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PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA 
 

2022 METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

I. SKYRIUS 
 BENDROJI DALIS 

 
Beržų progimnazijos 2022 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 2021-2022 m.m. įgyvendinimą ir numato Ugdymo plano 2022-2023 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                        2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m.                        2020-2021 m. m. 
Klasių komplektų 
skaičius 

Mokinių skaičius Klasių 
komplektų 
skaičius 

Mokinių skaičius Klasių komplektų 
skaičius 

Mokinių skaičius 

1 1 26 1 22 2 32 
1 specialioji 1 6 1 5 1 4 
2 1 24 1 25 1 18 
2 specialioji 1 6 1 6 1 5 
3 2 42 1 22 1 25 
3 specialioji   1 6 1 5 
4 2 38 2 41 1 21 
4 specialioji     1 6 
5 2 37 2 32 2 38 
6 2 41 2 34 1 28 



7 2 36 2 37 2 31 
8 2 34 2 40 2 37 
Iš viso 
mokinių 

290 270 250 

 
Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos ir kaita per trejus metus:  
 

Kategorija 2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 
Ekspertai 1 0 0 
Metodininkai 14 12 10 
Vyresnieji mokytojai 17 15 20 
Mokytojai 3 3 3 
Iš viso mokytojų 35 30 33 

 
Progimnazijoje dirba ir teikia specialiąją švietimo pagalbą ir paslaugas šie specialistai:   
socialinis pedagogas;   
psichologo asistentas;   
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;  
karjeros specialistas 
6 specialieji pedagogai - logopedai 
5 mokytojų padėjėjai. 
 
Progimnazijoje veikia 1-5 specialiosios klasės mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, kuriose mokosi 23 mokiniai. 4 mokiniams skirtas mokymas 
namuose. 70 mokinių ( tais sudaro 28,3 proc. visų progimnazijos mokinių) nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (specialiosiose klasėse – 23 mokiniams, 1–4 
bendrojo ugdymo klasėse – 13 mokinių, 5–8 bendrojo ugdymo klasėse – 34 mokiniams), 6 mokiniams nustatyti nedideli specialieji ugdymosi poreikiai, 18 
mokinių – vidutiniai, 46 mokiniams – dideli. Daugumai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių reikalinga logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio 
pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo pagalba. Nemokamas maitinimas teikiamas 51,2 proc. mokinių, 34,3 proc. mokinių gauna socialinę paramą mokymo 
priemonėms įsigyti. 
 
Neformalus švietimas. Progimnazijoje 2021 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 70 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 

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 
2020-2021 m.m. 250 (100%) 138 (55,2%) 0 0 0 

 
Progimnazijos mokinių laimėjimai olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose: 
 
Data Pasiekimai Mokinio vardas, pavardė Klasė Renginio lygmuo 
2021 m. 
pavasaris 

I lygmens diplomas Matas Dumbauskas 5a Tarptautinė Kings olimpiada, anglų kalbos finalas 

2021 m. 
pavasaris 

II lygmens diplomas Gvidas Kemeklis 6a Tarptautinė Kings olimpiada, lietuvių kalbos finalas 

2021-03-08 Diplomantai Roberta Rakašiūtė 
Greta Staškūnaitė 

4a Edukacinis lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo konkursas Olympis  

2021-03-24 Padėkos raštas Vesta Grybauskaitė 5b Panevėžio miesto II etapo gamtos olimpiada 
2021-03-24 Padėkos raštas Agnė Pakenytė   8a Panevėžio miesto II etapo gamtos olimpiada 
2021-03-20 Gamtos mokyklos 

padėkos raštas 
Domantas Ulys 7b Panevėžio Gamtos mokyklos organizuotas konkursas ,,Padovanok namus 

sparnuočiui“ 
2021-03-20 Gamtos mokyklos 

padėkos raštas 
Faustas Jankauskas 8b Panevėžio Gamtos mokyklos organizuotas konkursas ,,Padovanok namus 

sparnuočiui“ 
2021 m. 
ruduo 

II lygmens diplomas Aidas Taboka 2b Tarptautinė Kings olimpiada, matematikos finalas 

2021 m. 
ruduo 

I lygmens diplomas Emilija Petrėnaitė 2b Tarptautinė Kings olimpiada, matematikos finalas 

2021 m. 
ruduo 

I lygmens diplomas Domantas Kapčius 2b Tarptautinė Kings olimpiada, matematikos finalas 

2021m. 
ruduo 

II lygmens diplomas Dovydas Šmitas 4a Tarptautinė Kings olimpiada, matematikos finalas 

2021 m. 
ruduo 

I lygmens diplomas Eimantas Grybauskas 4a Tarptautinė Kings olimpiada, matematikos finalas 

2021 m.  
ruduo 

I lygmens diplomas Dovydas Gustas 4a Tarptautinė Kings olimpiada, matematikos finalas 

2021 m. 
ruduo 

II lygmens diplomas Smiltė Skardžiūtė 2b Tarptautinė Kings olimpiada, anglų kalbos finalas 

2021 m. 
ruduo 

II lygmens diplomas Gvidas Kemeklis 7a Tarptautinė Kings“olimpiada, anglų kalbos finalas 

2021-11-09 I vieta Virmantė Bručaitė 
Austėja Gaižauskaitė 
Liepa Petravičiūtė 
Domantas Ulys 

8a,b Panevėžio miesto gimnazijų ir progimnazijų kūrybos ir žinių konkursas ,,Prieš 
korupciją –linksmai“  



2021-11-23 I vieta Urtė Pukėnaitė 6b Panevėžio Gamtos mokyklos organizuota viktorinoja „Rūšiuoji-taupai-saugai gamtą‘ 

2021-11-23 III vieta Paulius Čiplys 6b Panevėžio Gamtos mokyklos organizuota viktorinoja „Rūšiuoji-taupai-saugai gamtą‘ 
2021-11-24 III vieta Miglė Čiplytė 6b Panevėžio miesto informacinių technologijų konkursas „Bebras“  
2021-11-17 II vieta Deividas Jatužis 3c Aukštaitijos krašto kūrybinis konkursas „Žaislų karalystėje“ 
2021-12-16 Diplomantai Aronas Buterlevičius 

Skaistė Balčiūnaitė 
Orestas Gudas 
Kajus Žukauskas 
Augustas Bartulis 

1a Panevėžio miesto kūrybinių darbų konkursas „Papuoškime šventes žibintais“ 

2121-12-21 Nuotaikingiausio 
skaitovo nominacija 

Deividas Jatužis 3c Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių nuotolinio meninio 
skaitymo konkursas „Balta pasaka“ 

 
 
Projektinė veikla: 



Projektai Pavadinimas / dalyvavusių mokinių skaičius Rezultatas, nauda mokiniams 
Socialiniai 
 
 

Panevėžio miesto 7-8 klasių mokinių projektas „Dirbu Lietuvai“, skirtas karjeros ugdymui 
(8 mok.) 

Mokiniai pagilino pažinimo ugdymo 
karjerai kompetencijas,  

Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Būk 
saugus ir užimtas – 6”. (200 mok.). Gautas finansavimas 600 Eur.  
 

Mokiniams buvo vedami užsiėmimai apie 
draugystę, pagarbą. Vykdomos veiklos su 
Rožyno progimnazija. 

Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio projektas „Vasaros mozaika“.(30 
mok.). Gautas finansavimas  340 Eur.  

Organizuota vaikų vasaros poilsio 
dieninė stovykla. Mokiniai aktyviai leido 
laiką bei aplankė įžymias Lietuvos vietas. 

Savanorystės skatinimo projektas „Kartu galime daugiau“ 5-8 klasės (115 mok.). Mokiniai pagilino žinias apie savanorystę 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2021”. 2c,  
3c, 4a klasės (30 mok.). 
 

Mokiniai kas mėnesį priimdavo mestą 
iššūkį, atliko paskirtas veiklas, pagilino 
žinias apie sveiką gyvenimo būdą. 

Ilgalaikis projektas „Laiškai draugams“, vykdytas kartu su   Panevėžio „Šviesos“ ugdymo 
centru, Panevėžio l/d „Nykštukas“, Panevėžio l/d „Draugystė“. 2c, 3c klasės (9 mok.). 

Gebėjo bendradarbiauti, domėtis ir 
grožėtis kitų atliekama veikla ir darbais. 
Susipažino su paštininko profesija, pašto 
funkcijomis. 

Prevencinis projektas „Mes prieš rūkymą“, 5-8 klasės (124 mok.). Mokiniai pagilino žinias apie sveiką 
gyvenseną. 

Mokomieji  
 
 

Istorijos ir dailės projektas „Senovės Graikijos menas“ 7 klasė (30 mok.). Įgijo žinių apie senovės Graikijos meną ir 
sukūrė graikiško meno stiliaus mozaikos 
projektą iš senų žurnalų. Patobulino savo 
iniciatyvumo ir kūrybiškumo 
kompetencijas.   

Istorijos ir dailės projektas „Gotikos menas” 8 klasės (31 mok.). Sukūrė vitražų projektus, kuriais papuošė 
mokyklos erdves. Išmoko naudodami 
senus  žurnalus, derinti spalvas ir 
atspalvius, išskirti objektą iš aplinkos 
spalva, sukurti vitražo švytėjimo iliuziją, 
saugiai naudotis aštriais įrankiais. 
 Patobulino savo iniciatyvumo ir 
kūrybiškumo kompetencijas.  

STEAM projektas „Vandens reikšmė svogūnų augimui, sėklų dygimui” 5 klasės (35 mok.). 
  

Ugdė savarankiškumą, patirtinio 
mokymosi gebėjimus.  

 Gamtosaugos projektas „Rūšiuoju-saugau gamtą” 5 klasės (35 mok.). Įtvirtino turimas žinias apie rūšiavimą. 
STEAM projektas „Žiedinių augalų dauginimasis” 7klasė (10 mok.). Ugdė savarankiško darbo, 

bendradarbiavimo ir patirtinio mokymosi 



gebėjimus.  
Technologijų projektas ,,Medžio apdirbimo įrankiai“ 5a klasė (5 mok.). Ugdė kūrybiškumą, tobulino savivaldaus 

mokymosi gebėjimus, išmoko planuoti 
darbus, panaudoti antrines žaliavas. 

Technologijų projektas ,,Paukščių inkilai“ 7 klasė (5 mok.). Ugdė kūrybiškumą, tobulino savivaldaus 
mokymosi gebėjimus, išmoko planuoti 
darbus, panaudoti antrines žaliavas. 

Technologijų projektas ,,Baldai iš medžio“ 6a klasė (5 mok.). Ugdė kūrybiškumą, tobulino savivaldaus 
mokymosi gebėjimus, išmoko planuoti 
darbus, panaudoti antrines žaliavas. 

Matematikos projektas ,,Beržynėlis  matematiko žvilgsniu“ 5a klasė (5 mok.). Ugdė savarankiško darbo gebėjimus, 
išmoko planuoti veiklas. Ugdė 
bendradarbiavimo įgūdžius, pamokose 
įgytas žinias taikė praktiniuose darbuose. 

Dailės ir technologijų  integruotas projektas ,,Dailės žanrai lėkštėje” 5a klasė (7 mok.). Kurdami projektą mokiniai išmoko: skirti 
vaisius, daržoves, prieskonius. Išskirti 
objektą iš aplinkos spalva. Atskirti dailės 
žanrus. Patobulino savo iniciatyvumo ir 
kūrybiškumo kompetencijas.  

STEAM projektas   ,,Bandymai su kiaušiniais” 6a klasė (5 mok.). Mokiniai ugdėsi patirtinio mokymosi 
gebėjimus. Atlikdami bandymus išmoko 
nustatyti kiaušinio šviežumą. Išmoko 
paruošti įvairaus kietumo kiaušinį, jį 
termiškai apdorojant. 

Integruotas gamtosaugos ir informacinių technologijų ilgalaikis projektas ,,Rūšiuoju -saugau 
gamtą” 5a klasė (5 mok.). 

Mokiniai ugdė patirtinio mokymosi, 
tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo 
įgūdžius. 

Integruotas  informacinių technologijų  ir geografijos projektas  „Mano Lietuva” 6a klasė (5 
mok.). 

Mokiniai mokėsi planuoti savo veiklą, 
bendrauti ir bendradarbiauti  tarpusavyje, 
ugdė atsakingumą. Susipažino su 
Lietuvos lankytinomis vietomis, pagilino 
turimas žinias, išmoko praktiškai taikyti 
įgytą informaciją.  

 Integruotas  informacinių technologijų   ir dailės projektas „Mano mylimiausia reklama“ 7 
klasės (10 mok.). 

Mokiniai išmoko planuoti darbo etapus, 
rinko medžiagą apie vandenį, sukūrė 



reklaminį filmuką. Tai padėjo ugdyti 
savivaldaus mokymosi įgūdžius.  

Matematikos projektas „Remontuoju savo kambarį” 7 klasės (10 mok.). 
 
 
 

Ugdė savarankiško darbo gebėjimus, 
išmoko planuoti veiklas. Ugdė 
bendradarbiavimo įgūdžius, pamokose 
įgytas žinias taikė praktiniuose darbuose. 

Matematikos projektas „Statau namą” 6a klasė (5 mok.). Ugdė savarankiško darbo gebėjimus, 
išmoko planuoti veiklas. Ugdė 
bendradarbiavimo įgūdžius, pamokose 
įgytas žinias taikė praktiniuose darbuose. 

STEAM projektas  ,,Termometras“  7 klasės (10 mok.). Mokiniai susipažino su termometrų 
veikimo principu. Ugdė praktinius 
įgūdžius gamindami termometrus. 

Projektinis darbas - elektroninė knyga ,,Mūsų vaikystė“ 5b klasė (22 mok.) Kūrė eilėraščius, išvertė į anglų kalbą, 
juos iliustravo, tai padėjo įtvirtinti žinias, 
lavino mokinių kūrybiškumą. Sukūrė 
virtualią knygutę. 

Integruotas istorijos ir geografijos projektas ,,Žydų keliais po Panevėžį" 7 klasės (10 mok.). Mokiniai ugdė savivaldaus darbo 
gebėjimus, mokėsi planuoti savo veiklą, 
ieškoti ir atrinkti reikiamą informaciją. 
Praktiškai pritaikė savo žinias apie 
gimtąjį miestą, pagilino istorijos, 
geografijos ir informacinių technologijų 
žinias.  

Ilgalaikiai STEAM projektai ,,Sėju - auginu“ ir ,,Pupų daigeliai‘‘ 2a klasė (18 mok.). Įgijo žinių ir praktikos, kaip auginti ir 
prižiūrėti  augalus. Projektus pristatė 
tarptautinėje 1-4 klasių mokinių 
praktinėje konferencijoje ,,Žemė – mūsų 
rankose”. 

 Projektas „Sveikatiada”. „Sveikos mitybos mėnuo“ 4a klasė (26 mok.). Vaikai mokykloje kartu su tėvais 
domėjosi sveika mityba, sporto šakomis. 
Buvo formuojami sveikos gyvensenos ir 
fizinio aktyvumo įgūdžiai. 

Ilgalaikis STEAM projektas „Magiški kiaušiniai“ 1a klasė (24 mok.). 
 

Patirtinio mokymosi įgūdžių formavimas. 
Mokiniai pamatė gyvybės atsiradimo 
procesą. Stebėjo kaip išsirita viščiukai, 
kaip jie prisitaiko prie naujos aplinkos, 



kaip valgo, geria ir kaip auga ir tvirtėja. 

Ilglaikis STEAM projektas „Kenių, prieskonių, pomidorų auginimas“  1 - 4 klasės (102 
mok.). 
 

Patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos 
įgūdžių formavimas. Mokiniai patys 
sodino, prižiūrėjo, stebėjo , žymėjosi per 
kiek laiko išauga daigelis, kas kiek laiko 
reikia laistyti ir kaip prižiūrėti.  

Ilgalaikis STEAM projektas  „Argentinietiškų sraigių auginimas“ 1 - 4klasės, 1c, 2c klasės 
(110 mok.). 

Patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos 
įgūdžių formavimas. Mokiniai sraiges 
augina ne pirmus metus. Jie stebi, žymi 
kaip jos auga, ką jos mėgsta valgyti, per 
kiek laiko nueina kokį atstumą. Taip pat 
keičia joms dėžutėje esančias gyvenimui 
reikalingas priemones (žemes, samanas ir 
t.t.) 

Ilgalaikis projektas ,,Skaitau ir augu” 2a klasė (14 mok.). Perskaitė bent vieną knygelę per mėnesį. 
Gilino skaitymo įgūdžius. 

Ilglaikis STEAM projektas ,,Žalioji  palangė: sėju , auginu, prižiūriu“4c klasė (6 mok.). Patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos 
įgūdžių formavimas. Mokiniai  mokėsi 
paruošti žemę sėjai, pasėti, laistyti. 
Stebėjo, kaip auga krapai, petražolės. 
Derlių  panaudojo papuošti sumuštinius. 

