
 

VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS 

2018-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ, 

VADOVAUJANTIS 2018 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 2018 metų  veiklos plane Rezultatas Ištekliai 

Sudarytas kvalifikacijos 

poreikių ir kvalifikacijos 

kėlimo krypčių planas. 
 

Sudarytas mokyklos 

vadovo, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 
2018 m. 

Pedagogų posėdyje 2017-12-07 Nr. 6 numatytos 

kvalifikacijos tobulinimo kryptys: komunikacijos ir 

santykių kūrimo kryptis, IT taikymas ugdymo procese, 
prevencijos mokymai (patyčių ir smurto, savižudybių 

prevencijos). Konkretus planas nesudarytas, nes 

daugelis mokymų priklauso nuo projektų rengėjų. 

ŽI 

Kvalifikacijos tobulinimas 
progimnazijoje ir už jos 

ribų. Savo progimnazijos 

mokytojų jėgomis 

organizuojami IT mokymai 

1. IKT taikymo tobulinimo mokymų mokytojams 
organizavimas 

2.  Praktinio užsiėmimo: IMO-LEARN technologijų 

interaktyvių kubų taikymo būdai pratybose, pamokose 

organizavimas 

3. 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“ dirbančių 

mokytojų mokymai ir konsultavimas 

4. Interaktyvios lentos naudojimo galimybių plėtra: 
mokymai mokytojams (pagal mokytojų poreikį) 

1.  Organizuoti nemokami mokymai mokykloje „IT 
taikymas ugdymo(si) procese“. Juose dalyvavo 45 proc. 

pedagogų. 

2.  Organizuoti dveji nemokami mokymai mokytojams 

„Praktinio užsiėmimo: IMO-LEARN technologijų 

interaktyvių kubų taikymo būdai pratybose, pamokose 

organizavimas“. 

3. Organizuoti 8 dienų mokymai „Sietuvos“ 

progimnazijos ir trijų mokyklų partnerių mokytojų 

komandoms. Mokymai finansuojami ES projekto 

lėšomis. „Sietuvos“ progimnazija yra pareiškėjas ir 

projekto organizatorius.  
4. 2018 metais mokytojai neišreiškė poreikio 

interaktyvios lentos platesnių galimybių panaudojimo 

mokymams. 

2019 metais planuosime mokymus ar pasidalinimą 

gerąja patirtimi programos „Renkuosi mokyti – 

mokyklų veiklai“ veiklose.  

2018 metais progimnazijos pedagogai, vadovai, 

pagalbos vaikui specialistai kvalifikacijos kėlimui skyrė 

293 dienas.  

MK lėšos – 
1500 Eur, 

savivaldybės 

lėšos – 1200 

eur.; 

nuosavo 

lėšos, 

ES projektas 

– 19.843,45 

eur.,  

nemokami 

mokymai  ir 
dalinimasis 

patirtimi, 

Erasmus 

projektai, 

eTwinning 

programos. 

 

Mokytojų ir administracijos 

atestacijos programos 

įgyvendinimas (jeigu 

atestacija išliktų nuo 2018-

 Mokytojų, kurie ruošiasi atestacijai, konsultavimas 

atestacijos klausimais. 

 Pareiškė norą atestuotis trys prieš vienus ar dvejus 

metus progimnazijoje pradėje dirbti pedagogai. Sudaryta 

atestacijos programa 2019-2020 metams. Atestacijai 

ruošiasi penki mokytojai ir psichologas. 

ŽI 



09-01). Vyko dvi rengimosi atestacijai konsultacijos. 

Dalinimasis patirtimi 

mokykloje ir už jos ribų.  

Bent vienos integruotos 
pamokos organizavimas per 

metus. 

 Integruotos pamokos planuojamos mokslo metų 

pradžioje. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su Pelėdos pradine 

mokykla: 2018-10 mėn. pravesti e-pamokų, naudojant 

Mischief Mouse technologijas,  mokymai mokytojams.  
2018 metais pravesta 14 integruotų pamokų 1-8 klasėse. 

Pamokas organizuoja ir veda du skirtingų dalykų 

mokytojai.  

ŽI 

2 uždavinys: Kokybiškas ugdymo proceso planavimas 

Metinio veiklos plano, 

ilgalaikių planų rengimas, 

atsižvelgiant į mokinių ir 

mokyklos bendruomenės 
poreikius. 

1. Ilgalaikių planų, auklėtojo darbo, integruotų 

programų, neformalaus ugdymo, metodinių grupių 

planuotų veiklų įvykdymo aptarimas darbo grupėse. 

2. Ilgalaikių, auklėtojo darbo, neformalaus ugdymo, 
metodinių grupių planų rengimas 2018-2019 mokslo 

metams. 

Ilgalaikių planų aptarimai ir derinimai vykdomi 06 ir 08 

mėn. metodinių susirinkimų metu.             

Laiku atliktas ugdymo proceso planavimas 2018-2019 

m. m. Parengtas integruotų pamokų planas 2018-2019 
m. m. Parengti klasių auklėtojų planai. 

ŽI 

Specialiojo ugdymo 

paslaugų gerinimas didinant 
specialistų komandą. 

Kokybiškas specialiųjų  

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymasis. 

 Darbuotojų plėtra pagal poreikį. 1. 2018 metais naujai priimti darbuotojai: 

psichologas 0,5 etato; 
socialinis pedagogas 0,25 etato; 

du mokytojo padėjėjai 1,25 etato. 

2. Įvyko 9 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, 5 VGK 

pasitarimai, kurių metu aptartos mokinių ugdymosi ir/ar 

elgesio problemos, priimti sprendimai dėl tolimesnių 

veiksmų. 

3. Penkiems 1-8 klasių mokiniams organizuotas namų 

mokymas. 

4. 2018-01-01 progimnazijoje ugdėsi 31 specialiųjų 

poreikių mokinys, nuo 2018-09-01 ugdosi 32 mokiniai. 

