn. 

Bibliotekininkė  

M. Geležauskienė 

 

Mokyklos bendruomenės nariai susipažins su 

parodoje eksponuojamais leidiniais, skirtais 

170-ųjų J. Basanavičiuas gimimo metinėms 



paminėti. Paroda mokiniai bus skatinami 

domėtis tautos patriarcho asmenybe, 

visuomenine veikla, plačiau ir išsamiau 

44. Gerumo akcija „Meilės medis.“  

 

Gruodžio 

mėn. 

A. Klimavičienė 

J. Kašėtienė,  

V. Batulevičienė 

 

Draugiškų bendruomenės narių tarpusavio 

santykių kūrimas. 

45. Mažosios rusų kalbos olimpiados „Žingsnis 

po žingsnio“ mokyklinio etapo nuostatų ir 

užduočių rengimas 

 

Gruodžio 

mėn. 

I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Bus parengti ir kalbų mokytojų metodinėje 

grupėje aptarti mokyklinio etapo olimpiados 

nuostatai ir užduotys. 

46. Kalėdinių atvirukų konkursas rusų kalba „Su 

Šv. Kalėdom!” 5-8 klasių mokiniams.  

 

Gruodžio 

mėn. 

I.Malaškevičienė 

V.Sorokienė 

 

Skatinsime kūrybišką mokinių dalyvavimą 

mokyklos gyvenime. Į veiklą įtrauksime 100% 

6-8 klasių mokinių. Trys kiekvieno klasių  

koncentro gražiausių atvirukų autoriai bus  

apdovanoti padėkos raštais. 

47. Integruota anglų-IT pamoka „Mano svajonių 

kambarys“ 5a klasėje. 

 

Gruodžio 

mėn. 

J. Kašėtienė, 

R. Dobrovolskė 

E.Stanevičiūtė 

 

Mokiniai įgys ar pagilins savo anglų kalbos bei 

IT taikymo žinias. 

48. Integruota lietuvių k. ir dailės pamoka 

,,Įdomiausi sakmių veikėjai“ 6 klasėje. 

 

Gruodžio 

mėn. 

M. Vilkelytė 

 

Stiprinami mokinių kūrybinės raiškos 

gebėjimai, įtraukiant į pamokos veiklą 100% 

šeštos klasės mokinių. 



49. Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Jau 

atvažiuoja Šv. Kalėdos“. 

 

Gruodžio 

mėn. 

M. Vilkelytė 

 

Ugdoma kūrybiškumo kompetencija, 

puoselėjant lietuvių tautos papročius ir 

tradicijas. Veiklose dalyvaus  100% 5-8 klasių 

mokinių. 

50. Konkursas „Rašau Kalėdų Seneliui...“ 

2-4 klasių mokiniams 

Gruodžio 

mėn. 

E. Stanevičiūtė 

J. Kašėtienė 

Mokiniai ugdys rašymo kompetenciją, 

kūrybingumą. 

51. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas. I,  

II bei metinių pusmečių rezultatų analizė ir 

jų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti.  

Kas mėnesį Kalbų mokytojos I, II pusmečių ir metinių pasiekimų 

palyginimas ir rezultatų analizė. 

52. Dalyvavimas mokinių tėvų susirinkimuose ir 

atvirų durų dienų renginiuose. Mokinių tėvų 

informavimas apie mokinių pasiekimus. 

Pagal 

mokykloje 

patvirtintą 

planą 

Kalbų mokytojos Bendradarbiavimas su tėvais padės siekti 

geresnių mokymosi rezultatų ir ugdys mokinių 

mokymosi motyvaciją. 

53. Renginių sklaida mokyklos tinklalapyje. Kas savaitę Metodinės grupės 

nariai 

Straipsnių rašymas apie įvykdytas veiklas, 

renginius, prisidės prie geresnio mokyklos 

įvaizdžio kūrimo. 

 

                                         Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                      Erika Stanevičiūtė 

Veiklos plano 

priedas Nr. 08 

 

 

 



ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

2021 M. ADMINISTRACIJOS UGDYMO KOKYBĖS PATIKROS PLANAS   

 

 

Eil. 

Nr. 