 Ilglaikis STEAM projektas ,,Grožis ir vitaminai“ 4c klasė (6 mok.). Patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos 
įgūdžių formavimas. Užauginta įvairių 
prieskoninių augalų. Daryti salotų 
suktinukai, šaltibarščiai. Mokiniai stebėjo 
ir fiksavo augimo procesą. Projektas 
pristatytas 1-4c klasėms ir tarptautinėje 
pradinių klasių mokinių konferencijoje 
,, Žemė mūsų rankose“. 

Ilglaikiai STEAM projektai: „Gyvalazdės“, „Serenčių auginimas“, „Žirnių eglutė“, 
„Pomidorai rudenį ir žiemą“, „Pupelės“. 2c, 3c klasė (9 mok.). 

Patirtinio mokymosi, tiriamosios veiklos 
įgūdžių formavimas. Mokiniai mokėsi 
kelti hipotezę, stebėti, prižiūrėti, fiksuoti, 
daryti išvadas, pristatyti projektą. 



Integruotas lietuvių kalbos ir technologijų projektas ,,Gramatika lėkštėje” 5b klasė (26 
mok.). 

Mokiniai kūrė elektroninę knygelę, gilino 
dalykines, pažintinę, kūrybiškumo 
kompetencijas. 

Lietuvių kalbos projektas „Gražiausi žodžiai mano gyvenimo mokytojui“ 8b kalsė (15 
mok.). 

Mokiniai ugdėsi kūrybiškumo 
kompetenciją. 

Ilgalaikis projektas „Tobulėju skaitydamas“. 5a, 7a, 8a klasės (60 mok.). Mokiniai gilino skaitymo įgūdžius. 

Ilgalaikis projektas „Miesto įžymybės. Literatūrinis Panevėžys“ 7a ir 8a klasės (48 mok.). Mokiniai ugdė savivaldaus mokymosi 
gebėjimus, mokėsi ieškoti ir atrinkti 
reikiamą informaciją. 

Projektas „Mano metų sėkmės“ 7a klasė (16 mok.). Mokiniai ugdė savivaldaus darbo 
gebėjimus, mokėsi ieškoti ir atrinkti 
reikiamą informaciją. 

Ilgalaikis projektas „Už švarią aplinką“ 6a ir 8a klasės (30 mok.). Mokiniai ugdė savarankiško darbo 
įgūdžius, įgijo žinių aplinkosaugos 
klausimais. 

Integruotas užsienio kalbų, fizinio ugdymo ir muzikos projektas „Sportuoju linksmai“ 6 
klasė (28 mok.). 

Ugdytos įvairios dalykinės kompetencijos 
bei kūrybiškumas. 

Rusų kalbos projektas „Mano mokykla” 7 klasė (15 mok.) Pagilintos dalykinės, bendradarbiavimo  
kompetencijos. 

  Rusų kalbos projektas  „Mano namas“ 8 klasė (18 mok.). Pagilintos dalykinės, bendradarbiavimo 
kompetencijos. 

Rusų kalbos projektas  “Keliauju po Rusiją” 8 klasė (18 mok.). Mokiniai pagilino bendradarbiavimo,  
pažinimo ir dalykinę kompetencijas. 

Rusų kalbos projektas  „Sveikinu. Kviečiu“ 8 klasė (18 mok.). Mokiniai ugdėsi kūrybiškumo ir dalykinę 
kompetencijas 

Muzikos projektas „Pasidaryk instrumentą, kuriuo groti būtų įdomu“ 5-6 klasės (67 mok.). Mokiniai gamino instrumentus iš 
gamtinių medžiagų, ugdėsi pažinimo ir 
kūrybiškumo kompetencijas. 

Gamtosaugos projektas „Žemės diena“, 5-8 klasės (124 mok.). Ugdėsi kūrybiškumo ir pažinimo 
kompetencijas. 

Bendruomenės 
 
 
 

Projektas su UAB “Plasteksus” „Daugkartinio pirkinių maišelio  kūrimas ir dekoravimas iš 
antrinių plastiko žaliavų“ 8a klasė (16 mok.). 
 

Mokiniai susipažino su UAB Plasteksus 
veikla, plastiko gamybos technologija, 
profesijomis darbo vietose. Rinko 
naudotus spalvotus plastiko maišelius iš 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

jų karštuoju būdu kūrė daugkartinius 
pirkinių maišelius, dekoravo juos įvairiais 
raštais. Patobulino savivaldaus mokymosi 
įgūdžius, iniciatyvumo ir kūrybiškumo 
veiklas, išmoko naujos technikos. 

„Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto pokyčio projektas „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 
plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“ (245mok.) 
 

Visa mokyklos bendruomenė įsitraukė į 
projekto veiklas. Veiklos tęsiamos, 
gilinamos ir pasibaigus projetui. 

PC „Vasaris” projektas ,,Eglučių alėja” 1-4 klasės, Gamtosauginis komitetas (124 mok.). 
 

Kalėdinės eglės puošimas, žaisliukų 
gamyba. Mokiniai pačių gamintais 
žaisliukais puošė mokyklos mikrorajone 
esančio prekybos centro teritoriją.  
Žaisliukus gamino iš patvarių medžiagų. 

Projektas ,,Šok iš tėvų piniginės”, 1-4 klasės (118 mok.). Mokiniai pardavinėjo savo gaminius, 
skaičiavo pelną. Mokiniai mokėsi 
parduoti, pirkti ir skaičiuoti pelną 

Projektas „Obuolio diena“, 1-4 klasės (118 mok.). Patirtinio mokymosi įgūdžių formavimas. 
Pjaustė obuolį, ragavo, skaičiavo sėklas, 
darė išvadas, gamino iš molio obuolio 
puseles lėkšteles, kepė obuolių pyragą. 

 Projektas bendrardarbiaujant su Panevėžio region atliekų tvarkymo centru „Mes rūšiuojam” 
(240 mok.). 

Projektas įtraukė visą mokyklos 
bendruomenę į veiklas, mokiniai mokėsi 
rūšiuoti ir būti draugiškais gamtai. 

Tarptautiniai 
 

Panevėžio rajono švietimo centro organizuojamas  projektas „Judėjimas: mokykla be 
plastiko“ („School Plastic Free Movement“, Nr. 621506- EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-
SOC-IN) 1a klasė (24 mok.). 

Mokiniai mokėsi rūšiuoti. Stengėsi 
suprasti plastiko žalą gamtai ir apie tai 
kalbėjo kitų klasių mokiniams. 

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa(240 mok.) Visa mokyklos bendruomenė įsitraukė į 
programos vykgymą. 

Tarptautinis Oxford  University Press projektas - konkursas „Ką aš pasikviesčiau į video 
pokalbį?“ 5b, 8b klasės (16 mok.). 

Mokiniai ugdė gebėjimą atsirinkti 
informaciją, apdoroti ją bei patalpinti į 
specialų formatą. 

Tarptautinis projektas “Mažiau šiukšlių” (120 mok.) Mokiniai mokėsi rūšiuoti, kėlė hipoteze 
kodėl tai svarbu šiuolaikiniame pasaulyje. 



Progimnaziją baigusių 8 klasių mokinių tolimesnė karjera: 
 

Toliau mokosi Mokinių skaičius Procentai 
J. Balčikonio gimnazijoje 2 

83,8% 
J. Miltinio gimnazijoje 8 
V. Žemkalnio gimnazijoje 6 
5-oje gimnazijoje 14 
R. Sargūno sporto gimnazijoje 1 
Panevėžio profesinio rengimo centre 4 13,5% 
M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 1 
Nesimoko 1 2,7% 

    

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS IR IŠORINIS VERTINIMAS   
 
        
         Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados: 
         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. 
         2021 m. stiprusis veiklos aspektas –2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės; silpnasis veiklos aspektas – 2.4.2.     
Mokinių įsivertinimas. 
         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.  
         
 
 
 
 
 
 
 



2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Vykdant 2021 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 pedagoginių darbuotojų patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas dalyvaudami bent 2 kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (iš viso 
3257 val. (1604,5 val. daugiau lyginant 2020 metais), vienam mokytojui tenka 79,4 val. (22,4 val. daugiau lyginant su 2020 metais). Progimnazijos mokytojams 
organizuoti 2 bendri seminarai: S. Sėrikovienės „Skaitmeninio raštingumo programa“, dr. A. Juozaičio „Pasidalytoji lyderystė mokykloje organizuojant STEAM 
ugdymą“, kuriuose dalyvavo 98% mokytojų. 5 mokytojai baigė ilgalaikius (60 val.) specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 
tobulinimo kursus. Sudarytas ugdomosios veiklos stebėsenos planas, stebėtos ir aptartos 43 pamokos. 83% stebėtų pamokų buvo dirbama šiuolaikiškai arba 
bandoma dirbti šiuolaikiškai, 73% stebėtų pamokų taikyti aktyvų mokinių įsitraukimą skatinantys metodai, 55% stebėtų pamokų tikslingai naudojamos virtualios 
skaitmeninės mokymosi aplinkos, 74% stebėtų pamokų kartu su mokiniais buvo aptariami pamokos tikslai ir uždavinys. Aptarta ir pakoreguota asmeninės 
pažangos stebėjimo rezultatų, tikslų ir mokymosi lūkesčių forma. Nuotoliniame ir kontaktiniame ugdyme 90% mokytojų ir 100% mokinių pamokose 
naudojoaEduka skaitmenines mokymosi aplinkas bei kitus skaitmeninius išteklius. 100% mokytojų išsikelia kartu su mokiniais mokymosi tikslus pusmečiui, 
vykdo tarpinius išsikeltų tikslų aptarimus su mokiniais, juos koreguoja, baigus pusmetį vykdoma refleksija kaip išsikelti tikslai ir jų įgyvendinimas įtakojo mokinio 
asmeninę pažangą ir pasiekimus. Sudaryti integruotų pamokų, pamokų vedimo gamtos mokslų laboratorijoje, išmaniojoje klasėje planai. Gamtamokslinio, 
socialinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, dailės ir technologijų  metodinės grupės mokytojai pravedė 25 (2 pamokomis daugiau lyginant su 
2020 metais) integruotas pamokas, kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės mokytojai – 36 (4 pamokomis daugiau lyginant su 2020 metais), 
specialiosiose klasėse dirbantys mokytojai – 20 (10 pamokų daugiau lyginant su 2020 metais), pradinių klasių metodinės grupės mokytojai – 44 (3 pamokomis 
daugiau lyginant su 2020 metais). Iš viso pravestos 125 integruotos pamokos (19 pamokų daugiau lyginant su 2020 metais). Gamtos mokslų laboratorijoje 
pravestos 46 gamtos mokslų, pasaulio pažinimo pamokos, neformaliojo švietimo užsiėmimai, skirti eksperimentams, tyrinėjimams, projektiniams darbams atlikti. 
Mokiniai pagilino  patirtinio mokymosi,  bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, gamtamokslinio ugdymo kompetencijas. Išmaniojoje klasėje pravestos 259 
pamokos. Pamokose buvo naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos, interaktyvus ekranas užduotims atlikti, informacijos paieškai naudoti kompiuteriai. 
Mokiniai pagilino savivaldžio mokymosi, bendravimo ir bendradarbiavimo, informacinių technologijų kompetencijas. Siekdami didinti mokinių motyvaciją 
mokytis, mokytojai aktyviai organizavo ugdomąsias veiklas skirtingose edukacinėse aplinkose. Rugsėjo – gruodžio mėnesiais, atnaujinus kontaktinį ugdymą, 
organizuotos 127 pamokos (9 pamokomis daugiau lyginant su 2020 metais) lauko klasėse, bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje, Robotikos centre 
„RoboLabas”, D. Svilienės Keramikos studijoje, Panevėžio kolegijoje, Profesinio rengimo centre, Karaliaus Mindaugo husarų batalione 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 73% mokinių. Dalis mokinių lanko ne po vieną neformalaus švietimo užsiėmimą. 
Siekiant gerinti mokinių akademinius pasiekimus, mokiniams, patyrusiems mokymosi sunkumų nuotolinio ugdymo metu, organizuotas nuotolinis ugdymas ir 
priežiūra mokykloje (38 mokiniai). Specialiųjų klasių mokiniams (20 mokinių), patyrusiems mokymosi praradimų nuotolinio ugdymo metu, 2021 m. kovo – 
gegužės mėnesiais buvo skirtos lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos mokymosi praradimams kompensuoti bei teikta suintensyvinta specialioji pedagoginė 
pagalba. 2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais  nuotolinio ugdymo metu atsiradusiems mokymosi praradimams kompensuoti pradinių klasių mokiniams skirtos 
lietuvių kalbos (33 mokiniai), anglų kalbos (22 mokiniai) ir matematikos (27 mokiniai) konsultacijos, 5-8 klasių mokiniams - lietuvių kalbos (64 mokiniai), 
matematikos (38 mokiniai), anglų kalbos (47 mokiniai), gamtos ir žmogaus (9 mokiniai), biologijos (9 mokiniai) konsultacijos. 2021-2022 m.m. 1–4 klasėse 
skirtos konsultacijos lietuvių k., matematikai, anglų k., informacinių komunikacinių technologijų pradmenų ir informatinio mąstymo ugdymui, 1 klasėje - skaitymo 
gebėjimų ugdymui. 5–8 klasėse skirtos visų mokomųjų dalykų, išskyrus dorinį, meninį, fizinį ir technologinį ugdymą, ir skaitymo gebėjimų ugdymo konsultacijos. 



Konsultacijas pagal poreikį lankė 53% mokinių. Progimnazijoje po I ir II pusmečių tarpinių įsivertinimų, 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, švietimo 
pagalbos specialistams, 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 2019-2020 m.m., 2020-2021 
m.m. progimnazijos pažangumas išlieka nepakitęs ir siekia 100%, mokymosi kokybė padidėjo 6% ir siekia 60,5%, 12,3% sumažėjo praleistų pamokų skaičius, 
Pradinėse klasėse mokymosi kokybė padidėjo 7,5% ir siekia 60,5%, 5-8 klasėse mokymosi kokybė padidėjo 4,6% ir siekia 57,5%, 43,2%. 
 
2. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas.  
Suremontuotas, aprūpintas reikiamomis priemonėmis 1 kabinetas, skirtas 5 specialiajai klasei, kapitališkai suremontuotas ir atnaujintas logopedo kabinetas.  3 
pradinėms klasėms ir 1 dalykinei klasei nupirkti ir sumontuoti interaktyvūs ekranai. Pritaikyta aktyviam mokinių mokymui(si) skaitykla – išmanioji klasė. Nupirkti 
transformuojami stalai ir kėdės, įrengtos 25 kompiuterizuotos darbo vietos, interaktyvus ekranas, dokumentų kamera, krovimo spinta, ausinės. Skaitykloje - 
išmaniojoje klasėje pravestos 259 pamokos (dalyvavo 100% mokinių). Pamokose buvo naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos, interaktyvus ekranas, 
užduotims atlikti, informacijos paieškai naudoti kompiuteriai. Dėl žmogiškųjų resursų trūkumo mokiniai negalėjo naudotis skaitykla pasiruošimui pamokoms, 
namų darbų, projektinių darbų atlikimui. Praplėsta planšetinių kompiuterių bazė (įsigyti 25 planšetiniai kompiuteriai, 1 krovimo spinta) suteikė didesnei daliai 
mokytojų ir mokinių galimybes naudoti planšetinius kompiuterius pamokų metu darbui virtualioje aplinkoje, informacijos paieškai (dalyje pamokų arba pavienėse 
pamokose naudojo 57% mokytojų ir 63% mokinių). Nupirkti dar 25 nešiojami kompiuteriai, kurie bus naudojami naujai įrenginėjamoje IKT klasėje. Nupirktos 
„EDUKA klasė“ skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijos 90% mokytojų ir 100% mokinių 2021-2022 m.m.. Nuotoliniame ir kontaktiniame ugdyme 90% 
mokytojų ir 100% mokinių pamokose ir namų darbų atlikimui naudoja Eduka skaitmenines mokymosi aplinkas. Įkurtas augalų auginimo, stebėjimo kompleksas (4 
mobilūs šiltnamiai su programine įranga) suteikė pradinių klasių, specialiųjų klasių mokiniams galimybę vykdyti STEAM veiklas per patirtinį mokymą(si). 
Mokyklos vidaus erdvėje įrengta 20 mokymosi vietų individualiam ir grupiniam mokinių mokymuisi. Šia erdve naudojasi įvairių dalykų mokytojai, 
organizuodami pamokas netradicinėse mokyklos vidaus erdvėse. Įrengtos 2 lauko klasės, kuriose vyko pamokos ir kitos edukacinės veiklos mokiniams. Lauko 
klase naudojosi 43% mokytojų ir 72% mokinių. Mokiniai ugdėsi  patirtinio mokymosi,  bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis kompetencijas. Respublikoje įvestas 
karantinas apsunkino dalies priemonių įgyvendinimą. Sulėtėjo viešųjų pirkimų procedūros, pabrango prekės, pailgėjo prekių pristatymo terminai, todėl 
neįgyvendintas išmaniosios klasės įrengimas perkeltas į 2022 metus. Visi žmogiškieji (specialistai, mokytojai) ir technologiniai (mokinių ir mokytojų aprūpinimas 
kompiuterine įranga) progimnazijos ištekliai buvo sutelkti į nuotolinio  mokymo įgyvendinimą, todėl planuotos įsigytos bent 3 naujos priemonės, tinkamos 
mokinių aktyviai fizinei veiklai perkeltos į 2022 metus. 
 
3. Progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo skatinimas. 
Organizuoti kiekvienoje klasėje 4 teminiai klasės tėvų susirinkimai su klasių auklėtojais, pagal poreikį susirinkimuose dalyvavo dėstantys mokytojai, vykdyti 
trišaliai individualūs pokalbiai, kurių metu aptarti I ir II pusmečio tarpiniai, I ir II pusmečio mokinių pasiekimai ir asmeninė pažanga, lankomumas, planuojamas ir 
įgyvendintas I ir II pusmečio mokymosi kokybės, pažangumo ir lankomumo kokybinis pokytis, tolesni veiksmai dėl mokinių pasiekimų gerinimo, aptartos 
mokinių ugdymo, elgesio sėkmės, problemos ir sprendimo būdai. Rugsėjo mėnesį su tėvais aptarti ir suderinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 
individualūs ugdymo ir pagalbos planai, kas 2 mėnesius aptariami ir koreguojami specialiųjų klasių mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio 
intervencijos ir socialinių įgūdžių ugdymo planai, kas pusmetį aptariamos pritaikytos ir individualizuotos programos. Susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose 



dalyvavo 87% mokinių tėvų. Psichologo asistentė pravedė 17 konsultacijų tėvams kaip padėti sukurti palankias sąlygas mokytis namuose, elgesio ribų nustatymas 
namuose, taisyklių laikymasis. Socialinė pedagogė konsultavo tėvus dėl galimybės mokytis nuotoliniu būdu mokykloje, aprūpinimo mokymo priemonėmis 
mokantis namuose, nemokamo maitinimo, maisto davinių išdavimo, dėl netinkamo elgesio koregavimo (taisyklių susikūrimo, skatinimo sistemos už tinkamą 
elgesį), socialinės pagalbos inijuojant atvejo vadybą, mokinių emocinių problemų (vangumo, nuotaikų kaitos, negatyvaus elgesio apraiškų). Specialiosios 
pedagogės – logopedės konsultavo pedagogus ir tėvus įvairiais specialiojo ugdymo klausimais, aptarė pagalbos vaikui namuose būdus. Tėvams teiktos 
rekomendacijos per e. dienyną: dėl mokinių ugdymo, nuotolinio mokymo organizavimo,  saugaus darbo internete,  filmų rekomendacijos, skirtos šeimos dienai 
paminėti, laiko planavimas, darbo vietos susikūrimas namuose, parengtas informacinis lankstinukas apie 2021-2022 m. m. mokyklos veiklą bendruomenės 
nariams. Dėl šalyje paskelbto karantino ir ekstremalios situacijos, mokinių srautų ribojimo neorganizuota Tėvų diena, bendras 1-8 klasių mokinių tėvų 
susirinkimas, dauguma bendradarbiavimo veiklų vyko klasės lygmenyje. Organizuoti 3 bendri renginiai mokylos bendruomenei (mokiniams, mokytojams, tėvams) 
– Rugsėjo 1-osios šventė, virtuali Užgavėnių šventė, pradinių ir specialiųjų klasių mokinių dviračių varžybos „Lėk su vėjeliu“. Dauguma neformalių veiklų vyko 
klasės lygmenyje. 
Progimnazijoje vyko kolegialus mokytojų bendradarbiavimas. Metodinės tarybos pirmininkė, metodinių grupių pirmininkai, švietimo pagalbos specialistai 
konsultavo mokytojus įvairiais metodinės veiklos aspektais. Klasės auklėtojai vieni su kitais dalijosi naudingomis mokomosiomis nuorodomis, įvairiomis 
mokomosiomis knygomis, internetinėmis svetainėmis, edukaciniais filmais. Mokytojai metodinėse grupėse vykdė sklaidą pasidalindami įgyta patirtimi 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kartu planavo, vedė ir aptarė integruotas pamokas, vyko vestų atvirų pamokų aptarimai, pavieniai mokytojai stebėjo kolegų 
pamokas. Metodinėse grupėse G. Grigaliūnienė pasidalino seminare įgyta patirtimi „Projektinė veikla kaip STEAM įgyvendinimo pagrindas akademinė (tyrimo) 
forma, paraiška (verslo planas) ir ataskaita“, istorijos mokytojas T. Puodžiūnas pateikė du pasiūlymus mokyklos metodiniai tarybai kaip pagerinti mokinių 
pažangumo rezultatus, matematikos mokytoja G. Grigaliūnienė, biologijos mokytoja A. Makštelienė, dailės mokytoja J. Jasinskienė dalijosi stipriomis vestų  atvirų 
pamokų sritimis ir nurodė tobulintinas veiklas, lietuvių kalbos mokytoja V. Batavičienė ir anglų kalbos mokytoja R. Karosienė dalyvavo nuotoliniame projektinių 
darbų pristatyme „Vyturio“ progimnazijoje ir pasidalijo įgyta patirtimi apie projektinių darbų organizavimą, jų naudą mokiniui, specialiosios klasės mokytoja A. 
Pupštienė pristatė ,, Attention Autism“ metodą, specialiosios klasės mokytoja – logopedė T. Žalienė ir specialioji pedagogė – logopedė A. Banelytė dalijosi 
patirtimi apie virtualių mokomųjų programų panaudojimą pamokose. Mokytojai dalykininkai bendradarbiavo su padinių klasių mokytojais vesdami pamokas 
pradinių klasių mokiniams, organizuodami jiems edukacines veiklas. Pravesta 14 bendrų veiklų: istorijos pamoka 4c klasei „Akmens amžius“, gamtos ir žmogaus 
pamoka 4c klasei „Moliūgo istorija“, informacinių technologijų pamoka 4c klasei „Pažintis su piešimo programa Paint“, dailės pamoka 4c klasei „Kas gyvena 
jūroje?”, fizinio ugdymo pamokos 2b, 3a, 4a, 4c klasėms, lietuvių kalbos pamoka 4c klasei „Viskas apie mane”, integruota matematikos ir informacinių 
technologijų pamoka „Avatarų kūrimas“ 4a klasei, viktorina 4a klasei „Augu sveikas ir stiprus“, integruota tikybos, etikos ir pasaulio pažinimo pamoka 
„Didžiosios pasaulio religijos” 4a klasei, integruota veikla su socialine pedagoge 1a klasei ,,Kas yra socialinis pedagogas ir kaip galiu tau padėti?”, integruota 
tikybos, dailės ir technologijų pamoka „Advento ir Kalėdų simboliai” 1a klasei. 
Mokytojai dalijosi patirtimi su Panevėžio miesto ir Lietuvos mokytojais. Parengti, išbandyti STEAM patirtinio mokymo(si) pamokų scenarijai su Panevėžio 
miesto įmonėmis, pasidalinta pamokų scenarijų aprašais su Panevėžio miesto ir šalies pedagogais interneto svetainėje ,,SEMIplius”: dailės, technologijų  mokytoja 
J. Jasinskienė pamokos scenarijus su UAB „Plasteksus“ „Antrinės žaliavos virsta menu“ daugkartinio pirkinių maišelio  kūrimas ir dekoravimas iš panaudotų 
įvairių spalvų plastikinių maišelių) 8 klasei, pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė kontaktinės ir nuotolinės pasaulio pažinimo (integruota matematika, karjeros 
ugdymas) pamokos scenarijai su UAB „Povydė“ „Kepinių gamybos technologija“ 3-5 klasėms, lietuvių kalbos (integruota istorija) kontaktinės ir nuotolinės 
pamokos scenarijai su Panevėžio Kraštotyros muziejumi „Tautosaka. Senasis Panevėžys. Didžiuojuos Panevėžiui“ 4 klasei. Vokiečių kalbos mokytoja M. 
Karpavičiūtė parengė 4 interaktyvius mokomosios gramatinės medžiagos pristatymus ir 7 interaktyvias užduotis, kuriomis pasidalino  su Panevėžio miesto ir šalies 
pedagogais interneto svetainėje ,,SEMIplius”. Dailės, technologijų mokytoja J. Jasinskienė skaitė pranešimą „Fizinio ugdymo pamokos integruotos su daile“ 
programos „Mokytojo pedagoginis ir psichologinis pasirengimas taikyti mokinių fizinio ugdymo naujoves“ V modulyje, pravedė projekto „Kartu skaityti gera...“ 
veiklą:  mokymus - konsultaciją šalies pradinių klasių mokytojams „Piešimo kompozicija ir atlikimo technika“.  Specialiosios klasės mokytoja A. Pupštienė vedė 
seminarą Biržų  švietimo pagalbos tarnyboje ,,Autizmas teorijoje ir praktikoje“, skaitė pranešimą ,, Attention Autism metodas“  ir pravedė apskritojo stalo 



diskusiją ,,Sklandus ugdymo procesas su ASS turinčiais mokiniais bendrojo ugdymo grupėje/klasėje“ Panevėžio l/d „Pasaka“ pedagogams. Pradinių klasių 
mokytoja V. Ūsienė Panevėžio miesto pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybės“  skaitė pranešimą „Interaktyvios 
programos pradinių klasių mokiniams“, forume ,,Kiek GEROS MOKYKLOS geroje mokykloje‘‘ skaitė pranešimą „Beržų progimnazijos bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais“, respublikinėje metodinėje konferencijoje „Šiuolaikinio mokymo(si) planavimas ir įsivertinimas“ skaitė pranešimą „Skaitmeninių įrankių 
panaudojimo galimybės“, organizavo tarptautinę 1-4 klasių mokinių praktinę konferenciją „Žemė - mūsų rankose”, tarptautinį piešinių konkursą „Spalvotas 
kalėdinis miestas“, piešinių konkursą Panevėžio miesto Beržų, Rožyno, „Vilties” progimnazijų ir Panevėžio rajono Velžio gimnazijos pradinių klasių mokiniams 
„Draugystė mus vienija”, piešinių konkursą Panevėžio miesto l/d „Voveraitė“ ir „Draugystė“ priešmokyklinių gupių ugdytiniams, dalinoji patirtimi su Panevėžio 
miesto pedagogais: pamoka 13-oje klasėje „Skaitmeninių įrankių panaudojimo galimybės”, pamoka 13-oje klasėje „Parengtų nuotolinių pamokų  scenarijų 
išbandymas su Panevėžio miesto mokytojais ir mokiniais“, parengė ir pristatė patirtinių pamokų scenarijus virtualioje Panevėžio miesto mokinių pamokoje 
„Pamokos matuojasi Panevėžį", įsijungė į tarptautinį projektą „Gražūs mūsų namai”, kurio partneriai Vokietijoje gyvenantys menininkai Markas Eckstrandas ir 
Mindaugas Gapševičius, Erasmus projektą „D-TIPS: dizaino mąstymas pradinėse klasėse“, Panevėžio rajono švietimo centro  projektą „Judėjimas: mokykla be 
plastiko“ („School Plastic Free Movement“). Pradinių klasių mokytoja O. Ivanauskienė dalyvavo didžiausioje bendradarbiavimo pamokoje, skirtoje Vasario 16 d. 
ir parengė metodinę medžiagą ir interaktyvias užduotis. Tarptautinėje 1-4 klasių mokinių praktinėje konferencijoje „Žemė - mūsų rankose“ pradinių klasių 
mokytojos O. Ivanauskienės parengti mokiniai  skaitė pranešimus „Integruota fizinio ugdymo, pasaulio pažinimo, matematikos pamoka“, „Eksperimentai“, 
pradinių klasių mokytojos A. Aleknavičienės parengti mokiniai skaitė pranešimus ,,Projektas ,,Sėju ir auginu“, ,,Bandymai“, specialiosios klasės mokytojos A. 
Kriščiūnienės parengti mokiniai skaitė pranešimą  „Sėju, stebiu, auginu“, specialiosios klasės mokytojos A. Pupštienės parengti mokiniai skaitė pranešimą 
„Pievagrybių auginimas“. Pradinių klasių mokytojos V. Ūsienės parengti mokiniai skaitė pranešimus „Steam veiklos Beržų progimnazijos 4a klasėje“, „Naujieji 
klasės gyventojai“ mokinių gamtininkų mokslinėje konferencijoje „Aplinka ir aš“, Panevėžio regiono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių STEAM 
mokslų srities konferencijoje „Langas į gamtą“, respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „STEAM-ukai mene“, skaitė pranešimą „Linksmas, sveikas 
ir aktyvus“  Panevėžio miesto „Ąžuolo“ progimnazijos organizuotoje konferencijoje „Gražūs darbai – šaunūs vaikai 2021“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. 
Macė, kuri buvo projekto „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto pokyčio projekto kūrimo ir įgyvendinimo kūrybinės komandos narė, tęsė veiklas Panevėžio miesto 
savivaldybės kūrybinėje komandoje, toliau organizavo progimnazijoje STEAM veiklas, 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 dalyvavo „Lyderių laikas 3“ Panevėžio miesto kūrybinės komandos vykdomame pokyčio projekte „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant 
STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui po kiekvieno Panevėžio miesto kūrybinės komandos susitikimo organizavo 
diskusijas su mokyklos mažąja kūrybine komanda, esant poreikiui – su visais mokytojais. Įgyvendintas STEAM veiklų progimnazijoje vykdymo ir viešinimo 
planas, kuris buvo Panevėžio miesto kūrybinės komandos pokyčio projekto plano dalis. 6 mokytojų komanda dalyvavo ilgalaikėje mokymų programoje „Įrankiai 
įtraukioms STEAM veikloms mokykloje“. Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų mokytojai kėlė dalykines kompetencijas seminaruose: „LL3 
projekto partnerių ir kitų Panevėžio ugdymo įstaigų integruotų pamokų organizavimo PC ,,RoboLabas” priemonių pristatymas ir naujų pamokų kūrimas“, 
„Projektinė veikla kaip STEAM įgyvendinimo pagrindas“. Pradinių klasių mokytojos kėlė dalykines kompetencijas mokymuose „STEAM srities dalykų patirtinis 
mokymasis pradiniame ugdyme“. Gamtamokslinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai metodinėse grupėse dalijosi patirtimi kaip plėtoti STEAM mokomųjų 
dalykų patirtinio  mokymosi veiklas nuo rugsėjo mėnesio įkurtose lauko klasėse, gamtos mokslų laboratorijoje, sėkmingai įgyvendintas STEAM veiklas viešino 
progimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“, konferencijose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalijosi gerąja patirtimi įgyvendinant 
STEAM veiklas Panevėžio miesto kūrybinėje komandoje. Parengti, išbandyti STEAM patirtinio mokymo(si) pamokų scenarijai su Panevėžio miesto įmonėmis, 



