
 

VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS 

2018-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ, 

VADOVAUJANTIS 2019 METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANU 

 

Tikslas: KOKYBIŠKAS UGDYMAS(IS) VISIEMS. 

1 uždavinys: Progimnazijos mokytojų ir vadovų kompetencijų plėtra. 

2018-2022 m. strateginio 

plano priemonės/veiklos 

Veiklos 2019 metų veiklos plane Rezultatas Ištekliai 

Sudarytas kvalifikacijos 

poreikių ir kvalifikacijos 

kėlimo krypčių planas. 
 

Kvalifikacijos tobulinimas 

progimnazijoje ir už jos 

ribų. Savo progimnazijos 

mokytojų jėgomis 

organizuojami IT mokymai 

Vadovo, pavaduotojų, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

organizavimas pagal vykdomų projektų: 
1) „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“; 

2)  „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų 

bendravimas: grupinės dinamikos galimybės 

matematikos mokyme ir mokymesi“; 

3) ERASMUS projekto „Vaikai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių – mokymasis 

nežino ribų“ numatytas veiklas ir pagal poreikį; 

4) saugos mokymai visiems įstaigos darbuotojams. 

2019 metais progimnazijos pedagogai, vadovai, pagalbos 

vaikui specialistai kėlė kvalifikaciją projektų veiklose, 

progimnazijos organizuojamuose, pagal poreikį pačių 
pasirinktuose mokymuose.  

Kvalifikacijos kėlimui skirtos 2347,5 valandos. 

ŽM, ES,  

MK- 4900 

Eur., 
SL – 1500 

Eur., 

PN – 1000 

Eur.  

Mokyklų 

tobulinimo 

centro (toliau 

MTC) lėšos 

 

Mokytojų atestacijos 

programos įgyvendinimas  

Mokytojų, kurie ruošiasi atestacijai, konsultavimas 

atestacijos klausimais.  

2019-12-18 įvyko atestacijos posėdis. Atestuoti keturi 

mokytojai vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai.  

ŽM 

Dalinimasis patirtimi 

mokykloje ir už jos ribų.  

Bent vienos integruotos 

pamokos organizavimas per 

metus. 

 

Integruotos neformaliojo 

švietimo veiklos. 

Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ 

projekto veiklų įgyvendinimas, laikantis įtraukiojo 

ugdymo nuostatos, organizuojant integralų ugdymą. 

 

Integruotų veiklų organizavimas. 

 

Asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų 

siekis. 

Vykdant projektą „“Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai 

2019-03-22 organizuota integruotų veiklų diena, kurioje 

dalyvavo visi mokiniai ir bent 95 proc. mokytojų, 

Vyko integruotos veiklos kartu su Vilniaus Šilo mokyklos 

bei VGTU licėjaus mokiniais: 

1 veikla: Vilniaus „Šilo“ mokykloje, - mokiniai sportavo ir 

kartu kepė sumuštinius; 

2 veikla: Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijoje organizuota 
veikla su IMO LEARN interaktyviais kubais; 

3 veikla: žygis, kuriame dalyvavo „Sietuvos“ 

progimnazijos, „Šilo“ mokyklos ir  VGTU licėjaus 

mokiniai ir mokytojai, 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/2019/10/25/draugystes-

zygis/; 

4 veikla: pokalbis su 4c klasės mokiniais apie žmones su 

negalia, kurį vedė „Šilo“ mokyklos mokytojai; 

5 veikla: 4c klasės mokiniai kartu su „Šilo“ mokyklos 

ŽM 



mokiniais kepė sausainius; 

6 veikla - „Sietuvos“ progimnazijoje organizuota bendra 

veikla su Šilo mokiniais - Kalėdinio žaisliuko gamyba. 

 

2019 metais progimnazijoje vestos integruotos pamokos 

(pamokas organizuoja ir veda du skirtingų dalykų 

mokytojai) 1-8 klasėse: 

1) 2019-04 etikos ir technologijų pamoka "Knyga -

geriausias mano draugas" 6 kl.; 

2) 2019-01 integruota istorijos ir kūno kultūros 
pamoka "Sporto istorija" 5-6 kl. mokiniams; 

3) 2019-05 istorijos ir geografijos pamoka "Koks aš 

europietis? Pažinkime Europą ir Europos Sąjungą" 

5-6 kl. mokiniams; 

4) 2019-05 integruota istorijos ir lietuvių kalbos 

pamoka 7 kl. mokiniams apie spaudos draudimą; 

5) 2019- 09 integruota istorijos ir geografijos pamoka 

Dūkštų regioniniame parke 7 kl. mokiniams; 

6) 2019-12 pradinio ugdymo 3c ir 3d kl., tikybos ir 

muzikos tema ,,Šventų Kalėdų esmė. Kalėdinės 
giesmės.“; 

7) pradinio ugdymo: dailės, technologijų, matematikos 

ir anglų kalbos; 

8) 2019-12 tikybos ir etikos pamoka vedėme 1c kl. 

mokiniams; 

9) 2019-04 pradinio ugdymo pasaulio pažinimo ir 

anglų klb., tema "The solar systema" 4c kl. 

mokiniams; 

10)  2019-12 pradinio ugdymo, etikos ir tikybos, tema 

"Švenčių belaukiant" 1c kl. mokiniams; 

11)  2019-02 pradinio ugdymo pasaulio pažinimo ir 
anglų klb., tema "A Visit to the Lake Sartai" 3b kl. 

mokiniams; 

12) 2019-12 pradinio ugdymo, lietuvių klb. ir anglų 

klb., tema "The Nutcracker and the Mouse Prince" 

4b kl. mokiniams; 

13) 2019-03 geografijos ir gamtos ir žmogaus, viktorina 

"Žemė - mūsų namai " 5-ų kl. mokiniams; 



14) 2019-10 geografijos ir istorijos, tema "Protėvių 

pėdsakai Neries vingiuose" 7b ir 8a kl. mokiniams. 

Pamoka vyko Neries regioniniame parke.; 

15)  Informacinių technologijų ir matematikos 

16) Informacinių technologijų ir kūno kultūros; 

17) dailės ir biologijos, tema ,,Tapyba, natūralūs dažai" 

skirta Motinos dienai (buvo surengta paroda). 6-ose 

klasėse; 

18) 2019-01 vidinės integracijos dailės pamokos skirtos 

pilietiškumui ir Lietuvos istorijai: 5-8 kl. 
mokiniams ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 

istorija" -nacionalinis konkursas (yra laureatų), 

19) 2019-01. dailė-gamta, animalistinis žanras tema 

„Naminiai gyvūnai“ 8 kl. mokiniams (darbai 

dalyvavo konkurse - laureatas), 

20) 8 kl. dailė-tikyba ,,Bizantinė Ikona" 2019-12 mėn., 

pristatymas m-klos paroda. 

