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2021-ieji Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijai buvo jubiliejiniai metai. Šventėme progimnazijos įkūrimo 70-ąsias metines, o kartu 2021 m. 

lapkričio 23-ią minėjome dr. Jono Basanavičiaus 170-ąjį gimimo metines.  Jubiliejui visus metus ruošėsi visa mokyklos bendruomenė, įgyvendindama įvairias 

projektines veiklas ir prisimindama didžius Jono Basanavičiaus darbus, kuriuos jis nudirbo Lietuvos labui. Šia proga ėmėmės lyderystės suburti Lietuvoje veikiančias 

Jono Basanavičiaus vardo mokyklas.  Lapkričio 23 d. mūsų jubiliejines veiklas vainikavo Jono Basanavičiaus vardo mokyklų mokinių konferencija „Jono 

Basanavičiaus pėdsakais XXI a.”. Konferencijos metu Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijos, Kauno J. Basanavičiaus 

gimnazijos, Ukmergės J. Basanavičiaus gimnazijos bei Bartninkų J. Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviai pristatė sukurtus kūrybinius ir 

tiriamuosius darbus, kuriuose atskleidė J. Basanavičiaus paveikslą. O bendradarbiaudami su progimnazijos mokinių tėveliais ir LRT televizija, sukūrėme filmą apie 

mokyklos gyvenimą, pažvelgdami į jos praeitį ir dabartį.  

Ugdymas. 2021 metais Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvavo 4 ir 8 klasių mokiniai. Patikrinime dalyvavo 123 ketvirtų klasių 

mokiniai ir 98 aštuntų klasių mokiniai. Jono Basanavičiaus progimnazijos 4-tų klasių mokinių surinktų matematikos taškų vidurkis yra 12 % aukštesnis už šalies 

vidurkį, o skaitymo – 11 % aukštesnis už šalies vidurkį (šalies ketvirtokų matematikos surinktas taškų vidurkis siekė 27 taškus iš 40 galimų taškų skaičiaus, 

progimnazijos – 31,9 taško. Tuo tarpu Skaitymo surinktas šalies taškų vidurkis siekė 21,9 taško iš 31 maksimalaus galimų taškų skaičiaus, progimnazijos – 25,4 

taško).  
4 klasių NMPP rezultatai 2021 m. 

 Šalies vidurkis taškais Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazijos vidurkis taškais 

Matematika 27 31,9 

Skaitymas 21,9 25,4 

8 klasių NMPP rezultatai 2021 m. 

Matematika 29,6 34,1 

Skaitymas  27 31,4 

 

Aštuntokų surinktų matematikos taškų vidurkis yra 9 % aukštesnis už šalies vidurkį, o skaitymo – 12 % aukštesnis už šalies vidurkį (matematikos surinktas 

šalies taškų vidurkis siekė 29,6 taško iš 50 maksimalaus galimų taškų skaičiaus, progimnazijos 34,1 taško. Skaitymo surinktas šalies taškų vidurkis siekė 27 taškus 

iš 37 maksimalaus galimų taškų skaičiaus, progimnazijos 31,4 taško). 



Remiantis pažangumo analizės duomenimis 5–8 klasėse klasės vidurkis pakilo, per pastaruosius keturis metus ženkliai pakilo mokymosi kokybė 

(pažangumas 2018-2019 m. m. – 99,6 proc., 2019-2020 m. m. – 99,8 proc., 2020–2021 m. m. 99,8 proc.) 1–4 klasėse pažangumo vidurkis išliko toks pats, padidėjo 

nepateisintų pamokų skaičius. 

Atliekant audito apklausą, nagrinėjome savivaldų mokymąsi. Audito duomenimis: mokiniai teigia, kad jiems svarbu mokytis (3,6), geba įvardinti savo 

sėmes, nesėkmes (3,3) ir jas aptaria su tėvais (3,2). Žemiausias įvertinimas atiteko klausimas dėl konsultacijų lankymo sunkumams pašalinti (2,3), dėl mokytojų 

skiriamų užduočių pagal jų gebėjimus (2,3) ir  dėl atitinkamų namų darbų skyrimo (2,3). Mokytojai ne visada skiria mokiniams  užduotis pagal jų gebėjimus, 

nepakankamai dažnai leidžia pasirinkti užduotis bei užduočių atlikimo būdus. (Išvados: mokytojai ne visada skiria mokiniams užduotis pagal jų gebėjimus, 

nepakankamai dažnai leidžia pasirinkti užduotis bei užduočių atlikimo būdus. Ne visiems mokiniams yra tinkamas namų darbų krūvis. Klasės auklėtojai individualių 

pokalbių metu ne visada aptaria individualią mokinio pažangą.) 

 

Mokytojų apklausos rodikliai teigia, kad mokytojai ne visada skiria mokiniams užduotis pagal jų gebėjimus, nepakankamai dažnai leidžia pasirinkti 

užduotis bei užduočių atlikimo būdus. 

Tėvų apklausos rezultatai sako, jog jie žino apie teikiamas konsultacijas mokiniams (3,6) ir su auklėtoju individuliai aptaria mokinio pažangą (3,4), sutinka, 

kad mokytojai skatina atlikti projektinę, tiriamąją veiklą (3,4). Žemiausias rodiklis  - mokinių konsultacijų lankymas (2,4) ir galimybė pasirinkti užduotis, bei jų 

individualizavimas ir diferencijavimas (2,5). 

Siekiant stiprinti  pamokos kokybę buvo atnaujintas ir patobulintas pamokos stebėjimo protokolas bei pamokos kokybės vertinimo (matricinė) lentelė taip 

pat atnaujintas progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, įtraukiant savivaldaus mokymosi stebėsenos sistemą. Stebėjome ir koordinavome 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. Gabieji mokiniai  įtraukti į  projektines veiklas, leidžiančias integruoti kelis ar daugiau mokomuosius dalykus. 2021 m. 

net 200 mokinių dalyvavo ir tapo diplomantais, prizininkais tarptautiniuose, šalies ar miesto konkursuose, olimpiadose. Silpniau besimokantiems mokiniams 

numatytas pagalbos planas ir būdai, teikiamos visų dalykų konsultacijos.  

 

Baigėme projekto „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai” (toliau RM) dviejų metų įgyvendinimo laikotarpį. Džiaugiamės sėkmingai pasiekę pokytį 

bendradarbiavimo srityje. Atlikus pokyčio įsivertinimą paaiškėjo, kad net 96,2 proc. pradinių klasių mokinių dirbo grupėse, porose, o beveik 94 proc. kartu atliko 

kūrybinius/projektinius darbus su draugais. 85 proc. 5-8 klasių mokinių apklausoje atsakė, jog mokytojų skatinami bendrauti ir bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. 

75 proc. mokinių teigia, kad pamokoje turi galimybę dirbti grupėje ir tai jiems patinka.  

2021 m. į kolektyvą sėkmingai įsiliejo  projekto „Renkuosi mokyti” 12 kartos pradinių klasių mokytoja Simona. Šiuo metu progimnazijoje dirba 3 RM 

mokytojos. 

 

Mokymas (-is) bendradarbiaujant taip pat buvo ir progimnazijos Metodinės tarybos inicijuojamų veiklų prioritetas. Bendradarbiaudami mokytojai 

dalyvavo projekte  Kolega-kolegai, stebėdami kolegų pamokas, dalinosi patirtimi. Per 2021 metus kolegos stebėjo per 100 pamokų.  Pamokų stebėjimo protokolų 

analizė parodė, jog progimnazijoje ženkliai pagerėjo bendradarbiavimo rodiklis, ačiau reikia tobulinti pamokos uždavinio formulavimą. Siekiant skatinti 

progimnazijos mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą buvo organizuotos dvi Metodinės dienos.  

 



Qualité Francophone  (QF) ir tarptautinis bendradarbiavimas. Dar  2020 m. prancūzų kalbos mokytojos Milda ir Donata parengė eTwinning, 

tarptautinio bendradarbiavimo  projektą „A travers les fêtes et les traditions, on découvre l’amitié”. Tyrinėdami  skirtingas šalių tradicijas, papročius ir šventes, vaikai 

surado draugystę kartu su Stambulo Neslin Değişen Sesi (Turkija) mokyklos mokiniais. 2021 m. šis projektas išaugo, išsiplėtė bendraujančių šalių skaičius. Kovo 

mėnesį Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija organizavo pirmąją Lietuvos „Qualité Francophone” mokyklų vaikų prancūzų kalbos konferenciją „Per 

šventes ir tradicijas atrandame draugystę”. Apie 100 renginio dalyvių pristatė savo regionų šventes, tradicijas ir papročius, nuotoliniu būdu renginyje svečiavosi 

Prancūzų instituto direktorius M. Thomas Buffin, o sveikinimus siuntė ir klausimus konferencijos dalyviams tiesiai iš LRT studijos pateikė žurnalistas Ignas 

Krupavičius ir etnografė Loreta Sungailienė. Balandžio mėnesį neišdildomus įspūdžius  paliko tarptautinė mokinių prancūzų kalbos konferencija. Buvo smagu 

pamatyti draugus iš kitų šalių, kuriems siuntėme laiškus, siuntinius, dalyvavome kituose projektuose. Šį kartą visi kartu pristatėme savo šalių papročius. Vaikai 

pasakojo, nufilmavo, net suvaidino Turkijos, Rumunijos, Kinijos, Ukrainos, Italijos tradicijas.  

Metų pabaigoje 4-tų klasių mokiniai įgyvendino integruotas prancūzų kalbos veiklas kartu su tarptautine Amerikos mokykla Varšuvoje. 

2021 metus užbaigė prancūzų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „La pomme pour Jonukas”. Konkurso metu girdėjome žinomiausių Prancūzijos poetų eiles, o 

ketvirtokai konkurso dalyvius ir žiūrovus pradžiugino spektakliukais apie didžiulę ropę ir tris mažus paršelius.   

 

Progimanzija bendradarbiauja su Prancūzijos universitetais bei Prancūzų ambasada Lietuvoje. Prancūzų institutas Lietuvoje vykdo Prancūzijos Europos ir 

užsienio reikalų ministerijos programą, įgyvendinančią prancūzų kaip užsienio kalbos taikomąsias stažuotes.  Pagal šią programą 2021–2022 metais į progimnaziją 

paskirta stažuotoja Gabriela Silveira Pratti, Le Mans universiteto prancūzų kaip užsienio kalbos Master 2 programos studentė.  

