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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA

2021 METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS

I. SKYRIUS
 BENDROJI DALIS

Beržų  progimnazijos  2021  metų  veiklos  planas  (toliau  –  planas),  skirtas  progimnazijos  veiklai  organizuoti,  parengtas  vadovaujantis  Panevėžio  Beržų
progimnazijos strateginiu veiklos planu 2020–2022 metams, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, 2019 m. progimnazijoje
vykusio išorinio rizikos vertinimo ataskaitos duomenimis, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų duomenimis, atsižvelgiant į strategines švietimo
tendencijas respublikoje ir Panevėžio mieste, apima Ugdymo plano 2020-2021 m.m. įgyvendinimą ir numato Ugdymo plano 2021-2022 m.m. gaires.
Panevėžio Beržų progimnazija teikia pradinį ir pagrindinį ugdymą (pirmos pakopos) Panevėžio miesto mokiniams. 

INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ

Mokinių, klasių komplektų skaičius ir kaita per trejus metus:

Klasė                        2017-2018 m. m.                        2018-2019 m. m.                        2019-2020 m. m.
Klasių komplektų
skaičius

Mokinių skaičius Klasių
komplektų
skaičius

Mokinių skaičius Klasių komplektų
skaičius

Mokinių skaičius

1 1 26 1 26 1 22
1 specialioji 1 6 1 6 1 5
2 2 44 1 24 1 25
2 specialioji 1JJ 6 1 6
3 2 41 2 42 1 22
3 specialioji 1 6
4 2 36 2 38 2 41



5 2 39 2 37 2 32
6 2 36 2 41 2 3
7 2 36 2 36 2 37
8 2 34 2 34 2 40
Iš  viso
mokinių

298 290 270

Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos ir kaita per trejus metus: 

Kategorija 2017-2018 m. m. 2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m.
Ekspertai 1
Metodininkai 16 14 12
Vyresnieji mokytojai 16 17 15
Mokytojai 5 3 3
Iš viso mokytojų 37 35 30

Progimnazijoje dirba ir teikia specialiąją švietimo pagalbą ir paslaugas šie specialistai:  
socialinis pedagogas;  
psichologo asistentas;  
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas; 
profesijos patarėjas
3 specialieji pedagogai;
2 logopedai.
4 mokytojų padėjėjai.

Progimnazijoje 2020 m. rugsėjo 1 d. veikia 1-4 specialiosios klasės mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, kuriose mokosi 19 mokinių.  4 mokiniams
skirtas  mokymas namuose. 67 mokiniams nustatyti  specialieji  ugdymosi poreikiai (specialiosiose klasėse – 19 mokinių, 1–4 bendrojo ugdymo klasėse – 12
mokinių, 5–8 klasėse – 36 mokiniams), iš jų 3 mokiniai mokosi pagal individualizuotą programą. 12 mokinių nustatyti nedideli specialieji ugdymosi poreikiai, 19
mokinių – vidutiniai, 36 mokiniams – dideli. Daugumai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių reikalinga logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio
pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba. Nemokamas maitinimas teikiamas 38 proc. mokinių, 12,8 proc. mokinių gauna socialinę paramą mokymo
priemonėms įsigyti.

Neformalus švietimas.  Progimnazijoje  2020 m. rugsėjo 1 d.  vykdomos 25 neformaliojo vaikų švietimo programos – sporto ir  sveikos gyvensenos,  meninio
ugdymo, gamtosaugos ir ekologinio ugdymo, skaitymo įgūdžių ugdymo ir kūrybiškumo, STEAM, IKT. Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko apie 65 proc.
mokinių. Dalis mokinių lanko ne po vieną neformalaus švietimo užsiėmimą.



Mokinių akademiniai pasiekimai:
Mokslo metai Mokinių  sk.  ir

pažangumas
Mokinių  pasiekusių
aukštesnįjį  ir  pagrindinį
pasiekimų lygius dalis

Su nepatenkinamais pažymiais keltų į aukštesnę klasę mokinių skaičius
1-4 klasė 5-8 klasės Bendras

2017-2018 m.m. 288 (91,6%) 136 (47,2%) 1 2 3
2018-2019 m.m. 291 (97,4%) 129 (44,4%) 1 2 3
2019-2020 m.m. 266 (100%) 135 (50,8%) 0 0 0

Progimnazijos mokinių laimėjimai olimpiadose, konkursuose:

Data Pasiekimai Mokinio vardas, pavardė Klasė Renginio lygmuo Atsakingas mokytojas
2020-01-28 ll vieta 20 mokinių 5-6 Tarpmokyklinės varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs’’

estafetės

Alvidas Krulys

2020-02-04 ll vieta 20 mokinių 5-6 Pusfinalio ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs’’

varžybos

Alvidas Krulys

2020-02-10 lV vieta 20 mokinių 5-6 Finalinės ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs’’

varžybos mieste.

Alvidas Krulys

2020 m. 1 vieta Rugilė Gaižauskaitė 7a Bėgimo varžybos mieste olimpinio 
rekordininko A. Aleksejūno taurei laimėti

Alvidas Krulys

2020 m. III vieta Aurėja Kučiauskaitė 8b Meninio skaitymo konkursas (miesto etapas). Vaida Batavičienė

2020 m. 
balandis

 I laipsnio 
diplomas

Matas Dumbauskas 4a Anglų kalbos „Kings“ olimpiada Ramunė Karosienė

2020 m. 
balandis

 II laipsnio 
diplomas

Gvidas Kemeklis 5a Anglų kalbos „Kings“ olimpiada Ramunė Karosienė

2020 m.  II laipsnio  Gvidas Kemeklis 5a „Kings“ lietuvių kalbos olimpiada Vaida Batavičienė



diplomas
2020 m. 
spalis

I laipsnio 
diplomas

 Tomas Valionis 2a Anglų kalbos „Kings“ olimpiada Ramunė Karosienė

2020 m. 
spalis

I laipsnio 
diplomas

Emilis Pilipavičius 2a Anglų kalbos „Kings“ olimpiada Ramunė Karosienė

2020  m.
spalis

I laipsnio 
diplomas

Emilis Čepulis 4a Anglų kalbos „Kings“ olimpiada Ramunė Karosienė

2020 m. Diplomantė - 
apdovanota 
šeimos 
fotosesija

Roberta Rakašiūtė 3a Piešinių konkursas „Mano šeimos gėlė“. Vaida Ūsienė

2020 m.
rugsėjis

Mokykla 
apdovanota 
15-tą kartą 
Žaliąja 
vėliava ir 
aplinkosaugos
švietimo  
fondo 
sertifikatu

260 mokinių 1-8 Vaida Ūsienė,
Ramunė Karosienė

Diplomantė. Vaiva Kolodiažnaja  4a Respublikinis kompiuterinis piešinių 
konkursas „Mano vasaros pasaka“

Vaida Ūsienė

2020 m. III vieta Amandas  Bartuškevičius 8a Geografijos žinių respublikinis  konkursas 
„Pažink Lietuvą ir pasaulį“

Evelina Jackevičienė

2020m. 
kovas

apdovanotas ,
,Žaliuoju 
diplomu  “

 Martynas Staškūnas 8a Gamtos mokyklos organizuotas   konkursas – 
akcijoja ,,Padovanok namus sparnuočiui“

Tadas Jakas

2020 m. Laureatas  Karolis Laužikas 1 spec. kl. Respublikinė virtuali  vaikų piešinių paroda – 
konkursas „Mano pasaulis“.

Asta Kriščiūnienė

2020 m. Laureatas Deividas Jatužis 1 spec. kl. Atliekų antrinio panaudojimo konkursas 
„Antrasis gyvenimas“.

Asta Kriščiūnienė



Projektinė veikla:

Projektai Pavadinimas / dalyvavusių mokinių skaičius (proc. nuo bendro mokinių skaičiaus)
Socialiniai Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu saugus ir užimtas-5” (150 mok.)

Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Saugus ir užimtas-5” (150 mok.)
Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio projektas “Vasaros mozaika-4” (35 mok.)
Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų rudens poilsio projektas “Spalvoti burbulai” (35 mok.)
Socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST: 1-4 klasėse – Laikas kartu, 5-8 klasėse – Paauglystės kryžkelės (266 mok.)
Projektas 8 klasių mokiniams  "Kodėl man gera būti savanoriu" (36 mok.)
Socialinis ekologinis projektas „Laimingas vanduo“(90 mok.)

Mokomieji Edukaciniai konkursai Kings (91 mok.), Kengūra, (13 mok.), Mokslo-Lab (57 mok.)
Projektas,, Afrikinių sraigių auginimas“ (110 mok.)
Projektas ,, Pievagrybių auginimas“  (106 mok.)
Projektas ,,Tropinio drugelio auginimas“ (6 mok.)
Projektas ,, Daržas ant palangės“ (6 mok.)
Projektas "Lietuvos etnografinių sričių - istorinis, gamtinis, mokslinis paveldas" (40 mok.)
Projektas ,,Pasidaryk instrumentą , kuriuo groti būtų įdomu“ (67 mok.)

Bendruomenės „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto pokyčio projektas „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“
(260 mok.)
Projektas ,,Kalėdinės dekoracijos“ (134 mok.)

Tarptautiniai Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa(266 mok.)
Tarptautinis projektas “Mažiau šiukšlių” (120 mok.)

Progimnaziją baigusių 8 klasių mokinių tolimesnė karjera:

Toliau mokosi Mokinių skaičius Procentai
J. Balčikonio gimnazijoje 4

87,5%

J. Miltinio gimnazijoje 11
V. Žemkalnio gimnazijoje 2
5-oje gimnazijoje 11
R. Sargūno sporto gimnazijoje 1
„Minties“ gimnazijoje 5
Kupiškio raj. Subačiaus gimnazijoje 1
Panevėžio profesinio rengimo centre 5 12,5%



   

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS IR IŠORINIS VERTINIMAS  

       
         Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados:
         2018 m.  stiprusis veiklos aspektas –  2.4. 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai; silpnasis veiklos aspektas – 2.4.2. Mokinių įsivertinimas.
         2019 m.  stiprusis veiklos aspektas – 3.1.1.Orientavimasis į mokinių poreikius; silpnasis veiklos aspektas – 1.2.1. Savivaldumas mokantis.
         2020 m. stiprusis veiklos aspektas – 3.1.1.Orientavimasis į mokinių poreikius; silpnasis veiklos aspektas – 1.2.1. Savivaldumas mokantis.
         2019 m. gegužės 20-22 d. išorinio rizikos vertinimo metu nustatyti progimnazijos gerai vykdoma veikla ir rizikinga veikla.
         Gerai vykdoma progimnazijos veikla:  
         nuoseklus gamtosauginio ir sveikatinimo vertybinių nuostatų formavimas ir ugdymas; 
         ugdymo turinys (mokomoji medžiaga) siejama su kitais mokomaisiais dalykais, gyvenimo praktika ir mokinių turima patirtimi;  
         švietimo pagalbos specialistų darbas, ugdymas ir pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
         Rizikinga progimnazijos veikla: 
         mokymo(si) pasiekimai ir pažangos aptarimas; 
         mokyklos bendruomenės susitarimai dėl ugdymo kokybės ir kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės;  
         savivaldis mokymasis. 
        

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Vykdant 2020 m. veiklos planą buvo iškelti tikslai ir uždaviniai bei numatytos priemonės jiems įgyvendinti:
1. tikslas:  gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) pasiekimus.
Uždaviniai: 
1. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas.
100% progimnazijos mokytojų patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas dalyvaudami bent 2 kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (iš viso 1652,5 val.,
vienam mokytojui tenka 57 val.).  Progimnazijos mokytojams organizuoti  4 bendri seminarai:  A. Landsbergienės seminaras „Mokinių bendrųjų kompetencijų
ugdymas  bendradarbiaujant  su  tėvais“,  O.  Saranienės  seminarai  „Šiuolaikinė  pamoka“  ir  “Skaitmeninis  mokymas  ir  mokymasis”,  J.  Ladygienės  seminaras
„Patirtinio mokymosi galimybės“,  kuriuose dalyvavo 97% mokytojų.  Sudarytas ugdomosios veiklos stebėsenos planas,  tačiau dėl paskelbtos valstybės lygio
ekstremalios situacijos, karantino ir mokinių ugdymo nuotoliniu būdu negalėjome įgyvendinti atvirų pamokų stebėsenos kontaktiniu būdu, stebėta ir aptarta 17
nuotolinių pamokų. Visose stebėtose pamokose buvo bandoma dirbti šiuolaikiškai.   Nuotoliniame ir kontaktiniame ugdyme 90% mokytojų ir 100% mokinių
pamokose naudoja Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas bei kitus skaitmeninius išteklius. 95% mokytojų integruoja bendrąsias kompetencijas į dalyko turinį,
60% mokinių atpažįsta bendrąsias kompetencijas ir geba jas taikyti, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi ir aktyviai įsitraukia į veiklas pamokose. Sudarytas
integruotų pamokų planas.  Gamtamokslinio,  socialinio ugdymo, matematikos,  informacinių technologijų,  dailės ir  technologijų  metodinės grupės mokytojai
pravedė 23 integruotas pamokas, kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės mokytojai - 32, specialiosiose klasėse dirbantys mokytojai - 10,
pradinių  klasių  mokytojai  -  41.  Iš  viso  pravestos  106  integruotos  pamokos.  Siekdami  didinti  mokinių  motyvaciją  mokytis,  mokytojai  aktyviai  organizavo



ugdomąsias veiklas skirtingose edukacinėse aplinkose. Organizuota 116 pamokų mokyklos išorės ir vidaus erdvėse, bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje,
robotikos  centre  „RoboLabas”,  Skaistakalnio  parke  ir  kitur.  Atliktas  mokinių  neformaliojo  švietimo  poreikio  tyrimas,  atsižvelgiant  į  mokinių  poreikius  ir
progimnazijos strategiją parengtos ir įgyvendintos 2 naujos STEAM pakraipos neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko apie
65% mokinių. Dalis mokinių lanko ne po vieną neformalaus švietimo užsiėmimą. Siekiant gerinti mokinių akademinius pasiekimus, 1–4 klasėse skirtos lietuvių k.,
matematikos, anglų k. konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, 1 klasėje - skaitymo gebėjimų ugdymui, 3-4 klasėse – informacinių
komunikacinių gebėjimų ugdymui. 5–8 klasėse skirtos visų mokomųjų dalykų, išskyrus dorinį, meninį, fizinį ir technologinį ugdymą, konsultacijos gabiems ir
mokymosi  sunkumų turintiems  mokiniams,  taip  pat  5-8 klasėse  skirtos  konsultacijos  skaitymo gebėjimų ugdymui,  5  klasėse  -  informacinių  komunikacinių
gebėjimų ugdymui bei 5-6 klasėse, kuriose ugdoma nemaža dalis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,  skirtos lietuvių kalbos ir matematikos pamokos,
kai pamokoje kartu dirba dalyko mokytojas ir specialusis pedagogas. Konsultacijas pagal poreikį lankė 45% mokinių. Progimnazijoje po I ir II pusmečių visuose
lygmenyse analizuoti mokinių pasiekimai ir lankomumas bei numatytos priemonės pasiekimams ir lankomumui gerinti, suplanuoti tolesni žingsniai mokytojams,
klasės  auklėtojams,  metodinėms  grupėms,  metodinei  tarybai,  administracijai.  Prieš  I  ir  II  pusmetį  suplanuoti  mokinių  pasiekimų lūkesčiai,  atlikta  išsikeltų
pasiekimų lūkesčių  įgyvendinimo analizė,  aptartos  priežastys,  trukdžiusios  pasiekti  išsikeltus  lūkesčius,  pateiktos  rekomendacijos  mokiniams  ir  mokytojams
planuojant sekančio pusmečio pasiekimų lūkesčius. Suplanuotas klasių ir mokomųjų dalykų pažangumo, mokymosi kokybės ir lankomumo kokybinis pokytis I ir
II pusmečiui lyginant su buvusiu pusmečiu, suplanuoti darbo būdai ir metodai numatytam kokybiniam pokyčiui po pusmečio pasiekti, analizuotos priežastys,
trukdžiusios pasiekti suplanuotą kokybinį pokytį, atliktas kokybinio pokyčio tarpinis ir galutinis įsivertinimas, pateiktos rekomendacijos sekančiam pusmečiui dėl
mokinių pasiekimų gerinimo visais lygmenimis. Visos taikytos priemonės įtakojo mokinių pasiekimus ir lankomumą. Lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020
m.m. progimnazijos pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 9,2% ir siekia 54,5%, 49,2% sumažėjo praleistų pamokų skaičius,
nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo nuo 1896 pamokų iki 29 nepateisintų pamokų. Pradinėse klasėse pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi
kokybė padidėjo 9,8% ir siekia 56%, 59,3% praleista mažiau pamokų, nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo nuo 206 iki 0 nepateisintų pamokų. 5-8 klasėse
pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 8,5% ir siekia 52,9%, 43,2% praleista mažiau pamokų, nepateisintų pamokų skaičius
sumažėjo nuo 1690 iki 29 nepateisintų pamokų.
2. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas.
Suremontuotas, aprūpintas naujais baldais ir reikiamomis priemonėmis 1 kabinetas, skirtas specialiajai klasei. Specialiųjų klasių mokinių ugdymo procesui įsigytas
interaktyvių grindų rinkinys.  Įrengta gamtos mokslų laboratorija, įsigytos priemonės gamtos mokslų laboratorijai: „Eksperimentų rinkiniai „Ką tu jauti, matai,
girdi“ 5-8 klasei, „Mano kūnas, mano sveikata“ 5-8 klasei, gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 2-8 klasei,  5 mokykliniai ir 1 skaitmeninis mikroskopas, 3
mikroskopinių preparatų rinkiniai, teleskopas, 3 nešiojamos vandens tyrimo laboratorijos, skaitmeninis vandens kietumo matuoklis, dinamometras, PH jutiklis.
roboto  konstravimo  rinkinys. Gamtos  mokslų  laboratorija  naudojasi  gamtamokslinio  ugdymo,  pradinių  klasių  mokytojai,  vedami  neformaliojo  švietimo
užsiėmimai,  skirti  eksperimentams,  tyrinėjimams.  Gamtamokslinio  ugdymo pasiekimai  2019-2020 m.m.  lyginant  su 2018-2019 m.m.  pagerėjo  2%. Atliktas
skaityklos remontas, įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, visose progimnazijos vidaus erdvėse įrengtas WI FI ryšys, įsigyti 34  planšetiniai ir 2 nešiojami kompiuteriai,
10 skaitmeninių kamerų, 3 garso kolonėlės. Tai suteikė galimybę visiems mokytojams ir mokiniams pamokose mokymo(si) tikslais naudotis interneto prieiga,
vesti pamokas kitose mokyklos vidaus erdvėse. Nupirktos „EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijos 90% mokytojų ir 100% mokinių 2020-
2021 m.m., 6 skaitmeninių - edukacinių užduočių komplektai Nuotoliniame ir kontaktiniame ugdyme 90% mokytojų ir 100% mokinių pamokose ir namų darbų
atlikimui naudoja Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas.
Dėl tik 2020 metų spalio mėnesį pervestų „Kokybės krepšelio“ projekto lėšų neįgyvendintas skaityklos pritaikymas aktyviam mokinių mokymui(si), neįrengta 
lauko klasė. Dalies įsigytų priemonių negalėjome panaudoti mokinių ugdymui dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.



3. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas.
Organizuoti 1-8 klasių nuotoliniai tėvų susirinkimai su klasių auklėtojais ir dėstančiais mokytojais, vykdyti trišaliai individualūs pokalbiai, kurių metu aptarta
mokinių asmeninė pažanga ir pasiekimai,  lankomumas, tolesni veiksmai dėl mokinių pasiekimų gerinimo, aptartos nuotolinio ugdymo sėkmės, problemos ir
sprendimo  būdai.  Susirinkimuose  dalyvavo  70% mokinių  tėvų.  Tėvams  teiktos  rekomendacijos  per  e.  dienyną:  dėl  mokinių  ugdymo,  nuotolinio  mokymo
organizavimo,  lankomumo,  saugaus  darbo  internete,  parengtas  informacinis  lankstinukas  apie  2020-2021  m.  m.  mokyklos  veiklą  bendruomenės  nariams,
„Lavinamųjų žaidimų rekomendacijos“,  „Emocijų atpažinimo žaidimas“, „Savivaldus mokymasis. Problemų įveikimas“, „Vaiko motyvavimas bei palaikymas“.
Organizuoti  bendri  renginiai  mokiniams,  tėvams  ir  mokytojams:  Užgavėnių  šventė,  Kaziuko  mugė,  Rugsėjo  1-osios  šventė,  kalėdiniai  renginiai  virtualioje
aplinkoje. 
Progimnazijoje  vyko  kolegialus  mokytojų  bendradarbiavimas.  Metodinės  tarybos  pirmininkė  konsultavo  mokytojus  įvairiais  metodinės  veiklos  aspektais.
Mokytojai  metodinėse  grupėse  vykdė  sklaidą  pasidalindami  įgyta  patirtimi  kvalifikacijos  tobulinimo  renginiuose,  kartu  planavo,  vedė  ir  aptarė  integruotas
pamokas, mokytojai dalykininkai bendradarbiavo su padinių klasių mokytojais vesdami pamokas pradinių klasių mokiniams, organizuodami jiems edukacines
veiklas. Visų metodinių grupių mokytojai pasidalino gerąja patirtimi kaip sekasi ugdyti mokinius nuotoliniu būdu, įvardijo sėkmes: naudojimąsi skaitmeninėmis
EMA, EDUKA mokymosi aplinkomis, gerą pamokų lankomumą, mokinių  prisijungimą prie vaizdo pamokų. Informacinių technologijų mokytoja konsultavo
mokinius,  tėvus,  mokytojus  kaip  prisijungti  prie  virtualios  mokymo(si)  platformos,  sukurti  mokinių  grupes,  naudotis  skaitmeniniu  ugdymo  turiniu.
Gamtamokslinio ugdymo ir pradinių klasių bei specialiųjų klasių mokytojai dalinosi patirtimi kaip organizuoti ir vykdyti STEAM veiklas, bendradarbiavo su
robotikos centru „RoboLabas“, Gamtos mokykla.  Istorijos mokytojas  T. Puodžiūnas metodinėje grupėje ir seminare “Šiuolaikinė pamoka“ pasidalino patirtimi
apie šiuolaikinės pamokos planavimo uždavinius ir jų įgyvendinimą pamokoje, rusų k. mokytoja S. Arlauskienė pasidalijo patirtimi kaip taiko pamokose grupinio
darbo įsivertinimo grafiką, kuriame mokiniai turi atsakyti į klausimus bei pasiskirstyti vaidmenimis. Logopedė A. Banelytė   pristatė Brain-Boy aparatą ir jo
naudojimo galimybes: ,,Girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimas ir lavinimas taikant  Brain – Boy  aparatą“. Klasės auklėtojai metodinėje grupėje
dalinosi įvairiomis naudingomis mokomosiomis nuorodomis, mokomosiomis knygomis, internetinėmis svetainėmis, edukaciniais filmais, kuriuos galėtų pritaikyti
klasės auklėtojo veikloje. O. Saranienės seminare „Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“ istorijos mokytojas T. Puodžiūnas pasidalino patirtimi apie mišraus
mokymosi modelių taikymą istorijos pamokoje, lietuvių kalbos mokytoja V. Batavičienė parengė ir pristatė pranešimą „Priemonių ir šaltinių įvairovė stiprinant
mokinių kompetencijas lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje“, pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė parengė ir pristatė pranešimą  „Sratch programos taikymas
pamokose“, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė R. Ručinskaitė-Špokevičienė parengė ir pristatė pranešimą „Klasės valandėlė. Patyčios ir jų prevencija“,
specialiosios klasės mokytoja  A. Pupštienė parengė ir  pristatė  pranešimą „Pamokos struktūros vaizdavimas simboliais  Attention autism metodu”. Mokytojai
dalinosi vestų pamokų aprašais su Panevėžio miesto ir šalies pedagogais interneto svetainėje “SEMIplius”: dailės mokytoja J. Jasinskienė įkėlė dailės pamokos
aprašus: 6-7 klasei "Vitražinis atvirukas" ir 5-6 klasei  „Bareljefas. „Kartono plastika“, pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė įkėlė pasaulio pažinimo pamokos 4
klasei  aprašą „Tiltai“.  Specialiosios  klasės mokytoja  A. Pupštienė parengė ir  vedė  8 ak.  val.  seminarą  Pasvalio  rajono pagalbos  mokiniui  specialistams  ir
pedagogams ,,Ugdyti autistišką vaiką – misija įmanoma“. Specialiosios klasės mokytoja A. Kriščiūnienė skaitė pranešimą seminare „Specialiojo pedagogo veikla
nuotoliniame mokyme (formos, būdai, metodai, priemonės)“  tema: „ Būdai, formos nuotoliniu būdu ugdant mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų 1
specialiojoje  klasėje“.  Direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  R.  Macė,  kuri  yra  projekto  „Lyderių  laikas  3“  Panevėžio  miesto  pokyčio  projekto  kūrimo  ir
įgyvendinimo kūrybinės komandos narė, inicijavo progimnazijoje STEAM veiklas, įsteigė mokykloje „Mažąją kūrybinę komandą“ STEAM veiklos organizuoti ir
vykdyti, įtraukė visą progimnaziją į Panevėžio miesto vykdomo pokyčių projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį
mokymąsi“ vykdymą.
2. tikslas:  plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si).
Uždaviniai: 



1. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas.
Progimnazija dalyvauja „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto kūrybinės komandos vykdomame pokyčio projekte „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant
STEAM srities dalykų patirtinį  mokymąsi“. Parengtas STEAM veiklų įgyvendinimo progimnazijoje planas, kuris yra Panevėžio miesto kūrybinės komandos
pokyčio projekto plano dalis, sudaryta „Mažoji kūrybinė komanda“ STEAM veikloms organizuoti. Kas 2 mėnesius teikti pasiūlymai Panevėžio miesto kūrybinei
komandai  dėl  pokyčio  projekto  įgyvendinimo.  Gamtamokslinio  ugdymo,  matematikos  ir  informacinių  technologijų  mokytojai  kėlė  dalykines  kompetencijas
seminaruose  „Įrankiai  įtraukioms  STEAM veikloms mokykloje“,  „STEAM kompetencijų  gilinimas.  Gamtamokslinei  tiriamajai  veiklai  skirtų  priemonių  5-8
klasėms  taikymas  ugdymo  procese“,  3  pradinių  klasių  mokytojai  -  „STEAM  pamokos  vertybių  sistemos  formavimas:  mokinys  kaip  proceso  ir  rezultato
indikatorius“. Biologijos mokytoja supažindino ir pristatė pradinių klasių mokytojams gamtos mokslų laboratorijoje esančias priemones ir aptarė jų panaudojimo
galimybes pradinių klasių pasaulio pažinimo pamokose.  Direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui dalijosi  gerąja  patirtimi įgyvendinant  STEAM veiklas Panevėžio
miesto kūrybinėje komandoje,  mokytojai  – mokyklos interneto svetainėje,  mokyklos facebook, 3 STEAM pamokų aprašus patalpino į „SEMIplius“ virtualią
aplinką, pristatė progimnazijoje vykdomas STEAM veiklas kitų Panevėžio miesto mokyklų mokytojams. Pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė parengė 2 STEAM
veiklų scenarijus su Kraštotyros muziejumi ir 2 STEAM veiklų scenarijus su UAB „Povydė“ Vasaris, pristatė progimnazijos pradinių klasių mokinių STEAM
veiklas ir teikė pasiūlymus dėl  integruotų pamokų organizavimo robotikos centro ,,RoboLabas” metodininkams.  Progimnazijoje veikia 4 neformalaus švietimo
būreliai, skirti STEAM veiklai: „Eksperimentuko laboratorija“, Mažieji tyrinėtojai“, „Tyrinėtojai“, „Tyrinėk, atrask, pažink“. Progimnazijoje ir kitose institucijose
organizuotos ir įvykdytos 163 STEAM veiklos 1-8 klasių mokiniams: 65 veiklos – specialiųjų klasių, 71 veikla pradinių klasių ir 27 veiklos 5-8 klasių mokiniams.
16 STEAM veiklų vyko robotikos centre „RoboLabas“, 7 – Gamtos mokykloje, 1- M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje, 33 – progimnazijos gamtos
mokslų  laboratorijoje.  Vykdyti  ilgalaikiai  STEAM  projektai:  Pradinėse  ir  specialiosiose  klasėse  „Afrikinių  sraigių  auginimas“,  „Pievagrybių  auginimas“,
„Tropinio drugelio auginimas“, 4 spec. klasėje – „Daržas ant palangės“. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo robotikos centro „RoboLabas“ organizuotame konkurse
„LEDinės kalėdos“, parengė ir patalpino į virtualią aplinką darbus: „Kalėdiniai žibintai“ ir „Kalėdinis namelis“. 
STEAM veiklose dalyvavo 95% mokinių. Tai skatino mokinius domėtis gamtos mokslais, kėlė mokinių motyvaciją mokytis, mokiniai patobulino tiriamosios
veiklos įgūdžius, visa tai įtakojo ir mokinių gamtamokslinio ugdymo ir pasaulio pažinimo pasiekimus. Lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m. mokinių
gamtamokslinio ugdymo ir pasaulio pažinimo pasiekimai pagerėjo 2%.
2. Savivaldaus mokymosi gebėjimų stiprinimas.
2020 m. progimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas savivaldžiam mokinių mokymuisi. 1-8 klasių mokiniai, padedant mokytojui, planavo savo mokymąsi
išsikeldami kiekvieno mokomojo dalyko pasiekimų lūkesčius, numatydami konkrečius žingsnius kaip juos pasiekti,  analizavo kaip jiems sekėsi juos pasiekti,
įvardino priežastis kodėl nepavyko. 1-8 klasių auklėtojai, mokomųjų dalykų mokytojai kartu su mokiniais planavo pusmečio mokymosi kokybės, pažangumo ir
lankomumo kokybinį pokytį, vykdė tarpinį įsivertinimą ir įgyvendinimo analizę, numatė būdus ir metodus sekančiam etapui. Didelės įtakos mokinių savivaldžiam
mokymuisi turėjo ir nuotolinis ugdymas. Mokytojai pateikdavo mokiniams mokomojo dalyko veiklų atlikimo ciklą savaitei su nurodytais atlikimo terminais, teikė
mokiniams  pagalbą  mokantis  vaizdo pamokų ir  konsultacijų  metu.  Mokiniams buvo suteikta  galimybė  patiems  pasirinkti  užduočių  atlikimo būdą,  susirasti
reikiamą informaciją,  planuoti savo mokymosi laiką.  Po kiekvieno mokomojo ciklo buvo aptariama mokinio individuali  pažanga ir pasiekimai.  70% stebėtų
nuotolinių pamokų mokytojai skatino aktyvų mokinių mokymąsi, mokymosi tikslų kėlimą, taikė veiksmingus išmokimo, pažangos stebėjimo ir patikrinimo būdus,
vertinimas buvo grindžiamas konkrečiais kriterijais. Tai įtakojo ir mokinių akademinius pasiekimus. Lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m. progimnazijos
pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 9,2% ir siekia 54,5%.
3. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas.



Parengtas ir įgyvendintas 2020 m. ugdymo karjerai veiklos planas. Ugdymo karjerai prioritetas 2020 metais buvo skirtas mokinių savanorystės skatinimui. Įsteigta
asociacija ,,Geras darbas avansu“. Pravestas karjeros ugdymo ir dorinio ugdymo pamokų ciklas (8 pamokos) 7-8 klasių mokiniams ,,Savanorystė. Savanorystės
galimybės mūsų mieste“. Vykdytas  projektas 8 klasių mokiniams “Kodėl man gera būti savanoriu?", organizuoti susitikimai su “Metų savanoris 2020”  Daugvydu
Staniūnu, ,,Atvira erdvė jaunimui“, Maisto banko Panevėžio padalinio,  Diamond‘s Style vadovais. Vyko 5-8 klasių mokinių savanorystė gyvūnų prieglaudoje ir
Maisto banko akcijoje  pakuojant  maisto davinius.  Ugdymas karjerai  buvo integruotas  205 pamokose.  Pravestos  53 klasės valandėlės:  1-4 klasėse 21 klasės
valandėlė savęs pažinimo temomis, 5-8 klasėse - 32 klasės valandėlės profesijų pažinimo, karjeros planavimo temomis. 7-8 klasių mokiniams organizuota karjeros
viktorina  –  konkursas  ,,Karjeros  keliu“.  8  klasių  mokiniai  dalyvavo   ugdymo  karjeros  protmūšyje  J.  Balčikonio  gimnazijoje.  Pravestos  37  individualios
konsultacijos  mokymosi  krypties  pasirinkimo klausimais  8  klasių mokiniams,  6  konsultacijos  klasių auklėtojams ugdymo karjerai  klausimais.  Organizuotos
ugdymo karjerai išvykos pradinių klasių mokiniams į FreeMotion sporto klubą, JK kepyklėlę, Panevėžio muzikos mokyklą, k/c. ,,Garsas“, 8 klasių mokiniams 4
išvykos į Panevėžio profesinio rengimo centrą ir Panevėžio miesto gimnazijas, 5-8 klasių mokiniai 4 dienas dalyvavo festivalyje ,,Europos kinas ir dieną ir naktį
2020“. Progimnazija sudarė sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui ir mokymuisi visą
gyvenimą. Įvairiose ugdymo karjerai veiklose dalyvavo 95% mokinių. 100% 8 klasių mokinių toliau tęsia mokslą, iš jų 87,5% gimnazijose, 12,5% profesinio
rengimo centre.
3. tikslas: plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą.
Uždaviniai: 
1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą.
Parengta ir įgyvendinta 2020 m. tarptautinės gamtosauginės mokyklos veiklos programa.  Laimėta 15-likta Žalioji vėliava ir tarptautinis gamtosauginių mokyklų
sertifikatas. 95% mokinių, 70% mokytojų ir 40% tėvų įsitraukė į gamtosauginės veiklos programos įgyvendinimą. Veikia gamtosauginis komitetas, sudarytas iš
mokytojų, mokinių ir tėvų.  Progimnazija prisijungė prie darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programos „Darni mokykla“, suformuota koordinacinė grupė ir
parengtas veiklos planas. Vykdant šią programą organizuota  išvyka šeimoms į mišką žiemą tema „Kalėdinė eglutė žvėreliams“. Akcijoje dalyvavo  Beržų ir
Rožyno progimnazijų mokinių 20 šeimų. Progimnazija  dalyvavo Sveikatiados veiklose,  vykdė  Lietuvos moksleivių sąjungos metinės  programos „Ž.E.M.E“,
aplinkosauginio  projekto  „Mes  rūšiuojam“  veiklas.  Dalyvauta  socialiniame  ekologiniame  projekte  „Laimingas  vanduo“,  jo  skelbiamuose  konkursuose  ir
edukaciniuose  užsiėmimuose.  Laimėtas  ir  įvykdytas  Panevėžio  miesto  savivaldybės  aplinkosaugos  švietimo  projektas  „Saugus ir  užimtas-5”  (dalyvavo  150
mokinių). 7 klasių mokiniai (10 mokinių) dalyvavo aplinkosaugos olimpiadoje. Progimnazijoje veikia 2 neformalaus švietimo būreliai skirti gamtosaugai: „Žalieji
akiniai“ ir „Gamtosauginė veikla“. Gamtosauginės temos 2020 m. integruotos muzikos, fizinio ugdymo, dailės, technologijų, tikybos, etikos, pasaulio pažinimo,
anglų k., rusų k., lietuvių k. pamokose  158 kartus. Gamtosauginėmis temomis vyko 2 popietės,  17 klasės valandėlių, 5 edukaciniai užsiėmimai, 3 akcijos, 1
varžybos, 1 viktorina, 10 konkursų, 4 judriosios pertraukos, 9 parodos, 8 išvykos. Ugdymo procese vykdyta 14 su gamtosauga susijusių veiklų (sveikinimų,
atvirukų, transporto priemonių,  kaukių, instrumentų, Kalėdinių vainikų, „Gamtos kilimo“  gaminimas, lėlių siuvimas, gėlių sodinimas, atlikti bandymai, vyko
judrieji žaidimai ir maudynės), veiklose panaudotos gamtinės medžiagos ir antrinės žaliavos. Mokinių įtraukimas į gamtosauginį ugdymą ugdė jų vertybines
nuostatas, kūrybiškumą, skatino sąmoningumą aplinkai, darė įtaką mokinių mokymo(si) patirčiai ir asmeninei ūgčiai.
2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas.
Vyko  aktyvus  bendradarbiavimas  su  l/d  „Voveraitė“  ir  „Draugystė“,  Rožyno  progimnazija,  Gamtos  mokykla,  robotikos  centru  „RoboLabas“.  Vykdytos
aplinkosaugos švietimo projekto „Saugus ir  užimtas -5“ veiklos:  piešimo konkursas „Gyvūnai – geriausi draugai su l/d „Voveraitė“,  „Draugystė“ ir  Rožyno
progimnazija   (130 vaikų),  protų mūšis „Aplinkosauga ir  aš“ virtualioje  erdvėje su Rožyno progimnazijos  ir  Gamtos mokyklos  komandomis  (20 mokinių),
konkursas „Antras nereikalingo daikto gyvenimas“ su Rožyno progimnazija (45 mokiniai), virtualus renginys  „Baltas Kalėdinis miestas“ su Rožyno progimnazija



ir  Gamtos  mokykla  (22  mūsų  mokyklos  mokiniai),  nuotolinės  estafetės  „Mums  patinka  sportuoti“  su  Rožyno  progimnazija.  L/d  „Voveraitė“,  „Draugystė“
ugdytiniams organizuoti piešinių konkursai “Mano mylimiausias gyvūnas“, “Spalvotas kalėdinis miestas“  (88 ugdytiniai), 4 sportinės varžybos (82 ugdytiniai),
pravesti  4 edukaciniai  užsiėmimai (82 ugdytiniai).  Dalyvauta Gamtos mokyklos  organizuotoje ekologinėje – edukacinėje akcijoje „Rudens kraitelė 2020“,
kūrybinėse dirbtuvėse ir 5 edukaciniuose užsiėmimuose.  Vykdytas ilgalaikis   specialiųjų klasių mokinių projektas „Laiškai draugams“ su l/d „Nykštukas“ ir
„Šviesos“ specialiojo  ugdymo centro  ugdytiniais.  Pasidalinta  gerąja  patirtimi  elektroninėje  erdvėje  apie  progimnazijoje  vykdomas gamtosaugines  veiklas  su
Maltos gamtosaugine mokykla. 16 integruotų STEAM veiklų vyko robotikos centre „RoboLabas“. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis padėjo mokiniams
ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pagerino mokinių socialinės raiškos sąlygas, padėjo kartu su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti projektus.
3. Įsijungimas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Sudaryta  sveikatos  stiprinimo  veiklą  organizuojančios  darbo grupė,  kuri  atliko  progimnazijos  sveikatos  stiprinimo situacijos  analizę  pagal  6  veiklos  sritis:
sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas,  psichosocialinė aplinka,  fizinė aplinka,  žmogiškieji  ir materialiniai  ištekliai,
sveikatos ugdymas, sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida. Remdamasi atlikta situacijos analize, parengė sveikatos stiprinimo programą „Augu sveikas
ir  saugus“ 2021-2025 metams.  Nacionalinio  sveikatą  stiprinančių mokyklų tinklo ir  aktyvių mokyklų veiklos  koordinavimo komisija  įvertino progimnazijos
pateiktą sveikatos stiprinimo programą ir 2020 m. gruodžio 15 d. sprendimu progimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

II. SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS

Progimnazijos vertybinės nuostatos: atsakomybė, pareigingumas, tolerancija, pagarba, bendradarbiavimas.
Vizija
Atvira pozityviai kaitai, saugi, savita mokykla, kur kiekvienas yra svarbus.
Misija
Progimnazija teikia pradinį ir pirmosios pakopos pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, ugdo atsakingą, aktyvią, savarankišką asmenybę, kūrybiškai 
veikiančią besikeičiančioje visuomenėje.
Filosofija
Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam!

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. tikslas:  gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) pasiekimus.
Uždaviniai: 
1. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas.
2. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas.
3. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas.
2. tikslas:  plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si).
Uždaviniai:        
1. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas.



2. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas.
3. tikslas: plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą.
Uždaviniai:      
1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą.
2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas.
3. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas.

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1 tikslas. Gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) pasiekimus

1 uždavinys. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas. 

Priemonės/veikla
uždaviniui
įgyvendinti

Atsakingi Data Rezultatai, vertinimo kriterijai

Mokytojų profesinis 
tobulėjimas.

S. Ambrazaitis,
R. Macė

2021 m. Kiekvienas  mokytojas  per  metus  tobulino  kvalifikaciją  1-2
dalykiniuose seminaruose.
2 kartus per metus progimnazijoje  organizuoti  bendri  seminarai
mokytojams.
90% mokytojų patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Specialiosios 
pedagogikos ir 
psichologijos kursai.

S. Ambrazaitis,
R.Macė

2021 m. 20%  mokytojų,  mokytojų  padėjėjų  baigė  specialiosios
pedagogikos ir psichologijos kursus.
70% stebėtų pamokų diferencijuojamos ir parenkamos užduotys
pagal mokinių gebėjimus.
Mokinių pasiekimai augo 2%.

Ugdomosios veiklos 
stebėsena.

S. Ambrazaitis,
R. Macė

2021 m. Sudarytas ugdomosios veiklos stebėsenos planas.
Stebėta bent 20 pamokų. 
60% stebėtų pamokų atitinka šiuolaikinės pamokos reikalavimus
arba bandoma dirbti šiuolaikiškai.

Virtualių mokymosi 
aplinkų 
panaudojimas 
ugdymo(si) procese.

R.Macė,
metodinė taryba,
mokytojai

2021 m. 50%  stebėtų  pamokų  tikslingai  naudojamos  virtualios
skaitmeninės mokymosi aplinkos.
90%  mokytojų  ir  100%  mokinių  naudojo  Eduka  skaitmenines
mokymosi aplinkas.



Bent  20%  5-8 klasių  mokinių  naudojosi  skaitykla  pasiruošimui
pamokoms, namų darbų, projektinių darbų atlikimui, informacijos
paieškai. 
Pravesta  bent  20  pamokų kompiuterių  klasėje  arba  pritaikytoje
aktyviam mokymui(si) skaitykloje.
Mokinių pasiekimai augo 2%.

Mokymo(si) metodų,
paremtų aktyviu 
mokinių mokymusi, 
panaudojimas 
ugdymo(si) procese.

R.Macė,
metodinė taryba,
mokytojai

2021 m. Bent  50%  stebėtų  pamokų  taikomi  mokymąsi  skatinantys
metodai.
Mokinių pasiekimai augo 2%.

Savivaldaus 
mokymosi gebėjimų 
stiprinimas.

Metodinė taryba, 
mokytojai

60% stebėtų pamokų kartu su mokiniais aptariami pamokos tikslai
ir uždavinys, įtraukiamas mokinių iškeltas pamokos uždavinys į
bendrą  pamokos  uždavinį.  60%  mokytojų  išsikelia  kartu  su
mokiniais  mokymosi  ciklo  tikslus,  baigus  ciklą  vykdoma
refleksija kaip išsikelti tikslai ir jų įgyvendinimas įtakojo mokinio
asmeninę pažangą ir pasiekimus. 60% mokytojų kas 2 mėnesius
su  mokiniais  reflektuoja  apie  mokymo(si)  metodų  tinkamumą,
vertinimą  ir  įsivertinimą,  atsiskaitymo  būdus,  individualią
mokinio pažangą ir pasiekimus.
Mokinių pasiekimai augo 2%.

Mokinių pasiekimų 
lūkesčių planavimas.

R. Macė,
klasių auklėtojai,
mokytojai

2021 m. Kas  pusmetį  100%  mokinių  išsikelia  planuojamus  dalyko
pasiekimų lūkesčius,  aptaria  juos su dalyko mokytoju,  tėvais  ir
klasės auklėtoju.
Po pusmečio vykdoma išsikeltų pasiekimų lūkesčių įgyvendinimo
analizė.
Mokinių pasiekimai augo 2%

Individualios 
mokinių mokymosi 
pažangos ir 
pasiekimų stebėsena.

R. Macė,
metodinė taryba,
klasių auklėtojai,
mokytojai

2021 m. 1-8 klasių auklėtojai su mokiniais planuoja pusmečio mokymosi
kokybės,  pažangumo  ir  lankomumo  kokybinį  pokytį,  vykdo
tarpinį  įsivertinimą  ir  įgyvendinimo  analizę,  numato  būdus  ir
metodus sekančiam etapui.
Dalykų  mokytojai  su  mokiniais  planuoja  pusmečio  mokymosi
kokybės ir pažangumo kokybinį pokytį, vykdo tarpinį įsivertinimą
ir  įgyvendinimo  analizę,  numato  būdus  ir  metodus  sekančiam
etapui.



Mokinių pasiekimai augo 2%.
Mokinių mokymosi 
pasiekimų rezultatų 
analizė, priemonių 
mokymosi pasiekimų
gerinimui 
numatymas.

R. Macė 2021 m. 2 kartus per metus analizuojami  mokymosi pasiekimų rezultatai
metodinėse  grupėse,  metodinėje  taryboje  ir  mokytojų  tarybos
posėdžiuose.  Numatomos  priemonės  mokymosi  pasiekimų
gerinimui.
Mokinių pasiekimai augo 2 proc.