Inspektavimo objektas Data Direktorius Pavaduotoja 

ugdymui 

1. E.dienynas, ilgalaikiai teminiai planai Kas trys mėnesiai  +  

2. Atnaujintų programų įgyvendinimas Kas mėnesį + + 

3. Nuotolinio mokymo įgyvendinimas Kovas , balandis + + 

4. Spec. poreikių mokinių pažanga Pagal VGK planą.  + 

5. Logopedo, psichologo spec.pedagogo veikla Birželis +  

6. Mokomųjų platformų naudojimas vasaris, spalis  + 

7. Klasės valandėlių stebėsena gegužė, lapkritis  + 

8. Lankomumo užtikrinimas   Vasaris, spalis +  

 

 

 

 

Ugdomosios ir metodinės veiklos kontrolė  

 

 

Eil. Patikros tikslas Inspektavimo būdai Data Atsakingas Patikros   



Nr. rezultatų sklaida 

1. Pamokos kokybės gerinimas Pamokų stebėjimas,  

ilgalaikių teminių planų 

analizė, pokalbis. 

Vasaris 

Spalis 

Pavaduotoja ugdymui Pranešimas direkci – 

niame pasitarime.  

Stebimos 32 pamokos. 

2. Nuotolinių pamokų stebėjimas Pamokų stebėjimas,  

tyrimas, pokalbis. 

Nuotolinė  tėvelių  

apklausa. 

Kovas  

Balandis 

Pavaduotoja ugdymui 

Direktorius 

Pranešimas 

direkciniame pasita- 

rime, refleksija. Stebima 

po 1 pamoką. 

Informacija tėveliams. 

3. Klasės valandėlių stebėsena Valandėlių stebėjimas, 

anketavimas 

analizė. 

Sausis 

Lapkritis 

Direktorius Pranešimas direkci- 

niame pasitarime.  

Stebima po 2 kl. valan- 

dėles 

 

4. Bendradarbiavimas tarp 

 mokytojų. Tyrimas 

 

Pamokų stebėjimas, 

Anketinė mokinių ir tėvelių 

apklausa. 

 

Gegužė Pavaduotoja ugdymui Tyrimų pristatymas 

metodinėje taryboje,  

 

5. Pagalbos specialistų darbo  

stebėsena 

Darbo grafiko kontrolė 

Veiklos  stebėjimas.  

Kartą į  

Tris mėnesius 

Direktorius 

 

Pranešimas mokytojų 

tarybos posėdyje. 

 

 

Direktorius      Artūras Čiurlionis 



Veiklos plano 

Priedas Nr.09  

 

 

                                                                               ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2021 M. 

 

Tikslas: 

Gerinti mokinių tarybos veiklą. Stengtis kuo labiau atsižvelgti į mokinių, bei mokytojų norus ir stengtis, jog kasdieninė mokykla jiems asocijuotųsi ne 

tik su darbu, ar rutina, bet ir su smagiu, bei naudingu laiku. Jog kuo daugiau mokinių į mokyklą eitų su džiaugsmu ir savu noru. 

  

Uždaviniai: 

1. atsižvelgti ne tik į mokinių, bet ir mokytojų nuomonę ir interesus; 

2.  bendradarbiauti su kitų mokyklų savivaldomis, organizuoti bei kurti renginius ir akcijas, kurie apšviestų mokinius naudinga 

informacija, kuri padėtų ugdytis darbo grupėse ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

3.  tvarkyti ir vidaus ir išorės aplinką. Įtraukti ir mokinius norinčius padėti ir prisidėti; 

4. skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokyklą, jos aplinkos ir erdvių kūrimą 

 

  Nr. Veikla   Vykdymo data  Atsakingas  Veiklos apibūdinimas ir laukiami rezultatai  

 

1. Dalyvavimas AMSMT Rugsėjo mėn.   Neringa Babijonienė  Mokinių taryba deleguos atstovus į  



 renginiuose  Miesto mokinių tarybą.  

2.  Darbo tvarkos 

nusistatymas ir veiklos 

plano aptarimas   

 

Sausio mėn  

Neringa  

Babijonienė, Goda 

Šataitė  

Sudarytas mokinių tarybos veiklos planas, kuris 

spristatytas mokinių tarybos nariams.  

3.   Uniformų patikra  Kas mėnesį,  

atnaujinus 

ugdymo procesą  

Goda Šataitė ir kiti 

nariai  

Skatinamas mokinių uniformų dėvėjimas  

4.  Šv. Valentino dienos 

minėjimas  

 

Vasario mėn.   

