
PATVIRTINTA 
Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  
direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-187 

 

VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. TIKSLAS. VEIKSMINGO KOKYBIŠKO UGDYMO(SI) UŽTIKRINIMAS. 
 

Uždaviniai Priemonės Veikla Vykdytojai Planuojami rezultatai Rezultato vertinimo kriterijus 
 pavadinimas   ir jų laikas (Strateginio planavimo sistemoje 
     esantys ir kiti kriterijai) 
       

     Pavadinimas, 2021 m. 
     mato vnt. ( proc.) 
       

1. 1.Siekti 1.1.1. Mokytojai VGK vykdo Direktoriaus Įtraukusis ugdymas Pamokų, kuriose 75 
kiekvieno išbando bendruomenės pavaduotojas apims ugdymo taikomos  

mokinio įtraukiojo švietimą formuojant ugdymui, turinio, mokytojų inovatyvios  

pažangos ugdymo įtraukiojo ugdymo  rengimo, pagalbos strategijos  

 principus. nuostatas.  mokiniui, mokytojui, (individualizavimas  

    mokyklai, vertinimo, ir diferencijavimas)  

    ugdymo dalis  
    organizavimo sritis. (procentais)  
      

       

  Nustatyti kiekvienos  Mokiniai išsiaiškins   
  klasės  savo mokymosi stilių   

  vyraujančius mokinių  ir supras, kokie   

  mokymosi stilius.  mokymosi būdai   

    jiems tinkamiausi,   

    žinos, kad yra įvairių   

    kitų mokymosi būdų,   
       



Diferencijuoti 
ugdymą per 1-2 
savaitines 
matematikos - 
lietuvių kalbos 
pamokas pagal  
mokymosi tempą 1- 

ir juos išbandys.  

 
8 klasėse. Kitų 
dalykų mokytojai 
mokymo veiklą 
turinį tempą 
parinks pagal 
mokinių poreikius 
gebėjimus. 

 

Erasmus + 6 mokytojai 2021m. 
tarptautinio projekto gegužės mėn. 
,,Mokinių dalyvaus vienos 
motyvaciją savaitės mokymuose 
skatinantys metodai Maltoje. 
integruojant anglų Kiekvienas užsienio 
kalbos ir kitų kalbos mokytojas 
dalykų mokymą“. praves ne mažiau 
eTwinning kaip dvi integruotas 
projektai. pamokas su kitais 
 mokomaisiais 
 dalykais. 



  ES projekte  Gautos priemonės,   

  ,,Mokyklų  sistemingai   

  aprūpinimas gamtos  naudojamos   

  ir technologinių  technologijų ir   

  mokslų  gamtos mokslų   

  priemonėmis".  pamokose, skatins   

    mokinių mokymosi   

    motyvaciją.   

       

 1.1.2. Ugdyme 1.1.2.1.Asmeninės Direktoriaus Taikoma Mokinių, kuriems 90 
 organizuojamos pažangos pavaduotojas personalizacija parengtas ir  

 savęs vertinimo (personalizuotas) ugdymui, turinio ir mokymo taikomas  

 procedūros, planas mokytojai (si) tempo pritaikymo asmeninės  
 padedančios   požiūriu Individualūs pažangos  

 identifikuoti   pokalbiai - asmeninės (personalizuotas)  

 asmeninę   pažangos planas planas  
 kiekvieno   aptariamas su tėvais   
   

ir mokiniu 2 kartus 
  

 mokinio     
   

per mokslo metus. 
  

 pažangą     
      

 1.1.3. 1.1.3.1. PPT Direktoriaus 
Daugiau 

Mokinių, kurie 30 
 Susitarimai dėl tarnyboje nustatyti pavaduotojas dalyvaus  
 

gabių mokinių 
 

 gabių vaikų kokia gabių vaikų ugdymui, olimpiadose,  
 

dalyvaus 
 

 
polinkiais ir dalis ugdosi mokytojai konkursuose dalis  

 

olimpiadose, 
 

 

progimnazijoje. 
 

(procentais) 
 

 gebėjimais grįsto   
   

konkursuose. 
  

 ugdymo     
      

       



  
1.1.3.2. Organizuoti 

 Projektuose taikoma   
   

patirtinio mokymosi 
  

  ilgalaikius gabių    
   

strategija; 
  

  mokinių projektinius    
   

mokymąs(is) iš 
  

  darbus taikant    

  patirtinio ugdymosi  patirties ir per patirtį.   

  strategijas  Parengti  projektai bus   

    pristatomi   

    bendruomenei,   

    žiniasklaidai mokslo   

    metų pabaigoje.   