Konsultacijos 
mokiniams.

R. Macė,
mokytojai

2021 m. 1–4  klasėse  skiriamos  lietuvių  k.,  matematikos,  anglų  k.
konsultacijos  gabiems  ir  mokymosi  sunkumų  turintiems
mokiniams.
1 klasėse konsultacijos skaitymo gebėjimų ugdymui.
3-4 klasėse konsultacijos  informacinių  komunikacinių  gebėjimų
ugdymui.

5–8 klasėse skiriamos mokomųjų dalykų konsultacijos gabiems ir
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. 

Konsultacijas pagal poreikį lanko 50% mokinių.

Mokinių pasiekimai augo 2 proc.

Integruotų ir atvirų 
pamokų planavimas 
ir vedimas.

R. Macė,
metodinė taryba,
mokytojai

2021 m. Rugsėjo  mėnesį  sudarytas  planuojamų  integruotų  ir  atvirų
pamokų planas.
Pravesta bent 20 integruotų pamokų.
Pravesta  bent  20  atvirų  pamokų,  atitinkančias  šiuolaikinės
pamokos reikalavimus.
60% stebėtų pamokų atitinka šiuolaikinės pamokos reikalavimus
arba bandoma dirbti šiuolaikiškai.
Mokinių pasiekimai augo 2 proc.

Ugdomosios veiklos 
organizavimas 
skirtingose 
edukacinėse 
aplinkose.

Metodinė taryba,
mokytojai

2021 m. Bent 15 ugdomųjų veiklų vykdyta  kitose edukacinėse aplinkose:
mokyklos  vidaus  ir  išorės  erdvėse,  muziejuose,  bibliotekose,
gamtoje ir kitur.
Mokinių pasiekimai augo 2 proc.



Naujų neformaliojo 
švietimo programų 
parengimas.

R. Macė,
mokytojai

2021 m. Atliktas mokinių neformaliojo švietimo poreikio tyrimas.
Parengta  ir  pasiūlyta  mokiniams  bent  1  nauja  neformaliojo
švietimo  programa,  atsižvelgiant  į  mokyklos  veiklos  kryptis  ir
mokinių poreikius. 
Neformaliojo švietimo programose dalyvauja 70% mokinių.

2 uždavinys. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas. 

Įrengtas kabinetas 5 
specialiajai klasei.

S. Ambrazaitis,
R. Macė
D. Mondeikienė

2021 m. 
I pusmetis

Suremontuotas, aprūpintas reikiamomis priemonėmis 1 kabinetas,
skirtas specialiajai klasei.

Įrengta, pritaikyta 
aktyviam 1-8 klasių 
mokinių mokymuisi 
išmanioji klasė. 

S. Ambrazaitis,
R. Macė,
D. Mondeikienė

2021 m. 
II pusmetis

Įrengta,  pritaikyta  aktyviam  1-8  klasių  mokinių  mokymuisi
išmanioji klasė. 
Gerėjo mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai augo
2 proc.

Skaitykla pritaikyta 
aktyviam mokinių 
mokymui(si).

S. Ambrazaitis,
R. Macė,
D. Mondeikienė

2021 m. 
I pusmetis

Modernizuota,  pritaikyta  aktyviam  mokymui(si)  skaityka.
Nupirkti  transformuojami  stalai  ir  kėdės,  įrengtos  24
kompiuterizuotos darbo vietos, interaktyvus ekranas, dokumentų
kamera. 
Bent  20  proc.  mokinių  naudojosi  skaitykla  pasiruošimui
pamokoms, namų darbų, projektinių darbų atlikimui, informacijos
paieškai. Mokytojai pravedė bent 20 pamokų skaitykloje. 
Mokiniai  ugdėsi  savivaldžio  mokymosi,  bendravimo  ir
bendradarbiavimo,  informacinių  technologijų  kompetencijas.
Gerėjo mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai augo
2 proc.

Įkurtas augalų 
auginimo, stebėjimo 
kompleksas ir 20 
mokymosi vietų 
individualiam ir 
grupiniam mokinių 
mokymuisi.

S. Ambrazaitis,
R. Macė,
D. Mondeikienė

2021 m. 
I pusmetis

Įkurtas augalų auginimo kompleksas. Įrengta 20 mokymosi vietų
šalia augalų auginimo komplekso.
Mokiniai  ugdėsi   patirtinio  mokymosi,   bendradarbiavimo,
mokėjimo  mokytis  kompetencijas,  augo   1-8  klasių  mokinių
gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo bent 2%.

Planšetinių S. Ambrazaitis, 2021 m. Įsigyti 39 planšetiniai kompiuteriai, 1 krovimo spinta.



kompiuterių 
panaudojimas 
ugdymo procese.

R. Macė,
D. Mondeikienė

II pusmetis 50%  mokytojų  naudojo  planšetinius  kompiuterius  darbui
virtualioje  aplinkoje.  60%  mokinių  planšetiniais  kompiuteriais
naudojosi pamokų metu informacijos paieškai, darbui virtualiose
aplinkose.  Gerėjo  mokinių  mokymosi  motyvacija,  mokinių
pasiekimai augo 2 proc.

„EDUKA klasė“ 
skaitmeninės 
mokymosi aplinkos.

S. Ambrazaitis,
R. Macė

2021 m. 
II pusmetis

Nupirktos  „EDUKA  klasė“  skaitmeninės  mokymosi  aplinkos
licencijos mokytojams ir mokiniams 2021-2022  m.m. 
90%  mokytojų  ir  95-100%  mokinių  naudoja  „EDUKA  klasė“
skaitmenines mokymosi aplinkas.
Gerėjo  mokinių  mokymosi  motyvacija,  IKT  įgūdžiai,  mokinių
pasiekimai augo 2 proc.

Edukacinių aplinkų, 
skirtų aktyviam 
mokymuisi 
mokyklos aplinkoje, 
įkūrimas.

S. Ambrazaitis,
R. Macė,
D. Mondeikienė

2021 m. 
I pusmetis

Įrengta 1 lauko klasė, kurioje vyko pamokos ir kitos edukacinės
veiklos mokiniams.
Lauko klase naudojosi bent 40% mokytojų ir mokinių. Mokiniai
ugdėsi   patirtinio  mokymosi,   bendradarbiavimo,  mokėjimo
mokytis kompetencijas.

Poilsio erdvių 
pritaikymas aktyviai 
fizinei veiklai.

S. Ambrazaitis,
R. Macė,
D. Mondeikienė

2021 m. Įsigytos  bent  3  naujos  priemonės,  tinkamos  mokinių  aktyviai
fizinei veiklai. Bent 50% mokinių pertraukų metu užsiima aktyvia
fizine veikla.

3 uždavinys. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas.

Susitikimai su tėvais. Administracija, 
klasių auklėtojai,  
mokytojai 

2021 m. Organizuota 1 Tėvų diena. Bent 60%.  mokinių tėvų pasinaudojo
galimybe  susitikti  su  dalykų  mokytojais,  švietimo  pagalbos
specialistais, administracija, aptarė mokinių ugdymo(si) sėkmės ir
nesėkmės.
Organizuotas 1 bendras 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Organizuoti bent 2 teminiai klasės tėvų ir mokinių susitikimai su
klasių auklėtojais, pagal poreikį į susitikimus kviečiami dėstantys
mokytojai.
Susirinkimuose dalyvauja bent 60% mokinių tėvų.

Rekomendacijų 
tėvams teikimas.

Švietimo pagalbos specialistai, 
metodinė taryba

2021 m. Pateiktos bent 3 rekomendacijos tėvams per elektroninį dienyną
arba mokyklos interneto svetainėje www.berzu.lt. . 
Parengtas  lankstinukas  tėvams  apie  2021-2022  m.m.  veiklas
progimnazijoje.

http://www.berzu.lt.informacinio/


Paskaitos tėvams.  Švietimo pagalbos specialistai 2021 m. Organizuota bent 1 paskaita tėvams.
Dalyvavo bent  30% tėvų.

Renginiai mokyklos 
bendruomenei.

Meno vadovė,
neformaliojo švietimo būrelių 
vadovai

2021 m. Organizuoti 3 renginiai mokiniams, mokytojams tėvams.
Renginiuose  dalyvavo  bent  80%  mokinių,  30%  tėvų,  90%
mokytojų.

Gerosios patirties 
sklaida.

R. Macė,
metodinė taryba,
metodinės grupės

2021 m. 60%  mokytojų  pasidalino  gerąją  patirtimi  su   kolegomis
metodinėje  grupėje,  metodinėje  taryboje  arba  administracinėje
valandoje.

Atviros pamokos 
„Kolega-kolegai“.

R. Macė,
metodinė taryba,
metodinės grupės

2021 m. Pravesta  bent  20  atvirų  pamokų,  atitinkančių  šiuolaikinės
pamokos reikalavimus.
Bent  20%  mokytojų  stebėjo  ir  aptarė  kolegų  vedamas  atviras
pamokas. Siekdami geresnės ugdymo kokybės, kai kurias idėjas
pritaikė savo pamokose.

Teigiamo 
mikroklimato ir 
tarpusavio santykių 
formavimas.

S. Ambrazaitis,
R. Macė,
S. Linkytė,
buities komisija

2021 m. Atliktas progimnazijos mikroklimato tyrimas.
Organizuota  bent  1  edukacinė  išvyka  mokyklos  darbuotojams,
siekiant formuoti teigiamą darbuotojų mikroklimatą ir tarpusavio
santykius. Dalyvavo 70% mokyklos darbuotojų.

2 tikslas.  Plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si).

1 uždavinys. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas.

Ilgalaikiai mokymai 
„Įrankiai įtraukioms 
STEAM veikloms 
mokykloje“.

Mokyklos komanda 2021 m. 6 mokytojų komanda dalyvavo ilgalaikėje mokymų programoje. ir
pagilino  STEAM  kompetencijas  ir  pritaikė  įgytas  žinias
progimnazijoje organizuotose STEAM veiklose.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.

Dalyvavimas 
„Lyderių laikas 3“ 
Panevėžio miesto 
kūrybinės komandos 
vykdomame pokyčio
projekte 
„Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas 

R. Macė 2021 m. Direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui dalyvavo „Lyderių laikas  3“
Panevėžio miesto kūrybinės komandos veikloje.
Sudaryta progimnazijos mažoji kūrybinė komanda.
Mažosios  kūrybinės  komandos  nariai  kas  2  mėnesius  teikia
siūlymus  miesto  kūrybinei  komandai  dėl  pokyčio  projekto
įgyvendinimo,  įgyvendina  numatytas  pokyčio  projekto  veiklas
progimnazijoje.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.



plėtojant STEAM 
srities dalykų 
patirtinį mokymąsi“.
Dalijimasis gerąja 
patirtimi.

Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT,
matematikos ir pradinių klasių 
mokytojai

2021 m. Direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  po  kiekvieno  Panevėžio
miesto kūrybinės komandos susitikimo organizavo diskusijas su
mokyklos mažąja kūrybine komanda, esant poreikiu – su visais
mokytojais.
Gamtos mokslų ir pradinių klasių mokytojai bent 3 kartus dalijosi
patirtimi apie sėkmingai įgyvendintas STEAM veiklas, jas viešino
mokyklos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“,
patalpino bent 3 STEAM pamokų scenarijus į Panevėžio miesto
savivaldybės sukurtą virtualią aplinką.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.

Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas.

Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT,
matematikos ir pradinių klasių 
mokytojai

2021 m. Vyko  bendradarbiavimas  su  robotikos  centru  „RoboLabas“,
Gamtos mokykla ir kitomis institucijomis. 
Per  metus  organizuotos  bent  7  STEAM  veiklos  kitose
institucijose.  Veiklose  dalyvavo  bent  60%  mokinių.  Mokiniai
ugdėsi  patirtinio  mokymosi,  tiriamosios  veiklos,
bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.

STEAM patirtinio 
mokymo(si) 
pamokos.

Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT,
matematikos ir pradinių klasių 
mokytojai

2021 m. Pravesta  bent  15  STEAM  patirtinio  mokymo(si)  pamokų.
Mokiniai  ugdėsi  patirtinio  mokymosi,  tiriamosios  veiklos,
bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.

STEAM  veiklos 
gamtos mokslų 
laboratorijoje.

Gamtamokslinio ugdymo, pradinių 
klasių mokytojai

2021 m. Pravesta  bent  15 STEAM veiklų  gamtos  mokslų laboratorijoje.
Mokiniai  ugdėsi  patirtinio  mokymosi,  tiriamosios  veiklos,
bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.

Integruotos pamokos
su STEAM veikla.

Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT,
matematikos ir pradinių klasių 
mokytojai

2021 m. Pravesta bent 10 integruotų pamokų su integruota STEAM veikla.
Mokiniai  ugdėsi  patirtinio  mokymosi,  tiriamosios  veiklos,
bendradarbiavimo įgūdžius.
Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.

STEAM projektai, 
konkursai.

Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT,
matematikos ir pradinių klasių 
mokytojai

2021 m. Vykdytas bent 1 ilgalaikis  STEAM projektas  kiekvienos klasės
mokiniams.  Mokiniai  ugdėsi  patirtinio  mokymosi,  patobulino
tiriamosios  veiklos  įgūdžius,  gebėjo  nustatyti  priežasties-



pasekmės ryšius.
Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2 proc.

Gamtamokslinės 
veiklos diena 5-8 
klasių mokiniams.

Gamtamokslinio ugdymo, 
matematikos,  IT mokytojai

Kovas Organizuotos gamtamokslinės dienos veiklos.
Dalyvavo 90% 5-8 klasių mokinių gamtamokslinės veiklos dienos
veiklose ir patobulino gamtamokslinio ugdymo komptencijas.
Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2 proc.

STEAM patirtinio 
mokymosi diena 5-8 
klasių mokiniams 
„Tyrinėk, atrask, 
pažink“. 

Gamtamokslinio ugdymo, 
matematikos,  IT mokytojai

Birželis Organizuota  STEAM  patirtinio  mokymosi  diena  5-8  klasių
mokiniams  netradicinėje  aplinkoje.  Dalyvavo  90%  mokinių  ir
patobulino  tiriamosiosios  veiklos  ir  patirtinio  mokymo(si)
įgūdžius.
Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2 proc.

Konferencija 
Panevėžio miesto ir 
rajono 
priešmokyklinių 
grupių ugdytiniams 
ir pradinių klasių 
mokiniams „STEAM
eksperimentai“.

R. Macė,
V. Ūsienė

2021 m. Organizuota 1 konferencija. Kiekvienos pradinės klasės mokiniai
parengė  ir  pristatė  bent  po  1  atliktą  ilgalaikį  projektinį  darbą.
Konferencijoje dalyvavo ir pristatė pranešimus bent 50 Panevėžio
miesto  ir  rajono  priešmokyklinių  grupių  ugdytinių  ir  pradinių
klasių  mokinių.  Dalyviai  pasidalino  savo  patirtimi,  ugdėsi
gamtamokslinio ugdymo kompetenciją.

2 uždavinys. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas. 

Ugdymo karjerai 
planas 2021 metams.

J. Stacevičienė Sausis Parengtas ugdymo karjerai planas 2021 metams.

5-8 klasių mokinių 
konsultavimas 
rengiant ir 
atnaujinant karjeros 
planus.

J. Stacevičienė Sausis,
gruodis 

80%  5-8  klasių  mokinių  parengė/koregavo  savo  asmeninius
karjeros  planus.  Mokiniai  įgijo  savęs  pažinimo  bei  kitas
reikalingas kompetencijas renkantis tolimesnį karjeros kelią.

Finansinio 
raštingumo pamokų 
ciklas 1-8 klasių 
mokiniams.

J. Stacevičienė, 
klasių auklėtojai

Sausis,
vasaris

90% 1-8 klasių mokinių susipažino su finansų valdymu, taupymu
ir skolinimusi.
Mokiniai  įgijo  socialinių  kompetencijų,  taip  pat  susipažino  su
socialine aplinka (bankų veikla, pinigų cirkuliacija). 



Klasės 
valandėlių/integruotų
pamokų 
organizavimas. 

J. Stacevičienė, 
klasių auklėtojai

2021 m. 1-4  klasėse  pravesta  20  klasės  valandėlių/  integruotų  pamokų
savęs  pažinimo  temomis.  5-8  klasėse  pravesta  30  klasės
valandėlių/integruotų  pamokų  profesijų  pažinimo,  karjeros
planavimo temomis.
Mokiniai  susipažino  su  šiuolaikine  karjeros  samprata  bei
konkurencinėje darbo rinkoje kylančiais reikalavimais žmogui.

Konkursas ,,Dirbu 
Lietuvai“ 7-8 klasių 
mokiniams.

J. Stacevičienė, Panevėžio miesto 
progimnazijos

Kovas 50%  7-8  klasių  mokinių  dalyvavo  konkurse  –  viktorinoje,
bendradarbiavo su kitų Panevėžio miesto progimnazijų mokiniais.
Mokiniai pagilino socialines kompetencijas (žmogaus santykį su
kitais  žmonėmis  ir  socialine  aplinka),  susipažino  su  valstybės
tarnautojų darbu bei pagilino ugdymo karjerai kompetencijas.

Ugdymo karjerai 
informacijos paieška.
Interneto teikiamos 
galimybės. 

J. Stacevičienė Balandis 60%  5-8  klasių  mokinių  susipažino  su  interneto  teikiamomis
galimybėmis  (www.mukis.lt,  www.aikos.smm.lt,
www.euroguidance.lt)  ieškant  ugdymo  karjerai  informacijos  ir
geba  rasti  jiems  naudingą  informaciją  ugdymo  karjerai
klausimais. 

Savanorystės 
skatinimas.

J. Stacevičienė 2021 m. 90%  5-6  klasių  mokinių  susipažino  su  savanorystės  samprata,
principais ir galimybėmis Panevėžio mieste.

Susitikimai su įvairių
profesijos atstovais.

J. Stacevičienė 2021 m. 2-3  profesijų  atstovai  pristatė  savo  profesijas  mokiniams.
Mokiniai ugdėsi ugdymo karjerai kompetencijas, sužinojo kokių
asmeninių savybių ir gebėjimų reikia tam tikrai profesijai įgyti.

Projektas 5-8 klasių 
mokiniams „Daugiau
žinosi-drąsiau 
pasirinksi“.

J. Stacevičienė 2021 m. 90%  5-8  klasių  mokinių  ugdymo  karjerai  informacinėje
sistemoje ,,MUKIS“ atliko profesinio tinkamumo testus. Mokiniai
įgijo žinių apie karjeros vystymą šiuolaikiniame darbo pasaulyje
bei ugdymo karjerai būdus.

Ugdymo karjerai 
diena 5-8 klasių 
mokiniams ,,Šok į 
tėvų klumpes”.

J. Stacevičienė,
 klasių auklėtojai

Birželis 70% 5-8  klasių  mokinių  išvykų/susitikimų  metu  susipažino  su
mokinių  tėvų  ir  artimųjų  profesijomis.  Mokiniai  pagilino
socialines kompetencijas, susipažino su profesijų įvairove.

http://www.euroguidance.lt/


Projektas ,,Šok iš 
tėvų piniginės“.

J. Stacevičienė, 
klasių auklėtojai

Lapkritis 70% 1-8  klasių  mokinių  dalyvavo  projekto  veiklose.  Mokiniai
pagilino  socialines  kompetencijas,  susipažino  su  profesijų
įvairove.

Išvykos į Panevėžio 
miesto gimnazijas ir 
profesinio rengimo 
centrus.

 J. Stacevičienė, 
V. Staišiūnienė, 
T. Jakas, 
klasių auklėtojai

2021 m. Organizuotos  bent  4  išvykos  8  klasių  mokiniams  į  Panevėžio
miesto  profesinio  rengimo  centrus  ir  gimnazjas.  90% 8  klasių
mokinių  susipažino su mokymo programomis, profesijomis, įgijo
žinių apie profesijų ir gimnazijų pasirinkimo galimybes.

Individualios 
konsultacijos 
ugdymo karjeros 
klausimais.

J. Stacevičienė 2021 m. 95%   8  klasių  mokinių  susipažino  su  tolesnėmis  mokymosi
galimybes  Panevėžio  mieste.  Mokiniai  tikslingai  pasirinko
tolimesnio mokymosi įstaigą.

3 tikslas. Plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą.

1 uždavinys. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą. 

Tarptautinės 
gamtosauginės 
mokyklos veiklos 
programos 
įgyvendinimas.

R. Karosienė,
V. Ūsienė,
gamtosauginis komitetas

2021 m. Parengta  ir  įgyvendinta  gamtosauginės  mokyklos  veiklos
programa.
70%  mokinių,   60%  mokytojų  ir   40%  tėvų  įsitraukė  į
gamtosauginės veiklos programos įgyvendinimą.
Laimėtas tarptautinis gamtosauginis sertifikatas ir Žalioji vėliava.

Gamtosauginių temų
integravimas.

R. Karosienė, 
gamtosauginis komitetas,
mokytojai

2021 m. 4  gamtosauginės  temos  (turizmo  diena,  diena  be  automobilio,
gyvūnų  pasaulinė,  Žemės  diena)  integruotos  į  mokomuosius
dalykus ir klasės valandėles. Gamtosauga integruota į mokyklos
renginius, konkursus, parodas, projektus ir kitas veiklas.
Mokiniai  patobulino  pažinimo  bei  gamtamokslinės  srities
dalykines  kompetencijas.  Gamtamokslinio  ugdymo  pasiekimai
augo 2%.

Pradinių klasių 
mokinių gamtos 
olimpiada „Gamta  - 
mūsų namai“.

V. Ūsienė,
R. Macė

Kovas Dalyvavo po 4 mokinius iš kiekvienos klasės, iš viso 16 mokinių.
Mokiniai  patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo,  asmeninę  ir
pasaulio  pažinimo  dalykinę  kompetencijas.  Pasaulio  pažinimo
pasiekimai augo 2%.



Panevėžio miesto 
savivaldybės 
aplinkosaugos 
švietimo  projektas 
„Gyvenk sveikai ir 
laimingai-5“. 

 V. Ūsienė 2021 m. Pateikta  paraiška  Panevėžio  miesto  savivaldybei  ekologijos
skyriui ir gautas finansavimas projekto veikloms įgyvendinti.
Projekto veiklose dalyvauja 70% mokinių.
Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo, mokėjimo mokytis,
asmeninę ir pasaulio pažinimo dalykinę kompetencijas. Pasaulio
pažinimo  pasiekimai augo 2%.

Respublikinis 
projektas „Mes 
rūšiuojam“.

R. Karosienė, 
gamtosauginis komitetas

2021 m. Projekto veiklose dalyvavo 50% mokinių.
Mokyklos  koridoriuose  ir  kabinetuose  patalpinti  rūšiavimo
konteineriai.
Mokiniai  patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo  bei  socialinę  ir
pilietinę  kompetencijas.  Gamtamokslinio  ugdymo  pasiekimai
augo 2%.