21) 2019-02. rusų klb. ir vokiečių klb., tema "Šeimos 

samprata XXI a. paauglio akimis",7 kl. mokiniams; 

22) 2019-12 pradinio ugdymo dailės ir technologijų ir 
anglų kalbos 2a kl. mokiniams; 

23) 2019-02 pradinio ugdymo dailės ir anglų k. pamoką 

,,Spalvos" ( "Colours") , 2 e klasės mokiniams; 

24) 2019-04 technologijų ir lietuvių klb., tema "Velykų 

šventės, papročiai ir margučių ornamentika "(2 

pamokos). 7a kl. mokiniams.  

 

1) 2019-03-05 jaunučių choro, vokalinio ansamblio  ir 

tautinių šokių kolektyvo Užgavėnių šventės 

renginys „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“; 

2) 2019-04-12 etnokultūrinis projektas „Aš – lietuvis“ 
– tautinių šokių kolektyvo, vokalinio ansamblio, IT 

būrelio, būrelio „Pasidaryk pats“, dailės studijos 

integruotos veiklos; 

3) 2019-01-18 istorijos ir kūno kultūros protmūšis 

„Sports history“; 

4) 2019-12-17 jaunučių choro ir teatro būrelio 

kalėdinis renginys „Kalėdiniai vaizdeliai“; 

5)  2019-05-22 dailės būrelio „Piešiu pasaulį, 3 klasių 

mokinių ir muzikos mokyklos „Lyra“ integruotų 



veiklų edukacinis projektas vaikams „Pasaka 

muzikoje“; 

6) kūrybinės dirbtuvės „Pasidarykime Advento 

kalendorių“ – integruotos 1b klasės mokinių, dailės 

būrelio „Piešiu pasaulį“ mokinių ir tėvų veiklos; 

7) jaunučių choro, teatro būrelio ir pradinių klasių 

mokinių integruotų veiklų Vasario 16-osios dienos 

minėjimo renginys. 

2 uždavinys: Kokybiškas ugdymo proceso planavimas 

Ugdymo plano 2019-2020 

ir 2020-2021 m. m. 

rengimas. 

Metinio veiklos plano, 

ilgalaikių planų rengimas, 

atsižvelgiant į mokinių ir 

mokyklos bendruomenės 

poreikius. 

Ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. 

rengimas. 

 

Ilgalaikių, auklėtojų, neformalaus ugdymo, 

metodinių grupių planai, programos darbui su 

specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais 2019-2020 

mokslo metams rengimas. 

2019-05-10 įsak. V-85 sudaryta darbo grupė parengė 

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 

m. m. pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo 

programos I dalies bendrąjį ugdymo planą. 

 

Ilgalaikiai, auklėtojų, neformalaus ugdymo, metodinių 

grupių planai, programos darbui su specialiųjų poreikių 

turinčiais mokiniais parengti iki 2019-09-05. 

ŽM 

Kokybiškas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymasis. 

Pagal galimybes ir poreikį teikiama savalaikė 

specialistų pagalba mokiniams turintiems 

specialiųjų poreikių. 

 

Namų mokymo organizavimas.  

 

2019 metais pagalbą mokiniams teikė trys mokytojo 

padėjėjai, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis 

pedagogas ir du psichologai. 2019 m. progimnazijoje 

ugdosi 49 specialiųjų poreikių mokiniai. 

 

2019 m. įvyko 8 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kurių 
metu aptartos mokinių ugdymosi ir/ar elgesio problemos, 

priimti sprendimai dėl tolimesnių veiksmų. 2019 metais iš 

viso buvo parengti 63 raštai: 51- kitoms institucijoms ir 11 

laiškų arba atsakymų tėvams. 

 

Progimnazijos logopedo ir specialiojo pedagogo ugdomi 

mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, 2019 metais 

dalyvavo: 

1) 1 mokinė (8 klasė) Vilniaus miesto specialiųjų 

poreikių mokinių kūrybinių darbų parodoje 
„Kalėdinis burbulas“; 

2) 1 mokinys (3 klasė) respublikiniame mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, projekte 

„Mano superherojus“; 

3) 3 mokiniai (1, 3 ir 4 klasės) piešinių konkurse 

respublikos mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, “Piešiu gyvenimą‘; 

ŽM, SL 



4)  4 mokiniai (5 klasė) tarptautiniame projekte 

“Draugystės pynė”; 

5) 2 mokiniai (4 klasė) respublikiniame piešinių 

konkurse, SUP turintiems mokiniams “Piešiu 

gyvenimą”. 

 

Namų mokymas 2019-01-06 mėn. organizuotas dviems ir 

nuo 2019-09 mėn. trims 1-8 klasių mokiniams. 

Mokinių gebėjimų 

puoselėjimas, dalyvavimas 

olimpiadose, konkursuose. 

Mokinių rengimas ir skatinimas dalyvauti 

organizuojamuose mieste, respublikoje, 

tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose. 

 

Mokyklos e. puslapyje registruojamas mokinių 

dalyvavimas įvairiuose konkursuose, renginiuose. 

2019 metais šiame registre užfiksuota 89 mokinių 

dalyvavimo atvejai. 

Mokiniai dalyvavo sportinėse varžybose, istorijos bei 

geografijos konkursuose, kūrybiniuose konkursuose, 
konkurse „Olimpis“, Micro:bit važybose, tarptautiniuose 

piešinių ir fotografijos konkursuose, Robolimpijoje, 

Tūkstantmečio vaikai konkurse ir kituose. 

Informaciją apie dalyvavimą renginiuose, laimėjimus 

skelbiame progimnazijos puslapyje 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/ naujienų, renginių 

skiltyse. 

ŽM 

Neformaliojo švietimo 

veiklą reglamentuojančių 

dokumentų atnaujinimas. 

Neformaliojo švietimo 

veiklos kokybės analizė 

bendruomenės poreikiams 

ištirti. 

Atnaujinti 2 dokumentai 

 

Suburta darbo grupė išanalizuoti ir įvertinti 

neformaliojo švietimo veiklų kokybę, pasiūlyti 

priemones tobulintinoms sritims pagerinti. 