 

Socialinis, emocinis, lytiškumo ugdymas.   2021 m. pavasarį pradinukams grįžus iš nuotolio mokymosi į klases, pastebėta, kad mokinių socialiniai įgūdžiai 

susilpnėję. Stebėjome klases, vyko pokalbiai su mokytojomis, kurių metu buvo pristatytos rekomendacijos kaip dirbti su mokiniais, į ką atkreipti dėmesį, kaip jiems 

padėti. Klasėse vyko užsiėmimai apie karantino situaciją ir kaip padėti sau ištverti šį laikotarpį, randant sau malonių veiklų. Mokslo metų pabaigoje pradinukai ėmė 

naudoti  veiksmo kalendorius su užduotimis kiekvienai dienai, kurių tikslas suteikti malonumą sau ir kitam.  Taip pat užsiėmimų metu mokiniai mokėsi pasirūpinti 

savo fiziniu ir emociniu saugumu. 

 

1–8 klasėse įgyvendinta Geros savijautos programa, kuria siekama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos 

sveikatai. Ja siekiama gerinti mokinių emocinę būklę ir sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases.  

5–8 kl. mokiniai buvo kviečiami sudalyvauti akcijoje ,,Pasirūpink savimi”.  Nuo gegužės 1 iki 31 dienos kiekvieną dieną mokiniams buvo pateikiami vis 

skirtingi iššūkiai, kuriuos jie turėdavo įveikti ir pasidalinti grįžtamuoju ryšiu. O iššūkių buvo visokių – nuo šalto dušo ryte iki laiško rašymo sau į ateitį. Iššūkiai 

skatino vaikų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, susitelkimą į įvairius kūno pojūčius ir savo bei kitų savistabą. 

Kiekvienais mokslo metais yra atliekamas pirmokų bei penktokų adaptacijos tyrimai – gauti rezultatai leidžia patyrinėti tų klasių mikroklimatą, kylančius 

iššūkius bei džiaugsmus. Taip pat kiekvienais metais atliekamas patyčių masto mokykloje vertinimas - kurio dėka galima identifikuoti patyčių židinius bei bendrai 

pamatyti kokia yra situacija mokykloje patyčių požiūriu. Atliktas VJBP pedagogų sveikatos, emocinės savijautos ir pagalbos poreikio tyrimas karantino metu. 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose lytiškumo ugdymas vykdomas pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) bendrąją 

programą. Sėkmingą Programos įgyvendinimą lemia tik glaudus šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, todėl tėvams, siekiant, kad jie aktyviai dalyvautų, ugdant 

vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius, siekiant stiprinti jų pasitikėjimą savimi, žinojimą, kas vyksta su paaugliu ir kaip kurti pozityvius santykius su paaugliu 



buvo organizuotos ir vestos paskaitos tėvams (Tėvų dienos paskaita Paauglystė – pokyčių metas tėvams ir vaikams. Ką svarbu žinoti?; Mokinių dienotvarkės ir 

mokymosi pasiekimų sąsajos; Mokinių mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi skatinimo būdai).     

 

Ugdymo erdvių atnaujinimas. Vidiniame progimnazijos kiemelyje įrengta nauja edukacinė erdvė – lauko klasė. Rudenį atidarymo šventėje naujai klasei 

suteiktas Jono Basanavičiaus vardas. Už šios edukacinės erdvės idėjos sumanymą bei įgyvendinimą nuoširdžiai dėkojame visiems bendruomenės nariams, 

skyrusiems progimnazijai 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą. Šildomoje lauko klasėje pamokos vyksta ir vėsiu oru. Lauko klasė sulaukė populiarumo, jos 

apžiūrėti ir pasisemti patirties atvyksta kolegos iš kitų Vilniaus miesto ir šalies mokyklų. Progimnazijos pagrindiniame pastate įrengta dar viena erdvė, skirta dirbti 

su kompiuteriais, įgyvendinti įvairius informacinių technologijų projektus, vesti integruotas pamokas. Šia klase naudojasi 1–8 klasių mokiniai. Taip tap atnaujintas 

dar vienas informacinių technologjų kabinetas, kuriame su kompiuteriais nuo šiol gali dirbti iki 30 mokinių. 

 

Netradicinis ir neformalus ugdymas. 2021 m. įgyvendintos visos ugdymo plane numatytos edukacinės dienos, sudarant galimybes mokiniams mokytis 

netradiciniais būdais: pažinti kultūras, laboratorijas, muziejus, sportuoti, keliauti į turistinius žygius, dalyvauti festivaliuose ir kt. renginiuose.  Jau keletą metų ne tik 

mokinius, mokytojus bet ir jų tėvelius įtraukia Kalėdų dirbtuvės, tyrėjų, kultūrų pažinimo, sporto ir sveikatingumo dienos. 

Pradinių ir vyresnių klasių mokiniams sudarytos galimybes kartu su klase keliauti po nemokamus muziejus, edukacijas panaudojant kultūros paso lėšas. Apie 90 % 

progimnazijos mokinių pasinaudojo kultūros paso lėšomis. Mokiniai dalyvavo įvairiose edukacijose, kūrybinėse dirbtuvėse („Pro vaikystės langą”, J. 

Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, „Fizika dailėje”, „Porceliano puošyba”, „Susitikimas su Mažuoju Princu”, „Stiklo keliu”,  meduolių, kūčiukų gaminimo 

dirbtuvėse ir kt.)   

 

Progimnazijoje veikia neformaliojo švietimo būreliai, skirti  puoselėti progimnazijos tradicijas ir kultūrą, tenkina vaikų saviraiškos poreikius ir galimybes. 

Neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja apie 60 %  progimnazijos mokinių. Aktyviausiai būrelių veiklose dalyvauja 1–4 klasių mokiniai (apie 85%). Mokiniai 

lanko po 1–2 nemokamus būrelius mokykloje. Didelė mokinių dalis dalyvauja neformalaus ugdymo užsiėsimuose mieste ir gretimose muzikos, dailės, sporto 

mokyklose (apie 30 % mokinių).  

 

Sportiniai pasiekimai: progimnazijoje kiekvienais metais organizuojama sporto ir sveikatingumo diena, kurioje dalyvauja 1–8 klasių mokiniai. 2021 m. 

suorganizuota ypač daug įvairių sportinių tarpklasinių varžybų: olimpinės mylios bėgimas, krepšinis,  tinklinis, kvadratas, estafetės, futbolas. Rudenį suorganizuotas 

bėgimas, skirtas J. Basanavičiaus 170 gimimo metinėms paminėti: mokiniai bėgo Jono Basanavičiaus mylią.  

 

Pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą 2021 metais 1–8 klasių mokiniams vyko pamokos ir kiti užsiėmimai  psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos, sveikos mitybos, užkrečiamų ligų profilaktikos ir kitomis temomis (apie 200 pamokų). 

Pradiniame ugdyme tęsiama sveikatinimo programa visiems antrokams – pamokos vyksta baseine, siekiant visus antrokus išmokyti plaukti bei prisidėti prie 

jų sveikatos gerinimo. 

Kiekvieną pradinio ugdymo dieną pabaigiame bendravimo valandėle klasėje, kurios metu aptariami dienos pasiekimai, pabaigiami pamokų darbai, bendraujama su 

klasės mokytoja, padedant pailgintos grupės pedagogui. Pailgintos grupės pedagogai dirba visos dienos mokyklos pailgintose grupėse. 

 



Progimnazijos mokytojai ir kiti darbuotojai turėjo galimybę kelti kvalifikaciją ir tobulintis individualiai ir kolektyviai.  

2021 m. du mokytojai pakėlė pedagogo kvalifikaciją: vyresnysis muzikos mokytojas ir fizikos mokytojas-metodininkas. 

1–4 klasių mokytojai apmokyti dirbti su matematikos mokymo platforma  „Eduten playground”. Vyko seminarai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, 

skirti gabių vaikų atpažinimui ir vertinimui, aktyvios pamokos planavimui ir organizavimui, pamokos metodų aptarimui,  įtraukiajam ugdymui ir darbui su specialiųjų 

poreikių vaikais, teatro ir kūrybiniams metodams ugdyme. Organizuoti tęstiniai mokymai Informacinių technologijų srityje „Skaitmeniniai įrankiai pamokos temos 

atskleidimui”.  Dėmesį skyrėme mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų privalomiems mokymams – pirmosios pagalbos, higienos, turizmo renginių vadovo, 

civilinės saugos ir kt.  

Aktyviai bendraujant su tėvų komitetu ir taryba, mokinių socialinės – pilietinės veiklos praplėstos tėvų siūlymais: vyresniųjų mokinių savanorystė „Maisto 

banke”, lopšelyje darželyje „Geniukų kalvė”, „Šeimos slėnio” centre, beglobių gyvūnų prieglaudose. Bendradarbiaujame su vietos bendruomene „M.K.Čiurlionio 

trikampis”, mokiniai tvarkė J. Lukšos-Daumanto skverą, dirbo „Kalėdiniame pašte”. Užmegzti kontaktai su Naujamiesčio seniūnijos Socialinių paslaugų paramos 

centru. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Verkių mokykla-daugiafunkciniu centru. 

 
 

2021 M. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. veiklos strateginis prioritetas yra „Renkuosi mokyti” projekto pokyčio tikslai: 

1. Siekti, jog kiekvienas vaikas dalyvautų integruotoje  (ilgalaikėje) veikloje, mokytųsi bendrauti ir bendradarbiauti. 

2. Skatinti įvairių dalykų mokytojus bendrauti tarpusavyje ir kurti ugdomąją veiklą, dalintis gerąja patirtimi. 

 „Renkuosi Mokyti” projekto tikslas bus sutelkianti ir integrali jungtis tarp pirmojo ir antrojo strateginių tikslų bei atskiromis priemonėmis suplanuota abiejuose 

tiksluose (pažymėta *). 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
  

Tikslas 1. Progimnazijos vertybių, patriotiškumo puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas, kuriant stiprią mokyklos kultūrą. 
 

1 uždavinys. Ugdyti tautiškumo ir patriotiškumo vertybes, siekiant kiekvieno bendruomenės nario asmeninės pažangos ir iniciatyvų mokyklos pozityviai emocinei 

aplinkai kurti. 

