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VJP STRATEGINIO PLANO 2018-2022 m. ĮGYVENDINIMAS 2022 METAIS 
 

1. Tikslas. Užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. 

Daugiau nei 90% mokytojų ir 80% mokinių mano, kad pamokose taikomi įvairūs, šiuolaikiški 

ugdymo metodai, padedantys moksleiviams geriau įsisavinti naują informaciją, o formuojamos 

užduotys padeda įgyti prasmingos ir naudingos patirties. Net 86% mokinių teigia patiriantys 

mokymosi sėkmę ir tobulėjimą. 

Dauguma mokinių (89%) sutinka, kad mokymasis reikalauja pastangų, tačiau yra įveikiamas ir 

padedantis išmokti, 79% mokytojų sutinka, kad mokiniai nebijo mokymosi iššūkių ir yra linkę 

bendradarbiauti. 

Jauni specialistai, kurie dirba pirmus metus sulaukia pakankamai pagalbos iš administracijos ir 

priskirto mentoriaus, jiems yra sudarytos galimybės savišvietai ir dalyvavimui papildomuose 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose. 

81% mokytojų kėlė kvalifikaciją 3 dienas per metus. 75 - 80 proc. mokytojų įgytas žinias taiko 

savo praktinėje veikloje. 

Metodinėse grupėse yra dalijamasi gerąja patirtimi, mokytojai skaito pranešimus, organizuoja 

atviras pamokas (buvo suorganizuotos 3 atviros pamokos), tačiau reikėtų stiprinti 

bendradarbiavimą su kitomis metodinėmis grupėmis. 

Tobulintinas tėvų ir klasių vadovų bendradarbiavimas. Iš 33 klasių, tik septynių klasių mokinių 

tėvų grįžusių kausimynų atsakymai surinko reikiamą kvotą, todėl NŠA tėvų, globėjų apklausa 

laikytina neįvykusi.   
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2. Tikslas. Kurti ir tobulinti paveikią ir saugią ugdymosi aplinką. 

Dauguma mokytojų, mokinių tėvų ir mokinių sutinka, kad mokyklos erdvės pritaikytos taikyti 

įvairesnes ugdymo formas ne klasės aplinkoje ir tai yra naudinga mokiniams, tačiau tik 50,3% 

mokinių ir 64,1% tėvų teigia, kad kitos erdvės yra išnaudojamos mokymosi tikslams.  

Mokykloje nuolat atnaujinama klasių infrastruktūra ir priemonės, reikalingos ugdymo proceso 

kokybei užtikrinti. 80% tėvų mano, kad jų vaikai mokykloje naudojasi įvairiomis skaitmeninėmis 

priemonėmis ir įranga, mokymosi tikslais. 

Mokyklos teritorijoje įrengta futbolo aikštė ir stadionas, kurie padeda užtikrinti aktyvias veiklas 

fizinio ugdymo pamokose, kiemelyje – suoliukai. Mokinių saugumui užtikrinti – mokykla nuo kelio 

pusės apjuosta tvora, kad niekas neišbėgtų į kelią. 

Klasių vadovai 40% dažniau kreipiasi pagalbos į socialinius pedagogus. Tai galėjo lemti mokinių 

elgesio taisyklių pažeidimų (41.4%) sumažėjimą lyginant su 2021 m. Taip pat, kiekvienas 1-8 klasių 

mokinys dalyvauja 1-2 nuosekliose prevencinių programų veiklose, tai galėjo turėti įtakos taisyklių 

nesilaikymo ir patyčių prevencijai. 

Ženkliai rečiau pagalbos kreipėsi mokytojai dalykininkai (43.6% mokytojų mažiau) ir patys 

mokiniai (75% mokinių mažiau nei 2021 m.). Tėvai/globėjai į mokykla kviesti 60% rečiau lyginant 

su 2021 m. 

2022M. VJP VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

1. Tikslas. Užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. 

Vykdomas  EDU Vilnius projektas ,,Vilniaus pokyčio mokyklos“. Įvyko projekto pristatymas 

bendruomenei. Parengta ir paskelbta informacija apie projektą progimnazijos tinklapyje. Atlikta 

mokytojų apklausa ,,Grįžtamasis ryšis pamokoje“. Apklausoje dalyvavo 49 mokytojai (83%). 