2019-11-20 įsakymu Nr. V-153 atnaujintas Vilniaus 

„Sietuvos“ progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo tvarkos aprašas. 

2019-12-20 įsakymu Nr. 161 atnaujintas ir patvirtintas 

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos turizmo renginių 

organizavimo tvarkos aprašas.  

ŽM 

Ugdymo proceso 

stebėjimas 

Stebėtas ir su mokytoju aptartas ugdymo 

organizavimas pamokose.  

2019 metais stebėta 16 pamokų ir aptartos  mokytojų ir 

mokinių veiklos pamokose. 

 

ŽM 

3 uždavinys: Ugdymo kokybės gerinimas, taikant įvairius mokymo metodus, IKT, pritaikant įvairias ugdymosi erdves. 

Naujų metodų taikymas, 

tikslingas informacinių 

technologijų taikymas 

ugdymosi procese 

Naujo metodo taikymas: IMO-LEARN technologijų 

taikymas logopedo pratybose, pamokose. 

Progimnazijos logopedas ir specialusis pedagogas apie 5 

proc. savo veiklos laiko sėkmingai naudojo IMO LEARN 

interaktyvius kubus darbui su specialiųjų poreikių turinčiais 

mokiniais. 

 

5 proc. pradinių klasių mokytojų panaudoja interaktyvius 

kubus savo veiklose. 

 

ŽM 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/


 

ES priemonės 09.2.1-

ESFA-K-728 

„Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“, projekte 

„Mokinių tarpusavio 

mokymasis ir mokytojų 

bendravimas: grupinės 

dinamikos galimybės 

matematikos mokyme ir 

mokymesi“ grupinio 

metodo taikymas 

pamokose. 

Bent 2 % pagerėję  matematikos dalyko mokinių 

pasiekimai. 
Modelį 

diegianti 

mokykla 

2017 m. 

matematikos 

dalyko 

vidurkis 

2019 m. 

matematikos 

dalyko 

vidurkis 

Rezultatų 

vidurkio 

padidėjimas 

Vilniaus 

„Sietuvos“ 

progimnazija 

57,1 68,4 11,3 

 

ŽM, ES 

Projekto „Renkuosi mokyti 

– mokyklų kaitai“ projekto 

veiklų įgyvendinimas, 

laikantis įtraukiojo ugdymo 
nuostatos, organizuojant 

integralų ugdymą.  

Bent 85 % mokyklos pedagogų dalyvavimas 

numatytų veiklų organizavime ir vykdyme. 

Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai veiklas 

planuoja 6 pedagogų komanda. 

Projekto organizuojamose veiklose dalyvauja 95 proc. 

pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų: 
1) organizuota integruoto ugdymo diena 

progimnazijoje2019-03-22; 

2) vyko trys konsultacijos su progimnazijos pokyčio 

komandos konsultantu; 

3) komandos nariai dalyvavo mokymuose bei 

mokomajame vizite į Estijos ir Latvijos mokyklas; 

4) organizuojamos veiklos su mažaisiais projekto 

partneriais: Vilniaus Šilo mokykla, VGTU licėjumi; 

5) organizuoti dveji mokymai progimnazijos 

pedagogams: 2019-06 "Pozityvūs ryšiai 

organizacijoje" ir 2019-08 „Patirtiniu refleksyviu 
ugdymu paremti bendradarbiavimo ir 

komunikacijos kompetencijų mokymai“. 

ŽM, MTC 

4 uždavinys: Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekis. 

Kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

formų paieška. Sistemos 

kūrimas. 

Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos fiksavimo 

formų paieška, susitarimai. 

 

Ugdomosios veiklos, NU veiklų stebėjimas ir 

aptarimas. 

 

Apie kiekvieno mokinio asmeninę pažangą kalbėta 

mokytojų susirinkimų, posėdžių, metodinių būrelių 

susirinkimų metu. 

Sudaryta darbo grupė 2018-10-12 įsak. Nr. V-124, kuri, 

nagrinėjo mokinio individualios pažangos modulį TAMO 

dienyne, domisi mokytojų patirtimi, planuoja parengti ir 

pasiūlyti mokyklos pedagogams mokinių individualios 

ŽM 



pažangos vertinimo projektą 2020 metais. 

 

2019-01-04 lietuvių kalbos mokytoja metodininkė pristatė 

savo praktikoje naudojamą asmeninės pažangos fiksavimo 

formą metodinei tarybai. 

2019-04-24 apie tai kalbėta pedagogų posėdyje. 

 

Vykdyta neformaliojo ugdymo būrelių stebėsena. 2019 m. 

stebėti pradinių klasių mokinių sporto būrelių „Kvadratas“, 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, „Judrieji žaidimai“, rankdarbių 
būrelio „Siuvinėjimo pasaulyje“, jaunučių choro, etninės 

kultūros, dailės būrelio „Piešiu pasaulį“, dailės studijos, 

teatro būrelio vadovė, būrelio „Augu sveikas“ veiklos. 

Kartu su būrelių vadovais analizuota, kaip būrelio vadovas 

planuoja ir parenka mokiniams prasmingas veiklas, kurios 

skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas 

užsiėmimuose kiekvienam vaikui atskirai patirti sėkmę, 

kaip mokiniai skatinami džiaugtis ir vertinti savo ir kitų 

darbus, pasiekimus bei pažangą. Mokslo metų pabaigoje 

išanalizuotos mokinių pasiekimų ataskaitos. 

Skatinama mokinių 

saviraiška, aktyvus 

dalyvavimas neformaliame 

ugdyme, įvairiuose 

projektuose, renginiuose ir 
kt.  

Neformalusis ugdymas mokykloje. 

 

Edukacinės išvykos. Kultūros pasas. 

 

 

2019 metais neformalaus ugdymo veiklas vykdė 23 iš 

mokinio krepšelio apmokami būreliai, kuriuos lankė 492 

mokiniai. 

Veiklas vykdo 16 nefinansuojamų būrelių, kuriuos lanko 

iki 250 mokinių.  
 

Organizuota 131 edukacinė, koncertinė išvyka.  

 

Vyko 18 netradicinio ugdymo pamokų:  

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose -2; 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje -7; 

Lietuvių klb. pamokos su poete I. Ežerinyte – 4; 

Lietuvių klb. pamokos su poete, menotyrininke D. Kreivyte 

– 2. 

 
Mokiniai dalyvavo 25 konkursuose, olimpiadose, parodose. 

