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VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

VIZIJA

Atvira naujovėms ir pozityvioms idėjoms mokykla. Saugioje ir kūrybiškoje, pagarba vienas kitam grįstoje aplinkoje vykdanti
priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo programas, sudaranti sąlygas įvairių poreikių turintiems mokiniams ugdytis. Ugdymo
procese išskirtinį dėmesį skirianti mokinių socialinių kompetencijų ugdymui.
MISIJA
Ugdyti atsakingą, veiklų jauną žmogų, norintį toliau mokytis ir kurti savo gyvenimą. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui
išsiugdyti maksimalius gebėjimus, bendražmogiškąsias vertybes, socialinius įgūdžius bei atsakingai pasirinkti tolimesnį mokymosi kelią.
VERTYBĖS
* Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms
* Tautiškumas ir pilietiškumas
* Ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas

* Tolerancija, savigarba ir teisingumas
* Partnerystė ir bendradarbiavimas
* Kūrybiškumas ir veiklumas

PRIORITETAI
*Ugdymo proceso kokybė
* Saugios ir kultūringos progimnazijos įvaizdžio tobulinimas
2019 M. PROGIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS
* Priešmokyklinio ugdymo programa
* Pradinio ugdymo programa
* Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis
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KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS
Iš viso progimnazijoje yra 30 klasių komplektų, 2 priešmokyklinės ugdymo grupės. Mokosi 665 mokiniai ir 38 priešmokyklinio
ugdymo ugdytiniai.
* Priešmokyklinio ugdymo grupės – 2 komplektai
Ugdytinių – 38

1–4 klasės
Klasių komplektų – 17
Mokinių – 342

5–8 klasės
Klasių komplektų – 13
Mokinių – 324

PROGIMNAZIJOS VADOVAI
Laikinai einanti direktorės pareigas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laikinai einanti direktorės pavaduotojos pareigas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Ona Sabaitienė, II vadybinė kategorija
Marija Jazukevičienė, II vadybinė kategorija
Daina Imbrasienė
Vytautas Zaikinas

MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI
* Iš viso dirba 56 mokytojai : 5 – mokytojai, 34 – vyresnieji mokytojai, 13 – mokytojų metodininkų, 4 – mokytojai ekspertai.
* Progimnazijoje dirba logopedė-specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, 2 priešmokyklinio ugdymo auklėtojos, 2 auklėtojų padėjėjos,
vyresnioji buhalterė, raštinės vadovė, 1 sekretorė, IKT inžinierius, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas , 8 visos dienos grupių
darbuotojos, 8 valytojos, 3 pastatų priežiūros darbininkai, 2 kiemsargiai, 2 budėtojos, 1 drabužinės darbuotoja, 3 sargai.
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2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
I TIKSLAS – UGDYMO PROCESO KOKYBĖS GERINIMAS
Tobulinti šiuolaikinę pamoką (tarpdalykinė integracija, socialinių kompetencijų
ugdymas)
Įgyvendinant 2018 metų veiklos programos tikslus ir uždavinius, buvo organizuoti seminarai.
Mokytojai, siekdami profesinės kompetencijos augimo, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie
buvo organizuoti ne tik Vilniaus mieste, bet ir Simono Stanevičiaus progimnazijoje. 2018 m. balandžio 23
dieną progimnazijoje vyko seminaras „Efektyvaus mokymosi metodai motyvacijai skatinti’, kurį vedė
lektorius Andrius Berniukevičius. Seminare dalyvavo 19 progimnazijos mokytojų. 2018 metais
progimnazijoje mokytojams vyko programos „Golden Five“ ilgalaikiai mokymai, kuriuos vedė
progimnazijos psichologė S. Vimoncienė ir socialinė pedagogė L. Druteikaitė. 2018 m. spalio 30 dieną
progimnazijoje vyko seminaras „Mokinių asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas
(lektorius Andrius Berniukevičius). Seminare dalyvavo 40 progimnazijos mokytojų. Mokytojai dalyvavo ir
Vilniaus mieste organizuojamuose seminaruose. Seminare “Dėmesingo įsisąmoninimo pagrindai –
pagalba mokytojui ir mokiniui ugdymo proceso metu“, vykusiame 2018 m. vasario 19 dieną Lietuvos
edukologijos universiteto profesinių kompetencijų centre, dalyvavo 26 progimnazijos mokytojai.
Mokytojai išklausė ir kitus kursus bei seminarus: kursai lietuvių kalbos mokytojams (Ugdymo plėtotės
centras),
“Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos (Lietuvos edukologijos universitetas),
“Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaiku” (Lietuvos vaikų ir jaunimo centras) ir
kitus.
Svarbiausias ugdymo branduolys – pamoka.
2018 metais buvo stebėtos D. Balnienės (1a kl.), E. Lašienės (1b kl.), R. Orlovienės (1c kl.),
R.Stankevičienės (1d kl.) ir Ž. Kalesnykienės (1e kl.) pamokos. Pamokų stebėjimo tikslas - pirmokų
adaptacijos, pamokos uždavinio kėlimo, pamokos apibendrinimo, vertinimo ir mokinių įsivertinimo
stebėjimas. Pamokose vyko lietuvių kalbos, dailės bei muzikos dalykų integracija.
2018 m. buvo stebėtos mokytojų V. Daugininkaičio (kūno k), S. Šlekio (kūno k.), M.
Baliulevičiaus (dailė), K.Tokarienės (anglų kalba), R. Drakšienės (technologijos), R. Kairaitytės
(integruota tikybos ir matematikos ) pamokos. Tikybos mokytojai R. Kairaitytei buvo pasiūlyta parodyti
atvirą pamoką kitiems progimnazijos mokytojams, nes integruota tikybos ir matematikos pamoka pavyko
puikiai. Stebėtos pamokos buvo aptartos su mokytojais, išsakyti pastebėjimai bei patarimai.
2018 metais nepasisekė suorganizuoti atvirų pamokų. 2019 metais reikėtų vėl atnaujinti atvirų
pamokų vedimą.
Tobulinti mokinių individualios pažangos stebėjimo sistemą.
Progimnazijoje parengtas Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašas. Juo vadovaujantis, kiekvienas 5-8 klasių mokinys pusmečio pradžioje
pildė mokinio įsivertinimo anketą. Rezultatai bus aptariami su klasių auklėtojomis pasibaigus pusmečiui
valandėlių metu. 2018 metais 1-4 klasėse mokinių žinios ir pasiekimai dažniausiai buvo vertinti pamokos
metu žodžiu, trumpais komentarais raštu sąsiuviniuose. Mokiniai, atlikę testus, pildydavo įsivertinimo
diagramas ir stebėdavo savo išmokimą.
Vyko ir dabar tebevyksta 2 ir 4 klasių mokiniams lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio
pažinimo konsultacijos.
5–8 klasių dalykų pamokose mokinių pasiekimai ir žinios vertinamos kiekvienoje pamokoje.
Sudaromos galimybės kiekvienam mokiniui žinias įsivertinti, kiek pamokoje išmoko, kas pasisekė, kas
nepasisekė, ką reikėtų dar pasimokyti. Kiekvienas dalyko mokytojas taikė ir tebetaiko jam priimtinus
pažangos stebėjimo įrankius (diagramas, individualios pažangos grafikus, asmeninės pažangos įsivertinimo
lenteles bei kitus įsivertinimo metodus).
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Progimnazijoje teikiama dalykinė pagalba mokiniams. Vyko ir dabar tebevykta lietuvių kalbos ir
matematikos konsultacijos. Vyko individualūs pokalbiai su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais
mokiniais dalyvaujant klasių auklėtojoms, dalykų mokytojoms.. Mokiniai buvo kviečiami į VGK
posėdžius, kuriuose aptartos mokymosi problemos. Kalbėta, kaip tas problemas būtų galima mokiniui
išspręsti. Specialiųjų poreikių mokiniams buvo teikiama logopedo, psichologo bei specialiojo pedagogo
pagalba.
Teikti įvairiapusę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.
2018 metais progimnazijoje mokėsi 25 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
Iš jų: 6 pradinių klasių mokiniai ir 19 mokinių iš 5-8 klasių. Teikta kryptinga ir efektyvi logopedo
pagalba 64 vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Vadovaujantis individualizavimo, nediskriminavimo ir konfidencialumo principais,
bendradarbiaujant su progimnazijos pagalbos specialistais, mokytojais, administracija ir tėvais,
atsižvelgiant į mokinių sutrikimus, teikta specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių mokiniams,
naudojant mokomąsias priemones, kuriose derinami tradiciniai ir inovatyvieji mokymo(si) metodai.
Mokiniai ugdyti saugioje ir ramioje aplinkoje. Buvo siekiama didesnės mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, mokymosi motyvacijos ir maksimalaus žinių taikymo praktinėje veikloje.
Ugdyti mokinius karjerai
2018 m. kovo 8 dieną progimnazijoje vyko „Kaziuko“ mugė, kurioje dalyvavo 1–8 klasių
mokiniai. Jie prekiavo savo pagamintais darbeliais bei konditeriniais gaminiais. Mokiniai įgijo verslumo
paslapčių, skaičiavo gautą pelną.
Gegužės 17 dieną 8 klasių mokiniai buvo pakviesti į Mykolo Romerio universitetą dalyvauti renginyje
„MRU diena 2018“. Tai buvo puiki galimybė paaugliams pamąstyti apie ateities profesiją ir sudalyvauti
įdomiose paskaitose.
Lapkričio 7 dieną 8d klasės mergaitės su auklėtoja vyko į grožio mokyklą Smilga Beauty Lab.
mokytis grožio paslapčių.
Lapkričio 12–16 dienomis pradinėse klasėse vyko netradicinio ugdymo savaitė „Mokomės su
tėveliais“. Tėveliai vedė pamokas, kalbėjo apie savo profesijas, vedė viktorinas, mokiniai piešė piešinius,
vyko į tėvelių darbovietes (Saugaus eismo mokyklą, Vilniaus Vyriausiąjį policijos komisariatą, Vilniaus
kolegiją, Kelių policijos valdybą, Valdovų rūmus, Sporto klubą „Impuls“, Romerio universiteto
Kriminalistikos katedrą ).
Lapkričio 15 dieną 7a klasės mokiniai lankėsi Statybininkų rengimo centre, kuriame susipažino
su rengiamomis profesijomis. Mokinius lydėjo technologijų mokytojos R.Drakšienė ir A.Stakauskaitė.
Lapkričio 2O-ąją progimnazijoje vyko Karjeros diena. Į mokyklą su mokiniais susitikti atvyko
valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pasienio rinktinės specialistė Jolita Kuncaitienė , kuri
supažindino mokinius su pasieniečio specialybe. Susitikimas su pasienio rinktinės specialiste mokiniams
patiko, nes jie išgirdo daug įdomios medžiagos apie pasieniečio specialybę.
5a klasės mokiniai susipažino su architekto profesija. Edukacinę pamoką vedė 5a klasės mokinės
tėvelis. Vyko praktinė veikla – mokiniai gamino maketus.
5c ir 6b klasių mokiniai lankėsi Didlaukio paslaugų centre, kuriame mokiniai susipažino su
centre ruošiamomis profesijomis, vyko praktiniai užsiėmimai, 6a klasės mokiniai - Swedbank finansų
laboratorijoje. 6c klasės mokiniai pabuvojo Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. 7a, 7c, 8c ir 8d klasės
vyko į Muitinės muziejų, 7b klasės mokinius sudomino Kovos ir menų saviugdos centras „SEIDO“.
8a klasė lankėsi Valstybės pažinimo centre, o 8b klasė vyko į Vilniaus geležinkelio ir transporto kolegiją.
Socialinė pedagogė pravedė 6 užsiėmimus karjeros ugdymo tema. Vyko filmukų „Karjeros
planavimo žingsniai” bei filmukų apie profesijas peržiūros ir aptarimai.
Ugdymui taikyti netradicines edukacines erdves.
2018 m. 1-4 klasių mokiniams pamokos vyko šiose edukacinėse erdvėse: Pegaso knygyne (4a),
Apollo Boulingo klube (4a, 4b, 4c), Signatarų namuose (4a), Seimo rūmuose (4a),kino teatre „Multikino“
(4a, 4b, 4c),Vilniaus kameriniame teatre (1-4 kl.), Valstybės pažinimo centre (4b,4c), Vytauto Kasiulio
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muziejuje (4b), Gyvybės mokslų centro zoologijos muziejuje (1e,4b), Saugaus miesto centre (1b), Lietuvos
nacionaliniame muziejuje (2a, 3c,3d), Saugaus eismo centre (2a), Vilniaus apskrities vyriausiame policijos
komisariate (2a), Aplinkos apsaugos ministerijoje(2b), kino teatre „Forum cinema“ (2b), VU geologijos
muziejuje (2b, 4b), Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (2b),Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje (2b),
Vilniaus AVPK Kelių policijos valdyboje (2b), Raganiukės teatre (1-4 kl.), Keistuolių teatre (2d, 3b, 4b)),
Žalvario parke Molėtų rajone (3a, 3c,3d, 4c), Etnokosmologijos muziejuje Molėtuose (3a,4b,4c), Vilniaus
oro uoste (3b), Molėtų observatorijoje (3b), Saugaus eismo mokykloje (3c), Fizikos ir technologijos
mokslų centre (3d), Planetariume (3a, 3b,3c, 3d, 3e), Greitosios pagalbos stotyje (4b), Vilniaus
senamiestyje (folklorinis būrelis „Pynė“).
1–4 klasių mokiniai lankėsi Molėtuose, Kernavėje, Rumšiškėse, Naisiuose, Šiauliuose,
Anykščiuose, Duburiuose.
5–8 klasių mokiniams pamokos vyko progimnazijos skaitykloje, bibliotekoje, dailės pamokos
vyko vestibiulyje, miesto kino teatruose bei muziejuose.
Rugsėjo mėnesį 6b ir 7a klasių mokiniai su klasių vadovėmis vyko į Klaipėdą – Kuršių Neriją.
Mokiniai aplankė Klaipėdos Jūrų muziejų, gėrėjosi Juodkrantės Gintaro įlanka, Raganų kalnu ir kitomis
įspūdingomis pajūrio vietomis.
Spalio 3 dieną 5a klasės mokiniai su auklėtoja lankėsi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.
Mokiniai apžiūrėjo paveikslus, gidė įdomiai pasakojo apie dailininko gyvenimą ir kūrybą.
Spalio 24 dieną 7b klasės mokiniai keliavo į KGB bunkerį – muziejų Kaune. Mokiniams
buvo įdomi ir informatyvi išvyka.
Vyko pažintinės ekskursijos po Lietuvą. 2018 m. gegužės 30 dieną progimnazijos pirmūnai
vyko į edukacinę (pažintinę) kelionę - Biržus. Kelionės metu aplankėme Kirkilų apžvalgos bokštą, Astravo
dvarą, Biržų pilį, Karvės olą, žygiavome ilgiausiu Lietuvoje Širvenos ežero tiltu.
Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Avis aprengs ir pamaitins“.
Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas.
2018 m. aukštesnę vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją įgijo anglų kalbos mokytoja
Kristina Tokarienė.
Nemažai studentų semiasi patirties iš mūsų progimnazijos mokytojų.
2018 metais progimnazijoje pedagoginę praktiką atliko 7 studentai iš Vilniaus edukologijos
universiteto, 2 studentės iš Mykolo Romerio universiteto( pedagogikos studijų programos), 2 studentės iš
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, 4 studentai iš Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos
Praktiką atliko lietuvių kalbos, kūno kultūros, kūno kultūros ir gamtos mokslų, dailės,
psichologijos, socialinės pedagogikos specialybių studentai.
Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais
2018 metais 1–4 klasėse buvo organizuota 41 bendras tėvelių susirinkimas, 12 tėvų dienų,
individualūs pokalbiai pagal poreikį.
Pradinių klasių mokinių tėveliai ypač aktyviai dalyvavo Menų ir sporto šventėje bei Karjeros
savaitėje „Mokomės su tėveliais“.
5–8 klasėse vyko 1 visuotinis susirinkimas su 5 klasių tėveliais, 3 susitikimai su 5–8 klasių
dėstančiais dalykų mokytojais bei susirinkimai klasėse. Vyko nemažai individualių pokalbių su tėvais.
Mokymosi bei elgesio problemos buvo aptariamos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo
pakviesti ir tėvai.
Ieškoti galimybių šiuolaikinėms ugdymo priemonėms įsigyti ir jas panaudoti ugdymo procese bei
edukacinių erdvių modernizavimui, gerbūvio gerinimui.
2018 metais progimnazija IKT priemonių pirkimui išleido 1600 eurų, vadovėliams – 10900 eurų,
800 eurų buvo skirta pirmūnams pažintinei edukacinei kelionei į Biržus, nupirkta 80 persirengimo
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spintelių 5 klasių mokiniams – 2421 euras, edukacinių erdvių modernizavimui – 355987,18 eurų (Europos
sąjungos lėšos, darbai bus vykdomi ir 2019 metais).
Plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklos įvairovę ir prieinamumą.
2018 m. progimnazijoje būreliai buvo finansuojami iš krepšelio lėšų bei mokami tėvų.
Finansuojami iš krepšelio lėšų šie būreliai: keramikos, dailės, turizmo, dainavimo bei sporto. Visi kiti
būreliai mokami. Neformalusis švietimas plėtojamas tėveliams finansuojant.
Skatinti projektinę veiklą.
2018 m. rugsėjo mėnesį 1–4 klasių mokiniams vyko projektas „Ką padovanojo mums ruduo?“
Projektą vykdė pradinių klasių mokytojos.
2018 m. kovo mėnesį 1–4 klasių mokiniai dalyvavo muzikiniame projekte „Dainuoju Lietuvai“
(projekto vykdytojos D.Kurcevičienė ir A.Banikonienė).
2018 m. progimnazijos mergaičių grupė dalyvavo respublikiniame projekte „Baltumo šventė”
(muzikos mokytoja Aušra Banikonienė). Projekto tikslas – ugdyti vaikų saviraišką ir muzikinius
gebėjimus.
2018 m. rugsėjo 20 dieną vyko projektas rudens lygiadienio minėjimas „Šimtaraštė juosta
Lietuvai“. Projekte dalyvavo mokinių taryba ir pradinių klasių mokiniai (atsakingos mokytojos Janė
Radziulienė ir Daiva Kurcevičienė). Mokiniai dėliojo iš žvakučių raštą, kuris buvo įžiebtas vakare
(renginys vyko prie Mindaugo tilto).
Spalio 9 dieną vyko projektas „Aš beržyną sodinau“. Projekte dalyvavo mokinių taryba,
pradinių klasių mokiniai ir mokytojai: Jurga Sidabrienė, Marytė Papinigienė, Janė Radziulienė ir Daiva
Kurcevičienė. Projekto dalyviai susitiko su beržyną prižiūrinčiu girininku. Dalyviai tvarkė beržyną, kėlė
inkilus, dainavo dainas apie gamtą.
Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba, progimnazijoje
projektas „Golden Five“ vyko visus 2018 metus. Jis buvo skirtas mokytojų auklėjamųjų ir prevencinių
įgūdžių tobulinimui. Projektui vadovavo progimnazijos psichologė Svetlana Vimoncienė ir socialinė
pedagogė Laura Druteikaitė. Iš viso mokytojams buvo pravesta 19 mokymų. Projekte dalyvavo 15
progimnazijos mokytojų.
7b klasės mokiniai (klasės auklėtoja ir muzikos Aušra Banikonienė ir dailės mokytoja
J.Sidabrienė) parengė projektą „Simono Stanevičiaus gatvė praeityje, dabartyje ir ateityje”. Projektą skyrė
poeto Simono Stanevičiaus 219-osioms gimimo metinėms.
Nacionalinis „eTwinning“ projektas „Anglų kalbos ir muzikos draugystė“. Projekto vykdytojos
anglų kalbos mokytoja Virginija Bajoriūnienė , muzikos mokytoja Daiva Kurcevičienė ir pradinių klasių
mokytoja R.Račiūnienė).
Tarptautiniai „eTwinning“ projektai: „Mano augintinis“, „Mano žaislai“, „Šešėlių žaidimai“,
„Kalbos žaidimai“, „Pasitikėk ateitimi“, „Sveikas maistas – sveikas vaikas“.
Gruodžio 5 dieną Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai) buvo pristatyta edukacinio dailės projekto
„Mano Lietuva“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, moksleivių, studentų ir
profesionalių dailininkų kūrybinių darbų paroda.
Progimnazijos 8c klasės mokinė Nijolė Gabrilavičiūtė ir dailės mokytoja ekspertė Jurga Sidabrienė
apdovanotos edukacinio dailės projekto „Mano Lietuva“ laureato diplomais.