Parengta statistinė mokymosi rezultatų suvestinė. 57 progimnazijos mokytojai (98%) sausio 26 d. ir 

vasario 17 d. dalyvavo ilgalaikėje tęstinėje profesinio tobulėjimo programoje  ,,Grįžtamasis ryšys 

ugdymo procese“. Trukmė – 40 akad. val. 50 mokytojų (86 proc.) dalyvavo metodinių grupių 

susirinkimuose, kuriuose vyko kūrybinės dirbtuvės. 37 mokytojai pristatė savo sėkmingiausius 

grįžtamojo ryšio metodus. 33 mokytojai (56%) stebėjo ir aptarė kolegų pamokas. Mokytojai užpildė 

stebėtos pamokos protokolus ir pateikė informaciją darbo grupei apie grįžtamojo ryšio teikimo ir 

gavimo metodus ir būdus. 

 

Reguliariai analizuojami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga. Buvo organizuojami  1-4 kl. 

(2022-02-14 Nr. 4, 2022-06-21 Nr.6), 5-8 klasių mokytojų metodinių grupių susirinkimai (2022-03-

30 Nr.7, 2022-12-08 Nr.3), kuriuose bus aptariami mokinių mokymosi rezultatai. Aptartos ir 

numatytos priemonės pasiekimams gerinti. Su visais mokiniais nepasiekusiais patenkinamą lygį/ 

turinčiais neigiamus įvertinimus sudaryti individualūs pagalbos planai. Tai padėjo mokiniams siekti 

pažangos ir pagerinti mokymosi rezultatus. 2021/2022 m. m.  metinio pusmečio/trimestro pabaigoje 

mokinių nepasiekusių patenkinamo lygio/neigiamus įvertinimus  nebuvo. 1-8 kl. mokinių 

pažangumas – 100 %. 
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Tikslingai organizuoti VGK posėdžiai  SUP mokinių mokymosi ir lankomumo rezultatams aptarti 

(2022-06-11 Nr.12, 2022-06-14 Nr.13, 2022-06-15 Nr. 14, 2022-06-17 Nr.15). Buvo susitarta dėl 

priemonių mokinių pažangai skatinti, mokymosi pagalbai teikti. 

 

2022 m. rugsėjo ir spalio mėn. progimnazijos psichologės atliko 1- ų ir 5 - ų klasių mokinių 

adaptacijos tyrimus ir jų analizę. Adaptacijos tyrimo rezultatai pateikti klasių vadovams ir tėvams. 

Lapkričio 3-4 d. įvyko 1 ir 5 klasėse  dirbančių mokytojų, mokytojų padėjėjų, pagalbos mokiniui 

specialistų susitikimas, kuriame aptarta mokinių adaptacija ir priimti sprendimai dėl pagalbos 

teikimo. 

Klasių vadovai sistemingai stebi, analizuoja ir aptaria mokinių pasiekimus ir pažangą. Vyksta klasių 

valandėlės ir individualūs pokalbiai su mokiniais, tėvais. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui vykdė kuruojamų mokytojų pamokų stebėseną aspektu 

,,Vadovavimas kiekvieno mokinio ugdymuisi“ ir teikė rekomendacijas. Pamokų aspektu 

,,Vadovavimas kiekvieno mokinio ugdymuisi“ vertinimo vidurkis – 2,5.  

50 proc. mokytojų stebėtose pamokose pateikia mokiniams diferencijuotas  užduotis, atitinkančias 

skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius. 81,2% mokinių teigia, kad jiems yra aišku, ką turi išmokti 

pamokoje, o pamokos yra gerai suplanuotos ir joms pasiruošta. 

77,7% mokinių mano, kad turi galimybę ištaisyti klaidas ir pagerinti mokymosi rezultatus ir 

mokytojai palaiko jų siekius ir tiki jų galiomis. 86% mokinių mano, kad pamokose taikomi įvairūs 

mokymosi būdai: diskusijos, darbas grupėse, darbas po vieną ir kt. 

9 pradinio ugdymo mokytojai  (36%) dalyvavo projekte ir patobulino bendrąsias bei profesines 

kompetencijas. 

 

2022 m. rugsėjo mėn. 4, 6, 8 -ų klasių mokiniai dalyvavo socialinių pedagogių apklausoje  „Kas man 

padeda ir kas trukdo siekti pažangos?“. Apklausos rezultatai buvo pristatyti VGK posėdyje ir 

mokymuose mokytojams ,,Kaip motyvuoti mokinius mokytis?". 

2022 m. lapkričio 16 d. progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių gerosios patirties sklaidos 

konferencija ,,Kas mane motyvuoja mokytis". Konferencijos tikslas - skatinti mokinius suvokti 

mokymosi motyvacijos svarbą, išsiaiškinti, kas gerina mokinių motyvaciją mokytis, siekti žinių. 53 

mokiniai paruošė ir pristatė 28 pranešimus. 

