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I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Jono Totoraičio  progimnazijos 2019-2020 m. m. veiklos planas sudarytas vykdant 

progimnazijos 2019-2021 m. strateginį veiklos planą, remiantis 2018-2019 m. m. vidaus 

įsivertinimo rekomendacijomis bei progimnazijos 2018-2019 m. m. veiklos plano įgyvendinimo 

analize. Progimnazijos veiklos planą parengė  2019 m. kovo 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-90 

sudaryta darbo grupė. 

 

II. 2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Mokinių skaičius. 

Žemiau pateiktoje diagramoje pavaizduotas mokinių skaičiaus kitimas mokantis pagal 

pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programą nuo 2015 m. rugsėjo mėn. pradžios 

duomenimis, kai Jono Totoraičio pagrindinė mokykla buvo reorganizuota į progimnaziją. 

 

 
 

Iš pateiktos diagramos matyti, jog mokinių skaičius, nepaisant mokyklos reorganizacijos, 

ne tik nemažėjo, bet po truputį net didėjo. Pastaruosius 4 metus progimnazijos mokinių skaičius 

pradinės klasėse svyruoja apie 280, o 5-8 klasėse – apie 500. 2018-2019 m. m. Jono Totoraičio 

progimnazija mokinių skaičiumi tapo pačia didžiausia Marijampolės savivaldybės mokykla 

aplenkdama ne tik progimnazijas ir pagrindines mokyklas, bet ir gimnazijas. 

Marijampolės savivaldybės taryba 2019 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-116 Jono 

Totoraičio progimnazijai, patvirtindama tą patį kaip praėjusiais mokslo metais 30 klasių komplektų 

skaičių 2019-2020 m. m., apribojo didelį Jono Totoraičio progimnazijos mokinių skaičių 

nustatydama mažesnį mokinių skaičių naujose, t.y. 1-osiose klasėse po 22, o 5-osiose – po 25, 

klasėse. Tokiu būdu 2019-2020 m. m. prognozuojamas progimnazijos mokinių skaičius bus 

mažėlesnis ir sudarys apie 777. 

Vadovų ir pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija. 

Vadovė – Gražina Jakovickienė, direktorė, aukštasis išsilavinimas (magistras), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė, aukštasis išsilavinimas (magistras), direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui Antanas Mikuckis, aukštasis išsilavinimas (bakalauras), direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui Kęstutis Česonis, aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (bakalauras).  

Iš 64 pedagoginių darbuotojų 63 turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, o 1 – aukštesnįjį 

pedagoginį išsilavinimą.  

Iš 39 progimnazijos klasių pedagogų 37 turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 aukštąjį 

koleginį ir 1 aukštesnįjį išsilavinimą. 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija. 

Daugiausia pedagoginių darbuotojų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, nors 

net 44 proc. turi metodininko kvalifikacinę kategoriją: 
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Kvalifikacinė kategorija 1-4 klasės Proc. 5-8 klasės Proc. Iš viso Proc. 

Mokytojas 1 6 2 5 3 6 

Vyresn. mokytojas 6 38 20 53 26 48 

Metodininkas 8 50 16 42 24 44 

Ekspertas  1 6 0 0 1 2 

Iš viso 16  38  54  

 

6 pedagogai neturi kvalifikacinės kategorijos. 

Iš 4 pagalbos mokiniui ir kitų specialistų 2 turi metodininko kvalifikacinę kategoriją, ir po 

1 specialisto ir vyresn. specialisto kvalifikacines kategorijas. Progimnazijoje dirba po 1 logopedą, 

specialųjį pedagogą ir psichologą bei po 2 socialinius pedagogus ir auklėtojus. 

Veiklos prioritetas, tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai. 

2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-288, atsižvelgiant į Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros išorinio vertinimo rekomendacijas, progimnazijos įsivertinimo ir mokinių mokymosi 

pasiekimų rezultatus, strateginius tikslus, buvo patvirtintas 2018-2019 m. m. veiklos planas. 

Prioritetas - progimnazijos bendruomenės narių mikroklimato gerinimas, iniciatyvumo, 

partnerystės stiprinimas ir emocinės aplinkos tobulinimas. 

Tikslai 

1. Gerinti progimnazijos bendruomenės narių mikroklimatą, stiprinti iniciatyvumą ir 

partnerystę. 

1.1.  Gerinti bendruomenės mikroklimatą, užtikrinant kiekvieno nario emocinį saugumą. 

1.2.  Stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir partnerystę susitariant dėl bendrų 

vertybinių nuostatų. 

1.3.  Sukurti mokinių socialinės- pilietinės veiklos sistemą ugdant savanorystės nuostatas. 

2. Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

2.1. Tobulinti pamokos vadybą. 

2.2.  Didesnį dėmesį skirti praktinei veiklai ir bendrosioms  kompetencijoms (skaitymo, 

raštingumo ir mokėjimo mokytis). 

2.3.  Plėtoti esamus bei inicijuoti naujus progimnazijos ryšius su socialiniais partneriais 

dalinantis patirtimi. 

3. Gerinti progimnazijos materialinę bazę ir jos efektyvų panaudojimą. 

3.1.  Atnaujinti fizinę ugdymo(si) aplinką ir priemones. 

3.2.  Kūrybiškai ir efektyviai panaudoti esamas ir naujai sukurtas   edukacines erdves. 

 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2018-2019 m. m. veiklos plano tikslus ir uždavinius progimnazijoje 

prioritetas buvo skiriamas progimnazijos bendruomenės narių mikroklimato gerinimui, 

iniciatyvumui, partnerystės stiprinimui ir emocinės aplinkos tobulinimui. 

Pirmasis 2018-2019 m. m. tikslas – gerinti bendruomenės narių mikroklimatą, stiprinti 

iniciatyvumą ir partnerystę. Šiam tikslui pasiekti iškelti trys uždaviniai – gerinti bendruomenės 

narių mikroklimatą, stiprinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, partnerystę ir 

savanorystę, stiprinti ir plėtoti esamus bei inicijuoti naujus progimnazijos ryšius su socialiniais 

partneriais. 

Gerinant bendruomenės mikroklimatą, užtikrinant kiekvieno nario emocinį saugumą, buvo 

vykdytos šios veiklos: projektas: „Knyga – sielos namai“, vyko karjeros ugdymui skirtas renginys 

„Profesija ir karjeros planavimas“, slapto draugo savaitė, akcijos, skirtos šv. Valentino dienai, 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, piešinių paroda ,,Atostogos – linksmybių metas. 