Dalyvavimas 
respublikinėje 
programoje “Darni 
mokykla”.

R. Karosienė, 
gamtosauginis komitetas

Sausis -
gruodis

80 proc. mokyklos mokinių dalyvavo programos veiklose.
Mokiniai  patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo  bei  socialinę
kompetencijas. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2%.

Dalyvavimas 
respublikiniame 
piešinių konkurse 
„Gražiausias 
pasaulio kampelis“.

V. Ūsienė Gegužė 20% pradinių klasių mokinių dalyvavo piešinių konkurse.
Mokiniai  patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo  bei  dailės  ir
technologijų, pasaulio pažinimo dalykines kompetencijas. Dailės
ir technologijų, pasaulio pažinimo  pasiekimai augo 2%.

Dalyvavimas miesto 
akcijoje „Darom“.

R. Karosienė,
V. Ūsienė,
gamtosauginis komitetas

Balandis 80%   bendruomenės   narių  dalyvavo  kasmetinėje  akcijoje
„Darom“.  Mokiniai  patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo  bei
socialinę  ir  pilietinę  kompetencijas.  Gamtamokslinio  ugdymo
pasiekimai augo 2%.

Fotografijų  parodos 
gamtosaugine 
tematika.

R. Karosienė Sausis -
gruodis

Organizuotos  2  fotografijos  parodos.  eksponuojami  bent  20%.
mokinių  darbai.  Mokiniai  patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo,
mokėjimo  mokytis,  dailės  ir  gamtamokslinės  ugdymo  dalykų
kompetencijas.  Dailės  ir  gamtamokslinio  ugdymo   pasiekimai
augo 2%.

Iniciatyva „Pakuotei 
– maišeliui – ne“. 

V. Ūsienė Spalis 80%  pradinių klasių mokinių dalyvavo iniciatyvoje ir pasigamino
daugkartinį  maišelį  pirkiniams.  Mokiniai  patobulino  pažinimo,
iniciatyvumo  bei  pasaulio  pažinimo  dalykinę  kompetencijas.
Pasaulio pažinimo  pasiekimai augo 2%.



Akcija “Krokų 
sodinimas mokyklos 
teritorijoje”.

A. Pupštienė Spalis 80%  specialiųjų  klasių  mokinių  dalyvavo  akcijoje.  Mokiniai
patobulino  pažinimo,  iniciatyvumo  bei  socialinę  ir  pilietinę
kompetencijas. 

Akcija “Pagalba 
paukščiams”.

R. Karosienė, 
gamtosauginis komitetas

Gruodis-
vasaris

60% mokyklos mokinių dalyvavo akcijoje.  Mokiniai  patobulino
pažinimo, iniciatyvumo bei socialinę ir pilietinę kompetencijas. 

Sporto šventė „Lėk 
su vėjeliu 2021“. 

V. Ūsienė,
pradinių klasių mokytojos

Rugsėjis Organizuotos  dviračių  varžybos  pradinių  klasių  mokiniams.
Dalyvavo 40% mokinių, 10% tėvų. Aktyvi fizinė  veika skatino
daugiau  važinėti  dviračiais  ir  ugdė  atsakomybę  būti   saugiam
kelyje. Mokiniai patobulino iniciatyvumo, asmeninę, socialinę ir
fizinio ugdymo dalykinę kompetencijas. 

2 uždavinys.  Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas

Bendradarbiavimas 
su Panevėžio 
Gamtos mokykla.

Pradinių klasių mokytojos, 
A. Makštelienė

2021 m. Organizuota bent 1 edukacinis užsiėmimas kiekvienai 1-5 klasei
Panevėžio  Gamtos  mokykloje.  Dalyvauta  bent  2  gamtos
mokyklos  organizuotuose  renginiuose.  Ugdytos  gamtamokslinio
ugdymo  kompetencijos.  Gamtos  mokslų  ir  pasaulio  pažinimo
pasiekimai augo 2%. 

Dalyvavimas 
Gamtos mokyklos 
organizuojamoje 
gamtos olimpiadoje 
„Pelėdžiukas 2021“.

V. Ūsienė Vasaris Dalyvavo  3  pradinių  klasių  mokiniai.  Ugdytos  pažintinės,
dalykinės  kompetencijos.  Dalyvavę  mokiniai  pagilino  savo
pasaulio pažinimo žinias.

Bendradarbiavimas 
su robotikos centru 
“RoboLabas” .

Pradinių klasių, gamtos mokslų, 
informacinių technologijų, 
matematikos  mokytojai

2021 m. Pravesta 10 integruotų veiklų robotikos centre “RoboLabas”.
Ugdytos  komunikavimo,  socialinės,  kūrybiškumo bei  dalykinės
kompetencijos.  Gamtos  mokslų,  informacinių   technologijų,
matematikos pasiekimai augo 2%.

Bendradarbiavimas 
su Rožyno 
progimnazija.

V. Ūsienė,
pradinių klasių mokytojos

2021 m. Organizuotos 7 bendros veiklos. Dalyvavo 50% mokinių.
Bendradarbiaudami  mokiniai  patobulino  savo  komunikavimo,
kūrybiškumo  ,socialines,  bendradarbiavimo,  pažintines
kompetencijas, 

Bendradarbiavimas 
su l/d “Voveraitė” ir 
“Draugystė”.

O. Ivanauskienė,
pradinių klasių mokytojos

2021 m.
 I pusmetis

Organizuotos  5  veiklos  l/d  “Voveraitė”  ir  “Draugystė”
priešmokyklinių  grupių  ugdytiniams  stiprino  įstaigų
bendradarbiavimą.



3 uždavinys. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas

Sveikatos stiprinimo 
bendrosios 
programos “Augu 
sveikas ir saugus” 
įgyvendinimo 
veiklos 2021 m.

A. Makštelienė,
darbo grupė

Sausis Parengtos  Sveikatos  stiprinimo  2021m.  bendrosios  programos
“Augu sveikas ir saugus” įgyvendinimo veiklos.
70% mokinių,  60% mokytojų ir  40% tėvų įsitraukė į programos
“Augu sveikas ir saugus” vykdomas veiklas.  
Sustiprėjo  mokyklos  bendruomenės  narių  fizinė  ir  dvasinė
sveikata,  pagilintos  sveikatos  žinios  bei  sveikos  gyvensenos
įgūdžiai  gamtos  mokslų  pamokose.  Sukurta  sveikatai  palanki
aplinka padėjo mokinams ugdytis sveikatai naudingus gebėjimus,
įpročius bei nuostatas, skatino rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Socialinių ir 
emocinių įgūdžių 
lavinimo programa 
“Lions Quest“.

Klasių auklėtojai 2021 m. Kiekvienai  1-8  klasei  pravestos  9  klasės  valandėlės  ar  kitos
vykdomos  veiklos,  kuriose  dalyvavo  95%  mokinių.  Mokiniai
ugdėsi  asmenines  ir  socialines  kompetencijas,  prisiėmė
atsakomybę už savo poelgius.

Prevencinės klasės 
valandėlės.

1-8 klasių auklėtojai,
visuomenės sveikatos priežiūros  
specialistė 

Sausis-
gruodis

Kiekvienai 1-8 klasei pravestos 4 prevencinės klasės valandėlės ar
kitos  veiklos,  kuriose  dalyvavo  95% mokinių.  Mokiniai  ugdėsi
asmeninę  kompetenciją,  kuri  padėjo  nebijoti  susidurti  su
sunkumais, mokėti juos įveikti. 

Prevencinės veiklos. A.Makštelienė, 
visuomenės sveikatos priežiūros  
specialistė, 
socialinis pedagogas,
psichologo asistentas

Gegužė Organizuotos  3  prevencinės  veiklos  5-8  klasių  mokiniams
“Saugus internetas”, “Be patyčių”, Tolerancijos diena, 1akcija 5-8
klasių  mokiniams  ‘Nerūkymo  dienai”  paminėti,  1   protmūšis
AIDS dienai paminėti.
Dalyvavo 80% mokinių. Tai padėjo formuoti neigiamas mokinių
nuostatas  prieš  rūkymą,  alkoholio,  tabako  vartojimą,  skatino
sveiką gyvenimo būdą.

Programa “Ar tu 
plauki?“ 2 klasių 
mokiniams.

A. Aleknavičienė 2021 m. Vyko  plaukimo  pamokos  2  klasės  mokiniams  Panevėžio
Žemynos progimnazijos baseine. 19 mokinių išmoko plaukti.

Vaisių ir daržovių 
bei  pieno produktų 
vartojimo skatinimo 
programa 1-4 klasių 
mokiniams.

Pradinių klasių mokytojos 2021 m. Įvykdyta  vaisių  ir  daržovių  bei  pieno  produktų  vartojimo
skatinimo  programa.  Dalyvavo  100% pradinių  klasių  mokinių.
Mokiniai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius.



Sveikos mitybos 
popietės-konkursai.

A. Makštelienė, 
visuomenės sveikatos priežiūros  
specialistė, 
1-8 klasių auklėtojai

Sausis,
lapkritis

Organizuotos  4 sveikos  mitybos  popietės  – konkursai  (”Sveikų
užkandžių”,  ”Košės  diena”,  “Obuolio  diena”,  “Pyragų  diena”).
Dalyvavo  70%  mokinių.  Organizuota  1  viktorina  4  klasių
mokiniams “Sveikas maistas”. Dalyvavo 95% 4 klasių mokinių.
Pateiktos  mokiniams  ir  jų  tėvams  sveikos  mitybos
rekomendacijos. Mokiniai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius.

Judriosios 
pertraukos.

Sveikatos stiprinimo bendrosios 
programos darbo grupė

2021 m. Organizuotos  6  judriosios  pertraukos.  Dalyvavo  90% mokinių.
Mokiniai ugdėsi fizinio aktyvumo įgūdžius.

”Sportuok ir būk 
sveikas”.

A. Kriščiūnienė,
Specialiųjų klasių mokytojos

Vasaris-
gegužė

Organizuotos  2  sportinės  veiklos  1-4  spec.  klasių  mokiniams.
Dalyvavo 95% mokinių. Mokiniai ugdė vikrumą, ištvermingumą,
derindami fizinę ir protinę veiklą.

Linksmosios 
estafetės 1-4 spec. 
klasių mokiniams.

A. Aleknavičienė,
Specialiųjų klasių mokytojos

Gegužė Organizuotos  varžybos  1-4  spec.  klasių  mokiniams.  Dalyvavo
90%  mokinių,  10%  tėvų.  Mokiniai  ugdėsi  fizinio  aktyvumo
įgūdžius.

Šaškių varžybos. Pradinių klasių mokytojos Kovas Organizuotos  šaškių  varžybos  pradinių  klasių  mokiniams.
Dalyvavo 20% pradinių klasių mokinių. Mokiniai,  lavino loginį
mąstymą ir sportinę valią.

Sportinės varžybos. A. Krulys 2021 m. Organizuotos  kvadrato,  futbolo,  smiginio  varžybos  5-8  klasių
mokiniams. Dalyvavo 40% 5-8 klasių mokinių. Mokiniai ugdėsi
fizinio aktyvumo, bendradarbiavimo komandoje  įgūdžius.

Sporto ir 
sveikatingumo 
dienos

Sveikatos stiprinimo bendrosios 
programos darbo grupė

2021 m. Organizuotos  2 sporto  ir  sveikatingumo dienos,  Dalyvavo 90%
mokinių.  Mokiniai  ugdėsi  fizinio  aktyvumo,  bendradarbiavimo
komandoje įgūdžius.

„Lėk su vėjeliu 
2021“  

Pradinių klasių mokytojos Rugsėjis Organizuotos  dviračių  varžybos  pradinių  klasių  mokiniams.
Dalyvavo 40% mokinių, 10% tėvų. Aktyvi fizinė  veikla skatino
daugiau  važinėti  dviračiais  ir  ugdė  atsakomybę  būti   saugiam
kelyje.

RENGINIŲ PLANAS 



SAUSIS
,,Knygių klubo” pažintis su Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiais kūriniais V. Batavičienė,

A. Žilytė
Dalyvavimas respublikiniame skaitovų konkurse „Balta pasaka“ A. Banelytė
Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Akcija „Atmintis gyva, nes liudija”, 5-8 klasių mokinių pranešimas: ,,Pabaikime 
sakinį: ,,Laisvės laužai mums tebešviečia…”   

V. Batavičienė,
J. Jasinskienė,
T. Puodžiūnas

Dalyvavimas Šiaulių ,,Romuvos” progimnazijos respublikinėje bendrojo ugdymo 
mokyklų 5-8 klasių mokinių konferencijoje ,,Laisvės laužai mums tebešviečia”, skirtoje 
Sausio 13-osios 30-mečio paminėjimui

V. Batavičienė,
J. Jasinskienė,
T. Puodžiūnas

Sveikatingumo diena 1- 4 klasių mokytojos
Dalyvavimas šalies akcijoje ,,Metų knygos rinkimai“. Protmūšis ,,2020 metų paauglių 
knygos rinkimai”

V. Batavičienė, 
A. Žilytė

Rusų kalbos projektas 7 klasių mokiniams „Mano mokykla“ rusų kalba S. Arlauskienė

Rusų kalbos projektas 8 klasių mokiniams „Mano namas“ rusų kalba S. Arlauskienė

Trijų karalių šventė. Šešėlių teatras 4 spec. klasėje A. Pupštienė
Akcija ,,Globokime paukštelius žiemą“ T. Jakas
Mokinių kūrybinių darbų virtuali  paroda „Žemės menas - skulptūros iš sniego“ J. Jasinskienė
Dalyvavimas Gamtos mokyklos  projekte „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ V. Ūsienė, I. Žuralovičienė,

 K. Klimkevičienė, A. Pupštienė, 
A. Aleknavičienė, T. Žalienė

5-8 klasių mokinių konkursas ”Renkame sveikiausią užkandį” A. Makštelienė, 1-8 klasių auklėtojai,
 R. Karosienė

Lesyklų iškėlimas prie progimnazijos ir jų papildymas atsargomis visą žiemą Pradinių klasių mokytojai, gamtosauginės veiklos būrelis
Virtuali judrioji pertrauka “ Skulptūrų lipdymas iš sniego “Mokyklos stadione ir kitose 
erdvėse.

J. Jasinskienė, V. Staišiūnienė, 1-8 klasių auklėtojai

7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada   (mokyklos etapas)  J. Ivaškienė

Sniego dienos minėjimas. 1-8 kl. fotografijų paroda “Sniego menas” 5-8 kl. 1- 8 klasių auklėtojai, mokytojai dalykininkai
Piešinių konkursas “Laisvės karta sako jiems AČIŪ” K. Klimkevičienė
Virtualus piešinių konkursas paminėti pusiaužiemį 5-8 klasių auklėtojai, 

R. Karosienė
Dalyvavimas respublikiniame projekte „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“ A. Banelytė

VASARIS



Saugesnio interneto dienos paminėjimas R. Ručinskaitė-Špokevičienė
Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių mokiniams V. Batavičienė
Dalyvavimas meninio skaitymo konkurse (miesto etape) V. Batavičienė
8 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas R. Karosienė, V. Savinčienė
Vasario 16-osios - Valstybės atkūrimo dienos šventė V. Eisenaitė,

T. Puodžiūnas

Kūrybinių darbelių paroda „Mano komplimentas tau...“ rusų kalba S. Arlauskienė

Kūrybinių darbų paroda „Aš myliu...“ anglų kalba Anglų kalbos mokytojos
4 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada V. Savinčienė,

 R. Karosienė
Skrajučių, skirtų kalbos kultūrai, rengimas ir platinimas progimnazijos bendruomenei V. Batavičienė,

B. Gaigalienė
Protmūšis mokytojams ir 5-8 klasių mokiniams ,,Gimtoji kalba – 2021“ V. Batavičienė,

B. Gaigalienė
Viktorina 4 klasių mokiniams „Sveikas maistas“ A. Makštelienė,
Sveikinimai draugui Valentino dienos proga iš antrinių žaliavų Gamtosauginis komitetas, 

mokytojai
„Kings“ olimpiada Pradinių klasių ir anglų kalbos mokytojai
Aktų salės ir I aukšto fojė puošimas Vasario 16-osios minėjimui J. Jasinskienė, V. Staišiūnienė
Užgavėnių šventė “Žiema, žiema, lauk iš kiemo” R. Jurkienė, V. Staišiūnienė
ADVENTUR geografijos žinių konkursas “Pažink Lietuvą ir pasaulį” E. Jackevičienė
5-8-ųjų klasių mokinių Judrioji pertrauka A. Makštelienė  VSPS S. Lukoševičienė
Sporto šventė „Mes galim“ 2 ir 3 spec. klasių mokiniams. A. Kriščiūnienė
5 klasių mokinių piešinių paroda „Užgavėnės“ R. Ručinskaitė-Špokevičienė
Piešinių - kaukių  paroda 1-4 klasėse Pradinių klasių mokytojos
Užgavėnių kaukės iš antrinių žaliavų. 5-8 klasės, Gamtosauginis komitetas

KOVAS

Kaziuko mugė 1– 4 klasių mokytojos, 
V. Eisenaitė

1- 4 klasių Gamtos olimpiada V. Ūsienė
Konkursas “Raštingiausias ketvirtokas“ V. Ūsienė, A. Aleknavičienė
Etnokultūros savaitė 1- 4 klasių mokytojos



Šaškių turnyras 1- 4 klasių mokiniams A. Aleknavičienė
A. Kriščiūnienė
K. Klimkevičienė
O. Ivanauskienė
A. Pupštienė

Penktokų dailyraščio paroda ,,Apie kalbą - eilėmis!” V. Batavičienė, 
B. Gaigalienė
A. Žilytė

Sporto šventė „Užduočių stotelės“ 1 ir 2 spec. klasių mokiniams. A. Kriščiūnienė
Ugdymo karjerai konkursas- viktorina „Dirbu Lietuvai“ 6-7 klasių mokiniams J. Stacevičienė, 6 – 7 klasių auklėtojai
Valstybės diena.  Kovo 11-osios minėjimas T. Puodžiūnas
5 klasių mokinių anglų kalbos vertimų konkursas R. Karosienė, V. Savinčienė
Tėvų dienos (estafetės su tėveliais, tėvelių pamokų ir būrelių vedimas) Pradinių klasių mokytojos

A. Krulys
Dalyvavimas „Gamtos kengūra“, „Kalbų kengūra“ konkursuose V. Ūsienė, kalbų mokytojos

Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Žemės dienai J. Jasinskienė,
A. Makštelienė

Piešinių ir plakatų paroda skirta “Žemės dienai” paminėti V. Zamžickas
Konkursas 7 klasių mokiniams „Aš jau galiu...“ rusų kalba S. Arlauskienė
Piešinių paroda Žemės dienai Pradinių klasių mokytojos
5-7 klasių mokinių piešinių paroda „Velykų spalvos“ J. Jasinskienė
Tarptautinė PI diena G. Grigaliūnienė

E. Stankevičius
5-8 klasių gamtos mokslų olimpiada (mokyklos etapas) A. Makštelienė
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2021“ G. Grigaliūnienė
8 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada R. Karosienė, V. Savinčienė

Dalyvavimas kalbos viktorinoje „Kalbėkime ir draugaukime“ A. Banelytė
Žiniukų savaitė 1- 4 klasių mokytojos
Projektas „Kuriame Lietuvai“ A. Banelytė
Projektas ,,Pasidaryk instrumentą, kuriuo groti būtų įdomu“ R. Jurkienė
Spaudinių paroda, skirta Knygnešio dienai V. Batavičienė,

B. Gaigalienė,
A. Žilytė



Literatūrinis  projektas  ,,Reikšmingiausia  lietuviška  knyga  mano  šeimoje“  6  klasėms.
Asmeninių mokinių knygų paroda bibliotekoje

V. Batavičienė

Raštingiausio penktoko konkursas V. Batavičienė,
B. Gaigalienė

Linksmos estafetės 2-3 klasių mokiniams A. Aleknavičienė
Sąmoningumo didinimo savaitė ,,Be patyčių 2021” V. Zamžickas

J. Stacevičienė
Judrioji pertrauka Gamtosauginis komitetas
XI geografijos olimpiada „Mano gaublys 2021“ E. Jackevičienė
,,Beethovenas – ir revoliucinis idealas, ir vienas populiariausių influencerių’’. Protmūšis 
5-8 klasėms kompozitoriaus 250 gimimo metinėms paminėti.

R. Jurkienė

5b klasės poezijos knygos ,,Mūsų vaikystė”, skirtos Pasaulinės dienos paminėjimui, 
išleidimas ir pristatymas klasės bei mokyklos bendruomenei

V. Batavičienė,
J. Jasinskienė,
R. Karosienė,
V. Savinčienė

Gamtamokslinės veiklos diena „Žemės diena“. Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, IT, dailės ir 
technologijų mokytojai, 
R. Karosienė, 
J. Jasinskienė,
V. Batavičienė,
R. Jurkienė

5-8  klasių mokinių dalyvavimas konkurse „Olympis“ Lietuvių ir anglų kalbos mokytojai

Lietuvių kalbos olimpiada 2 klasei I. Žuralovičienė
Lietuvių kalbos olimpiada 3 klasei V. Ūsienė
Lietuvių kalbos olimpiada 4 klasei A. Alekmavičienė
Sportinis turnyras Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti A. Krulys

BALANDIS

5–8 klasių mokinių velykinių sveikinimų paroda R. Ručinskaitė-Špokevičienė
Kvadrato varžybos 4a klasės mokiniams. A. Aleknavičienė
Pirmokų dailyraščio konkursas V. Ūsienė

K. Klimkevičienė
I. Žuralovičienė

Dailyraščio konkursas spec. klasių mokiniams V. Ūsienė



A. Pupštienė
D. Baltrėnienė
A. Kriščiūnienė

Matematikos olimpiada 2 kl. K. Klimkevičienė

Matematikos olimpiada 3 kl. I. Žuralovičienė

Matematikos olimpiada 4 kl. V. Ūsienė

Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas. “Spalvotos vaišės“ 1-4 spec. kl. A. Kriščiūnienė
S. Lukoševičienė

6 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Kuriame akrostichus“ V. Batavičienė
Pasaulinei  knygos  dienai  paminėti  -  netradicinės  literatūros  pamokos  progimnazijos
erdvėse: bibliotekoje, kieme, poilsio zonose 

V. Batavičienė,
B. Gaigalienė

Anglų kalbos dienos minėjimas Anglų kalbos mokytojai
Dalyvavimas Panevėžio miesto 8 klasių mokinių rusų kalbos konkurse S. Arlauskienė
8 klasių mokinių chemijos olimpiada G. Brazdžiūnienė
3- 4 klasių mokinių eilėraščių deklamavimo konkursas anglų kalba R. Karosienė,

V. Savinčienė
Velykinis baudų metimo turnyras A. Krulys
Paroda „Šv.Velykų belaukiant“ 1-4 klasių mokytojos
Gerumo akcija  ,,Pradžiuginkime vienišus  ir  ligotus  žmones‘‘  gyvenančius  A.  Bandzos
socialinių paslaugų centre.