Mokiniai rėmėsi teorine medžiaga, asmenine patirtimi, atliko ir pristatė anketinius tyrimus, sukūrė 

filmuką. Informacija paviešinta progimnazijos tinklapyje. 

2022 m. lapkričio 4 d. vyko mokymai, kuriuos organizavo progimnazijos socialiniai pedagogai ir 

psichologai ,,Kas mane motyvuoja mokytis?“. Dalyvavo 44 mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai. Mokytojams pristatyti mokinių apklausos rezultatai ir rekomendacijos kaip motyvuoti 

mokinius. Taip pat buvo pateikta medžiaga tėvams, kurią siūloma naudotis organizuojant tėvų 

susirinkimus. 

2022 m. lapkričio 3 d. vyko mokymai ,,Perdegimas ir stresas pedagogo darbe“. Dalyvavo 33 

mokytojai (55%). 

Penkiose metodinėse grupėse vyko gerosios patirties mainai ugdymo diferencijavimo ir 

suasmeninimo klausimais. 

Mokytojų metodinės grupės inicijavo dalinimosi gerąja patirtimi metodines valandas; buvo skaitomi 

13 pranešimų apie mokymo metodus, grįžtamojo ryšio formas ir būdus, klasės vadovo veiklos 

planavimą, pamokos uždavinio formulavimą ir kt.; vyko dalijimasis gerąja patirtimi „Kolega – 

kolegai“. 
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2022 m. balandžio 7 d. įvyko tradicinė nuotolinė konferencija ,,Mano metodas“. 15 progimnazijos 

mokytojų (25%) dalinosi savo sėkminga patirtimi ir skaitė pranešimus.  Konferencija skatina 

mokytojų lyderystę,  skatina rinktis mokymosi metodus – patirtinius, interaktyvius, motyvuojančius 

ir skatinančius smalsumą, lavinančius mokinių lyderystę, kūrybiškumą ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

www.vjp.lt  reguliariai viešinama ir atnaujinama  progimnazijos veikla: ugdomoji veikla, konkursai, 

projektai, akcijos, renginiai, klasių edukacinės išvykos, neformaliojo ugdymo veikla ir kt. 

Atliktas platusis veiklos kokybės įsivertinimo auditas.  Audito rezultatai panaudoti rengiant VJP 

2023-2027 m. strateginį planą, gerinant mokyklos veiklą.  

 

2. Tikslas. Kurti ir tobulinti paveikią ir saugią ugdymosi aplinką 

Progimnazijos 2023-2027 m. strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu 2022 m. spalio 18 d. Nr. 

V- 44 sudaryta darbo grupė, į kurią buvo įtraukti  administracija ir mokytojų, mokinių ir tėvų 

atstovai. Mokytojų metodinėse grupėse įvyko susirinkimai, kuriuose sudaryta SSGG analizė, 

svarstomi pasiūlymai dėl vizijos,  misijos, vertybių ir strateginių tikslų ir uždavinių. 

Sudaryta bendruomenės  85-mečio jubiliejaus rengimo darbo grupė (direktoriaus įsakymas 2022-11-

03 Nr. V-33) sutelkė bendruomenę šventinei savaitei. Ugdoma pagarba ir pasididžiavimas 

progimnazija, jos istorija ir bendruomene, kuriamas progimnazijos įvaizdis. 

Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (direktoriaus įsakymas2022-03-23 Nr. V-125) 

parengė VJP mokinių projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą (patvirtintas direktoriaus 

įsakymu 2022 m. birželio 14 d. Nr. V- 169). Kiekvienas 1-8 klasių mokinys dalyvauja vieno 

projekto veikloje. Šių metų projektinė veikla skirta Vilniaus 700 m. jubiliejui paminėti. 

Bendruomenė aktyviai dalyvauja  patyriminėje  - projektinėje  veikloje,  tobulėja mokinių 

kūrybiškumas ir iniciatyvumas, bendradarbiavimas bei kt. kompetencijos.  

19 mokytojų (76%), dirbančių pradinėse klasėse, dalyvavo projekto veiklose.  Nuosekliai mokėsi 

naudotis skaitmenine mokymosi platforma „Vedliai“ ir įgytas kompetencijas įveiklina praktikoje 

dirbdami  su mokiniais. Su atsakingomis institucijomis derinamas priestato projektas. 

Progimnazijoje 2022 m. lapkritis paskelbtas prevencijos mėnesiu (direktoriaus įsakymas 2022-11-

14 Nr. V-40 ), kovo mėn. vyko sąmoningumo didinimo  ,,Be patyčių" renginiai (direktoriaus 

įsakymas 2022-03-07). Vyko prevencinės paskaitos saugaus eismo tema 1-ų ir 3-ų, rūkymo 

prevencijos -5-8 klasių mokinimas.  