II . Saugios ir kultūringos progimnazijos įvaizdžio tobulinimas.
Puoselėti mokyklos kultūrą
2018 metais mokinių savivalda vykdė renginius, prisidėjo prie darnios ir atviros visuomenės
kūrimo. Mokinių tarybą sudarė 2O mokinių. Mokinių tarybai vadovavo mokytoja Oksana Okolovič, vėliau
ją pakeitė mokytoja Janė Radziulienė. Mokinių taryba ne tik organizavo renginius, bet prisidėjo prie kitų
organizuojamų renginių (Rugsėjo 1-osios šventė, Mokytojų diena, Helovyno šventė, Spalvų savaitė,
Lietuvos 100-mečio bei kalėdiniai renginiai). Mokinių tarybos atstovai vyko ir tebevyksta į Lietuvos
moksleivių sąjungos organizuojamus mokymus.
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Spalio 5–15 dienomis vyko dailės studijos 7–8 klasių mokinių, pasirinktų dailės kūrinių
interpretacijų „Mūsų mokytojai įvairių meno epochų, krypčių dailės kūriniuose“ paroda. Parodai vadovavo
dailės mokytoja ekspertė J. Sidabrienė.
Lapkričio 21 dieną progimnazijoje vyko floristinių darbų ir tekstilinių moliūgų paroda. Darbų
autoriai 5–8 klasių mokiniai (parodos organizatorės technologijų mokytojos R. Drakšienė ir
A.Stakauskaitė).
Vasario 16 dieną progimnazijos 5-8 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai labai aktyviai
dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginyje ( jaunimo eisena „Lietuvos valstybės keliu“), o
1–4 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai švęsti Vasario 16-osios rinkosi Fabijoniškių bendruomenės
aikštėje.
Vasario 13 dieną vyko Užgavėnių šventė mokyklos bendruomenei (atsakinga Daiva
Kurcevičienė).
2018 m. mokytojos R.Račiūnienės vadovaujama „Dainavimo studija“ dalyvavo respublikiniame
1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, šokių, chorų festivalyje „Virš vaivorykštės“ bei respublikiniame
vokalinių ansamblių chorų festivalyje „Advento tyloje“.
Lapkričio 16 dieną 4 klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis organizavo Tolerancijos dieną,
lapkričio 21 dieną 3 klasės – renginį, skirtą Pasaulinei sveikinimosi dienai, lapkričio 29 dieną 2 klasių
mokiniai – Draugų dieną.
Sėkmingai ugdomąją veiklą vykdė šešios dalykų metodinės grupės, kurios organizavo
olimpiadas, konkursus, parodas bei renginius 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams.
2018 m.( pavasario – rudens sesija) 1–4 klasių mokiniams vyko konkursas „Olimpis 2018“.
2018 m. Vilniaus miesto 3 klasių matematikos olimpiadoje 3c klasės mokinys laimėjo I vietą.
3b klasės mokiniai dalyvavo kalbų konkurse „Kengūra 2018“.
2018 m. gruodžio 7 dieną 8a klasės mokinė Lukrecija Poškevičiūtė dalyvavo Vilniaus etninės
kultūros centro surengtame Tautodailės konkurse „Leliumoj – 2018“. Mokinės rankų darbo kalėdiniai
vatiniai žaisliukai laimėjo pirmąją vietą.
2018 m. gruodžio 8 dieną progimnazijoje vyko nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkursas 8 klasių mokiniams. Minėtame konkurse užduotis geriausiai atliko 8d klasės
mokinys Rytis Tomas Petryla ( padėkos raštas gautas iš Švietimo ir mokslo ministerijos).
2018 m. gruodžio 10 dieną 8c klasės mokinės dalyvavo ekologinio švietimo konferencijoje
„Pažink mus supančią aplinką ir saugok save“, kuri vyko Vilniaus Senvagės gimnazijoje. Mokinių
komanda užėmė pirmąją vietą. Mokinės buvo apdovanotos nugalėtojų diplomu bei padėkos raštu už
aktyvų dalyvavimą konferencijoje.
Gerinti mokyklos įvaizdį.
Progimnazijos tinklalapyje atsispindi priešmokyklinių grupių ugdytinių, 1–4 ir 5–8 klasių
vykdomi renginiai bei edukacinė veikla. Reikia pasidžiaugti, kad lyginant su 2017 metais , 2018 metais
vyresnių klasių vykdoma veikla (projektai, renginiai, šventės, pasiekimai, laimėjimai bei kt.) pilnai
atsispindėjo tinklalapyje.
2018 m. kovo 10 dieną progimnazijoje buvo organizuojama Atvirų durų diena, į kurią
kvietėme būsimuosius pirmokus ir penktokus bei jų tėvelius. Buvo sugalvotos įvairios veiklos tiek
būsimiesiems pirmokams, tiek ir būsimiesiems penktokams. Renginio pabaigoje sporto salėje vyko
„Kaziuko“ mugė, svečių laukė liaudiška kapela, mokinių bei tėvelių darbų paroda – pardavimas, arbata su
riestainiais, atrakcijos bei kūrybinės dirbtuvės.
Plėtoti prevencinę veiklą užtikrinant mokinių saugumą.
2018 metais didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių saugumui ir patyčių problemoms
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spręsti. 2018 m. gegužės mėnesį buvo atliktas anoniminis mokinių tyrimas patyčių mastui progimnazijoje
įvertinti. Tyrime dalyvavo 109 3ج4 klasių ir 248 5–8 klasių mokiniai. Klasės auklėtojos, švietimo
pagalbos specialistai vedė klasės valandėles patyčių prevencijos tema
Progimnazijoje sistemingai buvo organizuojami Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Per 2018
metus iš viso vyko 36 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.
Sprendžiant mokinių mokymosi, netinkamo elgesio, mokinių nepriežiūros problemas, buvo
bendradarbiaujama su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir
koordinavimo skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus miesto psichologine-pedagogine tarnyba,
VO „Gelbėkit vaikus“ socialiniais darbuotojais, Vilniaus 6-ojo policijos komisariato bendruomenės
pareigūnėmis.
2018 metais buvo tęsiamas Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinis projektas „Mokiniai – mokiniams“. Projekte dalyvavo
keturi 8 klasių mokiniai. Apmokyti jaunieji mokytojai vedė pamokas tema „Žalingi įpročiai“ 7–8 klasių
mokiniams. Šia tema pamokas išklausė 87 mokiniai.
2018 m. gegužės 31 dieną, paminint pasaulinę dieną be tabako, su mokiniais dalyvavome
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro akcijoje „Obuolys vietoj cigaretės“.
2018 m. kovo 19–23 dienomis buvo organizuota akcija „Veiksmo savaitės be patyčių“.
Socialinė pedagogė pravedė 16 pamokų patyčių prevencijos temomis: kompakto „Patyčios:
atpažink, išvenk, sustabdyk” peržiūra ir aptarimas, „Patarimai, ką galima daryti pamačius patyčių
situacijas“ situacijų aptarimas ir suvaidinimas.
Puoselėti mokinio sveikatą, sukurti sveikatai palankią socialinę aplinką.
2018 m. priešmokyklinio ugdymo ugdytinių grupėse ir 1–4 klasėse vyko pokalbiai ir praktiniai
užsiėmimai šiomis temomis: sveika mityba (nagrinėta mitybos piramidė), rankų higiena ( mokėsi plauti
rankas naudojant specialiąją pudrą), mokėsi valytis dantukus (žiūrėjo mokomąjį filmuką, buvo naudojama
pagalbinė priemonė – muliažas), traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, saugus elgesys lauke bei
švenčių metu. Užsiėmimų metu taip pat buvo kalbėta apie sveiką gyvenseną. Su 4 klasių mokiniais kalbėta
apie sporto naudą organizmui, atlikta mankšta.
Užsiėmimai vyko ir 5–8 klasėse. I pusmečio metu 5 klasių mokiniams vyko paskaitos: „Sveika
gyvensena“, „Sveika mityba“, „Saugi aplinka“. 6–8 klasėse buvo kalbėta rūkymo, alkoholio ir narkotikų
vartojimo prevencijos klausimais, su 7 klasių mokiniais – apie streso kontrolę. Labai naudingos
paskaitos „Lytinis ugdymas. Lytiškai plintančių ligų prevencija“ vyko 8 klasių mokiniams.
2018 metais priešmokyklinukai, 1–4 ir 5–8 klasių mokiniai buvo tikrinti dėl pedikuliozės.
2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais bendradarbiavome su Všį Šeškinės poliklinikos Infekcijų
kontrolės tarnybos lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabinetu. 5–8 klasių mokiniams vyko lytinio švietimo
paskaitos bei paskaitos žalingų įpročių temomis. Paskaitas išklausė 131 progimnazijos mokinys.
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija, skiepydama sveikos gyvensenos įgūdžius ir
siekdama gerinti vaikų mitybą, dalyvavo (ir toliau dalyvauja) Europos Sąjungos paramos programoje
„Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Programoje
dalyvavo 350 priešmokyklinio ugdymo ugdytinių ir 1–4 klasių mokinių.
Atsižvelgiant į 2018 metų veiklos programos įgyvendinimą, daugiau dėmesio skirti šiems
uždaviniams:
 Toliau tobulinti šiuolaikinę pamoką.
 Vesti atviras pamokas (dalintis darbo patirtimi).
 Tobulinti individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą.
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2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
SSGG ANALIZĖ
(progimnazijos stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė paremta 2015 m. išorinio vertinimo bei 2018 m. progimnazijos vidinio
įsivertinimo duomenimis)
STIPRYBĖS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kvalifikuoti mokytojai.
Vykdomas priešmokyklinis ugdymas.
Aplinkos saugumas, svetingumas ir estetiškumas.
Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse erdvėse.
Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir kūrimas.
Kompetentingi specialistai, teikiantys pagalbą mokiniams
su SUP.
7. Skatinamas mokinių kūrybiškumas.
8. Veikia visos dienos mokyklos grupės.
9.Veikia vaikų dienos centras.
10. Atlikta pastato vidaus renovacija (III aukštas, technologijų
bei dailės kabinetai).
GALIMYBĖS
1. Šalies ir Europos Sąjungos projektai, įgalinantys mokyklą
gerinti materialinę bazę bei intelektinį potencialą.
2. Savivaldybės lėšomis modernizuoti progimnazijos aplinką.
3. Bendradarbiaudami su mikrorajono pradinėmis mokyklomis
ir darželiais, padidinti mokinių skaičių progimnazijos 5-tose
klasėse.
4. Stiprinti tarpdalykinę integraciją.
5. Stiprinti prevencinį darbą mokykloje.
6. Įvairinti neformalųjį ugdymą bei projektinę veiklą.
7. Mokytojų darbo vietų modernizavimas.
8. Plačiau įtraukti mokyklos bendruomenę į mokyklos valdymą.
9. Suaktyvinti tėvų paramą pervedant 2% gyventojų pajamų
mokesčio.