5. Progimnazijos logopedo ir specialiojo pedagogo 
ugdomi  mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, 2018 

metais dalyvavo: 

1) respublikinėje atvirukų parodoje „Linkėjimai 

Lietuvai“ – 5 mokiniai; 

2) tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“ – 4 

mokiniai I pusmetį. Ir 5 mokiniai II pusmetį; 

3) tarptautinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje 

„Pučiu ir kuriu“ – 1 mokinys; 

4) respublikiniame  kūrybiniame konkurse „Mano 

pasakos herojus“ – 2 mokiniai. 

ŽI, SL 

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. 

 2018 metais šiame registre užfiksuota 222 mokinių 

ŽI 



 dalyvavimas. 

2 klasės mokinys laimėjo II vietą Vilniaus m. 2-4 klasių 

mokinių matematikos olimpiadoje 

6 kl. mokinė apdovanota I vietos, du 7 ir 5 kl. mokiniai 

– II vietos, 11 5-8 kl. mokinių - III vietos diplomais 

nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“;  

4 klasės mokinys užėmė III vietą Vilniaus m. 4 klasių 

mokinių anglų kalbos konkurse 

4 kl. mokinys tarptautiniame matematikos konkurse 
„Kengūra“ užėmė I vietą ir 7 kl. mokinė III vietą, o 5 kl. 

mokinys šiame konkurse Vilniaus mieste užėmė VI 

vietą;  

6 kl. mokinys  5-8 klasių matematikos olimpiadoje 

užėmusį III vietą; 

3 klasės mokiniai apdovanoti taure respublikiniame 

kūrybinių darbų konkurse „Dubenėlis šuniukui“; 

didelis būrys įvairių klasių mokinių dalyvavo ir laimėjo 

vietas įvairių dalykų tarptautiniame konkurse 

„Olympis“; 
6 kl. mokiniai dalyvavo, laimėjo I vietas, laureato 

diplomą 48-ame  Taivano provincijos, Kinijos 

respublikos tarptautiniame mokinių piešinių konkurse; 

Japonijos 18-ame tarptautiniame piešinių konkuse 

„Kalendorius“;  

Prizines vietas laimėjo 5-7 klasių mokiniai 

nacionaliniame „18-as Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ konkurse; 

7 klasės mokinė dalyvavo „Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai“ varžybose; 

8 klasės mokiniai dalyvavo LR konstitucijos egzamine; 
6 klasės mokiniai dalyvavo Micro:bit varžybose, 

laimėtos I ir III vietos; 

pradinių klasių mokinių komanda I vietą laimėjo 

Vilniaus miesto ir regiono kvadrato varžybose. 

 

Skirtos padėkos ar diplomai už: 

7 kl. mokinių komandai ir mokyklai už dalyvavimą 

kūrybinių darbų parodoje- dirbtuvėse „Žemės menas: 

idėja šimtmečiui“; 



dvi 7 ir 8 kl. mokinės už labai gerai atliktą vertimą iš 

anglų kalbos; 

tarptautinis dailės konkursas Nova Zagorje dvi mokinės 

apdovanotos diplomais; 

pradinių klasių mokytojai ir mokiniams už dalyvavimą 

piešinių konkurse, skirtame Europos kalbų dienai, 

dviem 3 kl. mokinėms – laureatėms, ir vienai –III vietos 

laimėtojai; 

muzikos ir vokiečių kalbos mokytojams už dalyvavimą 

vokiečių dainos konkurse; 
pradinių klasių mokytojai už dalyvavimą vaikų kūrybos 

konkurse „Palinkėjimas Vilniaus medžiui“; 

dviem pradinių klasių mokytojoms už 3-4 kl. mokinių 

parengimą diktato konkurso „Mažųjų diktantas“ II 

etapui; 

pradinių klasių mokytojai už Vilniaus m. savivaldybės 

finansuojamame projekte „Kalėdų spalvos“; 

dideli laimėjimai dailės srityje 48 – pasaulio vaikų meno 

konkurse Taivanyje; 

6 kl. mokinės dalyvavo „2018 metų tautų draugystės 
kalendorius“(The E-twinning calendar of friendship 

2018); 

5 klasių mokiniai dalyvavo kalėdinių kompiuterinių 

atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“; 

konkursas „Olympis“; 

6 kl. Mokiniai dalyvavo Č. Kudabos geografijos 

konkuse; 

„Lietuvos istorijos žinovo 2018“ ir kiti. 

Mentoriaus skyrimas 

jaunam pedagogui 

 

 Skirti mentorių jaunam pedagogui. Nuo 2017- 11 mėn. vienam pradinių klasių mokytojui 

skirtas pradinių klasių mokytojas mentorius. 

Mokytojui mentoriui skirta 2017-2018 m. m. – 2 

savaitinės val. ir 2018-2019 m. m. – 300 metinių 

valandų šiai veiklai vykdyti.  

Vyksta nuolatinis pedagogų bendravimas ir 

bendradarbiavimas, teikiama dalykinė metodinė 
pagalba. 

MK, ŽI 

 Paraiškos projektui 

„Renkuosi mokyti-mokyklų 

kaitai” rengimas ir sėkmės 
atveju dalyvavimas 

2018 m. Pateikta paraiška VšĮ „Mokyklų tobulinimo 

centro“ paskelbtam konkursui ,,Renkuosi mokyti – 

mokyklų kaitai“.  

2018-04 mėn. progimnazija buvo atrinkta į I-ąjį etapą, 

įvyko individualus pokalbis su mokyklos direktoriumi. 

Mokykla pateko į mokyklų, praėjusių atranką, būrį. 05 
mėn. MTC organizavo mokinių, tėvų, mokytojų 

MTC lėšos 



projekte. apklausą. Išvados pateiktos progimnazijai. 

Į progimnaziją dirbti 1-oje klasėje turėjo atvykti 

projekte dalyvaujanti ir norinti tapti  mokytoja projekto 

narė. Deja, 07 mėn. mokytoja pasitraukė iš projekto 

veiklos. 

Progimnazijoje sudaryta pokyčio komanda iš 6 narių. 

Projektas organizuoja nemokamus mokymus komandos 

nariams ir pagal pokyčio poreikį 2019-2020 metais 

visiems mokyklos pedagogams. 