pasidalinta pamokų scenarijų aprašais su Panevėžio miesto ir šalies pedagogais interneto svetainėje ,,SEMIplius”: dailės, technologijų  mokytoja J. Jasinskienė 
pamokos scenarijus su UAB „Plasteksus“ „Antrinės žaliavos virsta menu“ (Daugkartinio pirkinių maišelio  kūrimas ir dekoravimas iš panaudotų įvairių spalvų 
plastikinių maišelių) 8 klasei, pradinių klasių mokytoja V. Ūsienė kontaktinės ir nuotolinės pasaulio pažinimo (integruota matematika, karjeros ugdymas) pamokos 
scenarijai su UAB „Povydė“ „Kepinių gamybos technologija“ 3-5 klasėms, lietuvių kalbos (integruota istorija) kontaktinės ir nuotolinės pamokos scenarijai su 
Panevėžio Kraštotyros muziejumi „Tautosaka. Senasis Panevėžys. Didžiuojuos Panevėžiui“ 4 klasei. Panevėžio miesto Pedagogų švietimo centro organizuotoje 
13-os klasės pamokoje parengti STEAM nuotolinių pamokų  scenarijai išbandyti su Panevėžio miesto mokytojais ir mokiniais, taip pat mokytojai parengtus 
STEAM patirtinių pamokų scenarijus išbandė su Panevėžio miesto mokiniais virtualioje Panevėžio miesto mokinių pamokoje „Pamokos matuojasi Panevėžį". 
Organizuota tarptautinė pradinių klasių mokinių praktinė konferencija „Žemė-mūsų rankose“, kurioje pradinių klasių mokytojos O. Ivanauskienės parengti 
mokiniai  skaitė pranešimus „Integruota fizinio ugdymo, pasaulio pažinimo, matematikos pamoka“, „Eksperimentai“, pradinių klasių mokytojos A. Aleknavičienės 
parengti mokiniai skaitė pranešimus ,,Projektas ,,Sėju ir auginu“, ,,Bandymai“, specialiosios klasės mokytojos A. Kriščiūnienės parengti mokiniai skaitė pranešimą  
„Sėju, stebiu, auginu“, specialiosios klasės mokytojos A. Pupštienės parengti mokiniai skaitė pranešimą „Pievagrybių auginimas“. Pradinių klasių mokytojos V. 
Ūsienės parengti mokiniai skaitė pranešimus „Steam veiklos Beržų progimnazijos 4a klasėje“, „Naujieji klasės gyventojai“ mokinių gamtininkų mokslinėje 
konferencijoje „Aplinka ir aš“, Panevėžio regiono bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių STEAM mokslų srities konferencijoje „Langas į gamtą“, 
respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „STEAM-ukai mene“, skaitė pranešimą „Linksmas, sveikas ir aktyvus“  Panevėžio miesto „Ąžuolo“ 
progimnazijos organizuotoje konferencijoje „Gražūs darbai – šaunūs vaikai 2021“. Nuo rugsėjo 16 d. progimnazija buvo atrinkta ir dalyvauja Panevėžio miesto 
projekte „STEAM veiklų organizavimo koordinatorių ugdymo programoje“. Parengti 1-4 ir 5-8 klasių projektinės veiklos tvarkos aprašų projektai, kurių pagrindu 
2022 m. I pusmetį mokiniai, konsultuojami mokytojų, vykdys ilgalaikius STEAM projektus. Progimnazijoje veikia 5 neformalaus švietimo būreliai, skirti STEAM 
veiklai: „STEAM-UKAI“, „Eksperimentuko atradimai“, Mažieji tyrinėtojai“, „Tyrinėtojai“, „Tyrinėk, atrask, pažink“. Progimnazijoje ir kitose institucijose 
organizuotos ir įvykdytos 322 (159 veiklomis daugiau lyginant su 2020 metais) STEAM veiklos (atviros, integruotos pamokos, eksperimentai, tyrinėjimai, 
ilgalaikiai projektai ir kt.) 1-8 klasių mokiniams: 200 veiklų specialiosiose ir pradinėse klasėse ir 122 veiklos 5-8 klasėse. 44 STEAM veiklos vyko kitose 
institucijose: 9 - Robotikos centre „RoboLabas“, 11 – Gamtos mokykloje, 10 - Profesinio rengimo centre, 2 – Panevėžio kolegijoje, 9 – D. Svilienės Keramikos 
studijoje, 3 – PC „Vasaris“. Pravestos 143 STEAM srities dalykų patirtinio mokymo(si) pamokos, 54 pamokos su integruota STEAM veikla, 46 pamokos – 
progimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje, 11 pamokų – lauko klasėse. Pradinių klasių mokiniams organizuotos kultūrinės pažintinės veiklos dienos: „STEAM 
diena“, „Projektinės veiklos diena“, 5-8 klasių mokiniams – 4 „Projektinės veiklos dienos“ ir „Projektinių veiklų pristatymo diena“. Vykdyta 70 ilgalaikių STEAM 
projektų, tyrinėjimų, konkursų. 97% 1-8 klasių mokinių vykdė bent po 1 ilgalaikį projektą individualiai arba komandoje ir pristatė projektus per kultūrinės 
pažintinės veiklos dieną „Projektinių veiklų pristatymo diena“ birželio mėnesį. STEAM veiklose dalyvavo 97% mokinių. Tai skatino mokinius domėtis gamtos 
mokslais, kėlė mokinių motyvaciją mokytis. Suaktyvėjo mokinių projektinė veikla, gamtamokslinio ugdymo srities dalykų patirtinis mokymąsis, pagerėjo 
tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo įgūdžiai. Tai patvirtina ir tėvų apklausos teiginys „Mokykloje mano vaikas skatinamas bendradarbiauti“ – įvertis 3,6 bei 
mokinių apklausos teiginys „Man sekasi dirbti vienoje grupėje su klasės draugais“ – įvertis 3,3. Visa tai įtakojo ir mokinių gamtamokslinio ugdymo ir pasaulio 
pažinimo pasiekimus. 2020-2021 m.m. metiniai 1-8 klasių mokinių gamtamokslinio ugdymo pasiekimai lyginant su 2019-2020 m. m. metiniais mokinių 
pasiekimais (1-4 klasėse patenkinamu lygiu mokosi 16,7 proc. mokinių (pokytis 12,3 proc.), aukštesniuoju lygiu mokosi 50 proc. mokinių (pokytis 23 proc.), 5-8 
klasėse patenkinamu lygiu mokosi 17,2 proc. (pokytis 11,8 proc.), aukštesniuoju lygiu mokosi 23 proc. mokinių (nepasiekta, pokytis minus 4 proc.). 
 
2. Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas. 

Parengtas ir įgyvendintas 2021 m. ugdymo karjerai veiklos planas. 95% 5-8 klasių mokinių parengė/koregavo savo asmeninius karjeros planus. 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. Mokiniai įgijo savęs pažinimo bei kitas reikalingas kompetencijas renkantis tolimesnį karjeros kelią. 
Tęsė veiklas 2020 metais įsteigta asociacija „Geras darbas avansu“. Vykdytas savanorystės skatinimo projektas „Kartu galime daugiau“ 5-8 klasių mokiniams 



(dalyvavo 115 mokinių). Per projekto veiklas mokiniai susipažinimo su savanorystės sąvoka, nauda ir galimybėmis Panevėžio mieste, pradinių klasių mokiniai (10 
mokinių) savanoriavo Maisto banko akcijoje (dalino skrajutes). Ugdymo karjerai veiklos buvo integruotos 188 pamokose ir 53 klasės valandėlėse. Pravestos 53 
ugdymo karjerai klasės valandėlės. Karjeros specialistė 1-4 klasėse pravedė 12 klasės valandėlių savęs pažinimo temomis, 5-8 klasėse - 21 klasės valandėlę 
profesijų pažinimo, karjeros planavimo temomis. Jų metu mokiniai pagilino savęs pažinimo kompetenciją, susipažino su profesijų įvairove, TOP 100 esančiomis 
profesijomis, ateities perspektyvomis, kompetencijomis, kurių reikia svajonių profesijai. Pravestos 32 individualios konsultacijos mokymosi krypties pasirinkimo 
klausimais 8 klasių mokiniams (individualių pokalbių metu buvo lengviau apsispręsti dėl tolimesnio ugdymosi (prašymų teikimas, terminas, vieta ir t.t.), 12 
konsultacijų klasių auklėtojams ugdymo karjerai klausimais. 8 klasių mokiniaims ir tėvams organizuoti 3 nuotoliniai susitikimai su   Panevėžio miesto profesinio 
rengimo centru, 4 nuotoliniai susitikimai su  Panevėžio miesto gimnazijomis. 5-8 klasių mokiniams vyko kultūrinės pažintinės veiklos diena - ugdymo karjerai 
diena - orientacinės varžybos “Profesijų medžioklė” (dalyvavo 115 mokinių). Su 5-8 klasių mokiniais (dalyvavo 115 mokinių) gerąja patirtimi ,,Darbas, miegas ir 
likusios 5 minutės” dalijosi Lietuvos moksleivių sąjungos nariai. Organizuoti projektai: 5-8 klasių mokiniams „Daugiau žinosi-drąsiau pasirinksi” (profesinio 
tinkamumo testai), 8 klasių mokiniams  ,,Paskutinė pamoka“ (dešimties pamokų ciklas), kurio metu  mokiniai susipažino su emocijomis ir jų įtaka žmogaus 
elgesiui, konfliktų sprendimo būdais, vadovavimo stiliais, 1-4 klasių mokiniams “Šok iš tėvų piniginės”, kurio metu mokiniai susipažino verslininko profesija, 
prisidėjo prie aplinkos taršos mažinimo. Mokinių finansiniam raštingumui ugdyti pradinių klasių mokiniams organizuotas ekonomikos pamokų ciklas su 
Swedbank specialistais ,,Kas yra pinigai ir taupymas?, 5-8 klasių mokiniams - finansinio raštingumo  pamokų ciklas su Swedbank specialistais, 1b, 3a, 4a klasių 
mokiniai dalyvavo Swedbank organizuotoje iniciatyvoje – didžiausioje nuotolinėje pamokoje „Mokonomika“. 97% 1-8 klasių mokinių susipažino su finansų 
valdymu, taupymu ir skolinimusi, 7-8 klasių mokinių komanda (6 mokiniai) dalyvavo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių projekte 
„Dirbu Lietuvai“, 8 klasės mokinių komanda (4 mokiniai) dalyvavo Panevėžio miesto gimnazijų ir progimnazijų kūrybos ir žinių konkurse ,,Prieš korupciją –
linksmai“ ir užėmė I vietą. 1-8 klasių mokiniams (dalyvavo 240 mokinių) organizuotos penkių dienų nuotolinės atvirosios diskusijos „Nenusigręžk“ su Kauno 
miesto Vaikų linijos koordinatore, organizacijos „Niekieno vaikai“ Kauno miesto koordinatore, gydytoja – odontologe Gerda Meištaite, LNK žinių vedėja Lina 
Kairyte, psichologu Ramūnu Jukna, koučere Ieva Grigaite, tinklaraštininke Gintare – Rugpjūtis. Progimnazija sudarė sąlygas mokiniams ugdytis karjeros 
kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui ir mokymuisi visą gyvenimą. Įvairiose ugdymo karjerai veiklose dalyvavo 97% 
mokinių. 97,3% 8 klasių mokinių toliau tęsia mokslą, iš jų 83,8% gimnazijose, 13,5% profesinio rengimo centre. 
 
3. tikslas: plėtoti gamtosauginį ugdymą ir sveikatos ugdymą. 
Uždaviniai:   
1. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į gamtosauginę veiklą. 

Parengta ir įgyvendinta 2021 metų tarptautinės gamtosauginės mokyklos veiklos programa.  Laimėta 16-likta Žalioji vėliava ir tarptautinis gamtosauginių mokyklų 
sertifikatas. 97% mokinių, 70% mokytojų ir 40% tėvų įsitraukė į gamtosauginės veiklos programos įgyvendinimą. Veikia gamtosauginis komitetas, sudarytas iš 
mokytojų ir mokinių. Progimnazija dalyvavo Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje „Darni mokykla“ ir buvo apdovanota Žaliuoju diplomu ir 
padėkos raštais. Vykdant šią programą organizuotos švietėjiškos veiklos mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams. Jose dalyvavo  60%  pradinių 
klasių ir 70%  5-8 klasių mokinių. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Žaliasis iššūkis“ (skaičiavo nueitus žingsnius), 1-8 klasių mokiniai - akcijoje „Švari 
darbo vieta“, 5-8 klasių mokiniams organizuotos diskusijos apie savanorystės sampratą, higienos taisykles mokantis nuotoliniu būdu, 8 klasių mokiniams - apie 
tikslingą laiko planavimą. Dvi 8 klasės mokinės vedė paskaitas pradinių klasių mokiniams „Kas yra darnūs sprendimai?“, 5-6 klasių mokiniams organizuota 
viktorina „Rūšiuoji – saugai gamtą“. Darnios mokyklos samprata pristatyta l/d „Draugystė“ ir „Voveraitė“ priešmokyklinių grupių ugdytiniams. Programos 
vykdymo nauda mokiniams: mokiniai nuotolinio ugdymo metu buvo skatinami atkreipti dėmesį į higieną savo darbo vietoje, raginami stebėti savo fizinį aktyvumą 
sekant žingsnius bei siekiant nueiti tam tikrą žingsnių limitą per dieną, lavino laiko planavimo įgūdžius, kas buvo ypač svarbu nuotolinio ugdymo metu. 
Savanorystės idėja skatino mokinius mąstyti apie tai, kur jie gali save realizuoti. Progimnazija vykdė respublikinio aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam“ 



veiklas, bendrardarbiaudama su Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru, dalyvavo tarptautiniame projekte „Mažiau šiukšlių“. 1a klasės mokiniai įsitraukė į 
Panevėžio rajono švietimo centro organizuojamą  projektą „Judėjimas: mokykla be plastiko“ („School Plastic Free Movement“, Nr. 621506- EPP-1-2020-1-IT-
EPPKA3-IPI-SOC-IN), 5-8 klasių mokiniams vyko gamtosaugos projektas „Žemės diena“, 8 klasių mokiniai vykdė projektą su UAB “Plasteksus” „Daugkartinio 
pirkinių maišelio  kūrimas ir dekoravimas iš antrinių plastiko žaliavų“, 5 klasės mokiniai - integruotą gamtosaugos ir informacinių technologijų ilgalaikį projektą 
,,Rūšiuoju - saugau gamtą”, 6a ir 8a klasių mokiniai - ilgalaikis projektą „Už švarią aplinką“, pradinių klasių mokiniai ir gamtosauginis komitetas įsijungė į PC 
,,Vasaris” organizuotą projektą ,,Eglučių alėja”. Mokykloje pastatyti plastiko, popieriaus, stiklo atliekų rūšiavimo konteineriai, konteineriai elektronikos atliekoms. 
Pradėtos rinkti panaudotos baterijos ir elektronikos atliekos. Mokiniai sužinojo apie rūšiavimo naudą gamtai, gilino supratimą kokią žalą gamtai daro 
neperdirbamos atliekos. 7-8 klasių mokinių komanda (10 mokinių) dalyvavo aplinkosaugos olimpiadoje, 1-4 klasių mokinių komanda dalyvavo Panevėžio miesto 
gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas 2021“. Progimnazijoje veikia 3 neformalaus švietimo būreliai skirti gamtosaugai: „Žalieji akiniai“, „Gamtos akademija“ ir 
„Gamtosauginė veikla“. Gamtosauginės temos integruotos muzikos, fizinio ugdymo, dailės, technologijų, tikybos, etikos, pasaulio pažinimo, anglų k., rusų k., 
lietuvių k. pamokose  195 kartus. Gamtosauginėmis temomis vyko 4 susitikimai,  15 klasės valandėlių, 6 edukaciniai užsiėmimai, 2 akcijos, 2 viktorinos, 9 
konkursai, 9 judriosios pertraukos, 7 parodos, 3 pokalbiai, dalyvauta 1 gamtosauginėje kampanijoje, 1 aplinkosaugos olimpiadoje, 3 konferencijose ir 24 
projektuose. Ugdymo procese vykdyta 14 su gamtosauga susijusių veiklų (sveikinimų, atvirukų, gėlių, namų,  Užgavėnių kaukių, instrumentų, Kalėdinių 
dekoracijų, „Gamtos kilimo“, talismanų  gaminimas, gėlių sėjimas, sodinimas ir auginimas, atlikti bandymai, vyko judrieji žaidimai), veiklose panaudotos 
gamtinės medžiagos ir antrinės žaliavos. Mokinių įtraukimas į gamtosauginį ugdymą ugdė jų vertybines nuostatas, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijas, 
skatino sąmoningumą aplinkai, darė įtaką mokinių mokymo(si) patyrčiai ir asmeninei ūgčiai. 
 