SILPNYBĖS
1. Tebėra mokinių, patiriančių bendraamžių smurtą,
patyčias.
2. Nepakankamas tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės
veiklą.
3. Dėl mokinių krepšelio lėšų trūkumo neįgyvendintos
ugdymo plane numatytos priemonės.
4. Dalies kabinetų neestetiškas įrengimas dėl lėšų trūkumo.
5. Nepakankami tiriamojo darbo įgūdžiai.
6. Dalies mokinių silpna mokymosi motyvacija.
7. Aktyvių tėvų stoka ir abejingumas dėl vaiko mokymosi.
8. Trūksta patalpų didesniam klasių komplektų skaičiui.
9. Sensta IKT priemonės, stokojama lėšų savalaikiam
atnaujinimui.
GRĖSMĖS
1. Stiprėjanti mokyklų konkurencija.
2. Nepakankamas švietimo finansavimas.
1. Daugėjant pradinėse klasėse mokinių, turinčių vidutinių ir
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, iškyla būtinybė
skirti mokytojus padėjėjus.
2. Per didelis naudojimas informacinių technologijų kelia
grėsmę mokinių raštingumui ir sveikatai.
3. Maža rėmėjų parama.
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PROGIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS
Vadovaujantis mokyklos 2015-2019 metų strateginiu planu, 2015 m. progimnazijos išorinio vertinimo atskaita bei 2018 metų progimnazijos
vidinio įsivertinimo duomenimis, numatomi tikslai ir uždaviniai
TIKSLAI
1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti savo galimybių ribas.
2. Saugios ir kultūringos progimnazijos įvaizdžio tobulinimas.
UŽDAVINIAI:
Tikslui „Ugdymo proceso kokybės gerinimas“ pasiekti keliami šie uždaviniai:
1. Tobulinti šiuolaikinę pamoką siekiant kokybės veiksmingumo.
2. Užtikrinti mokinių individualios pažangos augimą plėtojant mokymo metodų įvairovę.
3. Teikti kvalifikuotą pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.
4. Ugdyti mokinius karjerai.
5. Ugdymui taikyti netradicines edukacines erdves.
6. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas.
7. Tęsti bendradarbiavimą su tėvais.
8. Aprūpinti progimnaziją šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis.
9. Plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklos įvairovę ir prieinamumą.
10. Skatinti projektinę veiklą.
Tikslui „Saugios ir kultūringos progimnazijos įvaizdžio tobulinimas“ pasiekti keliami šie uždaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.

Puoselėti mokyklos kultūrą.
Gerinti mokyklos įvaizdį.
Plėtoti prevencinę veiklą užtikrinant mokinių saugumą.
Puoselėti mokinio sveikatą, sukurti sveikatai palankią socialinę aplinką.
Bendradarbiauti su tėvais ir tobulinti pedagoginio švietimo formas.
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STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
I TIKSLAS
UGDYMO PROCESO KOKYBĖS GERINIMAS
Uždaviniai
1.Tobulinti šiuolaikinę
pamoką siekiant kokybės
veiksmingumo.

