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ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA 

2017-2018 M. M. VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2017-2018 m.m. veiklos planas skirtas kryptingam 

mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 

2. 2017-2018 m.m. mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis rengiamu ir svarstomu 

2017-2020 m. strateginiu planu, progimnazijos 2016–2017 m.m. veiklos programos analize, mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais. Taip pat vadovautasi LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

dokumentais. 

3. 2017-2018 m.m. mokyklos veiklos planą įgyvendina: 

3.1. Mokyklos administracija. 

3.2. Mokyklos taryba. 

3.3. Mokytojų taryba. 

3.4. Metodinė taryba ir metodinės grupės. 

3.5. Mokyklos bendruomenė. 

II. 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
4. 2016-2017 m.m. progimnazijos veiklos programoje buvo iškelti du tikslai ir uždaviniai 

jiems įgyvendinti:  

4.1. TIKSLAS: Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje, siekiant, 

kad mokinys  ugdytųsi savivertę. 

4.1.1. SEU programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

4.1.2. SEU pagrindu efektyvinti pedagogų veiklą, ugdant mokinio vertybines nuostata 

4.2. TIKSLAS: Mokyklos bendruomenės narių aktyvus įsijungimas į bendrą veiklą, siekiant 

geresnių mokymo ir mokymosi rezultatų. 

4.2.1. Tobulinti mokinių pažangos,  pasiekimų vertinimo ir skatinimo priemones, siekiant, kad 

jos taptų efektyviai veikiančia sistema. 

4.2.2 Siekti, kad mokinių tėvai aktyviai domėtųsi savo vaiko individualia pažanga. 

2016-2017 mokslo metais progimnazijoje ypatingas dėmesys buvo skirtas nuosekliojo 

socialinio emocinio ugdymo plėtojimui. Socialinio emocinio ugdymo veiklos buvo integruota į klasės 

valandėles ir pagal programą ją vykdė klasių auklėtojai, aktyviai įsijungiant progimnazijos pagalbos 

vaikui specialistų komandai bei kviečiant specialistus iš Šilalės pedagoginės tarnybos. Pagal parengtą 

programą 5-7 klasėse šiai veiklai buvo atskirai skirtos valandos.  

Taip pat mokyklos mokytojai 2017 m. vasario 06-07 d. išklausė VšĮ „Lions Qest“ lektorės 

Daivos Šukytės pravestą seminarą skirtą auklėtojams „Darbas su tėvais“.  

Mokslo metų eigoje sėkmingai buvo vykdomos atskiros veiklos ir renginiai – 10 dienų skirtų 

kultūrinei pažintinei veiklai, renginiai skirti mokyklos 35 metų ir progimnazijos įkūrimo 5 –osioms 

metinėms paminėti.  

Didelio dėmesio ir palaikymo sulaukė mokyklos tarybos organizuotas konkursas „Mažiausiai 

pamokų praleidusi klasė“. Klasėms laimėtojoms 2a  ir 5c klasei mokslo metų užbaigimo šventės metu 

buvo įteikti kvietimai kelionei pagal pasirinktą maršrutą Lietuvos ribose.  

2016-2017 mokslo metais mokytojai tobulino dalykinę kvalifikaciją seminarų metu, 

organizavo ir vedė, stebėjo atviras kolegų pamokas ir jas aptarinėjo metodinėse grupėse ir metodinėje 

taryboje diskutavo šiuolaikinių pamokų organizavimo klausimais. Didelis dėmesys buvo skirtas 1 ir 5 

klasių bei  naujai atvykusių į mokyklą mokinių adaptacijos klausimams ir savijautai, gero mikroklimato  

kūrimui ir puoselėjimui pamokoje.  

Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją buvo teikiamos atskirų dalykų dalykinės 

konsultacijos po pamokų. Taip pat sudarytos galimybės mokiniams neturintiems galimybių namuose 

ruošti namų darbų namuose, arba sistemingai neruošiantiems namų darbų, suderinus su tėvais, 

kiekvieną dieną teikiamos galimybės tai padaryti mokykloje po pamokų.  



Vyko individualus darbas su gabiais mokiniais, ruošiant juos olimpiadoms bei konkursams. 

Dalykų mokytojai organizavo gabiems mokiniams mokyklines matematikos, fizikos, biologijos, 

geografijos olimpiadas. Daug gabių mokinių buvo įtraukti į tarptautinius konkursus („Bebras“, 

„Kengūra“, „Kalbų kengūra“, „Tavo žvilgsnis“, „Olympis“ ,“ ir t.t.). Gabieji 8 kl. mokiniai turėjo 

galimybė patikrinti savo žinias Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. 

