PATVIRTINTA
Vilniaus ,,Ryto“ progimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. V-9

VILNIAUS „RYTO” PROGIMNAZIJOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS
FILOSOFIJA. Šiandien – vaikas, rytoj – paauglys, poryt – atsakingas pilietis.
VIZIJA. Mokykla, užtikrinanti galimybę visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui.
MISIJA. Saugioje, lygiateisėje aplinkoje padėti mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijas, būtinas sėkmingam
mokymuisi, ugdyti gebėjimus, reikalingus integruotis kintančioje visuomenėje.
2021 METŲ PRIORITETAI
●

Pamokos kokybės gerinimas.

●

Saugumas ir savijauta progimnazijoje.

●

Bendruomeniškumas.
2021 M. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ

2021 m. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ
STIPRYBĖS

● Aukšta administracijos ir pedagogų dalykinė
kompetencija
●

Geras mokyklos įvaizdis.

●

Puoselėjamos mokyklos tradicijos.

SILPNYBĖS
●

Švietimo pagalbos specialistų trūkumas.

●

Didėjantis psichologinių problemų ir spec. poreikių
turinčių mokinių skaičius.
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●

Augantis mokinių skaičius.

●

● Neformalios ir projektinės veiklos įvairovė.

Nepakankamai efektyvi grandžių
(pedagogų/tėvų/ugdytinių) komunikacija.

●

Dalies pedagoginių darbuotojų IT kompetencijų
nepakankamumas.

●

Neapibrėžtumas dėl mokyklos
renovacijos/modernizavimo galimybių.
Trūksta patalpų laboratorinėms veikloms įgyvendinti.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

●

Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

● Nuolat kintanti švietimo politika šalyje.

●

Stiprinti mokytojų IT valdymo kompetencijas

●

Ugdytinių tėvų imigracija ir/ar emigracija.

●

Pandemijos grėsmės – mokymo ir mokymosi

● Dažnesnis technologinių priemonių naudojimas
ugdymo procese.
● Stiprinti pozityvų darbuotojų bendradarbiavimą,

●

nestabilumas.
●

Didėjant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių mokinių

suteikiant galimybes kiekvienam atskleisti

skaičiui bei dideliam mokinių skaičiui klasėse gali

stipriąsias savo puses bei patirti sėkmę.

nukentėti mokinių mokymosi kokybė.

Pedagogų patirtis ir profesionalumas dalinantis
gerąja patirtimi.

● Galimybė ieškoti naujų bendravimo formų su
kitomis institucijomis, siekiant pagerinti mokinių
ugdymo(si) aplinką/sąlygas.

●

Dėl pasenusio mokyklos pastato progimnazija gali tapti
nepatraukli naujiems mokiniams, dėl to jie rinksis kitas
mokyklas.
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VEIKLOS TURINYS
I TIKSLAS. KIEKVIENO MOKINIO POREIKIUS ATITINKANTIS UGDYMAS.
Uždaviniai

Veikla

Atsakingi

Numatomas rezultatas

Terminai

Rezultatas

Dalykų

Kiekvienas 1–8 klasių mokytojas

Visus metus.

Įgyvendinta iš dallies.

mokytojai.

per mokslo metus suplanuos ir ves

vykdytojai
1 uždavinys.

1. Atvirų pamokų

Pamokos kokybės vedimas.

96 % mokytojų pravedė

bent vieną atvirą pamoką.

gerinimas.
2. Pamokų stebėjimas

Direktoriaus

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

ir analizė.

pavaduotojos

stebės ne mažiau kaip 1 kuruojamų

ugdymui.

vieną atvirą pamoką
Visus metus.

Per 2021 m. metus stebėta
ne mažiau kaip 1

mokytojų pamokų ir teiks

kuruojamo mokytojo

rekomendacijas.

pamoka, individualiai
aptarta bei teiktos
rekomendacijos ir
siūlymai veiklai tobulinti.

3. Praktika paremtas
ugdymas.

Dalykų

Kiekvienas 3–8 kl. mokinys per

mokytojai.

pusmetį atliks po vieną ilgalaikį

2 kartus per metus.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Įgyvendinta iš dalies.

praktinį darbą.
4. Skaitmeninių
pratybų ir
skaitmeninės Vyturio

Dalykų
mokytojai ir
švietimo

100 procentų mokinių naudos
skaitmenines pratybas. Ne mažiau
kaip 45 procentai mokinių naudosis
skaitmenine biblioteka.
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bibliotekos

pagalbos

naudojimas.

specialistai.

5. Kvalifikacijos

Metodinė

tobulinimo aprašo

taryba.

Bus parengtas kvalifikacijos
tobulinimo aprašas.

2021 m.

Kvalifikacijos tobulinimo

III ketvirtis.

aprašas parengtas ir
pristatytas Mokytojų

parengimas.

taryboje.
6. Mokytojų

Administracija. 80 % mokytojų patobulins

kvalifikacijos

kompetencijas apie kiekvieno

tobulinimas.

mokinio poreikius atitinkantį

Visus metus.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Įgyvendinta.

ugdymą.
7. Pedagoginių

Progimnazijos

darbuotojų IT

pedagoginiai

kvalifikacijos

darbuotojai

tobulinimas.

80 % pedagoginių darbuotojų
tobulins informacinio raštingumo
kompetencijas. dalyvaudami
seminaruose/ vebinaruose apie
nuotolinį mokymą, nuotolinio darbo
įrankius.

2 uždavinys.

1. Gerosios patirties

Bendravimo ir

sklaida Pedagogų

bendradarbiavimo tarybos posėdžiuose.

Metodinių

Kiekviena metodinė grupė ne

grupių

mažiau kaip 1 kartą per metus

pirmininkai.

dalinsis gerąja patirtimi su
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tarp mokytojų

kolegomis Pedagogų tarybos

stiprinimas,

posėdžiuose/ susirinkimuose.

tarpusavio
pagalbos
skatinimas.

2. Renginių
organizavimas
bendradarbiaujant.

Metodinių

Kiekviena metodinė grupė

grupių

pasirinktinai bendradarbiaudama su

pirmininkai.

kita metodine grupe organizuos ne

Visus metus.

Įgyvendinta.

2021 m.