R. Jurkienė

Viktorina, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai 4-5 kl. mokiniams V. Batavičienė,
V. Ūsienė,
A. Žilytė 

Velykų kiškučio sveikinimai anglų kalba
Velykų žaidimai

R. Karosienė, V. Savinčienė

Renginys „Vaikystės taku“ V. Eisenaitė, A. Banelytė

1- 4 klasių mokinių skaitymo skatinimo projektas „Per knygą į gamtą“ (miesto etapas) V. Ūsienė,
O. Ivanauskienė
K. Klimkevičienė
A. Aleknavičienė

Dalyvavimas akcijoje „Darom – 2021“ 1-8 kl. mokiniai ir mokytojai
Tarptautinės triukšmo suvokimo dienos minėjimas J. Ivaškevičienė, R. Ručinskaitė-Špokevičienė



Viktorina 5 klasių mokiniams “ Visko po truputį”.   V. Staišiūnienė, J. Jasinskienė,
 A. Žilytė, R. Jurkienė,  T. Jakas,
V. Zamžickas A. Krulys

Projektas “Noriu užaugti  sveikas“.  Piešinių,  koliažų ir plakatų paroda „Alkoholis  žudo
kūną ir sielą“ 

V. Zamžickas

Autizmo diena „Lietaus vaikai“ Spec. kl. mokytojos
Nuotolinė 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiada E. Jackevičienė
5-8-ųjų klasių mokinių istorijos olimpiada (mokyklos etapas) T. Puodžiūnas
Piešinių ir kūrybinių darbų iš ciklo „Metų laikai“ paroda  „Pavasaris“ A. Kriščiūnienė
Judrioji pertrauka Gamtosauginis komitetas
Inkilėlių gaminimas T. Jakas

GEGUŽĖ
Motinos ir šeimos dienos minėjimas V. Eisenaitė,

darbo grupė
Pasaulinės rankų higienos dienos minėjimas Pradinių klasių mokytojos ir Sandra Lukoševičienė
Mokinių darbų paroda Motinos  dienai J. Jasinskienė
Mokinių darbų paroda Motinos dienai Pradinių klasių mokytojos
Projektas „Profesijų mugė: apie ką svajojau- ką dirbu.“ J. Stacevičienė, klasių vadovai.
“Linksmosios estafetės” 1, 2, 3 klasių mokiniams A. Aleknavičienė
Akcija  ,,Skaitau  pradinukams“,  skirta  Spaudos  atgavimo,  kalbos  ir  knygos  dienos
paminėjimui (savanoriai skaitytojai iš 5b, 6a, 7b, 8b kl.)

V. Batavičienė,
1-4 klasių mokytojos

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimui  skirtos netradicinės literatūros
pamokos progimnazijos erdvėse: bibliotekoje, kieme, poilsio zonose 

V. Batavičienė,
B. Gaigalienė,
A. Žilytė

Skaitymo konkursas 6 klasių mokiniams rusų kalba S.Arlauskienė

Judėjimo sveikatos labui diena. Judrioji pertrauka. A. Krulys, pradinio ugdymo mokytojai
Dalyvavimas Panevėžio miesto 3-4 klasių trikovės varžybose A. Krulys
Dalyvavimas  Panevėžio  miesto  7  klasių  mokinių  lengvosios  atletikos  keturkovės
varžybose

A.Krulys

Dalyvavimas Moksleivių namuose 3-4 klasių mokinių turizmo estafečių ir virvės traukimo
varžybos

A.Krulys

Mokinių piešinių paroda, skirta šeimos dienai J. Jasinskienė



Projektas „Aš skaitau tau“ A. Banelytė

Dalyvavimas tarptautinėje gatvės muzikos dienoje R. Jurkienė
Rašinio konkursas anglų kalba 5 klasių mokiniams „Mano mama“ R. Karosienė
Skaitymo konkursas 2 kl. mokiniams R. Karosienė
Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos 
festivalyje ,,Tramtatulis”

R. Jurkienė

5-8-ųjų klasių mokinių akcija “Rūkymui sakome NE”. J. Stacevičienė,
A. Makštelienė, 
VSPS S. Lukoševičienė

Piešinių ir kūrybinių darbų iš ciklo „Metų laikai“ paroda  „Vasara“ A. Kriščiūnienė

BIRŽELIS
Mokslo metų baigimo šventė 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams Administracija, 

V. Eisenaitė
1-8 klasių auklėtojai

Projektinės veiklos diena Pradinių klasių mokytojos
Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“ (pažintinės-kultūrinės  veiklos diena 5-8 kl.). J. Stacevičienė, klasių auklėtojai.
Ugdymo karjerai diena ,, Profesijų pasaulis“ 1-4 kl. mok. J. Stacevičienė, klasių auklėtojai.
Ketvirtokų išleistuvės O. Ivanauskienė, D. Baltrėnienė
Menų diena 1- 4 klasių mokytojos
Kultūros diena 5-8 klasių mokiniams Klasių auklėtojai
Krašto (šalies ) pažinimo diena Pradinių klasių mokytojai
Knygų skaitymo dirbtuvės Pradinių klasių mokytojos
Sporto ir sveikatingumo diena 5-8 klasių mokiniams A. Krulys, 5-8 klasių auklėtojai
Krašto pažinimo diena 5-8 klasių mokiniams Klasių auklėtojai
STEAM diena STEAM dalykų mokytojai
Edukacija „Draugystė ant straublio galo“ A. Banelytė
STEAM diena Pradinių klasių mokytojai
Kryžiažodžių turnyras 6-8 klasių mokiniams, skirtas rusų kalbos dienai paminėti S. Arlauskienė

RUGSĖJIS
Rugsėjo 1-osios šventė – Mokslo ir žinių diena Administracija, 

V. Eisenaitė,
darbo grupė,
1–8 klasių auklėtojai



Pasaulinės turizmo dienos paminėjimas  R. Karosienė, klasių auklėtojai
Paroda „Rudens kraitė 2021“ Gamtos mokykloje V. Ūsienė, K. Klimkevičienė, 

O. Ivanauskienė, I. Žuralovičienė,
A. Aleknavičienė,

Paroda „Gamtos kilimas” mokykloje Spec. kl. mokiniai ir mokytojos
Sporto šventė “Lėk su vėjeliu 2021” Pradinių klasių mokytojos
Europos kalbų dienos minėjimas Kalbų mokytojai
Dalyvavimas Panevėžio miesto gimtadienio šventinėje eisenoje V. Eisenaitė,

1-8 klasių auklėtojai
5-8-ųjų klasių mokinių Judrioji pertrauka “Dienai be automobilio paminėti” Gamtosauginis komitetas
Tyrėjų dienos 2021 m. - STEAM veiklos. Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių 

technologijų, dailės ir technologijų  mokytojai

Tarpklasinės 5-6 kl. kvadrato varžybos A. Krulys
Išvyka į Panevėžio bibliotekos vaikų literatūros skyrių „Žalioji pelėda“ A. Banelytė

SPALIS
Pasaulinės gyvūnų dienos minėjimas.
1–8 klasių mokinių piešinių paroda „Gyvūnas – žmogaus draugas“.
5-6 klasių mokinių prezentacijos, skirtos gyvūnų dienai, parengimas 

J. Jasinskienė
R. Ručinskaitė-Špokevičienė,
 Gamtosauginės veiklos būrelis

Plakatų paroda skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai Pradinių klasių mokytojos
Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas V. Eisenaitė, 

darbo grupė
Intelektinis žaidimas pedagogams ,,Intelektualų ringas - 2021” V. Batavičienė, Buities komisija

Rašinėlių konkursas rusų kalba „Atspėk, kas jis? “ 8 klasių mokiniams, skirtas mokytojo 
dienai

S. Arlauskienė

Obuolio dienos minėjimas 1-4 klasių mokytojos, Gamtosauginės veiklos būrelis
Renginys, skirtas Konstitucijos dienos paminėjimui T. Puodžiūnas
Psichikos sveikatos dienos paminėjimas 1-4 spec. klasių mokiniams S. Juknienė, 1-4 spec. klasių mokytojos
Judrioji pertrauka Pradinių klasių mokytojos
1-8 klasių mokinių akcija “Košės dienai” paminėti. 1-8 klasių auklėtojai, VSPS 

S. Lukoševičienė
7a klasės mokinių projektas ,,Gražiausi žodžiai mano gyvenimo mokytojui“. V. Batavičienė
Tarpmokyklinės 5-6 klasių kvadrato varžybos A. Krulys



LAPKRITIS
Renginys, skirtas Kariuomenės dienai paminėti T. Puodžiūnas
Nacionalinės karjeros savaitė. Projektas ,,Šok iš tėvų piniginės“. J. Stacevičienė, klasių auklėtojai
Tarptautinė Tolerancijos diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai
Projektas “Laiškai draugams” T. Žalienė, A. Kriščiūnienė
Tarptautinė nerūkymo diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai.
Pyragų diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai.
8 klasių mokinių ilgalaikis projektinis darbas “Vartojimo galimybės “ A. Makštelienė, 

G. Grigaliūnienė
8 klasių mokinių projektiniai darbai „Nuostabioji chemija“ G. Brazdziunienė
Dalyvavimas IT konkurse „Bebras“ R. Ručinskaitė-Špokevičienė
Kalėdinis mokyklos puošimas J. Jasinskienė
Projektas “Noriu užaugti sveikas“ Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. Piešinių, 
koliažų ir plakatų paroda. 

V. Zamžickas

Stendo parengimas „Sveikos mitybos dienai“ Gamtosauginės veiklos būrelis
Tarpklasinės futbolo varžybos A. Krulys
Tarpmokyklinės futbolo varžybos A. Krulys

GRUODIS
Paroda „Šv. Kalėdų belaukiant“ 1-4 klasių mokytojos
8-ųjų klasių mokinių protmūšis AIDS dienai paminėti A. Makštelienė, 

VSPS S. Lukoševičienė

Akcija “Knygų Kalėdos”. Pradinių klasių  mokytojos
,,Knygių klubo” pažintis su Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiais kūriniais. V. Batavičienė,

A. Žilytė
Savanorių diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai.
5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada (mokyklos etapas) G. Grigaliūnienė
Kalėdinis baudų mėtymo turnyras A. Krulys
Akcija „Lai Kalėdos sušildo“ A. Banelytė
Sporto šventė „Kalėdų belaukiant“ 3-4 spec. kl. mokiniams A. Kriščiūnienė
Puošiame mokyklą „Švytinčios Kalėdos“ J. Jasinskienė, V. Staišiūnienė
Protmūšis ,,Kalėdinių dainų ringas” R. Jurkienė
Projektas 8 klasių mokiniams „Kviečiu. Sveikinu.“ rusų kalba S. Arlauskienė
Eglutės įžiebimo šventė 1-4 klasių mokiniams V. Eisenaitė, V. Ūsienė



darbo grupė
Kalėdinis karnavalas 5-8 klasių mokiniams V. Eisenaitė, 

 klasių auklėtojai
Edukacinės pamokos 5-8-ųjų klasių mokiniams „Vaistažolių gydomosios savybės“. A. Makštelienė,

 VSPS  S. Lukoševičienė

Kalėdinis estafečių turnyras 5-8 kl. (mokiniai, mokytojai, tėvai) A. Krulys

III SKYRIUS
VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

2021 metų veiklos plano įgyvendinimas detalizuojamas metodinės tarybos, metodinių grupių veiklos planuose, progimnazijos mėnesio veiklos planuose.
2021 metų veiklos planas gali būti koreguojamas sudarant mėnesio veiklos planą.
Tarpinis veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimas vykdomas 2021 m. birželio mėnesį metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje.
Galutinis 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimas vyks 2022 m. sausio mėnesį metodinėse grupėse, metodinėje taryboje ir Mokytojų tarybos posėdyje 2022 m.
vasario mėn.
2021 metų progimnazijos veiklos planą rengė progimnazijos direktoriaus įsakymu 2020-01-05 Nr. V-1 sudaryta darbo grupė.
Planą įgyvendins Beržų progimnazijos administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir
jų tėvai. 

SUDERINTA
Panevėžio Beržų progimnazijos
Mokyklos tarybos 2021-01-20 posėdyje 
Protokolo Nr. MT-6


	PATVIRTINTA
	Panevėžio Beržų progimnazijos
	direktoriaus 2021-01-20
	įsakymu Nr. V-6
	PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA
	2021 METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS
	I. SKYRIUS
	BENDROJI DALIS
	Beržų progimnazijos 2021 metų veiklos planas (toliau – planas), skirtas progimnazijos veiklai organizuoti, parengtas vadovaujantis Panevėžio Beržų progimnazijos strateginiu veiklos planu 2020–2022 metams, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, 2019 m. progimnazijoje vykusio išorinio rizikos vertinimo ataskaitos duomenimis, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų duomenimis, atsižvelgiant į strategines švietimo tendencijas respublikoje ir Panevėžio mieste, apima Ugdymo plano 2020-2021 m.m. įgyvendinimą ir numato Ugdymo plano 2021-2022 m.m. gaires.
	Panevėžio Beržų progimnazija teikia pradinį ir pagrindinį ugdymą (pirmos pakopos) Panevėžio miesto mokiniams.
	INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ
	Mokinių, klasių komplektų skaičius ir kaita per trejus metus:
	Klasė
	2017-2018 m. m.
	2018-2019 m. m.
	2019-2020 m. m.
	Klasių komplektų skaičius
	Mokinių skaičius
	Klasių komplektų skaičius
	Mokinių skaičius
	Klasių komplektų skaičius
	Mokinių skaičius
	1
	1
	26
	1
	26
	1
	22
	1 specialioji
	1
	6
	1
	6
	1
	5
	2
	2
	44
	1
	24
	1
	25
	2 specialioji
	1JJ
	6
	1
	6
	3
	2
	41
	2
	42
	1
	22
	3 specialioji
	1
	6
	4
	2
	36
	2
	38
	2
	41
	5
	2
	39
	2
	37
	2
	32
	6
	2
	36
	2
	41
	2
	3
	7
	2
	36
	2
	36
	2
	37
	8
	2
	34
	2
	34
	2
	40
	Iš viso mokinių
	298
	290
	270
	Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos ir kaita per trejus metus:
	Kategorija
	2017-2018 m. m.
	2018-2019 m. m.
	2019-2020 m. m.
	Ekspertai
	1
	Metodininkai
	16
	14
	12
	Vyresnieji mokytojai
	16
	17
	15
	Mokytojai
	5
	3
	3
	Iš viso mokytojų
	37
	35
	30
	Progimnazijoje dirba ir teikia specialiąją švietimo pagalbą ir paslaugas šie specialistai:
	socialinis pedagogas;
	psichologo asistentas;
	visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
	profesijos patarėjas
	3 specialieji pedagogai;
	2 logopedai.
	4 mokytojų padėjėjai.
	Progimnazijoje 2020 m. rugsėjo 1 d. veikia 1-4 specialiosios klasės mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, kuriose mokosi 19 mokinių. 4 mokiniams skirtas mokymas namuose. 67 mokiniams nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (specialiosiose klasėse – 19 mokinių, 1–4 bendrojo ugdymo klasėse – 12 mokinių, 5–8 klasėse – 36 mokiniams), iš jų 3 mokiniai mokosi pagal individualizuotą programą. 12 mokinių nustatyti nedideli specialieji ugdymosi poreikiai, 19 mokinių – vidutiniai, 36 mokiniams – dideli. Daugumai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių reikalinga logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba. Nemokamas maitinimas teikiamas 38 proc. mokinių, 12,8 proc. mokinių gauna socialinę paramą mokymo priemonėms įsigyti.
	Neformalus švietimas. Progimnazijoje 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdomos 25 neformaliojo vaikų švietimo programos – sporto ir sveikos gyvensenos, meninio ugdymo, gamtosaugos ir ekologinio ugdymo, skaitymo įgūdžių ugdymo ir kūrybiškumo, STEAM, IKT. Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko apie 65 proc. mokinių. Dalis mokinių lanko ne po vieną neformalaus švietimo užsiėmimą.
	Mokinių akademiniai pasiekimai:
	Mokslo metai
	Mokinių sk. ir pažangumas
	Mokinių pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygius dalis
	Su nepatenkinamais pažymiais keltų į aukštesnę klasę mokinių skaičius
	1-4 klasė
	5-8 klasės
	Bendras
	2017-2018 m.m.
	288 (91,6%)
	136 (47,2%)
	1
	2
	3
	2018-2019 m.m.
	291 (97,4%)
	129 (44,4%)
	1
	2
	3
	2019-2020 m.m.
	266 (100%)
	135 (50,8%)
	0
	0
	0
	Progimnazijos mokinių laimėjimai olimpiadose, konkursuose:
	Data
	Pasiekimai
	Mokinio vardas, pavardė
	Klasė
	Renginio lygmuo
	Atsakingas mokytojas
	2020-01-28
	ll vieta
	20 mokinių
	5-6
	Tarpmokyklinės varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs’’
	estafetės
	Alvidas Krulys
	2020-02-04
	ll vieta
	20 mokinių
	5-6
	Pusfinalio ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs’’
	varžybos
	Alvidas Krulys
	2020-02-10
	lV vieta
	20 mokinių
	5-6
	Finalinės ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs’’
	varžybos mieste.
	Alvidas Krulys
	2020 m.
	1 vieta
	Rugilė Gaižauskaitė
	7a
	Bėgimo varžybos mieste olimpinio rekordininko A. Aleksejūno taurei laimėti
	Alvidas Krulys
	2020 m.
	III vieta
	Aurėja Kučiauskaitė
	8b
	Meninio skaitymo konkursas (miesto etapas).
	Vaida Batavičienė
	2020 m. balandis
	I laipsnio diplomas
	Matas Dumbauskas
	4a
	Anglų kalbos „Kings“ olimpiada
	Ramunė Karosienė
	2020 m. balandis
	II laipsnio diplomas
	Gvidas Kemeklis
	5a
	Anglų kalbos „Kings“ olimpiada
	Ramunė Karosienė
	2020 m.
	II laipsnio diplomas
	Gvidas Kemeklis
	5a
	„Kings“ lietuvių kalbos olimpiada
	Vaida Batavičienė
	2020 m. spalis
	I laipsnio diplomas
	Tomas Valionis
	2a
	Anglų kalbos „Kings“ olimpiada
	Ramunė Karosienė
	2020 m. spalis
	I laipsnio diplomas
	Emilis Pilipavičius
	2a
	Anglų kalbos „Kings“ olimpiada
	Ramunė Karosienė
	2020 m. spalis
	I laipsnio diplomas
	Emilis Čepulis
	4a
	Anglų kalbos „Kings“ olimpiada
	Ramunė Karosienė
	2020 m.
	Diplomantė - apdovanota šeimos fotosesija
	Roberta Rakašiūtė
	3a
	Piešinių konkursas „Mano šeimos gėlė“.
	Vaida Ūsienė
	2020 m.
	rugsėjis
	Mokykla apdovanota 15-tą kartą Žaliąja vėliava ir aplinkosaugos švietimo fondo sertifikatu
	260 mokinių
	1-8
	Vaida Ūsienė,
	Ramunė Karosienė
	Diplomantė.
	Vaiva Kolodiažnaja
	4a
	Respublikinis kompiuterinis piešinių konkursas „Mano vasaros pasaka“
	Vaida Ūsienė
	2020 m.
	III vieta
	Amandas Bartuškevičius
	8a
	Geografijos žinių respublikinis konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“
	Evelina Jackevičienė
	2020m. kovas
	apdovanotas ,,Žaliuoju diplomu “
	Martynas Staškūnas
	8a
	Gamtos mokyklos organizuotas konkursas – akcijoja ,,Padovanok namus sparnuočiui“
	Tadas Jakas
	2020 m.
	Laureatas
	Karolis Laužikas
	1 spec. kl.
	Respublikinė virtuali vaikų piešinių paroda – konkursas „Mano pasaulis“.
	Asta Kriščiūnienė
	2020 m.
	Laureatas
	Deividas Jatužis
	1 spec. kl.
	Atliekų antrinio panaudojimo konkursas „Antrasis gyvenimas“.
	Asta Kriščiūnienė
	Projektinė veikla:
	Projektai
	Pavadinimas / dalyvavusių mokinių skaičius (proc. nuo bendro mokinių skaičiaus)
	Socialiniai
	Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu saugus ir užimtas-5” (150 mok.)
	Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Saugus ir užimtas-5” (150 mok.)
	Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio projektas “Vasaros mozaika-4” (35 mok.)
	Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų rudens poilsio projektas “Spalvoti burbulai” (35 mok.)
	Socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST: 1-4 klasėse – Laikas kartu, 5-8 klasėse – Paauglystės kryžkelės (266 mok.)
	Projektas 8 klasių mokiniams "Kodėl man gera būti savanoriu" (36 mok.)
	Socialinis ekologinis projektas „Laimingas vanduo“(90 mok.)
	Mokomieji
	Edukaciniai konkursai Kings (91 mok.), Kengūra, (13 mok.), Mokslo-Lab (57 mok.)
	Projektas,, Afrikinių sraigių auginimas“ (110 mok.)
	Projektas ,, Pievagrybių auginimas“ (106 mok.)
	Projektas ,,Tropinio drugelio auginimas“ (6 mok.)
	Projektas ,, Daržas ant palangės“ (6 mok.)
	Projektas "Lietuvos etnografinių sričių - istorinis, gamtinis, mokslinis paveldas" (40 mok.)
	Projektas ,,Pasidaryk instrumentą , kuriuo groti būtų įdomu“ (67 mok.)
	Bendruomenės
	„Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto pokyčio projektas „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ (260 mok.)
	Projektas ,,Kalėdinės dekoracijos“ (134 mok.)
	Tarptautiniai
	Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa(266 mok.)
	Tarptautinis projektas “Mažiau šiukšlių” (120 mok.)
	Progimnaziją baigusių 8 klasių mokinių tolimesnė karjera:
	Toliau mokosi
	Mokinių skaičius
	Procentai
	J. Balčikonio gimnazijoje
	4
	87,5%
	J. Miltinio gimnazijoje
	11
	V. Žemkalnio gimnazijoje
	2
	5-oje gimnazijoje
	11
	R. Sargūno sporto gimnazijoje
	1
	„Minties“ gimnazijoje
	5
	Kupiškio raj. Subačiaus gimnazijoje
	1
	Panevėžio profesinio rengimo centre
	5
	12,5%
	
	VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS IR IŠORINIS VERTINIMAS
	
	Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados:
	2018 m. stiprusis veiklos aspektas – 2.4. 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai; silpnasis veiklos aspektas – 2.4.2. Mokinių įsivertinimas.
	2019 m. stiprusis veiklos aspektas – 3.1.1.Orientavimasis į mokinių poreikius; silpnasis veiklos aspektas – 1.2.1. Savivaldumas mokantis.
	2020 m. stiprusis veiklos aspektas – 3.1.1.Orientavimasis į mokinių poreikius; silpnasis veiklos aspektas – 1.2.1. Savivaldumas mokantis.
	2019 m. gegužės 20-22 d. išorinio rizikos vertinimo metu nustatyti progimnazijos gerai vykdoma veikla ir rizikinga veikla.
	Gerai vykdoma progimnazijos veikla:
	nuoseklus gamtosauginio ir sveikatinimo vertybinių nuostatų formavimas ir ugdymas;
	ugdymo turinys (mokomoji medžiaga) siejama su kitais mokomaisiais dalykais, gyvenimo praktika ir mokinių turima patirtimi;
	švietimo pagalbos specialistų darbas, ugdymas ir pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
	Rizikinga progimnazijos veikla:
	mokymo(si) pasiekimai ir pažangos aptarimas;
	mokyklos bendruomenės susitarimai dėl ugdymo kokybės ir kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės;
	savivaldis mokymasis.
	