2 uždavinys. Užtikrinti sėkmingą mokinių socialinę raišką mokyklos gyvenime, kuriant pozityvius bendrystės ryšius ir ugdant socialines emocines kompetencijas.  

3 uždavinys. Siekti sveikos gyvensenos įgūdžių ir sveikatos puoselėjimo vertybių formavimo, užtikrinant  saugią mokymosi aplinką. 

 

Tikslas 2. Naujausių technologijų diegimas ir panaudojimas ugdymo procese, užtikrinant kokybišką ugdymą. 
 

1 uždavinys. Kurti inovatyvų pradinį ugdymą, įtraukiant modernias ugdymo priemones, netradicinius metodus ir naujus ugdymo organizavimo modelius. 

2 uždavinys. Ugdyti STEAM mokslų srities kompetencijas ir kūrybiškumą, panaudojant inovatyvias mokymosi priemones ir netradicines ugdymo aplinkas. 

3 uždavinys. Plėtoti kūrybiškumo gebėjimus užtikrinant komunikacinio, kultūrinio ir medijų raštingumo ugdymą. 



2021 M. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Tikslas 1. Progimnazijos vertybių, patriotiškumo puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas, kuriant stiprią mokyklos kultūrą. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai Rezultatai 

2020 m. prioritetas: Tęsiamos veiklos, skirtos bendruomeniškos mokyklos kultūros stiprinimui 

Atsakinga: pavaduotoja Aušra Rakauskienė 

 

1. Ugdyti 

tautiškumo ir 

patriotiškumo 

vertybes, 

siekiant 

kiekvieno 

bendruomenės 

nario asmeninės 

pažangos ir 

iniciatyvų 

mokyklos 

pozityviai 

emocinei 

aplinkai kurti. 

1.1. Jonas Basanavičius 

mūsų mokykloje: 

 
Darbo grupės vadovas: 

Lina Jankauskaitė. 
Nariai: 

lietuvių kalbos, pradinių 

klasių, istorijos, kūno 

kultūros, matematikos, šokio, 

technologijų mokytojai 

ir mokyklos bendruomenė. 

  

1.1.1. Valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų minėjimai 

(Sausio 13-oji, Vasario 16-

oji, Kovo 11-oji). 

Sausio-

kovo mėn. 

Sausio 13-osios minėjimas: 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, lietuvių kalbos, 

pradinio ugdymo, istorijos, 

muzikos mokytojai. 

 

 

Vasario 16-osios minėjimas: 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, lietuvių kalbos, 

pradinio ugdymo, istorijos, 

muzikos mokytojai. 

Kovo 11-osios minėjimas: 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, pradinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, istorijos ir 

muzikos mokytojai. 

2020-01-13 

Sausio 13-osios minėjimas nuotoliniu 

būdu (klasės valandėlės su svečiu, 

dalyvavusiu Sausio 13-osios 

įvykiuose). 

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija”, laida 

radijuje Basanavičius FM, laisvės 

ketureilio ir laiko juostos kūrimas. 

Sausio 13-osios minėjimas. Klasės 

valandėlė su svečiu. 

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 

minėjimo veiklos: 

 

Citatos apie Lietuvą ir laisvę rašymas 

Lietuvos kontūruose (1č);  

Piešinys „Laisvės paukštis” (1č); 

3n klasėje sukurta 26 mokinių virtuali 

JumStory knyga su patriotiniais 

eilėraščiais.  

Nuotoliniu būdu įvyko 1 č klasės 

valandėlė-pristatymas apie Sausio 13-ąją 

dieną, klausymas mokyklos radijo 

laidos, kuriami darbeliai. 

8c klasės mokiniams prisiminimus 

pasakojo ir savo nuotraukomis dalinosi 

Tomo tėtis S. Verseckas.  

1s klasės valandėlė su svečiu, kuris 

pasakojo savo prisiminimus iš sausio 13-

osios. 

 

 

Sukurta radijo laida „Sausio 13-ąją mūsų 

laisvei sukanka 30 metų”.  



Vasario 16-osios minėjimas. 

Signatarų mintys apie Lietuvą. 

Lietuvai nusipelniusių žmonių mintys 

apie Lietuvą (1s);  

Ką man reiškia Lietuva? Vaikų 

nuotrauka (1s);  

Piešinys naudojant tik vėliavos 

spalvas (1v);  

„Lietuvos vėliava” piešinys ir 

mokinių mintys, ką simbolizuoja 

(1b); Virtualus užsiėmimas 

„Pasivaikščiojimas po Vilnių” (2v);  

Piešinys „Gedimino pilis” (2v); 

Virtualus užsiėmimas 

„Pasivaikščiojimas po Vilnių 

valstybingumo keliais” (2s);  

Edukacinė veikla „Gerbk kiekvieno 

žmogaus Tėvynę, o savąją 

—  MYLĖK” (2s); Kūrybinės 

dirbtuvės „Atvirukas lietuvių liaudies 

rašto motyvais” (2č);  

Pažintinė-praktinė veikla 

„Nepriklausomybės aitvarai” (2č); 

Patriotinio ketureilio kūrimas (3n);   

Virtualios knygos „Mano Lietuva” 

kūrimas (3n);  

Susitikimas ir pokalbis su jachtos 

„Ambersail” nariu (3č);  

Penkiaeilio kūrimas apie Lietuvą ir 

iliustravimas (3b);  

Piešinys „Lietuva mano širdyje” (3b);  

Padavimo apie Vilnių kūrimas (3v); 

Knygos skirtuko gamyba tema „Tu 

— mažutė, tu telpi visa…” (3v);  

Penkiaeilių apie Lietuvą kūrimas 

(4a); Viktorina „Aš myliu Lietuvą” 

(4a);  

Nuotoliniu būdu 2021-01-13 

suorganizuota pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija”.  

 

2021 m. sausio mėn. sukurti ketureiliai ir 

laiko juostos apie Sausio 13-ąją. 

Rezultatai paviešinti progimnazijos 

Facebook grupėje. 

 

Dekoruota mokykla. Nuotraukomis 

pasidalinta ŠMSM bei Vilniaus Fab lab 

Facebook puslapiuose (I. Levanavičienė, 

J. Šakočiuvienė, H. Vaišvila, A. 

Jurgaitienė) 

 

Vasario-kovo mėn. minėtos šventinės 

Vasario 16 ir Kovo 11 veiklos. 

1 s klasės 26 mokiniai. Ant Lietuvos 

kontūro užrašyta signataro mintis apie 

Lietuvą.  

1 č klasė turėjo nuotolinį užsiėmimą - 

virtualus pasivaikščiojimas po Vilnių.  

Sukurta virtuali knyga „Mano 

Lietuva”  su patriotiniais ketureiliais 

apie Lietuvą (26 mokiniai, 3n) 

 

Sukurtas protmūšis Lietuvos tema ir 

paviešintas Facebook grupėje (istorijos 

mokytojos D. Tomkutė ir R. 

Tervydienė). 

Mokyklos Facebook grupėje pasidalinta 

EK sukurtu vėliavų žaidimu.  

 

Vasario 16 d. minėjimas įvyko 2021-02-

22 nuotoliniu būdu. 

Mokyklos mokiniai pakviesti dalytis 

gražiausiais Lietuvos vaizdais, paroda 



Eilėraščių apie Lietuvą kūrimas ir 

pristatymas (4c);  

Piešinių konkursas „Piešiu aš 

Lietuvą” 4c);  

Projektas “Mano šeimos tradicinis 

lietuviškas patiekalas( 6 kl)” 

Virtuali paroda “Kaziuko dirbiniai”(6 

N kl) 

Protmūšis Lietuvos tema (mokyklos 

bendruomenė). 

Lietuva - ES narė. Vėliavų žaidimas 

(mokyklos bendruomenė). 

Gražiausių Lietuvos vietų nuotraukų 

albumas (visos klasės). 

paviešinta Facebook grupėje ir 

mokyklos laikraštyje. 

 

Sukurta radijo laida, kurioje paviešinti 

mokyklos mokinių pokalbiai su 

artimaisiais apie tai, ką jiems reiškia 

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji. Viešinta 

Youtube ir Facebook kanaluose. 

1.1.2. Pavasarinis bėgimo 

turnyras, skirtas Jono 

Basanavičiaus vardui 

paminėti. * 

Gegužės 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

asociacija „BC JBVM 

ALUMNI” 

kūno kultūros, pradinio 

ugdymo mokytojai. 

Įvykęs bėgimo turnyras 2021 m. rugsėjį bėgome tradicinę Jono 

Basanavičiaus mylią. Nugalėtojai 

apdovanoti Lauko klasės atidarymo 

renginyje. 

 

Gegužės mėn. bėgimas nevyko dėl 

karantino 

1.1.3. Maironio ąžuoliukų 

giraitės  priežiūra Neries 

regioniniame parke. 

Pavasarį, 

rudenį 

Lietuvių kalbos, gamtos 

mokslų mokytojai, klasių 

auklėtojai. 

Įvykusi bendruomenės išvyka į 

Maironio ąžuolų giraitę. 

Atlikta dalinai, nes iniciatorė Marija 

Mašanauskienė jau nebedirba 

mokykloje, tačiau istorijos mokytojos 

Ringailės klasė vyko į ąžuolyną ir jį 

ravėjo.  

1.1.4. 5-ų klasių mokinių 

edukacinė išvyka į Jono 

Basanavičiaus gimtinę — 

Ožkabalius. 

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 5 klasių auklėtojai 

ir jų pavaduotojai. 

Įvykusi edukacinė išvyka. Mokiniai 

susipažins su Jono Basanavičiaus 

gyvenimo ir kūrybos faktais, jo 

asmenybės bruožais. 

Įvyko, rugsėjo 2–3 d. penktų klasių 

mokiniai vyko į edukacijas 

Ožkabaliuose ir Paežerių dvare. 



1.1.5.  Veiklos, skirtos Jono 

Basanavičiaus gimimo 

metinėms paminėti. 

Lapkričio 

mėn. 

Mokyklos mokytojai, 

bendruomenė, visų klasių 

mokiniai. 

Bus prasmintas Jono Basanavičiaus 

atminimas, mokiniai susipažins su 

tautos patriarcho gyvenimu, darbais. 

Vyks J. Basanavičiaus surinktų 

pasakų skaitymas ir iliustravimas. 

Laiškų J. Basanavičiui rašymas, 

viktorinos, radijo laida. 