Mokinių taryba   

5.  Vasario 16 d. minėjimas  Vasario mėn.   Mokinių taryba  Mokinių akcija MT Instragram paskyroje 

6. 5- 8 klasių drausmės 

analizė  

Kas mėnesį, 

atnaujinus 

ugdymo procesą  

Goda Šataitė, kiti 

nariai  

Išrinkta drausmingiausia mėnesio klasė  

7.  Kovo 11 minėjimas  Kovo mėn.   Mokinių taryba   Pagalba organizuojant renginį 

8.  Šeimos dienos šventė Gegužės mėn.   Mokinių taryba, 

Mokyklos taryba 

Mokinių taryba prisidės prie renginio 

organizavimo 

9. Veiklos ataskaitos 

parengimas  

 

Birželio mėn.   Goda Šataitė   100 procentų mokinių tarybos narių, ir klasių 

seniūnų supažindinti su Veiklos ataskaita. 



Tarybos pirmininko 

metų veiklos ataskaita.  

Pirmininko rinkimai. 

10. Pagalba organizuojant 

Rugsėjo 1-osios šventę 

Rugsėjis MT nariai Mokiniai aktyviai įsitraukia į veiklą, veda šventę. 

11. Mokytojų diena  Spalio mėn.   Mokinių taryba   Mokiniai organizuoja nominacijų šventę 

mokytojams. 

12. Akcija ,, Keturkojo 

viltis ‘’  

Spalio mėn.   Mokinių taryba   Mokiniai organizuoja akciją, jos metu renka 

paramą benamiams keturkojams. 

13.  Rudeninių darbelių 

paroda  

Lapkričio mėn.   Mokinių taryba   Mokiniai prisideda prie parodo organizavimo 

11  Apklausa  Lapkričio mėn.   Goda Šataitė  Organizuojama mokinių apklausa mokyklos 

lankomumo klausimais ir rezultatai pristatyti 

mokyklos administracijai 

13  Susitikimas su 

mokyklos 

administracija   

Kas mėnesį  Mokinių taryba   Numatomos bendradarbiavimo gairės. 

17   Veiklos plano 2022 

metams sudarymas 

Gruodžio mėn.   Mokinių taryba   Suplanuota veikla, numatytos jos gairės. 

18   Kalėdinio karnavalo 

organizavimas 

Gruodžio mėn.   Mokinių taryba   Surengtas renginys, skatinantis mokinių 

kūrybiškumą. 

 

Mokinių tarybos pirmininkė                                                                                                                                                Goda Šataitė 



Veiklos plano 

Priedas Nr.10 

 

 

ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS  

MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 2021 M.  

 

 

Tikslas. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos ir aukštesnės ugdymo kokybės augimo, kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų 

mokymąsi ir bendradarbiavimą, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į kiekvieno mokinio 

pažangą.  

Uždaviniai:  

1. Taikyti darbe įvairius pažangos ir pasiekimų vertinimo instrumentus, kad mokiniai ugdytųsi mokėjimo mokytis kompetenciją.  

2. Tobulinanti pamokos planavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.  

3. Sudaryti mokytojams sąlygas tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, organizuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą.  

4. Kurti įvairių galimybių teikiančią mokymosi aplinką, pritaikytą aktyviam mokymui, mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimui.  

  

Metodinės veiklos kryptys  

  

1. Atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus, ugdomąjį procesą organizuoti ypatingą dėmesį kreipiant į:  

 atskirų mokinių pažangos fiksavimą;  



 formuojamąjį vertinimą, užtikrinant efektyvų grįžtamąjį ryšį, skatinantį mokinių atsakomybę už mokymosi rezultatus, savivaldų mokymąsi ir 

užduočių  individualizavimą ir diferencijavimą;  

 ugdymo turinio integravimo galimybes.  

2. Efektyvinti informacinių technologijų panaudojimą, tiriamąjį mokymą(si), integruotas pamokas ir pamokas netradicinėje aplinkoje, įvairių erdvių 

išnaudojimą ir gerosios patirties sklaidą, kaip priemones aukštesnei mokymosi kokybei.  

3. Tobulinti sistemingą išmokimo stebėjimą, kuris padėtų mokiniui siekti prasmingo mokymosi, skatintų mokymosi motyvaciją, gerintų atskirų mokinių 

pažangą mokykloje.  

4. Tobulinti vertinimo kaip pažinimo pamokoje panaudojimą, pamokos tikslų skelbimą ir laiko paskirstymą kurie sudarytų tinkamas sąlygas ugdyti 

mokinių gebėjimą įsivertinti, siekti individualios pažangos, koreguoti ugdymo turinį.  