Progimnazijos dienos metu pristatytas Jono Totoraičio gyvenimas, jo veikla ir vertybės, kuriomis 

grindžiama mokyklos vizija. Mokiniams buvo organizuojama Jono Totoraičio vardo  Marijampolės 

savivaldybės istorijos olimpiada. Visus mokslo metus metu vykdyta „Olweus“ patyčių prevencijos 
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programa, kuri padeda mažinti patyčias patiriančių mokinių skaičių. Mokytojams vyko du 

seminarai – „Ką reikia žinoti klasės vadovui, ugdant mokinių socialines emocines kompetencijas? 

Praktiniai patarimai“ ir "Mąstymo strategijos pamokoje" bei metodinė diena – išvyka į UPC parodą 

Utenoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. 

Stiprinant bendruomenės narių bendradarbiavimą ir partnerystę susitarta dėl bendrų 

vertybinių nuostatų, buvo vykdomos šios veiklos: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje  

bibliotekoje vyko istorijos pamoka „Knygos pasakoja 100-mečio istoriją“, skirta Pasaulinei knygos 

dienai paminėti, organizuotas projektas „Meilė – kopimas į žmogiškumo viršūnę“. Projektas 

vykdomas su vaikų darželio  „Rūta“ auklėtiniais ir progimnazijos 7d klasės mokiniais. Didįjį 

Šeštadienį vyko Šv. Sakramento adoracija šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Mūsų progimnazijoje 

sausio mėn. lankėsi 20 Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų. Atvykusios kolegės stebėjo 

mūsų mokytojų pamokas, aptarti pamokos kokybės, diferencijavimo, vertinimo klausimai. Toliau 

tęsiamas progimnazijos pradinių klasių mokytojų ir mokinių ilgametis bendradarbiavimas su 

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindine mokykla ir gimnazija. Užmegzti šilti santykiai su Kauno 

Dainavos progimnazija. Dalintasi patirtimi su Vilkaviškio Sūdavos pagrindine mokykla vedant 

netradicinius edukacinius užsiėmimus, bendradarbiauta su Marijampolės švietimo, kultūros, verslo 

įstaigomis. Mokytojų dienos proga į svečius progimnazijos mokytojus pasikvietė klubas „Kvietiškio 

pelėda“. Klubo narės suorganizavo turiningą, pilną įdomių patirčių edukacinį renginį Kvietiškio 

dvare.  

Mantingos labdaros ir paramos fondas progimnazijai padovanojo LEGO robotų 

konstruktorių komplektus. Mokiniai prisijungė prie Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyvos „Gerų 

žodžių mėnesis“. Progimnazijos moksleiviai rašė gerus žodžius šalia esantiems. Taip pat rengė 

stendus ir tokiu būdu vienoje erdvėje buvo sukurtas bendras stendas sąmoningumo mėnesiui 

paminėti. Prie šios gražios mūsų bendruomenės iniciatyvos prisidėjo ir „Mantingos“ labdaros ir 

paramos fondas, mūsų bendruomenei padovanojęs gerų žodžių stendą, kurį mokiniai matys ištisus 

metus. Mokykla dalyvauja nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vidiniame projekte "Geras 

mokymasis geroje mokykloje". 

Kuriant mokinių socialinės - pilietinės veiklos sistemą bei ugdant savanorystės nuostatas 

progimnazijoje, organizuoti mokymai „Kaip tapti geru savanoriu?“. Mokymų metu dalintasi 

patirtimi su Marijampolės atviro jaunimo centro, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos 

komisariato, Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacijos, Maltos ordino, gatvės meno ir kitų 

institucijų bei organizacijų atstovais ir savanoriais. Mokymų dalyviai bendravo su savanoriais iš 

Vokietijos ir Prancūzijos. Vykdyta efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programa, mokinių 

taryboje buvo diskutuojama apie mokinių vertybes, jie taip pat inicijavo temines dienas: Geltona, 

žalia, raudona diena (skirta kovo 11 d.), Žalia diena (skirta Žemės dienai), Mėlyna diena (skirta 

Vandens dienai), Muzikinis penktadienis. Vyko kūrybinės dirbtuvės pradinių klasių mokiniams ir jų 

tėvams „Viltį ir tikėjimą medin sudėkim“. Dirbtuvėse sukurti originalūs darbai parėmė akciją 

„Padovanok tikėjimą ligoniui“ ir padovanoti Marijampolės ligoninės ligoniams. 6 klasių mokiniams 

vyko užsiėmimai „Kaip gyveni? Pozityvių tarpusavio santykių stiprinimas“. Vykdytos programos 

,,Saugok ir gerbk mane“ saugumo mokymai 3b ir 4b klasių mokiniams. Beglobiams gyvūnams 

buvo skirta akcija „Užkrėsk gerumu“. Įvyko pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Draugystės“ 

bibliotekoje „Atmintis gyva“, skirta Sausio 13-osios aukoms pagerbti, pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Dalyvauta Marijampolės savivaldybės organizuojamuose renginiuose Virtuali 

paroda, skirta K. Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms paminėti, projekto „Pakeliui į sėkmę“ 

baigiamasis vakaras 7 klasių mokiniams. Pilietiškumui ugdyti organizuota  3-4 klasių mokinių 

viktorina „Šypsausi gimtajam kraštui“. 

Antrasis 2018- 2019 m. m. veiklos tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę.  

Šiam tikslui iškelti trys uždaviniai – tobulinti pamokos  vadybą, didesnį dėmesį skirti praktinei 

veiklai ir bendrosioms kompetencijoms (skaitymo, raštingumo ir mokėjimo mokytis), stiprinti 

bendruomenės narių bendradarbiavimą ir partnerystę susitariant dėl bendrų vertybinių nuostatų. 
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 Tobulinant pamokos vadybą  pamokose  mokiniai buvo skatinami stebėti savo 

pažangą, įsivertinti stipriąsias ir silpnąsias  vietas. 

 Mokytojai vedė atviras pamokas ir dalinosi sukaupta patirtimi apie mokinių 

įsivertinimą. Suorganizuota Metodinė diena savivaldybės pradinių klasių mokytojams – „Mąstymo 

žemėlapiai į pagalbą mokytojui pamokoje ugdant mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus“. 