2021 m. rugsėjį-spalį visi 6–8 klasių 

mokiniai rašė istorijos referatus apie J. 

Basanavičių. 

 

2021 m. spalio 18–28 d. 1 klasėms 

pravesta ekskursiją po S. Konarskio g. ir 

supažindinimas su J. Basanavičiumi ir 

mūsų mokyklos istorija (gidė R. 

Tervydienė). 

 

J. Basanavičiui laiškus rašė pradinukai ir 

6 kl.mokiniai, kurdami Suvalkijos 

vietovardžių žodyną. 

 

2021 rugsėjį-spalį sukurta 5 klasių 

mokinių paroda-sienlaikraštis 

BASANAVIČIUKŲ AUŠRELĖ, kuri 

eksponuota 3 aukšte. Parodoje 

iliustruotos Basanavičiaus pasakos, pats 

J. Basanavičius, jo gimtinė, atskleista, 

kodėl mokiniai ir jų kalbinti pašnekovai 

myli Lietuvą. 

 

2021 m. lapkričio 23–26 d. 7 klasių 

etikos grupės mokiniai pristatė 

projektinius darbus „Iškili, Lietuvai 

nusipelniusi asmenybė” apie J. 

Basanavičiaus bendražygius, 

bendramokslius, visuomeninės veiklos 

bendrakeleivius. 

 

2021-09- 11 Integruotas 7 kl. 

etnokultūros, matematikos ir 

technologijų projektas „Užuolaidėlės”. 

Papuošta mokykla, žinutė J. 

Basanavičiaus progimnazijos Facebook 



grupėje (I. Levanavičienė, A.Jurgaitienė, 

H. Vaišvila) 

 

2021.10-12  Integruotas IT, lietuvių 

kalbos ir gamtos mokslų projektas 

„Receptų knygelė” 7 kl (I. 

Levanavičienė, A. Motuzaitė, A. 

Jurgaitienė) 

 

Šventinis minėjimo renginys prie 

J.Basanavičiaus paminklo Vilniaus 

senamiestyje minint J.Basanavičiaus 

gimimo 170 metines. 



1.1.6. Bendrų veiklų su 

kitomis Lietuvos Jono 

Basanavičiaus mokyklomis 

įgyvendinimas. 

Visus 

metus 

Darbo grupė, mokyklos 

bendruomenė, 

administracija.  

Ryšių palaikymas ir atnaujinimas su 

J. Basanavičiaus vardo mokyklomis 

(Vilniaus Jono Basanavičiaus 

gimnazija, Ukmergės Jono 

Basanavičiaus gimnazija, Kauno 

J.Basanavičiaus gimnazija, 

Vilkaviškio r. Bartninkų mokykla-

daugiafunkcis centras). 

Įvykusi bent viena bendra veikla, 

pasidalijimas gerąja patirtimi. 

2021-11-23 įvykusi visų J. 

Basanavičiaus vardo mokyklų mokinių 

konferencija, skirta 170-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

 

Dalyviai:Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija, Vilniaus Jono 

Basanavičiaus gimnazija, Ukmergės 

Jono Basanavičiaus gimnazija, Kauno 

J.Basanavičiaus gimnazija, Vilkaviškio 

r. Bartninkų mokykla-daugiafunkcis 

centras ir svečiai. 

 

1.1.7. Bendruomenės 

renginiai.* 

Visus 

metus 

 

 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

 

Istorijos, dorinio ugdymo, IT 

mokytojos. 

Tėvų popietė (sausis)*; 

 

Mokymai, seminarai tėvams 

sveikatos temomis (sausis-gruodis); 

Istorijos, dorinio ugdymo, IT bendras 

projektas „Lietuvos žydų istorija ir 

kultūra”. 

2021 m. sausio 5–6 įvyko dalykininkų ir 

klasių auklėtojų nuotoliniai susitikimai 

su tėvais. 

 

2021 m. kovas: Frankofonijos ir kultūrų 

diena, tarptautinė ir respublikinė 

konferencijos prancūzų kalba 

 

2021-10-12 7v klasės išvyka į Samuelio 

Bako muziejų 

2021 m. lapkričio 19-26 d. integruotas 

istorijos - dailės - prancūzų/anglų k. 

projektas „Samuelis Bakas” 

 

2021 spalio 29 d. 6n ir 6v kl. mokinių 

edukacinė išvyka į Sudervės žydų 

kapines. 

 

2021 m. lapkritį 7 klasių integruotas 

istorijos-IT projektas „Lietuvos žydai” 

1.1.8. Kiti mokyklos 

renginių plane 

Visus 

metus 

Darbo grupės, mokyklos 

bendruomenė. 

Atradimų  (STEAM) diena, 

Frankofonijos ir kultūrų diena, 

3n pagaminti sklandytuvai, gamtoje 

rastų medžiagų kompozicija stiklainyje. 



numatyti 

bendruomenės 

renginiai. 

 Bendruomenės ir šeimos popietė*. 1č klasė dalyvavo nuotolinėje 

edukacijoje „Kokias paslaptis slepia 

vanduo?” 

1b ir 1n klasės, atradimų (STEAM) 

dieną, vyko į Pažintinį Varnikų taką, kur 

tyrinėjo aplinką. Mokiniai atliko 

integruotas matematikos, pasaulio 

pažinimo užduotis. 

1.1.9. Etnokultūrinis 

renginys ,,Metų ratu”. 

Vėlinių bei Jurginių 

minėjimas. 

Spalio 

paskutinė 

savaitė ir  

balandžio 

23 d. 

Lietuvių kalbos, istorijos, 

etikos mokytojai. 

Įvykęs etnokultūrinis renginys. Neįvyko, nes pavasarį buvo karantinas. 

Rudenį iš darbo išėjo atsakingi 

mokytojai. 

1.1.10. Lietuvių kalbos ir 

kultūros kaip vertybės 

stiprinimas ir sklaida: 

    

1.1.10.1. Lietuvos 

valstybinių švenčių  ir 

atmintinų dienų scenarijų 

rengimas (Sausio 13-oji, 

Vasario 16-oji, Kovo 11-

oji). 

2020-01-13 

2020-02-14 

2020-03-10 

Lietuvių kalbos, istorijos, 

technologijų, dailės 

mokytojai 

Paminėtos svarbiausios valstybinės 

šventės ir atmintinos dienos, sutelkta 

mokyklos bendruomenė, įprasmintas 

atminimas. 

Renginiai įvyko nuotoliniu būdu: 

2020-01-13, 2020-02-14, 2020-03-10 

Sukurti ketureiliai, laiko juostos, viskas 

viešinta mokyklos svetainėje ir/arba 

Facebook grupėje. 

 

Specialios pamokos 7 kl mokiniams 

„Mano šeimos tradicinis lietuviškas 

patiekalas”. 

 

Sukurta radijo laida, kurioje paviešinti 

mokyklos mokinių pokalbiai su 

artimaisiais apie tai, ką jiems reiškia 

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji. 

1.1.10.2. Raiškiojo skaitymo 

konkursas. 

Sausio 

mėn. 

Lietuvių k. mokytojos, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Pagilintas mokinių meninio žodžio 

pajautimas, oratorystės, raiškiojo 

skaitymo įgūdžiai.  

Įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. sausio 20 

d. 



Balandį paaiškėjo, kad mokyklos atstovė 

laimėjo 3 vietą Vilniaus miesto etape. 

1.1.10.3. Lietuvių kalbos 

dienos. 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

 

Lietuvių kalbos, pradinio 

ugdymo mokytojos 

Įvykę lietuvių kalbos dienos 

renginiai. Pagilintas noras domėtis 

lietuvių kalba, stiprinti  lietuvių 

kalbos vartosenos įgūdžiai. 

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimas 

ir jo piešimas (1-ų klasių mokiniai). 

Gražiausių lietuviškų žodžių medis 

(2-ų klasių mokiniai). 

Piešinys iš žodžių - atversta knyga 

(3-ų klasių mokiniai). 

Piešinys iš žodžių — Lietuvos 

kontūras (4-ų klasių mokiniai). 

Lietuvių tautosaka: pasakų 

pristatymai ir inscenizacijų pagal jas 

kūrimas (iš Basanavičiaus surinktų 

pasakų). Dalyvauja 5č, 5n, 5v.  

Gražiausios Lietuvos vietos 

aprašymas (6č). 

Trumpų pasakojimų kūrimas, visi 

žodžiai prasideda iš tos pačios raidės 

(6s). 

Linksmosios frazeologizmų 

iliustracijos (6-ų klasių mokiniai).  

Pasakojimai iš knygų pavadinimų 

(6n). 

Meninio skaitymo pasirodymai. 

Deklamuojami lietuvių autorių 

kūriniai (6n, 6v). 

Vytauto Mačernio sonetų ir trioletų 

deklamavimas (7b, 7d). 

Įvyko nuotoliniu būdu, darbai viešinti 

progimnazijos Facebook grupėje. 

 

1b klasė gražiausią lietuvišką žodį rinko 

nuotoliniu būdu (kovo 8 d.) 

2–4 klasių mokiniai namuose kūrė 

piešinius, darbelius ir klasėse surengė 

virtualias parodėles: „Gražiausių 

lietuviškų žodžių medis”, „Lietuvos 

knyga”, „Lietuvos kontūras iš žodžių”.  

Sukurtos istorijos, kai visi žodžiai 

prasideda iš tos pačios raidės. 

Bendradarbiaujant su dailės mokytoja 

sukurta frazeologizmų iliustracijų 

paroda, ji viešinta Facebook grupėje ir 

per metodinę dieną pristatyta mokyklos 

darbuotojams. 

 

Mokinių sukurtais sakiniais iš knygų 

pavadinimų pasidalinta Facebook 

grupėje. 

Mokiniai mintinai išmoko pasirinktus 

kūrinius ir nuotoliniu būdu deklamavo 

arba siuntė savo filmuotą deklamavimą. 

1.1.10.4. Raštingiausio 5–8 

kl. mokinio rinkimai. 

Balandžio 

mėn. 

Lietuvių k., dailės, 

technologijų mokytojai. 

Surengtas diktanto rašymo konkursas 

5–8 kl. mokiniams ir išrinktas 

Įvyko nuotoliniu būdu balandžio mėn., 

nugalėtojai paskelbti progimnazijos 

Facebooko grupėje ir naujienlaiškyje. 



raštingiausias kiekvienos amžiaus 

grupės mokinys. 