 

100 proc. mokinių dalyvavo kultūros paso renginiuose. 

Organizuota 14 edukacinių renginių. Panaudotos visos 

mokyklai skirtos lėšos. 

ŽM 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9465 Eur 



 

Tikslas: BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS TARP VISŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ. 

1 uždavinys: Visų bendruomenės narių bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant sėkmingos visų bendruomenės narių socializacijos. 

Skatinama visų 

bendruomenės narių 

lyderystė: aktyvus 

dalyvavimas veiklų 

planavime, pasiūlymų bei 

naujų idėjų teikimas, 

aktyvus dalyvavimas 

mokyklos vykdomose 

veiklose. 

Aktyvus metodinės tarybos, bendruomenės 

dalyvavimas mokyklos veiklose, planavime.  

 

Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ 

projekto integruotų dienų veiklų planavimas ir 

vykdymas – komandinis darbas.  

 

Tėvų įtraukimas, nagrinėjant visus rūpimus ugdymo 

(si) proceso organizavimo bei vykdymo klausimus, 
rengiant tėvų susirinkimus.  

 

Mokinių tėvų įtraukimas į ugdymo(si) procesą. 

 

Apvaliojo stalo diskusija apie NU veiklos 

pasiekimus. 

2019-04-12 įsakymu Nr. V-70 sudaryta darbo grupė „Dėl 

ugdymosi kokybės įsivertinimo vykdymo“; 

2019-08-29 įsakymu Nr. V-116 sudaryta darbo grupė „Dėl 

mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės 

pažymos formą Nr. 094/A „Medicininė pažyma dėl 

neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ 

tvarkos parengimo“;  

2019-09-05 įsakymu Nr. V-120 Dėl Vilniaus „Sietuvos” 

progimnazijos direktoriaus 
2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu patvirtintos visos dienos 

mokyklos grupės darbo organizavimo tvarkos aprašo 

pakeitimo. 

2019-12-20 įsakymu Nr. V-159 „Dėl darbo grupės 

sudarymo“ sudaryta darbo grupė 2020 metų metinio 

veiklos plano rengimui. 

2019-12-20 įsakymu Nr. V-160 „Dėl Vilniaus „Sietuvos“ 

progimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

plano 2020 m. parengimo darbo grupės sudarymo“  

 
Komandinis darbas: planuojant projekto „Renkuosi mokyti 

– mokyklų kaitai veiklas planuoja 6 pedagogų komanda, 

projekto organizuojamose veiklose dalyvauja 95 proc. 

pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų skatinama veikla 

su socialiniais partneriais. 

 

Mokinių tėvai vedė 5 pamokas: 

Dailės ir technologijų 3 pamokas 4b ir 1b klasėse; 

Pasaulio pažinimo 2 pamokas 1b ir 4b klasėse.  

2019-05-17 d. Muitinės muziejuje paskaitą vedė mama 8a 
klasės mokiniams; 

2019-11-21d tėvai organizavo 4c klasės mokinių susitikimą 

su rašytoju Pauliumi Juodišiumi. 

2019-11-15 7b klasės mokinio mama vedė klasės valandėlę 

apie alkoholio, tabako ir kita psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą bei emocijas; 

2019 06 mėn. 7b klasės mokiniai turėjo užsiėmimą 

ŽM 



lopšelyje-darželyje, pas vieno iš klasės mokinio mamą. 

2019-06 mėn. 7b klasės mokiniai turėjo užsiėmimą 

Gedimino štabo batalione, pas auklėtinės tėtį; 

2019 m. pagal projektą ,,Šok į tėvų klumpes" ir karjeros 

planavimas 8a mokiniams mama su Pramogų arenos 

vadove vedė paskaitą ,,Verslo subtilybės"; 

2019-01-08 4b klasės mokinio mama LESTO darbuotoja 

pravedė klasės valandėlę, tema "Kaip elektra keliauja į 

namus"; 

2019-09-30 4b kl. mokinio tėvas organizavo edukacinį 
užsiėmimą bendrajame pagalbos centre.  

 

Neformaliojo švietimo veiklos (NU būreliai, renginiai) 

aptartos su Mokyklos tarybos pirmininku, mokinių tarybos 

nariais, būrelių vadovais, mokinių tarybos koordinatore 

(pasitarimas 2019-06-12). 

Mokyklos tarybos pirmininkas pasiūlė mokslo metų 

pabaigoje atlikti mokinių ir jų tėvų apklausą dėl 

neformaliojo švietimo būrelių. Apklausa atlikta.  

Atsižvelgiant į mokinių nuomonę, svarbu tinkamas 
organizuojamų veiklų laikas. Mokiniams svarbu, kad būtų 

sudarytos maksimalios sąlygos lankyti įvairias jų poreikius 

atitinkančias veiklas. 

Išanalizavus būrelių vadovų pateiktas neformaliojo 

švietimo veiklų ataskaitas, galima daryti išvadas:  

• būrelių veiklose taikyti daugiau naujų, modernių mokymo 

metodų; 

• užsiėmimuose skatinti projektinę, konkursinę veiklą; 

• didinti sklaidą apie NŠV; 

• būrelių vadovams kelti kvalifikaciją neformaliojo 

švietimo srityje. 

Mokyklos tradicijų kūrimas 

bei puoselėjimas. 

 

Tradicinis renginys progimnazijos bendruomenei 

„Žydintys šeimų sodai 2019“.  

2018 metų šeimų šventė organizuota gegužės mėnesį. Jie 

vyko mokinių ir tėvelių darbų, kepinių, rankdarbių mugė, 

kurios metu surinktos lėšos skirtos RAUDONOS NOSYS 

Gydytojai klounai, asociacijai. Surinkti 735,28 eurai.  

ŽM 

Projektų rengimas ir 

vykdymas (pagal kiekvienų 

mokslo metų veiklos 

planą). 

Dalyvauti ŠMM ir Vilniaus miesto savivaldybės 

skelbiamuose projektuose. 

Teikta paraiška ir gautas dalinis finansavimas Vilniaus 

miesto savivaldybės inicijuotam „Atvirų techninių 

kūrybinių dirbtuvių“ projektui. Tikslas: išmaniųjų žaislų 

kūrimas. Projekto veiklos:  išmaniųjų žaislų kūrimas su 
micro:bit. Žaislų parodos organizavimas. Išvyka į gyvūnų 

ŽM, 

PSL 2150 Eur 

PN 542,29 Eur 

 
 



prieglaudą. Projekto vertė 2692,29 eurai. 