Sudarytas pokyčio planas dvejiems metams, 
progimnazijai skirtas konsultantas. Progimnazija 

bendradarbiaus su Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto inžinerijos licėjumi ir Vilniaus Šilo 

mokykla. 

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

Kubų klasės įkūrimas, 

aprūpinimas naujomis 

technologijomis 

2017 metų savivaldybės lėšomis finansuojamo 

Mokyklų bendradarbiavimo projekto įgyvendinimas. 

1. Įkurta informacinių technologijų klasė. 

2. Progimnazija įsigijo interaktyvų ekraną su stovu, 

atnaujino kompiuterį. Iš projekto lėšų įsigijo 9 IMO-
LEARN  kubus. 

3. Metų eigoje iš 2 proc. lėšų įsigyta dar 15 kubų. 

Savivaldybės 

lėšos 2250 

eur. 
5583,3 Eur 2 

proc. lėšos 

Naujo metodo taikymas:  

IMO-LEARN technologijų 

taikymas logopedinėse 
pratybose, pamokose 

1. Mokymai mokytojams; 

2. IMO-LEARN interaktyvių kubų panaudojimas 

pamokose. 

1. Organizuoti dveji nemokami mokymai mokytojams. 

Mokymuose dalyvavo 13 proc. pedagogų. 

2. Progimnazijos logopedas ir specialusis pedagogas 
apie 5 proc. savo veiklos laiko sėkmingai naudojo kubus 

darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. 

5 proc. pradinių klasių mokytojų panaudoja 

interaktyvius kubus savo veikloje. 

3. Kubai - kitokia sėdėjimo forma, kuri nuolat 

naudojama 009 kabinete.  

ŽI 

ES projekto metodo 

taikymas pradinių klasių 

ugdymo(si) procese 

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“ 

1. Projekte dalyvauja 6 pedagogų komanda. Nuo 2018-

09 mėn. pradinių klasių mokytojai, dalyvaujantys 

projekto veikloje, pradėjo taikyti grupinio darbo metodą 

ugdymo metu. 

Projekto eigoje šios komandos nariai turi sukurti po 

vieną filmuką apie taikomą darbo metodą ir šie 

produktai bus talpinami internetinėje erdvėje, vyks 

pasidalinimas gerąją patirtimi.  

Ir kiti mokyklos mokytojai noriai mokosi iš kolegų. 
 

 

ES projekto 

lėšos 



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. 

 

Apie  kiekvieno mokinio asmeninę pažangą kalbėta 

mokytojų susirinkimų, posėdžių, metodinių būrelių 

susirinkimų metu. 
Kiekvieno mokinio asmeninė dalyko pažanga 

fiksuojama vertinant kaupiamuoju balu, dalykų 

mokytojai mokinius skatina atlikti įvairias užduotis, 

pritaiko jas pagal mokinių pomėgius ir gebėjimus.  

Mokiniai turi asmeninius dalykų pažangos lapus, 

kuriuose mokytojais kartu su mokiniais fiksuoja gautus 

atsiskaitymų įvertinimus ir juos analizuoja. Mokiniai 

rašo refleksijas, aptaria su mokytojais savo asmeninių 

gebėjimų tobulinimą ir aukštesnio arba stabilaus 

vertinimo buvimą. 
Mokytojai kiekvienoje pamokoje stebi mokinių daroma 

pažangą, analizuoja su kokiais sunkumais susiduria 

mokiniai, teikia jiems papildomas dalykų konsultacijas. 

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

darbo grupės vadovas – metodinės grupės pirmininkas 

Mokinio individualios pažangos modulio TAMO 

dienyne analizė, mokinių individualios pažangos 

vertinimo projekto rengimas. 

Metodinė progimnazijos taryba parengė skaidres apie 

individualią mokinių pažangą ir pristatė jas 2018-10-30 

Bendrame pedagoginių darbuotojų susirinkime. 

ŽI 

Skatinama mokinių 

saviraiška, aktyvus 

dalyvavimas neformaliame 

ugdyme, įvairiuose 
projektuose, renginiuose ir 

kt.  

1. Neformalusis ugdymas mokykloje. 

2. Netradicinės pamokos. Pamokas vedė tėvai. 

3. Edukacinės išvykos. 

4. Konkursai ir olimpiados. 
5. Kultūros pasas. 

 

 

1. Mokykloje neformalaus ugdymo veiklas 2017-2018 

m.m. vykdė  13 (lankė 340 mokinių) būrelių iš ugdymo 

plano valandų ir 12 mokamų (lankė 157 mokiniai) , kur 

paslaugas teikia ateinantys pedagogai.  
2018-2019 m. m. 19 būrelių  (lanko 435 mokiniai) iš 

ugdymo plano valandų ir 17 mokamų ( lanko 277 

mokiniai). 

2. Vyko 29 netradicinio ugdymo pamokos netradicinėse 

aplinkose: Lietuvos nacionaliniame, MO, Pinigų, 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Energetikos ir 

technikos muziejuose, Vilniaus rotušėje, Medininkuose, 

M.K. Čiurlionio namuose, LEU oranžerijoje, 

Tolerancijos centre, Vitražo manufaktūroje, Vilniaus 

planetariume. Šių pamokų veiklose dalyvavo 804 
mokiniai. 

ŽI 



Mokiniai dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės 

organizuotame projekte " Diena be mokyklos-pažink, 

kaip veikia Vilnius" (I etapas) . Projekto tikslas - 

mokymasis netradicinėse aplinkose. 

3. Organizuota 166 edukacinės, kultūrinės, sportinės 

išvykos.  