1.1.10.5. Kūrybingumas – 

gyvenimo sparnai. 

Visus 

metus 

Lietuvių k., pradinių klasių, 

technologijų mokytojai, 

bibliotekos darbuotojai. 

Surengtas renginys 5–8 kl. 

mokiniams ir suorganizuoti 5 

susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais kūrybingumo tema. 

Įvyko nuotoliniu būdu gegužės mėn., 

susitikimų ištraukos paviešintos 

Facebook grupėje. 

1.1.10.6. Stendų pildymas 

mokinių darbais, mokinių 

darbų viešinimas Facebook 

kanale. 

Visus 

metus 

Lietuvių k. mokytojos. Nuolat mokinių sukurtais darbais 

pildomi mokykloje esantys stendai, 

informacijos viešinimas Facebook 

grupėje, parašyti straipsniai. 

Esant karantino sąlygoms viešinimas 

vyko Facebook’o grupėje: pristatyta 

frazeologizmų paroda, mokinių sukurti 

sakiniai iš knygų pavadinimų, Sausio 

13-ąją minint paviešinti mokinių sukurti 

ketureiliai, pristatyti mokinių darbai, 

kuriuose jie iliustravo pagrindinį 

literatūros kūrinio veikėją, paviešintos 

radijo laidos, mokyklos laikraščio 

numeriai., paskelbti matematikos-

lietuvių kalbos projekto darbai, kuriuose 

mokiniai iš geometrinių figūrų sukūrė 

Lietuvos herbą. 

1.1.10.7.  Paroda 

„Linksmosios 

frazeologizmų iliustracijos”. 

Kovo mėn.  Lietuvių k. mokytojos, dailės 

mokytoja, bibliotekos 

darbuotojai. 

Surengta mokinių sukurtų 

frazeologizmų iliustracijų paroda. 

Vasario mėn. 6 kl. mokiniai kalbėjo per 

lietuvių p. apie frazeologizmus, juos 

panaudodami kūrė dialogus ir piešinius. 

2021-03-02 Facebook grupėje paviešinti 

geriausi mokinių nupiešti darbai. 

1.1.10.8. Skaitymo 

skatinimo iniciatyva „Knyga 

vietoj mobiliojo telefono”. 

Visus 

metus 

Lietuvių k., IT mokytojai, 

mokyklos bendruomenė. 

Suorganizuotas H. Kristiano 

Andersenui skirtos veiklos pradinėse 

klasėse, skaitymo skatinimo veiklos 

5–8 kl. mokiniams. 

Dėl galiojančių epidemiologinių sąlygų 

ribojimų nuspręsta skaitymo skatinimo 

veiklas 5–8 kl. mokiniams perkelti į 

pavasarį, kada galbūt bus galima veiklas 

įgyvendinti, galbūt pergalvoti formatą. 

 

1.1.10.9. Popietė „Gryna, 

taisyklinga kalba — tai graži 

kalba”. 

Gegužės-

rugsėjo 

mėn. 

Lietuvių k. mokytojos. 5–8 kl. mokiniams Neįgyvendinta, nes išėjo atsakingas 

mokytojas. 

 



 suorganizuota popietė su kviestiniais 

svečiais apie gražią, taisyklingą 

lietuvių kalbą ir jos vartojimo svarbą. 

1.1.10.10. Bibliotekos 

prenumeruojamų 

elektroninių duomenų bazių 

ir „Vyturio” elektroninės 

bibliotekos knygų 

pristatymas vyresniųjų 

klasių mokiniams. 

Visus 

metus 

Lietuvių k. mokytojos, 

bibliotekos darbuotojai. 

Mokyklos mokiniai supažindinti su 

„Vyturio” elektroninės bibliotekos 

ištekliais, jie panaudoti lietuvių k. 

pamokose. 

Mokiniams išsiųsta informacija apie 

naudojimąsi  „Vyturio” elektroninės 

bibliotekos ištekliais, pamokų metu 

naudotasi tekstais, kuriuos galima rasti 

šioje bibliotekoje.  

1.1.10.11. Elektroninio 

laikraščio, skirto mokyklos 

bendruomenei, leidyba. 

Visus 

metus 

Lietuvių k. mokytojos. Išleisti 3 elektroniniai  mokyklos 

laikraščio numeriai. 

Pirmasis numeris išleistas 2021 m. 

gegužės mėn., antrasis – lapkritį, 

trečiasis – gruodžio mėnesį.  

1.1.10.12. Privalomų 

perskaityti 5-8 kl. knygų 

sąrašo sudarymas ir 

pateikimas bibliotekai. 

Visus 

metus 

Lietuvių k. mokytojos, 

bibliotekos darbuotojai. 

Bus sudarytas privalomų knygų, 

kurias mokiniai turi perskaityti, 

sąrašas ir pateiktas bibliotekai, kuri 

galės rūpintis šių knygų atsiradimu 

bibliotekoje. 

Knygų sąrašas išsiųstas bibliotekos 

darbuotojams. 

1.1.11. Mokyklos muziejaus 

atnaujinimas ir 

įveiklinimas.  

Visus 

metus 

Istorijos ir IT mokytojai, 

bibliotekos darbuotojos. 

Paruošta mokyklos muziejaus skiltis 

progimnazijos svetainėje. Į skiltį 

įkelta informacija apie J. 

Basanavičiaus skulptūrą ir atminimo 

akmenį bei informacija apie 

mokyklos skaitykloje turimus 

leidinius, susijusius su J. 

Basanavičiumi. 

2021 m. rugsėjį-spalį įkelta medžiaga 

apie mokyklos istoriją J. Basanavičiaus 

skulptūrą, atminimo akmenį, sukeltas 

bibliotekoje turimų knygų apie J. 

Basanavičių sąrašas. 

1.1.12. Integruotas dailės, 

istorijos, lietuvių k. ir 

Vytauto Didžiojo 

universiteto projektas 

„Mano šeimos pasakojimai 

Lietuvoje ir pasaulyje”. 

Sausio-

birželio 

mėn. 

Lietuvių kl., istorijos, dailės 

mokytojai. 

Įgyvendintos visos 12 projekto temų. 

5 kartus Facebook grupėje viešinti 

mokinių darbai, atlikti projekto metu. 

Parašytas projektą ir jo rezultatus 

pristatantis straipsnis. 

Įvyko nuotoliniu būdu sausio-birželio 

mėn. 

Įgyvendintos visos projekto temos, 

viešinta informacija socialiniuose 

tinkluose, surengtas baigiamasis 

renginys, aktyviausiai projekte dalyvavę 



Surengtas baigiamasis renginys 

—  mokinių pasakojimų apie savo 

šeimą pristatymas. 

mokiniai mokslo metų pabaigoje buvo 

apdovanoti įvairiais prizais.  

1.1.13. J. Basanavičiaus 

atminimo įprasminimas 

mokykloje pasitelkiant sienų 

tapybą. 

Rugsėjo-

lapkričio 

mėn. 

Darbo grupė. Ant mokyklos sienos arba mokyklos 

erdvėse bus nupieštas J. 

Basanavičiaus portretas. 

Neįgyvendinta dėl didelio biudžeto  

1.1.14. J. Basanavičiaus 

žodyno sukūrimas jubiliejui 

paminėti. 

Rugsėjo-

lapkričio 

mėn. 

Istorijos, dailės, IT, 

technologijų, lietuvių k. 

mokytojai. 

Bus sukurtas istorinis-etnologinis 

žodynas taip pratęsiant J. 

Basanavičiaus tyrinėjimus ir 

tautosakos rinkimo darbus. 

Įvyko rugsėjo-lapkričio mėn. 5–7 kl. 

mokiniai nupiešė darbus, kūrė tekstus, 

juos kartu su technologijų mokytojais 

įrišo ir galutinai parengė žodyną. Jis 

video formatu pristatytas 2021-11-23 

nuotolinės J. Basanavičiaus vardo 

mokyklų konferencijos metu. 

Ugdyti 

tautiškumo ir 

patriotiškumo 

vertybes, 

siekiant 

kiekvieno 

bendruomenės 

nario pažangos 

ir iniciatyvų 

mokyklos 

pozityviai 

emocinei 

aplinkai kurti. 

1.2. Mokyklos 

bendruomenės skatinimas 

ir motyvavimas, siekiant 

pažangos ir iniciatyvų: 

 
Darbo grupės vadovas: 

Aušra Rakauskienė. 
Nariai: 

Irena Levanavičienė, 

Gintarė Pugačiauskaitė, 

Kristina Šimoniūtytė-

Šibailienė. 

 
  

 

1.2.1. Sukurti apdovanojimų 

fondą pasitelkiant rėmėjus, 

Fab Lab, keramikos studiją, 

administraciją. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, IT, matematikos, 

technologijų, muzikos, dailės 

mokytojai. 

Apdovanojimų fondas. 

Kuriamos atminimo dovanėlės Fab 

lab ir keramikos dirbtuvėse. 

Pagal poreikį buvo kuriamos dovanėlės 

svečiams (pavasarį prancūzų šventė). 

8-tų klasių išleistuvėms ir rugsėjo 1-

osios šventei buvo kuriamos dovanėlės. 

1.2.2. Radijo sveikinimai 

Mokytojo dienos, Kalėdų ir 

Velykų proga. 

Spalio 

mėn., 

gruodžio 

mėn., 

balandžio 

mėn. 

Gintarė Pugačiauskaitė, 

būrelio mokiniai ir Vitalis 

Vošterys. 

Paruošti radijo sveikinimai ir 

įvykdytos radijo transliacijos. 

Mokytojų dienos proga vyko radijo 

sveikinimai.  



1.2.3. Mokytojų asmeniniai 

gimtadienio sveikinimai el. 

paštu. 

Visus 

metus 

Darbo grupės nariai. Paruošti el. sveikinimai ir išsiųsti el. 

paštu mokytojams asmeniškai. 

Individualiai sveikinami mokytojai el. 

paštu.  

1.2.4. Stebėsenos sistema ir 

skatinimo duomenų 

rinkimas. 

Visus 

metus 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui ir strateginių 

projektų vadovai. 

Surinkti duomenys debesyje, 

apdovanoti bendruomenės nariai. 

Kuriamas bendras failas, kuriame už 

renginį kuruojantis pavaduotojas arba 

strateginių projektų vadovai  nurodo 

asmenis labiausiai prisidėjusius prie 

bendro renginio. 