Dalyvavimas Kompiuteriukų paramos fondo 

organizuojamame projekte „Kompiuteriukų ralis“.  

Tikslas:  panaudojant mikrovaldiklius BBC Micro:bit 

mokinių programavimo įgūdžių išbandymas. 

Projekto veiklos: mokymai mokytojams, integruotų 

pamokų kūrimas, programavimas su vaikų komanda. 

 

Teikta paraiška VŠPC skelbtame ir Vilniaus m. 

savivaldybės dalinai finansuojamame „Atvirų techninių 
kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas Vilniaus mokyklose“ 

konkurse. Progimnazija pateko į daugiausiai balų 

surinkusių mokyklų penketuką.  

Projekto tikslas: mokykloje įsteigti FabLab dirbtuves, 

technologijas panaudoti ugdymo proceso modernizavimui. 

Projekto veiklos: patalpos paruošimas, technologijų 

įsigijimas, mokymai mokytojams ir mokiniams. 

 

Teikta paraiška ir progimnazija kaip partneris dalyvaus 

ERASMUS+ KA1 programoje Asmenų mobilumas 
mokymosi tikslais KA101 – Bendrojo ugdymo darbuotojų 

mobilumas, forma ID KA101-BFD05488. Projektas 

„Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – mokymas 

(is) nežino ribų“. 

Tikslas:  sudaryti sąlygas pedagogams, švietimo pagalbos 

specialistams  susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, 

priemonių spektru, ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams; tobulinti 

kompetencijas, kelti ugdymo turinio kokybę, plėtoti įgytas 

žinias. Pareiškėjas: Vilniaus Šilo mokykla. 

Projekto partneriai: Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija, 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. 

Veiklos: darbo stebėjimo praktikos Jungtinėje Karalystėje, 

Prancūzijoje, Graikijoje ir Italijoje. 

 

Teikta paraiška viešosios įstaigos „Humana People to 

People Baltic“ ir UPC socialinės partnerystės programoje 

„Valgyk protingai“. Progimnazijos projektas „Sveika 

mityba – sveikas aš“. Tikslas: sveika mityba, produktų 

pasirinkimas, kad būtų išvengta ligų. 

 

Mokyklai 

skirtas 

kompiuteriukų 

klasės priedų 

įrangos 

komplektas, 

kurį sudaro 16-

kai darbo vietų 

skirti BBC 
Micro:bit 

kompiuteriukai 

ir jiems 

reikalingi 

elektronikos 

priedų 

rinkiniai. 

 

FabLab: 

PSL -9000 
Eur, 

PN – 4000 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gauta 4000 

Eur parama 

projekto 

veikloms 



Projekto veiklos: maisto gamyba, stendų rengimas, paroda, 

vaišės senelių namų gyventojams. 

 

Visa informacija apie dalyvavimą projektuose talpinama 

progimnazijos svetainėje 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/category/projektai/ 

2 uždavinys: Ryšių tarp vaikų tėvų ir mokytojų, užtikrinančių ugdymo tikslų įgyvendinimą, stiprinimas. 

Glaudus tėvų ir mokytojų 
bendradarbiavimas su 

pagalbos mokiniui teikimo 

komanda. Bendrų 

susitikimų ir posėdžių 

organizavimas. 

  

 

VGK veikla 2019 metais įvyko 8 Vaiko gerovės komisijos (VGK) 
posėdžiai, kurių metu aptartos mokinių ugdymosi ir/ar 

elgesio problemos, priimti sprendimai dėl tolimesnių 

veiksmų. 

 

Nuo 2019-10-14 vyksta struktūruotos tėvystės įgūdžių 

STEP užsiėmimai mokyklos tėvams, taip pat 

bendradarbiaujant su VšĮ Psichologinės sveikatos centru, 

kviečiami ir kitose mokyklose besimokančių vaikų tėvai. 

Ketvirtadieniais vedami užsiėmimai PSC patalpose, 12-17 

metų paauglių tėvams, kur kviečiami dalyvauti mūsų 
mokyklos mokinių tėvai. 

 

2019-09-09 organizuotas bendras 5 klasių mokinių tėvų ir 

pedagogų susirinkimas. Jo metu kalbėta apie tvarkas 

mokykloje, vertinimo sistemą, mokytojai apžvelgė 

programas, reikalavimus, savo dalyko vertinimo sistemą. 

ŽM 

Savalaikis ir kokybiškas 

socialinės pedagoginės 

pagalbos mokiniams 

teikimas. Patyčių 

prevencijos, socialinių 

emocinių programų 

vykdymo priežiūros 

vykdymas. 

Socialinė veikla, projektai, susitikimai Socialinis pedagogas antradienį veda socialinių emocinių 

įgūdžių užsiėmimus 5-8 klasių mokiniams, trečiadieniais 

pradinių klasių mokiniams. 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo projektas „Aš esu. 

Turiu. Galiu“. Tikslas: Ugdyti pilietišką ir visapusišką 

asmenybę: darbas su vaikais, kurių sumažėjęs gebėjimas 

mokytis. Projekto veiklos: socialinių-emocinių įgūdžių 

užsiėmimai tėvams ir mokiniams, edukacinių-pažintinių 
žygių organizavimas. 

 

Progimnazija dalyvauja VšĮ "Gebu“ kartu su Vilniaus 

Psichologine pedagogine tarnyba vykdomuose projektuose. 

Planuojamos veiklos, siekiant įgyvendinti nevyriausybinių 

organizacijų projektą, skirtą smurto artimoje aplinkoje 

prevencijai. 

ŽM 



 

Dalyvausime LR Sveikatos Apsaugos Ministerijos 

inicijuoto projekto „Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir 

aktyvų gyvenimo būdą“ projekto veiklose. 

Projekto tikslas: mokėti suvaldyti emocijas, susidoroto su 

stresu, šalinti įtampą, skatinti judėti. 