Organizuojama nuosekli 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo sistema. 5-8 kl. kovo mėn. 

skirtas karjeros ugdymui. Visose klasėse vyko tėvų ir kitų asmenų profesijų pristatymai, mokiniai 

vyko į tėvų darbovietes. Nuo 2022 m. spalio mėn. progimnazijoje karjeros ugdymo paslaugas teikia 

karjeros specialistas. Vyksta karjeros ugdymo temų integravimas į klasės valandėles. 

Progimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2021-2023 m. Pasirašyta sutartis su Nacionaline 

švietimo agentūra (NŠA) tolesniam Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos 

įgyvendinimui. Kasmet vyksta mokinių apklausa ir jos duomenų analizė bei aptarimai su 

progimnazijos mokiniais, tėvais, mokytojais, 5 mokytojų supervizijų grupių (MSG) lyderių 

mokymai, naujų progimnazijos narių supažindinimas su programa, 2 kartus per mėn. klasių 

valandėlės patyčių ar kt. temomis. Visi mokiniai supažindinti su 4 taisyklėmis prieš patyčias. 
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

ugdymo 

kokybę, siekti 

kiekvieno 

mokinio 

pažangos. 

Kryptinga 

pedagogų 

bendrųjų 

dalykinių 

kompetencijų 

ūgtis. 

70 proc. pedagogų 

kels kvalifikaciją 

atsižvelgiant į 

progimnazijos 

prioritetus ne 

mažiau, kaip 3 

dienas. 

 Kvalifikacijos tobulinimo kursuose 81% 

mokytojų kėlė kvalifikaciją 3 dienas per metus. 

75 - 80 proc. mokytojų įgytas žinias taiko savo 

praktinėje veikloje. 

Mokykloje organizuoti bendri mokymai: 

1. „Grįžtamasisi ryšys mokymo procese“. Trukmė 

40 val., dalyvavo 53 mokytojai (86 proc.). 

2. „Vaikų ir turizmo renginių vadovų mokymai“. 

Trukmė 4 val., dalyvavo 13 mokytojų (22 proc.). 

3. „Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis 

mąstymas ir kūrybiškumas”, 4 val., 42 mokytojai.  

4. Projektas „Besimokančių pradinių mokyklų 

tinklas”, 40 val., 9 mokytojai. 

5. „Informatika ir technologinė kūryba 

pradiniame ugdyme”, 70 val., 19 mokytojų. 

6. „Perdegimas ir stresas pedagogo darbe”, 6 val., 

33 mokytojai.  

Įgyvendinamas 

Vilniaus m. 

ŠPC, MRU ir 

VJP projektas 

,,Vilniaus 

pokyčio 

mokyklos“ – 

2021-2023 m. 

VJP kuriama 

grįžtamojo 

ryšio tarp 

mokytojo ir 

mokinio 

sistema, 

skatinanti 

individualią 

mokinių 

pažangą. 

2022 m. gruodį 60-

65 proc. mokytojų 

gebės taikyti 

tinkamas 

grįžtamojo ryšio 

strategijas 

pamokoje mokinio 

pažangai ir 

pasiekimams 

pamatuoti ir 

vertinti.  

Grįžtamojo ryšio strategijas taiko 77 proc. 

mokytojų (pagal mokytojų pateiktas ataskaitas). 

Vasario mėn. atlikta mokytojų apklausa 

,,Grįžtamasis ryšys pamokoje“. Apklausoje 

dalyvavo 49 mokytojai (84 proc.).  

Parengta statistinė mokymosi rezultatų suvestinė. 

57 progimnazijos mokytojai (98 proc.) sausio 26 

d. ir vasario 17 d. dalyvavo ilgalaikėje tęstinėje 

profesinio tobulėjimo programoje  ,,Grįžtamasis 

ryšys ugdymo procese“. Trukmė – 40 akad. val. 

50 mokytojų (86 proc.) dalyvavo metodinių 

grupių susirinkimuose, kuriuose vyko kūrybinės 

dirbtuvės. 37 mokytojai pristatė savo 

sėkmingiausius grįžtamojo ryšio metodus. 

33 mokytojai ( 56 proc.) stebėjo ir aptarė kolegų 

pamokas. Mokytojai užpildė stebėtos pamokos 

protokolus ir pateikė informaciją darbo grupei 

apie grįžtamojo ryšio teikimo ir gavimo metodus 

ir būdus. 
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Tikslinės grupės (3 ir 6 kl. lietuvių ir gamtos ir 

žmogaus mokytojai) atliko anketinę apklausą. 