Vyko pradinio ugdymo atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. Atviras pamokas tėvams vedė 2a, 

3b, 3c, 4c klasių mokytojos. Dalyvauta metodinėje dienoje-išvykoje į UPC parodą Utenoje 

,,Sužinokime. Tobulėkime. Veikime‘‘.  

 Organizuojant ugdymo procesą orientuotasi į praktinę veiklą ir bendrąsias 

kompetencijas. Didžiojoje dalyje pamokų grįžtama prie nesuprastų dalykų. Atskirų dalykų 

mokytojai vedė konsultacines pamokas žinioms gilinti. 

 Uždaviniui didesnį dėmesį skirti praktinei veiklai ir bendrosioms kompetencijoms 

(skaitymo, raštingumo ir mokėjimo mokytis) progimnazijoje buvo vykdomi projektai, 

organizuojami įvairiausi renginiai, mokiniai dalyvavo dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. 

 Mokykloje vyko Europos kalbų savaitė, programavimo diena (1-4 klasės), Košės 

diena, „Prisiviriau košės“ (1-4 klasės), „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, mankšta „Jeigu nori 

šokt“ (1-4 klasės), „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, masinė mankšta 1-8 klasėms. Vyko 

integruota istorijos, geografijos, lietuvių k. ir muzikos pamoka – projektas, edukacinė išvyka 6-8 

klasių mokiniams „Pažinkime Europą: Osvencimas, Hutna, Nora, Praha“. Įvyko viktorina 6 klasių 

mokiniams „Sveikai gyvenu“, integruotos istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, muzikos 

edukacinio projekto pamokos – ekskursijos „Pažinkim Europą“, sklaida mokyklos bendruomenei. 

 Pasaulinei AIDS dienai paminėti skirta viktorina - protmūšis 8 klasių mokiniams, 

„AIDS: geriau žinoti 18“, projektas „Knyga – sielos namai“. Vyko pradinių klasių mokinių piešinių 

paroda „Draugystės“  bibliotekoje „Atmintis gyva“, skirta Sausio -13 aukoms pagerbti, pilietinė 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, dalyvauta miesto organizuojamuose renginiuose, projekto 

„Pakeliui į sėkmę“ baigiamasis vakaras 6 klasių mokiniams, projekto „Pakeliui į sėkmę“ 

baigiamasis vakaras 7 klasių mokiniams, edukacija „Tas mūsų kalbos gražumas”, skirta Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti, integruotų technologijų ir informacinių technologijų pamokų darbų 

paroda „Lietuvos miestelių herbai“, tarptautinis projektas ,,Innovate Your Dreams 2019“ (,,Sukurk 

ateitį iš svajonių“ 2019 m.), projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą 

populiarinimas Lietuvoje“, renginys 8 klasių mokiniams „Profesinio mokymo populiarinimas 

bendrojo lavinimo mokyklose“, integruotas istorijos ir muzikos projektas „Dainuokim istoriją“, 

kūrybinės dirbtuvės pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams „Viltį ir tikėjimą medin sudėkim“, 

Pasaulinė Žemės diena.  

 Žemės dienos proga iškilmingai iškelta Žemės vėliava, vyko akcija „Pasaulinė 

vandens diena“ 1-8 klasių mokiniams, konkursas – kryžiažodžio sprendimas „Vanduo - gamtos 

turtas“ 6 klasių mokiniams, viktorina „Paukščiai – pavasario pranašai“, Žiniukų diena 1-4 klasių 

mokiniams.  

 Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos mokiniai suruošė spektaklį, vyko 

integruota biologijos – geografijos pamoka-išvyka "Žuvinto rezervato biosferos gamtiniai 

ypatumai", 5c klasės istorijos pamoka „Knygos pasakoja 100-mečio istoriją“, skirta Pasaulinei 

knygos dienai paminėti. Edukacinė erdvėje – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje 

vyko „Protmūšis“ šeštųjų klasių mokiniams, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti, projektas 

„Meilė – kopimas į žmogiškumo viršūnę“. Įvyko projektas su darželio  „Rūta“ auklėtiniais ir 7d 

klasės mokiniais, renginys „Mes rūšiuojame“ 1 klasių mokiniams, integruota lietuvių kalbos ir 

literatūros bei socialinių mokslų konferencija 7 klasių mokiniams „Kelionės atveria akiračius“, 4 

klasių mokiniams edukacinio filmuko vaikams apie mokesčius pristatymas ir aptarimas, „Europos 

Sąjungos žinovas 2019“ 5-8 klasių mokiniams, Marijampolės dekanato mokinių, lankančių tikybos 

pamokas, protmūšis. 

 Progimnazijos mokiniai dalyvavo ir dalykinėse olimpiadose ir konkursuose: 

Nacionalinė 7-8 klasių mokinių aplinkosaugos olimpiada, 5-8 klasių anglų kalbos konkursas 

“Spelling Bee–2018”, Tarptautinis kompiuterinių piešinių konkursas ,,Žiemos fantazija", 
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Tarptautinis konkursas ,,Olympis" (matematika 5-8 klasės), 6 klasių mokinių geografijos olimpiada, 

Jaunųjų matematikų I-ojo rato olimpiada, Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių mokiniams, 49-

ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso mokyklos etapas, 7-8 klasių mokinių 

konkursas „Rusų kalbos kengūra“, Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“. 

Vyko 7 ir 8 klasių geografijos olimpiados, matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams, 5-8 klasių 

mokinių dailyraščio konkursas, Geografijos „Kengūra 2019“ 7-8 klasių mokiniams, geografijos 

konkursas „Mano gaublys 2019“ 2-5 klasių mokiniams, 2019 m. Kalbų kengūra (anglų k.), 

Tarptautinės matematikos olimpiados „KINGS“ pavasario sesija, Marijampolės savivaldybės Jono 

Totoraičio vardo 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiada, gamtos mokslų konkursas „Kengūra“, 

chemijos olimpiada 8 klasių mokiniams, Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, 

Konkursas „Kengūra“ 1-4 klasėms, „Olympis 2019“ pavasario sesija 1-4 klasėms, Marijampolės 

savivaldybės 3-4 klasių mokinių viktorina „Šypsausi gimtajam kraštui“, Marijampolės savivaldybės 

6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, raštingiausio 5-8 klasių mokinio konkursas, 8-ųjų klasių 

mokinių fizikos olimpiada ir Marijampolės savivaldybės raštingiausio mokinio konkursas. 