4. Mokiniai dalyvavo konkursuose ir olimpiadose: 

Vilniaus m. 5-8 kl. mokinių meninio skaitymo, 1-4 kl. 

meninio skaitymo, 5-8 kl.mokinių istorinių žinių 

konkurse „Vilniaus išminčius“, 5-8 kl. istorinių žinių 
konkurse „Istorijos žinovas“(finalinis etapas), 2-4 kl. 

anglų klb. konkurse „Ennglish is great“, XIII 

nacionalinaime Č. Kudabos geografijos konkurse, 

Vilniaus m. „Mažųjų diktanto“ konkurse, Vilniaus m. 

mokinių vokiškos dainos festivalyje, Vilniaus m. 6-9 kl. 

mokinių rusų klb. olimpiadoje, Vilniaus m. 3-4 kl. 

mokinių anglų klb. olimpiadoje, Vilniaus m. 2-4 kl 

mokinių matematikos olimpiadoje, Vilniaus m. 8 kl. 

mokinių lietuvių klb. olimpiadoje.  

Mokiniai dalyvavo sportinėse važybose: 
1) Lietuvos mokyklų žaidynėse: kvadrato, estafečių, 

krepšinio, lengvosios atletikos varžybose.  

2) VšĮ "Sveikas miestas" organizuojamose kvadrato 

varžybose. 

3) Tarpklasinėse varžybose "Sietuvos olimpiada". 

4) Kitose miesto organizuojamose varžybose ir sporto 

šventėse. 

Dideli mokinių pasiekimai IT srityje. „Sietuvos“ 

progimnazijos mokiniai ir IT mokytoja ES 

programavimo savaitė 2018 CodeWeek projekte. 

Mokykla įtraukta į CodeWeek svetainės žemėlapį: 
http://events.codeweek.eu/, organizuoti mokymai 

mokykloje vaikams, mokytojams, tėvams.  

Pateikė paraišką konkursui, kuriame mokyklai laimėjo 

3D spausdintuvą. Dalyvavo VGTU kūrybinėse 

dirbtuvėse „Linkmenų fabrike“, kur buvo surenkamas 

spausdintuvės ir vyko mokymai. 

IT mokytoja nominuota kaip inovatyviausia mokytoja 

(viena iš trijų mokytojų Lietuvoje). 

Kompiuteriukų paramos fondas „Sietuvos“ 

http://events.codeweek.eu/


progimnazijos IT mokytoją atrinko ir dalyvaus projekte 

„Kompiuteriukų ralis“. Rėmėjai mokyklai skirs 

kompiuteriukų klasės priedų įrangos komplektą, kurį 

sudarys16 darbo vietų, skirti BBC micro:bit 

kompiuteriukai ir jiems reikalingi elektronikos priedų 

rinkiniai. 

5. Nuo 2018 metų spalio mėn. startavo dalyvavimas 

kultūros paso renginiuose. Šiais metais organizuoti 5 

renginiai, dalyvavo 387 pradinių klasių mokiniai.  

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. 

1. Dalykiškas ir konstruktyvus metodinės tarybos 
veiklos vykdymas. 

2. Nuolatinis ir dalykiškas metodinių grupių narių 

bendradarbiavimas rengiant planus, aptariant mokinių 

pažangą, vertinimą. 

3. Bent du kartus per mokslo metus į ugdymo(si) 

procesą įtraukti mokinių tėvus. 

4. Ugdomosios veiklos organizavimo - pamokų 

stebėjimas, aptarimas. 

 

1-2. Mokytojai įtraukiami į darbo grupes: 
2018 m. spalio 12 d. įsak. Nr. V- 124 

„Dėl mokytojų darbo mokinių rudens atostogų metu“. 

Sudarytų grupių nariai nagrinėjo įvairius klausimus ir 

parengė projektus arba pristatymus: 

1) Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių analizė, 

rengimas tvirtinimui; 

2) Pedagogo etikos kodekso parengimas tvirtinimui; 

3) 2018 m. atliktos apklausos dėl lietuvių kalbos ir 

literatūros bei matematikos pamokų kokybės 

įsivertinimo analizė ir kokybės gerinimo plano 

sudarymas, 
4) 2018 m. atliktos apklausos apie mokyklos veiklos 

kokybę analizė ir kokybės gerinimo plano sudarymas; 

5) Mokinio individualios pažangos modulio TAMO 

dienyne analizė, mokinių individualios pažangos 

vertinimo projekto rengimas; 

6) Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ priemonių projekto 

pristatymas pradinių klasių mokytojams; 

7) Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos mokinio taisyklių 

atnaujinimas. Projekto rengimas tvirtinimui. 
3. 2018 metais 5 pamokas organizavo tėvai. 

4. 2018 metais stebėtos ir aptartos  12 mokytojų ir 

mokinių veiklos pamokose. 

ŽI 

Mokyklos tradicijų kūrimas 

bei puoselėjimas. 
 

Tradicinis renginys progimnazijos bendruomenei 

„Žydintys šeimų sodai 2018“.  

2018 metų šeimų šventė organizuota gegužės mėnesį. 

Jje vyko mokinių ir tėvelių darbų, kepinių, rankdarbių 
mugė, kurios metu surinktos lėšos skirtos Lietuvos 

vaikų vėžio asociacijai „Paguoda“. Surinktas lėšas 540 

ŽI 



eurų į asociacijos fondą pervedė įstaigos tarybos 

pirmininkas. 

Renginyje organizuotos menų dirbtuvės, sportinės šeimų 

varžybos. 

Progimnazijai skirta asociacijas „Paguoda“ padėka. 

Projektų rengimas ir 

vykdymas (pagal kiekvienų 

mokslo metų veiklos planą). 

Dalyvauti ŠMM ir Vilniaus miesto savivaldybės 

skelbiamuose projektuose. 

1. Teikta paraiška Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centrui iš Europos Sąjungos lėšų 

finansuojamam projektui „Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr.09.2.2-ESFA-V-729-01-

0001) kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo 

edukacinė veikla. 

2. Teikta paraiška Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centrui iš Europos Sąjungos lėšų 

finansuojamam projektui„Neformaliojo vaikų švietimo 
paslaugų plėtra“. Projektas finansuojamas pagal 2014–

2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų 

veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-

ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo 

įvairovės ir prieinamumo didinimas“. 

3. UPC projektas „Pažink valstybę“. Projekto veiklas 

vykdė istorijos mokytoja su mokiniais. Ši komanda 

2018-11-23 projekto pristatė dalyvavo parodoje 

„Litexpo“ centre. 