Pakoreguotas ateinančių metų projekto 

įgyvendinimo planas. 

Vyko susitikimai su projekto konsultante. 

Lyginant 2021-

2022 m. m.  metinį 

rezultatą su 2020-

2021 m. m. 

metiniu rezultatu, 5 

proc. pagerės 

mokinių, 

dalyvaujančių 

projekte (3 kl.  - 

pasaulio pažinimo, 

6 kl. lietuvių 

kalbos, gamtos ir 

žmogaus) 

pasiekimų 

rezultatai. 

Pasaulio pažinimas 

2020-2021 m.m. 

2abcd kl. pažangumas – 100 proc. 

                kokybė – 93,5 proc. 

2021-2022 m.m. 

3abcd  kl. pažangumas – 100 proc. 

                 kokybė – 95 proc. 

 

Kokybės pokytis (+1,5 proc.) 

 

Lietuvių kalba 

2020-2022 m.m. 

5abcd kl. pažangumas – 100 proc. 

                kokybė – 87 proc. 

 

2021-2022 m.m. 

6abcd kl. pažangumas – 100 proc. 

                kokybė – 78 proc. 

 

Kokybės pokytis (- 9 proc.) 

 

Gamta ir žmogus 

2020-2022 m.m. 

5abcd kl. pažangumas – 100 proc. 

               kokybė – 97 proc. 

 

2021-2022 m.m. 

6abcd kl. pažangunas – 100 proc. 

                kokybė – 95 proc. 

 

Kokybės pokytis (- 2 proc.) 

 

 

 

 

1.2. Pasiruošti 

įtraukiojo 

ugdymo 

įgyvendinimu

i nuo 2024 m. 

rugsėjo 1 d. 

Gerinti VJP 

pasirengimą 

ugdyti įvairių 

ugdymosi 

poreikių 

turinčius 

70 proc. Mokytojų 

ir 100 proc. 

pagalbos mokiniai 

specialistų 1-2 

dienas kels 

kvalifikaciją - 

Įtraukiojo ugdymo klausimais kėlė kvalifikaciją ir 

įgijo kompetencijų 73 proc. mokytojų ir visi 

pagalbos mokiniui specialistai (pagal 

kvalifikacijos tobulinimo kursų suvestinę). 

Seminarai: „Neurosensorinės stimuliacijos 

metodas vaikams su mokymosi sutrikimais, 
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mokinius ir 

tobulinti jau 

teikiamų 

paslaugų 

kokybę. 

tobulins ir įgis 

naujų 

kompetencijų 

įtraukiojo ugdymo 

klausimais.  

specialiaisiais poreikiais“ (Pedagogas.lt), „Kaip 

valdyti vaikų emocinį intelektą“  

(pedagogas.lt), „Elgesio, emocijų ir dėmesio 

sutrikimų turintis mokinys mano klasėje“ (VšĮ 

„Mokymosi mokykla“), Įtaraukusis ugdymas 

mokyklose: kaip pasirengti (pedagogas.lt), 

„Švietimo pagalbos specialistų konferencija 

„Augimo laipteliais“ (pedagogas.lt), SUP vaikų 

aplinkos ir metodų pritaikymas praktikoje“ 

(pedagogas.lt), „Elgesio, emocijų ir dėmesio 

sutrikimų turintys vaikai klasėje. Kaip 

optimizuoti ugdymo procesą?“ (pedagogas.lt), 

„Elgesio sutrikimų turintis mokinys klasėje – kaip 

siekti pažangos?“ (pedagogas.lt), Aplinkos, 

ugdymo struktūrizavimas ir optimizavimas SUP 

turinčiam vaikui“ (VšĮ „Mokymosi mokykla“), 

„Įtraukainčios matematikos pamokos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ 

(pedagogas.lt), „Darbas su spec. poreikių 

turinčiais vaikais ir jų parengimas sakramentams“ 

(VšĮ Trakų švietimo centras“), „Emocinio 

intelekto ugdymas dailės pamokose“ (VšĮ 

„Mokymosi mokykla“) ir kt. 

2022 m. lapkričio 4 d. vyko mokymai „Kas mane 

motyvuoja mokytis?“.  kuriuos organizavo 

progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai - 

socialiniai pedagogai ir psichologai. Dalyvavo 44 

(73 proc.) mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai.  

 

Siekiant 

progimnazijos 

aplinkos 

pritaikymo bus 

įrengta poilsio 

(ramybės) erdvė 

SUP mokiniams.  