Priemonės

Terminai

1.1. Mokytojų atvirų pamokų
vedimas.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

1.2.Ugdymo veiklos
diferencijavimas, veiksmingesnių
metodų taikymas pamokoje.

2019 m.
sausiogruodžio
mėn.

1.2.Pamokose įgytų žinių bei įgūdžių
pritaikymas gyvenime.
2.Tęsti mokinių
individualios pažangos
stebėjimą bei fiksavimą.

2.1. Nuoseklus ir kryptingas
individualios pažangos matavimas ir
vertinimas visų dalykų pamokose.
2.2. Mokinių individualios pažangos
aptarimas klasės valandėlių metu, po
pusmečių.
2.2. Mokinių poreikių ir pasiekimų
tyrimas, apibendrinimas, analizė
pasibaigus pusmečiams, mokslo
metams.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Atsakingi
asmenys
M.Jazukevičienė
Ekspertai
Metodininkai
Vyresnieji
mokytojai
Metodinė taryba
Dalykų
mokytojos

Laukiami rezultatai

Lėšos

Gerosios patirties
sklaida skatina
mokytojų darbo kokybę.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Darbo kokybės
gerinimas, šiuolaikinės
pamokos tobulinimas.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

M.Jazukevičienė
Metodinių grupių
pirmininkai
Dalykų
mokytojai
5–8 klasių
auklėtojai

Įgytų žinių ir įgūdžių
pritaikymas gyvenime
Pažangos stebėjimo
sistemos
taikymas ugdyme.

Žmogiškieji
ištekliai

Direktoriaus
pavaduotojos
Dalykų
mokytojai
Psichologas

Ugdymo(si) sąlygos
atitinka mokinių
poreikius. Didėja
mokinių motyvacija. T

Žmogiškieji
ištekliai
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3. Teikti kvalifikuotą
pagalbą specialiųjų
poreikių turintiems
mokiniams.

4.Teikti pagalbą gabiems
mokiniams.

5. Teikti atitinkamą
pagalbą mokiniams,
atsižvelgiant į
Nacionalinių tyrimų
rezultatus.

3.1. Kuo įdomesnių ir įvairesnių
metodų taikymas dirbant su
specialiųjų poreikių turinčiais
mokiniais.
3.2. Užtikrinti visapusišką mokinių,
turinčių specialiųjų poreikių ugdymą
bei užimtumą pratybų metu.

3.3.. Pagalbos mokiniui teikimo
specialistų komandos
bendradarbiavimas su PPT,SPPC
VPK ir kitomis institucijomis.
4.1. Organizuoti konsultacijas bei
dalykų būrelius. Pamokos metu skirti
papildomas užduotis, darbą
diferencijuoti.

5.1.Esant galimybei skirti lietuvių
kalbos ir matematikos konsultacijas
bei efektyviau išnaudoti turimas
konsultacines valandas darbui su 6
klasių mokiniais.
5.2.Skirti po 1 konsultacinę valandą
2 ir 4 klasių mokiniams, kad geriau
pasirengtų standartizuotiems testams.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

A.Matuzevičienė
Dalykų
mokytojai
Auklėtojos
Vaiko gerovės
komisija
Pagalbos
mokiniui
specialistai

Numatyti individualūs
darbo būdai, metodai bei
pasiekimų analizavimas
padės specialiųjų
poreikių turintiems
mokiniams pasiruošti
visaverčiam asmeniniam
gyvenimui,
visuomeninei ir būsimai
profesinei veiklai.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Dalykų
mokytojai

Mokiniai gauna
efektyvesnę pagalbą,
geba dalyvauti miesto
olimpiadose

Krepšelio
lėšos

2019 m.

Matematikos ir
lietuvių kalbos
mokytojos

Mokiniai gauna
efektyvesnę pagalbą

Krepšelio
lėšos
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6. Ugdyti mokinius
karjerai.

7. Ugdymui taikyti
netradicines edukacines
erdves.

6.1. Organizuoti Karjeros dienas,
susitikimus su įvairių profesijų
žmonėmis, lankytis tėvelių
darbovietėse. Valandėlių metu vyks
pokalbiai su mokiniais apie juos
dominančias profesijas, 8 klasių
mokiniai bus supažindinami su
Vilniaus gimnazijomis. Kitos
veiklos, susijusios su ugdymu
karjerai, bus vykdomos pagal
parengtą ir patvirtintą ugdymo
karjerai planą 2019 metams.
7.1. Edukacinių erdvių pritaikymas
ugdymo procese (progimnazijoje ir
už jos ribų).

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

M.Jazukevičienė
Metodinė taryba
Mokytojai
Klasių auklėtojos

Mokiniai įgyja ugdymo
karjerai kompetencijas.

Žmogiškieji
ištekliai

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Mokyklos
vadovai
Dalykų
mokytojai
Klasių auklėtojai

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

7.2. Kultūrinių edukacinių išvykų
mokiniams organizavimas.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Klasių
auklėtojos
Mokytojai

Efektyviai išnaudojamos
mokyklos patalpos
(muziejus, skaitykla,
biblioteka). Taip pat
edukacinės erdvės
išnaudojamos pagal
galimybę tiek Vilniaus
mieste, tiek Lietuvoje
Mokiniai įgyja daugiau
žinių ir patirties.,
išmoksta bendrauti už
mokyklos ribų

7.3.Netradicinės ugdymo dienos.

2019 m.
sausiogruodžio
mėn.

Klasių
auklėtojos
Mokytojai

Mokiniai įgyja daugiau
žinių ir patirties.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai
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8. Tobulinti ir plėtoti
mokytojų kompetencijas.

8.1.Seminarų progimnazijoje
organizavimas:
8.1.1. Ugdymo diferencijavimas,
individualizavimas ir
personalizavimas“.
8.1.2. Kiti 2 seminarai( pagal
poreikį).

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

M. Jazukevičienė

Bendrųjų kompetencijų
ugdymas.

Krepšelio
lėšos

8.2. Studentų, atliekančių praktiką
progimnazijoje, veikla.

2019 m.

M. Jazukevičienė
Dalykų
mokytojai

Mokytojų pasidalijimas
darbo patirtimi.

8.3. Mokytojų atestacijos programos
įgyvendinimas.

2019 m. I ir
II pusmečiai

O. Sabaitienė
R. Drakšienė

2 progimnazijos
mokytojos įgyja
aukštesnes
kvalifikacines
kategorijas.

Vytauto
Didžiojo
universiteto
Švietimo
akademijos,
Vilniaus
kolegijos,
Mykolo
Romerio
universiteto
lėšos
Žmogiškieji
ištekliai

8.4. Kvalifikacijos kėlimo kursų,
seminarų, paskaitų ar paskaitų ciklų
lankymas ir užduočių atlikimas.
Pasidalijimas informacija.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Metodinių grupių
pirmininkai

Patirties sklaida.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
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9.Tęsti bendradarbiavimą
su mokinių tėvais.

9.1. Tėvų informavimo apie mokinių
pasiekimus bei pažangą sistemos
tobulinimas.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

9.2. Mokinių tėvelių susitikimų su
dalykų mokytojais organizavimas.
Taikyti tėvų registracijos sistemą.

Mokyklos
vadovai
Klasių
auklėtojai

Mokyklos
vadovai
Pagalbos
mokiniui
specialistai
Klasių auklėtojai
Dalykininkai
Mokyklos
vadovai
Klasių auklėtojai

9.3.Tradicinių švenčių drauge su
tėvais organizavimas.

Apie vaiko mokymosi
rezultatus tėvai sužino
glaudžiai
bendradarbiaudami su
klasės auklėtojomis, iš
elektroninio dienyno.
Visuotiniuose tėvų
susirinkimuose
dalyvauja bent 50 proc.
tėvų.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Bendradarbiavimas su
tėvais.

10.Dalyvauti Europos
10.1 Tęsti progimnazijos edukacinių
Sąjungos fondų investicijų erdvių renovavimą.
veiksmų programoje
„Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“
(programos 9 prioriteto
priemonė „Mokyklų tinklo
efektyvumo didinimas“).

Iki 2019
metų liepos
31 dienos

Mokyklos
vadovas
V. Zaikinas

Renovuotas antras ir
dalis pirmo aukšto

350000 eurų
(Europos
Sąjungos
struktūrinio
fondo lėšos)

11. Aprūpinti
šiuolaikinėmis
priemonėmis.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Mokyklos
vadovas
V. Križinauskas
V. Zaikinas

Įgytos ir naudojamos
šiuolaikiniam ugdymui
reikalingos priemonės.

Krepšelio
lėšos

11.1. Skaitmeninių priemonių
įsigijimas.
11.2. Kompiuterinės technikos
aprūpinimas.
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12.Plėtoti neformaliojo
vaikų švietimo veiklos
įvairovę ir prieinamumą.

