
2020-2021 M.M. VEIKLOS PLANO ANALIZĖ 

Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas per udymo(si) formų įvairovę, plečiant 

bendruomenės  narių įsitraukimą į ugdymo(si) procesą, mokymąsi su kitais ir iš 

kitų bei reflektyvumą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės ūgties. 

1 uždavinys:  Pagerinti mokinių ugdymo(si)  rezultatus, įdiegiant mokinių, 

mokytojų, tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą. 

Priemonė Planuotos, vykdytos ir dėl pandemijos neįvykusios veiklos 

1.1. Individualių mokinių, tėvų 

ir mokytojų konsultacijų 

sistemos kūrimas. 

Priemonė neįgyvendinta dėl pandemijos 

1.2 Bendrų 1–8 klasių mokinių,  

tėvų ir mokytojų sesijų 

organizavimas. 

Priemonė neįgyvendinta dėl pandemijos 

1.3. Į ugdymo procesą tėvus 

įtraukiančių dalykinių projektų 

vykdymas. 

1-4 klasių mokytojos organizavo 13 į ugdymo procesą 

tėvus bei socialinius partnerius įtraukiančių dalykinių 

projektų. 

1.4. Dalyvavimas 5 klasių e–

NMPP. Rezultatų analizė.  

5 klasių mokinių elektroninis žinių patikrinimas vyko  

2020 m. lapkričio 10-12 dienomis nuotoliniu būdu. 

Tikrintos skaitymo, pasaulio pažinimo ir matematikos 

žinios. Patikrinimo rezultatai išanalizuoti lietuvių kalbos, 

tiksliųjų ir gamtos mokslų bei pradinių klasių metodinėse 

grupėse. Patikrinimo rezultatai pristatyti Mokyklos tarybos 

posėdyje. 

1.5. Seminaras „Kaip planuoti 

mokymąsi ir imtis veiksmų“ 

(lektorės dr. A. Kazlauskienė ir 

dr. R. Gaučaitė). 

 

2021-02-18  ir 2021-04-08  įvyko seminaras 

„Formuojamasis vertinimas mokinių mokymosi pažangai“ 

(lektorės dr. A. Kazlauskienė ir dr. R. Gaučaitė). 

Seminaro tema patikslinta  atsižvelgiant į rajono ir 

mokyklos prioritetus.  

1.6. Dalyvavimas NMPP. 4 bei 

8 klasių NMPP rezultatų 

analizė.  

2021 m. gegužės 3-5 dienomis vyko 4 klasių mokinių, o 

gegužės 11-14  8 klasių mokinių nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas  iš lietuvių kalbos (skaitymo) ir 

matematikos. Patikrinimo rezultatai aptarti pradinių klasių, 

lietuvių kalbos bei tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų 

metodinių grupių, Mokytojų tarybos, Mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

1.7. Ugdymas netradicinėse 

erdvėse. 

Netradicinio ugdymo dienų bei 

kultūrinės – pažintinės veiklos 

organizavimas (pagal 

mokyklos 2020-2021 m. m. 

ugdymo planą). 

 

Įvyko visos netradicinio ugdymo dienos ir integruotos 

pamokos. Kai kurias veiklas reikėjo perplanuoti ir 

adaptuoti virtualiai aplinkai.  

Pradinių klasių mokiniams organizuotos 8 netradicinio 

ugdymo dienos, 63 ugdymo(si) veiklos vyko netradicinėse 

erdvėse. 

5-8 klasių vadovės su auklėtiniais vyko į 40 išvykų ir 

edukacijų. 



1.8. Dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. 

Tarptautiniai projektai: 

– "Be the change ... you want 

to be!" (kryptis –  patirtinis 

ugdymas, ekologinė 

savimonė). 

– "Water Is Life" (kryptis – 

klimato kaita, aplinkosauga). 

– „Exchanges for All - 2020“ 

(SEU kryptis, pagrindinis 

veiksmas – Mokyklų mainų 

strateginės partnerystės. 

– „Hope – Viltis“ (SEU 

kryptis, projekto tipas – 

mobilumas – klasių mainai). 

– "M–ATHEMATICS WITH 

GAMES AND FUN IN ALL 

EUROPE" (Matematika 

Europoje su žaidimais ir 

linksmybėmis). 

Rajoninis: 

– IT ir istorijos rajoninis 

projektas  "Kuriu ir pasakoju 

tau Lietuvos istoriją"  

(kryptis – IT technologijų ir 

istorijos dalykų žinių kūrybinis 

pritaikymas).  

– Istorijos mokytojų 

rajoninis projektas "Vilko 

vaikai"  (kryptis – 

patirtinis ugdymas ir 

kūrybinis pritaikymas). 

Mokyklinis: 

– „Dalykinis integravimas per 

IT pamokas 8 klasėse“ (kryptis 

– 8 klasėse dėstomų mokomųjų 

dalykų turinio ir informacinių 

technologijų integracija) 

 

Vykdyti visi projektai. Projektines veiklas reikėjo 

perplanuoti ir pakeisti į  virtualias veiklas. Neįvyko 

tarptautinių projektų mobilumo vizitai, mokinių mainų 

stovykla vyko virtualia. 