Įrengta poilsio patalpa 304 kab. Trūkstant patalpų 

šiame kabinete dirba ir specialusis pedagogas.  

Poilsio zona įrengta ir koridoriuje prie 

bibliotekos.  

 90 proc. 1-4 klasių 

SUP mokinių 

dalyvaus socialinių 

įgydžių ugdymo 

užsiėmimuose.  

Dalyvavo 95 proc. 1-4 klasių mokinių 

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai  vyksta 

nuosekliai kartą per savaitę, skirti SUP mokinių 

asmeninės, komunikavimo ir pažinimo 

kompetencijų ugdymui. Užsiėmimus veda 

progimnazijos socialinės pedagogės ir 

psichologės. Užsiėmimų metu mokiniai mokosi 

bendrauti,  pasitikėti savimi ir kitais,  pripažinti ir 

gerbti kitus žmones, toleruoti kitokią išvaizdą, 
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elgseną, nuomonę, pagal galimybes savarankiškai 

arba su pagalba konstruktyviai spręsti problemas, 

suprasti savo emocijas, pasirinkti ir taikyti 

konfliktų sprendimo būdus. 

Progimnazijoje  vykdomas projektas ,,Laimės - 

baimės laboratorija". Tai grupiniai užsiėmimai 

vaikams, skirti socialiniams ir emociniams 

įgūdžiams lavinti. Projekto užsiėmimus veda trys 

skirtingi specialistai: psichologė psichoterapeutė, 

dailininkė ir  teatro pedagogė, todėl dalyviai 

gauna kompleksišką bei įvairiapusę paslaugą. 

Projekto tikslas – išmokyti neskubant kalbėti apie 

sunkumus, juos įvardyti ir pasirinkti priimtiną 

problemos sprendimo būdą. 

Progimnazija organizavo dviejų pamainų vaikų 

vasaros poilsio stovyklą ,,Atradimų 

vasara"  (Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymas 2022-06-

08 Nr. 30-1675/22), kurioje ugdomos vaikų 

socialinės-emocinės kompetencijos ir kultūrinė 

edukacija, skatinamas fizinis aktyvumas ir 

gamtos pažinimas. 

 

1.3. Kurti 

saugią ir 

mokymąsi 

skatinančią 

aplinką. 

Užtikrinamas 

mokinių 

saugumas, 

gerinami 

bendruomenės 

tarpusavio 

santykiai, 

kuriama 

dialogo ir 

susitarimų 

kultūra. 

Tęsiamas Olweus 

patyčių prevencijos 

programos 

kokybės 

užtikrinimo 

sistemos 

įgyvendinimas. 90 

proc. mokytojų 

kels kvalifikaciją 

patyčių ir smurto 

prevencijos 

klausimais. Mažės 

patyčių atvejų 0,5-

1 proc. lyginant su 

2021m. 

VJP tęsia Olweus patyčių prevencijos programą. 

2022-12-09 pasirašyta nauja sutartis su NŠA dėl 

minėtos programos įgyvendinimo. 

Visiems mokytojams 5 kartus per metus buvo 

organizuoti mokytojų supervizijų grupių (MSG) 

mokymai (veda MSG vadovai, kuriuos apmoko 

ir parengia mokymų medžiagą Olweus 

programos kordinatorė ir instruktorė.  
                                     Lentelė „Patyčių skaičius 

procentais“ 
20

21 

m. 

3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. Iš viso 

16 11,7 20,9 8,6 16 15 proc. 
20

22 

m. 

4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl.  8 kl.  

12,2 18,3 22,0 12,2 8,6 15,3 proc. 

Pagal apklausos rezultatus 2021 m. patyčias 

patyrė 69 mokiniai iš 459, o 2022 m. 66 iš 431, 

t.y. (+0,3 proc.). 

Parengtas ir 

įgyvendinamas 

„Mokinių tėvų (jų 

globėjų, rūpintojų), 

pašalinių asmenų 

lankymosi 

„Mokinių tėvų (jų globėjų, rūpintojų), pašalinių 

asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos 

aprašas“, parengtas ir patvirtintas 2022-03-22 

direktoriaus įsakymu Nr. V-124. Reglamentuota 

pašalinių asmenų patekimo į mokyklą tvarka, 

vedamas pašalinių asmenų į VJP registracijos 
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progimnazijoje 

tvarkos aprašas“, 

kurį taikant 

bendruomenė 

jausis saugesne -  

reglamentuotas 

mokinių tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų), kitų 

asmenų lankymasis 

progimnazijoje, 

vykdoma 

interesantų 

lankymosi 

mokykloje 

apskaita. 