 

Sąmoningumo didinimo mėnesio be patyčių veiklos: 

1) klasių valandėlės 1-8 klasėse dalyvaujant pagalbos 

mokiniui specialistams – pagalbos mokiniui 
specialistai kovo mėnesį lankėsi kiekvienoje 

klasėje, pristatė iniciatyvą, pagalbos galimybes 

mokykloje, pristatė planuojamas veiklas ir reagavo į 

mokiniams svarbius klausimus; 

2) klasių valandėles, atsižvelgiant į klasės aktualijas ir 

vadovaujantis Vaiko linijos rekomendacijomis pasi 

rinktinai, laisvai pasirenka klasių auklėtojai; 

3) 2019-03-18. 5a kl. mokinių, tėvų, ir pedagogų 

susitikimas- diskusija saugios klases tema; 

4) 2019-03-21 pagalbos mokiniui specialisto 
susitikimas- diskusija su pradinių klasių 

mokinių tėvais: "Kurkime saugią mokyklą kartu“; 

5) patyčių lygio tyrimas- dalyvavo 5-8 klasės; 

6) kovo mėnesio paskutinę savaitę l-8 kl. mokiniai 

kartu su klasių vadovais atliks kūrybinę užduotį 

,,Mano saugi klasė"; 

7) kovo 25-29 dienomis visoje mokykloje 

organizuojamos akcijos: nusišypsok, komplimentas, 

išklausyk, padėkok, būkim kartu. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimas, įtraukiant 

visą progimnazijos 

bendruomenę ir rezultatų 

analizė bei viešinimas. 

Nacionalinio egzaminų centro vykdomi pasiekimų 

patikrinimai (NMPP) 2, 4, 6, 8 klasėse.  

 

Mokyklos veiklos įsivertinimo vykdymas: ugdymo 

proceso kokybės, pažangos tyrimas įtraukiant visus 

bendruomenės narius. 
 

Užsienio kalbų ugdymo (si) kokybės įsivertinimas. 

Tyrimas įtraukiant visus bendruomenės narius.  

 

Nuo 2015-2016 m. m. „Sietuvos“ progimnazija dalyvauja 

Nacionalinio egzaminų centro vykdomame pasiekimų 

patikrinime. Patikrinimų rezultatai įkelti į mokyklos 

internetinį puslapį:  

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/veikla/isivertinimas/ 

 
2019 metais pasitelkus IQES Online Lietuva instrumentus, 

atliktos apklausos: 

1) tėvų apklausa „Ugdymas ir mokymasis 1-4 kl.“; 

2) tėvų apklausa „Ugdymas ir mokymasis 5-8 kl.“; 

3) mokinių apklausa apie anglų kalbos pamokos 

ŽM 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/veikla/isivertinimas/


kokybę (5-8 klasė); 

4) mokinių apklausa apie anglų kalbos pamokos 

kokybę (2-4 klasė); 

5) mokinių apklausa apie rusų kalbos pamokos kokybę 

(6-8 klasė); 

6) mokinių apklausa apie vokiečių kalbos pamokos 

kokybę (6-8 klasė); 

2019-06-19 Vidaus įsivertinimo rezultatai aptarti Mokytojų 

tarybos posėdyje Nr.3.  

 
Kiekvienais metais progimnazija dalyvauja NMVA 

vykdomame bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir 

pažangos vertinime. 

 

2019 m. progimnazija TIMSS tyrime 4 kl. lietuvių kalba. 

3 uždavinys: Stiprios savivaldos kūrimas.  

Aktyvi mokyklos tarybos 

veikla, kuri įtraukiama į 
planuojamų veiklų, 

rengiamų dokumentų 

svarstymą.  

 Vyko 6 Įstaigos tarybos susitikimai įvairiomis formomis. 

Nagrinėti progimnazijai aktualūs klausimai. Apžvelgtas 
mokyklos planavimas, teikta metų veiklos ataskaita, 2 proc. 

išlaidų planavimas ir kiti. 

ŽM 

Aktyvi mokinių tarybos 

veikla. Mokinių tarybos 
dalyvavimas įvairiose 

veiklose. 

 2019 m. mokinių taryba dalyvavo įvairių mokyklos 

renginių ruošime ir organizavime: Rugsėjo 1-osios, 
mokytojų dienos, projekte "Moterys kūrusios ir kuriančios 

Lietuvą", pyragų dienos ir išsipildymo akcijos, pradinių 

klasių mokinių kino vakare, vyresniųjų klasių mokinių kino 

vakare, Kalėdinės labdaros mugės, Kalėdinio renginio 

mokykloje, tarptautinis atvirukų keitimosi projekte 

"Christmas cards", Kalėdinio Sietuvos pašto, keli mokinių 

tarybos mokiniai atliko kalėdinius skaitymus bibliotekoje, 

projekte "Misija Laplandija 2019", renginių foto sienelių 

gamyboje, Tarybos išvykos į Molėtus ir Trakus, gyvūnų 

globos namų lankymo ir maisto vežimo ir kituose. 
 

Mokinių tarybos atstovai dalyvauja ir įstaigos tarybos 

veikloje.  

ŽM 

4 uždavinys: Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas. 

Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

stiprinimas 

Bendradarbiavimas su Vilniaus Šilo specialiąja 

mokykla, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių 

namais projekte ERASMUS + KA1 "Children with 

2019-01-07 pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis su 

Vilniaus Šilo specialiąja mokykla, Vilniaus sutrikusio 

vystymosi kūdikių namais. 

ŽM 



Special Needs – Learning Knows No Boundaries". 

 

Bendradarbiavimas su MTC, VGTU inžinerijos 

licėjumi ir Vilniaus Šilo specialiąja mokykla 

projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. 

 

Bendradarbiavimas su UPC dalyvaujant 

„Gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 klasėms“ 

išbandyme. 

 
Bendradarbiavimas su Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centru dalyvaujant ES 

projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo 

edukacinė veikla“ veiklose.  

 

Bendradarbiavimas su muzikos mokykla „Lyra“ 

 

Bendradarbiavimo su Mykolo Biržiškos gimnazija

  
 

Bendradarbiavimas su Vilniaus vaikų ir jaunimo 

klubu „Šatrija“ 

 

Vilniaus miesto Justiniškių mikrorajono seniūnija

  

2019-09-24 pasirašytas memorandumas „Dėl 

bendradarbiavimo įgyvendinant švietimo mainų paramos 

fondo programos Erasmus+KA101 projektą „Vaikai, 

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – mokymas(is) 

nežino ribų“ (dotacijos sutartis Nr.2019-LT01-KA101-

060405)“. 

2019-11-12 įvyko teiktų paraiškų vertinimo posėdis dėl 

dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose Italijoje 

Progetto Crescere mokymų centre. 

2019-11-18-22 mokymuose Italijoje dalyvavo 2 pedagogai 
ir specialusis pedagogas. 

 

Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ veiklos 

aprašytos I dalyje. 