 Plėtodama esamus bei inicijuodama naujus progimnazijos ryšius su socialiniais 

partneriais dalinantis patirtimi progimnazija gerino tarpinstitucinį bendradarbiavimą su 

Marijampolės VTAĮT, Marijampolės apskrities VPK prevencijos poskyriu, Marijampolės socialinės 

pagalbos centru, Marijampolės savivaldybės bendruomeniniais šeimos namais, Marijampolės PPT. 

 Progimnazija tęsė bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Stiprinant  ir plėtojant 

esamus bei inicijuotus naujus progimnazijos ryšius su socialiniais partneriais, buvo vykdomos šios 

veiklos: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje  bibliotekoje vyko istorijos pamoka „Knygos 

pasakoja 100-mečio istoriją“, skirta Pasaulinei knygos dienai paminėti, organizuotas projektas 

„Meilė – kopimas į žmogiškumo viršūnę“. Projektas vykdomas su darželio  „Rūta“ auklėtiniais ir 

progimnazijos 7d klasės mokiniais, Didįjį Šeštadienį vyko Šv. Sakramento adoracija šv. Arkangelo 

Mykolo bazilikoje, Mūsų progimnazijoje sausio mėn. lankėsi 20 Panevėžio „Šaltinio“ 

progimnazijos mokytojų. Atvykusios kolegės stebėjo mūsų mokytojų pamokas. Po to aptarti 

pamokos kokybės, diferencijavimo, vertinimo klausimai. Toliau tęsiamas progimnazijos pradinių 

klasių mokytojų ir mokinių ilgametis bendravimas su Punsko Dariaus ir Girėno pagrindine mokykla 

ir gimnazija. Užmegzti šilti santykiai su Prienų „Revuonos“ pagrindine mokykla. Dalintasi patirtimi 

su Vilkaviškio Sūdavos pagrindine mokykla vedant netradicinius edukacinius užsiėmimus, 

bendradarbiauta su Marijampolės švietimo, kultūros, verslo įstaigomis. Mokytojų dienos proga į 

svečius progimnazijos mokytojus pasikvietė klubas „Kvietiškio pelėda“. Klubo narės suorganizavo 

turiningą, pilną įdomių patirčių edukacinį renginį Kvietiškio dvare. Mantingos labdaros ir paramos 

fondas progimnazijai padovanojo LEGO robotų konstruktorių komplektus.  Mokiniai prisijungė 

prie Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyvos „Gerų žodžių mėnesis“. Progimnazijos moksleiviai 

rašė gerus žodžius šalia esantiems. Taip pat rengė stendus ir tokiu būdu vienoje erdvėje buvo 

sukurtas bendras stendas sąmoningumo mėnesiui paminėti. Prie šios gražios mūsų bendruomenės 

iniciatyvos prisidėjo ir „Mantingos“ labdaros ir paramos fondas, mūsų bendruomenei padovanojęs 

gerų žodžių stendą. Organizuojant netradicinio ugdymo dienas progimnazija bendradarbiavo su 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno 

klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriumi, Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

kinologais, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariatu, Lietuvos Šaulių sąjungos 

Marijampolės apskrities šaulių 4-ąja rinktine. Be to, Organizuoti bendri projektai ir susitikimai su 

socialiniais partneriais, bendradarbiauta su Marijampolės profesinio rengimo centru, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, Sūduvos bei Rygiškių Jono gimnazijomis, Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešąja biblioteka ir jos Draugystės filialu, Multicentru, Marijampolės vyriausiuoju policijos 

komisariatu ir kitomis įstaigomis, kuriose buvo vedami netradiciniai edukaciniai užsiėmimai. 

 Progimnazija skatino tarptautinį bendradarbiavimą vykdant tarptautinius projektus 

PenPal Schools bei Innovate Your Dreams.  

 Trečiasis 2018-2019 m. m. veiklos plano tikslas – gerinti progimnazijos materialinę 

bazę ir jos efektyvų panaudojimą. 
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 Atnaujinant progimnazijos edukacinę aplinką ir mokymo priemones, įsigyta aktyvaus 

ugdymo sistema (interaktyvus ekranas Promethean ActivPanel su interaktyvių pamokų komplektais 

įvairių dalykų pamokoms), nupirkti 7 komplektai stacionarių kompiuterių, 7 vaizdo projektoriai bei 

2 nešiojami kompiuteriai. Nupirktas spausdintuvas su kopijavimo funkcija. Mokinių neformaliam 

ugdymui gerinti bei skatinti įsigyta mobili garso kolonėlė. Atnaujinta dalis vadovėlių ir grožinės 

literatūros fondų. Atnaujintos technologijų, kūno kultūros dalykų mokymo priemonės, 

progimnazijos švietimo pagalbos specialistams nupirktos edukacinės priemonės mokinių 

individualiems ir grupiniams  užsiėmimams.  

Įgyvendinant  projektą, „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) 

modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ atnaujintos progimnazijos bendrojo 

naudojimo erdvės pagal projekto reikalavimus:  pagrindinio įėjimo ir holo erdvė, multifunkcinės-

edukacinės erdvės (biblioteka, skaitykla, interaktyvi erdvė, komunikacijos erdvė). Problemos ir 

iššūkiai, su kuriais susidūrėme, įgyvendami šį projektą – vykstant intensyviems griovimo darbams, 

užtikrinti mokinių saugumą; perkelti mokomuosius ir administracijos kabinetus iš remontuojamų 

patalpų; organizuoti mokinių ir mokytojų judėjimą per kitus įėjimus į progimnaziją; apie 

pasikeitimus ir darbo tvarką operatyviai  informuoti mokinius ir tėvus per TAMO dienyną. Su 

minėtais iššūkiais buvo susidorota sėkmingai, visos patalpos statybininkams buvo perduotos laiku, 

užtikrintas sklandus progimnazijos darbas iki mokslo metų pabaigos.  

 Dėl projekte numatytų sprendimų panaikinus rūbines pradinukams, nupirktos mokyklinės 

spintelės 3-4 klasių mokiniams, suremontuotos patalpos ir baigiamos įrengti rūbinės 1-2 klasių 

mokiniams (progimnazijos lėšomis). Atstatytos projekto darbų metu demontuotos vaizdo stebėjimo 

kameros (progimnazijos lėšomis). 

Progimnazijoje siekiama sudaryti tinkamas sąlygas mokytis vaikams su judėjimo negalia. 