2. Bendradarbiavimo ryšių su kitomis institucijomis plėtojimas. 

Vyko  bendradarbiavimas su l/d „Voveraitė“ ir „Draugystė“, Rožyno progimnazija, Gamtos mokykla, Robotikos centru „RoboLabas“. L/d „Voveraitė“ ir 
„Draugystė“ priešmokyklinių grupių ugdytiniams (dalyvavo 68 vaikai) organizuotas piešinių konkursas „Spalvotas kalėdinis miestas“, pravesta edukacija 
„Kalėdinių meduolių dekoravimas“. Įgyvendinant neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Būk saugus ir užimtas – 6” vykdyta 1a klasės mokinių ir l/d 
„Draugystė“ priešmokyklinių grupių ugdytinių bendra  veikla „Kaip zuikis jausmus pažino?“. Parengti plakatai – kvietimai „Kviečiame mokytis Beržų 
progimnazijoje“ l/d „Voveraitė“ ir „Draugystė“ priešmokyklinių grupių ugdytinių tėvams, būsimųjų pirmokų mokytoja dalyvavo priešmokyklinių grupių ugdytinių 
tėvų susirinkimuose, supažindino tėvus su progimnazijos veikla. Vykdytos bendradarbiavimo veiklos su Panevėžio miesto Rožyno progimnazija: organizuota 
tarptautinė 1-4 klasių mokinių praktinė konferencija „Žemė - mūsų rankose” (dalyvavo Italijos, Ispanijos ir Lietuvos mokiniai), 4 klasių mokinių parengtų 
viktorinų (Kahoot) popietė apie Velykų tradicijas „Virtualiai - draugiškai, smagiai”, organizuotas tarptautinis piešinių konkursas „Spalvotas kalėdinis miestas“ 
(dalyvavo Graikijos, Vengrijos, Airijos  ir Lietuvos mokiniai). Su Panevėžio miesto Rožyno, „Vilties“ progimnazijomis ir Panevėžio rajono Velžio gimnazija 
organizuotas piešinių konkursas „Draugystė mus vienija“. Aktyviai bendradarbiauta su Panevėžio miesto Gamtos mokykla. Dvi 4a klasės mokinės dalyvavo 
gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas 2021“. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo Gamtos mokyklos organizuotoje akcijoje - iniciatyvoje „Rudens kraitelė 2021”, 1b ir 
4a klasės mokiniai dalyvavo akcijoje „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“, 1a klasės mokiniai dalyvavo konkurse „Papuoškime šventes žibintais" (5 
mokinių darbai tapo diplomantais). Visų pradinių ir specialiųjų klasių mokiniams ir 5-6 klasių mokiniams vyko integruotos patirtinio mokymo(si) pamokos  
Gamtos mokykloje. 9 integruotos STEAM veiklos vyko Robotikos centre „RoboLabas“: 8 klasių mokiniams STEAM fizikos pamoka  „Kodėl vanduo neužšąla 
prie 0?“, 6b klasės mokiniams - integruota STEAM chemijos ir gamtos ir žmogaus pamoka „Ph mano stiklinėje“, visiems pradinių klasių mokiniams -  integruotos 
STEAM pasaulio pažinimo ir matematikos pamokos („Geometrinės figūros“,  „Kalėdos“, „Skaičiuojame iki 10“, „Skaičiuojame iki 10000“, „Namai iš 
geometrinių figūrų“, „Gyvūnai iš geometrinių figūrų“). 2-3 specialiosios klasės vykdė ilgalaikį  specialiųjų klasių mokinių projektą „Laiškai draugams“ su l/d 
„Nykštukas“, „Draugystė“ ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro ugdytiniais. Specialioji pedagogė – logopedė organizavo bendrą renginį su Panevėžio Kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centru „Draugystės taku. Kalėdos". Vykdytas pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimas 
su D. Svilienės Keramikos studija. Organizuoti 9 edukaciniai užsiėmimai (susipažinimas su moliu, jo savybėmis, dirbinių iš molio gaminimas) pradinių klasių 



mokiniams. 8 klasių mokiniams kartą per mėnesį patirtinio mokymo(si) technologijų pamokos vyksta Profesinio rengimo centre. Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Panevėžio miesto Šiaurine biblioteka ir suplanuotos bendros veiklos 2022 metams. 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. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas. 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruota 1–8 klasėse į mokomųjų dalykų programų ugdymo turinį, klasių auklėtojų veiklą, 
pažintinę kultūrinę veiklą ir į neformalųjį švietimą. Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, dailės ir technologijų metodinės 
grupės mokytojai Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją  programą integravo 36 pamokose, kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo 
metodinės grupės mokytojai - 124 pamokose, klasės auklėtojų metodinės grupės mokytojai - 29 klasės valandėlėse, specialiosiose klasėse dirbančių 
mokytojų,mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės mokytojai - 21 pamokoje, pradinių klasių metodinės grupės mokytojai - 64 
pamokose. 1-8 klasių auklėtojai įgyvendino Socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo programą „Lions Quest“ (kiekvienai 1-8 klasei pravesta po 9 klasės 
valandėles). Pravestos 7 integruotos pamokos: 5a klasėje „Dantų priežiūra ir traumos“, 5b klasėje „Be vandens nėra gyvybės“,  5a, 6a, 6b, 7a klasėse integruotos 
dailės ir fizinio ugdymo pamokos „Žaidimai žiemą lauke“, 7a klasėje integruota biologijos ir informacinių technologijų pamoka „AIDS - geriau žinoti“. Įvykdyta 
Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programa pradinių klasių mokiniams. 2020 m. gruodžio 15 d. progimnazija pripažinta sveikatą 
stiprinančia mokykla. Parengtas ir įgyvendintas 2021 metų Sveikatos stiprinimo programos „Augu sveikas ir saugus“ 2021-2025 metams veiklos planas. 
Organizuotos prevencinės veiklos 1-8 klasių mokiniams: „Saugus internetas”, “Be patyčių”, Tolerancijos diena, atviros prevencinės diskusijos „Nenusigręžk”, 
akcija 5-8 klasių mokiniams, skirta Nerūkymo dienai paminėti, paskaita 6-7 klasių mergaitėms lytiškumo tema su gydytoju E. Kaubriu, paskaita 6 klasių 
mokiniams „Sveikatai palanki moksleivių mityba“ su dietologe E. Ažubaliene, 8 klasių mokiniams diskusija su gydytoju N. Ogintu „Narkotikų ir psichotropinių 
medžiagų vartojimas. Tai padėjo formuoti neigiamas mokinių nuostatas prieš rūkymą, alkoholio, tabako vartojimą, skatino sveiką gyvenimo būdą. Organizuoti 
įvairūs sveikatingumo renginiai, varžybos, viktorinos, konkursai: pradinių klasių mokinių dviračių varžybos „Lėk su vėjeliu 2021“, 6 klasių (dalyvavo 25 
mokiniai) tarpklasinės kvadrato varžybos, draugiškos kvadrato varžybos tarp 4a ir 5a klasių (dalyvavo 36 mokiniai), 5-8 klasių (dalyvavo 30 mokinių) Kalėdinis 
baudų metimo konkursas, akcija „100 žingsnių Lietuvai“, 5-8 klasių mokinių nuotolinis konkursas “Sveikiausi užkandžiai“(110 mokinių), 4a klasei nuotolinė 
viktorina „Augu sveikas ir stiprus” (24 mokiniai), 7-8 klasių (42 mokiniai) viktorina „Ką žinau apie narkotikus?“, 1-8 klasių mokiniams organizuotos 8 judriosios 
pertraukos. Jau tapo progimnazijos tradicija organizuoti popietes, klasės valandėles, konkursus, renginius skirtus Sniego dienai, Duonos dienai, Optimisto dienai, 
Tarptautinei laimės dienai, Miego dienai, Pasaulinei Autizmo supratimo dienai, Košės dienai, Pasaulinei psichikos sveikatos dienai,  Obuolio dienai, Pyragų 
dienai, Gerumo dienai paminėti. Vykdyti ilgalaikiai projektai: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus 2021” (2c,  3c, 4a 
klasės (30 mok.)), prevencinis projektas „Mes prieš rūkymą“ (5-8 klasės (124 mok.)), projektas „Sveikatiada” (4a klasė (26 mokiniai)), ilglaikis STEAM projektas 
,,Grožis ir vitaminai“ (4c klasė (6 mok.)), integruotas užsienio kalbų, fizinio ugdymo ir muzikos projektas „Sportuoju linksmai“ (6 klasė (28 mok.)). 60% 
mokytojų ir  30% 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. Sukurta sveikatai palanki aplinka padėjo mokinams ugdytis sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius 
bei nuostatas, skatino rinktis sveiką gyvenimo būdą. 
 
 
 
 
 
 

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ  



 
                 Tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai 2021 metų asignavimų planas 
(įskaitant patikslinimus) 

2021 metais panaudoti asignavimai 
(kasinės išlaidos) 

1. IŠ VISO LĖŠŲ:   

1.1.Išlaidoms 1084,9 1105,5 

Iš jų darbo užmokesčiui 900,1 896,1 
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1.Savivaldybės biudžetas, iš jo: 1084,5 1102,2 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 297,1 295,2 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 
dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti 
(VBSF) 

61,0 61,0 

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 
dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir 
klasėms finansuoti (VBSR) 

25,0 25,0 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 8,9 5,0 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 654,6 654,6 

2.1.6. Paskolos lėšos (P) - - 

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 
(ES) 

37,9 61,4 

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 0,4 3,3 

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,4 3,3 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) - - 

2.2.3. Kiti šaltiniai - - 

 
 



 
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! 

 
2022 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. Savivaldžio ir patirtinio mokymo(si) plėtojimas. 
3. Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas. 
2. tikslas: plėtoti gamtosauginį ir sveikatos ugdymą. 
Uždaviniai:        
1. Gamtosauginės veiklos plėtojimas. 
2. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas. 
3. tikslas: kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą. 
Uždavinys:        
1. Įtraukiajam ugdymui palankios psichoemocinės aplinkos kūrimas. 

 
 
 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ 
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Vykdytojas Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo 
kriterijus 

Įgyvendini
mo 



 
Pavadinimas 
 
 
 

Pavadinimas Mat
o 
vnt. 

2021 metų faktinė reikšmė, 
rezultatas 

2022 metų siektina reikšmė, 
rezultatas 

terminas 

01 Gerinti mokinių pažangą ir ugdymo(si) 
pasiekimus 

Mokinių 
pažangumas ir 
mokymosi 
kokybė 
 

% Po 2020-2021 m.m.: 
1-8 klasių mokinių pažangumas 
100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 60,5%. 

Po 2021-2022 m.m.: 
1-8 klasių mokinių 
pažangumas 100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 61,5%. 

2022 m. 
rugpjūčio 31 
d. 01 01 Šiuolaikinio ugdymo, didinant mokinių 

mokymosi motyvaciją ir gerinant 
ugdymo(si) kokybę, organizavimas 

01 01 01 Šiuolaikinio ugdymo organizavimas, 
gerinant mokymosi kokybę 
01 Pedagogų, 

švietimo 
pagalbos 
specialistų, 
mokytojų 
padėjėjų 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

S.Ambrazaitis, 
R. Macė 

Kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginys 

vnt. Organizuoti 2 bendri 
kvalifikacijos tobulinimo 
seminarai.   

Organizuoti 3 bendri 
kvalifikacijos tobulinimo 
seminarai/edukacinės išvykos.  

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Mokomųjų 
dalykų ir klasės 
mokymosi 
kokybės ir 
pažangumo 
kokybinio 
pokyčio 
planavimas I ir II 
pusmečiui ir 
įgyvendinimas  

Metodinė 
taryba, 
klasių 
auklėtojai, 
mokytojai 

Mokinių 
pažangumas ir 
mokymosi 
kokybė 
 

% Po 2020-2021 m.m.: 
1-8 klasių mokinių pažangumas 
100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 60,5%. 

Po 2021-2022 m.m.: 
1-8 klasių mokinių 
pažangumas 100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 61,5%. 

2022 m. 
rugpjūčio 31 
d. 

03 Kolegialus 
pamokų ir kitos 
ugdomosios 
veiklos 
stebėjimas ir 
aptarimas 

Metodinė 
taryba, 
metodinės 
grupės 

Stebėta 
pamoka/veikla 

vnt. Stebėtos ir aptartos 4 kolegų 
pamokos/veiklos. 
 

Stebėtos ir aptartos 8 kolegų 
pamokos/veiklos. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

04 Ugdomosios 
veiklos stebėsena 

R. Macė, 
švietimo 

Stebėta 
pamoka/veikla 

vnt./ 
% 

Stebėtos ir aptartos 43 
pamokos. 83% pravestų atvirų 

Stebėta ir aptarta 50 
pamokų/veiklų. 85% pravestų 

2022 m. 
gruodžio 31 



pagalbos 
specialistai 

Pamoka, 
kurioje buvo 
dirbama 
šiuolaikiškai 
arba bandoma 
dirbti 
šiuolaikiškai  

pamokų buvo dirbama 
šiuolaikiškai arba bandoma 
dirbti šiuolaikiškai. 
 

atvirų pamokų buvo dirbama 
šiuolaikiškai arba bandoma 
dirbti šiuolaikiškai. 
 

d. 

05 Atviros pamokos R. Macė, 
mokytojai 

Atvira 
pamoka. 
Pamoka, 
kurioje buvo 
dirbama 
šiuolaikiškai 
arba bandoma 
dirbti 
šiuolaikiškai  

vnt./ 
% 

Pravestos 43 atviros pamokos. 
83% pravestų atvirų pamokų 
buvo dirbama šiuolaikiškai arba 
bandoma dirbti šiuolaikiškai. 
 

Pravesta 50 atvirų pamokų. 
85% pravestų atvirų pamokų 
buvo dirbama šiuolaikiškai 
arba bandoma dirbti 
šiuolaikiškai. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

06 Integruotos 
pamokos 

R. Macė, 
mokytojai 

Integruota 
pamoka 

vnt. Pravesta 125 integruotos 
pamokos.  
 

Pravesta 130 integruotų 
pamokų. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

07 Mokomųjų 
dalykų 
konsultacijos 
įvairių gebėjimų 
mokiniams 

R. Macė, 
mokytojai 

Mokinys, 
lankantis 
konsultacijas 

% Konsultacijas pagal poreikį 
lankė 53% mokinių.  
 

Konsultacijas pagal poreikį 
lankė 58% mokinių.  

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

08 Namų darbų 
atlikimo centro 
įkūrimas 

R.Macė Namų darbų 
centras 

vnt. Nėra namų darbų atlikimo 
centro. 

Įsteigtas 1 namų darbų 
atlikimo centras. 

2022 m. 
rugsėjo 30 d. 

   09 Eduka 
skaitmeninės 
mokymo(si) 
aplinkos 
naudojimas 

Mokytojai Mokytojas ir 
mokinys, 
naudojantis 
Eduka  
skaitmeninę 
mokymo(si) 
aplinką 

vnt. 2021-2022 m.m.  
24 mokytojai ir 248 mokiniai 
pamokose naudojo Eduka 
skaitmenines mokymosi 
aplinkas. 
 
 

2022-2023 m.m. 
24 mokytojai ir 248 mokiniai 
pamokose naudojo Eduka 
skaitmenines mokymosi 
aplinkas. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01
0 

Įvairių virtualių 
aplinkų 
naudojimas 
pamokose. 

Mokytojai Virtuali 
aplinka 

vnt. Pamokose naudojamos 3 
virtualios aplinkos: Kahoot, 
Padlet, google drive diskas. 
 

Pamokose naudojamos 6 
virtualios mokymosi aplinkos: 
Kahoot; Quizizz, Scratch, 
WordArt, Padlet, Google 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



Drive diskas.  
01 01 02 Ugdomosios veiklos organizavimas 

skirtingose edukacinėse aplinkose 
Ugdomoji 
veikla kitoje 
aplinkoje  

vnt. 432 pamokos. 470 pamokų. 2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 Pamokos 
išmaniosiose 
klasėje 

Mokytojai Pamoka 
išmaniojoje 
klasėje 

vnt. Pravestos 259 pamokos. Pravesta 270 pamokų. 2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Pamokos gamtos 
mokslų 
laboratorijoje 

Gamtamokslin
io ugdymo ir 
pradinių klasių 
mokytojai 

Pamoka 
gamtos 
mokslų 
laboratorijoje 

vnt. Pravestos 46 pamokos, skirtos 
eksperimentams, tyrinėjimams, 
projektiniams darbams atlikti. 

Pravesta 50 pamokų, skirtų 
eksperimentams, 
tyrinėjimams, projektiniams 
darbams atlikti. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Pamokos lauko 
klasėse 

Mokytojai, 
klasių 
auklėtojai 

Pamoka lauko 
klasėje 

vnt. Pravesta 20 pamokų. Pravesta 30 pamokų. 2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

04 Pamokos kitose 
institucijose 

Mokytojai, 
klasių 
auklėtojai 

Pamoka kitoje 
institucijoje 

vnt. Pravesta 107 pamokos. Pravesta 120 pamokų. 2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 02 Savivaldžio ir patirtinio mokymo(si) 
plėtojimas 
 

Mokinių 
pažangumas ir 
mokymosi 
kokybė 
 

% Po 2020-2021 m.m.: 
1-8 klasių mokinių pažangumas 
100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 60,5%. 

Po 2021-2022 m.m.: 
1-8 klasių mokinių 
pažangumas 100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 61,5%. 

2022 m. 
rugpjūčio 31 
d. 

01 02 01 Mokinių mokymosi pasiekimų 
planavimas ir refleksija 
01 Mokymosi 

dienoraščio 
sukūrimas ir 
eksperimentinis 
išbandymas 

J. 
Stacevičienė, 
metodinė 
taryba 

Mokymosi 
dienoraštis 

vnt. Mokymosi dienoraštį pildė 0 
klasių. 

Mokymosi dienoraštį pildo 3 
klasės. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Mokinių 
mokymosi 
pasiekimų 
lūkesčių 
planavimas 

Klasės 
auklėtojai, 
dalykų 
mokytojai 

Mokinys, 
kuris planuoja 
mokymosi 
pasiekimų 
lūkesčius. 
Mokytojas, 
kuris padeda 
mokiniui 
planuoti 
mokymosi 
pasiekimų 

% 100% 1-8 klasių mokinių 
planavo mokymosi pasiekimų 
lūkesčius pusmečiui. 
100% klasės auklėtojų padėjo 
mokiniams planuoti mokymosi 
pasiekimų lūkesčius ir aptarė 
kaip sekėsi juos įgyvendinti. 
 

100% 1-8 klasių mokinių 
planavo mokymosi pasiekimų 
lūkesčius pusmečiui. 
100% mokomųjų dalykų 
mokytojų padėjo mokiniams 
planuoti mokymosi pasiekimų 
lūkesčius ir aptarė kaip sekėsi 
juos įgyvendinti. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



lūkesčius ir 
aptaria su 
mokiniu jų 
įgyvendinimą 

01 02 02 Mokinių projektinė veikla Mokinių 
pažangumas ir 
mokymosi 
kokybė 
 

% Po 2020-2021 m.m.: 
1-8 klasių mokinių pažangumas 
100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 60,5%. 