žurnalas, iš anksto derinami susitikimai su 

interesantais. 

 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

1.1. Užtikrinti ugdymo kokybę, siekti kiekvieno 

mokinio pažangos. Įgyvendinamas Vilniaus m. 

ŠPC, MRU ir VJP projektas ,,Vilniaus pokyčio 

mokyklos“ – 2021-2023 m. VJP kuriama 

grįžtamojo ryšio tarp mokytojo ir mokinio 

sistema, skatinanti individualią mokinių pažangą. 

Lyginant 2021-2022 m. m.  metinį rezultatą su 

2020-2021 m. m. metiniu rezultatu, 5 proc. 

pagerės mokinių, dalyvaujančių projekte (3 kl.  - 

pasaulio pažinimo, 6 kl. lietuvių kalbos, gamtos ir 

žmogaus) pasiekimų rezultatai. 

Įvykdyta iš dalies. Lyginant atskirų klasių 

rezultatus nustatytas 5 proc. gerėjimo rodiklis 

pasiektas ir viršytas. Projektas įgyvendinamas, 

paskirti atsakingi asmenys, sistemingai 

organizuojamos veiklos. Projektas ,,Vilniaus 

pokyčio mokyklos“ bus vykdomas iki 2023m. 

pabaigos. Buvo pasirinktas per daug optimistinis 

rodiklis, kuris tiesiogiai priklauso nuo visų ugdymo 

proceso dalyvių. 

1.3. Mažės patyčių atvejų 0,5-1 proc. lyginant su 

2021m. 

Įvykdyta iš dalies. Pagal apklausos rezultatus 2021 

m. patyčias patyrė 69 mokiniai iš 459, o 2022 m. 66 

iš 431, (t.y. 0,3 proc. daugiau). Lyginant atskirų 

klasių rezultatus nustatytas 0,5-1 proc. gerėjimo 

rodiklis pasiektas ir viršytas. Programa 

įgyvendinama, paskirti atsakingi asmenys, 

sistemingai organizuojamos veiklos. Rodiklis 

tiesiogiai priklauso nuo visų ugdymo proceso 

dalyvių – pedagogų, mokinių ir jų tėvų. 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Personalo formavimas. Sukomplektuotas progimnazijos pedagoginis 

personalas. 2022 m. atvyko dirbti 1 direktoriaus 
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pavaduotojas ugdymui, 1 anglų kalbos, 1 

technologijų, 1 dailės, 1 muzikos, 1 rusų kalbos, 1 

etikos, 1 fizinio ugdymo, 3 pradinio ugdymo 

mokytojai, 2 spec. pedagogai, 2 VDM pedagogai. 

 

3.2. Inicijuota ir organizuota VJP 85-ojo 

gimtadienio šventė. 

Bendruomenės būrimas, tapatumo su mokykla  

jausmo, teigiamų emocijų skatinimas. Ugdoma 

pagarba ir pasididžiavimas progimnazija, jos 

istorija ir bendruomene, kuriamas progimnazijos 

įvaizdis. 

 

3.3. Mokyklos modernizavimas, palankių 

ugdymo (-si) sąlygų sudarymas 

Iš mokyklai skirtų valstybės, savivaldybės ir 1,2 

proc. paramos lėšų suremontuoti ir įrengti 4 

pradinio ugdymo kabinetai 110, 112, 115, 202.  

Nupirkti nauji mokykliniai baldai (kėdės ir suolai) 

į 115, 202 kab., spintos į 110, 115, 202 kab. 

Nupirkti išmanieji ekranai į 101, 102, 110, 112, 202 

kab., roletai į 115, 110, 112, 202 kab. 

 

 

 

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.4. 

Progimnazijos 

mikroklimato 

ir 

komunikacijos 

užtikrinimas. 

Užtikrinti 

sklandžią 

komunikaciją 

su 

progimnazijos 

bendruomene, 

užtikrinti 

stabilų, 

palankų darbui 

emocinį 

klimatą. 

Inicijuotas 

progimnazijos 

bendruomenės 

mikroklimato tyrimas 

(mokinių, tėvų, 

mokytojų apklausa); 

Inicijuotas mikroklimato tyrimas. Mokinių, 

tėvų ir mokytojų apklausą atliko VJP vidaus 

įsivertinimo grupė. Anketą užpildė 165 

mokiniai (5-8 kl.). Anketą atsakė 215 1-8 

klasių mokinių tėvų, 38 mokytojai (iš 66).   