2018 m. progimnazijoje  mokėsi 3 mokiniai, turintys judėjimo negalią, kuriems pagalbą nuolat teikė 

du mokytojo padėjėjai. Jau anksčiau prie įėjimų į progimnaziją buvo įrengtos nuovažos, pritaikytas 

sanitarinis mazgas. 2017 m. sumontuotas keltuvas neįgaliesiems, o 2018 m. Marijampolės 

savivaldybei skyrus finansavimą, įrengtas ir  laiptų keltuvas. Taigi, galima teigti, kad progimnazijos 

aplinka visiškai pritaikyta judėjimo negalią turintiems vaikams.  

Siekiant užtikrinti kokybišką ir atitinkantį higienos reikalavimus  mokinių maitinimą, 

progimnazijos valgyklai nupirkti nauji  stalai ir atnaujinta dalis įrangos maisto ruošimui, už 3 tūkst. 

850 eurų įsigyta konvekcinė krosnis, šaldiklis, nupirkta ir sumontuota virtuvės ventiliacijos įranga 

(bendra įrangos ir montavimo darbų suma – 2385,76 eurai). 

Siekiant užtikrinti progimnazijos lauko aplinkos estetinį vaizdą bei pagerinti aplinkos 

darbuotojų darbo sąlygas,  įsigytas vejos pjovimo traktoriukas. 

Problemos, kurias reikia spręsti artimiausioje ateityje, atnaujinant  fizinę ugdymo(si) 

aplinką.  Reikalingas  dalies progimnazijos patalpų atnaujinimas (kabinetų, koridorių remontas, 

elektros instaliacijos, šviestuvų atnaujinimas) bei dalies mokomųjų kabinetų baldų atnaujinimas.  

Šiai problemai spręsti numatyti ugdymo aplinkos atnaujinimo etapai progimnazijos lėšomis, 

atsižvelgiant į esamas finansines galimybes. 

Mokinių pasiekimai ir pažanga. 

 Remiantis 2017-2018 m. m. 8 klasių mokinių pasiekimų rezultatų lyginamąja analize su 

Marijampolės savivaldybės ir šalies aštuntokų pasiekimais bei su progimnazijos  6-ųjų klasių ir 4-

ųjų klasių mokinių matematikos pasiekimais, manytina, jog stipriosios progimnazijos pusės yra 

matematika ir, lyginant su Marijampolės savivaldybės ir šalies aštuntokų pasiekimais – gamtos 

mokslų pasiekimai net ir atsižvelgus į nutekėjusias užduotis šalies mastu. Palyginti aukšta 

progimnazijos aštuntokų kompetencija yra  įsivertinti, ar gerai išmokstama per pamokas bei 

gebėjimas rasti informaciją.    

 Aštuntokų klausimynų užpildymo rezultatai nustatant aštuntokų dėl tolimesnio mokymosi 

aspiracijų  išryškino, jog tobulintinas progimnazijos profesinis švietimas. Palyginti daug aštuntokų  

nesistengia mokytis ir trukdo kitiems.  
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 Nacionalinis 2018-2019 m. m. 6 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas parodė aukštus 

progimnazijos mokinių matematikos ir lietuvių kalbos skaitymo pasiekimus. Didelį dėmesį reikėtų 

skirti šeštokų rašymui pagerinti. 

8 klasių mokinių bandomojo elektroninio matematikos testo rezultatai parodė, jog 

progimnazijos aštuntokų žemesniųjų pasiekimų dalis yra labai panaši į šalies ir sudaro 15,2 proc., o 

vidutinių aukštesniųjų ir aukštesniųjų pasiekimų dalis sudaro 33,9 proc. (šalies – 50,7 proc.). 

Gamtos mokslų žemesniųjų pasiekimų dalis yra panaši į šalies ir sudaro 15 proc., o vidutinių 

aukštesniųjų ir aukštesniųjų pasiekimų dalis sudaro 34,5 proc. (šalies – 49,4 proc.). 

2 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai išryškino gerus rašymo (teksto kūrimo) 

pasiekimus palyginus su šalies visų mokyklų tipų vidurkiu. Atsižvelgiant į rezultatus didesnį dėmesį 

reikėtų skirti 2 klasių mokinių matematikos ir skaitymo gebėjimų ugdymui.  

4 klasių mokinių pasiekimų patikrinimų visų dalykų testų rezultatai viršijo visų mokyklų 

tipų vidurkį šalies mastu. Išskirtinai geri 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo testo rezultatai – 

aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekė 54,8 proc. mokinių.  

Ugdymo(si) galimybių ir sąlygų sudarymas. 

Mokyklos pradinių klasių mokytojų ir mokinių komanda įsiliejo į nacionalinį projektą 

„Informatika pradiniame ugdyme“. Projekto metu mokytojai išbando IT mokslininkų parengtus 

pamokų scenarijus ir užduotis mokiniams, dalijasi patirtimi, teikia pastabas ir siūlymus.  

Mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į NMPP rezultatus, mokymosi 

pagalbai teikti buvo skiriamos pamokos:1-4 klasėse – lietuvių k., matematikai 6 klasėse – lietuvių 

k., matematikai, 7 klasėse – lietuvių k., matematikai, 8 klasėse – lietuvių k., matematikai, fizikai. 

Savalaikė ir tikslinga pagalba 1-8 klasių mokiniams teikiama mokomųjų dalykų konsultacijose: 

lietuvių k., matematikos, anglų k., rusų k., vokiečių k., istorijos, fizikos, chemijos, geografijos, 

biologijos, informacinių technologijų, technologijų, dorinio ugdymo, muzikos, dailės. 

5 klasių mokiniams organizuojama mokymosi pagalba ruošiant pamokas mokymosi 

pagalbos centre pirmadieniais- ketvirtadieniais 1 val. po pamokų. 

Vaikų užimtumui, socializacijai, kūrybiškumui, individualių gebėjimų plėtotei 

progimnazijoje organizuota 30 neformaliojo švietimo būrelių. 

Progimnazijoje sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui 

ir ugdymuisi. Mokiniams teikta kvalifikuota specialistų pagalba, buvo parengtos jų poreikius 

atitinkančios ugdymo programos. 

Įgyvendinant Ugdymo planą, ugdymo turinys buvo įgyvendinamas ne tik progimnazijoje, 

bet ir kitose aplinkose: muziejuose, bibliotekose, parkuose, ir kt. 

Veiklos įsivertinimas. 