Po 2021-2022 m.m.: 
1-8 klasių mokinių 
pažangumas 100 %. 
1-8 klasių mokinių mokymosi 
kokybė 61,5%. 

2022 m. 
birželio 23 d. 

01 Parengti 1-4 ir 5-
8 klasių mokinių 
projektinės 
veiklos 
organizavimo 
ir  vykdymo 
tvarkos aprašai 

Metodinė 
taryba 

Projektinės 
veiklos 
organizavimo 
ir  vykdymo 
tvarkos 
aprašas 

vnt.  Mokinių projektinės veiklos 
organizavimo ir  vykdymo 
tvarkos aprašų nėra. 
 

Parengti 1-4 ir 5-8 klasių 
mokinių projektinės veiklos 
organizavimo ir  vykdymo 
tvarkos aprašai. 

2022 m. 
sausio 14 d. 

02 Ilgalaikių 
projektų temų 
pasirinkimo 
mugė 

Mokytojai Ilgalaikio 
projekto tem 

vnt. Projektų temų pasiūlos mugė 
neorganizuota. 

Organizuota ilgalaikių 
projektų temų pasirinkimo 
mugė. 
1-4 klasių mokiniams 
pasiūlytos 9 temos. 
5-8 klasių mokiniams 
pasiūlyta 19 projektinių darbų 
temų. 

2022 m. 
sausio 20 d. 

03 Ilgalaikio 
projekto temos 
pasirinkimas ir 
grupių sudarymas 

Projektų 
vadovai 

Ilgalaikis 
projektas 

% Bendrų reikalavimų ir 
susitarimų dėl projekto temos 
pasirinkimo ir grupių sudarymo 
nebuvo. 

97% mokinių pasirinko 
projekto temą (iš projektų 
vadovų pasiūlytų temų) ir 
susiskirstė į tikslines grupes 
pagal pasirinktą projekto temą. 

2022 m. 
sausio 31 d. 

04 Projektų grupių 
veiklos 
organizavimas 

Projektų 
vadovai 

Konsultacija. 
Mokinių 
veikla 

vnt. Konsultacijų dažnis 
nenumatytas.  

Projektų vadovai konsultavo 
projektinio darbo mokinių 
grupes 2 kartus per mėnesį. 
Mokiniai atliko konkrečias 
projekto veiklas: tyrimus, 
informacijos rinkimą, 
apibendrinimą, projekto 
produkto kūrimą, ruošė 
projekto pristatymą. 

2022 m. 
birželio 23 d. 



05 Projekto 
ataskaitos 
parengimas 

Projektų 
vadovai 

Projekto 
ataskaita 

% 0% projektinių grupių parengė 
projekto ataskaitas pagal 
projekto aprašo struktūrines 
dalis. 

97% projektinių grupių 
parengė projekto ataskaitas 
pagal projekto aprašo 
struktūrines dalis. 

2022 m. 
birželio 15 d. 

06 Projektinių darbų 
pristatymas 

Projektų 
vadovai 

Projektinis 
darbas 

% 97% 1-8 klasių mokinių 
parengė projekto pristatymo 
medžiagą ir pristatė projektus 
laisva forma (vieningų 
reikalavimų nebuvo). 

97% projektinių grupių  
parengė projekto aprašą, 
projekto pristatymo medžiagą 
ir pristatė projektus. 

2022 m. 
birželio 22 d. 

01 02 03 Karjeros ugdymo veiklų plėtojimas 
 

Mokinys, 
tęsiantis 
mokslą  

% 97,3% 8 klasių mokinių toliau 
tęsia mokslą, iš jų 83,8% 
gimnazijose, 13,5% profesinio 
rengimo centre. 
 

100% 8 klasių mokinių toliau 
tęsia mokslą, iš jų 90% 
gimnazijose, 10% profesinio 
rengimo centre. 
 

2022 m. 
rugsėjo 5 d. 

01 Ugdymo karjerai 
veiklos 
planavimas 

Karjeros 
specialistė ir 
darbo grupė 

Ugdymo 
karjerai 
veiklos planas 

vnt. Parengtas 2021 m. ugdymo 
karjerai veiklos planas, aptartos 
ir numatytos veiklos. 

Parengtas 2022 m. ugdymo 
karjerai veiklos planas, 
aptartos ir numatytos veiklos. 

2022 m. 
sausio 31 d. 

02 Asociacijos 
„Geras darbas 
avansu“ veikla 

J.Stacevičienė, 
V. Zamžickas 

Savanoriaujant
is mokinys 

vnt. Epizodiškai savanoriavo 6 
mokiniai. 

Epizodiškai savanoriavo 8 
mokiniai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Konsultacijos 
ugdymo karjerai 
klausimais 

Karjeros 
specialistė 

Konsultacija vnt. Pravestos 32 individualios 
konsultacijos mokymosi 
krypties pasirinkimo klausimais 
8 klasių mokiniams ir 12 
konsultacijų klasės 
auklėtojams. 

Pravestos 36 individualios 
konsultacijos mokymosi 
krypties pasirinkimo 
klausimais 8 klasių mokiniams 
ir 15 konsultacijų klasės 
auklėtojams. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

04 8 klasių mokinių 
konsultavimas 
mokymosi 
krypties 
pasirinkimo 
klausimais 

J.Stacevičienė, 
klasių 
auklėtojai 

Išvyka vnt. Organizuotos 3 nuotoliniai 
susitikimai su Profesinio 
rengimo centro atstovais. 
Organizuoti 4 nuotoliniai 
susitikimai su Panevėžio miesto 
gimnazijų atstovais. 

Organizuotos 3 išvykos į 
Profesinio rengimo centrą. 
Organizuotos 5 išvykos į 
Panevėžio miesto gimnazijas. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

05 Mokinių 
supažindinimas 
su profesijomis 

J.Stacevičienė, 
klasių 
auklėtojai 

Profesijų 
atstovas 

vnt. 5 profesijų atstovai pristatė 
mokiniams savo profesijas. 

 

8 profesijų atstovai pristatė 
mokiniams savo profesijas. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

06 Klasės valandėlės J.Stacevičienė, Klasės vnt. 1-4 klasėse pravesta 12 klasės 1-4 klasėse pravesta 15 klasės 2022 m. 



savęs pažinimo, 
profesijų 
pažinimo, 
karjeros 
planavimo 
temomis  

V. Zamžickas, 
klasių 
auklėtojai 

valandėlė valandėlių savęs pažinimo 
temomis. 
5-8 klasėse pravesta 21 klasės 
valandėlė profesijų pažinimo, 
karjeros planavimo temomis. 
 

valandėlių savęs pažinimo 
temomis. 

5-8 klasėse pravestos 25 klasės 
valandėlės profesijų pažinimo, 
karjeros planavimo temomis. 

gruodžio 31 
d. 

   07 Renginių karjeros 
ugdymo 
kompetencijų 
gilinimui 
organizavimas  

Karjeros 
specialistė ir 
darbo grupė, 
klasių 
auklėtojai 

Renginys vnt. 1-4 klasėse organizuotas 1 
renginys. 
5-8 klasėse organizuoti 2 
renginiai. 
 

1-4 klasėse organizuoti 2 
renginiai. 
5-8 klasėse organizuoti 3 
renginiai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 02 04 STEAM patirtinio mokymo(si) 
plėtojimas 

Mokinio 
gamtamokslini
o ugdymo 
srites dalykų, 
pasaulio 
pažinimo 
pasiekimai 

% Po 2020-2021 m.m.: 
pradinių klasių mokinių 
pasaulio pažinimo pasiekimai: 
aukštesnysis lygis 42,1% (48 
mokiniai), pagrindinis lygis – 
30,7% (35 mokiniai), 
patenkinamas lygis – 27,2% 
(31 mokinys). 
5-8 klasių mokinių 
gamtamokslinio ugdymo srities 
dalykų pažymių vidurkis– 7,06. 

Po 2021-2022 m.m.: 
pradinių klasių mokinių 
pasaulio pažinimo pasiekimai: 
aukštesnysis lygis 44%, 
pagrindinis lygis – 32%, 
patenkinamas lygis – 24%. 
5-8 klasių mokinių 
gamtamokslinio ugdymo 
srities dalykų pažymių 
vidurkis– 7,2. 

2022 m. 
rugpjūčio 31 
d. 

01 Pamokos su 
integruota 
STEAM veikla 

STEAM dalykų, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Pamoka su 
integruota 
STEAM 
veikla 

vnt.  Pravestos 143 pamokos su 
integruota STEAM veikla: 
pradinėse klasėse 96 pamokos, 
5-8 klasėse – 47 pamokos. 

Pravestos 150 pamokos su 
integruota STEAM veikla: 
pradinėse klasėse 100 pamokų, 
5-8 klasėse – 50 pamokų. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 STEAM dalykų 
integruotos ir 
atviros pamokos  

STEAM dalykų, 
pradinių klasių 
mokytojai 

STEAM 
dalyko 
integruota/atvi
ra pamoka  

vnt. Pravestos 54 integruotos ir 
atviros pamokos su STEAM 
veikla: pradinėse klasėse 35 
pamokos, 5-8 klasėse – 19 
pamokų. 

Pravestos 63 integruotos ir 
atviros pamokos su STEAM 
veikla: pradinėse klasėse 40 
pamokų, 5-8 klasėse – 23 
pamokos. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 STEAM dalykų 
patirtinio 
mokymo(si) 
pamokų 
scenarijai ir 
ekskursijos 

STEAM dalykų, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Pamokos 
scenarijus, 
ekskursija 

vnt. Parengti, išbandyti su mokiniais 
ir patalpinti SEMIplius 
platformoje 3 STEAM 
patirtinio mokymo(si) pamokų 
scenarijai su Panevėžio miesto 
įmonėmis. 
 

Parengti, išbandyti su 
mokiniais ir patalpinti 
SEMIplius platformoje 3 
STEAM patirtinio mokymo(si) 
pamokų scenarijai su 
Panevėžio miesto įmonėmis. 
Parengtas 1 STEAM pamokos-

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



ekskursijos aprašas ir 
išbandytas su mokiniais. 

   04 STEAM 
projektai, 
konkursai 

STEAM dalykų, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Projektas, 
konkursas 

vnt. Vykdyta 70 ilgalaikių STEAM 
projektų, tyrinėjimų, konkursų. 

Vykdyta 75 ilgalaikiai 
STEAM projektai, tyrinėjimai, 
konkursai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

05 STEAM veiklos 
kitose 
institucijose 

STEAM dalykų, 
pradinių klasių 
mokytojai 

STEAM 
veikla 

vnt. Vykdytos 44 STEAM veiklos 
kitose institucijose: 
11 Gamtos mokykloje, 
10 Profesinio rengimo centre, 9 
Robotikos centre „RoboLabas“, 
9 D. Svilienės Keramikos 
studijoje, 3 P/C Vasaris, 2 
Panevėžio kolegijoje. 

Vykdyta 50 STEAM veiklų 
kitose institucijose. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 03 Patrauklių mokymosi aplinkų sukūrimas Mokymosi 
aplinka 
 

vnt. Atnaujintos 6 mokymosi 
aplinkos. 

Atnaujintos 9 mokymosi 
aplinkos. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 03 01 Mokymosi aplinkų atnaujinimas 

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

D.Mondeikien
ė, 
S. 
Ambrazaitis, 
R. Macė 

Išmanioji 
klasė 

vnt. Įrengta 1 išmanioji klasė. Įrengtos 2 išmaniosios klasės. 2022 m. 
kovo 31 d. 

02 Kabinetų 
remontas 

D.Mondeikien
ė, 
S. Ambrazaitis 

Kabinetas vnt. Suremontuoti 3 kabinetai. Suremontuoti 4 kabinetai. 2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Planšetinių 
kompiuterių 
bazės 
atnaujinimas 

D.Mondeikien
ė, 
S. 
Ambrazaitis, 
R. Macė 

Planšetinis 
kompiuteris 

vnt. 40 planšetinių kompiuterių.  60 planšetinių kompiuterių.  2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

04 „EDUKA klasė“ 
skaitmeninės 
mokymosi 
aplinkos 

S. 
Ambrazaitis, 
R. Macė 
 

Licencija vnt. Nupirktos „EDUKA klasė“ 
skaitmeninės mokymosi 
aplinkos licencijos mokytojams 
ir 1-8 klasių mokiniams 2021-
2022  m.m.  

Nupirktos „EDUKA klasė“ 
skaitmeninės mokymosi 
aplinkos licencijos 
mokytojams ir 1-8 klasių 
mokiniams 2022-2023  m.m.  

2022 m. 
rugsėjo 15 d. 

05 Edukacinių 
aplinkų, skirtų 
aktyviam 
mokymuisi 

D.Mondeikien
ė, 
S. Ambrazaitis 

Lauko klasė vnt. Įrengtos 2 lauko klasės. Įrengtos 3 lauko klasės. 2022 m. 
balandžio 29 
d. 



mokyklos 
aplinkoje, 
plėtimas 

   06 Robotikos 
priemonių 
įsigijimas 

D.Mondeikien
ė, 
S. Ambrazaitis 

Konstruktorius vnt. Įsigyta 12 
Clementoni  “Bubble”  
robotukų. 

Įsigyti 2 Lego konstruktoriai  
„Spike Start“ ir pamokų planai 
darbui su Lego 
konstruktoriumi. Įsigyti 2 
konstruktoriai „Robots Dream 
II”. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Plėtoti gamtosauginį ir sveikatos ugdymą. 
 

Mokinio 
gamtamokslini
o ugdymo 
srites dalykų, 
pasaulio 
pažinimo 
pasiekimai 

% Po 2020-2021 m.m.: 
pradinių klasių mokinių 
pasaulio pažinimo pasiekimai: 
aukštesnysis lygis 42,1% (48 
mokiniai), pagrindinis lygis – 
30,7% (35 mokiniai), 
patenkinamas lygis – 27,2% 
(31 mokinys). 
5-8 klasių mokinių 
gamtamokslinio ugdymo srities 
dalykų pažymių vidurkis– 7,06. 

Po 2021-2022 m.m.: 
pradinių klasių mokinių 
pasaulio pažinimo pasiekimai: 
aukštesnysis lygis 44%, 
pagrindinis lygis – 32%, 
patenkinamas lygis – 24%. 
5-8 klasių mokinių 
gamtamokslinio ugdymo 
srities dalykų pažymių 
vidurkis– 7,2. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 02 01 Gamtosauginės veiklos plėtojimas 

02 01 01 Renginiai, projektinė veikla  Programa vnt. Parengta ir įgyvendinta 2021 
m. gamtosauginės mokyklos 
veiklos programa. 
Laimėtas tarptautinis 
gamtosauginis sertifikatas ir 
Žalioji vėliava. 

Parengta ir įgyvendinta 2022 
m. gamtosauginės mokyklos 
veiklos programa. 
Laimėtas tarptautinis 
gamtosauginis sertifikatas ir 
Žalioji vėliava. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 Tarptautinės 
gamtosauginės 
mokyklos veiklos 
programos 
įgyvendinimas  
 

Gamtosauginė
s veiklos 
koordinatorė 

Programa vnt.  Parengta ir įgyvendinta 2021 
m. gamtosauginės mokyklos 
veiklos programa. 
Laimėtas tarptautinis 
gamtosauginis sertifikatas ir 
Žalioji vėliava. 

Parengta ir įgyvendinta 2022 
m. gamtosauginės mokyklos 
veiklos programa. 
Laimėtas tarptautinis 
gamtosauginis sertifikatas ir 
Žalioji vėliava. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Gamtosauginiai 
renginiai 

Gamtosauginė
s veiklos 
koordinatorė 

Renginys vnt. Organizuoti 4 tradiciniai 
renginiai. 

Organizuoti 4 tradiciniai 
renginiai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Respublikinis 
aplinkosaugos 
projektas „Mes 

Gamtosauginė
s veiklos 
koordinatorė, 

Projekto 
veikla 

vnt. Vykdytos projekto „Mes 
rūšiuojam” 2 veiklos, 
bendradarbiaujant su Panevėžio 

Vykdytos projekto „Mes 
rūšiuojam” 3 veiklos, 
bendradarbiaujant su 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



rūšiuojam” mokytojai regiono atliekų tvarkymo 
centru. 

Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo centru. 

04 Panevėžio rajono 
švietimo centro 
organizuotas 
projektas 
“Judėjimas: 
mokykla be 
plastiko” 
(“School Plastic 
Free Movement”, 
Nr. 621506-EPP-
1-2020-1-IT-
EPPKA3-IPI-
SOC-IN) 

V.Ūsienė Projekto 
veikla 

vnt. Įvykdytos 3 projekte numatytos 
veiklos.  