12.1. Būrelių veiklos stebėjimas ir
pasiūlymų jai tobulinti teikimas.
12.2. Ekskursijų ir edukacinių išvykų
organizavimas.
12.3. Mokinių dalyvavimo šalies,
miesto ir kitų mokyklų
organizuotuose renginiuose
skatinimas.
12.4. Skatinti ir įvertinti mokinių
iniciatyvas ir pasiekimus.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Mokyklos
vadovai
Mokytojai
Klasių auklėtojos

Neformalusis ugdymas
tampa lygiavertis
formaliajam

Žmogiškieji
ištekliai

13. Plėtoti projektinę
veiklą.

13.1.Integruoti projektinius darbus.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

Klasių auklėtojos
Dalykų
mokytojos

Pagilins ugdymo
kompetencijas.

Žmogiškieji
ištekliai
Krepšelio
lėšos
Papildomos
lėšos

13.2.Kurti trumpalaikius ir
ilgalaikius projektus įtraukiant kuo
daugiau progimnazijos mokinių.
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STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
II TIKSLAS
SAUGIOS IR KULTŪRINGOS PROGIMNAZIJOS ĮVAIZDŽIO TOBULINIMAS
Uždaviniai
1. Puoselėti
mokyklos
kultūrą.

Priemonės
1.1 Tradicinių, kalendorinių ir kitų renginių
organizavimas per savivaldą pritraukiant mokinių
tėvus/šeimas.

Terminai
2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

1.2. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis,
socialiniais partneriais.

2. Gerinti
mokyklos
įvaizdį.

3. Plėtoti
prevencinę
veiklą
užtikrinant
mokinių

Atsakingi
asmenys
A. Banikonienė
J. Radziulienė
Mokinių
savivalda
Klasių seniūnai

O. Sabaitienė
D. Imbrasienė

Laukiami
rezultatai
Ugdomas
pilietiškumas,
mokinių saviraiška
ir kūrybiškumas.
Aktyviai veikia
mokyklos
savivalda.
Viešinama
progimnazijos
veikla, stiprėja
bendradarbiavimas.
Tėvų bendruomenė
objektyviai įvertins
mokyklos darbą.
Didės mokinių
skaičius
progimnazijoje.

Lėšos
Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

2.1.Panaudoti progimnazijos tinklalapio, TAMO
galimybes mokyklos veiklos įvaizdžio kūrimui.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

R. Jasaitienė
J. Sidabrienė
IT specialistas
Klasių auklėtojos
Dalykų
mokytojos

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Bendradarbiavimas su aplinkinėmis pradinėmis
mokyklomis, dalyvavimas bendruose projektuose.

2019 m.

O. Sabaitienė
D. Imbrasienė

Viešinama
progimnazijos
veikla.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

3.1. Mokinių supažindinimas su progimnazijos vidaus
tvarkos taisyklėmis.

2019 m.
rugsėjo
mėn.

Vaiko gerovės
komisija
Klasių auklėtojai
Progimnazijos
administracija

Mokiniai įgyja
atsakomybės
jausmą bei laikosi
progimnazijoje
nustatytos tvarkos.

Žmogiškieji
ištekliai
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saugumą.

3.2. Bendradarbiavimas
su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo
skyriumi bei kitomis savivaldybės įstaigomis pagalbos
vaikui teikimo klausimais.

3.3.Prevencinio darbo stiprinimas.

3.4. Patyčių prevencijos vykdymas progimnazijoje.
3.5. Prevencinių renginių, akcijų, savaičių
organizavimas bei dalyvavimas progimnazijos, Vilniaus
miesto organizuojamuose projektuose. Anoniminio
patyčių masto įvertinimo tyrimų atlikimas 3–4 ir 5–8
klasėse.
3.7.Užsiėmimų vedimas ugdant socialinius įgūdžius 5–
8 klasių mokiniams.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

2019 m.
sausiogruodžio
mėn.

3.8.Užsiėmimų vedimas ugdant socialinius įgūdžius
bei didinant psichologinį atsparumą 3–4 klasių
mokiniams.
4. Puoselėti
mokinio
sveikatą,

4.1.Mokiniams rekomenduojamų fizinio aktyvumo
užsiėmimų sąrašo sudarymas.

2019 m.
rugsėjo
mėn.

L. Druteikaitė
Mokyklos
vadovai
Klasių auklėtojai
Pagalbos
mokiniui
specialistai
Vaiko gerovės
komisija
L. Druteikaitė
Vaiko gerovės
komisija
Pagalbos
mokiniui
specialistai
Klasių auklėtojai
Mokytojai
L.Druteikaitė
Vaiko gerovės
komisija
Pagalbos
mokiniui
specialistai
Klasių auklėtojai
Mokytojai
L. Druteikaiė

Mažėja rizikos
grupės vaikų.
Sukurta patyčių
mažinimo
strategija.

Žmogiškieji
ištekliai

Mokiniai jaučiasi
saugūs. Tėvai
teigiamai vertina
mokyklą,
sukuriamas
palankus emocinis
mokyklos
mikroklimatas.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Mokiniai įgyja
socialinių įgūdžių

Žmogiškieji
ištekliai

Psichologė

Padidėja mokinių
psichologinis
atsparumas,
mokiniai įgyja
socialinių įgūdžių
Suplanuotos
aktyvumo veiklos.

Žmogiškieji
ištekliai

M. Kurtinaitis

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai
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sukurti
sveikatai
palankią
socialinę
aplinką.

4.2. Renginių organizavimas (fizinio aktyvumo,
sveikatingumo ir kt.).
4.3. Higienos reikalavimų, atitinkančių palankias
ugdymosi sąlygas, užtikrinimas.

2019 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

M. Kurtinaitis
L. Druteikaitė
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams
V. Zaikinas
M. Kurtinaitis

Gerėja mokinių
sveikatos indeksas
Ugdymosi aplinka
atitinka higienos
normų
reikalavimus.

Krepšelio
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJA
Tradiciniai ir kalendoriniai renginiai
2019 metams
Eil.
Nr.

Data

Renginys

Atsakingi

1.

Sausio 11 d.

Laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva, nes liudija“.

2.

Sausio mėn.

Muzikos projektas „Lietuvos vaikai“ 5-6 kl .mokiniams.

3.

Vasario mėn.

Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
1–8 klasių mokiniams.

4.
5.

Vasario mėn.
Kovo 5 d.

Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas.
Užgavėnės.

6.

Kovo mėn.

Amatų diena.

J. Grigonienė
MT nariai
A. Banikonienė
J. Sidabrienė
V. Križinauskas
J. Grigonienė
G. Ramanauskienė
D. Kurcevičienė
R. Juciuvienė
A. Sagatienė
E. Lašienė
Lietuvių kalbos mokytojos
Pradinių klasių mokytojos
D. Kurcevičienė
V. Bajoriūnienė
D. Gedvidzienė
O. Sabaitienė
M. Jazukevičienė
1–4 klasių mokytojos
5–6 klasių auklėtojos
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7.
8.
9.

Kovo – balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.

Gavėnia. Gamtos virsmas lietuvių liaudies tradicijoje.
Keramikos paroda „Šv. Velykos“.
Pavasario sporto turnyrai.

10.

Balandžio mėn.

1–8 kl. mokiniams talka „Darom“.

11.
12.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

Dailės studijos kūrybinių darbų paroda.
Mokinių darbų paroda „Su pavasario šventėm“.

13.

Gegužės mėn.

Šeimų šventė „Mes – Lietuvos vaikai“.

14.

Birželio 5 d.

Vilniaus edukacinė pažinimo diena.

15.

Birželio mėn.

Aštuntokams pažymėjimų įteikimo šventė.

16.

Rugsėjo 1 d.

Rugsėjo1-osios šventė.

17
18.

Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.

Europos kalbų diena.
Tarptautinė Mokytojų diena.
Piešinių paroda Mokytojui.

19.
20.

Spalio mėn.
Spalio 26 d.

Tolerancijos diena.
Simono Stanevičiaus 220-osios gimimo metinės.

Dalykų mokytojos
J. Radziulienė
Mokinių taryba
D .Gedvidzienė
M. Baliulevičius
S. Stundienė
S. Šlekys
V. Zaikinas
M. Papinigienė
Klasių auklėtojos
J. Sidabrienė
R. Drakšienė
A. Stakauskaitė
A. Banikonienė
M. Jazukevičienė
1–4 kl.mokytojos
5–8 kl. aukletojos
M. Jazukevičienė
A. Banikonienė
7–8 kl.auklėtojos
O. Sabaitienė
A. Banikonienė
Klasių auklėtojos
Mokytojai
S. Šlekys
S. Stundienė
D. Simanavičienė
J. Radziulienė
J .Sidabrienė
MT nariai
Mokinių taryba
D. Kapočienė
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Lietuvių kalbos mokytojos
5–8 kl.auklėtojos
O. Sabaitienė
Mokytojai
Metodinė taryba
Mokinių taryba

21.