2018 - 2019 m. m. buvo atliktas įsivertinimas pagal 2016 m. mokyklų, įgyvendinančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Įsivertinant veiklą naudotasi 

IQES online.lt instrumentais, taikyta „Focus“, interviu, dokumentų analizės, mokinių, jų tėvų, 

pedagogų anketinės apklausos metodai. Įsivertinimui pasirinkta tema „1.1. Asmenybės branda. 

Rodiklis. 1.1.1. Asmenybės tapsmas. (raktiniai žodžiai – Savivoka. Savivertė. Socialumas. 

Gyvenimo planavimas.) stiprieji veiklos aspektai: mokiniai suvokia mokymosi svarbą“. 85 % 

mokinių sutinka, kad mokytis yra svarbu. Mokykloje veikia 30 įvairaus pobūdžio būrelių. 6 iš jų – 

judrieji. Mokiniai, atsižvelgdami į savo polinkius, lanko mokykloje veikiančius būrelius. 

Bendradarbiavimą tiek mokiniai, tiek jų tėvai įvertina labai gerai. Galime teigti, kad 80 proc. 

mokinių nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę 

už darbą mokykloje. Mokiniai turi viziją apie tolesnio gyvenimo planavimą. 

 

Lėšų naudojimas.   

Praėjusiųjų 2018 metų biudžetas. 

 

 

 

Patvirtinti 

asignavimai,  Eur 

Gautos lėšos,  Eur 

Mokymo lėšos 933100,00 933100,00 
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Aplinkos lėšos 286700,00 286700,00 

Pavežimo lėšos 15900,00 15900,00 

Lėšos įsiskolinimams dengti 8000,00 7961,69 

Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus 

optimizavimui 

4700,00 4741,00 

Savivaldybės biudžeto lėšos visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

projektui „Būkime sveiki kūnu ir siela“ vykdyti 

 

400,00 

 

400,00 

Įstaigos pajamų lėšos 23500,00 22952,47 

Nemokamo maitinimo lėšos 14000,00 12008,77 

Lėšos mokinio reikmenims įsigyti 500,00 456,00 

 

2018 metais gauta GPM 2 proc. – 1803,69  Eur. 

2017 m. gruodžio 31 d. kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų – 7961,69 Eur , kurį sudarė 

darbdavio socialinio draudimo įmokos – 4489,30 Eur, ryšių paslaugos – 26,67 Eur, komunalinės 

paslaugos – 3281,78 Eur, kitos paslaugos – 163,94 Eur. 

2018 m. gruodžio 31 d. kreditinio įsiskolinimo iš biudžeto lėšų nebuvo. 

 

III. 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO  

PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Įgyvendinant metinį planą prisidedama prie Marijampolės  savivaldybės strateginio veiklos 

plano 2019-2021 metams strateginių prioritetų – sumanios ir saugios visuomenės bei darnios 

aplinkos kūrimo. 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 

1. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, 

turizmo, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugas. 

2. Efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius vystyti 

konkurencingą ekonominę aplinką verslui ir kaimo plėtrai bei gerinti valdymo kokybę. 

3. Gerinti aplinkos kokybę, sukuriant švarią ir saugią visuomenės aplinką. 

 Jono Totoraičio progimnazijos tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Gerinti progimnazijos bendruomenės narių mikroklimatą,  stiprinti iniciatyvumą ir 

partnerystę. 

1. 1. Gerinti bendruomenės narių mikroklimatą. 

1. 2. Stiprinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, partnerystę ir 

savanorystę. 

1. 3. Stiprinti ir plėtoti esamus bei inicijuoti naujus progimnazijos ryšius su socialiniais 

partneriais. 

2. Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

2. 1. Tobulinti pamokos vadybą. 

2. 2. Ugdyti kūrybiškumą, palaikant mokinių ugdymo(si) motyvaciją formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme. 

3. Gerinti progimnazijos materialinę bazę. 

3. 1. Atnaujinti ugdymo(si) priemones. 

3. 2. Atnaujinti fizinę ugdymo(si) aplinką. 

 

 

IV. LĖŠOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 
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2019 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai 

(Eur): 

Lėšos pagal 

finansavimo šaltinius 

Lėšos iš 

viso, tūkst. 

Eur. 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso: 

Iš jų darbo 

užmokesčiui (be 

SODROS) 

Mokymo lėšos  999,4 996,8 959,0 2,6 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos  
323,2 321,9 234,0 1,3 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos mokinių 

pavėžėjimo išlaidoms 

kompensuoti   

16,0    

Įstaigos veiklos 

pajamos  
23,0 23,0 5,1  
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V. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Marijampolės savivaldybės švietimo veiklos prioritetai: 

1. Orientacija į skirtingus mokinių poreikius, dėmesys kiekvienam mokiniui; 

2. Mokinių saugumas ir savijauta mokykloje; 

3. Ugdymo procesui organizuoti skirtų lėšų panaudojimo optimizavimas. 

Jono Totoraičio progimnazijos 2019 m. veiklos prioritetas – progimnazijos bendruomenės narių mikroklimato gerinimas, iniciatyvumo, 

partnerystės stiprinimas ir emocinės aplinkos tobulinimas. 
Progimnazijos strateginis tikslas – kurti progimnaziją su saugia ir modernia aplinka, užtikrinančia mokiniams galimybę įgyti būtinas visaverčiam 

gyvenimui kompetencijas. 
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Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 
Pastabos 

1. Gerinti progimnazijos bendruomenės narių mikroklimatą,  stiprinti iniciatyvumą ir partnerystę 

1. 1. Gerinti bendruomenės narių mikroklimatą. 