Įykdytos 5 projekte numatytos 
veiklos. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

05 Panevėžio 
savivaldybės 
Aplinkosaugos 
švietimo 
projektas 
“Gyvenk sveikai 
ir prasmingai – 
6“ 

V.Ūsienė, 
J. Stacevičienė 

Projektas vnt. Projektas nevykdytas. Laimėtas 1 projektas, gautas 
finansavimas ir vykdytos 
projekto „Gyvenk sveikai ir 
prasmingai – 6“ veiklos.  

2022 m. 
kovo 15 d. 

06 Ilgalaikiai - 
mokomieji 
projektai 

1-8 klasių 
mokiniai ir 
mokytojai 

Projektas vnt. Vykdyti 5 ilgalaikiai 
mokomieji projektai. 

Vykdyti 7 ilgalaikiai 
mokomieji projektai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 01 02 Bendradarbiavimas su kitomis 
institucijomis 
 

Veikla vnt. Įvykdytos 26 veiklos. Įvykdytos 39 veiklos. 2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01 Bendradarbiavim
as su Gamtos 
mokykla 

Mokytojai Renginys vnt. Dalyvauta 2 akcijose, 9 
edukaciniuose užsiėmimuose, 1 
konferencijoje, 3 konkursuose. 

Dalyvauta 2 akcijose, 12 
edukacinių užsiėmimų, 1 
projekte, 3 konkursuose. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Bendradarbiavim
as su Rožyno 
progimnazija 
 

 V.Ūsienė Veikla vnt. Organizuotos 6  bendros 
veiklos: 1 viktorina, 2 
konkursai, 1 projektas, 2 
edukaciniai užsiėmimai. 

Organizuota 10  bendrų 
veiklų: 2 viktorina, 3 
konkursai, 1 projektas, 4 
edukaciniai užsiėmimai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Bendradarbiavim
as su l/d 

Pradinių klasių 
mokytojai 

Veikla vnt. Organizuotas 1 konkursas 1 
edukacinis užsiėmimas, 

Vykdytos 5 bendros veiklos. 2022 m. 
gruodžio 31 



„Draugystė” ir 
„Voveraitė 

Dalyvauta bendrose Panevėžio 
miesto savivaldybės socialinių 
neigiamų veiksnių projekto 2 
veiklose. 

d. 

04 Bendradarbiavim
as su Šiaurine 
biblioteka 

V.Ūsienė Edukacinis 
užsiėmimas 

vnt. 1 edukacinis užsiėmimas. 
 

Pagal bendradarbiavimo 
sutartį įgyvendinti 6 
bendri  edukaciniai 
užsiėmimai. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 02 Sveikatos stiprinimo programos 
įgyvendinimas 

Planas, 
ataskaita 

vnt. Parengtas 2021 m. planas. 
Parengta metinė veiklos 
vertinimo ataskaita pagal 6 
veiklos sritis. 
 

Parengtas 2022 m. planas. 
Parengta metinė veiklos 
vertinimo ataskaita pagal 6 
veiklos sritis. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 02 02 01 Sveikatos stiprinimo programos 

“Augu sveikas ir saugus” 2022 m. 
įgyvendinimas  
01 Sveikatos 

stiprinimo 
programos “Augu 
sveikas ir 
saugus” 2022 m. 
veiklos planas 

A.Makštelienė 
ir darbo grupė 

Planas ir 
ataskaita 

vnt. Parengtas 2021 m. planas. 
Parengta metinė veiklos 
vertinimo ataskaita pagal 6 
veiklos sritis. 
 

Parengtas 2022 m. planas. 
Parengta metinė veiklos 
vertinimo ataskaita pagal 6 
veiklos sritis. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

02 Projektai 
įgyvendinant 
Sveikatos 
stiprinimo 
programą “Augu 
sveikas ir 
saugus” 2021 m. 

A.Makštelienė
, klasių 
auklėtojai, 
mokytojai 
 

Projektas vnt. Vykdyti 5 ilgalaikiai projektai 
1-8 klasių mokiniams. 
 

Vykdyti 6 ilgalaikiai projektai 
1-8 klasių mokiniams. 
 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Fizinio aktyvumo 
stiprinimas 

A.Krulys, 
klasių 
auklėtojai  

Renginys vnt. Organizuotos 4 varžybos, 8 
judriosios pertraukos, 1 akcija. 

Organizuotos 5 varžybos, 8 
judriosios pertraukos. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

04 Integruota veikla 
su  Sveikatos 
stiprinimo 
programa “Augu 
sveikas ir saugus” 
ir Sveikatos ir 
lytiškumo 
ugdymo bei 
rengimo šeimai 

A.Makštelienė
, 
Lukoševičienė
, 
mokytojai 
 

Integruota 
veikla 

vnt. Pravestos 7 integruotos 
pamokos.  
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 
bei rengimo šeimai bendroji 
programa integruota 1–8 
klasėse į mokomųjų dalykų 
programų ugdymo turinį, klasių 
auklėtojų veiklą, pažintinę 
kultūrinę veiklą ir į neformalųjį 

Pravestos 9 integruotos 
pamokos. 
Sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo bei rengimo šeimai 
bendroji programa integruota 
1–8 klasėse į mokomųjų 
dalykų programų ugdymo 
turinį, klasių auklėtojų veiklą, 
pažintinę kultūrinę veiklą ir į 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



bendrąja 
programa. 

švietimą 274 kartus.  neformalųjį švietimą 280 
kartų. 

05 Sveikatos 
ugdymo 
prevencinių 
veiklų 
organizavimas  
 

A.Makštelienė 
Lukoševičienė 
klasių 
auklėtojai 
mokytojai 
 

Prevencinė 
veikla 

vnt. Organizuotos 9 prevencinės 
veiklos.                                      
       

Organizuota 10 prevencinių 
veiklų.                                      
       
 
 
 
 
 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

   06 Sveikatingumo 
veiklų 
organizavimas 

A.Makštelienė 
Lukoševičienė 
klasių 
auklėtojai 
mokytojai 

Sveikatingum
o veikla 

vnt. Organizuotas 1 konkursas, 2 
viktorinos, 8 judriosios 
pertraukos, 11 renginių. 

Organizuoti 2 konkursai, 3 
viktorinos, 8 judriosios 
pertraukos, 12 renginių. 

 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

07 Bendradarbiavim
as su kitomis 
institucijomis 

A.Makštelienė 
Lukoševičienė 
klasių 
auklėtojai 
mokytojai 

Paskaita, 
užsiėmimas 

 Įvykdyti 3 paskaitų ciklai su 
Visuomenės sveikatos biuru, 2 
edukaciniai užsiėmimai 
Panevėžio kolegijoje. 

Įvykdyti 3 paskaitų ciklai su 
Visuomenės sveikatos biuru, 3 
edukaciniai užsiėmimai 
Panevėžio kolegijoje. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 Kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą Mokytojas, 
mokinys 
 

% 50% mokytojų turi 
kompetencijų dirbti su 
įvairiomis specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių mokinių 
grupėmis. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių pažangumas 
siekia100% . 
60% specialiųjų klasių mokinių 
įsitraukia į bendrus renginius, 
projektus su bendrojo ugdymo 
klasių mokiniais. 
 

70% mokytojų turi 
kompetencijų dirbti su 
įvairiomis specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių grupėmis. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių pažangumas 
siekia100% . 
80% specialiųjų klasių 
mokinių įsitraukia į bendrus 
renginius, projektus su 
bendrojo ugdymo klasių 
mokiniais. 
30% specialiųjų klasių 
mokinių 1 kartą per mėnesį 
atskirų mokomųjų dalykų 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

03 01 Įtraukiajam ugdymui palankios 
psichoemocinės aplinkos kūrimas 

03 01 01 Pasiruošimas įtraukiajam ugdymui 



mokosi bendrojo ugdymo 
klasėje. 

01 Įsteigtas 
mokytojo 
padėjėjo etatas 
bendrojo ugdymo 
klasėse  

S. Ambrazaitis Etatas vnt. Nėra Įsteigtas 1 mokytojo padėjėjo 
etatas bendrojo ugdymo 
klasėse. 

2022 m. 
balandžio 29 
d. 

02 Mokyklos 
bendruomenės 
nuostatų dėl 
įtraukiojo 
ugdymo kūrimas 
 
 

R. Macė, 
švietimo 
pagalbos 
specialistai, 
specialiosiose 
klasėse 
dirbantys 
mokytojai 

Diskusija vnt. Organizuota 1 apskritojo stalo 
diskusija. 
 

Organizuotos 2 apskritojo 
stalo diskusijos mokyklos 
bendruomenei, aptariant su 
kokiais sunkumais, baimėmis 
susiduria/mano galintys 
susidurti ugdant specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčius 
mokinius. 

 

03 Mokytojų ir kitų 
ugdymo procese 
dalyvaujančių 
asmenų 
kompetencijų 
dirbti su 
įvairiomis 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių turinčių 
mokinių 
grupėmis 
gilinimas 

S.Ambrazaitis, 
R. Macė, 
J. Stacevičienė 

Kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginys 

vnt. 5 mokytojai baigė ilgalaikius 
specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo 
kursus.  

Organizuoti 3 mokymai 
įtraukiojo ugdymo temomis: 
,,Rytojaus mokykla. Kaip 
pasiruošti?” ir „DIR“ modelis. 
Vaiko raidos etapai”, 
„Mokymasis įtraukioje 
mokykloje”. 
4 mokytojai baigė ilgalaikius 
specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo 
kursus. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

04 Konsultacijos 
mokytojams, 
parenkant 
mokymo būdus, 
metodus, 
pastoliavimo 
priemones 
dirbant su 
specialiųjų 
ugdymosi 

Švietimo 
pagalbos 
specialistai 

Konsultacija vnt. Organizuotos pavienės 
individualios konsultacijos. 

Kas 2 mėnesius vyko švietimo 
pagalbos specialistų 
konsultacijos tikslinėms 
mokytojų grupėms. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



poreikių 
turinčiais 
mokiniais 

05 Vaiko gerovės 
komisijos 
posėdžių 
organizavimas 

Vaiko gerovės 
komisija 

Posėdis vnt. Organizuoti 2 Vaiko gerovės 
komisijos posėdžiai  aptariant 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių asmeninę pažangą ir 
pasiekimus, 1 posėdis aptariant 
individualius ugdymo ir 
pagalbos planus. 

Organizuoti 4 Vaiko gerovės 
komisijos posėdžiai  aptariant 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių asmeninę pažangą ir 
pasiekimus, 2 posėdžiai 
aptariant individualius 
ugdymo ir pagalbos planus. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

06 Individualių 
ugdymo panų, 
kurių sudėtinė 
dalis yra 
pagalbos planas, 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 
turintiems 
mokiniams 
sudarymas ir 
įgyvendinimas 

Vaiko gerovės 
komisija, 
Švietimo 
pagalbos 
specialistai, 
lasės 
auklėtojai 

Planas % 
vnt. 

100% specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams 
sudaryti individualūs ugdymo 
planai, kurių sudėtinė dalis yra 
pagalbos planas. 
Organizuoti 4 individualūs 
pokalbiai su tėvais dėl 
individualių ugdymo planų, 
kurių sudėtinė dalis yra 
pagalbos planas rengimo ir 
įgyvendinimo. 

100% specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams 
sudaryti individualūs ugdymo 
planai, kurių sudėtinė dalis yra 
pagalbos planas. 
Organizuoti 5 individualūs 
pokalbiai su tėvais dėl 
individualių ugdymo planų, 
kurių sudėtinė dalis yra 
pagalbos planas rengimo ir 
įgyvendinimo. 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

07 Švietimo 
pagalbos 
specialistų  
vykdoma 
pamokų, klasės 
veiklų stebėsena 
ir rekomendacijos 
mokytojams dėl 
klasės valdymo ir 
palaikančios 
atmosferos 
kūrimo, 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių turinčių 
mokinių ugdymo 

Švietimo 
pagalbo 
specialistai 

Pamoka/veikla vnt. Psichologo asistentė stebėjo 20 
pamokų/veiklų ir teikė 
rekomendacijas mokytojams, 
socialinė pedagogė – 22. 
Specialiosios pedagogės 
stebėsenos nevykdė. 

Psichologo asistentė stebėjo 25 
pamokas/veiklas ir teikė 
rekomendacijas mokytojams  
socialinė pedagogė – 25, 
specialiosios pedagogės – 30. 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 



08 1 ir 5 klasių 
mokinių 
adaptacijos 
tyrimas 

Psichologo 
asistentė 

Tyrimas vnt. Vykdytas ir aptartas 5 klasių 
mokinių adaptacijos  tyrimas. 

Vykdytas ir aptartas su 
mokytojais, mokiniais, tėvais 1 
ir 5 klasių mokinių 
adaptacijos  tyrimas. 

2022 m. 
lapkričio 31 
d. 

   09 Prevencinė veikla J.Stacevičienė, 
S. Juknienė, 
klasės 
auklėtojai 

Klasės 
valandėlė 

vnt. 1-8 klasėje pravesta po 
1  klasės valandėlę patyčių 
prevencijos tema, organizuotos 
atvirosios diskusijos 
,,Nenusigręžk” didinant 
mokinių   sąmoningumą prieš 
patyčias.  

1-8 klasėje pravesta po 3 
klasės valandėles patyčių 
prevencijos, mokinių įtraukties 
temomis.   
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01
0 

1-4 bendrojo 
ugdymo ir 
specialiųjų klasių 
projektas 
„Būkime 
pažįstami“ 
 

Pradinių ir 
specialiųjų 
klasių 
mokytojos, 
švietimo 
pagalbos 
specialistai 

Projektas vnt. Projektas nebuvo vykdomas.  Vykdytos 4 bendros 
integruotos veiklos bendrojo 
ugdymo pradinių klasių ir 
specialiųjų klasių mokiniams. 
 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

01
1 

Specialiojoje 
klasėje 
besimokančiam 
mokiniui įtraukti 
ir suplanuoti 
dalykus, kurių 
mokysis su savo 
bendraamžiais 
bendrojo ugdymo 
klasėje 

R.Macė, 
Vaiko gerovės 
komisija, 
pradinių ir 
specialiųjų 
klasių 
mokytojos 
 
 

Mokinys % 2 mokiniai iš specialiosios 
klasės (5c) perkelti į bendrojo 
ugdymo klasę (5a). 
Specialiųjų klasių mokiniai 
atskirų mokomųjų dalykų 
bendrojo ugdymo klasėje 
nesimokė. 
 
 
 

30% specialiųjų klasių 
mokinių 1 kartą per mėnesį 
atskirų mokomųjų dalykų 
mokosi bendrojo ugdymo 
klasėje. 
 
 

2022 m. 
gruodžio 31 
d. 