 

UPC  programos „Gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 

klasėms“ išbandyme dalyvavome iki 2020-01-01, 

pasikeitus mokytojams tikėtina, kad tai nesitęs. 

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 
kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė 

veikla“ viešinama mokyklos svetainėje. 

 

Vykdytos veiklos bendradarbiaujant su muzikos mokykla 

„LYRA“: 

2019-10-23projektas „Tegul skamba Laisvė !“, skirtas 

Baltijos kelio 30-mečiui; 

2019-05-22 edukacinis projektas vaikams „Pasaka 

muzikoje“, koncertas – paroda. 

Su muzikos mokykla dalinamės patalpomis: nuo 2019 -09 

mėn. muzikos mokykloje vedamos pamokos, dirba du 
progimnazijos pedagogai; po pietų progimnazijoje dirba 

trys muzikos mokyklos pedagogai. 

 

Vilniaus Biržiškos gimnazijos moksleivius įtraukėme į 

integruotos veiklos dienos veiklas. 

 

2019-05-10 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis – 

partnerio sutikimas su Vilniaus vaikų ir jaunimo klubu 

„Šatrija“  dėl dalyvavimo projekte „Jei aš būčiau Vilnius“  



 

Progimnazijos moksleiviai dažnai dalyvauja seniūnijos 

organizuojamuose renginiuose. 

Bendradarbiavimas su 
išvykų organizatoriais, 

organizuojant mokinių 

išvykas. 

 Mokykla bendradarbiauja su kelionių ir išvykų 
organizatoriais: 

UAB "Kiveda", VšĮ Trakų švietimo centru, Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centru, UAB „Pramogų 

vėjas“. 

MK, SL, 2 
proc. lėšos 

Tikslas: ATVIRA IR SAUGI MOKYKLA. FUNKCIONALIOS, DINAMIŠKOS UGDYMO(SI) APLINKOS KŪRIMAS. 

 1 uždavinys: Saugios aplinkos kūrimas. 

Socialinio emocinio 

ugdymo programų 

„Paauglystės kryžkelės“ 5-

8 klasėse ir „Laikas kartu“ 

1-4  klasėse vykdymas. 

Socialinio emocinio ugdymo programų vykdymo 

aptarimai. 

Programos „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse ir „Laikas 

kartu“ 1-4  klasėse integruojamos į klasės valandėles. 

ŽM 

Prevencinių programų 

integravimas į ugdymo(si) 

procesą. 

Dalyvavimas VšĮ „GEBU“ nevyriausybinių 

organizacijų projekto, skirto smurto artimoje 

aplinkoje prevencijai, veiklose. 

 

Dalyvavimas Erasmus+ KA2 projekte 
„ATSPARUMAS (RISELIENCE) – Europos 

prevencijos programa jaunimo rizikingo elgesio 

kontekste siekianti išvengti mokinių iškritimo iš 

švietimo sistemos“. Veiklos klasėse. 

 

Savižudybių prevencijos paskaitos „Netylėk“ 7-8 

klasių mokiniams 

 

Mokinių susitikimų su Savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos pareigūnais organizavimas 
 

Policijos komisariato bendruomenės pareigūnių 

paskaitos keliose klasėse. 

 

Savaitės „Be patyčių“ organizavimas 

bendradarbiaujant su Tolerancijos centru  pagal 

Vaiko linijos siūlomas veiklas. 

 

Saugaus eismo pamokos pirmų klasių mokiniams. 

2019-12-12 įvyko VšĮ „Gebu“ seminaras pradinukų 

tėvams, dalyvavo 9 tėvai, nors registravosi 21. 

 

Erasmus+KA2 projekte „ATSPARUMAS (RISELIENCE) 

– Europos prevencijos programą 2019 pavasarį vykdė 
psichologas su 8a ir 8b klasių, 2019 m. rudenį su 5a, 6c 

klasių mokiniais. 

 

Savižudybių prevencinės valandėlės „Netylėk“ " įvyko 

2019-03 mėn. 8a ir 8b klasių mokiniams,  

2019-10-14 8a klasės mokiniams. 

 

2019-10-16 organizuotos policijos pareigūnių paskaitos 

trims septintoms klasėms. 

 
2019-09-23 įvyko 6-8 kl. bendras mokinių, tėvų ir policijos 

pareigūno susirinkimas, tema „Teisinis tėvų švietimas“. 

 

Sąmoningumo mėnuo "Be Patyčių" - 2019 kovo mėnesį, 

dalyvavo visos klasės, pagal atskirą planą. 

Pastaba: 2019-03-21 tik keli tėvai atvyko į susitikimą- 

diskusiją, nors registravosi apie 12-a. 

 

2019-09-09 įvyko saugaus eismo pamokos visoms 

ŽM, ES 

projektų lėšos 



 

Projektas „Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir 

aktyvų gyvenimo būdą“. Pasirašyta jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartis su „Gyvenimo meno“ 

labdaros ir paramos fondu“ 

 

Spręsti mažiau galimybių turinčių vaikų  socialinės 

integracijos problemas, taikant aktyvius 

neformaliojo ugdymo metodus, atitinkančius 

ugdymo tikslus, mokinių amžiaus raidos ypatumus, 
jų ugdymosi poreikius ir interesus, ugdymo srities 

specifiką. 

pirmoms klasėms. 

 

Organizuoti prevenciniai lytiškumo užsiėmimai su 

"Užuovėja": 

2019-03-24-antrokams, 2019-04-05-ketvirtokams, 2019-

11-18-antrokams, 2019-12-16-ketvirtokams. 

 

Saugos instruktažų 

vedimas, priešgaisrinės ir 
civilinės saugos pratybų 

organizavimas. 

1. Saugos instruktažai 1-8 klasių mokiniams; 

2. Organizuoti civilinės saugos mokymai mokyklos 
darbuotojams. Organizuotos priešgaisrinės saugos 

pratybos progimnazijos bendruomenei.  

1.  2019 m. pravesti 220 saugaus elgesio instruktažai 

rengiantis išvykoms. Rugsėjo mėnesį visi mokytojai vykdė 
saugos instruktažus klasėse ir tai fiksavo TAMO dienyne.  

2. 2019-11 mėn. vyko priešgaisrinės saugos pratybos 

progimnazijoje, civilinės saugos mokymai mokyklos 

darbuotojams. 

ŽM, SA 

2 uždavinys: Ugdymosi aplinkų modernizavimas. 