Lapkričio mėn.

Progimnazijos 30-metis.

22.
23.

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Diena „Mokomės su tėveliais“.
Karjeros diena.

1–4 kl. mokytojos
M. Jazukevičienė
5–8 kl. auklėtojos

24.

Lapkričio mėn.

Akcija, skirta Tarptautinei nerūkymo dienai.

25.

Lapkričio mėn.

5–8 kl.mokiniams „Talentų šou“.

26.

Lapkričio mėn.

Adventas – kelionė į šv.Kalėdas.

27.

Gruodžio mėn.

Piešmokyklinio ugdymo ugdytiniams ir 1–8 kl. mokiniams projektas –
renginių ciklas „Kalėdų stebuklai“.

L. Druteikaitė
MT ir MA nariai
J. Radziulienė
MT nariai
J. Radziulienė
R. Kairaitytė
MT nariai
O. Sabaitienė
M. Jazukevičienė
A. Banikonienė
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogės
1–4 kl.mokytojos
5–8 kl. auklėtojos
Mokinių tarybos nariai
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Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija
METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAS

2019-iesiems metams
Eil.
Nr.

Data

Renginys

1.

Sausio 24 d.– vasario 7 d.

Meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies“ (centruose).

2.

Sausio mėn.

Sausio 13-osios minėjimas pamokų metu.

3.

Sausio mėn.

Gamtos olimpiada 5-6 klasių mokiniams.

4.
5.
6.

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.

7.
8.
9.
10.
11.

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio – balandžio mėn.
Sausio – birželio mėn.

12
13.
14.
15.

Vasario 5 d.
Vasario 5 d.
Vasario 12-13 d.
Vasario 15 d.

Biologijos olimpiada 7-8 klasių mokiniams.
Geografijos konkursas „Adventure2019“ Litexpo parodų rūmuose.
Projektas „Mano mėgstamiausia gėlė“ (piešinių konkursas, eilėraščiai,
dainos).
Edukacinė veikla delegacijai iš Gruzijos.
5– 6 klasių muzikos projektas „Lietuvos vaikai“.
Konkurso „Mini Euklidas“ I etapas.
Gamtos, biologijos konkursas „Kengūra“.
Ilgalaikis projektas „Akvariumo žuvų gyvenimas natūraliose ir dirbtinėse
sąlygose“ 7 klasėse.
Fizikos olimpiada 7-8 klasių mokiniams.
Geografijos konkursas „Kengūra“.
Istorijos konkursas „Kengūra“.
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Atsakingas

Ž. Kalesnykienė
N. Bubėnienė
R. Biekšienė
A. Ilgevičienė
J. Grigonienė
Metodinė grupė
M. Papinigienė
V. Armonaitė
M. Papinigienė
Š. Straigė
P. Žvirblienė
J. Sidabrienė
A.Banikonienė
I.Šumskienė
M. Papinigienė
M. Papinigienė
R. Grybaitė
Š. Straigė
J. Grigonienė
D. Kurcevičienė
R. Juciuvienė
A. Sagatienė
E. Lašienė
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16.
17.

Vasario mėn.
Vasario 28 d.

Tarptautinis gimtosios kalbos dienos minėjimas.
Matematikos olimpiada 2–4 klasių mokiniams.

18.

Vasario mėn.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo – balandžio mėn.

Matematikos olimpiados I srautas 5–8 klasių mokiniams
(progimnazijoje).
Tarptautinis anglų kalbos konkursas „Kengūra“.
Kalbų konkursas „Kengūra“.
Rusų kalbos viktorina 6 klasių mokiniams.
Keramikos paroda „Kiaulytės“.
Projektinis darbas 5 ir 8 klasių mokiniams „Vanduo gyvybės šaltinis“.
Projektinis darbas 5 klasių mokiniams „Maisto medžiagos“.
Technologijų projektas - tyrimas „Kaip sveikai maitintis“.

26.

Kovo mėn.

Tarpklasinės sporto varžybos.

27.

Kovo 5 d.

Užgavėnės.

28.
29.

Kovo mėn.
Kovo mėn.

Geografinių skrajučių paroda progimnazijoje.
Viktorina– pamoka „Pažink žemyną“.

30.

Kovo mėn.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.

31.

Kovo mėn.

32.

Kovo mėn.

Kūrybinės dirbtuvės (progimnazijos ir 4 klasių mokinių iš pradinių
mokyklų susitikimas).
Amatų diena.

Lietuvių kalbos mokytojos
R. Račiūnienė
D. Imbrasienė
R. Bakutienė
I. Šumskienė
K. Tokarienė
D. Kapočienė
Z. Kiaušienė
M. Baliulevičius
V. Armonaitė
V. Armonaitė
A. Stakauskaitė
R. Drakšienė
S. Stundienė
S. Šlekys
D. Kurcevičienė
V. Bajoriūnienė
D. Gedvidzienė
Pradinių klasių mokytojos
Š. Straigė
M. Papinigienė
Š. Straigė
O. Jaraminienė
D. Abramavičienė
R. Biekšienė
D. Balnienė
R. Orlovienė
J. Sidabrienė
M. Baliulevičius
O. Sabaitienė
M. Jazukevičienė
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33.

Kovo mėn.

Dalyvavimas Vilniaus miesto .mokinių sportinėse žaidynėse.

34.

Kovo – balandžio mėn.

Dalyvavimas geriausių mokyklos sportininkų miesto ir šalies varžybose.

Kovo mėn.

Lietuvių kalbos olimpiada 6 ir 8 klasių mokiniams.

36.
37.

Kovo – balandžio mėn.
Kovo – balandžio mėn.

Gavėnia.
Gamtos virsmas lietuvių liaudies tradicijoje.

38.

Kovo mėn.

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų loginių žaidimų turnyras 5-6
klasių mokiniams.

35.

39.
Kovo mėn.

Matematikos II etapo olimpiada 5–6 klasių mokiniams.

Kovo mėn.

Matematikos II etapo olimpiada 7–8 klasių mokiniams.

Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.
Piešinių paroda „Let,s play with words“. Tema „Mano drabužių spinta“.
Vokiečių kalbos viktorina 8 klasių mokiniams kalbų tematika.
8 klasių mokinių anglų kalbos protmūšis.
Angliško eilėraščio deklamavimo konkursas 8 klasių mokiniams.
Rusų kalbos projektas „Mano šeimos geneologinis medis“.
8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Amžinybė“.
Vilniaus miesto „Pavasario lygiadienio šventė“.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

D. Kurcevičienė
J. Sidabrienė
A. Banikonienė
M. Baliulevčius
Pradinių klasių mokytojos
S. Šlekys
S. Stundienė
S. Stundienė
S. Šlekys
J. Jackevičienė
D. Kapočienė
B. Vaiciukevičienė
D. Gedvidzienė
D. Gedvidzienė
J. Radziulienė
R. Kairaitytė
I. Šumskienė
R.Klasauskienė
I. Šumskienė
I. Laurinė
R.Klasauskienė
I. Šumskienė
I. Laurinė
I. Šumskienė
I.Vyčienė
D. Simanavičienė
K. Tokarienė
A. Šetkuvienė
Z. Kiaušienė
J. Sidabrienė
D. Kurcevičienė
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49.

Kovo – gegužės mėn.

Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškas mokinys.

50.
51.

Kovo – balandžio mėn.
Kovo– gegužės mėn.

52.

Kovo mėn.

53.

Kovo mėn.

54.

2019 m. I pusmetis

Baigiamųjų darbų paroda „Vilnius legendose“ (7–8 kl.)
S.E.M..konferencija. Tema „Aplinkosauga“, „Saugi eismo aplinka“,
„Sveika gyvensena“.
Tarpmokyklinė gamtos mokslų viktorina 8 klasių mokiniams (Radvilų
gimnazijoje).
Progimnazijinė viktorina 7–8 klasių mokiniams Vilniaus mastu
„Fotometras“.
Konkursas „Matmintinis“.

55.
56.

2019 m. II pusmetis
2019 m. I, II pusmetis

Informacinių technologijų konkursas „Bebras“.
Matematikos konkursas „Olympis“.

57.
58.
59.

2019 m. II pusmetis
Balandžio 9 d.
Balndžio mėn.

Respublikinis matematikos konkursas „Uždaviniai kadruotėse“.
Anglų kalbos olimpiada 3–4 klasių mokiniams.
Standartizuoti testai 2 ir 4 klasių mokiniams.

60.
61.
62.

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.