5. Stiprinti sveikos ir saugios gyvensenos nuostatas.  

  

  

Kvalifikacijos kėlimo kryptys  

  

       Tobulinti mokytojų kompetencijas, kurios orientuotų mokinių ugdymą į gyvenimišką patirtį bei karjeros planavimą, mokėjimo mokytis, skaitymo 

kompetencijų ugdymą, leistų mokytojams sėkmingai naudoti įvairius mokymo(si) metodus bei vykdyti programų integraciją pasitekiant IKT įrankius.  

 

 

Eil. 

nr. 

Veikla Atsakingi Vykdytojai Data Numatomi veiklos 

rezultatai 

1.  Metodinės tarybos susirinkimas: 

Metodinės tarybos veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas. 

Metodinė taryba, N. 

Babijonienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

2021m.  sausis-

vasaris 

Aptarti I pusmečio 

rezultatai, sutarta dėl  

asmeninės mokinio 



Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašo tobulinimo gairės, 

individualios pažangos fiksavimo 

aptarimas po I-o pusmečio. 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

pažangos fiksavimo 

ir stebėjimo tvarkos 

aprašo 

2.  Metodinės pagalbos teikimas 

mažesnę patirtį turintiems 

mokytojams 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kovas-birželis Mokytojai įgyja 

pasitikėjimo savimi, 

tobulina darbo 

įgūdžius 

3.   „Kolega kolegai“ – atviros pamokos 

ir renginiai (skaitmeninių įrankių 

panaudojimo galimybės, jų kūrimas 

kolegialaus pamokų stebėjimo metu) 

Metodinė taryba Visi pedagogai Kovas-balandis,  

Rugsėjis-spalis 

Kolegos dalinasi 

patirtimi, tobulina 

įgūdžius 

4.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių nagrinėjimas • 

Kūrybiškumas pamokoje • Ugdymo 

turinio integravimo galimybės 

pamokose 

Metodinė taryba Metodinės grupės Vasaris-kovas Atlikta apklausa, 

suderintas integruotų 

pamokų vedimas 

5.  Metodinių grupių susirinkimai: 

vadovėlių ir mokymo priemonių 

2021–2022 m. m. poreikio aptarimas 

ir užsakymas. 

Metodinė Taryba, N. 

Babijonienė, M. 

Geležauskienė 

Metodinės grupės Balandis-Gegužė Numatytas 

mokymuisi skirtų 

vadovėlių poreikis, 

užsakymas 



perduodamas 

bibliotekininkei. 

6.  Metodinės tarybos ir Mokinių 

tarybos narių susirinkimas-diskusija 

„Efektyvus mokymas(is). Mokytojo 

ir mokinio vaidmuo užtikrinant 

ugdymo kokybę“ (diferencijavimo, 

individualizavimo svarba). 

N. Babijonienė, G. 

Šataitė 

Metodinė taryba, 

Mokinių taryba 

Gegužė  

7.  Veiklos, skirtos tėvų švietimui. Tėvų 

dienos veiklų aptarimas. 

 

 Patyriminio ugdymo dienos 

organizavimas. 

N. Babijonienė Aktyvių tėvų klubas, 

Metodinė taryba 

Gegužė 

 

 

 

Birželis 

Suorganizuota 

patyriminio ugdymo 

diena. 

8.  Individualios pažangos fiksavimo 

aptarimas po metinių rezultatų, 

NMPP analizė, aptarimas, 

rekomendacijos, olimpiadų, 

konkursų rezultatų analizė 

N. Babijonienė, 

Metodinė taryba 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Birželis Aptarti rezultatai, 

numatomos veiklos 

tobulinimo kryptys. 

9.  2021-2022 m.m. mokyklos ugdymo 

plano projekto svarstymas, siūlymai 

Metodinė taryba Metodinė taryba, 

Ugdymo plano 

sudarymo grupė 

Birželis Parengtas ugdymo 

plano projektas 

10.  10.1. Dalykų ilgalaikių planų, 

neformalaus ugdymo planų, 

Metodinė taryba Metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugpjūtis 

 

Perengti dalykų, 

modulių planai, 



modulių, pasirenkamųjų dalykų 

planų derinimas. 

10.2. Diskusija su mokinių taryba 

„Kitokia pamoka, kitokia mokykla“. 

 

Rugsėjis 

neformaliojo ugdymo 

programos 2021-

2022 metams. 

11.  11.1. Integruotų pamokų planavimas 

ir derinimas. Projektų ir kitų 

integruotų veiklų vykdymas. 