 

1.9. 1–4 ir 5–8 klasių mokinių 

ugdymo(si) rezultatų analizė 

Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

 

1-4 bei 5-8 klasių mokinių ugdymo(si) rezultatai aptarti 

Mokytojų tarybos bei Mokyklos tarybos posėdžiuose. 

 

 



2 uždavinys:  Tobulinti mokinio pasiekimų ir individualios pažangos pamatavimą 

bei pagalbos mokiniui modelį. 

Priemonė Planuotos, vykdytos ir dėl pandemijos neįvykusios veiklos 

2.1. Seminaras „Kaip 

organizuoti grįžtamąjį ryšį ir 

koreguoti tolesnius veiksmus“ 

(lektorės dr. A. Kazlauskienė ir 

dr. R. Gaučaitė). 

 

2021-02-18  ir 2021-04-08 įvyko seminaras 

„Formuojamasis vertinimas mokinių mokymosi pažangai“ 

(lektorės dr. A. Kazlauskienė ir dr. R. Gaučaitė). 

Seminaro tema patikslinta atsižvelgiant į rajono ir 

mokyklos prioritetus.  

2.2. Dalyvavimas NŠA 

projekte „Geras mokymasis 

geroje mokykloje“  

 

Dalyvavimas projekte nutrauktas dėl pasikeitusių 

projektinės veiklos tikslų bei nutraukto finansavimo. 

2.3. Skaitmeninių įrankių, 

skirtų mokinio pasiekimų ir 

individualios pažangos 

pamatavimui pamokoje 

parengimas. 

 

Vykdyti praktiniai mokymai kaip dirbti su slido programa 

ir taikyti ją pamokos refleksijai. Pažangos matavimo 

priemones mokytojai rengė individualiai. 

Parengta logopedinių pratybų medžiaga nuotolinėms 

pamokoms. Priemones parengė logopedės N. Grimalienė ir  

V. Damulienė. Parengta medžiaga pristatyta metodinėje 

sesijoje „Savi saviems“. Kitos priemonės aprobuotos 

metodinėje grupėje.  

2.4. Patobulinto progimnazijos 

5–8 klasių mokinių pasiekimų 

gerinimo modelio pristatymas. 

 

Parengtas Gargždų „Minijos“ progimnazijos Mokinių 

pasiekimų gerinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Gargždų 

,,Minijos“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. 

įsakymu Nr. 1-29 

2.5. Atviros veiklos „Savi 

saviems“.  

Įvyko, skaityta 30 pranešimų. 

 

3 uždavinys:  Ugdyti progimnazijos bendruomenės socialines emocines 

kompetencijas. 
 

Priemonė Planuotos, vykdytos ir dėl pandemijos neįvykusios veiklos 

3.1. Seminaras „Mokytojo 

asmeninių galių laboratorija: 

gilesnio savęs pažinimo, (savi) 

motyvacijos, pagalbos ir 

bendradarbiavimo stiprinimas“ 

(lektorė psichologė A. 

Balandė) 

Seminaras įvyko 2021-04-09. 

3.2. LIONS QUEST programų 

įgyvendinimas taikant 

atnaujintas mokymo 

programas. Klasės valandėlių 

stebėjimas ir aptarimas.  

Dėl pandemijos nebuvo vykdyta. 

3.3. Socialinio sąmoningumo 

ugdymas:  

• Tolerancijos diena  

 

 

Įvyko klasių valandėlės 1-8 kl. mokiniams. 



• Veiksmo savaitė „Be 

patyčių“ 

• Pasaulinė nerūkymo diena.  

Įvyko klasių valandėlės 1-8 kl. mokiniams. 

 

Dėl pandemijos veikla nevykdyta. 

Informacija apie renginius viešinta mokyklos Facebook 

puslapio paskyroje. 

3.4. Mokinių savanorystės 

skatinimas,  savanorystės 

projektų įgyvendinimas. 

 

Šeštų klasių bendruomenių inicijuotos akcijos: 

- „Pyragų diena“ (mokiniai su tėvais kepė saldumynus, 

kuriais vaišino Klaipėdos rajono Paramos teikimo 

centro lankytojus) 2020 -11-12. 

-  „Velykiniai atvirukai“ (mokiniai su Šv. Velykomis 

sveikino Klaipėdos rajono Paramos teikimo centro 

lankytojus) 2021-03-25  . 

- Klaipėdos raj. Savivaldybės inicijuotas mokinių 

iniciatyvų projektas „Gyvybės vanduo“ (6a klasė) 

1-4 klasių savanorystės veiklos: 

- „Grįžtančių paukščių sutiktuvės”(1-3 klasių mokiniai ir 

mokytojos); 

- „Žvėreliams ir paukšteliams“ (1-4 klasių 

bendruomenė). 