2016-2017 m.m. didelis dėmesys buvo skirtas netradicinių pamokų ir pamokų neformalioje 

aplinkoje organizavimui - „Švenčiame Helovyną“, pilietiškumo-istorijos renginys 5-8 kl. „Ar žinai 

mokyklos istoriją“, „Kalėdinis angelas“, IX-oji chorų šventė, skirta Kovo 11-ąjai paminėti, „Lietuvių 

kalbos kūrybinės laboratorijos" kartu su lietuvių kalbos mokytojų metodine grupe, profesinės karjeros 

dienos ir daugelis kitų. 

Mokyklos mokytojų bei mokinių grupė dalyvavo Erasmus+ veiklose. Mokytojų grupė, 

bendradarbiaudama su šešių šalių kolegomis parengė ir išleido spausdintu bei elektroniniu formatu  

150 puslapių metodinę knygą „Pamokų planai ir medžiaga“. Mokytojai tobulino kvalifikaciją projekto 

metu Rumunijoje bei Italijoje.  

Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais – miesto biblioteka, muziejumi, policija, 

gaisrine, bažnyčia ir kt. padedančiomis įgyvendinti mokyklos tikslus. 

Vyko bendri renginiai su Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniais, vaikų lopšelio 

darželio „Žiogelis“ auklėtiniais.  

Bendravimui ir bendradarbiavimui su mokinių tėvais įvairinti greta tėvų susirinkimų ir 

susitikimų su dėstančiais mokytojais, surengtos paskaitos mokinių tėvams psichologinėmis ir 

edukacinėmis temomis, organizuotos tėvų dienos, Šeimos šventės, mokinių, baigusių aukštesniuoju 

lygiu, puikiai ir labai gerai besimokančių, pagerbimo šventė. Tėvai įtraukti į mokyklos svarbių 

mokyklai klausimų svarstymą ir aptarimą. 

Nuolat tobulinama mokyklos internetinė svetainė progimnazijos bendruomenės informavimui 

apie mokykloje vykdomą veiklą, paslaugas ir kita, naudotasi elektroninio dienyno teikiamomis 

galimybėmis. 

Progimnazijoje 2016-2017 m.m. pradėta kurti ir pasiteisino individuali mokinio pažangos 

sistema. Kartą per mėnesį klasės auklėtojas pagal parengtą formą susistemina mokinio pažangumą ir 

aptaria kartu su mokiniu. Jei mokinio pažangumas mažėja, tai aptariama trišaliame susitikime – 

mokinys, tėvai, auklėtoja. Pagal poreikį kviečiamas administracijos atstovas ar dalyko mokytojas. 

5. 2016-2017 m.m. atliktas platusis ir teminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Atlikus 

platųjį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, mokyklos tarybos siūlymu teminiam įsivertinimui 

atlikti buvo pasirinktas rodiklis iš 1 srities „Rezultatai“: rodiklis 1.1.1. „Asmenybės tapsmas“. Atlikus 

teminį veiklos kokybės įsivertinimą, paaiškėjo mokyklos stipriosios pusės ir tobulintinos veiklos. 

Mokytojų tarybos 2017 m. birželio 15 d. posėdyje protokolo Nr.P4-4(1.5)  

pristatyta teminio įsivertinimo ataskaita, kurioje atsispindi įsivertinimo grupės parengtos 

rekomendacijos: siekiant stiprinti mokinių atsparumą neigiamoms įtakoms ir stresinėms situacijoms, 

rekomenduojama psichologui organizuoti mokymus mokiniams šiomis temomis, integruojant jas į 

klasės valandėles; mokytojams rekomenduojama stiprinti mokinių teksto suvokimo, informacijos 

analizės įgūdžius, nes tėvų nuomone dauguma mokinių negeba susirasti, analizuoti ir vertinti 

informacijos.        

6. 2016 – 2017 m.m. sukomplektuotos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės, 17 komplektų   1-4 

klasių, 16 komplektų 5-8 klasių. 2016 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje mokėsi 843 mokiniai. 

7. 2016-2017 m.m. mokykloje dirbo 2 mokytojai ekspertai, 33 mokytojai metodininkai, 33 

vyresnieji mokytojai, 7 mokytojai, 2 mokytojų padėjėjai, 1 logopedas, 2 socialiniai pedagogai, 1 

specialusis pedagogas. Mokykloje sudarytos sąlygos mokytojams, pagalbą mokiniui teikiantiems 

specialistams tobulinti dalykinę, psichologinę, kultūrinę kompetenciją lankant kvalifikacijos kėlimo 

kursus, seminarus. Mokykloje dirbo 75 pedagoginiai darbuotojai, iš jų kvalifikaciją kėlė 64 pedagogas. 

