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  ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Biudžetiniai metai 2020 

Asignavimų valdytojas Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti 
direktoriaus pareigas Daiva Čepanonienė 

Vykdytojas Alytaus Likiškėlių progimnazija 

Šiuo metu įgyvendinamas mokyklos strateginis 
tikslas 

Ugdymo kokybės gerinimas, novatoriško verslumo ugdymo sampratos įgyvendinimas bei 
ugdymo aplinkos modernizavimas  

 
1. TIKSLAS. Ugdymo kokybės gerinimas, novatoriško verslumo ugdymo sampratos įgyvendinimas. 
Įgyvendinant šį tikslą siekiama kurti novatoriško verslumo ugdymo samprata paremtą sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, sudaryti optimalias 

darbo sąlygas mokytojams ir mokiniams, kad būtų maksimaliai tenkinami visų mokinių poreikiai, ugdymo procesas būtų patrauklus, o mokinių mokymosi 
motyvacija augtų. Tobulinama individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema bei jos taikymas. Didelis dėmesys skiriamas pamokos vadybos 
tobulinimui: mokytojo ir mokinio darbo santykiams pamokoje, įvairesnių, poreikius atitinkančių metodų taikymui, tam pasitelkiant ir progimnazijos, ir užsienio 
partnerių mokytojų patirtį. Organizuojamas kryptingas mokytojų, vadovų kvalifikacijos tobulinimas, grįstas šiuolaikinėmis inovatyviomis technologijomis, 
kūrybiškumą skatinančiais metodais,  siūloma mokytis visai pedagogų bendruomenei kartu, skatinama lyderystė. Sudaromos sąlygos kiekvienam 
bendruomenės nariui būti aktyviu progimnazijos kaitos proceso dalyviu, į procesus aktyviai įtraukiant tėvus, globėjus. 

  



1.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas, grįstas šiuolaikinėmis 
inovatyviomis technologijomis, kūrybiškumą skatinančiais metodais. 
 
Priemonės pavadinimas Vertinimo  kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* 
1.1.1 Mokytojų ir vadovų 
kvalifikacijos tobulinimas 

1. 100% pedagogų kels kvalifikaciją pagal iš anksto numatytus 
mokyklos prioritetus. 
2. Pedagogams organizuojami 1-2 kvalifikacijos tobulinimo 
seminarai. 
3. Per  metus 1 mokytojas sieks įgyti aukštesnę kvalifikacinę 
kategoriją. 
4. Organizuojami  metiniai vadovų ir darbuotojų veiklos 
analizės pokalbiai. 
5. Kolegialaus grįžtamojo ryšio modelio įgyvendinimas. 
6. 32% pedagogų įtraukiami į tarptautinių projektų vykdymą ir 
kvalifikacijos kėlimą jų metu. 

Daiva Čepanonienė 
Aušra Jankauskienė 
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VB 

1.1.2. Veiklos planavimo 
tobulinimas ir derinimas, 
pasiekimų fiksavimas 

1. Organizuoti praktinius verslumo projektus (kiekvienas 
mokinys įsitraukia į 1-2 verslumo projektus). 
2. Sudaryti darbo grupes 5-8 klasių teminės integracijos 
programų rengimui. 
3. Organizuoti ir/ar dalyvauti 2-3 verslumo renginiuose. 
4. Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų dermės 
užtikrinimas. 
5. Tobulinti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo sistemą, pildyti mokinio pažangos ir pasiekimų 
aplankus. 

Daiva Čepanonienė 
Aušra Jankauskienė 
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1.1.3. Šiuolaikinio mokinio 
poreikius atitinkančių pamokų ir 
projektinių veiklų organizavimas 

1. Kiekvienas mokytojas kasmet veda ne mažiau kaip 2-3 
pamokas netradicinėse aplinkose (muziejai, parodos, centrai, 
parkai ir  kt.). 
2. Užtikrinti inovatyvių technologijų taikymą ugdymo procese, 
turimų IT priemonių tikslingą panaudojimą: mokytojai veda ne 
mažiau 2-3 pamokas. 
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3. Kiekvienais mokslo metais organizuoti 1-2 metodines 
dienas mokytojų tarpusavio mokymuisi, išskirtinių, 
šiuolaikinių, pavykusių ugdymo metodų sklaidai. 
4. Organizuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymą trumpalaikių 
mokinių mainų metu tarptautiniuose projektuose. 
5. Organizuoti kiekvieno pradinių klasių ir 5-6 klasių mokinių 
dalyvavimą projektinėje veikloje pagal Novatoriško verlsumo 
ugdymo sampratos elementų diegimo programą. 

1.1.4. Ugdymo, socialinės ir 
specialiosios pagalbos  paslaugų 
teikimas, reaguojant į 
besikeičiančią situaciją 

1. Plėtoti „Lietuvybės centro“ veiklas. 
2. Įsteigti psichologo etatą. 
3. Įsteigti mokytojo padėjėjo etatų (pagal poreikį). 
4. Įsigyti pagal poreikį ugdymui reikalingas priemones. 
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1.2. Uždavinys. Plėtoti bendruomenės ryšius kuriant bendradarbiaujančios  mokyklos kultūrą. 
 
1.2.1. Aktyvių tėvų klubo veiklos 
vystymas 

1. Organizuoti 2-3 „Aktyvių tėvų klubo“ susitikimus. 
2. Tėvų klubas inicijuoja ir organizuoja 1-2 mokyklos 
bendruomenės renginius 

Daiva Čepanonienė 
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1.2.2. Kurti ir įgyvendinti tėvų 
pedagoginio švietimo sistemą 

1.  Organizuoti, kviesti ir įtraukti  mokinių tėvus į seminarus 
ugdymo temomis (1-2)  
2.  Organizuoti 1-2 „Atvirų durų dienas“.  
3. Atnaujinti ir skleisti aktualią informaciją tėvams 
lankstinukuose, stenduose, internetinėje erdvėje. 