- „Praeities takais...“ (3c klasės bendruomenė); 

- „Savaitgalis kartu“  (4b klasės bendruomenė; 

- „Tiesiame gerumo tiltus“ (2c ir 3e klasių 

bendruomenės); 

- „Įžiebiant Kalėdų žvaigždę“ (Gobergiškės skyriaus 

bendruomenė). 

3.5. NMPP 4, 6, 8 klasių 

mokinių klausimyno rezultatų 

analizė.  

 

Apklausos neorganizuotos. 

3.6. Tyrimas „1, 5 klasių ir 

naujai atvykusių mokinių 

adaptacija“ .  

  

Psichologė V. Adomavičienė atliko 1-ų klasių mokinių 

mokymosi motyvacijos tyrimas ,,Kaip padėti vaikui 

prisitaikyti prie naujų pokyčių” 

Psichologė J. Ronning ir soc. Pedagogė G. Donylė atliko  

5-ų klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas  

„Emocinė situacija, saugumas mokykloje“. 

Tyrimas pristatytas Mokytojų tarybos posėdyje bei 

Mokyklos tarybos posėdyje 

 

3.7. 5 kl. mokinių tyrimas 

„Saugi mokykla“. Tyrimo 

rezultatų analizė ir aptarimas.  

 

Nebuvo vykdytas. Mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, todėl 

tyrimo vykdyti nebuvo tikslinga. 

3.8. Užsiėmimai 1 klasių 

mokiniams „Kai žinau, man 

drąsiau“. 

 

Užsiėmimus, kurių metu vaikai buvo įtraukti į aktyvią 

veiklą vykdė psichologė V. Adomavičienė. 

 

3.9. Į paauglių motyvacijos 

stiprinimą, kritinio mąstymo ir 

emocinio intelekto ugdymą 

Interaktyvius užsiėmimus vykdė socialinė pedagogė G. 

Donylė ir psichologė J. Ronning. 



orientuoti užsiėmimai 7–8 

klasių mokiniams. 

 

3.10. Projektas Šeimos dienai 

paminėti ,,Kūrybinės dirbtuvės 

su šeima“. 

Projekto veiklos vykdytos. Šeimos siuntė nuotraukas, 

vaizdo medžiagą. Medžiaga sudėta į virtualią knygą, 

paviešinta progimnazijos Facebook paskyroje bei 

progimnazijos internetiniame puslapyje.  

Projekte dalyvavo 21 šeima. 

3.11. Progimnazijos 8 klasių 

mokinių (2019–2020 m. m.) 

SEK tyrimų rezultatų 

palyginamoji analizė.  

 

Mokykla negavo 2019-2020 m. m. vykdyto tyrimo 

rezultatų, todėl negalėjome vykdyti analizės. 

 

4 uždavinys: Skatinti mokytojų lyderystę, mokymąsi su kitais ir iš kitų bei 

veiklos reflektyvumą. 

Priemonė Planuotos, vykdytos ir dėl pandemijos neįvykusios veiklos 

4.1. Atviros veiklos 

progimnazijos mokytojams 

„Savi saviems“: 

• Atviros pamokos (stebėjimo 

tikslas - mokinio 

individualios pažangos 

pamatavimas pamokoje); 

• matematikos mokytojų 

pasidalinimas patirtimi 

organizuojant į ugdymo 

procesą tėvus įtraukiančius 

projektus su pradinių klasių 

bei kitų mokomųjų dalykų 

mokytojais; 

• 5–8 klasių vadovių 

pasidalijimas patirtimi 

organizuojant bendras 

mokinių, tėvų ir mokytojų 

sesijas su pradinių klasių 

mokytojomis.  

 

Atviros veikos „Savi saviems“: 

Atviros pamokos (stebėjimo tikslas - mokinio individualios 

pažangos pamatavimas pamokoje). 

Matematikos mokytojų pasidalinimas patirtimi 

organizuojant į ugdymo procesą tėvus bei 5–8 klasių 

vadovių pasidalijimas patirtimi organizuojant bendras 

mokinių, tėvų ir mokytojų sesijas 

nebuvo vykdytos dėl karantino suvaržymų. 

4.2. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų profesinio 

tobulėjimo tvarkos aprašo, 

savianalizės anketos aptarimas. 

 

Sukurtas ir patvirtintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų profesinio tobulėjimo tvarkos aprašas, 

savianalizės anketa. 

4.3. Progimnazijos mokytojų  

savianalizės anketų aptarimas. 

Metiniai pokalbiai su 

kuruojamų dalykų mokytojais. 

Nukelta į rugpjūčio - rugsėjo mėn. 

 



Siūlymai: 

1. Atlikus monitoringą vertinti, kad Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2020-2021 m. m. 

veiklos planas dėl nenumatytų rizikų (pandemijos) įgyvendintas iš dalies. 

2. Atlikus Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos plano monitoringą 

siūloma dėl pandemijos neįgyvendintas arba nepilnai įgyvendintas priemones (atsižvelgiant 

į klausimo aktualumą) perkelti į Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2021 rugsėjo – gruodžio 

mėnesių veiklos planą. 