Ryškiausių mokytojų bendruomenės 

narių pagerbimas, apdovanojimas 

padėkos raštais. 

Vykdoma apklausa, ar visi sutinka, kad 

būtų viešai sveikinami. 

Buvo organizuota kelionė į Birštoną ir 

informacija pateikta mokyklos FB. 

Buvo apdovanoti mokytojai padėkos 

raštais (25) edukacinės kelionės metu 

birželio mėn. 

Posėdžio metu rugpjūčio 27 d. įvyko 

apdovanojimai. 

Šventinis mokytojų sveikinimas 

Tarptautinės mokytojų dienos proga 

 

1.2.5. Organizuotos 

edukacinės kelionės 

didžiausią ugdymosi 

pažangą pasiekusiems, 

aktyviausiai socialinėse - 

pilietinėse veiklose 

dalyvavusiems mokiniams. 

Mokslo 

metų 

pabaiga 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Organizuotos  kelionės geriausius 

ugdymosi rezultatus, didžiausią 

pažangą padariusiems pradinių ir 

vyresniųjų klasių mokiniams. 

Dėl karantino neįvyko kelionė 

mokiniams. 

1.2.6. Organizuotos 

edukacinės 

kelionės/programos/veiklos, 

seminarai mokytojams. 

Visus 

metus 

 

Metų 

pabaigoje 

siurprizai 

mokytojam

s 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui. 

Įvykusios edukacinės programos 

veiklos mokytojams. 

Suorganizuota kelionė į Birštoną. 

Šventinis mokytojų sveikinimas 

Tarptautinės mokytojų dienos proga 

Kiekviena metodinė grupė pasirinko jų 

poreikius atitinkantį kvalifikacijos 

kėlimo seminarą/edukaciją/mokymus 

mokinių rudens atostogų metu. 

1.2.7. I ir II pusmečio 

tarpiniai mokinių 

apdovanojimai. 

Vasario ir 

birželio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Aušra Rakauskienė 

Apdovanojami mokiniai padėkos 

raštais už puikius ir labai gerus 

mokymosi pasiekimus. 

Vasario mėn. įvyko mokinių 

apdovanojimai. 



1.3. Vilnius ir Vilniaus 

Jono Basanavičiaus 

progimnazija: 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

Darbo grupės vadovas: 

Kristina Šlekytė. 
Nariai: 

Aistė Janušauskienė 

  

1.3.1. Sukurti  knygos 

modelį. 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Bibliotekininkės. Parengtas knygos planas, maketas. Projektas vykdomas toliau, planas 

taisomas, pildomas. 

1.3.2. Renkama medžiaga 

apie Vilnių, jo istoriją ir 

mokyklos istoriją. 

Kovo-

gruodžio 

mėn. 

Bibliotekininkės, istorijos,  

lietuvių k. mokytojai. 

Surinkta medžiaga, tinkama mūsų 

ruošiamai knygai, informacija 

sutvarkoma, paruošiama naudojimui. 

Medžiaga surinkta, projektas 

įgyvendntas. 

1.3.3. Ruošiamos knygos 

iliustracijos (mokinių 

piešiniai). 

 Rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Bibliotekininkės, dailės ir 

pradinių klasių mokytojos. 

Paruoštos iliustracijos knygai, 

paruošta teksto ir iliustracijų 

rinkiniai. 

Medžiaga surinkta, projektas 

įgyvendntas. 

1.3.4 Ruošiama knygos 

skyrius apie Joną 

Basanavičių. 

 

Gegužės-

lapkričio 

mėn. 

Bibliotekininkės, lietuvių 

kalbos, pradinių klasių 

mokytojos. 

Paruoštas knygos skyrius, skirtas  

Jonui Basanavičiui. 

Pristatoma mokyklos bendruomenei. 

Paruošta knyga Jonui Basanavičiui - 

170-osios gimimo metinių ir mokyklos 

70 - ųjų įkūrimo metinių proga. 

Paruošta, išspausdinta fotoknyga ir el. 

knygos versija. (K.Šlekytė) 

 

1.3.5. Vilniaus J. 

Basanavičiaus 

progimnazijos logotipas. 

Visus 

metus  

Donata Vaičiulienė 

darbo grupė, bendruomenės 

nariai. 

Naujo progimnazijos logotipo 

kūrimas, pasitelkiant progimnazijos 

bendruomenę, mokinių tėvus. 

Progimnazijos logotipas sukurtas 

bendradarbiaujant su progimnazijos 

bendruomenės nariais.  

Plačiai naudojamas viešinant mokyklą, 

taip pat sukurtos uniformos  

(džemperiai) su nauju logotopu. 

2. Užtikrinti 

sėkmingą 

mokinių 

socialinę raišką 

mokyklos 

gyvenime, 

kuriant 

2.1. Socialinių pilietinių 

veiklų įgyvendinimas: 

Visus 

metus 
Darbo grupės vadovas: 

Angelė Laurinavičienė. 
Nariai: 

Genovaitė Dobikaltienė, 

Jolita Piliponienė, 

Beatričė Jakavičiūtė, 

Ieva Ramelienė, 

  



pozityvius 

bendrystės 

ryšius ir ugdant 

socialines 

emocines 

kompetencijas. 

Dana Tomkutė. 

2.1.1. Socialinių pilietinių 

veiklų atlikimas 5-8 klasėse. 

Visus 

metus 

Klasių auklėtojai Socialinių pilietinių veiklų diena.  

5-8 klasių mokiniai atlieka socialines 

pilietines veiklas. 

2021-02-25 įvyko nuotolinė Tolerancijos 

pamoka 1–6 klasių mokiniams apie 

Dauno sindromą. 

2.1.2. Sukurti socialinių - 

pilietinių veiklų aprašą 

pradinių klasių mokiniams, 

numatant siūlomas veiklų 

gaires, idėjas. 

Balandžio 

mėn. 

Darbo grupė. Parengtas aprašas. 

Aprašas pristatytas pradinių klasių 

mokytojams.  

Išbandomas nuo rugsėjo mėnesio. 

Parengtas pradinių klasių-socialinių 

pilietinių veiklų aprašo projektas. 

Pristatytas pradinių klasių mokytojams. 

Išbandymas bus pradėtas nuo 2022 m. 

sausio mėnesio.  

2.1.3. Analizuoti socialinių - 

pilietinių veiklų 

įgyvendinimo sėkmingumą. 

Sausio,  

birželio 

mėn. 

Klasių vadovai. Parengtos socialinių-pilietinių veiklų 

ataskaitos už mokslo metus. Atlikta 

analizė.  

Mokiniai dėl karantino buvo atleisti nuo 

privalomų socialinių pilietinių veiklų 

atlikimo. 

2.1.4. Sukurti savanorystės - 

socialinės pilietinės veiklos 

refleksijos klausimyną 5-8 

klasėms, jį išbandyti. 

Vasario-

kovo mėn., 

birželio 

mėn. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Darbo grupė. Sukurtas savanorystės - socialinės 

pilietinės veiklos refleksijos 

klausimynas 5-8 klasėms. Išbandytas 

pasirinktose 5-8 klasėse.  

Rezultatai susisteminti. Klausimyno 

koregavimas (pagal poreikį). 

Klausimyno pristatymas 5-8 klasių 

mokiniams. 

Mokiniai dėl karantino buvo atleisti nuo 

privalomų socialinių pilietinių veiklų 

atlikimo. 

Perkeliama į 2022 m.  

2.1.5. Atlikti organizacijų, 

kuriose gali savanoriauti 

mokiniai, paiešką, teikti 

siūlymus 5-8 klasių 

auklėtojams dėl galimybių 

savanoriauti organizacijose. 

Visus 

metus 

Progimnazijos bendruomenė. Savanorystės - socialinių veiklų 

partnerių paieška. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys. 

Dėl karantino naujų organizacijų paieška 

ir savanorystė organizacijos nevyko.  

Perkelta į 2022 m.  

2.1.6. Savanorystės 

pristatymo renginiai. 

Visus 

metus 

Darbo grupė, klasių 

auklėtojai. 

5-8 klasių mokiniams organizuoti ir 

vykdyti savanorystės pristatymo 

renginiai.  

 

2.1.7. Karjeros planavimo 

renginiai. 

Visus 

metus 

Darbo grupė, klasių 

auklėtojai. 

Įsijungti į Nacionalinės karjeros 

savaitės veiklas.  

 



Karjeros dienos organizavimas 

progimnazijoje. 

2.1.8. Savanorystė socialinių 

partnerių organizacijose. 

Visus 

metus 

Darbo grupė, klasės 

auklėtojai, socialiniai 

pedagogai, psichologai. 

Mokinių savanorystė Maisto banko, 

Čiurlionio trikampio bendruomenės ir 

kitų partnerių veiklose. 

 

2021 m. prioritetas: Mokyklos saugios ir sveikatingos socialinės aplinkos kūrimas 

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja Aušra Rakauskienė 

Lyderystė: sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja, soc. pedagogė Jūratė Ablačinskaitė 

 

 
2.2. Socialinio emocinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas: 

 
Darbo grupė:  

Angelė Laurinavičienė. 
Nariai:  

Jolita Piliponienė, 

Laura Pranckevičiūtė, 

Ringailė Tervydienė, 

Genovaitė Dobikaltienė, 

Jūratė Ablačinskaitė, 

Violeta Ivanskaja, 

Sandra Skripkienė. 

  

2.2.1. Lions Quest 

programos įgyvendinimo 

darbo grupė, organizacinė 

socialinio emocinio ugdymo 

programos įgyvendinimo 

veikla. 

Visus 

metus 

SEU konsultantai, 

Angelė Laurinavičienė, 

Jolita Piliponienė, 

Ringailė Tervydienė. 

Atnaujinta Lions Quest programos 

įgyvendinimo darbo grupė, parengta 

veiklų planavimo sistema. Parengta ir 

išbandyta stebėsenos sistema. 

Atnaujina Lions Quest programos 

įgyvendinimo darbo grupė.  

Darbo grupės nariai teikia metodines 

konsultacijas mokytojams, dėl 

programos įgyvendinimo ir integravimo 

dalykų pamokose.  

LQ programos įrankiai 

2.2.2. Socialinio emocinio 

ugdymo programos Lions 

Quest  „Laikas kartu” 

įgyvendinimas 1-4 kl. 