Saugios aplinkos kūrimas – 

planuojami aplinkos 

gerinimo darbai 

modernizavimas, remonto 
darbai 

Planuojamas atlikti remonto darbus 210, 213 

kabinetuose ir rūsyje prie mažosios salės. 

 

Paruošti 102, 107, 111 kabinetus pirmoms klasėms.  
 

Teikti paraišką Vilniaus m. savivaldybei lėšoms 

sporto salės remontui gauti. Negavus lėšų, 

restauruoti tik sporto salės grindų dangą. 

 

Teikti paraišką Vilniaus m. savivaldybei lėšoms 

elektros instaliacijos tvarkymui.  

 

Teikti paraišką Vilniaus m. savivaldybei lėšoms 

vaikų žaidimų aikštelės ir kelių treniruoklių 
įrengimui mokyklos teritorijoje. 

 

Roletų montavimas 007 ir kitose klasėse pagal 

poreikį ir galimybes. 

 

003 kabinete įrengti du buitinius garų surinkėjus. 

Atlikti patalpų remontai: 

204, 104, 203, 213 kabinetuose; 

koridorius rūsyje prie 020 kabineto; 

laiptinės dalis į rūsio patalpas ( prie "Lyros" įėjimo); 
koridorius prie 007 kabineto; 

lauko laiptų aikštelės prie centrinių vartų; 

101 kabineto grindų dangos keitimas; 

sporto salės grindų remontas. 

 

Pakeistos durys 102; 107; 111; 204 kabinetuose. 

 

Įrengta tvora prie įvažiavimo vartų. 

 

Teikti paraišką Vilniaus m. savivaldybei lėšoms elektros 
instaliacijos tvarkymui. Lėšos neskirtos. 

 

Teikta paraiška Vilniaus m. savivaldybei lauko žaidimų 

aikštelės įrengimui, gautas finansavimas, aikštelė įrengta. 

 

003 kabinete įrengti du buitiniai garų surinkėjai. 

Pakeisti mokykliniai baldai: 

SL,PN , 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Planuojama atnaujinti nesaugią grindų dangą 111, 

107 kabinetuose. 

 

Esant galimybėms, įsigyti naujus mokyklinius 

suolus 107, 106, 105 kabinetams. 

110 kab., 107 kab., 106 kab., 129 kab., 203 kab. 

Kabinetų (pagal galimybes) 

aprūpinimas projektoriais, 

ekranais ar modernesne 

įranga. 

Įrengti 2018 metais įsigytus projektorius 216, 215, 

204 kabinetuose. 

 

Pakeisti 2018 metais įsigytus kompiuterius pagal 

numatytą planą.  

 

Žaidimų kambaryje įrengti 2018 metais įsigytus 

televizorių ir xbox žaidimų konsolę. 

 
 

2018 metais įsigyti projektoriai 216, 215, 204 kabinetuose 

įrengti. 

 

2018 metais įsigytus kompiuterius pagal numatytą planą 

pakeisti. 

 

Įrengta įranga žaidimų kambariui, bet nuo 2020 metų 

atsisakyta žaidimų kambario. 

 
Papildomai įsigyti ir įrengti projektoriai: 

104 kab., 007 kab., 123 kab. 

SL, PN 

Mokyklos aktų salės 

apšvietimo ir įgarsinimo 
įrengimas. 

Įsigyti (dalį) ir sumontuoti salės apšvietimą. Įrengtas projektorius aktų salėje.  

Pastaba: mokyklos aktų salės įgarsinimo įrengimas 
planuojamas 2020 metais. 

SL, PN  

 

Pastaba: ŽM – žmogiškieji ištekliai, MK – mokinio krepšelio lėšos, ES – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos, SL – savivaldybės lėšos, 

PSL – savivaldybės lėšos projektams, PN – patalpų nuomos lėšos. 

 

 

PAPILDOMA VEIKLA IR GAUTOS LĖŠOS 2019 METAIS   

 

Veikla Papildomai 

gautos lėšos  

Rezultatas 

Higienos paso gavimas  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos 

apsaugos ministerijos leidimas-higienos pasas 

2019-04-19 Nr. (10-11 14.2.1) LHP - 1223 

Darbo vietų vertinimas  2019-11-26 atliktas visų progimnazijos darbo vietų profesinės 

rizikos vertinimas. 

Atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas darbe. 

Tyrime dalyvavo visų progimnazijos pareigybių darbuotojai. 

Teikta paraiška VŠPC skelbtame ir Vilniaus m. savivaldybės dalinai 

finansuojamame „Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas 

Vilniaus mokyklose“ konkurse.  

 

9000 Eur Pradėtas FabLab dirbtuvių steigimas. 

Atlikti papildomi darbai 007 kabinete: 

perkelta 21 darbo vieta iš informacinių technologijų kabineto, 

atlikti elektros tvarkymo, interneto instaliavimo darbai , gaminti 



 

 

stalai staklėms ir kita. 

Elektros tvarkymo darbai  Elektros apšvietimas koridoriuje prie 020 kabineto; 

elektros apšvietimas 203 kabinete; 
elektros apšvietimascentrinio įėjimo; 

elektros jungties kaitimo pašalinimas  207 kabinete; 

elektros instaliacija kiemsargio patalpose. 

Per Vilniaus m. savivaldybės sistemą pateiktas poreikis lauko darbams ir 
gautas finansavimas  

10000 Eur Įrengta žaidimų aikštelė, keturi treniruokliai ir lauko klasė 

2019-07-09 raštas Vilniaus m. savivaldybės skirtos papildomos lėšos 

įrengti ketvirtą pirmą klasę: baldams įsigyti ir patalpos remontui atlikti.  

3900 Eur Įsigyti mokykliniai suolai mokiniams, atliktas patalpos remontas, 

įsigyti vadovėliai. 

Gavus paramą, įsigytos papildomos priemonės fiziniam ugdymui.  400 Eur Įsigytos priemonės sporto salei 

Vilniaus m. savivaldybė skyrė lėšų  sutarčiai su „Vyturio leidyba“ vykdyti 

2020 metais – elektroninių knygų biblioteka. 

890 Eur Pasirašyta sutartis su „Vyturio leidyba“, organizuotas lietuvių 

kalbų mokytojų ir leidyklos atstovo susitikimas. 

Pagal poreikį padidėjus mokinių skaičiui, organizuotas darbo vietų 

perkėlimas 

 

 Perkelta:  

iš 204 į 104 kabinetą; 

iš 007 į 011 kabinetą; 

iš 104 į 203 kabinetą. 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė  

2020-01-09  