	2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
	Vykdant 2020 m. veiklos planą buvo iškelti tikslai ir uždaviniai bei numatytos priemonės jiems įgyvendinti:
	1. tikslas: gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) pasiekimus.
	Uždaviniai:
	1. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas.
	100% progimnazijos mokytojų patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas dalyvaudami bent 2 kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (iš viso 1652,5 val., vienam mokytojui tenka 57 val.). Progimnazijos mokytojams organizuoti 4 bendri seminarai: A. Landsbergienės seminaras „Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas bendradarbiaujant su tėvais“, O. Saranienės seminarai „Šiuolaikinė pamoka“ ir “Skaitmeninis mokymas ir mokymasis”, J. Ladygienės seminaras „Patirtinio mokymosi galimybės“, kuriuose dalyvavo 97% mokytojų. Sudarytas ugdomosios veiklos stebėsenos planas, tačiau dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos, karantino ir mokinių ugdymo nuotoliniu būdu negalėjome įgyvendinti atvirų pamokų stebėsenos kontaktiniu būdu, stebėta ir aptarta 17 nuotolinių pamokų. Visose stebėtose pamokose buvo bandoma dirbti šiuolaikiškai. Nuotoliniame ir kontaktiniame ugdyme 90% mokytojų ir 100% mokinių pamokose naudoja Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas bei kitus skaitmeninius išteklius. 95% mokytojų integruoja bendrąsias kompetencijas į dalyko turinį, 60% mokinių atpažįsta bendrąsias kompetencijas ir geba jas taikyti, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi ir aktyviai įsitraukia į veiklas pamokose. Sudarytas integruotų pamokų planas. Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, dailės ir technologijų metodinės grupės mokytojai pravedė 23 integruotas pamokas, kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės mokytojai - 32, specialiosiose klasėse dirbantys mokytojai - 10, pradinių klasių mokytojai - 41. Iš viso pravestos 106 integruotos pamokos. Siekdami didinti mokinių motyvaciją mokytis, mokytojai aktyviai organizavo ugdomąsias veiklas skirtingose edukacinėse aplinkose. Organizuota 116 pamokų mokyklos išorės ir vidaus erdvėse, bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje, robotikos centre „RoboLabas”, Skaistakalnio parke ir kitur. Atliktas mokinių neformaliojo švietimo poreikio tyrimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir progimnazijos strategiją parengtos ir įgyvendintos 2 naujos STEAM pakraipos neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko apie 65% mokinių. Dalis mokinių lanko ne po vieną neformalaus švietimo užsiėmimą. Siekiant gerinti mokinių akademinius pasiekimus, 1–4 klasėse skirtos lietuvių k., matematikos, anglų k. konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, 1 klasėje - skaitymo gebėjimų ugdymui, 3-4 klasėse – informacinių komunikacinių gebėjimų ugdymui. 5–8 klasėse skirtos visų mokomųjų dalykų, išskyrus dorinį, meninį, fizinį ir technologinį ugdymą, konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, taip pat 5-8 klasėse skirtos konsultacijos skaitymo gebėjimų ugdymui, 5 klasėse - informacinių komunikacinių gebėjimų ugdymui bei 5-6 klasėse, kuriose ugdoma nemaža dalis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, skirtos lietuvių kalbos ir matematikos pamokos, kai pamokoje kartu dirba dalyko mokytojas ir specialusis pedagogas. Konsultacijas pagal poreikį lankė 45% mokinių. Progimnazijoje po I ir II pusmečių visuose lygmenyse analizuoti mokinių pasiekimai ir lankomumas bei numatytos priemonės pasiekimams ir lankomumui gerinti, suplanuoti tolesni žingsniai mokytojams, klasės auklėtojams, metodinėms grupėms, metodinei tarybai, administracijai. Prieš I ir II pusmetį suplanuoti mokinių pasiekimų lūkesčiai, atlikta išsikeltų pasiekimų lūkesčių įgyvendinimo analizė, aptartos priežastys, trukdžiusios pasiekti išsikeltus lūkesčius, pateiktos rekomendacijos mokiniams ir mokytojams planuojant sekančio pusmečio pasiekimų lūkesčius. Suplanuotas klasių ir mokomųjų dalykų pažangumo, mokymosi kokybės ir lankomumo kokybinis pokytis I ir II pusmečiui lyginant su buvusiu pusmečiu, suplanuoti darbo būdai ir metodai numatytam kokybiniam pokyčiui po pusmečio pasiekti, analizuotos priežastys, trukdžiusios pasiekti suplanuotą kokybinį pokytį, atliktas kokybinio pokyčio tarpinis ir galutinis įsivertinimas, pateiktos rekomendacijos sekančiam pusmečiui dėl mokinių pasiekimų gerinimo visais lygmenimis. Visos taikytos priemonės įtakojo mokinių pasiekimus ir lankomumą. Lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m. progimnazijos pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 9,2% ir siekia 54,5%, 49,2% sumažėjo praleistų pamokų skaičius, nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo nuo 1896 pamokų iki 29 nepateisintų pamokų. Pradinėse klasėse pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 9,8% ir siekia 56%, 59,3% praleista mažiau pamokų, nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo nuo 206 iki 0 nepateisintų pamokų. 5-8 klasėse pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 8,5% ir siekia 52,9%, 43,2% praleista mažiau pamokų, nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo nuo 1690 iki 29 nepateisintų pamokų.
	2. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas.
	Suremontuotas, aprūpintas naujais baldais ir reikiamomis priemonėmis 1 kabinetas, skirtas specialiajai klasei. Specialiųjų klasių mokinių ugdymo procesui įsigytas interaktyvių grindų rinkinys. Įrengta gamtos mokslų laboratorija, įsigytos priemonės gamtos mokslų laboratorijai: „Eksperimentų rinkiniai „Ką tu jauti, matai, girdi“ 5-8 klasei, „Mano kūnas, mano sveikata“ 5-8 klasei, gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 2-8 klasei, 5 mokykliniai ir 1 skaitmeninis mikroskopas, 3 mikroskopinių preparatų rinkiniai, teleskopas, 3 nešiojamos vandens tyrimo laboratorijos, skaitmeninis vandens kietumo matuoklis, dinamometras, PH jutiklis. roboto konstravimo rinkinys. Gamtos mokslų laboratorija naudojasi gamtamokslinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai, vedami neformaliojo švietimo užsiėmimai, skirti eksperimentams, tyrinėjimams. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai 2019-2020 m.m. lyginant su 2018-2019 m.m. pagerėjo 2%. Atliktas skaityklos remontas, įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, visose progimnazijos vidaus erdvėse įrengtas WI FI ryšys, įsigyti 34 planšetiniai ir 2 nešiojami kompiuteriai, 10 skaitmeninių kamerų, 3 garso kolonėlės. Tai suteikė galimybę visiems mokytojams ir mokiniams pamokose mokymo(si) tikslais naudotis interneto prieiga, vesti pamokas kitose mokyklos vidaus erdvėse. Nupirktos „EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijos 90% mokytojų ir 100% mokinių 2020-2021 m.m., 6 skaitmeninių - edukacinių užduočių komplektai Nuotoliniame ir kontaktiniame ugdyme 90% mokytojų ir 100% mokinių pamokose ir namų darbų atlikimui naudoja Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas.
	Dėl tik 2020 metų spalio mėnesį pervestų „Kokybės krepšelio“ projekto lėšų neįgyvendintas skaityklos pritaikymas aktyviam mokinių mokymui(si), neįrengta lauko klasė. Dalies įsigytų priemonių negalėjome panaudoti mokinių ugdymui dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.
	3. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas.
	Organizuoti 1-8 klasių nuotoliniai tėvų susirinkimai su klasių auklėtojais ir dėstančiais mokytojais, vykdyti trišaliai individualūs pokalbiai, kurių metu aptarta mokinių asmeninė pažanga ir pasiekimai, lankomumas, tolesni veiksmai dėl mokinių pasiekimų gerinimo, aptartos nuotolinio ugdymo sėkmės, problemos ir sprendimo būdai. Susirinkimuose dalyvavo 70% mokinių tėvų. Tėvams teiktos rekomendacijos per e. dienyną: dėl mokinių ugdymo, nuotolinio mokymo organizavimo, lankomumo, saugaus darbo internete, parengtas informacinis lankstinukas apie 2020-2021 m. m. mokyklos veiklą bendruomenės nariams, „Lavinamųjų žaidimų rekomendacijos“, „Emocijų atpažinimo žaidimas“, „Savivaldus mokymasis. Problemų įveikimas“, „Vaiko motyvavimas bei palaikymas“. Organizuoti bendri renginiai mokiniams, tėvams ir mokytojams: Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė, Rugsėjo 1-osios šventė, kalėdiniai renginiai virtualioje aplinkoje.
	Progimnazijoje vyko kolegialus mokytojų bendradarbiavimas. Metodinės tarybos pirmininkė konsultavo mokytojus įvairiais metodinės veiklos aspektais. Mokytojai metodinėse grupėse vykdė sklaidą pasidalindami įgyta patirtimi kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kartu planavo, vedė ir aptarė integruotas pamokas, mokytojai dalykininkai bendradarbiavo su padinių klasių mokytojais vesdami pamokas pradinių klasių mokiniams, organizuodami jiems edukacines veiklas. Visų metodinių grupių mokytojai pasidalino gerąja patirtimi kaip sekasi ugdyti mokinius nuotoliniu būdu, įvardijo sėkmes: naudojimąsi skaitmeninėmis EMA, EDUKA mokymosi aplinkomis, gerą pamokų lankomumą, mokinių prisijungimą prie vaizdo pamokų. Informacinių technologijų mokytoja konsultavo mokinius, tėvus, mokytojus kaip prisijungti prie virtualios mokymo(si) platformos, sukurti mokinių grupes, naudotis skaitmeniniu ugdymo turiniu. Gamtamokslinio ugdymo ir pradinių klasių bei specialiųjų klasių mokytojai dalinosi patirtimi kaip organizuoti ir vykdyti STEAM veiklas, bendradarbiavo su robotikos centru „RoboLabas“, Gamtos mokykla. Istorijos mokytojas T. Puodžiūnas metodinėje grupėje ir seminare “Šiuolaikinė pamoka“ pasidalino patirtimi apie šiuolaikinės pamokos planavimo uždavinius ir jų įgyvendinimą pamokoje, rusų k. mokytoja S. Arlauskienė pasidalijo patirtimi kaip taiko pamokose grupinio darbo įsivertinimo grafiką, kuriame mokiniai turi atsakyti į klausimus bei pasiskirstyti vaidmenimis. Logopedė A. Banelytė pristatė Brain-Boy aparatą ir jo naudojimo galimybes: ,,Girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimas ir lavinimas taikant Brain – Boy aparatą“. Klasės auklėtojai metodinėje grupėje dalinosi įvairiomis naudingomis mokomosiomis nuorodomis, mokomosiomis knygomis, internetinėmis svetainėmis, edukaciniais filmais, kuriuos galėtų pritaikyti klasės auklėtojo veikloje. O. Saranienės seminare „Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“ istorijos mokytojas T. Puodžiūnas pasidalino patirtimi apie mišraus mokymosi modelių taikymą istorijos pamokoje, lietuvių kalbos mokytoja V. Batavičienė parengė ir pristatė pranešimą „Priemonių ir šaltinių įvairovė stiprinant mokinių kompetencijas lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje“, pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė parengė ir pristatė pranešimą „Sratch programos taikymas pamokose“, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė R. Ručinskaitė-Špokevičienė parengė ir pristatė pranešimą „Klasės valandėlė. Patyčios ir jų prevencija“, specialiosios klasės mokytoja A. Pupštienė parengė ir pristatė pranešimą „Pamokos struktūros vaizdavimas simboliais Attention autism metodu”. Mokytojai dalinosi vestų pamokų aprašais su Panevėžio miesto ir šalies pedagogais interneto svetainėje “SEMIplius”: dailės mokytoja J. Jasinskienė įkėlė dailės pamokos aprašus: 6-7 klasei "Vitražinis atvirukas" ir 5-6 klasei „Bareljefas. „Kartono plastika“, pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė įkėlė pasaulio pažinimo pamokos 4 klasei aprašą „Tiltai“. Specialiosios klasės mokytoja A. Pupštienė parengė ir vedė 8 ak. val. seminarą Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistams ir pedagogams ,,Ugdyti autistišką vaiką – misija įmanoma“. Specialiosios klasės mokytoja A. Kriščiūnienė skaitė pranešimą seminare „Specialiojo pedagogo veikla nuotoliniame mokyme (formos, būdai, metodai, priemonės)“ tema: „ Būdai, formos nuotoliniu būdu ugdant mokinius, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų 1 specialiojoje klasėje“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Macė, kuri yra projekto „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto pokyčio projekto kūrimo ir įgyvendinimo kūrybinės komandos narė, inicijavo progimnazijoje STEAM veiklas, įsteigė mokykloje „Mažąją kūrybinę komandą“ STEAM veiklos organizuoti ir vykdyti, įtraukė visą progimnaziją į Panevėžio miesto vykdomo pokyčių projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ vykdymą.
	2. tikslas: plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si).
	Uždaviniai:
	1. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas.
	Progimnazija dalyvauja „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto kūrybinės komandos vykdomame pokyčio projekte „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“. Parengtas STEAM veiklų įgyvendinimo progimnazijoje planas, kuris yra Panevėžio miesto kūrybinės komandos pokyčio projekto plano dalis, sudaryta „Mažoji kūrybinė komanda“ STEAM veikloms organizuoti. Kas 2 mėnesius teikti pasiūlymai Panevėžio miesto kūrybinei komandai dėl pokyčio projekto įgyvendinimo. Gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų mokytojai kėlė dalykines kompetencijas seminaruose „Įrankiai įtraukioms STEAM veikloms mokykloje“, „STEAM kompetencijų gilinimas. Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5-8 klasėms taikymas ugdymo procese“, 3 pradinių klasių mokytojai - „STEAM pamokos vertybių sistemos formavimas: mokinys kaip proceso ir rezultato indikatorius“. Biologijos mokytoja supažindino ir pristatė pradinių klasių mokytojams gamtos mokslų laboratorijoje esančias priemones ir aptarė jų panaudojimo galimybes pradinių klasių pasaulio pažinimo pamokose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalijosi gerąja patirtimi įgyvendinant STEAM veiklas Panevėžio miesto kūrybinėje komandoje, mokytojai – mokyklos interneto svetainėje, mokyklos facebook, 3 STEAM pamokų aprašus patalpino į „SEMIplius“ virtualią aplinką, pristatė progimnazijoje vykdomas STEAM veiklas kitų Panevėžio miesto mokyklų mokytojams. Pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė parengė 2 STEAM veiklų scenarijus su Kraštotyros muziejumi ir 2 STEAM veiklų scenarijus su UAB „Povydė“ Vasaris, pristatė progimnazijos pradinių klasių mokinių STEAM veiklas ir teikė pasiūlymus dėl integruotų pamokų organizavimo robotikos centro ,,RoboLabas” metodininkams. Progimnazijoje veikia 4 neformalaus švietimo būreliai, skirti STEAM veiklai: „Eksperimentuko laboratorija“, Mažieji tyrinėtojai“, „Tyrinėtojai“, „Tyrinėk, atrask, pažink“. Progimnazijoje ir kitose institucijose organizuotos ir įvykdytos 163 STEAM veiklos 1-8 klasių mokiniams: 65 veiklos – specialiųjų klasių, 71 veikla pradinių klasių ir 27 veiklos 5-8 klasių mokiniams. 16 STEAM veiklų vyko robotikos centre „RoboLabas“, 7 – Gamtos mokykloje, 1- M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje, 33 – progimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje. Vykdyti ilgalaikiai STEAM projektai: Pradinėse ir specialiosiose klasėse „Afrikinių sraigių auginimas“, „Pievagrybių auginimas“, „Tropinio drugelio auginimas“, 4 spec. klasėje – „Daržas ant palangės“. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo robotikos centro „RoboLabas“ organizuotame konkurse „LEDinės kalėdos“, parengė ir patalpino į virtualią aplinką darbus: „Kalėdiniai žibintai“ ir „Kalėdinis namelis“.
	STEAM veiklose dalyvavo 95% mokinių. Tai skatino mokinius domėtis gamtos mokslais, kėlė mokinių motyvaciją mokytis, mokiniai patobulino tiriamosios veiklos įgūdžius, visa tai įtakojo ir mokinių gamtamokslinio ugdymo ir pasaulio pažinimo pasiekimus. Lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m. mokinių gamtamokslinio ugdymo ir pasaulio pažinimo pasiekimai pagerėjo 2%.
	2. Savivaldaus mokymosi gebėjimų stiprinimas.
	2020 m. progimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas savivaldžiam mokinių mokymuisi. 1-8 klasių mokiniai, padedant mokytojui, planavo savo mokymąsi išsikeldami kiekvieno mokomojo dalyko pasiekimų lūkesčius, numatydami konkrečius žingsnius kaip juos pasiekti, analizavo kaip jiems sekėsi juos pasiekti, įvardino priežastis kodėl nepavyko. 1-8 klasių auklėtojai, mokomųjų dalykų mokytojai kartu su mokiniais planavo pusmečio mokymosi kokybės, pažangumo ir lankomumo kokybinį pokytį, vykdė tarpinį įsivertinimą ir įgyvendinimo analizę, numatė būdus ir metodus sekančiam etapui. Didelės įtakos mokinių savivaldžiam mokymuisi turėjo ir nuotolinis ugdymas. Mokytojai pateikdavo mokiniams mokomojo dalyko veiklų atlikimo ciklą savaitei su nurodytais atlikimo terminais, teikė mokiniams pagalbą mokantis vaizdo pamokų ir konsultacijų metu. Mokiniams buvo suteikta galimybė patiems pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją, planuoti savo mokymosi laiką. Po kiekvieno mokomojo ciklo buvo aptariama mokinio individuali pažanga ir pasiekimai. 70% stebėtų nuotolinių pamokų mokytojai skatino aktyvų mokinių mokymąsi, mokymosi tikslų kėlimą, taikė veiksmingus išmokimo, pažangos stebėjimo ir patikrinimo būdus, vertinimas buvo grindžiamas konkrečiais kriterijais. Tai įtakojo ir mokinių akademinius pasiekimus. Lyginant su 2018-2019 m.m., 2019-2020 m.m. progimnazijos pažangumas padidėjo 2,7% ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 9,2% ir siekia 54,5%.
	3. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas.
	Parengtas ir įgyvendintas 2020 m. ugdymo karjerai veiklos planas. Ugdymo karjerai prioritetas 2020 metais buvo skirtas mokinių savanorystės skatinimui. Įsteigta asociacija ,,Geras darbas avansu“. Pravestas karjeros ugdymo ir dorinio ugdymo pamokų ciklas (8 pamokos) 7-8 klasių mokiniams ,,Savanorystė. Savanorystės galimybės mūsų mieste“. Vykdytas projektas 8 klasių mokiniams “Kodėl man gera būti savanoriu?", organizuoti susitikimai su “Metų savanoris 2020”  Daugvydu Staniūnu, ,,Atvira erdvė jaunimui“, Maisto banko Panevėžio padalinio,  Diamond‘s Style vadovais. Vyko 5-8 klasių mokinių savanorystė gyvūnų prieglaudoje ir Maisto banko akcijoje pakuojant maisto davinius. Ugdymas karjerai buvo integruotas 205 pamokose. Pravestos 53 klasės valandėlės: 1-4 klasėse 21 klasės valandėlė savęs pažinimo temomis, 5-8 klasėse - 32 klasės valandėlės profesijų pažinimo, karjeros planavimo temomis. 7-8 klasių mokiniams organizuota karjeros viktorina – konkursas ,,Karjeros keliu“. 8 klasių mokiniai dalyvavo  ugdymo karjeros protmūšyje J. Balčikonio gimnazijoje. Pravestos 37 individualios konsultacijos mokymosi krypties pasirinkimo klausimais 8 klasių mokiniams, 6 konsultacijos klasių auklėtojams ugdymo karjerai klausimais. Organizuotos ugdymo karjerai išvykos pradinių klasių mokiniams į FreeMotion sporto klubą, JK kepyklėlę, Panevėžio muzikos mokyklą, k/c. ,,Garsas“, 8 klasių mokiniams 4 išvykos į Panevėžio profesinio rengimo centrą ir Panevėžio miesto gimnazijas, 5-8 klasių mokiniai 4 dienas dalyvavo festivalyje ,,Europos kinas ir dieną ir naktį 2020“. Progimnazija sudarė sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui ir mokymuisi visą gyvenimą. Įvairiose ugdymo karjerai veiklose dalyvavo 95% mokinių. 100% 8 klasių mokinių toliau tęsia mokslą, iš jų 87,5% gimnazijose, 12,5% profesinio rengimo centre.
	3. tikslas: plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą.
	Uždaviniai:
	1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą.