Įgyvendinta iš dalies.

mažiau kaip 1 bendrą veiklą
bendruomenės nariams.
3. Mentorystė –

Direktoriaus

Jauni mokytojai stebės kolegų

pagalba jaunesniems,

pavaduotojos

pamokas (30 proc. nuo pamokoms

naujai atvykusiems

ugdymui,

skirto pasiruošimo laiko). Vieną

kolegoms bei klasių

mentoriai.

kartą per ketvirtį mentorius kartu su

vadovams.

I, II, III, IV
ketvirtis.

mokytoju numato veiklos
tobulinimo priemones.

4. Komandos

Direktorius.

Vieną kartą per ketvirtį bus

bendradarbiavimo

organizuojamos veiklos komandos

stiprinimas.

stiprinimui.

5. Stiprinti kolegialaus
grįžtamojo ryšio
veiksmingumą
ugdymo procese.

Dalykų
mokytojai.

Kiekvienas mokytojas stebi,
analizuoja ir aptaria ne mažiau kaip
2 kolegų pamokas.

2021 m.

Įgyvendinta.

I, II, III, IV
ketvirtis.
Visus metus.

Įgyvendinta.
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6. Paralelinių klasių

Direktoriaus

Paralelinių klasių dalykų mokytojai

dalykų mokytojų,

pavaduotojos

dalyvaus ne mažiau kaip 1 kartą per

vadovų apskritojo stalo

metus apskritojo stalo diskusijos.

diskusija „Namų darbų

klasių vadovų

ugdymui.

Visus metus.

apskritojo stalo

2021-01-14 įvyko klasių

skyrimas“. Parengtas ir

diskusijos.

2021 m. kovo 16 d. V-35
patvirtintas „Namų darbų
skyrimo mokiniams
tvarkos aprašas“.

7. Sistemingi

Direktorius.

Kiekvieną pirmadienio rytą vyks

pedagogų

pedagogų susirinkimai.

susirinkimai.

Vykstant nuotoliniam ugdymui

Visus metus.

Įgyvendinta 100 %.

Visus metus.

Įgyvendinta 100%.

Visus metus.

Įgyvendinta.

susirinkimai vyks vieną kartą per
savaitę po pamokų.
8. Pedagogų tarybos

Direktorius.

posėdžiai.
3 uždavinys.

Vieną kartą per ketvirtį vyks
Pedagogų tarybos posėdžiai.

1. Aukštesnių

Mokinių

Ne mažiau kaip vieną kartą per

gebėjimų mokinių

savivalda

savaitę aukštesnių gebėjimų

Pagalba mokiniui. pagalba mokiniams.
„Namų darbų atlikimo
klubas“.

5–8 klasėms
dėstantys
mokytojai.

mokiniai teiks pagalbą mokiniams.
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2. Akcija „Planuok
savo laiką“.

Metodinė
taryba.

Mokytojai suplanuos 2 savaičių

2021 m. I ketvirtis.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Įgyvendinta.

namų darbų veiklas, o per kitas dvi
savaites mokiniai atsiskaitys ir
reflektuos.
Konsultacijos padės mokiniams

3. Teikiamos

Mokytojai,

konsultacijos

turintys

mokiniams, turintiems

valandų

konsultacijų 1-8 klasių

konsultacijoms

mokiniams, turintiems

.

mokymosi sunkumų,

mokymosi sunkumų.

pagilinti žinias.

Sudaryti teikiamų

grafikai.
4. Individualūs

Administracija. Vyks ne mažiau kaip 2 susitikimai

mokinių – tėvų –

2 kartus per metus.

Įgyvendinta.
2021 m. balandžio 6-7 d.

per mokslo metus.

mokytojų – vaiko

2021 m. gruodžio 7-8 d.

pagalbos specialistai –
administracijos
susitikimai.
5. Individualios

Darbo grupė.

Susitarta dėl mokinių individualios

2021 m. II ketvirtis.

Parengtas ir patvirtintas

mokinių pažangos ir

pažangos tikslų, uždavinių,

„Individualios mokinių

pasiekimų vertinimo

nuostatų, būdų bei informavimo.

pažangos ir pasiekimų

aprašo parengimas.

Parengtas individualios mokinių

vertinimo aprašas”.
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pažangos ir pasiekimų vertinimo
aprašas.
6. Renginių ciklas

Darbo grupė,

„Metų atradimas”.

dalykų
mokytojai.

Kiekvienas mokytojas padės ne
mažiau kaip vienam mokiniui

2021 m.

Įgyvendinta.

I ir II ketvirtis.

pasiruošti renginiui „Metų
atradimas”.

7. Akcija „Skaito visa Bibliotekininkės. Kiekvieną dieną įvairių klasių
mokykla”

Visus metus.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Įgyvendinta.

mokiniams bus organizuojami
grožinės literatūros skaitymai.

8. Gabūs mokiniai

Dalykų

skatinami dalyvauti

mokytojai

Mokiniai ugdys bendrąsias ir
dalykines kompetencijas.

olimpiadose,

30 proc. dalyvavusių mokinių užims

konkursuose ir

prizines vietas.

varžybose.
REKOMENDACIJOS:
1. Mokytojams dalyvauti bendruose projektuose, darbo grupėse, bendrose veiklose ir organizuoti renginius.
2. Pedagogams stebėti ne mažiau kaip 2 kolegų pamokas per metus.
II TIKSLAS. MIKROKLIMATO GERINIMAS. MOKINIŲ SAUGUMAS IR SAVIJAUTA PROGIMNAZIJOJE.
Uždaviniai

Veikla

Atsakingi
vykdytojai

Numatomas rezultatas

Terminai

Rezultatas
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1 uždavinys.

1. Teigiamo

Formuoti

mikroklimato kūrimo

etiško ir

darbo grupė.

profesionalaus
elgesio
nuostatas su
visais
progimnazijos
bendruomenės
nariais.

Direktorius.

Sudaryta Mikroklimato gerinimo
darbo grupė.

Darbo grupė

Planas įgyvendintas 80 proc.

3. Vilniaus „Ryto“

Direktorius,

Paregtos darbo tvarkos taisyklės.

progimnazijos darbo

Darbo grupė.

100 proc. darbuotojų bus

2. Mikroklimato

2021 m.

Įgyvendinta.

I ketvirtis.

Visus metus.

Įgyvendinta.