Daiva Čepanonienė 
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1.2.3.Bendradarbiavimo  ryšių 
stiprinimas 

1. Organizuoti 2-3 bendruomenės renginius per metus. 
2. Plėtoti tėvų savanorystę. 
3. Plėtoti ir užmegzti naujus ryšius su socialiniais partneriais. 
4. Vykdyti projektinę veiklą tarptautiniu lygiu. 
5. Dalyvauti partnerių organizuojamuose verslumo 
renginiuose. 
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1.3. Uždavinys. Sudaryti sveikas, psichologiškai ir emociškai saugias ugdymo(si) sąlygas. 
 



1.3.1. Sveikos gyvensenos 
ugdymas 

1. Skatinti sveikos mitybos įgūdžius („VMG kulinarinė klasė“, 
„Sveikatiada“ ir kita). 
2. Fizinio aktyvumo skatinimas judriųjų pertraukų, sportinių 
renginių metu. 
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1.3.2. Gabių ir  specialiųjų 
poreikių mokinių ugdymo 
sistemos tobulinimas, 
įgyvendinimas 

1. Sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turintiems  
mokiniams, individualizuojant ugdymosi procesą, rengiant 
pritaikytas programas. 
2. Skatinti mokinius (ne mažiau 50%) dalyvauti įvairiose 
dalykinėse olimpiadose,  kūrybiniuose miesto,  šalies ir/ar 
tarptautiniuose  konkursuose. 
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1.3.3.  Patyčių prevencijos ir 
emocinio ugdymo programų 
vykdymas 

1. Vykdyti LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo 
programą „Paauglystės kryžkelės“ 5-7 klasių mokiniams. 
2. Vykdyti veiklas atitinkančias  Olweus patyčių prevencijos 
programos kokybės užtikrinimo standartą. 

Daiva Čepanonienė 
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(V*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos B); Europos Sąjungos  ir kitų 
užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos( KT) 

 
2. TIKSLAS.  Ugdymo aplinkos modernizavimas. 

Progimnazija - integruotas švietimo ir kultūros centras bendruomenei, ugdantis dorą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis kintančioje gyvenimo 
realybėje, besivadovaujantį bendražmogiškomis vertybėmis. Įgyvendinant strateginį tikslą, siekiama tenkinti įvairiapusius šiuolaikinio mokinio poreikius. 
Sprendžiamos tyrimais nustatytos problemos, siekiant didinti progimnazijos konkurencingumą, patrauklumą, estetinį vaizdą ir tobulinant edukacines aplinkas, 
modernizuojant inovatyvių technologijų naudojimą. 

 
2.1. Uždavinys. Didinti mokyklos patrauklumą ir konkurencingumą, gerinti mokyklos estetinį vaizdą. 
 
Priemonės pavadinimas Vertinimo  kriterijai Atsakingi asmenys Lėšų šaltiniai* 
2.1.1.Sporto salės infrastruktūros 
gerinimas 

1. Parengtas sporto salės rekonstrukcijos projektas. 
2. Atlikti sporto salės vidaus rekonstrukcijos 
darbai.  
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2.1.2. Valgyklos įrengimų ir 
gamybinių patalpų atnaujinimas 

1. Pakeisti 50% valgyklos įrengimų. 
2. Suremontuoti gamybines patalpas, atnaujinti 
elektros instaliaciją. 

Daiva Čepanonienė 
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2.2. Uždavinys. Įkurti, atnaujinti edukacines aplinkas, įsigyti naujų ugdymui(si) reikalingų priemonių. 
 
2.2.1. Žaidimų ir poilsio erdvė 
pradinukams 

1. Įrengti pradinių klasių mokinių poilsio ir 
žaidimų erdvę, atlikti remontą. 
2. Įsigyti aktyviai fizinei veiklai ir poilsiui skirtų 
baldų. 
3. Aprūpinti reikalingomis edukacinėmis 
priemonėmis. 
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2.2.2. Mokinių “Verslumo 
inkubatorius” 

1. Įrengti erdvę atitinkančią mokinių poreikius 
įgyvendinant Novatoriško verslumo ugdymo 
projektus. 
2. Įsigyti komandiniam darbui pritaikytų baldų ir 
interjero detalių. 
3. Aprūpinti reikalingomis edukacinėmis 
priemonėmis. 
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2.2.3.Vidinio mokyklos kiemo 
pritaikymas ugdymo procesui 

1. Įrengti erdves aktyviai fizinei veiklai 
(pamokoms ir judriosioms pertraukoms). 
2. Įsigyti priemonių mokinių  praktinių veiklų 
vykdymui. 
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2.2.4. Ramaus poilsio ir 
mokymosi erdvė 

1. Irengti ramaus poilsio ir mokymosi erdvę, atlikti 
patalpos remontą. 
2. Įsigyti patogiam poilsiui ir mokymuisi 
reikalingų baldų. 
3. Aprūpinti reikalingomis priemonėmis. 

Daiva Čepanonienė 
Vytautas Česnauskis 
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2.3. Uždavinys. Tikslingas lėšų panaudojimas verslumo ir technologijų srities stiprinimui. 
 
2.3.1. Atnaujinta  ir 
modernizuota inovatyvių 
technologijų įranga  

1.  Įsigyti robotikos ir inovatyvių technologijų 
klasei reikalingų priemonių. 

Daiva Čepanonienė 
Vytautas Česnauskis 
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(V*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos B); Europos Sąjungos  ir kitų 
užsienio fondų paramos lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos( KT) 
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