4.  Rengėme ir teikėme Ugdymo plėtotės centrui (UPC) 
paraišką dalyvauti atrankoje Visos dienos mokyklos 

modelių išbandymui, tam gautas Vilniaus m. 

savivaldybės pritarimas. Šiam projektui mokykla 

nepasirinkta, bet sėkmingai startavo  8 Vilniaus m. 

savivaldybės finansuojamos visos dienos grupės. Jose 

užimti  214 pradinių klasių mokiniai. 

5. Progimnazija įtraukta į ES lėšomis finansuojamą 

projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“ (NR.09.1.3-CPVA-V-704-02-

0001). 2018 m. mokykla gavo daug prieonių ir metodinę 
medžiagą 1-4 klasėms šio projekto veikloms vykdyti. 

Paskirti du pedagogai, kurie supažindino mokytojus su 

gauta medžiaga, tvarko ir prižiūri šias priemones. 

6. Rengėme ir teikėme Ugdymo plėtotės centrui (UPC) 

paraišką dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio 

ŽI 



ugdymo informatikos turinį. Progimnazija į šį projektą 

nepateko. 

7. Rengėme ir teikėme Ugdymo plėtotės centrui (UPC) 

paraišką dalyvauti atrankoje „Integralaus 

gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 klasėms“ 

išbandyme. Progimnazija įtraukta į šio projekto veiklas. 

Veiklose dalyvaus biologijos, chemijos, fizikos dalykų 

pedagogai. 

8. Mokiniai dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės 

organizuojamame ekologiniame projekte "Kas mes be 
jų? Žalieji mūsų broliai".  

9. Ugdymo karjerai projektas - "Šok į tėvo klumpes". 

Organizatorius _Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras. 

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 1. Įvyko 9 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, 5 VGK 

pasitarimai, kurių metu aptartos mokinių ugdymosi ir/ar 

elgesio problemos, priimti sprendimai dėl tolimesnių 
veiksmų. 

2. Vyko pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai Step. 

Juose dalyvavo 12 tėvų. 

ŽI 

Savalaikis ir kokybiškas 

socialinės pedagoginės 
pagalbos mokiniams 

teikimas. Patyčių 

prevencijos, socialinių 

emocinių programų 

vykdymo priežiūros 

vykdymas. 

1. Policijos komisariato bendruomenės pareigūnių 

paskaitos keliose klasėse. 
2. Savaitės „Be patyčių“ organizavimas pagal Vaiko 

linijos siūlomas veiklas. 

3. Mokinių susitikimų su Savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos pareigūnais organizavimas 

1. Bendruomenės pareigūnių paskaitos apie patyčias, 

netinkamą bendravimą socialinėje erdvėje, gąsdinimus 
bei atsakomybę už tai 6c ir 7a klasių mokiniams. 

Dalyvavo 45 mokiniai. 

2. 2018-03 mėn. Mokiniai dalyvavo Savaitės “Be 

patyčių” įvairiose veiklose. 

3. Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnių 

paskaitos apir Viešąją tvarką 5-8 klasių mokiniams. 

Dalyvavo 247 mokiniai. 

2018-09 mėn. organizuotos saugaus eismo pamokos 

pirmų ir antrų klasių mokiniams. 

ŽI 

  Progimnazija glaudžiai bendradarbiavo su Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuru (VVSB). Organizuotos 

paskaitos mokiniams: 

1) „Sveikos akys“ – 3-5 kl. mokiniams, dalyvavo 119 

mokinių; 

2) „Sveika šypsena“ – 1-8 kl. mokiniams, dalyvavo 180 
mokinių; 

3) „Lytinis brendimas“ – 6-8 kl. mokiniams, dalyvavo 

ŽI 



76 mergaitės; 

4) „Traumos, pirmoji pagalba“ – 1-4 kl. mokiniams, 

dalyvavo 239 mokiniai,; 

5) „Saugumo akademija“ – 1 kl. mokiniams, dalyvavo 

98 mokiniai. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimas, įtraukiant visą 

progimnazijos bendruomenę 

ir rezultatų analizė bei 

viešinimas. 

1) Nacionalinio egzaminų centro vykdomi pasiekimų 

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

2) Mokyklos veiklos įsivertinimo vykdymas: ugdymo 

proceso kokybės, pažangos tyrimas įtraukiant visus 

bendruomenės narius. 

 

1. 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/ 

Galime pasidžiaugti, kad lyginant su 2017 metų 

rezultatais, 2018 metų rezultatai pagerėjo. 

2. 2018 metais pasitelkus IQES Online Lietuva 

instrumentus, atliktos apklausos: 
1) Dėl bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir 

pažangos, 

2) Mokinių grįžtamasis ryšys apie lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokos kokybę, 

3) Mokinių grįžtamasis ryšys apie matematikos 

pamokos kokybę, 

4) Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę,  

5) Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo 

kokybę. 

Vidaus įsivertinimo rezultatai aptarti 2018-08-29 

Mokytojų tarybos posėdyje Nr.6.  
3. Progimnazija teikė duomenis ŠMM apklausoje „Dėl 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrosios programo įgyvendinimo mokyklose“. 

4. Atliktas bibliotekos veiklos vertinimas. 

5. Mokyklos mokytojai bei mokinių tėvai dalyvavo 

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų 

fakulteto Psichologijos katedros docentės tyrime. 

6. Atlikta dviejų klasių tėvelių apklausa prieš rengiant 

paraišką Visos dienos grupės veiklos išbandyme. 

ŽI 

3 uždavinys: Stiprios savivaldos kūrimas.  

 Aktyvi mokyklos tarybos 

veikla, kuri įtraukiama į 

planuojamų veiklų, 

rengiamų dokumentų 

svarstymą.  

 Įvyko 5 mokyklos tarybos posėdžiai. Nagrinėti įvairūs 

progimnazijos gyvenimui aktualūs klausimai. 

Apžvelgtas mokyklos planavimas, teikta metų veiklos 

ataskaita, 2 proc. išlaidų planavimas ir kiti. 