Pedagogai dalyvavo 232 dienas kursuose bei seminaruose, kvalifikaciją tobulino 1392 val.  

8. Mokykloje prevencinė ir švietimo pagalba mokiniams teikiama kryptingai, ją koordinuoja 

mokyklos vaiko gerovės komisija. 2016-2017 m.m. švietimo pagalba buvo teikiama 75 mokiniams, iš 

jų 55 mokiniai lankė logopedines pratybas, 20 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai buvo ugdomi 

atsižvelgiant į Šilalės PT išvadas pagal pritaikytas ir individualizuotas tam tikrų dalykų programas. 

9. Puikiai ir labai gerai 2016-2017 mokslo metus baigė 26 mokiniai iš 5-8 klasių, puikiai – 4 

ir labai gerai 22 mokiniai. 1-4 klasių 83 mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu. 

10. Neformaliojo švietimo veikla buvo orientuota į mokinių kūrybiškumo ir pilietiškumo 

ugdymą, sportinę ir meninės raiškos veiklas. Mokykloje 1-4 klasių mokiniams veikė 23 neformalaus 



švietimo užsiėmimai, kuriuos lankė 346 mokiniai. 5-8 klasėse 17 neformaliojo švietimo užsiėmimus 

lankė 292 mokiniai. 
11. 2016-2017 m.m. Mokiniai su mokytojais dalyvavo ir mieste rengiamuose pilietiškumą 

ugdančiuose renginiuose, akcijose, reprezentavo mokyklą koncertuose, parodose, tarptautiniuose ir 

respublikiniuose konkursuose ir viktorinose. 

12. Metodinėje taryboje išanalizavus Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2016-2017  mokslo  

metų  veiklos programos laukiamą rezultatą pagal suplanuotų priemonių įgyvendinimo rodiklius bei 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, nutarta, kad praėjusių metų progimnazijos veiklos 

planas ir joje kelti tikslai progimnazijoje buvo įgyvendinti. 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

13. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos rengiamame ir svarstomame 2017-2020 m. 

strateginiame plane išskiriami du pagrindiniai prioritetai - ugdymo proceso kokybės tobulinimas ir 

socialinio emocinio ugdymo programos plėtojimas. 

14. Išanalizavus trijų paskutiniųjų mokslo metų rezultatus bei pasinaudojant mokyklos 

bendruomenės gerąja patirtimi ir pedagoginėmis, socialinėmis, ekonominėmis galimybėmis 

progimnazijoje siekiama planingai įgyvendinti šiuos 2017-2018 mokslo metų tikslus ir uždavinius: 

14.1.   1 TIKSLAS: Mokinių pasiekimų tobulinimas. 

1.1.  Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, atsižvelgiant į individualias ugdymo(si) 

galimybes. 

1.2. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 

  2 TIKSLAS: Kurti progimnazijos aplinką, plėtojant bendruomenės santykius ir atvirumą. 

   2.1. Stiprinti ir plėtoti   patyčių, smurto   ir žalingų įpročių prevencijos veiklas. 

 

IV. PRIEMONĖS 2017-2018 M.M. PROGIMNAZIJOS TOBULINIMO TIKSLAMS 

ĮGYVENDINTI 

 

15. 1 TIKSLO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi Vykdymo 

data 

Siekiamas rezultatas 

Skatinti 

kiekvieno 

mokinio 

asmeninę 

pažangą, 

atsižvelgiant į 

individualias 

ugdymo(si) 

galimybes. 

Mokinių 

skatinimas 

dalyvauti 

įvairiuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

projektuose 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Mokytojai  

Rugsėjis Bent 10 mokinių per metus 

užims prizines vietas. 

Ugdomojo 

konsultavimo 

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Parengiamas konsultacijų 

tvarkaraštis.  

5 proc. gerėja žemų 

pasiekimų mokinių 

individuali pažanga. 

5 proc. didėja individuali 

aukštesnių pasiekimų 

mokinių pažanga. Tėvai 

palankiai vertina pagalbą 

mokiniui.  

Ugdymo 

turinio 

diferencijavima

s ir 

individualizavi

mas, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

gebėjimus, 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Metodinė 

taryba 

Progimnazijos   

Taryba 

Nuolat Atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius, 

kompetencijas ir 

individualios pažangos 

stebėjimo rezultatus 

individualizuojamas 

mokymas ir 

diferencijuojamos mokymo 

veiklos bei užduotys 



kompetencijas 

ir pasiekimų 

lygmenis. 

pamokose ir nepamokinėje 

veikloje. 