2021 m.

Įgyvendinta.

gerinimo plano
sudarymas ir
vykdymas.

tvarkos taisyklių

II ketvirtis.

supažindinti su taisyklėmis.

parengimas ir
darbuotojų
supažindinimas.
4. Naujų mokinio
elgesio taisyklių
pristatymas
bendruomenei.

VGK,

Su atnaujintomis mokinio elgesio

Mokinių savivalda, taisyklėmis supažindinti
klasių vadovai.

kiekvienos klasės mokiniai,
tėvai/globėjai. Visuose
kabinetuose, erdvėse iškabintos
mokinių elgesio taisyklės ir
susitarimai.

2021 m.

Įgyvendinta (naujų

II ketvirtis.

mokinio elgesio
taisyklių pristatymas
bendruomenei
numatytas).
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5. Informacijos
teikimas mokiniams,
mokinių tėvams

Klasių vadovai,

Ne mažiau kaip vieną kartą per

Visus metus.

Įgyvendinta.

pagalbos mokiniui

savaitę bus vedamos teminės

Mokiniai ir jų

specialistai.

klasės valandėlės. 100 proc.

tėvai/globėjai

aktualiomis temomis:

mokinių tėvų pasirinkta forma bus

informuoti per klasės

teisės, pareigos ir kt.

informuoti įvairiomis

valandėles ir

progimnazijos gyvenimo,

susirinkimus.

švietimo, teisės ir kt. klausimais.

Tėvams įvairiomis
formomis pateikta
progimnazijos
gyvenimo, švietimo,
teisinė ir kt.
aktualiausia
informacija.

6. Paskaita 1–8 klasių
mokinių tėvams:

Pagalbos mokiniui

Bus pravestos paskaitos 1–4 ir 5–8

specialistai.

klasių mokinių tėvams.

Darbo grupė.

Nustatyti pagrindiniai profesinės

2021 m.

Įgyvendinta.

IV ketvirtis.

„Geros savijautos
įtaka mokinio
pasiekimams bei
sėkmei“.
7. Etikos kodekso
kūrimas.

etikos reikalavimai ir

2021 m.
III ketvirtis.

Įgyvendinta.
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įsipareigojimai siekti etiško ir
profesionalaus elgesio.
8. Prevencinės veiklos
tema „Saugesnis
internetas“.
2 uždavinys.

Pagalbos mokiniui

užsiėmimai

specialistai.

laikotarpį.

vykdymas.

emocines

2. Socialiai jautrių
mokinių įtraukimas į

Klasių vadovai,
VGK.

popamokinę veiklą.

kompetencijas. 3. Akcijų „Į pamokas
ateik laiku“ ir „Esu

2021 m.

Įgyvendinta klasės

I–II ketvirtis.

valandėlių metu.

2021 m.

Įgyvendinta.

internetas”.

ugdymo užsiėmimų 1
mokinių

socialines

specialistai.

prevencinėje veikloje „Saugesnis

Klasių vadovai,

ir 5 kl. mokiniams

sąmoningumą,

pagalbos mokiniui

1–8 klasių mokiniai dalyvaus

1. Socialinių įgūdžių

Ugdyti
socialinį

Klasių vadovai,

Kiekvienai klasei vedami bent 2
adaptacijos

III ketvirtis.

Ne mažiau 60 proc. socialiai

Visus metus.

jautrių

per

mokinių

lankys

vyksta Visos dienos

popamokinius užsiėmimus.
VGK,
MS.

tvarkingas“

80

proc.

mokinių

reguliariai

Popamokinė veikla

mokyklos metu.
Visus metus.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Įgyvendinta.

nevėluoja į pamokas ir reguliariai
nešioja uniformas.

vykdymas.
4. Socialinių ir

Biologijos

emocinių įgūdžių

mokytojas, rusų

ugdymo programa

kalbos mokytojas.

„Lions Quest“ –

5–8

klasėse

vyks

socialinio

emocinio ugdymo valandėlės (1
pamoka per savaitę).
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„Paauglystės
kryžkelės“.
5. Programų „Įveikime
kartu”, „Obuolio

Pradinių klasių
mokytojai.

100 proc. 1–4 klasių mokinių

Visus metus.

Programos
įgyvendinamos klasės

dalyvaus nors 1 programoje.

draugai”

valandėlių metu,

įgyvendinimas.

integruojamos į
ugdymo procesą
Pagalbos mokiniui Atlikta apklausa ir bendruomenei

6. Patyčių prevencijos

specialistai.

pateikti rezultatai ir rekomendacijos.

2021 m.

Atlikta apklausa 5-ose

IV ketvirtis.

klasėse, adaptacijos

apklausa „Kaip aš

laikotarpiu.

jaučiuosi mokykloje?“
mokiniams.
7. Vykdoma socialinių
emocinių įgūdžių

Mokymus baigę
SEU konsultantai.

Pravesti

vidiniai

mokymai

2021 m.

Įgyvendinta.

mokytojams.

III ketvirtis.

Apie jį sužinos 100 proc.

Visus metus.

Neįgyvendinta.

2021 m.

Įgyvendinta.

programa „Lions
Quest“.
8. Idėjų bankas.

VGK,

Mokinių savivalda. mokyklos bendruomenės narių.
9. Fizinio aktyvumo
skatinimo projekto

Administracija.

Įrengtas relakso kambarys.
Modernizuoti švietimo pagalbos

I ir II ketvirtis.
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„JAUSK”

teikėjų kabinetai. VDM grupės

įgyvendinimas.

aprūpintos edukacinėmis
priemonėmis.

10. Saugių edukacinių

Metodinės grupės.

erdvių kūrimas.
11. Kabinetų,

Bus sukurtos ne mažiau kaip 5

Visus metus.

Vykdoma.

2021 m.

Įgyvendinta.

saugios edukacinės erdvės.
Administracija.

Pagal pageidavimus sudaromos

mokyklos edukacinių

sąlygos naudotis planšetiniais

erdvių IKT

kompiuteriais, interaktyviomis

atnaujinimas,

lentomis ir ekranais.

I ir IV ketvirtis.

interaktyvių lentų ir
ekranų papildymas.
12. Ilgųjų pertraukų

Dalykų mokytojai,

Skaitykloje, sporto salėje,

panaudojimas fiziškai

švietimo pagalbos

viešosiose progimnazijos erdvėse

specialistai.

vyks ne mažiau kaip 1 veikla per

aktyviam ir
kultūringam mokinių

Visus metus.