1. 1. 1. Atskiroms bendruomenės narių grupėms 

organizuotos veiklos, užtikrinančios 

individualius saugumo, emocinius, fizinius ir 

socialinius poreikius: 

Progimnazijos diena; 

Adventinio vainiko pynimas; 

Kalėdinio žaisliuko gamyba; 

Užgavėnių kaukių paroda; 

 

Kaziuko mugė 

Verbų pynimas ir margučių marginimas 

 

 

 

 

Gegužė 

Lapkritis 

Gruodis 

Kovas 

 

Kovas 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

 

L. Šuliakauskienė,  

R. Mazurkevičienė 

 

 

Bent 85 proc. bendruomenės 

narių patenkinti 

progimnazijos mikroklimatu 
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Įvykdymo 
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vykdytojai 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 
Pastabos 

1. 1. 2. Organizuojama Jono Totoraičio vardo 

Marijampolės savivaldybės istorijos 

olimpiada 

 

Kovas 
 

Istorijos mokytojai 

Dalyvaus apie 60 

Marijampolės savivaldybės 

5-8 klasių mokinių 

 

1. 1. 3. Tęsiamas „Olweus“ patyčių prevencijos 

programos vykdymas 

Rugsėjis-

sausis 

G.Jakovickienė Visi mokiniai žinos  4 

taisykles, nukreiptas  prieš 

patyčias; bus susitarta dėl  

,,nuobaudų kopėčių“ 

 

1. 1. 4. Organizuojami pedagogų kvalifikaciją 

tobulinantys seminarai psichologijos, 

konfliktų valdymo, savęs pažinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo temomis: 

Edukacinė išvyka, keliant pedagoginę 

kvalifikaciją. 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras aktualia 

tema 

 

 

 

 

I pusmetis 

 

II pusmetis 

 

 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Per 75 proc. pedagogų 

patenkinti kvalifikacijos 

tobulinimu 

 

1. 1. 5. Organizuojamos akcijos, paskaitos, renginiai 

tarpusavio santykių, bendravimo klausimais.  

Rugsėjis-

gegužė 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Per mokslo metus 

vidutiniškai kas mėn. 

organizuojama po priemonę 

 

1. 2. Stiprinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, partnerystę ir savanorystę 

1. 2. 1. Organizuojamos tėvų, mokytojų, mokinių, 

teikiančių pagalbą mokiniui specialistų 

diskusijos, konsultacijos, projektai, renginiai: 

3-4 užsiėmimų ciklas tėvams „Paauglys 

šeimoje“; 

 

 

 

 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

 

 

L. Šimkuvienė, 

J.Žukelienė 
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Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 
Pastabos 

Pagalba „Kolega – kolegai“ Rugsėjis-

birželis 

Administracija Progimnazijoje dirba bent 2 

mentoriai. 

1. 2. 2. Skatinamos savanorystės veiklos: 

 

Mokinių informavimas apie savanorystės 

veiklas. 

Mokinių dalyvavimas savanoriškoje veikloje 

už mokyklos ribų 

 

Rugsėjis 

 

Spalis 

 

Rugsėjis- 

birželis 

S. Šimonėlienė, 

J. Žukelienė, 

S. Šimonėlienė 

 

S. Šimonėlienė 

Įkurtas mokinių savanorių 

klubas. 

Sukurtas savanorystės 

bankas. 

Savanoriška mokinių veikla 

senelių namuose, gyvūnų 

globos prieglaudoje ir kt. 

 

1. 2. 3. Progimnazijos tradicinių ir valstybinių 

švenčių ir minėjimų organizavimas 

progimnazijoje  

 

 

 

Spalio 5 d. 

Sausio 13 d. 

Vasario 16 d. 

 

Kovo 11 d. 

 

Birželio 14 d. 

 

L. Šuliakauskienė 

 

Tarptautinė mokytojo diena; 

Laisvės gynėjų diena; 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena; 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena; 

Okupacijos ir genocido 

diena 

 

1. 2. 4. Organizuojami renginiai, susirinkimai, 

konferencijos, akcijos, įvairių atmintinų  

dienų paminėjimai, šventės progimnazijos 

bendradarbiavimui stiprinti, demokratiniams 

principams įgyvendinti 

Rugsėjis-

gegužė 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

organizatorius 

Per mokslo metus 

vidutiniškai kas mėn. 

organizuojama po 2-3 

priemones 
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Įvykdymo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 
Pastabos 

1. 2. 5. Dalyvaujama vykdant tarptautinę programą 

eTwinning + erasmus  

Rugsėjis-

birželis 

R. Pečkauskienė Vykdomi projektai: „Sing 

my song“, „Singing bees“, 

užmegzti tarptautiniai ryšiai 

su bent 10 mokyklų 

partnerių  

 

1. 3. Stiprinti ir plėtoti esamus bei inicijuoti naujus progimnazijos ryšius su socialiniais partneriais 

1. 3. 1. Atlikta bendravimo ir bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais analizė 

Gegužė  Administracija  Priimti sprendimai dėl 

progimnazijos bendravimo 

ir bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

 

1. 3. 2. Vykdomi projektai su socialiniais partneriais: 

Projektas „Geras mokymasis geroje 

mokykloje“; 

 

Bendros veiklos su socialiniais partneriais 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis- 

birželis 

 

I-II 

pusmečiai 

 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

G. Jakovickienė 

 

 

Administracija  

 

 

 

 

 

 

 

R. Mazurkevičienė, 

P. Kajokas 

 

Į projektinę veiklą 

papildomai įsitrauks bent 2-

4 pedagogai; 

Vizitas į Punsko S. Dariaus 

ir S. Girėno mokyklą ir 

svečių atsakomasis vizitas; 

Susitikimas su socialiniu 

partneriu „Mantinga“; 

Bent 3-4 kartus lankysis 

P.Kriaučiūno viešojoje 

bibliotekoje; 

Projektinė veikla „Meilė – 

kopimas į žmogiškumo 

viršūnę“ su lopšelio-darželio 

„Rūta“ ugdytiniais  

 

1. 3. 3. Organizuotos metodinės dienos ir pedagogų 

vizitai pas socialinius partnerius 

I pusmetis 

 

Metodinė taryba 

 

Išvažiuojamoji metodinė 

diena 
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Įvykdymo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 
Pastabos 

II pusmetis Metodinė taryba Mokytojų metodinė 

stovykla 

1. 3. 4. Įgyvendintos pedagoginės inovacijos II pusmetis Metodinė taryba Bent 65 proc. pedagogų 

pritaria pedagoginių 

inovacijų diegimui 

 

1. 3. 5. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys 

 

II pusmetis Administracija Pasirašyta bent 1 

bendradarbiavimo sutartis 

 

2. Gerinti ugdymo(si) kokybę 

2. 1. Tobulinti pamokos vadybą 

2. 1. 1. Vedamos pamokos, kuriose formuluojami 

uždaviniai, orientuoti į pamatuojamą rezultatą 

pamokoje 

 

Spalis 

 

Lapkritis- 

birželis  

Lapkritis- 

birželis 

 

Metodinė taryba,  

mokytojai 

 

 

 

 

Konferencija „Šiuolaikinės 

pamokos kokybė“; 