11.2. Mokomės savanoriauti. 

Pilietinių -socialinių veiklų 

aptarimas. 

Metodinė taryba Metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugsėjis 

 

Spalis 

 

12. 2019 m. Metodinės tarybos veiklos 

plano projekto rengimas. 

 

Metodinė taryba Metodinių grupių 

pirmininkai 

Lapkritis-gruodis Parengtas metodinės 

tarybos veiklos 

planas 2022 metams. 

13. 

 

Kvalifikacijos kėlimo  kursuose ir 

seminaruose prioritetų nustatymas 

2022 metams. 

Metodinė taryba  Gruodis Nustatyti 

kvalifikacijos kėlimo 

prioritetai 

14.  Metodinių grupių veiklos ataskaitų 

rengimas 

Metodinė taryba Metodinių grupių 

pirmininkai 

Gruodis Pristatytos metodinių 

grupių veiklos 

ataskaitos 

15.  Metodinės tarybos veiklos plano 

2021 metams ataskaita 

Metodinė taryba Metodinė taryba Gruodis Parengta veiklos 

ataskaita už 2021 

metus. 

 



Veiklos plano 

Priedas Nr.11  
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Tikslas : praktinių švietimo organizavimo klausimų aptarimas ir mokinių ugdymo kokybės gerinimas 

Uždaviniai : 

1. svarstyti ugdymo turinio atnaujinimo ir naujus teisės aktus liečiančius švietimą; 

2. aptarti ugdymo rezultatus, programas ir metodus. 

3. tobulinti bendrą mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistemą. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinių įgyvendinimo 

priemonės  

Data Atsakingi asmenys Veiklos apibūdinimas ir laukiami rezultatai 

1. Hibridinio mokymo tvarkos 

aprašo pristatymas  

Sausio mėn. Direktorius 

Artūras Čiurlionis 

Pristatytas hibridinio tvarkos aprašo projektas. Išbandyta 

hibridinės klasės įranga. 

2. I pusmečio rezultatų aptarimas ir 

2020 m. progimnazijos veiklos 

ataskaitos pristatymas. Tyrimo 

apie pirmokų adaptaciją rezultatų 

Vasario mėn. Direktorius 

A.Čiurlionis 

Pavaduotoja ugdymui 

N.Babijonienė 

Soc.pedagogė  

Aptariamos įvairios prevencinės programos, jų įgyvendinimo 

galimybės, fiksavimas Tamo dienyne. Sekami švietimo 

dokumentai ir naujienos, vyksta teminiai pasitarimai, 

seminarų, kursų sklaida metų eigoje. Kokybiškas, 

produktyvus darbas, pastovus pedagogų tobulėjimas. 



nagrinėjimas. Minimalios vaiko 

priežiūros įstatymo pakitimai. 

V. Batulevičienė 

3. Pradinių klasių II pusmečio ir 

metinių rezultatų aptarimas  

Birželio mėn. Direktorius 

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja ugdymui 

N. Babijonienė 

 

Aptarti pradinių klasių II pusmečio ir metinių rezultatai. 

4. Pagrindinio ugdymo metinių 

ugdymo rezultatų aptarimas. 

Ugdymo plano projekto 

2021/2022 m.m. pristatymas . 

Krūvio paskirstymas 

Birželio mėn.  Direktorius 

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja ugdymui 

N. Babijonienė 

Darbo grupė 

Aptarti pagrindinio ugdymo metinių ugdymo rezultatai.. 

Pristatytas Ugdymo plano projektas 2021/2022 m.m. 

Neformalaus ugdymo pasiūla .  

5. Pasirengimo naujiems mokslo 

metams aktualijos. Kiti 

pranešimai 

Rugpjūčio 

mėn. 

Direktorius 

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja ugdymui 

N. Babijonienė 

 

Pristatytos pasirengimo naujiems mokslo metams aktualijos. 

Krūvio paskirstymas 

   6. Mokinių asmeninės pažangos 

stebėsenos sistemos rezultatų 

aptarimas. Kiti pranešimai. 

Lapkričio 

mėn. 

Direktorius 

A. Čiurlionis 

Pavaduotoja ugdymui 

N. Babijonienė 

Aptarta mokinių asmeninės pažangos stebėsenos sistema ir 

priimti jos tobulinimai. 

 

Mokytojų tarybos pirmininkas                                                               Direktorius Artūras Čiurlionis 