Įgyvendinta.

Visus metus.

Programos

savaitę.

užimtumui.
13. Paskaitų, filmų

Direktoriaus

Bus organizuotos ne mažiau kaip

peržiūrų apie sveikatą,

pavaduotoja

2 kviestinių specialistų paskaitos.

sveiką gyvenseną,
lytinį brendimą,
emocinį stabilumą ir

įgyvendinamos klasės

ugdymui,

valandėlių metu,

klasių vadovai.

integruojamos į
ugdymo procesą.
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paauglių teisinę
atsakomybę
organizavimas.
14. Vaikų vasaros
poilsio dieninė
stovykla.

Švietimo pagalbos
specialistai,
dalykų mokytojai.

Vaikų vasaros poilsio stovyklos
veikla padės mokiniams įgyti

2021 m.

Įgyvendinta.

II ketvirtis.

socialumo, komunikavimo,
pažinimo, kūrybingumo, sveikos
gyvensenos kompetencijas.

REKOMENDACIJOS:
1. Tęsti sėkmingas/ pasiteisinusias veiklas skatinant etiško ir profesionalaus elgesio nuostatas su visais progimnazijos bendruomenės nariais.
2. Suaktyvinti Mokinių savivaldos veiklą skatinant įveiklinti Idėjų banką.
III TIKSLAS. MOKYKLOS BENDRAVIMO BEI BENDRADARBIAVIMO PUOSELĖJIMAS.
Uždaviniai

Veikla

Atsakingi

Numatomas rezultatas

Terminai

Savivaldos institucijos dalyvaus

Visus metus.

Rezultatas

vykdytojai
1 uždavinys.

1. Savivaldų

Administracija.

Savivaldos

įtraukimas į mokyklos

veiklos planavime bei vertinime,

institucijų

valdymą.

pateiks 3–4 pasiūlymus kaip

Įgyvendinta.
Visos mokyklos
savivaldos pateikė

bendradarbiavi

pagerinti progimnazijoje

bent tris pasiūlymus

mo stiprinimas.

vykdomų veiklų kokybę.

progimnazijos veiklos
kokybės gerinimui.
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2. Savivaldos

Administracija,

institucijų apskritojo

Metodinė taryba,

stalo diskusija

Mokytojų taryba,

„Auginkime vaikus

Bus organizuotas 1 susitikimas

1 kartą per metus.

Įgyvendinta.

per metus.

Mokinių savivalda.

kartu”.
3. Informacijos apie
savivaldų veiklą

Visų savivaldų narių

Kiekviena savivaldos institucija

atstovai.

per metus pateiks ne mažiau nei

Mokyklos savivalda

2 pranešimus apie institucijų

nepateikė pranešimų

veiklą mokyklos tinklapyje ir

mokyklos tinklapyje,

facebook paskyroje.

facebook paskyroje.

sklaida.

4. Bendruomenės

Direktorius.

Bus organizuotas bendruomenės

susirinkimas

susirinkimas ir pristatytos

„Mokyklą kuriame

progimnazijos veiklos gairės ir

patys“.

pateikta metinė ataskaita. Bus

Visus metus.

2021 m. sausio 28 d.

Įgyvendinta iš dalies.

Įgyvendinta.

2021 m. rugsėjo 29 d.

inicijuotos idėjos, progimnazijos
veiklos tobulinimui.
5. „Direktoriaus
valanda”.

Direktorius.

Pasirinkta forma 1 kartą per
mėnesį bus organizuota
„Direktoriaus valanda“
bendruomenei.

Visus metus.

Įgyvendinta.
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2 uždavinys.

1. Tėvų įtraukimas į

Klasių vadovai.

Bendruomenės mokyklos renginius ir
sutelktumo

ryšių stiprinimas,

stiprinimas,

organizuojant bendras

asmeninis

Per metus kiekvienoje klasėje

Visus metus.

Kiekvienas klasės

bus suorganizuota 2 arba
daugiau bendrų veiklų.

vadovas suorganizavo
bent du tėvų

veiklas.

susirinkimas ar kitas

tobulėjimas,
mokytojų,
mokinių ir tėvų
bendradarbiavi
mas.

Įgyvendinta.

bendras veiklas.
2. Tėvų asmeninės

Klasių vadovai.

Ne mažiau kaip 1 kartą per

Visus metus.

Įgyvendinta iš dalies.

profesinės patirties

metus tėvai skleis asmeninės

53 proc. klasių tėvai

sklaidos mokiniams

profesinės patirtį kiekvienoje

dalinosi bent kartą per

organizavimas.

klasėje.

metus savo asmenine
profesine patirtimi.

3. „Kūrybinės
dirbtuvės” mokyklos
bendruomenei.

Tėvų savivalda,

1 kartą per metus bus

Mokinių savivalda,

organizuotos kūrybinės dirbtuvės

Metodinė taryba

mokiniams/tėvams/mokytojams.
Kūrybiniai darbai papuoš
mokyklos viešas erdves.
Mokytojų saviraiškos
pristatymas progimnazijos
bendruomenei.

Visus metus.

Neįgyvendinta.
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4. Programinės

Administracija, IT

Bendruomenės nariai pradės

įrangos pritaikymas

priemonių

naudotis MICROSOFT TEAMS

bendruomenės narių

specialistai.

platforma.

2021 m.

Įgyvendinta iš dallies.

II–IV ketvirtis.

Suorganizuotas
seminaras, sukurti

bendradarbiavimo ir

Microsoft Teams

bendravimo

prisijungimo

kompetencijoms

duomenys.

plėtoti virtualioje
erdvėje.
5. Atvirų durų dienų

Metodinė taryba,

mokykloje ,,Atvirų

Mokytojų taryba,

durų diena“ ir ,,Zuikių

Bus organizuoti 3 renginiai.

Visus metus.

Įgyvendinta.

Administracija,

Bus suorganizuotos bent 3

Visus metus.

Įgyvendinta.

klasių vadovai,

bendros veiklos su socialiniais

2021 m.

Įgyvendinta.