ŽI 

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


Aktyvi mokinių tarybos 

veikla. Mokinių tarybos 

dalyvavimas įvairiose 

veiklose. 

 2017/2018 m.m.  mokinių tarybai priklausė 15 mokinių 

iš 5-8 kl. Mokinių tarybos pirmininkė buvo Gabrielė 

Plumpaitė. 

Mokinių tarybos tikslas - atstovauti ir ginti mokinių 

teises bei interesus, plėtoti mokinių ir mokytojų 

kūrybišką veiklą, bendravimą.  

Kiekvienais metais mokinių taryba nusimato tam tikras 

veiklas. 2017-2018 m.m.  mokinių taryba buvo 

suplanavusi 14 renginių. Iš jų suorganizavo 11 (pvz. 

kino vakaras, kalėdinė kepinių mugė, mokytojų diena, 
mokinių diskoteka, vasario 16-osios eisena ir kt.), 

dalyvavo keletoje projektų, tokių kaip kaip „Daug tautų 

po vienu stogu“, „Lenkija ir Lietuva bendru keliu“ ir kt. 

Neįgyvendintas liko tik projektas „Sietuvos talentai“. 

Tarybos veikloje mokiniai ne tik organizuoja renginius, 

gamina iliustracijas, rašo scenarijus, apipavidalina 

planus, siūlo savo idėjas, smagiai geria arbatą :), tačiau 

taip pat sprendžia mokinių ir mokytojų problemas. 

Mokiniai dalinasi patirtimi, perduoda žinią ir 

pasiūlymus kuratoriui, o šis - administracijai. Taip pat 
mokinių taryba ieško konflikto sprendimo būdų, siūlo 

įvairius pasiūlymus dėl mokyklos aplinkos ir mokslo 

gerinimo, diskutuoja įvairiais klausimais, bendrauja ir 

bendradarbiauja su kitomis mokyklų organizacijomis.  

ŽI 

4 uždavinys: Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas. 

Bendradarbiavimas su 

kitomis įstaigomis. 

 Vilniaus m. savivaldybės padėka už puikų Lietuvos 

mokinių technologijų olimpiados rajono (miesto) etapo 

organizavimą ir vykdymą; 

Justiniškių seniūnijos padėka už Vilniaus m. Justiniškių 
seniūnijos bendrojo ugdymo mokyklų sporto šakų 

trikovės varžybų organizavimą; 

Kaišiadorių rajono savivaldybė dėkoja už Lietuvos 

šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“ dalyvių iš 

Kaišiadorių rajono apgyvendinimą; 

VU Filosofijos fakultetas dėkoja už dalyvavimą tyrime 

„Ankstyvasis skaitymo ir rašymo sunkumų 

atpažinimas“; 

Bendradarbiaujama su lopšeliu-darželiu „Saulėgrąža“, 

Pelėdos pradine mokykla. 
2018 m. pasirašytos darbų ir paslaugų sutartys su 

ŽI 



Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo 

centru, Švietimo mainų paramos centru, Lietuvos 

nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos neformaliojo 

švietimo centru, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centru“, 

Ugdymo plėtotės centru. 

Bendradarbiavimo su 

Mykolo Biržiškos gimnazija 

galimybių paieška. 

Mokyklos vadovo susitikimai su pasirinktu vadovu- 

mentoriumi Biržiškos gimnazijos direktoriumi pagal 

pačių sudarytą darbinių susitikimų planą Vadovų ir 

mentorių mokymų metu 2017-10-11 mėn. 

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras iniciavo projektą 

„Pradedančiųjų vadovų mokymai“ . Mokyklos vadovė 

Daina Valackienė  dalyvavo šiame projekte.. D. 

Valackienės mentoriumi tapo Biržiškos gimnazijos 

direktorius. Dvejus metus vyko mokymai ir seminarai. 

„Sietuvos“ progimnazijos ir Biržiškos gimnazijos 

vadovai organizavo susitikimus ir diskusijas įvairiais 

klausimais. 

Sėkmingai bendraujama ir programai pasibaigus. 

ŽI 

Bendradarbiavimas su 

išvykų organizatoriais, 

organizuojant mokinių 

išvykas. 

 Mokykla bendradarbiauja su kelionių ir išvykų 

organizatoriais: 

UAB "Kiveda", turizmo agentūra “F-travel”,VšĮ Trakų 

švietimo centru,  Vilniaus technologijų ir verslo centru, 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 

MK, SA, 

Kultūros 

pasas 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais 

 1. 2018-10-11 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. 

2. 2018-12-11 3 val. nemokamas praktinis seminaras 

tėvams „Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir 

pagalbos vaikams galimybės“. Dalyvavo 8 tėvai. 

ŽI 

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. 

1. Seminaras mokytojams „Pozityvaus elgesio 

konstravimas individuliu, klasės ir mokyklos lygiu“. 

2. Socialinio emocinio ugdymo programų vykdymo 

aptarimai. 

1. 80 proc. mokyklos pedagogų dalyvavo seminare 

„Pozityvaus elgesio konstravimas individuliu, klasės ir 

mokyklos lygiu“; 

2. Socialinis pedagogas organizavo vieną susitikimą su 

5-8 klasių auklėtojais. Dalyvavo 90 proc. 5-8 klasių 

auklėtojų. Aptartos programos „Paauglystės kryžkelės“ 

sėkmės ir nesėkmės. 

MK 

Prevencinių programų 

integravimas į ugdymo(si) 

procesą. 

1. Savižudybių prevencijos paskaitos „Netylėk“ 8 

klasių mokiniams. 

2. Savižudybių prevencijos ir intervencijos ASIST ir 

1. Planuotos savižudybių prevencijos paskaitos 

„Netylėk“ 8 klasių mokiniams nepravestos, tai 

planuojama 2019 metais. 

ŽI, ES 

projektų lėšos 



Safe TALK mokymai mokytojams. 

3. Dalyvavimas Erasmus+ KA2 projekte 

„ATSPARUMAS“ (RISELIENCE) – Europos 

prevencijos programa jaunimo rizikingo elgesio 

kontekste siekianti išvengti mokinių iškritimo iš 

švietimo sistemos“. 