       
  1.1.3.3. Vykdyti     

  tęstinį projektą     

  ,,Žinau, moku,     

  galiu“.     
       

  1.1.5.1. Direktoriaus Mokomųjų dalykų Geriau 15 
  Vykdyti NŠA pavaduotojos mokytojai besimokančių  

  projektą ,,Bendrojo ugdymui bendradarbiaus ugdant mokinių dalis.  

 1.1.5. ugdymo turinio ir Pagalbos mokinių kalbos (procentais)  

 Susitarimai dėl organizavimo specialistai kultūrą ir raštingumą.   

 pagalbos modelių sukūrimas ir Mokytojai Stiprės šeimos įtaka   

 žemesnių išbandymas Klasių vaikų kalbos ir   

 gebėjimų ir bendrajame Auklėtojai skaitymo įgūdžių   

 mažesnės ugdyme“ 1.3 veikla  gerinimui.   

 motyvacijos ,,Ugdymo  Pagerės mokinio   

 mokiniams organizavimo ir  asmeninė pažanga   

 kriterijų ir jų mokymosi pagalbos  taikant skaitymo   

 pasiekimų teikimo modelių  strategijas.   

 matavimo žemų pasiekimų     

  gerinimui     

  parengimas ir     

  įgyvendinimas“ 5-8     



klasių mokiniams 

,,Žemų pasiekimų 

mokinių kritinio 

loginio mąstymo 

ugdymas taikant 

skaitymo 

strategijas“. 
 

 

1.1.5.2. Vykdyti 1-4 

klasių ESF 

finansuojamą 

projektą ,,Mokyklos 

bendruomenės 

telkimas mokinių 

skaitymo įgūdžių 

gerinimui“ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mokinių tėvai 

dalyvaujančių  
projekto veiklose. 

dalis. 

(procentais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

90 



1.2.Sudaryti 1.2.1.Planinga Vykdyti metinius Direktorės Metiniai veiklos Metiniuose 100 

sąlygas savianalize grįsta veiklos įsivertinimus. pavaduotoja įsivertinimai vyks įsivertinimuose  

mokytojams mokytojams Suorganizuoti ugdymui metų pabaigoje. mokytojų dalis  

nuolat teikiama mokymus: Mokytojai Metiniai veiklos (procentais)  

tobulinti pagalbos ,,Mokyklos vidaus  įsivertinimai  padės   

bendrąsias ir sistema. savianalizės ir  mokytojams   

profesines Susitarimai dėl įsivertinimo  nustatyti ir tobulinti   

kompetencijas mokytojų aspektai“,  savo veiklos   

remiantis įsivertinimo. ,,Kritinio loginio  aspektus.   

analitiniu Metinis mąstymo ugdymas“,     

mokinių įsivertinimas      

pasiekimų       

vertinimu ir       

asmeniniais       

prioritetais       
 
 
 

 

 Papildyti sklaidos Direktorės Gerės mokytojų Mokytojų, 80 

 medžiaga ,,Mokytojų pavaduotojo bendradarbiavimas dalyvaujančių  

1.2.2. kvalifikacijos ir s ugdymui tarp gerosios patirties  

Mokymų, kompetencijų Metodinė kolegų, skatinama sklaidoje, dalis  

vykdytų projektų tobulinimo aplankus“ taryba, saviugda  lyderystė. Po (procentais).  

refleksija ir  mokytojai mokymų bus vykdoma   

sklaida   sklaida kolegoms.   

      

1.3. Tobulinti Profesinio Direktorės Mokiniai per Mokinių, įtrauktų į 100 
profesinio informavimo , pavaduotojo praktines patirtis ugdymo karjerai  

informavimo, konsultavimo s ugdymui susipažįsta su sistemą, dalis  

konsultavimo, ugdymo karjerai Karjeros įvairiomis (procentais)  

ugdymo temos integruojamos Specialistas profesijomis   

karjerai į mokomųjų dalykų     

sistemą turinį ir klasės     

1.3.1.Papildomos valandėles.     



sutartys su 

mokymo 

centrais,  
verslo atstovais 

ir kitais išorės 

 

partneriais 

panaudojant jų 

patirtis ir  
mokomąsias 

erdves. 

 

Suorganizuoti ne  
mažiau kaip 3 

netradicinio ugdymo 

dienas mokinių 

karjeros ugdymui ( 

viena iš jų tėvų 

darbovietėse. 
Vykdyti ilgalaikį 
mokinių projektą 
apie profesijas 
taikant patirtinio 
ugdymosi strategijas. 