Mokinių savivalda.

mokyklėlė būsimiems
pirmokams“,
,,Adaptacijos savaitė“
organizavimas.
3 uždavinys

1. Bendradarbiavimas

Bendruomenės su socialiniais
tradicijų

partneriais.

dalykų mokytojai.

puoselėjimas.
2. Progimnazijos
45–ečio minėjimas
įtraukiant

Administracija,
darbo grupė.

partneriais.
Parengta renginių programa.
Įgyvendinta 90 proc. programoje
suplanuotų veiklų. Visų

II–IV ketvirtis.
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progimnazijos

savivaldos institucijų nariai bus

bendruomenės narius.

įtraukti į renginių organizavimą
ir įgyvendinimą.

3. Dalykinės savaitės

Metodinės grupės

100 procentų mokinių patobulins

Menų, technologijų,

skirtos mokyklos

komunikacines kompetencijas,

dorinio ugdymo ir

45–ečio

mokėjimo mokytis ir socialinę

žmogaus saugos

paminėjimmui.

kompetencijas.

dalykinė savaitė,
2021 m. kovo
15–19 d.
Matemtaikos,
informacinių
technologijų ir gamtos
mokslų dalykinė
savaitė, 2021 m.
balandžio 26–30 d.
Pradinio ugdymo
dalykinė savaitė,
2021 m. gegužės
3–7 d.
Švietimo pagalbos
specialist metodinės

Įgyvendinta.

19

grupės dalykinė
savaitė,
2021 m.
birželio 7–11 d.
Kalbų dalykinė
savaitė,
2021 m.
rugsėjo 20–24 d.
4. Kino filmų vakarų

Socialinė pedagogė,

Organizuotas kryptingas

organizavimas.

Mokinių savivalda.

mokinių laisvalaikio užimtumas,

Ne rečiau kaip 1 kartą

Dėl karantino

per mėnesį.

neįgyvendinta.

ugdomas bendruomeniškumas.
5. Organizuojamos

Dalykų mokytojai.

Šiltuoju metu organizuojami

pamokos ir

užsiėmimai lauke įvairins

užsiėmimai

ugdymo procesą, padės geriau

progimnazijos lauko

panaudoti žaliąsias erdves

klasėje ir kitose lauko

mokymo tikslams.

Visus metus.

Dėl pandemijos
įgyvendinta iš
dallies.

erdvėse.
6. Progimnazijos

Dalykų mokytojai.

Mokiniai mokysis kurti, tvarkyti,

Visus metus.

Progimnazijos erdvės

erdvių ir kabinetų

puošti savo aplinką, vertinti ir

papuoštos –

puošimas šventėms ir

tausoti progimnazijos turtą.

įgyvendinta.

renginiams.
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Kabinetai –
įgyvendinta iš dallies.

REKOMENDACIJOS:
1. Efektyvinti mokinių savivaldos veiklą.
2. Stiprinti mokyklos ir mokinių tėvų įtraukimąį ugdymosi procesą.
3. Skatinti mokyklos savivaldų bendravimą ir bendradarbiavimą.
4. Puoselėti mokyklos bendruomenės tradicijas, įtraukiant mokinius
2022 METŲ PRIORITETAI
● Pamokos kokybės gerinimas.
● Saugumas ir savijauta progimnazijoje.
● Bendradarbiavimas.
2022 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
I TIKSLAS. ŠIUOLAIKIŠKO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR TOBULINIMO KULTŪRA MOKYKLOJE.
1. Mokinių individualių ugdymosi poreikių tenkinimas.
2. Ugdymo proceso organizavimas ugdymą grindžiant mokinių mokymąsi aktyvinančiais, bendradarbiavimo ir praktinės veiklos metodais.
3. Inovatyvios mokymosi aplinkos, atitinkančios mokinio poreikius, kūrimas.
II TIKSLAS. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS.
1. Klasės bendruomenės stiprinimas.
2. Veiklų, tenkinančių mokinių saviraiškos ir mokymosi lūkesčius, organizavimas.
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3. Saugios aplinkos įveiklinimas.
III TIKSLAS. BENDRADARBIAVIMO KOMPETENCIJŲ, SIEKIANT POKYČIŲ IR INOVACIJŲ UGDYMO SRITYJE,
TOBULINIMAS.
1. Kryptingo komandinio darbo stiprinimas.
2. Bendruomenės sutelktumo stiprinimas, mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas.
3. Profesinis tobulėjimas.
I TIKSLAS. ŠIUOLAIKIŠKO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR TOBULINIMO KULTŪRA MOKYKLOJE.
Uždaviniai
1 uždavinys.
Mokinių individualių
ugdymosi poreikių
tenkinimas.

Veikla
1. Teikiamos tikslinės
konsultacijos gabiems bei
mokymosi sunkumų

Atsakingi vykdytojai

Numatomas rezultatas

Mokytojai, turintys

Konsultacijos padės mokiniams pagilinti

valandų konsultacijoms.

žinias. 100 proc. mokinių turės galimybę

Bibliotekininkai.

Terminai
Visus metus.

dalyvauti konsultacijose.

turintiems mokiniams.
2. Praktika paremtas ugdymas.

Dalykų mokytojai.

Kiekvienas 3–8 kl. mokinys per pusmetį

2 kartus per metus.

atliks po vieną ilgalaikį praktinį darbą.
3. Mokinių, turinčių

Dalykų mokytojai.

Suorganizuota ne mažiau kaip 1

specialiųjų udymo(si) poreikių

paroda/veikla/pristatymas, kurioje

darbų paroda/ pristatymas ar

specialiųjų poreikių mokiniai atskleis savo

kt. „Aš galiu”.

gebėjimus.

2022 m.
III ketvirtis.
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4. Individualūs mokinių – tėvų

Administracija.

– mokytojų – vaiko pagalbos

Vyks ne mažiau kaip 2 susitikimai per

2 kartus per metus.

mokslo metus.

specialistai – administracijos
susitikimai.
5. Aukštesniųjų gebėjimų
mokinių pagalba mokiniams.
„Namų darbų atlikimo

Mokinių savivalda.

Ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę

5–8 klasėms dėstantys

aukštesniųjų gebėjimų mokiniai teiks

mokytojai.

Visus metus.

pagalbą mokiniams.

klubas“.
6. Gabūs mokiniai skatinami

Dalykų mokytojai.