Visus 

metus  

Pradinių klasių mokytojai. Vedamos Lions Quest programos 

„Laikas kartu” socialinių 

emocinių  įgūdžių ugdymo 

valandėlės 1-4 klasėse. 

Pagal tvarkaraštį 1 kartą per savaitę 

vedama „Laikas kartu” valandėlė.  



2.2.3. Socialinio emocinio 

ugdymo programos Lions 

Quest „Paauglystės 

kryžkelės” įgyvendinimas 5-

8 kl. 

Visus 

metus 

5-8 klasių auklėtojai. Vedamos Lions Quest programos 

„Paauglystės kryžkelės” socialinių 

įgūdžių ugdymo valandėlės 5-8 

klasėse. 

Pagal tvarkaraštį 1 kartą per savaitę 

vedama „Paauglystės kryžkelės” 

valandėlė.  

2.2.4. Lions Quest 

užsiėmimų 1-4 ir 5-8 klasėse 

kokybiškas  įgyvendinimas. 

SEU metodų taikymas 

įvairių dalykų pamokose. 

Visus 

metus 

SEU konsultantai. Lions Quest užsiėmimų 1-4 ir 5-8 

klasėse stebėjimo grafiko sudarymas. 

Lankymasis 1-4 ir  5-8 klasių Lions 

Quest užsiėmimuose, dalykų 

pamokose. 

Metodinės pagalbos mokytojams 

teikimas. 

Sausio mėnesį vyko integruotos 

pamokos 2-3 klasių mokiniams tema 

„Būk saugus”. 

Vasario mėnesį vyko integruotos 

emocinio intelekto ugdymo pamokos 3–

4 klasių mokiniams tema  „Atverk 

paguodos skrynelę” 

Rugsėjo-spalio mėnesiais vyko 

integruotos pamokos 4 klasių mokiniams 

tema “Emocijų išveikimo būdai”. 

2.2.5. Mokytojų 

kompetencijų socialinio 

emocinio ugdymo srityje 

tobulinimas. 

Visus 

metus  

Angelė Laurinavičienė. Sudaromos galimybės dalyvauti SEU 

LQ mokymuose 1-8 klasių 

auklėtojams, mokinio pagalbos 

specialistams, nedalyvavusiems 

mokymuose anksčiau. 

2021 m. birželio mėn. mokymuose 

dalyvavo 2 mokytojai ir 2 pagalbos 

mokiniui specialistai 

2.2.6. SEU konsultantų 

kompetencijų socialinio 

emocinio ugdymo srityje 

tobulinimas. 

Visus 

metus  

Angelė Laurinavičienė. Dalyvavimas SEU konsultantams 

skirtuose mokymuose, forumuose, 

konferencijos, gerosios patirties 

sklaidos susitikimuose. 

Renginiai nevyko 

2.2.7. Refleksijos 1-8 klasių 

auklėtojų susirinkimuose. 

Visus 

metus  

SEU konsultantai. Organizuojami ir vykdomi 

susirinkimai. Aptariamos SEU 

įgyvendinimo progimnazijoje 

sėkmės, problemos, numatomas 

pagalbos mokytojui planas. 

Vyko mokytojų apklausa apie SEU 

programos įgyvendinimo sėkmes, 

sunkumus, lūkesčius, pagalbos poreikį. 

Mokytojai dalinosi savo patirtimi.  

Klasės auklėtojų savitarpio pagalbos 

grupė.  

2.2.8. SEU prevencinės 

programos ir veiklos. 

Visus 

metus  

 
Socialinio emocinio ugdymo 

užsiėmimai įtraukiami į 

Vykdytos veiklos: 

Mėnuo be patyčių 

Tolerancijos diena  



progimnazijos prevencinius 

užsiėmimus ir veiklas: 

Mėnuo be patyčių 2021,  

Žalioji savaitė. 

Žalioji savaitė 1–4 kl. 2021 m. birželis 

SEU diena 5–8 kl. 2021 m. birželis 

Geros savijautos programos veiklų 

įgyvendinimas 1-8 klasėse 2021 m. 

lapkričio-gruodžio mėn.  

Projektas  „Gruodis – gerumo mėnuo”. 

Kalėdiniai skaitymai, akcija „Gerumu 

sušildyk” (R.Paurienė, G.Dobikaltienė, 

A.Laurinavičienė) 

2.2.9. Tikslinės SEU 

veiklos. 

Visus 

metus 

Klasių auklėtojai, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

Socialinio emocinio ugdymo 

užsiėmimai įtraukiami į 

progimnazijos edukacines dienas. 

Tiksliniai SEU renginiai, veiklos. 

Individualūs pokalbiai su mokinių 

šeimomis. 

Bendruomenės diena 

Žalioji savaitė. 

1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos 

tyrimas ir pristatymas bendruomenei. 

Edukacinės išvykos. 

Klasės bendruomenės telkimo 

renginiai. 

3n trijų dienų edukacinės išvykos ir 

mokymasis gamtoje (žinutės mokyklos 

fb)  

3n gruodžio -sausio mėn. individualūs 

pokalbiai su auklėtinių šeimomis.  

2021-10-29 7b ir 7č bendra išvyka į 

Kauną, Forumo teatro spektaklį 

„Problema (ne)bėda” apie patyčių 

prevenciją mokykloje ir būdus 

bendruomenėje kurti saugią bei pagarbią 

aplinką. 

1b ir 1n klasių 3 dienų edukacinės 

išvykos ir mokymasis gamtoje (Žalioji 

savaitė) 

1 č klasės 2 dienų edukacinės išvykos už 

mokyklos ribų ir mokymasis gamtoje 

(Karmazinų pažintinis takas ir ekskursija 

„Bičių paslaptys”).  

4n klasės bendruomenės šventė sodyboje 

(rugsėjo 2 d.)  

2.2.10. Pasiruošimas 

įtraukiojo ugdymo 

organizavimui mokykloje.  

Visus 

metus 

Administracija, mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Mokymai mokytojams. 

Sėkmingo darbo su SUP mokiniais 

patirties sklaida. 

Direktoriaus pavaduotoja A. 

Rakauskienė informacinio susirinkimo 

metu visiems pristatė Įtraukiojo ugdymo 

rekomendacijas.  



Mokytojų atostogų metu lektorius 

pravedė seminarą apie įtraukųjį 

ugdymą.  

2.2.11. 4K projekto 

integravimas SEU veiklose. 

Balandžio-

gruodžio 

mėn. 

Angelė Laurinavičienė. Projekto pristatymas 1-8 klasių 

auklėtojams. 

Veiklų sąrašo parengimas, analizė, 

išbandymas. 

Parengtas pradinių klasių- socialinių 

pilietinių veiklų aprašo projektas 

integruojant 4K projektą. Pristatytas 

pradinių klasių mokytojams. Išbandomas 

nuo 2022 m. sausio 

3. Siekti 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių ir 

sveikatos 

puoselėjimo 

vertybių 

formavimo, 

užtikrinant 

saugią 

mokymosi 

aplinką. 

3.1. Sveikos gyvensenos 

iššūkiai: 

Sveikatą stiprinanti ir 

Aktyvi mokykla 

Visus 

metus 
Darbo grupės vadovas: 

Violeta Ivanskaja. 
Nariai: 

Ieva Ramelienė, 

Zita Didikienė,  

Irena Stalnionienė, 

Dalia Matusevičienė, 

Jūratė Ablačinskaitė, 

Stasė Ustilaitė, 

Programų „Sveikatą 

stiprinanti mokykla” ir 

„Aktyvi mokykla” darbo 

grupių nariai. 

  

3.1.1. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo veiklos 1-8 klasių 

mokiniams. 

Visus 

metus 

Stasė Ustilaitė, 

Violeta Ivanskaja. 

Organizuojamos ir vykdomos 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

veiklos. 

Vyko sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

pamokos, integruotos pamokos pagal 

pamokų tvarkaraštį ir neformalaus 

švietimo grafiką. 

3.1.2. 7 klasių mokinių 

veiklos tyrimas „Mano 

dienotvarkė”. 

Kovo-

gegužės 

mėn., 

rugsėjo-

lapkričio 

mėn. 

Stasė Ustilaitė, 

Violeta Ivanskaja, 

Ieva Ramelienė, 

Jūratė Ablačinskaitė. 

Atliktas mokinių veiklos tyrimas. Veiklos tyrimo rezultatai aptarti su 

kiekvienos tyrime dalyvavusios klasės 

mokiniais, kiekvienam mokiniui 

suteiktas grįžtamasis ryšis raštu arba 

žodžiu 



3.1.3. Socialinių įgūdžių 

ugdymo veiklos 1-8 klasių 

mokiniams. 

Visus 

metus ir 

pagal 

poreikį 

Ieva Ramelienė, 

Jūratė Ablačinskaitė, 

Stasė Ustilaitė, 

Violeta Ivanskaja. 

Organizuojamos ir vykdomos 

veiklos. 

Sausio mėnesį vyko integruotos 

pamokos 2-3 klasių mokiniams tema 

„Būk saugus”. 

Vasario mėnesį vyko integruotos 

emocinio intelekto ugdymo pamokos  

3–4 klasių mokiniams tema   

„Atverk paguodos skrynelę” 

Rugsėjo-spalio mėnesiais vyko 

integruotos pamokos 4 klasių mokiniams 

tema „Emocijų išveikimo būdai”. 

3.1.4. Integruotos 

chemijos/sveikatos ugdymo 

pamokos 8 klasių 

mokiniams. 

Gruodžio 

mėn. 

Irena Stalnionienė, 

Violeta Ivanskaja. 

Daina Aleksandravičiūtė 

Organizuojamos ir vykdomos 

pamokos kiekvienoje 8 klasėje. 

 

Strateginio projekto „Sveikos 

gyvensenos iššūkiai” pristatymas vyko 

per chemijos pamokas gruodžio 17 ir  

22 d. 

3.1.5. Integruotos 

matematikos/sveikatos 

ugdymo pamokos 5 klasių 

mokiniams. 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

Zita Didikienė, 

Violeta Ivanskaja. 

Organizuojamos ir vykdomos 

pamokos. 

Dėl epidemiologinės situacijos ir 

mokytojos ligos nevyko. 

3.1.6. Integruotos 

technologijų/sveikos 

mitybos pamokos 5-8 klasių 

mokiniams. 

Visus 

metus 

Audronė Antanaitienė, 

Violeta Ivanskaja. 

Organizuojamos ir vykdomos 

pamokos. 