2. TIKSLAS. KURTI PILIETIŠKĄ , KŪRYBIŠKĄ, SVEIKĄ, SAUGIĄ BENDRUOMENĘ. 
 
 

 

Uždaviniai Priemonės Veikla Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų Rezultato vertinimo kriterijus (Strateginio 

 pavadinimas   laikas planavimo sistemoje esantys ir kiti 

      kriterijai) 
        

     Pavadinimas,  2021 m 

     mato vnt.   
2.1. Mokytojų, 2.1.1. Tėvai Tėvų Direktorės Tėvų dėmesingas įsitraukimas į Dalyvaujančių  90 
mokinių ir dalyvauja įtraukimas pavaduotojo vaikų ugdymą kuria saugius tėvų mokinio   

tėvų (globėjų) mokinių vykdant s ugdymui tarpusavio santykius. pažangos   

darnos ir pažangos ilgalaikius Psichologė Geresni mokinių ugdymosi skatinimo   

bendradarbiavi skatinimo projektus. Socialinė pasiekimai. Mažiau mokymosi veikloje   

mo siekimas veikloje Nemažiau pedagogė ir elgesio problemų. dalis (procentais)   

  kaip du kartus Kiti     

  per metus pagalbos     

  individualiai specialistai     

  aptaria su      

  mokytoju ir      

  mokiniu      

  individualią      

  mokinio      

  pažangą      

        
 2.1.2. Empatija  Direktorės Pedagogai kuria ir skatina tėvų Tėvų  80 
 grįstos Tėvai Pavaduotojas tarpusavio santykius. dalyvaujančių   
 

bendravimo ugdymui, Akivaizdūs teigiami mokyklos 
  

 
dalyvauja 

  
 kultūros klasių vadovai pokyčiai tarp pedagogų ir veikloje dalis   
 

neformaliojo 
  

 formavimas  mokinių tėvų, turintys įtakos (proc.)   

  ir formaliojo  mokinių pasiekimams.    

  ugdymo      

  veiklose, tėvų      

  darbo grupėse,      

  mokyklos      

  tarybos      
        



veikloje.  



 

 2.1.3.Pedagoginės, Tėvų  Direktorės  Teikiama Valstybės Dalyvavimas 40  

 psichologinės, įtraukimas į  pavaduotojo  tikslinga biudžeto mokymuose   

 socialinės, mokykloje  s ugdymui  ir savalaikė lėšos (procentais)   

 informacinės pagalbos  Psichologė  pagalba      

 pagalbos mokiniui  Socialinė  mokiniams,      

 mokiniams, tėvams specialistų  pedagogė  tėvams, pagal      

 teikimas tenkinant organizuojamas  Klasių  poreikį      

 mokinių poreikius veiklas,  auklėtojai  dėl      

  mokymus.    mokymosi      

      sunkumų,      

      bendravimo ar      

      elgesio      

      sutrikimų.      

            

 2.1.4.Tėvų Platformos  Direktorės  Esant  Padidės dalis tėvų, 15  

 informavimo ir Office 365  pavaduotoja  efektyviam  besidominčių   

 komunikavimo įsisavinimas  ugdymui  bendravimo  informacija apie   

 sistemos Mokymai  Psichologė  būdui kuriami  savo vaikų ugdymą   

 atnaujinimas tėvams    ir skatinami  (proc.)   

      tėvų      

      tarpusavio      

      santykiai.      

            

            
2.2. Pilietinio 2.2.1.Pilietinio Į mokomuosius  Direktorės    Mokomųjų dalykų,  80  

ugdymo ir ugdymo dalykus  pavaduotoja  Ilgalaikiuose  kuriuose    

lyderystės integravimas į visų integruotas  ugdymui  planuose  integruotas    

ugdymas mokomųjų dalykų pilietinis  Mokytojai  numatytas į  pilietinis ugdymas,    

 programas, ugdymas.    mokomuosius  dalis (procentais)    

 formalųjį  ir Konkursai,    dalykus      

 neformalųjį akcijos, šventės,    integruotas      

 švietimą išvykos.    pilietinis      

      ugdymas.      

            

 2.2.2.Pilietinių Veiklių mokinių  Direktorės  Mokyklos  Bendruomenės  95  

 akcijų klubas inicijuoja  pavaduotoja  bendruomenė  narių skaičiaus    



 
 organizavimas ir mokyklos ugdymui dalyvauja  dalis (procentais)  

 dalyvavimas  bendruomenės Mokytojai pilietinėse    

 pilietinėse,  dalyvavimą Veiklių akcijose    

 socialinėse  pilietinėse mokinių ir renginiuose.    

 veiklose  akcijose, klubas Ugdomos    

   socialinės  mokinių    

   veiklose.  ir visų    

     bendruomenės    

     narių    

     pilietinės    

     vertybės.    
 