Pravestos bent 8 atviros 

pamokos; 

Pravesta bent 10-15 

integruotų pamokų; 

Ne mažiau kaip  80 proc. 

pamokų formuluojami 

uždaviniai, orientuoti į 

pamatuojamą rezultatą 

pamokoje 

 

2. 1. 2. Tinkamomis ugdomosios veiklos formomis 

palaikoma ir stiprinama mokinių mokymosi 

motyvacija 

I pusmetis 

 

 

II pusmetis 

Administracija,  

R.Jurčenkienė 

 

Administracija, 

metodinė taryba 

Nustatytas  mokinių 

mokymosi motyvacijos 

lygis; 

Parengtos rekomendacijas, 

kurios priimtinos 85 proc. 

mokytojų 

 

2. 1. 3. Pamokose grįžtama prie nesuprastų dalykų Lapkritis- Pavaduotojai Pravestos ne mažiau kaip 8  
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birželis ugdymui, 

mokytojai 

atviros ir 10-15 integruotos 

pamokos; 

Mokiniai nurodo, jog 72 

proc. atvejų grįžtama prie 

nesuprastų dalykų 

2. 1. 4. Vedami kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai 

ugdymosi kokybei gerinti 

Lapkritis, 

balandis 

Metodinė taryba Organizuotos 1-2 išvykos į 

Ugdymo plėtotės centro 

renginius 

 

2. 2. Ugdyti kūrybiškumą palaikant mokinių ugdymo(si) motyvaciją formaliajame ir neformaliajame ugdyme.  

2. 2. 1. Ugdomas mokinių kūrybiškumas palaikant 

mokinių ugdymo(si) motyvaciją formaliajame 

ugdyme 

Rugsėjis-

birželis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba 

Pamokose mokytojai bent 

60 proc. atvejų naudos  

aktyviuosius ugdymo 

metodus 

 

2. 2. 2. Ugdomas mokinių kūrybiškumas palaikant 

mokinių ugdymo(si) motyvaciją ne 

formaliajame ugdyme 

Rugsėjis-

birželis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, Metodinė 

taryba 

Neformaliajame ugdyme 

dalyvaus 75-78 proc. 

mokinių  

 

3. Gerinti progimnazijos materialinę bazę 

3. 1. Atnaujinti ugdymo(si) priemones 

3. 1. 1. Įsigyta stacionarių kompiuterių (3 vnt.),  

multimedijos projektorių (3 vnt.), interaktyvi 

lenta (1 vnt.)  

Rugsėjis - 

gruodis 

G.Jakovickienė, 

K.Česonis, 

A.Raškauskas  

Atnaujinta kompiuterių 

bazė, pakeisti pasenę 

multimedijos projektoriai. 

Sudaromos geresnės 

sąlygos efektyviam IT 

panaudojimui. 

 

3. 1. 2. Mokymo kabinetai papildyti ugdymo 

priemonėmis (pagal metodinių grupių 

išreikštą ir Metodinės tarybos patvirtintą 

Rugsėjis - 

birželis  

Administracija, 

Metodinė taryba 

 

Ne mažiau kaip 60 proc. 

kabinetų aprūpinti 

šiuolaikinius reikalavimus 
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poreikį). 

Gamtos ir technologinių  mokslų priemonių 

5-8 klasėms papildymas pagal projektą 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ 

 atitinkančiomis ugdymo 

priemonėmis. 

3. 1. 3. Atnaujinti bibliotekos fondai įsigyjant naujų 

vadovėlių ir grožinės literatūros 

Rugsėjis -

birželis  

Administracija, 

Metodinė taryba, 

R.Baltramonaitienė  

 

Su metodinių grupių 

pirmininkais bus aptartas 

vadovėlių poreikis. 80 proc. 

bus patenkinti vadovėlių 

įsigijimo poreikiai. Praturtės 

mokyklos bibliotekos 

fondas grožine literatūra (50 

vnt.) 

 

3. 1. 4. Atnaujinta stadiono ir kita kūno kultūros 

įranga 

Rugsėjo-

spalio mėn.  

K.Česonis Įsigyti ir sumontuoti nauji 

futbolo vartai. 

Nupirktos priemonės 

pradinių klasių mokiniams 

fizinio ugdymo pamokoms 

 

3. 2. Atnaujinti fizinę ugdymo(si) aplinką 

3. 2. 1. Atliktas progimnazijos vidaus dalinis 

modernizavimas ir apsirūpinta reikalingomis 

priemonėmis, įgyvendinant projektą 

„Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų) modernizavimas: 

šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ 

Rugsėjis -

spalis  

G.Jakovickienė, 

K.Česonis 

Kokybiškai įrengtos 

edukacinės erdvės. Laiku 

pastebėtas statybinių darbų  

brokas bei pristatomų 

priemonių neatitikimas 

techninėms specifikacijoms. 

Parengti raštai UAB 

„Losrita“ bei Švietimo 

aprūpinimo centrui 
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3. 2. 2. Atliktas klasių ir kitų vidaus patalpų 

atnaujinimas 

Rugsėjis -

birželis 

K.Česonis Suremontuoti du mokomieji 

kabinetai: atnaujinta grindų 

danga, išdažytos lubos, 

sienos, atnaujinta elektros 

instaliacija, apšvietimas. 

Atnaujinti progimnazijos 

koridoriai: sutvarkytos 1 

aukšto palangės. 

Atliktas kasmetis atskirų 

patalpų remontas ir kiti 

darbai 

 

3. 2. 3. Mokinių pavėžėjimo paslaugos tobulinimas: 

dalyvavimas   Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos specialiojoje programoje dėl  

geltonojo autobuso paskyrimo progimnazijai 

 

Rugsėjis- 

birželis 

G.Jakovickienė, 

K.Česonis 

Mokyklinis autobusas 

sudarys sąlygas toliau nuo 

mokyklos gyvenantiems 

mokiniams dalyvauti 

popamokinėje veikloje ir 

progimnazijos renginiuose, 

sudarys dar geresnes 

sąlygas dalyvauti 

olimpiadose ir konkursuose, 

pažinti mūsų kraštą 

 

 

__________________________ 


	C:\Users\Admin\Desktop\PLANAI DIREKTOREI\2019-2020 m. m. veiklos planas\ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO.docx
	C:\Users\Admin\Desktop\PLANAI DIREKTOREI\2019-2020 m. m. veiklos planas\2019-2020 veiklos planas.doc