4. Mokymai pedagogams. 

2. 2018-11-29 vyko savižudybių prevencijos mokymai 

mokytojams ir tėvams. Juose dalyvavo 11 mokytojų ir 3 

mokinių tėvai. 

3. Projekte „ATSPARUMAS“ apmokyti du pagalbos 

mokiniui specialistai.  Atliktas 7-8 klasių mokinių 

atsparumo tyrimas, kuriame dalyvavo 75 mokiniai. 

Tyrimo rezultatai paskelbti mokytojams. Gauta 

metodinė medžiaga. Šios veiklos bus tęsiamos. 

Progimnazijai skirta LiMSA padėka už dalyvavimą 

projekte „Leisk man būti vaiku“ ir galimybę mokyti 
mokinius ir jų tėvus smurto prevencijos tema. 

Vilniaus Pedagoginės Psichologinės tarnybos 

(Resilience, Erasmus+) padėka „Sietuvos“ 

progimnazijai už bendradarbiavimą įgyvendinant 

tarptautinį projektą Erasmus + KA2 „ATSPARUMAS – 

Europos prevencijos programa skirta ankstyvojo 

mokinių iškritimo iš švietimo sistemos prevencijai 

jaunimo rizikingo elgesio kontekste“( Nr 2016-1-PL01-

KA201-026292). 

4. Mokymai mokytojams „Pozityvaus elgesio 
konstravimas individualiu, klasės ir mokyklos 

lygmeniu“. Dalyvavo 28 pedagogai. 

Projekto „Be iliuzijų“ paskaita apie naujausias 

psichoaktyvias medžiagas Visuomenės sveikatos biure. 

Dalyvavo keturi 6-7 klasių auklėtojai. 

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.  2018 m. pravesti 166 saugaus elgesio instruktažai 

rengiantis išvykoms. Rugsėjo mėnesį visi mokytojai 

vykdė saugos instruktažus klasėse ir tai fiksavo TAMO 

dienyne.  

2. 2018-11 mėn. vyko priešgaisrinės saugos pratybos 

progimnazijoje, civilinės saugos mokymai mokyklos 

darbuotojams. 

ŽI, SA 

Mokyklos aptvėrimas ir 

teritorijos apsaugos 

priežiūros organizavimas. 

1. Nupjauti du  prieš mokyklą augančius avarinės 

būklės žilvičius (2017 m. gautas Vilniaus m. 

Savivaldybės leidimas) 

2. Baigti tvoros montavimo darbus: įrengti vartus. 

Nuolat taisyti gyventojų sulaužytas ar išardytas tvoros 

vietas. 

1. Nupjauti prieš mokyklą augantys avarinės būklės seni 

medžiai.  

2. Baigti tvoros tvėrimo darbai. Įrengti papildomi dveji 

vartai. Pagal poreikį atliekami tvoros remonto darbai. 

PN, SL 

Mokyklos vidinių erdvių 

(pagal galimybes): 

1. Įrengti paaukštintus turėklus laiptinėje į cokolinį 

aukštą, kur randasi mažoji sporto salė ir muzikos 

1. Įrengti paaukštinti saugos reikalavimus atitinkantys 

laiptų turėklai į cokolinį aukštą prie mažosios sporto 

SL, NL, MK,  

5100 Eur, 



mokomųjų kabinetų, 

koridorių, fojė atnaujinimo 

– remonto darbų 

organizavimas ir vykdymas, 

durų keitimas. 

kabinetas. 

2. Planuojama atlikti remonto darbus kabinetuose: 

009, 015, 016, 217. Sudarytas darbų planas gali būti 

koreguojamas, atsižvelgiant į finansines ir fizines 

galimybes, atsiradus nenumatytiems darbams. 

3. Roletų montavimas klasėse, salėje (pagal atskirą 

planą). 

4. Įrengti ar atstatyti darbo vietas 009, 015, 016, 217 

kabinetuose. 

5. Pakeisti higienos reikalavimų neatitinkančius 
šviestuvus 141, 142 kabinetuose 

6. Pakeisti avarinės būklės grindų dangą 102 kabinete. 

7. Rašymo lentų keitimas ar atnaujinimas 105, 107, 

203,102, 104, kabinetuose. 

salės. 

2. Atliktas mokyklos laiptų pakopų remontas – 

išbetonuotos ištrupėjusios laiptų pakopos. 

3. Atliktas pilnas remontas: 009, 010, 011, 104, 217 

kabinetuose.  

4. Po remonto atstatytos darbo vietos: 009, 010, 011, 

104, 217 kabinetuose. 

5. Papildomai suremontuoti dveji tualetai prie aktų 

salės. 

6. Pakeista grindų danga 102 ir 104 kabinetuose. 
7. Sutvarkyta elektros instaliacija ir šviestuvai 010, 011, 

015, 016, 104, 217, 142 kabinetuose. 

8. Įrengtas rozečių tinklas 217 kabinete. 

9. Languose sumontuoti roletai: aktų salėje, 225, 006, 

211, 209, 110, 210, 206, 108, 101, 106 kabinetuose.         

10. Nupirkti mokykliniai suolai 009, 109, 207, 206 

kabinetams. 

11. Nupirktas kėdžių komplektas aktų salei. 

2760 Eur 

2 proc. lėšų 

Mokyklos aktų salės 

apšvietimo ir įgarsinimo 

įrengimas. 

Įsigyti (dalį) ir sumontuoti salės apšvietimą. 1. Įrengtas projektorius aktų salėje. 

2. Įrengti keli prožektoriai salės apšvietimui renginių 

metu.  

SL, NL 

Siekis, kad būtų įrengta  

mokinių išlaipinimo aikštelė 

„KISS AND RIDE” kitoje 

Taikos gatvės pusėje prie 

mokyklos.  

 Progimnazija 2017 metais pateikė prašymą Vilniaus m. 

savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentui. 

Vilniaus m. savivaldybė įtraukė atsižvelgė į prašymą ir 

šį darbą įtraukė 2018 m. I pusmečio darbų planą.  