 

3. TIKSLAS. KŪRYBIŠKUMĄ IR MOKYMĄ(SI) SKATINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS. 
 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Planuojami Lėšų poreikis Rezultato vertinimo kriterijus (Strateginio planavimo 

 pavadinimas  rezultatai ir jų ir numatomi sistemoje esantys ir kiti kriterijai)  

   laikas finansavimo     
    

šaltiniai 
    

    Pavadinimas, 2019 m. 2020 m. 2021 m.      

     mato vnt.    
         

3.1.Kurti 3.1.1..Ugdomųjų Direktorė Tvarkomos, Valstybės Atnaujintų 15 25 35 
patyriminę ir patalpų ir mokinių Direktorės atnaujinamos, biudžeto lėšos edukacinių    

virtualią poilsio aplinkos pavaduoto pagal galimybes Savivaldybės aplinkų dalis    

aplinką kūrimas. Koridorių jai ir lėšos (spec. nuo bendro    

 erdvių pritaikymas ugdymui poreikius lėšos) pastato ploto    

 edukacijai ir ūkiui įrengiamos 2 proc. GPM (procentais)    

   naujos lengvatos     

   mokomosios ir lėšos     

   poilsio erdvės. Rėmėjų lėšos     

   Kuriamos      

   jaukios,      

   modernios      

   ugdymo (si)      

   aplinkos.      
 3.1.2.Kompiuterinių Direktorė Atnaujinamas Valstybės Mokytojų, 35 40 50 
 mokomųjų Direktorės ugdymo turinys, biudžeto lėšos naudojančių    

 programų įsigijimas pavaduoto orientuotas į Savivaldybės kompiuterines    

 ir tinkamas jai tyrinėjantį ir lėšos programas    

 diegimas ugdymui probleminį  ugdymo turinio    

  ir ūkiui mokymą (si)  atnaujinimui,    

     dalis (proc.)    



3.2.Mokinių 3.2.1.Skaityklos Direktorė Tobulinami Savivaldybės Mokinių, 45 55 75 
saviraišką, erdvių pritaikymas Direktorės mokinių lėšos ir spec. besinaudojančių    

darbą grupėse mokymui (si) pavaduoto skaitymo lėšos skaitykla    

ir  jai įgūdžiai – 2 proc. GPM kaip    

komandinį  ugdymui mokiniai lengvatos lėšos mokymo (si)    

darbą  ir ūkiui supažindinami  erdve, dalis    

skatinančių   su  (procentais    

aplinkų   įvairiomis      

kūrimas   skaitymo      
   strategijomis;      

   mokiniai      

   kryptingai ir      

   tikslingai sieks      

   geresnių lietuvių      

   kalbos      

   pasiekimų; bus      

   stiprinami      

   skaitymo      

   gebėjimai, gerės      

   raštingumo      

   rezultatai      

 3.2.2.Lauko erdvių Direktorė Įrengiama 2 proc. GPM Mokinių dalis, 35 50 90 
 mokomaisiais Direktorės papildoma lengvatos lėšos užimta sporto    

 tikslais pritaikymas pavaduoto žaidimų- Rėmėjų lėšos ir sveikatinimo    

  jai treniruoklių  veiklomis nuo    

  ugdymui aikštelė pradinių  bendro    

  ir ūkiui klasių mok.  mokinių    

   Skatinamas  skaičiaus    

   Ugdymas (is)  progimnazijoje    

   lauke  (procentais)    

   pritaikytose      

   erdvėse      

   sveikatinimo ir      

   sporto tikslais      

 3.2.3.Sporto Direktorė Atnaujinti sporto Savivaldybės Patrauklesnių 20 75 90 
 aikštyno renovacija Direktorės aikštyno bėgimo lėšos (spec. ir kokybiškesnių    

  pavaduoto takai lėšos) pamokų dalis    

  jas ūkiui kokybiškesniems Rėmėjų lėšos (procentais)    

   kūno kultūros ir 2 proc. GPM     

   sporto lengvatos lėšos     

   užsiėmimams      

         



 

VI SKYRIUS 
 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

(Pateikiama informacija apie pasiektus faktinius įtaigos veiklos rezultatus, sutampančius su esančiais Strateginio planavimo sistemoje; 
kokie finansavimo šaltiniai ir koks yra įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.)  

 

1 Tikslas -  
 Pasiektas faktinis rezultatas Valstybės SavivaldybėsSpecialiosiosParama Kiti 

(sutampantis su esančiu Strateginio    

 planavimo sistemoje)    

2019 m. 2020 m. 2021 m.     
1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 
 

 

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus). 
 
 

 

PRITARTA 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 

tarybos 2020 m. gruodžio 9 d. 

posėdžio protokolu Nr. PT-3 