Mokiniai ugdysis bendrąsias ir dalykines

dalyvauti olimpiadose,

kompetencijas.

konkursuose ir varžybose ir kt.

Kiekvienas mokytojas su mokiniais

Visus metus.

dalyvaus ne mažiau kaip 1 miesto,
respublikos renginyje, olimpiadoje,
varžybose ir kt.
.2

uždavinys.

Ugdymo proceso

1. Gerosios patirties sklaida
metodinėse grupėse.

Metodinių grupių

Kiekviena metodinė grupė ne mažiau kaip

pirmininkai.

1 kartą per metus organizuos diskusiją su

organizavimas ugdymą
grindžiant mokinių
mokymąsi
aktyvinančiais,

Visus metus.

kolegomis įtraukiojo ugdymo(si) tema.
2. Mokytojų mainai.

Metodinė taryba.
Dalykų mokytojai.

Ne mažiau kaip 1 kartą per metus
mokytojai ves savo dalyko pamoką
nedėstomos klasės mokiniams.

Visus metus.
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bendradarbiavimo ir
praktinės veiklos
metodais.

3. Dalykų turinio gilinimas,

Dalykų mokytojai.

2-4 klasėse 1 kartą per mėnesį

Nuo 2022 m.

organizuojant patyriminį,

intensyvinamas pasaulio pažinimo dalyko

rugsėjo mėn.

kūrybinį mokymą(si)

turinys.

panaudojant STEAM.

6-7 klasėse skiriama papildomas pamoka
gamtos mokslų dalykų (biologijos) turinio
įgyvendinimui.
Ne mažiau kaip 2 kartus per metus
organizuojami praktiniai užsiėmimai
kiekvienos klasės mokiniams STEAM
klasėje (pvz., laboratoriniai darbai).

4. Skaitmeninio mokymo

Pedagoginiai darbuotojai.

80 proc. mokytojų naudos IKT pamokose,

aplinkos EMA, EDUKA

bent kartą per 2 savaites organizuos

diegimas ir taikymas

ugdomąją veiklą naudodamiesi

ugdymo(si) procese.

elektroninėmis mokymosi aplinkomis .

Visus metus.

5. Integruoto patyriminio

Klasių vaadovai.

2 kartus per mokslo metus organizuojama

mokymosi, kūrybinių stovyklų

dalykų mokytojai.

5 dienų 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams

birželio mėn. ir

integruoto patyriminio mokymosi

lapkričio mėn.

organizavimas.

Švietimo paagalbos
specialistai.

stovyklos.
Kiekvienoje stovykloje dalyvauja bent 50
mokinių.

2022 m.
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6. Kultūrinių-pažintinių dienų

Per metus bus suorganizuota ne mažiau

2022 m.

patyriminiam ugdymui

kaip 2 kultūrinės-pažintinės orientuotos į

II, IV ketvirtis.

organizavimas.

patyrimines veiklas dienos 1-8 klasėse.

7. Metų atradimas.

Dalykų mokytojai.

Klasių vadovai.

Kiekvienas mokytojas/klasės vadovas

2022 m.

Dalykų mokytojai.

padės ne mažiau kaip vienam mokiniui

I ir II ketvirtis.

pasiruošti renginiui „Metų atradimas”.
8. Akcija „Skaito visa

Bibliotekininkės.

Kiekvieną dieną įvairių klasių mokiniams

Visus metus.

bus organizuojami grožinės literatūros

mokykla“.

skaitymai.
9. Kvalifikacijos tobulinimo
renginys „Aktyvių metodų

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.

taikymas ugdymo procese”.

3 uždavinys.

1. Komunikavimas bei

Mokymuose dalyvaus bei patobulins
kompetencijas ne mažiau kaip 75 proc.
mokytojų.

Pedagoginiai darbuotojai.

100 proc. pedagoginių darbuotojų,

Visus metus.

ugdytinių bei jų tėvų/globėjų naudosis

Inovatyvios mokymosi

nuotolinis ugdymas

Ugdytiniai.

aplinkos, atitinkančios

Microsofte Teams

Ugdytinių tėvai.

Microsofte Teams platforma.

2. Patyriminio ugdymo erdvių

Administracija.

Bus įrengtos bent 3 patyriminio ugdymo

įkūrimas (pagal išplėstinį KK

Darbo grupė.

mokinio poreikius,

Visus metus.

platformoje.

kūrimas.

planą).

erdvės.

Visus metus.
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3. Technologinio ugdymo

VDM mokytojai/specialistai. Bent 2 VDM grupėse veiks technologinio

centrų įkūrimas VDM.

ugdymo centrai.

2022 m.
II ketvirtis

Užtikrinama formaliojo ir neformaliojo
švietimo dermė.
4. Edukacinių – poilsinių

Metodinės grupės.

erdvių kūrimas.

Sukurtos 5 aplinkos, atitinkančios mokinio

Visus metus.

poreikius.

II TIKSLAS. SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS.
Uždaviniai
1 uždavinys.

Veikla
1. Klasės vadovo veiklos

Atsakingi vykdytojai
Darbo grupė.

aprašo atnaujinimas.

Atnaujintos klasės vadovo veiklos
funkcijos, supažindinta 100 proc. klasės

Klasės bendruomenės
stiprinimas.

Numatomas rezultatas

Terminai
2022 m.
II ketvirtis.

vadovų.
2. Socialinių ir emocinių
įgūdžių ugdymo programa

Programas dėstantys
mokytojai.

„Lions Quest“ – „Paauglystės

5–8 klasėse vyks socialinio emocinio

Visus metus.

ugdymo valandėlės (1 pamoka per
savaitę).

kryžkelės“.
3. Programų „Įveikime kartu”,

1–4 klasių vadovai.

„Obuolio draugai”

100 proc. 1–4 klasių mokinių dalyvaus

Visus metus.

nors 1 programoje.

įgyvendinimas.
4. Klasių vadovų
diskusija/susitikimas „Pozityvi

1–8 klasių vadovai.

Per metus organizuojama po vieną 1-4 ir

2022 m.

5-8 klasių vadovų diskusija/susitikimas.

II ketvirtis.
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komunikacija”.
5. Tėvų įtraukimas į mokyklos

Per metus kiekvienoje klasėje

renginius, bendradarbiavimo

bendradarbiaujant su tėvais.bus

stiprinimas, organizuojant

suorganizuota 2 arba daugiau bendrų

bendras veiklas.

veiklų.