Mokiniai: 

- 75.1% mokinių teigia, kad mokytojai juos 

gerbia. 70.1% respondentų mokykloje 

jaučiasi saugiai, pritaria, kad aplinka yra 

jauki ir palanki mokymuisi. 

- 80% mokinių mano, kad mokytojai 

draugiški ir jiems rūpi mokinių savijauta. 

- 79,3% apklaustųjų sutinka, kad jų 

pasiekimai yra vertinami, tačiau tik 50.1% 

teigia, jog jų nuomonė svarbi. 

- 55,7% teigia, kad bendraklasiai šaiposi iš 

gerai besimokančių mokinių, juos vargina 
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įtempti santykiai ir konfliktai su kitais 

mokiniais. 

 

Mokinių tėvai: 

- 75.8% apklausoje dalyvavusių tėvų teigia, 

kad jaučiasi laukiami mokykloje, o 

mokytojai pasiruošę bendradarbiauti. 

- 82.3% tėvų pritaria, jog mokytojai 

geranoriški ir teisingai elgiasi su jų vaiku, 

mokykla rūpinasi mokiniu.  

- Dauguma tėvų yra patenkinti vaikus 

mokančiais mokytojais, specialistais, teigia, 

kad mokykla suteikia pakankamai 

informacijos apie specialistus, informacijos 

apie vaiko mokymąsi ir elgesį mokykloje, 

yra patenkinti vaiko klase, mokytojų elgesiu 

su vaikais, bendradarbiavimu. Tačiau 

atsiranda tėvų, kurie teigia, kad kartais 

mokytojai įžeidžia vaiką. 

 

Mokytojai: 

- Visi mokytojai (100 proc.) pritarė, kad 

santykiai tarp mokytojų ir socialinių 

darbuotojų yra geri, santykiai tarp mokytojų 

ir pagalbinio personalo (sargų, valytojų ir 

valgyklos personalo) yra geri. Taip pat visų 

mokytojų (100 proc.) nuomone, mokykloje 

susitarta dėl esminių vertybių. 

- 89.5% mokytojų sutinka su teiginiu, kad 

kolegos mokytojai ir mokyklos vadovai 

juos gerbia, suteikia reikiamą dalykinę 

pagalbą. Net 95% teigia, kad ir mokytojų, ir 

mokinių nuomonė mokykloje yra svarbi. 

92% atsakiusiųjų teigia, kad administracija 

pagarbiai bendrauja su visais 

bendruomenės nariais. 97,3% mano, kad 

santykiai tarp kolegų mokytojų, vadovų ir 

santykiai su mokiniais yra geri. 

- 44,7% respondentų atsakė, kad viską 

sprendžia vadovai, tačiau paklausus ar 

mokykloje sprendimai priimami kolegeliai 

– teigiamai atsakė 79% mokytojų. 

 

Išvados 

Mokykloje vyrauja teigiamas 

mikroklimatas. Mokiniai ir mokytojai 
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mokykloje jaučiasi saugiai, vieni kitus 

gerbia, yra linkę padėti. Tam pritaria ir 

mokinių tėvai. 

Mokykloje pasitaiko patyčių atvejų, tačiau 

daugumos nuomone jie vis retesni. Tėvų 

teigimu pasitaiko, kad mokytojai įžeidžia jų 

vaiką, tačiau daugumos teigimu – 

pedagogai geranoriški ir linkę 

bendradarbiauti. 

Mokytojai santykius su vadovybe vertina 

palankiai. Jų manymu mokytojų nuomonė 

mokykloje yra svarbi, o administracija su 

visais bendruomenės nariais bendrauja 

pagarbiai. 

Visos trys respondentų grupės labai gerai 

vertina mokyklos aplinką, jos jaukumą ir 

funkcionalumą. 

Parengtas veiksmų 

planas silpnų rodiklių 

gerinimui. 

Veiksmų planas mikroklimato gerinimui 

1. Ugdyti progimnazijos bendruomenės 

socialinę – emocinę kompetenciją. 

1.1. Tęsti OLWEUS patyčių prevencijos 

programos įgyvendinimą. 

1.2. Organizuoti bendrus renginius  

2. Gerinti progimnazijos bendruomenės 

tarpusavio komunikaciją. 

2.1. Sudaryti darbo grupę, kuri parengs 

„VJP narių komunikavimo tvarkos aprašą“. 

2.2. Mokyklos mėnesio veiklos plano 

sudarymas. 

Negauta pagrįstų 

skundų dėl 

progimnazijos veiklos 

2022 m. 

- 

 

 

 

 

 

           Direktorius                                                                      Linas Vasarevičius 
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