Tolesnio 

mokinių 

mokymosi 

sėkmės 

stebėjimas ir 

analizė, 

pereinant iš 

pradinio 

ugdymo 

pakopos į 

pagrindinio 

ugdymo 

pakopą. 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Klasių 

auklėtojai 

Dalykų 

mokytojai 

Rudenį ir 

pavasarį 

90 proc. mokinių įvardins 

adaptaciją 

sėkmingą. 

80 proc. penktokų rezultatai 

bus ne 

žemesni nei 4 kl. 

Naudoti įvairių 

edukacinių ir 

virtualių aplinkų 

teikiamas 

galimybes 

ugdymo procese 

Planingas ir 

tikslingas 

ugdymo 

organizavimas 

mokyklos bei 

už mokyklos 

ribų esančiose 

aplinkose. 

Mokyklos 

administracija 
Per mokslo 

metus 

Kiekvienas mokytojas vykdo 

4-6 pamokas netradicinėse   

erdvėse   per mokslo metus. 

Sukurti galimų 

išorinių 

edukacinių 

aplinkų bazę. 

Progimnazijos 

vadovai 

Metodinė 

taryba 

Per mokslo 

metus 

Sukurta ir kasmet papildoma 

 

16. 2 TIKSLO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi Vykdymo 

data 

Siekiamas rezultatas 

Stiprinti ir 

plėtoti   

patyčių, smurto   

ir žalingų 

įpročių 

prevencijos 

veiklas 

Progimnazijos   

socialinio paso 

sudarymas. 

MVGK, 

Socialinė 

pedagogė 

2017 m.    

rugsėjo 

mėn.; 2018 

m. vasario 

mėn. mėn. 

Sudarytas   progimnazijos 

pasas   padės numatant   

reikalingą pagalbą   mokiniui. 

Organizuoti 

anoniminę 1-8 

klasių mokinių 

apklausą apie 

patyčias ir 

žalingus įpročius 

MVGK  Kasmet atliekami 2-3 tyrimai. 

Patyčių paplitimas per metus 

sumažės 5-7 proc. 

Pamokų 

lankomumo 

situacijos tyrimai 

ir analizė 

MVGK,  

Klasių 

auklėtojai 

Kiekvieną 

mėnesį 

10 proc. sumažės tėvų 

rašteliais pateisinamų pamokų 

skaičius Vėlavimas į pamokas 

sumažės 20 proc. 

Tęsiama 

nuosekliojo 

socialinio 

emocinio ugdymo 

programa 

SEU komitetas 

Klasių 

auklėtojai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Klasių tėvų 

komitetai 

Per mokslo 

metus 
Patyčių paplitimas per metus 

sumažės 5-7 proc. 

Prevenciniai SEU komitetas Per 2-3 renginiai per metus 



renginiai, projektai   

ir akcijos 

Klasių 

auklėtojai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

mokslo 

metus 

Paskaitos 

mokiniams ir 

tėvams. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Progimnazijos 

Tėvų komitetas 

Pagal 

atskirą 

planą 

2-3 seminarai mokiniams ir jų 

tėvams. 

Efektyvi VGK 

veikla (stebėjimas, 

posėdžiai, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su visais 

suinteresuotais 

asmenimis ir kt.) 

MVGK, 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Nuolat 80 proc. mokytojų gerai 

vertina pagalbą. 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

17. Įgyvendinus išsikeltus 2017-2018 m.m. tikslus gerės ugdymosi kokybė, mokyklos 

mokytojai įvairins vedamas pamokas, pamokos taps mokiniams patrauklesnėmis, kiekvienas mokinys 

pajus sėkmę, sumažės neigiamus įvertinimus turinčių mokinių skaičius (ugdymosi rezultatų ataskaitos) 

bei pagerės socialinis emocinis klimatas mokykloje (tyrimo rezultatai). 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

18. Veiklos planui įgyvendinti bus naudojamos mokinio krepšelio, aplinkos, projektų ir 

programų bei labdaros ir paramos lėšos. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Veiklos planą koordinuoja ir vykdo priežiūrą mokyklos direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

20. Už mokyklos veiklos plano įgyvendinimą mokytojai atsiskaito metodinėse grupėse, 

metodinių grupių pirmininkai – metodinei tarybai. Mokyklos direktorius teikia ataskaitą mokyklos ir 

mokytojų taryboms, mokyklos bendruomenei bei ataskaitą steigėjui. 

 _______________________________  

SUDERINTA 

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos metodinės Tarybos 

2017 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje 

protokolo Nr. 4(3.6) 
 