2018 metų pavasarį „KISS AND RIDE” sustojimo 

aikštelė prie mokyklos Taikos gatvės kitoje pusėje buvo 

įrengta. 

SL 

2 uždavinys:  Ugdymosi aplinkų modernizavimas. 

ES finansuojamo projekto  

technologijos taikymas 

ES finansuojamo projekto - grupinio darbo, kai 

mokiniai grupėse mokosi vieni iš kitų taikymas. 

ES projekto lėšomis įsigytos lentos ant suolų grupiniam 

darbui, lenta ant ratukų. Priemonės grupiniam darbui 

009 kabinete.  

ES  

Gamtos mokslų kabineto 

aprūpinimas planšetėmis  

 1. Gamtos mokslų kabinete prie kiekvieno mokinio 

suolo įrengtos elektros rozetės. Sudaryta galimybė dirbti 

su mikroskopais. 

2.  Progimnazija įsigijo 27 planšečių komplektą.  

Su planšetėmis planuoja dirbti 5-8  mokiniai biologijos 

pamokose ir  pradinė klasė, kuri dirba su e-pratybomis. 

PN, SL 

Kabinetų (pagal galimybes) 204, 009 kab. – projektorius, ekranus (pagal galimybes 1. Pakeista ar atnaujinta kompiuterinė įranga 003, 006, SL, 2 proc. 



aprūpinimas projektoriais, 

ekranais ar modernesne 

įranga. 

ir daugiau) 

 

110, 123, 206, 207, 109, 142 kabinetuose. 

2. Įrengti projektoriai 006, 110, 214 kabinetuose. 

3. Nupirkti 4 projektoriai. 

4. Progimnazija įsigijo interaktyvų ekraną ir stovą 

ekranui 009 kabinetui . 

5. Įsigyti 9 IMO-LEARN  kubai su technologine dalimi 

ir 15 kubų be jos. 

6. Atnaujintos Microsoft Mishief Mouse technologijos – 

įsigytas naujas kompiuterinių pelių komplektas epeliukų 

pamokoms.  

Atnaujinta mokyklos  

internetinė svetainė, 

kokybiška informacijos 

sklaida.   

Mokyklos interneto svetainės atnaujinimas. Bendradarbiaujant su UAB „Sivos studija“ 2018 metais 

atnaujinta mokyklos interneto svetainė: 

www.sietuvos.vilnius.lm.lt   

PN 

  Bendradarbiaujant su UAB „ASSECO LIETUVA“ 

bibliotekoje atnaujinta programinė įranga MOBIS 

(versija 4), kuri padeda pakeisti tradicinius bibliotekos 

darbo metodus, žengti svarbų žingsnį į informacinių 
technologijų amžių ir leidžia visiškai automatizuoti 

bibliotekos darbą: kataloguoti, komplektuoti fondus, 

aptarnauti skaitytojus, pateikti katalogą intranete ir 

internete, apskaityti ir valdyti visus bibliotekinio darbo 

procesus bei duomenų bazės perkėlimas į centralizuotą 

infrastruktūrą. 

SL 

3 uždavinys: Mokyklos aplinkos tvarkymas. 

Siekis atnaujinti ar 

renovuoti mokyklos 
stadioną.  

 Išmontuotos saugos reikalavimų neatitinkančios 

metalinės konstrukcijos mokyklos stadione. 

ŽI 

 

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

– patalpų nuomos lėšos. 

 

 

PAPILDOMA VEIKLA IR GAUTOS LĖŠOS 2018 METAIS   

 

Veikla Papildomai 

gautos lėšos  

Rezultatas 

Per Vilniaus m. savivaldybės sistemą pateiktas poreikis avariniams 

darbams atlikti – laiptų remontui. 

7586,70 Eur Įrengti laiptų turėklai į cokolinį aukštą 



2018-06-13 raštas Vilniaus m. savivaldybei dėl papildomų lėšų pirmoms 

klasėms įrengti.  

10000 Eur Įsigyti mokykliniai suolai mokiniams 

 

2018-06-14 raštas Vilniaus m. savivaldybei dėl papildomų lėšų 5976,81 

eur vadovėlių įsigijimui. 

Įsigyti vadovėliai 

Vykdant apklausą per Vilniaus m. savivaldybės sistemą pateiktas poreikis 

sporto inventoriui įsigyti. 

2500 Eur Įsigytos priemonės sporto salei 

Vilniaus m. savivaldybė skyrė lėšų VDM grupėms priemonėms įsigyti. 1000 Eur Nupirktos priemonės žaidimų klasei. 

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

2018 metais –elektroninių knygų biblioteka. 

600 Eur Pasirašyta sutartis su „Vyturio leidyba“, rengiama informacija 

bendruomenei. 

Informacinių technologijų mokytoja dalyvavo mokymuose ir į mokyklą 
atneša „SOLIDWORKS EDU:“ programinės įrangos licenziją. 

 Nemokama prieiga mokyklai prie „SOLIDWORKS EDU:“ 
licenzijų. Tai edukacinė programa, „SOLIDWORKS EDU 

Edition 2018-2019 Multi-Site Network“ programinės įrangos 

paketas.  

Informacinių technologijų mokytoja pateikė paraišką VGTU skelbtam 

konkursui, dalyvavo  kūrybinėse dirbtuvėse „Linkmenų fabrike“. 

Iki 500 Eur Laimėtas 3D spausdintuvas. 

Papildomai suremontuoti dveji tualetai prie aktų salės.  Atliktas pilnas patalpų remontas. 

Iš Vilniaus m. gautų lėšų egzaminų vykdymui, įsigyta 15 naujų 

kompiuterių. 

5000 Eur Atnaujinta kompiuterinė įranga. 

Įsigytas 27 planšečių komplektas.  Įsigyta nauja įranga. 

Bendradarbiaujant su UAB „ASSECO LIETUVA“ bibliotekoje atnaujinta 

programinė įranga MOBIS. 

 Atnaujinta programinė įranga. 

Surengta akcija „Knygų Kalėdos“  Bibliotekai padovanota apie 100 knygų. 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė  

2019-01-15  