Keramikos paroda „Šv. Velykos“.
Šaškių turnyras 5–6 klasių mokiniams.
6 klasių mokinių paroda „Koordinačių plokštuma“.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio – gegužės mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.

70.
71.

Balandžio mėn.
Gegužės mėn.

Angliškų komiksų kūrimo konkursas.
Išvyka į Rusų dramos teatrą.
Anglų kalbos konkursas „Olympis“( pavasario sesija).
Ekskursija į ugniagesių-gelbėtojų III komandą.
Nacionalinis Česlovo Kudabos geografijos konkursas.
Ėjimo varžybos „Pažink savo apylinkes“.
Projektinis darbas 6 klasių mokiniams „Dangaus kūnai“, „Keliaujantis
planetariumas“. Išvyka į VU planetariumą.
6 klasių mokinių paroda „Mes augame ir bręstame“.
Baigiamųjų darbų organizavimas 1 ir 3 klasių mokiniams.

J. Sidabrienė
A.Banikonienė
J. Sidabrienė
V. Sipavičius
V. Armonaitė
R. Grybaitė
A. Dvareckienė
I. Šumskienė
A.Dvareckienė
Visi metodinės grupės
mokytojai
I. Šumskienė
V. Bajoriūnienė
O. Sabaitienė
2 ir 4 klasių mokytojos
M. Baliulevičius
I.Šumskienė
Visi metodinės grupės
nariai
I.Vyčienė
P. Žvirblienė
D. Stašienė
V. Sipavičius
Š. Straigė
Š. Straigė
V.Armonaitė
M. Papinigienė
M. Papinigienė
1 ir 3 klasių mokytojos
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72.
73.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

Standartizuoti testai 5–8 klasėse.
Gamtos standartizuoti testai 6 ir 8 klasių mokiniams.

74.
75.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

76.

Gegužės mėn.

Atvirukų konkursas, skirtas Motinos dienai.
Integruoto matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų
statistinio tyrimo „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimas, žala, prevencija“ 5–6, 7–8 klasių mokinių darbų paroda.
Pavasario sporto turnyrai.

77.
78.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

Dailės studijos kūrybinių darbų paroda.
Mokinių darbų paroda „Su pavasario šventėm“ .

79.

Gegužės mėn.

Šeimų šventė „Mes Lietuvos vaikai“.

80.

Gegužės mėn.

Išleistuvės 4 klasių mokiniams.

81.
82.

Rugsėjo – gegužės mėn.
Rugsėjo – gegužės mėn.

83.

Gegužės mėn.

Pažintinės ekskursijos po Lietuvą.
Edukacinių pamokų, projektinės veiklos, konkursų, švenčių klasėje,
progimnazijoje, mieste, respublikoje organizavimas ir vykdymas.
Aštuntokų išleistuvės.

84.

Gegužės mėn.

Išvyka į vieną Lietuvos nacionalinį parką. Tema: „Pažink savo kraštą“.

85.

Gegužės mėn.

Projektas 5 klasių mokiniams „Mano augintinis“.

Lietuvių kalbos mokytojos
R. Grybaitė
V. Armonaitė
M. Papinigienė
P. Žvirblienė
Visi metodinės grupės
mokytojai
S. Šlekys
S. Stundienė
J. Sidabrienė
R. Drakšienė
A. Stakauskaitė
M. Jazukevičienė
A. Banikonienė
D. Kurcevičienė
A. Banikonienė
R. Juciuvienė
O. Jaraminienė
D. Imbrasienė
A. Sagatienė
N.Bubėnienė
Pradinių klasių mokytojos
Pradinių klasių mokytojos
M. Jazukevičienė
A. Banikonienė
Š. Straigė
R. Grybaitė
V. Armonaitė
M. Papinigienė
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86.
87.
88.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.

Svečias iš VGTU.
Civilinės saugos varžybos.
„Protų mūšis“ 5 klasių mokiniams.

89.
90.

Birželio mėn.
Biželio mėn.

91.

Rugsėjo mėn.

Projektinis darbas 5 klasių mokiniams „Dekoratyviniai augalai“.
5 dienų kelionė į Tatrų kalnus su 8 klasių mokiniais „Pažink kalnus ir jų
gamtą“.
Naujų mokslo metų šventė.

92.
93.
94.

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

Saugaus eismo ir civilinės saugos pamokos.
Projektas – paroda rudens tema.
Europos kalbų diena.

95.
96.

Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

Teksto suvokimo testas 5–6 klasėse.
Vilniaus miesto šventė „Rudens lygiadienis“.

97.
98.
99.

Rugsėj – -lapkričio mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.

100.
101.
102.
103.
104.

Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio – lapkričio mėn.

Vokiečių kalbos projektas, skirtas vokiečių kalbos dienai.
Projektas 6 klasių mokiniams „Tyrinėjame mišką“.
Rašybos ir tarimo paraidžiui konkursas 6 klasių mokiniams „Spelling
Bee“.
Tarptautinė mokytojų diena. Koncertas „Tau mokytojau“.
Piešinių paroda „Dovana Mokytojai“.
Piešinių paroda progimnazijoje.
Paroda Mokytojų dienai.
Technologijų projektas „Rudens gėrybių patiekalai“.

105.
106.
107.
108.
109.

Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

Simono Stanevičiaus minėjimas.
Teksto suvokimo testas 7-8 klasėse.
Projektas „Augalų vegetatyvinis dauginimasis“.
Dviračių žygis „Dviračių takais po Fabijoniškių apylinkes“.
Projektas 5 klasių mokiniams „Gėrimai“ (arbatos, sultys, putojantys

R. Grybaitė
V. Sipavičius
R. Drakšienė
A. Stakauskaitė
V. Armonaitė
Š. Straigė
Administracija
Bendruomenė
Mokytojai
Pradinių klasių mokytojos
Pradinių klasių mokytojos
D. Simanavičienė
Užsienio kalbų mokytojai
Lietuvių kalbos mokytojos
D. Kurcevičienė
J. Sidabrienė
D. Simanavičienė
M. Papinigienė
A. Šetkuvienė
A. Banikonienė
Pradinių klasių mokytojos
Š. Straigė
J. Sidabrienė
A. Stakauskaitė
R. Drakšienė
Mokyklos bendruomenė
Lietuvių kalbos mokytojos
M. Papinigienė
V. Sipavičius
M. Papinigienė
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110.

Spalio mėn.

gėrimai).
Šypsenų diena.

111.

Spalio mėn.

Tolerancijos diena.

112.

Lapkričio mėn.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Renginiai, skirti Tolerancijos dienai, Sveikinimosi dienai ir Draugų
dienai paminėti.
„Adventas – laukimo metas“.
Dailiosios rašysenos konkursas.
Anglų kalbos konkursas „Olympis“( rudens sesija).
Vokiškos dainos festivalis Vilniuje.
Projektas „Šešėlių žaidimai“.
Karių dienos paminėjimas pamokų metu. Tolerancijos diena.

119.
120.

Lapkričio mėn.
Lapkričio – gruodžio mėn.

5–8 klasių mokinių „Talentų šou“.
Tarpklasinės futbolo, kvadrato varžybos bei estafetės.

121.

Gruodžio mėn.

Adventas – kelionė į Kalėdas.

122.

Gruodžio mėn.

Eglutės įžiebimas mokykloje.

123.
124.
125.

Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

Kalėdiniai renginiai.
Raiškiojo skaitymo konkursas.
Kalėdinių atvirukų paroda „Matematika ir Kalėdos“.

126.
127.
128.

Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas.
Šv. Mikalojaus diena vokiečių kalbos pamokose.
Technologijų paroda „Ornamentai dirbiniuose“.

129.
130.

Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

Kalėdinio atviruko konkursas.
Kalėdiniai sportiniai renginiai.

V. Armonaitė
J. Radziulienė
R. Kairaitytė
J. Radziulienė
D. Gedvidzienė
Pradinių klasių mokytojos
D. Gedvidzienė
Lietuvių kalbos mokytojos
D. Stašienė
D. Simanavičienė
M. Papinigienė
Istorijos ir dorinio ugdymo
mokytojai
A. Banikonienė
S. Stundienė
S. Šlekys
J. Radziulienė
D. Gedvidzienė
Mokinių taryba
A. Banikonienė
Pradinių klasių mokytojos
Lietuvių kalbos mokytojos
Visi metodinės grupės
mokytojai
I. Šumskienė
D. Simanavičienė
R. Drakšienė
A. Stakauskaitė
D. Simanavičienė
S. Stundienė
S. Šlekys
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131.
132.
133.

Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

Kalėdinių darbų paroda.
Keramikos darbų paroda.
Projektas „Kalėdų belaukiant“.

J. Sidabrienė
M. Baliulevičius
M. Jazukevičienė
A. Banikonienė