6. Klasės mokinių

2 uždavinys.

Klasių vadovai.

Klasių vadovai.

Ne mažiau kaip 2 kartus per metus vyks

bendruomenę stiprinanti

klasės mokinių bendruomenę stiprinanti

veikla.

veikla už mokyklos ribų.

1. Dalykinės savaitės.

Metodinių grupių
pirmininkai.

Veiklų, tenkinančių

Bus suorganizuotos visų dalykų savaitės,
kurių metu mokiniai su mokytojais

Visus metus.

Visus metus.

2022 m.
II, IV ketvirtis.

organizuos įvairias netradicines veiklas,

mokinių saviraiškos ir

atsiskleis jų kūrybiškumas, saviraiška.

mokymosi lūkesčius,

Turės galimybę susipažinti su įvairių
profesijų žmonėmis.

organizavimas.
2. Neformaliojo švietimo
veiklų plėtojimas.

VDM mokytojai/

5 proc. nuo 2021-2022 m.m. lankančių

specialistai.

neformaliojo ugdymo būrelius didinama

Neformaliojo ugdymo

mokinių įtrauktis į neformaliąją veiklą.

būrelių vadovai.

Ne mažiau kaip 60 proc. mokinių iš
socialiai jautrių šeimų lankys
neformaliojo švietimo užsiėmimus.

Visus metus.
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3. Savanorystės iniciatyvų

Karjeros specialistas.

skatinimas ir viešinimas.
4. Tęsiama projektų „Aš – tėtis
ir mama – aktyviai judanti

Darbo grupė ir VDM
pedagogai/specialistai.

Renginio „Įsijunk į savanorystę”

2022 m.

organizavimas.

IV ketvirtis.

5 proc. daugiau nuo 25 proc. VDM

Visus metus.

lankančių vaikų turės galimybę dalyvauti

šeima” bei projekto „LIUKs”

kryptingoje neformaliojo švietimo

veiklos.

veikloje.
Įgyvendinant projektą „LIUKs”, bus
didinamas neformaliojo ugdymo būrelių
skaičius nuo 4 iki 6.

5. Mokinių savivaldos veikla.

Mokinių savivaldos
kuratorius.

6. Pagyrimų savaitė.

VGK

Per metus mokinių savivalda organizuoja
bent 2 renginius.
Per metus bus organizuojamos 2
Pagyrimų savaitės. Mokytojai parašys ne

2022 m.
II, IV ketvirtis.
2022 m.
II, IV ketvirtis.

mažiau kaip 20 pagyrimų mokiniams per
savaitę. Pagerės mokinių motyvacija ir
emocinis saugumas.
7. Klasių bendruomenių

1– 8 klasių vadovai.

renginiai.
3 uždavinys.

1. Vaizdo stebėjimo kamerų
įrengimas šoninėse

Per metus vyks ne mažiau kaip 2

Visus metus.

tarpklasiniai renginiai.
Administracija.

Bus įrengtos 5 vaizdo stebėjimo
kameros, padidintas saugumas pertraukų

2022 m.
I ketvirtis.
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Saugios aplinkos
kūrimas.

laiptinėse/lauke.
2. Renginių skirti emocinių
kompetencijų ugdymui
organizavimas.

metu.
TUC.
Švietimo pagalbos
specialistai.

Organizuojami bent 2 renginiai skirti
emocinių kompetencijų ugdymui: savaitė

2022 m.
I, IV ketvirtis.

„Be patyčių”, Tolerancijos diena.

Klasių vadovai.
3. Patyčių prevencijos
apklausa „Kaip aš jaučiuosi

Švietimo pagalbos

Atlikta apklausa ir progimnazijos

2022 m.

specialistai.

bendruomenei pateiktos išvados ir

IV ketvirtis

mokykloje?”
4. Progimnazijos virtualioje

rekomendacijos.
VGK.

Sudarytos sąlygos mokiniams

erdvėje platformos „Patyčių

anonimiškai pranešti apie įtariamas ar

dėžutė” įdiegimas.

įvykusias patyčias. Mokyklai sudarytos

Iki 2022 m.
balandžio mėn.

sąlygos laiku suteikti pagalbą patyčias
patyrusiems mokiniams.
5. Pedagogų apskritojo stalo

Metodinė taryba.

Priimti susitarimai dėl palankios bei

diskusija „Kaip sukurti saugią

saugios ugdymui(si) aplinkos mokykloje

ir gerą emocinę aplinką,

požymių.

2022 m.
II ketvirtis.

siekiant aukštesnių
mokymo(si) rezultatų”.
6. Geros savijautos programos
įgyvendinimas.

1– 8 klasių vadovai.

Ne mažiau kaip 16 iš 31 klasių
komplekto organizuojamos Geros

Visus metus.
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savijautos programos veiklos. Suteikiama
galimybė mokiniams dalyvauti tikslinėse
įvairaus pobūdžio programos veiklose.
III TIKSLAS. BENDRADARBIAVIMO KOMPETENCIJŲ, SIEKIANT POKYČIŲ IR INOVACIJŲ UGDYMO SRITYJE, TOBULINIMAS.
Uždaviniai

1 uždavinys.

Veikla

1. Įtraukimas į mokyklos

Kryptingo komandinio valdymą.

Atsakingi vykdytojai

Numatomas rezultatas

Terminai

Mokyklos Taryba.

Savivaldos institucijos dalyvaus veiklos

Visus metus.

Mokytojų taryba.

planavime bei vertinime, pateiks 3–4

Mokinių savivalda.

darbo stiprinimas.

pasiūlymus kaip pagerinti
progimnazijoje vykdomų veiklų kokybę.

2. Sistemingi pedagogų

Direktorius.

Kiekvieną pirmadienio rytą vyks

susirinkimai ir Pedagogų

pedagogų susirinkimai.

tarybos posėdžiai.

Vieną kartą per ketvirtį vyks Pedagogų

Visus metus.

tarybos posėdžiai.
3. Gerosios patirties sklaida.

Metodinių grupių

Kiekviena metodinė grupė ne mažiau

pirmininkai.

kaip 1 kartą per metus dalinsis gerąja
patirtimi su kolegomis Pedagogų
tarybos posėdžiuose/ susirinkimuose.