	Parengta ir įgyvendinta 2020 m. tarptautinės gamtosauginės mokyklos veiklos programa. Laimėta 15-likta Žalioji vėliava ir tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas. 95% mokinių, 70% mokytojų ir 40% tėvų įsitraukė į gamtosauginės veiklos programos įgyvendinimą. Veikia gamtosauginis komitetas, sudarytas iš mokytojų, mokinių ir tėvų. Progimnazija prisijungė prie darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programos „Darni mokykla“, suformuota koordinacinė grupė ir parengtas veiklos planas. Vykdant šią programą organizuota išvyka šeimoms į mišką žiemą tema „Kalėdinė eglutė žvėreliams“. Akcijoje dalyvavo Beržų ir Rožyno progimnazijų mokinių 20 šeimų. Progimnazija dalyvavo Sveikatiados veiklose, vykdė Lietuvos moksleivių sąjungos metinės programos „Ž.E.M.E“, aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam“ veiklas. Dalyvauta socialiniame ekologiniame projekte „Laimingas vanduo“, jo skelbiamuose konkursuose ir edukaciniuose užsiėmimuose. Laimėtas ir įvykdytas Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Saugus ir užimtas-5” (dalyvavo 150 mokinių). 7 klasių mokiniai (10 mokinių) dalyvavo aplinkosaugos olimpiadoje. Progimnazijoje veikia 2 neformalaus švietimo būreliai skirti gamtosaugai: „Žalieji akiniai“ ir „Gamtosauginė veikla“. Gamtosauginės temos 2020 m. integruotos muzikos, fizinio ugdymo, dailės, technologijų, tikybos, etikos, pasaulio pažinimo, anglų k., rusų k., lietuvių k. pamokose 158 kartus. Gamtosauginėmis temomis vyko 2 popietės, 17 klasės valandėlių, 5 edukaciniai užsiėmimai, 3 akcijos, 1 varžybos, 1 viktorina, 10 konkursų, 4 judriosios pertraukos, 9 parodos, 8 išvykos. Ugdymo procese vykdyta 14 su gamtosauga susijusių veiklų (sveikinimų, atvirukų, transporto priemonių, kaukių, instrumentų, Kalėdinių vainikų, „Gamtos kilimo“ gaminimas, lėlių siuvimas, gėlių sodinimas, atlikti bandymai, vyko judrieji žaidimai ir maudynės), veiklose panaudotos gamtinės medžiagos ir antrinės žaliavos. Mokinių įtraukimas į gamtosauginį ugdymą ugdė jų vertybines nuostatas, kūrybiškumą, skatino sąmoningumą aplinkai, darė įtaką mokinių mokymo(si) patirčiai ir asmeninei ūgčiai.
	2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas.
	Vyko aktyvus bendradarbiavimas su l/d „Voveraitė“ ir „Draugystė“, Rožyno progimnazija, Gamtos mokykla, robotikos centru „RoboLabas“. Vykdytos aplinkosaugos švietimo projekto „Saugus ir užimtas -5“ veiklos: piešimo konkursas „Gyvūnai – geriausi draugai su l/d „Voveraitė“, „Draugystė“ ir Rožyno progimnazija (130 vaikų), protų mūšis „Aplinkosauga ir aš“ virtualioje erdvėje su Rožyno progimnazijos ir Gamtos mokyklos komandomis (20 mokinių), konkursas „Antras nereikalingo daikto gyvenimas“ su Rožyno progimnazija (45 mokiniai), virtualus renginys „Baltas Kalėdinis miestas“ su Rožyno progimnazija ir Gamtos mokykla (22 mūsų mokyklos mokiniai), nuotolinės estafetės „Mums patinka sportuoti“ su Rožyno progimnazija. L/d „Voveraitė“, „Draugystė“ ugdytiniams organizuoti piešinių konkursai “Mano mylimiausias gyvūnas“, “Spalvotas kalėdinis miestas“ (88 ugdytiniai), 4 sportinės varžybos (82 ugdytiniai), pravesti 4 edukaciniai užsiėmimai (82 ugdytiniai). Dalyvauta Gamtos mokyklos organizuotoje ekologinėje – edukacinėje akcijoje „Rudens kraitelė 2020“, kūrybinėse dirbtuvėse ir 5 edukaciniuose užsiėmimuose. Vykdytas ilgalaikis specialiųjų klasių mokinių projektas „Laiškai draugams“ su l/d „Nykštukas“ ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro ugdytiniais. Pasidalinta gerąja patirtimi elektroninėje erdvėje apie progimnazijoje vykdomas gamtosaugines veiklas su Maltos gamtosaugine mokykla. 16 integruotų STEAM veiklų vyko robotikos centre „RoboLabas“. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis padėjo mokiniams ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pagerino mokinių socialinės raiškos sąlygas, padėjo kartu su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti projektus.
	3. Įsijungimas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
	Sudaryta sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios darbo grupė, kuri atliko progimnazijos sveikatos stiprinimo situacijos analizę pagal 6 veiklos sritis: sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas, psichosocialinė aplinka, fizinė aplinka, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, sveikatos ugdymas, sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaida. Remdamasi atlikta situacijos analize, parengė sveikatos stiprinimo programą „Augu sveikas ir saugus“ 2021-2025 metams. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino progimnazijos pateiktą sveikatos stiprinimo programą ir 2020 m. gruodžio 15 d. sprendimu progimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.
	II. SKYRIUS
	VEIKLOS TURINYS
	Progimnazijos vertybinės nuostatos: atsakomybė, pareigingumas, tolerancija, pagarba, bendradarbiavimas.
	Vizija
	Atvira pozityviai kaitai, saugi, savita mokykla, kur kiekvienas yra svarbus.
	Misija
	Progimnazija teikia pradinį ir pirmosios pakopos pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams, ugdo atsakingą, aktyvią, savarankišką asmenybę, kūrybiškai veikiančią besikeičiančioje visuomenėje.
	Filosofija
	Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam!
	2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
	1. tikslas: gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) pasiekimus.
	Uždaviniai:
	1. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas.
	2. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas.
	3. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas.
	2. tikslas: plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si).
	Uždaviniai:
	1. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas.
	2. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas.
	3. tikslas: plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą.
	Uždaviniai:
	1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą.
	2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas.
	3. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas.
	VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
	1 tikslas. Gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) pasiekimus
	1 uždavinys. Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant ugdymo(si) kokybę, organizavimas.
	Priemonės/veikla uždaviniui įgyvendinti
	Atsakingi
	Data
	Rezultatai, vertinimo kriterijai
	Mokytojų profesinis tobulėjimas.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė
	2021 m.
	Kiekvienas mokytojas per metus tobulino kvalifikaciją 1-2 dalykiniuose seminaruose.
	2 kartus per metus progimnazijoje organizuoti bendri seminarai mokytojams.
	90% mokytojų patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
	Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai.
	S. Ambrazaitis,
	R.Macė
	2021 m.
	20% mokytojų, mokytojų padėjėjų baigė specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus.
	70% stebėtų pamokų diferencijuojamos ir parenkamos užduotys pagal mokinių gebėjimus.
	Mokinių pasiekimai augo 2%.
	Ugdomosios veiklos stebėsena.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė
	2021 m.
	Sudarytas ugdomosios veiklos stebėsenos planas.
	Stebėta bent 20 pamokų.
	60% stebėtų pamokų atitinka šiuolaikinės pamokos reikalavimus arba bandoma dirbti šiuolaikiškai.
	Virtualių mokymosi aplinkų panaudojimas ugdymo(si) procese.
	R.Macė,
	metodinė taryba,
	mokytojai
	2021 m.
	50% stebėtų pamokų tikslingai naudojamos virtualios skaitmeninės mokymosi aplinkos.
	90% mokytojų ir 100% mokinių naudojo Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas.
	Bent 20% 5-8 klasių mokinių naudojosi skaitykla pasiruošimui pamokoms, namų darbų, projektinių darbų atlikimui, informacijos paieškai.
	Pravesta bent 20 pamokų kompiuterių klasėje arba pritaikytoje aktyviam mokymui(si) skaitykloje.
	Mokinių pasiekimai augo 2%.
	Mokymo(si) metodų, paremtų aktyviu mokinių mokymusi, panaudojimas ugdymo(si) procese.
	R.Macė,
	metodinė taryba,
	mokytojai
	2021 m.
	Bent 50% stebėtų pamokų taikomi mokymąsi skatinantys metodai.
	Mokinių pasiekimai augo 2%.
	Savivaldaus mokymosi gebėjimų stiprinimas.
	Metodinė taryba,
	mokytojai
	60% stebėtų pamokų kartu su mokiniais aptariami pamokos tikslai ir uždavinys, įtraukiamas mokinių iškeltas pamokos uždavinys į bendrą pamokos uždavinį. 60% mokytojų išsikelia kartu su mokiniais mokymosi ciklo tikslus, baigus ciklą vykdoma refleksija kaip išsikelti tikslai ir jų įgyvendinimas įtakojo mokinio asmeninę pažangą ir pasiekimus. 60% mokytojų kas 2 mėnesius su mokiniais reflektuoja apie mokymo(si) metodų tinkamumą, vertinimą ir įsivertinimą, atsiskaitymo būdus, individualią mokinio pažangą ir pasiekimus.
	Mokinių pasiekimai augo 2%.
	Mokinių pasiekimų lūkesčių planavimas.
	R. Macė,
	klasių auklėtojai,
	mokytojai
	2021 m.
	Kas pusmetį 100% mokinių išsikelia planuojamus dalyko pasiekimų lūkesčius, aptaria juos su dalyko mokytoju, tėvais ir klasės auklėtoju.
	Po pusmečio vykdoma išsikeltų pasiekimų lūkesčių įgyvendinimo analizė.
	Mokinių pasiekimai augo 2%
	Individualios mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų stebėsena.
	R. Macė,
	metodinė taryba,
	klasių auklėtojai,
	mokytojai
	2021 m.
	1-8 klasių auklėtojai su mokiniais planuoja pusmečio mokymosi kokybės, pažangumo ir lankomumo kokybinį pokytį, vykdo tarpinį įsivertinimą ir įgyvendinimo analizę, numato būdus ir metodus sekančiam etapui.
	Dalykų mokytojai su mokiniais planuoja pusmečio mokymosi kokybės ir pažangumo kokybinį pokytį, vykdo tarpinį įsivertinimą ir įgyvendinimo analizę, numato būdus ir metodus sekančiam etapui.
	Mokinių pasiekimai augo 2%.
	Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė, priemonių mokymosi pasiekimų gerinimui numatymas.
	R. Macė
	2021 m.
	2 kartus per metus analizuojami mokymosi pasiekimų rezultatai metodinėse grupėse, metodinėje taryboje ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Numatomos priemonės mokymosi pasiekimų gerinimui.
	Mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Konsultacijos mokiniams.
	R. Macė,
	mokytojai
	2021 m.
	1–4 klasėse skiriamos lietuvių k., matematikos, anglų k. konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
	1 klasėse konsultacijos skaitymo gebėjimų ugdymui.
	3-4 klasėse konsultacijos informacinių komunikacinių gebėjimų ugdymui.
	5–8 klasėse skiriamos mokomųjų dalykų konsultacijos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.
	Konsultacijas pagal poreikį lanko 50% mokinių.
	Mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Integruotų ir atvirų pamokų planavimas ir vedimas.
	R. Macė,
	metodinė taryba,
	mokytojai
	2021 m.
	Rugsėjo mėnesį sudarytas planuojamų integruotų ir atvirų pamokų planas.
	Pravesta bent 20 integruotų pamokų.
	Pravesta bent 20 atvirų pamokų, atitinkančias šiuolaikinės pamokos reikalavimus.
	60% stebėtų pamokų atitinka šiuolaikinės pamokos reikalavimus arba bandoma dirbti šiuolaikiškai.
	Mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Ugdomosios veiklos organizavimas skirtingose edukacinėse aplinkose.
	Metodinė taryba,
	mokytojai
	2021 m.
	Bent 15 ugdomųjų veiklų vykdyta  kitose edukacinėse aplinkose: mokyklos vidaus ir išorės erdvėse, muziejuose, bibliotekose, gamtoje ir kitur.
	Mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Naujų neformaliojo švietimo programų parengimas.
	R. Macė,
	mokytojai
	2021 m.
	Atliktas mokinių neformaliojo švietimo poreikio tyrimas.
	Parengta ir pasiūlyta mokiniams bent 1 nauja neformaliojo švietimo programa, atsižvelgiant į mokyklos veiklos kryptis ir mokinių poreikius.
	Neformaliojo švietimo programose dalyvauja 70% mokinių.
	2 uždavinys. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas.
	Įrengtas kabinetas 5 specialiajai klasei.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	I pusmetis
	Suremontuotas, aprūpintas reikiamomis priemonėmis 1 kabinetas, skirtas specialiajai klasei.
	Įrengta, pritaikyta aktyviam 1-8 klasių mokinių mokymuisi išmanioji klasė.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	II pusmetis
	Įrengta, pritaikyta aktyviam 1-8 klasių mokinių mokymuisi išmanioji klasė.
	Gerėjo mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Skaitykla pritaikyta aktyviam mokinių mokymui(si).
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	I pusmetis
	Modernizuota, pritaikyta aktyviam mokymui(si) skaityka. Nupirkti transformuojami stalai ir kėdės, įrengtos 24 kompiuterizuotos darbo vietos, interaktyvus ekranas, dokumentų kamera.
	Bent 20 proc. mokinių naudojosi skaitykla pasiruošimui pamokoms, namų darbų, projektinių darbų atlikimui, informacijos paieškai. Mokytojai pravedė bent 20 pamokų skaitykloje.
	Mokiniai ugdėsi savivaldžio mokymosi, bendravimo ir bendradarbiavimo, informacinių technologijų kompetencijas. Gerėjo mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Įkurtas augalų auginimo, stebėjimo kompleksas ir 20 mokymosi vietų individualiam ir grupiniam mokinių mokymuisi.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	I pusmetis
	Įkurtas augalų auginimo kompleksas. Įrengta 20 mokymosi vietų šalia augalų auginimo komplekso.
	Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis kompetencijas, augo 1-8 klasių mokinių gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo bent 2%.
	Planšetinių kompiuterių panaudojimas ugdymo procese.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	II pusmetis
	Įsigyti 39 planšetiniai kompiuteriai, 1 krovimo spinta.
	50% mokytojų naudojo planšetinius kompiuterius darbui virtualioje aplinkoje. 60% mokinių planšetiniais kompiuteriais naudojosi pamokų metu informacijos paieškai, darbui virtualiose aplinkose. Gerėjo mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	„EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymosi aplinkos.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė
	2021 m.
	II pusmetis
	Nupirktos „EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijos mokytojams ir mokiniams 2021-2022 m.m.
	90% mokytojų ir 95-100% mokinių naudoja „EDUKA klasė“ skaitmenines mokymosi aplinkas.
	Gerėjo mokinių mokymosi motyvacija, IKT įgūdžiai, mokinių pasiekimai augo 2 proc.
	Edukacinių aplinkų, skirtų aktyviam mokymuisi mokyklos aplinkoje, įkūrimas.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	I pusmetis
	Įrengta 1 lauko klasė, kurioje vyko pamokos ir kitos edukacinės veiklos mokiniams.
	Lauko klase naudojosi bent 40% mokytojų ir mokinių. Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis kompetencijas.
	Poilsio erdvių pritaikymas aktyviai fizinei veiklai.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	D. Mondeikienė
	2021 m.
	Įsigytos bent 3 naujos priemonės, tinkamos mokinių aktyviai fizinei veiklai. Bent 50% mokinių pertraukų metu užsiima aktyvia fizine veikla.
	3 uždavinys. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas.
	Susitikimai su tėvais.
	Administracija,
	klasių auklėtojai,
	mokytojai
	2021 m.
	Organizuota 1 Tėvų diena. Bent 60%. mokinių tėvų pasinaudojo galimybe susitikti su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija, aptarė mokinių ugdymo(si) sėkmės ir nesėkmės.
	Organizuotas 1 bendras 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas.
	Organizuoti bent 2 teminiai klasės tėvų ir mokinių susitikimai su klasių auklėtojais, pagal poreikį į susitikimus kviečiami dėstantys mokytojai.
	Susirinkimuose dalyvauja bent 60% mokinių tėvų.
	Rekomendacijų tėvams teikimas.
	Švietimo pagalbos specialistai,
	metodinė taryba
	2021 m.
	Pateiktos bent 3 rekomendacijos tėvams per elektroninį dienyną arba mokyklos interneto svetainėje www.berzu.lt. .
	Parengtas lankstinukas tėvams apie 2021-2022 m.m. veiklas progimnazijoje.
	Paskaitos tėvams.
	Švietimo pagalbos specialistai
	2021 m.
	Organizuota bent 1 paskaita tėvams.
	Dalyvavo bent 30% tėvų.
	Renginiai mokyklos bendruomenei.
	Meno vadovė,
	neformaliojo švietimo būrelių vadovai
	2021 m.
	Organizuoti 3 renginiai mokiniams, mokytojams tėvams.
	Renginiuose dalyvavo bent 80% mokinių, 30% tėvų, 90% mokytojų.
	Gerosios patirties sklaida.
	R. Macė,
	metodinė taryba,
	metodinės grupės
	2021 m.
	60% mokytojų pasidalino gerąją patirtimi su kolegomis metodinėje grupėje, metodinėje taryboje arba administracinėje valandoje.
	Atviros pamokos „Kolega-kolegai“.
	R. Macė,
	metodinė taryba,
	metodinės grupės
	2021 m.
	Pravesta bent 20 atvirų pamokų, atitinkančių šiuolaikinės pamokos reikalavimus.
	Bent 20% mokytojų stebėjo ir aptarė kolegų vedamas atviras pamokas. Siekdami geresnės ugdymo kokybės, kai kurias idėjas pritaikė savo pamokose.
	Teigiamo mikroklimato ir tarpusavio santykių formavimas.
	S. Ambrazaitis,
	R. Macė,
	S. Linkytė,
	buities komisija
	2021 m.
	Atliktas progimnazijos mikroklimato tyrimas.
	Organizuota bent 1 edukacinė išvyka mokyklos darbuotojams, siekiant formuoti teigiamą darbuotojų mikroklimatą ir tarpusavio santykius. Dalyvavo 70% mokyklos darbuotojų.
	2 tikslas. Plėtoti savivaldį ir patirtinį mokymą(si).
	1 uždavinys. STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) plėtojimas.
	Ilgalaikiai mokymai „Įrankiai įtraukioms STEAM veikloms mokykloje“.
	Mokyklos komanda
	2021 m.
	6 mokytojų komanda dalyvavo ilgalaikėje mokymų programoje. ir pagilino STEAM kompetencijas ir pritaikė įgytas žinias progimnazijoje organizuotose STEAM veiklose.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	Dalyvavimas „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto kūrybinės komandos vykdomame pokyčio projekte „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“.
	R. Macė
	2021 m.
	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto kūrybinės komandos veikloje.
	Sudaryta progimnazijos mažoji kūrybinė komanda.
	Mažosios kūrybinės komandos nariai kas 2 mėnesius teikia siūlymus miesto kūrybinei komandai dėl pokyčio projekto įgyvendinimo, įgyvendina numatytas pokyčio projekto veiklas progimnazijoje.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	Dalijimasis gerąja patirtimi.
	Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT, matematikos ir pradinių klasių mokytojai
	2021 m.
	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui po kiekvieno Panevėžio miesto kūrybinės komandos susitikimo organizavo diskusijas su mokyklos mažąja kūrybine komanda, esant poreikiu – su visais mokytojais.
	Gamtos mokslų ir pradinių klasių mokytojai bent 3 kartus dalijosi patirtimi apie sėkmingai įgyvendintas STEAM veiklas, jas viešino mokyklos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“, patalpino bent 3 STEAM pamokų scenarijus į Panevėžio miesto savivaldybės sukurtą virtualią aplinką.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
	Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT, matematikos ir pradinių klasių mokytojai
	2021 m.
	Vyko bendradarbiavimas su robotikos centru „RoboLabas“, Gamtos mokykla ir kitomis institucijomis.
	Per metus organizuotos bent 7 STEAM veiklos kitose institucijose. Veiklose dalyvavo bent 60% mokinių. Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo įgūdžius.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	STEAM patirtinio mokymo(si) pamokos.
	Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT, matematikos ir pradinių klasių mokytojai
	2021 m.
	Pravesta bent 15 STEAM patirtinio mokymo(si) pamokų. Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo įgūdžius.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	STEAM veiklos gamtos mokslų laboratorijoje.
	Gamtamokslinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai
	2021 m.
	Pravesta bent 15 STEAM veiklų gamtos mokslų laboratorijoje. Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo įgūdžius.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	Integruotos pamokos su STEAM veikla.
	Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT, matematikos ir pradinių klasių mokytojai
	2021 m.
	Pravesta bent 10 integruotų pamokų su integruota STEAM veikla.
	Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo įgūdžius.
	Mokinių gamtos mokslų pasiekimai augo 2%.
	STEAM projektai, konkursai.
	Gamtamokslinio ugdymo, menų, IT, matematikos ir pradinių klasių mokytojai
	2021 m.
	Vykdytas bent 1 ilgalaikis STEAM projektas kiekvienos klasės mokiniams. Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi, patobulino tiriamosios veiklos įgūdžius, gebėjo nustatyti priežasties-pasekmės ryšius.
	Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2 proc.
	Gamtamokslinės veiklos diena 5-8 klasių mokiniams.
	Gamtamokslinio ugdymo, matematikos, IT mokytojai
	Kovas
	Organizuotos gamtamokslinės dienos veiklos.
	Dalyvavo 90% 5-8 klasių mokinių gamtamokslinės veiklos dienos veiklose ir patobulino gamtamokslinio ugdymo komptencijas.
	Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2 proc.
	STEAM patirtinio mokymosi diena 5-8 klasių mokiniams „Tyrinėk, atrask, pažink“.
	Gamtamokslinio ugdymo, matematikos, IT mokytojai
	Birželis
	Organizuota STEAM patirtinio mokymosi diena 5-8 klasių mokiniams netradicinėje aplinkoje. Dalyvavo 90% mokinių ir patobulino tiriamosiosios veiklos ir patirtinio mokymo(si) įgūdžius.
	Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2 proc.
	Konferencija Panevėžio miesto ir rajono priešmokyklinių grupių ugdytiniams ir pradinių klasių mokiniams „STEAM eksperimentai“.
	R. Macė,
	V. Ūsienė
	2021 m.
	Organizuota 1 konferencija. Kiekvienos pradinės klasės mokiniai parengė ir pristatė bent po 1 atliktą ilgalaikį projektinį darbą. Konferencijoje dalyvavo ir pristatė pranešimus bent 50 Panevėžio miesto ir rajono priešmokyklinių grupių ugdytinių ir pradinių klasių mokinių. Dalyviai pasidalino savo patirtimi, ugdėsi gamtamokslinio ugdymo kompetenciją.
	2 uždavinys. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas.
	Ugdymo karjerai planas 2021 metams.
	J. Stacevičienė
	Sausis
	Parengtas ugdymo karjerai planas 2021 metams.
	5-8 klasių mokinių konsultavimas rengiant ir atnaujinant karjeros planus.
	J. Stacevičienė
	Sausis, gruodis
	80% 5-8 klasių mokinių parengė/koregavo savo asmeninius karjeros planus. Mokiniai įgijo savęs pažinimo bei kitas reikalingas kompetencijas renkantis tolimesnį karjeros kelią.
	Finansinio raštingumo pamokų ciklas 1-8 klasių mokiniams.
	J. Stacevičienė,
	klasių auklėtojai
	Sausis, vasaris
	90% 1-8 klasių mokinių susipažino su finansų valdymu, taupymu ir skolinimusi.
	Mokiniai įgijo socialinių kompetencijų, taip pat susipažino su socialine aplinka (bankų veikla, pinigų cirkuliacija).
	Klasės valandėlių/integruotų pamokų organizavimas.
	J. Stacevičienė,
	klasių auklėtojai
	2021 m.
	1-4 klasėse pravesta 20 klasės valandėlių/ integruotų pamokų savęs pažinimo temomis. 5-8 klasėse pravesta 30 klasės valandėlių/integruotų pamokų profesijų pažinimo, karjeros planavimo temomis.
	Mokiniai susipažino su šiuolaikine karjeros samprata bei konkurencinėje darbo rinkoje kylančiais reikalavimais žmogui.
	Konkursas ,,Dirbu Lietuvai“ 7-8 klasių mokiniams.
	J. Stacevičienė, Panevėžio miesto progimnazijos
	Kovas
	50% 7-8 klasių mokinių dalyvavo konkurse – viktorinoje, bendradarbiavo su kitų Panevėžio miesto progimnazijų mokiniais. Mokiniai pagilino socialines kompetencijas (žmogaus santykį su kitais žmonėmis ir socialine aplinka), susipažino su valstybės tarnautojų darbu bei pagilino ugdymo karjerai kompetencijas.
	Ugdymo karjerai informacijos paieška. Interneto teikiamos galimybės.
	J. Stacevičienė
	Balandis
	60% 5-8 klasių mokinių susipažino su interneto teikiamomis galimybėmis (www.mukis.lt, www.aikos.smm.lt, www.euroguidance.lt) ieškant ugdymo karjerai informacijos ir geba rasti jiems naudingą informaciją ugdymo karjerai klausimais.
	Savanorystės skatinimas.
	J. Stacevičienė
	2021 m.
	90% 5-6 klasių mokinių susipažino su savanorystės samprata, principais ir galimybėmis Panevėžio mieste.
	Susitikimai su įvairių profesijos atstovais.
	J. Stacevičienė
	2021 m.
	2-3 profesijų atstovai pristatė savo profesijas mokiniams. Mokiniai ugdėsi ugdymo karjerai kompetencijas, sužinojo kokių asmeninių savybių ir gebėjimų reikia tam tikrai profesijai įgyti.
	Projektas 5-8 klasių mokiniams „Daugiau žinosi-drąsiau pasirinksi“.
	J. Stacevičienė
	2021 m.
	90% 5-8 klasių mokinių ugdymo karjerai informacinėje sistemoje ,,MUKIS“ atliko profesinio tinkamumo testus. Mokiniai įgijo žinių apie karjeros vystymą šiuolaikiniame darbo pasaulyje bei ugdymo karjerai būdus.
	Ugdymo karjerai diena 5-8 klasių mokiniams ,,Šok į tėvų klumpes”.
	J. Stacevičienė,
	klasių auklėtojai
	Birželis
	70% 5-8 klasių mokinių išvykų/susitikimų metu susipažino su mokinių tėvų ir artimųjų profesijomis. Mokiniai pagilino socialines kompetencijas, susipažino su profesijų įvairove.
	Projektas ,,Šok iš tėvų piniginės“.
	J. Stacevičienė,
	klasių auklėtojai
	Lapkritis
	70% 1-8 klasių mokinių dalyvavo projekto veiklose. Mokiniai pagilino socialines kompetencijas, susipažino su profesijų įvairove.
	Išvykos į Panevėžio miesto gimnazijas ir profesinio rengimo centrus.
	J. Stacevičienė,
	V. Staišiūnienė,
	T. Jakas,
	klasių auklėtojai
	2021 m.
	Organizuotos bent 4 išvykos 8 klasių mokiniams į Panevėžio miesto profesinio rengimo centrus ir gimnazjas. 90% 8 klasių mokinių susipažino su mokymo programomis, profesijomis, įgijo žinių apie profesijų ir gimnazijų pasirinkimo galimybes.
	Individualios konsultacijos ugdymo karjeros klausimais.
	J. Stacevičienė
	2021 m.
	95% 8 klasių mokinių susipažino su tolesnėmis mokymosi galimybes Panevėžio mieste. Mokiniai tikslingai pasirinko tolimesnio mokymosi įstaigą.
	3 tikslas. Plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą.
	1 uždavinys. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą.
	Tarptautinės gamtosauginės mokyklos veiklos programos įgyvendinimas.
	R. Karosienė,
	V. Ūsienė,
	gamtosauginis komitetas
	2021 m.
	Parengta ir įgyvendinta gamtosauginės mokyklos veiklos programa.
	70% mokinių, 60% mokytojų ir 40% tėvų įsitraukė į gamtosauginės veiklos programos įgyvendinimą.
	Laimėtas tarptautinis gamtosauginis sertifikatas ir Žalioji vėliava.
	Gamtosauginių temų integravimas.
	R. Karosienė,
	gamtosauginis komitetas,
	mokytojai
	2021 m.
	4 gamtosauginės temos (turizmo diena, diena be automobilio, gyvūnų pasaulinė, Žemės diena) integruotos į mokomuosius dalykus ir klasės valandėles. Gamtosauga integruota į mokyklos renginius, konkursus, parodas, projektus ir kitas veiklas.
	Mokiniai patobulino pažinimo bei gamtamokslinės srities dalykines kompetencijas. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2%.
	Pradinių klasių mokinių gamtos olimpiada „Gamta - mūsų namai“.
	V. Ūsienė,
	R. Macė
	Kovas
	Dalyvavo po 4 mokinius iš kiekvienos klasės, iš viso 16 mokinių.
	Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo, asmeninę ir pasaulio pažinimo dalykinę kompetencijas. Pasaulio pažinimo pasiekimai augo 2%.
	Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektas „Gyvenk sveikai ir laimingai-5“.
	V. Ūsienė
	2021 m.
	Pateikta paraiška Panevėžio miesto savivaldybei ekologijos skyriui ir gautas finansavimas projekto veikloms įgyvendinti.
	Projekto veiklose dalyvauja 70% mokinių.
	Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo, mokėjimo mokytis, asmeninę ir pasaulio pažinimo dalykinę kompetencijas. Pasaulio pažinimo pasiekimai augo 2%.
	Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“.
	R. Karosienė,
	gamtosauginis komitetas
	2021 m.
	Projekto veiklose dalyvavo 50% mokinių.
	Mokyklos koridoriuose ir kabinetuose patalpinti rūšiavimo konteineriai.
	Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei socialinę ir pilietinę kompetencijas. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2%.
	Dalyvavimas respublikinėje programoje “Darni mokykla”.
	R. Karosienė,
	gamtosauginis komitetas
	Sausis - gruodis
	80 proc. mokyklos mokinių dalyvavo programos veiklose.
	Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei socialinę kompetencijas. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2%.
	Dalyvavimas respublikiniame piešinių konkurse „Gražiausias pasaulio kampelis“.
	V. Ūsienė
	Gegužė
	20% pradinių klasių mokinių dalyvavo piešinių konkurse.
	Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei dailės ir technologijų, pasaulio pažinimo dalykines kompetencijas. Dailės ir technologijų, pasaulio pažinimo pasiekimai augo 2%.
	Dalyvavimas miesto akcijoje „Darom“.
	R. Karosienė,
	V. Ūsienė,
	gamtosauginis komitetas
	Balandis
	80% bendruomenės narių dalyvavo kasmetinėje akcijoje „Darom“. Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei socialinę ir pilietinę kompetencijas. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2%.
	Fotografijų parodos gamtosaugine tematika.
	R. Karosienė
	Sausis - gruodis
	Organizuotos 2 fotografijos parodos. eksponuojami bent 20%. mokinių darbai. Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo, mokėjimo mokytis, dailės ir gamtamokslinės ugdymo dalykų kompetencijas. Dailės ir gamtamokslinio ugdymo pasiekimai augo 2%.
	Iniciatyva „Pakuotei – maišeliui – ne“.
	V. Ūsienė
	Spalis
	80% pradinių klasių mokinių dalyvavo iniciatyvoje ir pasigamino daugkartinį maišelį pirkiniams. Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei pasaulio pažinimo dalykinę kompetencijas. Pasaulio pažinimo pasiekimai augo 2%.
	Akcija “Krokų sodinimas mokyklos teritorijoje”.
	A. Pupštienė
	Spalis
	80% specialiųjų klasių mokinių dalyvavo akcijoje. Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei socialinę ir pilietinę kompetencijas.
	Akcija “Pagalba paukščiams”.
	R. Karosienė,
	gamtosauginis komitetas
	Gruodis- vasaris
	60% mokyklos mokinių dalyvavo akcijoje. Mokiniai patobulino pažinimo, iniciatyvumo bei socialinę ir pilietinę kompetencijas.
	Sporto šventė „Lėk su vėjeliu 2021“.
	V. Ūsienė,
	pradinių klasių mokytojos
	Rugsėjis
	Organizuotos dviračių varžybos pradinių klasių mokiniams. Dalyvavo 40% mokinių, 10% tėvų. Aktyvi fizinė veika skatino daugiau važinėti dviračiais ir ugdė atsakomybę būti saugiam kelyje. Mokiniai patobulino iniciatyvumo, asmeninę, socialinę ir fizinio ugdymo dalykinę kompetencijas.
	2 uždavinys. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas
	Bendradarbiavimas su Panevėžio Gamtos mokykla.
	Pradinių klasių mokytojos,
	A. Makštelienė
	2021 m.
	Organizuota bent 1 edukacinis užsiėmimas kiekvienai 1-5 klasei Panevėžio Gamtos mokykloje. Dalyvauta bent 2 gamtos mokyklos organizuotuose renginiuose. Ugdytos gamtamokslinio ugdymo kompetencijos. Gamtos mokslų ir pasaulio pažinimo pasiekimai augo 2%.
	Dalyvavimas Gamtos mokyklos organizuojamoje gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas 2021“.
	V. Ūsienė
	Vasaris
	Dalyvavo 3 pradinių klasių mokiniai. Ugdytos pažintinės, dalykinės kompetencijos. Dalyvavę mokiniai pagilino savo pasaulio pažinimo žinias.
	Bendradarbiavimas su robotikos centru “RoboLabas” .
	Pradinių klasių, gamtos mokslų, informacinių technologijų, matematikos mokytojai
	2021 m.
	Pravesta 10 integruotų veiklų robotikos centre “RoboLabas”.
	Ugdytos komunikavimo, socialinės, kūrybiškumo bei dalykinės kompetencijos. Gamtos mokslų, informacinių technologijų, matematikos pasiekimai augo 2%.
	Bendradarbiavimas su Rožyno progimnazija.
	V. Ūsienė,
	pradinių klasių mokytojos
	2021 m.
	Organizuotos 7 bendros veiklos. Dalyvavo 50% mokinių.
	Bendradarbiaudami mokiniai patobulino savo komunikavimo, kūrybiškumo ,socialines, bendradarbiavimo, pažintines kompetencijas,
	Bendradarbiavimas su l/d “Voveraitė” ir “Draugystė”.
	O. Ivanauskienė,
	pradinių klasių mokytojos
	2021 m.
	I pusmetis
	Organizuotos 5 veiklos l/d “Voveraitė” ir “Draugystė” priešmokyklinių grupių ugdytiniams stiprino įstaigų bendradarbiavimą.
	3 uždavinys. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas
	Sveikatos stiprinimo bendrosios programos “Augu sveikas ir saugus” įgyvendinimo veiklos 2021 m.
	A. Makštelienė,
	darbo grupė
	Sausis
	Parengtos Sveikatos stiprinimo 2021m. bendrosios programos “Augu sveikas ir saugus” įgyvendinimo veiklos.
	70% mokinių, 60% mokytojų ir 40% tėvų įsitraukė į programos “Augu sveikas ir saugus” vykdomas veiklas.
	Sustiprėjo mokyklos bendruomenės narių fizinė ir dvasinė sveikata, pagilintos sveikatos žinios bei sveikos gyvensenos įgūdžiai gamtos mokslų pamokose. Sukurta sveikatai palanki aplinka padėjo mokinams ugdytis sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, skatino rinktis sveiką gyvenimo būdą.
	Socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo programa “Lions Quest“.
	Klasių auklėtojai
	2021 m.
	Kiekvienai 1-8 klasei pravestos 9 klasės valandėlės ar kitos vykdomos veiklos, kuriose dalyvavo 95% mokinių. Mokiniai ugdėsi asmenines ir socialines kompetencijas, prisiėmė atsakomybę už savo poelgius.
	Prevencinės klasės valandėlės.
	1-8 klasių auklėtojai,
	visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
	Sausis-
	gruodis
	Kiekvienai 1-8 klasei pravestos 4 prevencinės klasės valandėlės ar kitos veiklos, kuriose dalyvavo 95% mokinių. Mokiniai ugdėsi asmeninę kompetenciją, kuri padėjo nebijoti susidurti su sunkumais, mokėti juos įveikti.
	Prevencinės veiklos.
	A.Makštelienė,
	visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
	socialinis pedagogas,
	psichologo asistentas
	Gegužė
	Organizuotos 3 prevencinės veiklos 5-8 klasių mokiniams “Saugus internetas”, “Be patyčių”, Tolerancijos diena, 1akcija 5-8 klasių mokiniams ‘Nerūkymo dienai” paminėti, 1 protmūšis AIDS dienai paminėti.
	Dalyvavo 80% mokinių. Tai padėjo formuoti neigiamas mokinių nuostatas prieš rūkymą, alkoholio, tabako vartojimą, skatino sveiką gyvenimo būdą.
	Programa “Ar tu plauki?“ 2 klasių mokiniams.
	A. Aleknavičienė
	2021 m.
	Vyko plaukimo pamokos 2 klasės mokiniams Panevėžio Žemynos progimnazijos baseine. 19 mokinių išmoko plaukti.
	Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programa 1-4 klasių mokiniams.
	Pradinių klasių mokytojos
	2021 m.
	Įvykdyta vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programa. Dalyvavo 100% pradinių klasių mokinių. Mokiniai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius.
	Sveikos mitybos popietės-konkursai.
	A. Makštelienė,
	visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
	1-8 klasių auklėtojai
	Sausis,
	lapkritis
	Organizuotos 4 sveikos mitybos popietės – konkursai (”Sveikų užkandžių”, ”Košės diena”, “Obuolio diena”, “Pyragų diena”). Dalyvavo 70% mokinių. Organizuota 1 viktorina 4 klasių mokiniams “Sveikas maistas”. Dalyvavo 95% 4 klasių mokinių. Pateiktos mokiniams ir jų tėvams sveikos mitybos rekomendacijos. Mokiniai ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius.
	Judriosios pertraukos.
	Sveikatos stiprinimo bendrosios programos darbo grupė
	2021 m.
	Organizuotos 6 judriosios pertraukos. Dalyvavo 90% mokinių. Mokiniai ugdėsi fizinio aktyvumo įgūdžius.
	”Sportuok ir būk sveikas”.
	A. Kriščiūnienė,
	Specialiųjų klasių mokytojos
	Vasaris-
	gegužė
	Organizuotos 2 sportinės veiklos 1-4 spec. klasių mokiniams. Dalyvavo 95% mokinių. Mokiniai ugdė vikrumą, ištvermingumą, derindami fizinę ir protinę veiklą.
	Linksmosios estafetės 1-4 spec. klasių mokiniams.
	A. Aleknavičienė,
	Specialiųjų klasių mokytojos
	Gegužė
	Organizuotos varžybos 1-4 spec. klasių mokiniams. Dalyvavo 90% mokinių, 10% tėvų. Mokiniai ugdėsi fizinio aktyvumo įgūdžius.
	Šaškių varžybos.
	Pradinių klasių mokytojos
	Kovas
	Organizuotos šaškių varžybos pradinių klasių mokiniams. Dalyvavo 20% pradinių klasių mokinių. Mokiniai, lavino loginį mąstymą ir sportinę valią.
	Sportinės varžybos.
	A. Krulys
	2021 m.
	Organizuotos kvadrato, futbolo, smiginio varžybos 5-8 klasių mokiniams. Dalyvavo 40% 5-8 klasių mokinių. Mokiniai ugdėsi fizinio aktyvumo, bendradarbiavimo komandoje įgūdžius.
	Sporto ir sveikatingumo dienos
	Sveikatos stiprinimo bendrosios programos darbo grupė
	2021 m.
	Organizuotos 2 sporto ir sveikatingumo dienos, Dalyvavo 90% mokinių. Mokiniai ugdėsi fizinio aktyvumo, bendradarbiavimo komandoje įgūdžius.
	„Lėk su vėjeliu 2021“
	Pradinių klasių mokytojos
	Rugsėjis
	Organizuotos dviračių varžybos pradinių klasių mokiniams. Dalyvavo 40% mokinių, 10% tėvų. Aktyvi fizinė veikla skatino daugiau važinėti dviračiais ir ugdė atsakomybę būti saugiam kelyje.
	RENGINIŲ PLANAS
	SAUSIS
	,,Knygių klubo” pažintis su Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiais kūriniais
	V. Batavičienė,
	A. Žilytė
	Dalyvavimas respublikiniame skaitovų konkurse „Balta pasaka“
	A. Banelytė
	Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
	Akcija „Atmintis gyva, nes liudija”, 5-8 klasių mokinių pranešimas: ,,Pabaikime sakinį: ,,Laisvės laužai mums tebešviečia…”   
	V. Batavičienė,
	J. Jasinskienė,
	T. Puodžiūnas
	Dalyvavimas Šiaulių ,,Romuvos” progimnazijos respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konferencijoje ,,Laisvės laužai mums tebešviečia”, skirtoje Sausio 13-osios 30-mečio paminėjimui
	V. Batavičienė,
	J. Jasinskienė,
	T. Puodžiūnas
	Sveikatingumo diena
	1- 4 klasių mokytojos
	Dalyvavimas šalies akcijoje ,,Metų knygos rinkimai“. Protmūšis ,,2020 metų paauglių knygos rinkimai”
	V. Batavičienė, 
	A. Žilytė
	Rusų kalbos projektas 7 klasių mokiniams „Mano mokykla“ rusų kalba
	S. Arlauskienė
	Rusų kalbos projektas 8 klasių mokiniams „Mano namas“ rusų kalba
	S. Arlauskienė
	Trijų karalių šventė. Šešėlių teatras 4 spec. klasėje
	A. Pupštienė
	Akcija ,,Globokime paukštelius žiemą“
	T. Jakas
	Mokinių kūrybinių darbų virtuali  paroda „Žemės menas - skulptūros iš sniego“
	J. Jasinskienė
	Dalyvavimas Gamtos mokyklos  projekte „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“
	V. Ūsienė, I. Žuralovičienė,
	K. Klimkevičienė, A. Pupštienė,
	A. Aleknavičienė, T. Žalienė
	5-8 klasių mokinių konkursas ”Renkame sveikiausią užkandį”
	A. Makštelienė, 1-8 klasių auklėtojai,
	 R. Karosienė
	Lesyklų iškėlimas prie progimnazijos ir jų papildymas atsargomis visą žiemą
	Pradinių klasių mokytojai, gamtosauginės veiklos būrelis
	Virtuali judrioji pertrauka “ Skulptūrų lipdymas iš sniego “Mokyklos stadione ir kitose erdvėse.
	J. Jasinskienė, V. Staišiūnienė, 1-8 klasių auklėtojai
	7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada   (mokyklos etapas)  
	J. Ivaškienė
	Sniego dienos minėjimas. 1-8 kl. fotografijų paroda “Sniego menas” 5-8 kl.
	1- 8 klasių auklėtojai, mokytojai dalykininkai
	Piešinių konkursas “Laisvės karta sako jiems AČIŪ”
	K. Klimkevičienė
	Virtualus piešinių konkursas paminėti pusiaužiemį
	5-8 klasių auklėtojai, 
	R. Karosienė
	Dalyvavimas respublikiniame projekte „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“
	A. Banelytė
	VASARIS
	Saugesnio interneto dienos paminėjimas
	R. Ručinskaitė-Špokevičienė
	Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių mokiniams
	V. Batavičienė
	Dalyvavimas meninio skaitymo konkurse (miesto etape)
	V. Batavičienė
	8 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas
	R. Karosienė, V. Savinčienė
	Vasario 16-osios - Valstybės atkūrimo dienos šventė
	V. Eisenaitė,
	T. Puodžiūnas
	Kūrybinių darbelių paroda „Mano komplimentas tau...“ rusų kalba
	S. Arlauskienė
	Kūrybinių darbų paroda „Aš myliu...“ anglų kalba
	Anglų kalbos mokytojos
	4 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada 
	V. Savinčienė,
	 R. Karosienė
	Skrajučių, skirtų kalbos kultūrai, rengimas ir platinimas progimnazijos bendruomenei
	V. Batavičienė,
	B. Gaigalienė
	Protmūšis mokytojams ir 5-8 klasių mokiniams ,,Gimtoji kalba – 2021“ 
	V. Batavičienė,
	B. Gaigalienė
	Viktorina 4 klasių mokiniams „Sveikas maistas“ 
	A. Makštelienė,
	Sveikinimai draugui Valentino dienos proga iš antrinių žaliavų
	Gamtosauginis komitetas, 
	mokytojai
	„Kings“ olimpiada
	Pradinių klasių ir anglų kalbos mokytojai
	Aktų salės ir I aukšto fojė puošimas Vasario 16-osios minėjimui
	J. Jasinskienė, V. Staišiūnienė
	Užgavėnių šventė “Žiema, žiema, lauk iš kiemo”
	R. Jurkienė, V. Staišiūnienė
	ADVENTUR geografijos žinių konkursas “Pažink Lietuvą ir pasaulį”
	E. Jackevičienė
	5-8-ųjų klasių mokinių Judrioji pertrauka
	A. Makštelienė  VSPS S. Lukoševičienė
	Sporto šventė „Mes galim“ 2 ir 3 spec. klasių mokiniams.
	A. Kriščiūnienė
	5 klasių mokinių piešinių paroda „Užgavėnės“
	R. Ručinskaitė-Špokevičienė
	Piešinių - kaukių  paroda 1-4 klasėse
	Pradinių klasių mokytojos
	Užgavėnių kaukės iš antrinių žaliavų.
	5-8 klasės, Gamtosauginis komitetas
	KOVAS
	Kaziuko mugė
	1– 4 klasių mokytojos, 
	V. Eisenaitė
	1- 4 klasių Gamtos olimpiada 
	V. Ūsienė
	Konkursas “Raštingiausias ketvirtokas“
	V. Ūsienė, A. Aleknavičienė
	Etnokultūros savaitė
	1- 4 klasių mokytojos
	Šaškių turnyras 1- 4 klasių mokiniams
	A. Aleknavičienė
	A. Kriščiūnienė
	K. Klimkevičienė
	O. Ivanauskienė
	A. Pupštienė
	Penktokų dailyraščio paroda ,,Apie kalbą - eilėmis!”
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