 
 
 
 

RENGINIŲ PLANAS  
 

SAUSIS 
Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija” T. Puodžiūnas 
Pradinių klasių mokinių Sveikatingumo diena  Pradinių klasių mokytojos 
7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. Mokyklos etapas   J. Ivaškienė 



Rusų kalbos projektas 8 klasių mokiniams „Mano namas“ rusų kalba S. Arlauskienė 
Dalyvavimas Gamtos mokyklos  projekte „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ Pradinių klasių mokytojos 
5-8 klasių mokinių kūrybiniai darbai ”Sveiki užkandžiai madinga”  J. Jasinskienė, A. Makštelienė, 1-8 klasių auklėtojai 
Lesyklų iškėlimas prie progimnazijos ir jų papildymas atsargomis visą žiemą Pradinių klasių mokytojai, gamtosauginės veiklos būrelis 
Sveiki užkandžiai - madinga T. Žalienė, A. Kriščiūnienė, S. Lukoševičienė 
Akcija „Globokime paukštelius žiemą“ T. Jakas 
Sniego dienos minėjimas 1-4 klasėse Pradinių klasių mokytojos 
5-8-ųjų klasių mokinių Judrioji pertrauka J. Jasinskienė, T. Jakas, A. Krulys 

Projekto „Sportuok ir būk sveikas“ veikla „Sniego žaidimai“ A. Kriščiūnienė 
VASARIS 

Duonos dienos paminėjimas T. Žalienė, A. Kriščiūnienė, V. Ūsienė 
Saugesnio interneto dienos paminėjimas R. Ručinskaitė-Špokevičienė 
Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių mokiniams V. Batavičienė, B. Gaigalienė 
Naujausių knygų mūsų bibliotekoje pristatymas ir skaitymas V. Batavičienė, A. Žilytė 
Knygų ekspozicija „Paskaitykime apie Lietuvą“ ir penktadieniniai skaitymai V.Batavičienė, A. Žilytė 
Dalyvavimas meninio skaitymo konkurse. Miesto etapas V. Batavičienė 
Vasario 16-osios - Valstybės atkūrimo dienos minėjimas T. Puodžiūnas, J. Stacevičienė 
4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mokyklos etapas  V. Savinčienė, R. Karosienė 
Projekto „Laiškai draugams“ veikla: „Širdelę siunčiu Lietuvai“ T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 
Sveikinimų paroda anglų kalba „Mano Valentinas” R. Karosienė 
Lankstinukas progimnazijos bendruomenei „Lietuvių kalba smaguriams – 2022“, skirtas 
Lietuvių kalbos dienoms 

V. Batavičienė 

Protmūšis progimnazijos 5-8 klasių mokiniams, mokytojams ir tėveliams „Gimtoji kalba – 
2022“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Pranciškaus Skorinos metams 

V. Batavičienė 

Paroda, skirta  Pranciškaus Skorinos metams V.Batavičienė, A.Žilytė 
Viktorina 4a klasės mokiniams „Augu sveikas“  A. Makštelienė 
Ilgalaikis STEAM projektas „Gėlės žiedas mamai“ T. Žalienė 
Ilgalaikis STEAM projektas „Gyva žolė, bet ne žolė. Gyvalazdės“ A. Kriščiūnienė 
Optimisto dieno paminėjimas  S. Juknienė, T. Žalienė, A. Kriščiūnienė, V. Ūsienė 
„Kings“ anglų kalbos olimpiada R. Karosienė 
Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo” R. Jurkienė 
5-8 klasių mokinių judrioji pertrauka A. Makštelienė, S. Lukoševičienė 
Sporto šventė „Mes galim“ 2 ir 3 c klasių mokiniams A. Kriščiūnienė 
5 klasių mokinių piešinių paroda „Užgavėnės“ R. Ručinskaitė-Špokevičienė 
Pradinių klasių mokinių piešinių - kaukių  paroda Pradinių klasių mokytojos 

KOVAS 
Užgavėnių šventė „Pažink mane su kauke“  T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 



Kaziuko mugė Pradinių klasių mokytojos 
1- 4 klasių Gamtos olimpiada  V. Ūsienė 
Konkursas „Raštingiausias ketvirtokas“ V. Ūsienė, A. Aleknavičienė 
Pradinių klasių mokinių šaškių turnyras  Pradinių klasių mokytojos 
Penktokų dailyraščio paroda ,,Knygelės pačios bylo lietuvinykump ir žemaičiump”, skirta 
Pranciškaus Skorinos metams 

V. Batavičienė, B. Gaigalienė, A. Žilytė 

Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros bei technologijų projektas 5a klasei ,,Gramatika 
lėkštėje”, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti 

V. Batavičienė, J. Jasinskienė 

Ilgalaikis projektas “Domiuosi, atrandu, kuriu…” V. Ūsienė 
Valstybės diena.  Kovo 11-osios minėjimas T. Puodžiūnas. J. Stacevičienė 
7a klasės mokinių pranešimų paroda ,,Mano namų biblioteka”, skirta Pasaulinės knygos 
dienos paminėjimui 

V. Batavičienė 

5 - 7 klasių mokinių anglų kalbos vertimų konkursas R. Karosienė, V. Savinčienė 
Tarptautinė PI diena  G. Grigaliūnienė, E. Stankevičius 
Projektas, skirtas “Žemės dienai” paminėti V. Zamžickas, O. Ivanauskienė, K. Klimkevičienė,  

A. Aleknavičienė 
Kūrybinių darbų paroda, skirta Žemės dienai  Pradinių klasių mokytojos 
5-8 klasių gamtos mokslų olimpiada. Mokyklos etapas A. Makštelienė 
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2022“ G. Grigaliūnienė 
8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mokyklos etapas V. Savinčienė 
Pradinių klasių mokinių „Žiniukų savaitė“ Pradinių klasių mokytojos 
Projektas „Kuriame Lietuvai“ A. Banelytė 
Projektas ,,Pasidaryk instrumentą, kuriuo groti būtų įdomu“ R. Jurkienė 
Knygnešių keliais. Knygnešio dienos paminėjimas V. Batavičienė, B. Gaigalienė, A. Žilytė 
Literatūrinis projektas ,,Reikšmingiausia lietuviška knyga mano šeimoje“ 6 klasėms. 
Asmeninių mokinių šeimų knygų paroda bibliotekoje 

V. Batavičienė, B. Gaigalienė 

Linksmosios estafetės 2-3 klasių mokiniams A. Aleknavičienė 
Sąmoningumo didinimo savaitė ,,Be patyčių 2022” 
 

V. Zamžickas 
J. Stacevičienė 

5-8 klasių mokinių Judrioji pertrauka Gamtosauginis komitetas 
XII geografijos olimpiada „Mano gaublys 2022“ E. Jackevičienė 
Kalbų Kengūra R. Karosienė 
Gamtamokslinės veiklos diena „Žemės diena“ 
 

R. Karosienė, J. Jasinskienė, V. Batavičienė, R. Jurkienė, B. 
Gaigalienė 

2 klasės mokinių lietuvių kalbos olimpiada V. Ūsienė 
3 klasės mokinių Lietuvių kalbos olimpiada  O. Ivanauskienė 
4 klasės mokinių Lietuvių kalbos olimpiada  K. Klimkevičienė 



6 klasių mokinių estafetės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti A. Krulys 
BALANDIS 

5–8 klasių mokinių Velykinių sveikinimų paroda R. Ručinskaitė-Špokevičienė 
4-5 klasių mokinių viktorina, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai V. Batavičienė, O. Ivanauskienė, A. Žilytė  
„Aš rašytojas“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 
,,Knygių klubo” pažintis su Metų knygos rinkimuose dalyvaujančiais kūriniais V. Batavičienė, A. Žilytė 
4 klasių mokinių kvadrato varžybos  A. Aleknavičienė 
Pirmokų dailyraščio konkursas V. Ūsienė 
C klasių mokinių dailyraščio konkursas  V. Ūsienė, D. Baltrėnienė, A. Kriščiūnienė 
2 klasių mokinių matematikos olimpiada O. Ivanauskienė 
3 klasių mokinių matematikos olimpiada I. Žuralovičienė 
4 klasių mokinių matematikos olimpiada A. Aleknavičienė 
Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas. “Spalvotos vaišės“ 1-4 C klasės A. Kriščiūnienė, S. Lukoševičienė 
6b klasės mokinių paroda-mįslių žaidimas „Akrostichų slėpiniai“, skirtas Pasaulinei poezijos 
dienai 

V. Batavičienė 

5-8 klasių išvyka į kino teatrą, filmo „Drugelio širdis“, sukurto pagal Modestos Jurgaitytės ir 
Rasos Jančiauskaitės knygą „Ypatingas“, peržiūra ir veiklos 

V. Batavičienė, A. Žilytė, J. Stacevičienė 

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti - netradicinės literatūros pamokos 
progimnazijos erdvėse: bibliotekoje, kieme, poilsio zonose 

V. Batavičienė, B. Gaigalienė 

Anglų kalbos dienos paminėjimas R. Karosienė, V. Savinčienė 
Dalyvavimas Panevėžio miesto 8 klasių mokinių rusų kalbos konkurse S. Arlauskienė 
4-5 klasių mokinių estafetės. Velykinis sporto turnyras  A. Krulys 
Paroda „Šv.Velykų belaukiant“ Pradinių klasių mokytojos 
Gerumo akcija ,,Pradžiuginkime vienišus ir ligotus žmones‘‘, gyvenančius A. Bandzos 
socialinių paslaugų namuose 

R. Jurkienė 

Paroda „Velykų kiškučio sveikinimai anglų kalba”. Velykų žaidimai R. Karosienė, V. Savinčienė 
Ilgalaikis projektas  „Draugystės taku“  V. Eisenaitė, A. Banelytė 
pradinių klasių mokinių skaitymo skatinimo projektas „Per knygą į gamtą“. Miesto etapas  Pradinių klasių mokytojos 
Projekto „Laiškai draugams“ veikla „Velykiniai sveikinimai“ T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 
Tarptautinės triukšmo suvokimo dienos minėjimas J. Ivaškevičienė, R. Ručinskaitė-Špokevičienė 
Renginys -  „Pučiu burbulus, ne dūmus” V. Zamžickas, J. Stacevičienė 
Autizmo dienos paminėjimas C kl. mokytojos 
7-8 klasių mokinių geografijos olimpiada. Miesto etapas E. Jackevičienė 
5-8 klasių mokinių istorijos olimpiada. Mokyklos etapas T. Puodžiūnas 
1a klasės mokinių sportinis turnyras A. Krulys, V. Ūsienė 
Judrioji pertrauka Gamtosauginis komitetas 

GEGUŽĖ 



Sporto šventė „Užduočių stotelės“   A. Kriščiūnienė 
6 klasių mokinių literatūrinis projektas  ,,Reikšmingiausia lietuviška knyga mano šeimoje“.  
Asmeninių mokinių knygų paroda bibliotekoje 

V. Batavičienė, B. Gaigalienė, A. Žilytė 

Dalyvavimas šalies akcijoje ,,Metų knygos rinkimai“. Protmūšis ,,2021 metų paauglių 
knygos rinkimai” 

V. Batavičienė, A. Žilytė 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimas. ,,Kahoot!“ vaizdo žaidimas V. Batavičienė, A. Žilytė 
Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Motinos dienai Pradinių klasių mokytojos 
1-3 klasių mokinių „Linksmosios estafetės”  A.Aleknavičienė 
Akcija ,,Skaitau pradinukams“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 
paminėjimui  

V. Batavičienė, pradinių 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 

8b klasės mokinių iliustruotų meilės eilėraščių skaitymai ir paroda, skirta senovės lietuvių 
Meilės dienai, deivės Mildos šventei 

V. Batavičienė, J.Jasinskienė 

Projektas „Seku seku pasaką“ A. Banelytė 
Dalyvavimas tarptautinėje gatvės muzikos dienoje  R. Jurkienė 
Judėjimo sveikatos labui dienos paminėjimas. Judrioji pertrauka A.Krulys, pradinių klasių mokytojos 
5 klasės mokinių rašinio konkursas anglų kalba „Mano mama“ R. Karosienė 
2 klasės mokinių skaitymo konkursas  R. Karosienė 
4 klasių mokinių eilėraščių deklamavimo anglų kalba konkursas R. Karosienė 
Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos festivalyje ,,Dudutis” R. Jurkienė 
5-8 klasių mokinių akcija “Rūkymui sakome NE”. J. Stacevičienė, S. Lukoševičienė, A. Makštelienė 
8 klasių mokinių fizikos projektinis darbas  J. Ivaškienė 
Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos projekto „Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkis. 
Reikalavimų aptarimas ir registracija  

V. Batavičienė, A. Žilytė 

BIRŽELIS 
Konkursas 6-8 klasių mokiniams, skirtas rusų kalbos dienai paminėti S. Arlauskienė 
Kūrybinės projektinės veiklos ir jų pristatymas Pradinių klasių ir dalykų mokytojai 
Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“ 5-8 klasių mokiniams J. Stacevičienė, klasių auklėtojai. 
Ugdymo karjerai diena ,, Profesijų pasaulis“ pradinių klasių mokiniams J. Stacevičienė, klasių auklėtojai. 
Ketvirtokų išleistuvės O. Ivanauskienė, D. Baltrėnienė 
Mokslo metų baigimo šventė. ,,Pasitikime vasarą - piknikas” Administracija, J. Stacevičienė, klasių auklėtojai 

RUGSĖJIS 
Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1-osios piknikas 
 

Administracija, J. Stacevičienė, klasių auklėtojai 

Ilgalaikis socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Mes…“ T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 
Dalyvavimas parodoje „Rudens kraitė 2022“ Gamtos mokykloje Pradinių klasių mokytojos 



Paroda „Gamtos kilimas”  C klasių mokytojos 
Pradinių klasių mokinių sporto šventė „Lėk su vėjeliu 2022” Pradinių klasių mokytojos 
Europos kalbų dienos minėjimas Kalbų mokytojai 
5-8 klasių mokinių judrioji pertrauka, skirta dienai be automobilio paminėti R. Karosienė, A. Krulys, gamtosauginis komitetas 
Tyrėjų dienos. STEAM veiklos 
 

Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių 
technologijų, dailės ir technologijų  mokytojai 

Tarpklasinės 5a-4a, 6a-5a klasių kvadrato varžybos A. Krulys 
SPALIS 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas. Šventiniai pusryčiai J. Stavevičienė, mokinių parlamentas 
1-8 klasių mokinių piešinių paroda „Gyvūnas – žmogaus draugas“ R. Ručinskaitė-Špokevičienė 
8 klasių mokinių kūrybinis darbas rusų kalba „Atspėk, kas jis? “, skirtas Tarpatautinei 
mokytojų dienai paminėti 

S. Arlauskienė 

Intelektinis žaidimas pedagogams ,,Intelektualų ringas - 2022”  V. Batavičienė, Buities komisija 
Paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti Pradinių klasių mokytojos 
Ilgalaikis socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Mes…“  T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 
Obuolio dienos minėjimas Pradinių klasių mokytojos, gamtosauginės veiklos būrelis 
Projektas „Noriu būti savanoriu” V. Zamžickas, J. Stacevičienė 
Renginys, skirtas Konstitucijos dienos paminėjimui  T. Puodžiūnas 
Psichikos sveikatos dienos paminėjimas  S. Juknienė, C klasių mokytojos 
Pradinių klasių mokinių judrioji pertrauka „Helovino išdaigos“  Pradinių klasių mokytojos 
Akcija, skirta Košės dienai paminėti 1-8 klasių auklėtojai, S. Lukoševičienė 
7b klasės mokinių projektas ,,Gražiausi žodžiai mano gyvenimo mokytojui“ V. Batavičienė 
Vokiečių kalbos projektas „Deutsch. Warum nicht?“, skirtas vokiečių kalbos dienai paminėti M. Karpavičiūtė 
5-8 klasių mokinių rašinio konkursas „Mano mokytojas” R. Karosienė 

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 
Tarptautinė nerūkymo diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai. 
Pyragų diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai. 
Dalyvavimas IT konkurse „Bebras“ R. Ručinskaitė-Špokevičienė 
Piešinių, koliažų ir plakatų paroda, skirta Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti V. Zamžickas 
Viktorina „Ką žinau apie narkotikus?" V. Zamžickas 
Tarpklasinės futbolo varžybos A. Krulys 
Patirtinio mokymosi diena kitose įstaigose J. Stacevičienė, klasių auklėtojai 
Ilgalaikis socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Mes…“ T. Žalienė, A. Kriščiūnienė 



GRUODIS 
Paroda „Šv. Kalėdų belaukiant“ Pradinių klasių mokytojos 
Projektas „Šv. Kalėdų žvaigždė” V. Zamžickas 
8 klasių mokinių protmūšis, skirtas AIDS dienai paminėti A. Makštelienė, S. Lukoševičienė 
Savanorių diena J. Stacevičienė, klasių auklėtojai 
5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Mokyklos etapas G. Grigaliūnienė 
Beržiečių Kalėdos  J. Stacevičienė, klasių auklėtojai 
Ilgalaikis projektas  „Draugystės taku. Šv. Kalėdos“  V. Eisenaitė, A. Banelytė 
3-4 C klasių mokinių sporto šventė „Šv. Kalėdų belaukiant“  A. Kriščiūnienė 
Kalėdinis mokyklos puošimas J. Jasinskienė 
8 klasių mokinių kūrybiniai darbai rusų kalba „Kviečiu. Sveikinu“  S. Arlauskienė 
Viktorina 5-8 klasių mokiniams „Kalėdos angliškai” R. Karosienė 
Edukacinės pamokos 5-8 klasių mokiniams „Vaistažolių gydomosios savybės“ A. Makštelienė, S. Lukoševičienė 
Protmūšis ,,Kalėdinių dainų ringas” R. Jurkienė 
5-8 klasių mokinių ir mokytojų Kalėdinis estafečių turnyras  A. Krulys 

 
 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI  
 

Tūkst. Eur 
Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai Asignavimai biudžetiniams 2022 metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO 1155,8 

1.1.Išlaidoms 1016,2 

Iš jų darbo užmokesčiui  
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 1152,5 

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 324,1 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 53,6 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 
funkcijoms atlikti (VBSF) 

25,2 

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms 
įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

8,0 

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 741,6 



2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) - 

2.1.6. Paskolos lėšos (P) - 

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) 3,3 

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso: 3,3 

2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) - 

2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) - 

2.2.3. Kiti šaltiniai  

 
 

III SKYRIUS 
VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 
2022 metų veiklos plano įgyvendinimas detalizuojamas mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinių grupių veiklos planuose, progimnazijos mėnesio veiklos 
planuose. 
2022 metų veiklos planas gali būti koreguojamas sudarant mėnesio veiklos planą. 
Tarpinis veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimas vykdomas 2022 m. birželio mėnesį metodinėse grupėse, metodinėje taryboje. 
Galutinis 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimas vykdomas 2023 m. sausio mėnesį metodinėse grupėse, metodinėje taryboje ir mokytojų taryboje. 
2022 metų progimnazijos veiklos planą rengė progimnazijos direktoriaus įsakymu 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 2022-02-03 posėdyje  
Protokolo Nr. MT-2 
 
 