Visus metus.
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4. Bendruomenės susirinkimai

Administracija.

Bus organizuoti 2 bendruomenės

„Bendruomeniškumą ugdantys

susirinkimai, pateikta 2021 m. metinė

principai, priemonės ir

ataskaita ir pristatytos progimnazijos

galimybės”.

veiklos gairės 2022 m., aptartos 2022-

2022 m. kovo mėn.
2022 m. spalio
mėn.

2023 m.m. ugdymo organizavimo
naujovės.
5. Direktoriaus valanda.

Direktorius.

Pasirinkta forma 1 kartą per mėnesį bus

Visus metus.

organizuota „Direktoriaus valanda”
bendruomenės nariams.
6. Mentorystė – pagalba
jaunesniems, naujai
atvykusiems kolegoms bei

Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui.
Paskirti mentoriai.

klasių vadovams.

Jauni mokytojai stebės kolegų pamokas
(30 proc. nuo pamokoms skirto
pasiruošimo laiko). Vieną kartą per

2022 m.
I, II, III, IV
ketvirtis.

ketvirtį mentorius kartu su mokytoju
numato veiklos tobulinimo sritis.

2 uždavinys.

1. Teminiai mokinių tėvų –

Bendruomenės

mokinių – klasės vadovų –

klasėje aktualia tema bus suorganizuotas

švietimo pagalbos specialistų

teminis susitikimas su mokinių tėvais –

sutelktumo

stiprinimas, mokytojų, užsiėmimai.

Klasių vadovai.

Ne mažiau kaip 1 kartą per metus

mokiniais – švietimo pagalbos
specialistais.

Visus metus.
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mokinių ir tėvų

2. „Kūrybinės dirbtuvės”

Metodinė taryba.

1 kartą per metus bus organizuotos

bendradarbiavimas.

mokyklos bendruomenės

Tėvų savivalda,

kūrybinės dirbtuvės

nariams.

Mokinių savivalda.

mokiniams/tėvams/mokytojams.

2022 m.
rugsėjo mėn.
III savaitė

Kūrybiniai darbai papuoš mokyklos
viešas erdves.
3. Klasės tėvų susirinkimai.

Klasių vadovai.

Organizuota ne mažiau kaip 3 klasės

3 kartus per metus.

bendruomenės susirinkimai.
4. Veiklos mokyklos komandų

Metodinių grupių

bendradarbiavimo stiprinimui.

pirmininkai.

Kiekviena metodinė grupė vieną kartą
per ketvirtį suorganizuos veiklas
komandos stiprinimui.

5. Kryptingų profesinio

I, II, III, IV
ketvirtis.

Kiekvienoje klasėje bus organizuota ne

Pasirinktinai

orientavimo renginių

mažiau kaip 1 susitikimas – profesinio

I arba II metų

vykdymas „Pasimatuok tėvų

orientavimo renginys įveiklinant tėvų

pusmetį.

profesiją”.

bendruomenę.

6. Atvirų durų dienų mokykloje

Klasių vadovai.

2022 m.

Metodinė taryba.

organizavimas.
7. Edukaciniai renginiai
pedagoginiams darbuotojams
komandinio darbo

Administracija.
Metodinė taryba.

Bus organizuoti 2 renginiai. (Atvirų

2022 m.

durų diena ir Adaptacijos savaitė).

I, IV ketvirtis.

Bus oragnizuota ne mažiau kaip 2

2022 m.

edukaciniai renginiai komandinio darbo
apibendrinimui, motyvacijai skatinti.

birželio mėn.
rugpjūčio mėn.
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3 uždavinys.

apibendrinimui, motyvacijai

Renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip

skatinti.

50 proc. pedagoginių darbuotojų.

1. Bendradarbiavimas su

Profesinis tobulėjimas. socialiniais partneriais.

Administracija.

Bus suorganizuotos bent 3 bendros

Klasių vadovai.

veiklos su socialiniais partneriais,

Dalykų mokytojai.
2. Respublikinės konferencijos

Darbo grupė.

Visus metus.

pasidalinta gerąja patirtimi.
Bus organizuota respublikinė

2022 m.

„Praktika paremtas ugdymas”

konferencija, kurioje bus dalinamasi

organizavimas.

gerąja patirtimi įgyvendinant projekto

IV ketvirtis.

„Kokybės krepšelis” tikslus ir
uždavinius.
3. Atvirų pamokų/klasės

Metodinių grupių

Kiekvienas mokytojas/klasės vadovas

vadovo veiklų vedimas ir

pirmininkai.

per metus ves ne mažiau kaip 1 atvirą

Dalykų mokytojai.

pamoką/klasės vadovo veiklą ir stebės ne

Klasių vadovai.

mažiau kaip 3 kolegų pamokas/klasės

stebėjimas.

Visus metus.

vadovo veiklas.
4. Asmeninis mokytojo

Direktoriaus pavaduotojas

kvalifikacijos kėlimas.

ugdymui.
Pedagoginiai darbuotojai.

Ne mažiau kaip 5 dienas per metus
kiekvienas
dalyvaus
renginiuose.

pedagoginis

darbuotojas

kvalifikacijos

tobulinimo

Visus metus.
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5. Informacinių technologijų
(IT) panaudojimo

Administracija.
Dalykų mokytojai.

Visi mokytojai patobulins IT naudojimo

Visus metus.

kompetencijas. Bus suorganizuotas ne
mažiau kaip vienas kvalifikacijos

efektyvinimas.

kėlimo seminaras.
6. Mokymai/kvalifikacijos

šiuolaikiško bendradarbiavimo tema.

mokytojams, mokinių tėvams

80 proc. mokytojų ir ne mažiau kaip 10

šiuolaikiško bendradarbiavimo

proc. mokinių tėvų dalyvaus

tema.

mokymuose.

Pritarta:
Pedagogų tarybos susirinkime
2022 m. sausio 13 d.
Protokolo Nr. 3
Mokyklos Tarybos posėdyje

Protokolo Nr. 1-2

Suorganizuoti bent 1 mokymai

tobulinimo renginiai

p.s. Planas gali būti koreaguojamas.

2022 m. sausio 23 d.

Administracija.

Visus metus.