Kovo-balandžio mėnesiais vyko 

integruotos pamokos 5 klasių 

mokiniams. 

3.1.7. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo paskaitos tėvams ir 

mokytojams 

Sausio, 

gegužės,  bi

rželio mėn. 

Stasė Ustilaitė. Organizuojamos ir vykdomos 

paskaitos (2 paskaitos). 

Buvo organizuotos ir skaitytos 

paskaitos: 

2021 m. sausio 4 d. Tėvų dienos paskaita 

Paauglystė – pokyčių metas tėvams ir 

vaikams. Ką svarbu žinoti?  

2021 m. sausio 13 d. paskaita 6N klasės 

mokinių tėvams 

2021 m. kovo 4 d. paskaita 5Č klasės 

mokinių tėvams Mokinių dienotvarkės ir 

mokymosi pasiekimų sąsajos 



2021 m. gegužės 13 d. paskaita 6N 

klasės mokinių tėvams Mokinių 

mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo 

savimi skatinimo būdai 

2021-11-04 Menų, technologijų ir kūno 

kultūros mokytojai. Edukacija- 

praktikumas „Sveika gyvensena”. 

Paviešinta J.Basanavičiaus 

progimnazijos ir profesinio rengimo 

centro”Žirmūnai” Facebook‘e 

3.1.8. Integruotos fizinio 

ugdymo/sveikatos ugdymo 

pamokos, sporto ir sveikatos 

diena, netradicinės pamokos 

ir kitos fizinio aktyvumo 

skatinimo veiklos: 

Visus 

metus 

 
Organizuojamos ir vykdomos fizinio 

ugdymo ir aktyvumo skatinimo 

veiklos. 

Organizuota sporto ir sveikatos dienos 

veikla Vertybių aukcionas 5-8 klasių 

mokiniams (rugsėjis). 

3.1.8.1. Krepšinio, futbolo, 

tinklinio BLIC turnyrai 5-8 

klasių mokiniams. 

Vasario-

kovo mėn., 

spalio-

gruodžio 

mėn. 

Dalia Matusevičienė, 

Diliara Velishaieva, 

Algimantas Žvinklys. 

Organizuojamos ir vykdomos fizinio 

ugdymo ir aktyvumo skatinimo 

veiklos. 

Tinklinio turn. Įvyko: 

spalio mėn. 07 d. -8 kl.,  

spalio 14 d. - 7 kl.,  

spalio 21 d. - 6 kl. 

  

3.1.8.2. Kvadrato, estafečių 

varžybos „Vikruolių taurė” 

1-4 klasių mokiniams. 

Kovo-

birželio 

mėn. 

Kūno kultūros mokytojai. Organizuojamos ir vykdomos fizinio 

ugdymo ir aktyvumo skatinimo 

veiklos. 

1–4 kl.mokin./vikr.taure - „Piratu sala“ 

vyko gegužės mėn. 

Kvadrato varžybos vyksta nuo spalio  

11 d. ir vyks iki gegužės mėn.  

3.1.8.3. Integruotos dailės, 

matematikos, istorijos, 

geografijos/fizinio ugdymo 

pamokos „Olimpinės 

žaidynės” 5-8 klasių 

mokiniams 

Balandžio-

birželi 

mėn.  

Kūno kultūros mokytojai. Organizuojamos ir vykdomos fizinio 

ugdymo ir aktyvumo skatinimo 

veiklos. 

Dėl epidemiologinės situacijos  perkelta 



3.1.8.4. Kvadrabolo blic 

turnyrai 4-5 klasių 

mokiniams. 

Spalio - 

gegužė. 

mėn. 

Kūno kultūros mokytojai. Organizuojamos ir vykdomos fizinio 

ugdymo ir aktyvumo skatinimo 

veiklos. 

Varžybos vykdomos 

Prasidėjo spalio 11 d. 

3.1.9. Mokytojų, mokinių ir 

jų tėvų informavimas ir 

konsultavimas ligų 

prevencijos, sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo 

klausimais. 

Visus 

metus 

Violeta Ivanskaja, 

Stasė Ustilaitė. 

Vykdomas informavimas ir 

konsultacijos. 

Konsultavimas vyksta nuolat visus 

metus. 

3.1.10. Dalyvavimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

finansuojamame fizinio 

aktyvumo skatinimo ir 

sveikos gyvensenos įpročių 

formavimo projekte „Mano 

iššūkis”. 

Sausio-

birželio 

mėn. 

Violeta Ivanskaja, 1-4 klasių 

mokinių tėvai, 1-4 klasių 

mokytojai. 

Informacijos apie projekto veiklas 

sklaida ir dalyvavimas projekto 

veiklose. 

Sausio mėnesį vyko paskaitos tėvams, 

organizuota tėvų popietė, individualūs 

pokalbiai su tėvais. 

3.1.11. Mokinių požiūrio į 

fizinį ugdymą 

progimnazijoje tyrimo 

rezultatų pristatymas 

progimnazijos 

bendruomenės nariams. 

Sausio 

mėn. 

Stasė Ustilaitė, 

Violeta Ivanskaja. 

Pristatyti tyrimo rezultatai ir 

rekomendacijos. 

Atlikta 5–7 klasių mokinių apklausa dėl 

fizinio ugdymo pamokų ir fizinio 

ugdymo pamokų kokybės gerinimo,, 

parengta tyrimo VJBP 5-7 klasių 

mokinių požiūris į fizinio ugdymo 

pamokas ataskaita ir rekomendacijos 

fizinio ugdymo mokytojams.  

3.1.12. Mokinių maitinimo 

organizavimo ir kokybės 

kontrolė. 

Visus 

metus 

Elena Palikevičienė, 

Violeta Ivanskaja, 

Ieva Ramelienė. 

Valgykla organizuoja kokybišką 

maitinimą. 

Nuolat vyksta valgyklos darbo 

organizavimo kontrolė, teikiamos 

rekomendacijos. Lapkričio 12 d. 

atvyksta mitybos kuratorės iš Vilniaus 

miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro. 

3.1.13. Dalyvavimas  fizinio 

aktyvumo skatinimo ir 

Visus 

metus 

Elena Palikevičienė, 

Violeta Ivanskaja, 

1-4 klasių mokytojai. 

Dalyvavimas projekto veiklose. 1–4 klasių  dalyvavimas „Olimpinio 

mėnesio”  veiklose per fizinio ugdymo 

pamokas, ilgąsias pertraukas.  



sveikatos ugdymo projekte 

„Olimpinis mėnuo”. 

3.2. SOS skambutis: 
 

Darbo grupės vadovas: 

Jūratė Ablačinskaitė. 
Nariai: 

Aušra Rakauskienė, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

savanorių mokytojų 

komanda, administracija. 

Mažinti mokinių netinkamo elgesio ir 

psichikos sutrikimus, kurie trukdo ne 

tik mokiniui, bet ir klasei įsitraukti ir 

kokybiškai dalyvauti ugdymo 

procese. 

Pagal poreikį suteikta SOS skambučio 

pagalba mokytojams, kurie pamokų 

metu turėjo sunkumų su netinkamu 

mokinių elgesiu arba mokinių emocijų 

nevaldomu pamokų metu. 

3.2.1. Užsiėmimai klasių 

valandėlių metu 5-8 kl. 

mokiniams psichikos 

sutrikimų stigmatizacijai 

mažinti. 

Visus 

metus 

Justė Snudaitytė. Mažinti psichikos sutrikimus, 

kuriems įtaką turi mokymosi 

sunkumai. 

Klasės valandėlės, kurių metu mokiniai 

buvo supažindinti su psichikos 

sutrikimais ir jų stigmatizacija, įvyko 

gegužės ir birželio mėnesiais. 

3.2.2. 1-8 kl. individualių 

klasei planų ruošimas. 

Visus 

metus pagal 

poreikį 

Švietimo pagalbos 

specialistai. 

Kurti draugišką, empatišką ir 

bendraujantį mikroklimatą. 

Pagal poreikį paruošti individualūs 

planai klasėms. 

3.2.3. Rekomendacijas SOS 

skambučio nariams, kaip 

dirbti su SUP mokiniais. 

Sausio-

kovo mėn. 

Švietimo pagalbos 

specialistai. 

Paruošti ir supažindinti SOS 

skambučio narius, administraciją, 

kaip dirbti ir kokias nusiraminimo 

technikas naudotis su skirtingais SUP 

mokiniais. 

Paruošta ir supažindinta bendruomenė su 

SOS skambučio aprašu ir teikiama 

reikalinga pagalba mokytojams, 

remiantis rekomendacijomis, kaip dirbti 

ir kokias nusiraminimo technikas 

naudoti su skirtingais SUP mokiniais. 

3.2.4.Rekomendacijos 

mokytojams, kaip dirbti su 

klasėje esančiu SUP 

mokiniu. 

Visus 

metus 

Švietimo pagalbos 

specialistai. 

Paruošti ir supažindinti mokytojus su 

klasėje esančiu SUP mokiniu ir 

specifiniu darbo pobūdžiu su juo. 

Paruošta ir supažindinta bendruomenė su 

SOS skambučio aprašu ir teikiama 

reikalinga pagalba mokytojams, 

remiantis rekomendacijomis, kaip dirbti 

ir kokias nusiraminimo technikas 

naudoti su skirtingais SUP mokiniais. 



3.2.5. Švietėjiška veikla – 

seminarai mokytojams apie 

SUP mokinius. 

Visus 

metus 

Švietimo pagalbos 

specialistai. 

Šviesti mokytojus apie SUP mokinius 

ir jų poreikius ugdymosi procese. 

Švietimo pagalbos specialistai dalyvauja 

seminaruose, kuriuos organizuoja PPT ir 

kitos įstaigos. Kiekvieną ketvirtadienį 

(5–8 klasių) vyksta pasitarimai su 

pagalbos specialistais.  

3.2.6. Relaksacijos 

kabinetas ir jo veikla: 

3.2.6.1. Aromaterapijos 

seansai mokytojams ir 

mokiniams; 

3.2.6.2. Muzikos terapijos 

seansai mokytojams ir 

mokiniams; 

3.2.6.3. Dailės terapijos 

seansai mokiniams; 

3.2.6.4. Šviesos terapija 1-4 

kl. mokiniams. 

Visus 

metus 

Jūratė Ablačinskaitė. Supažindinti mokytojus ir mokinius 

su nusiraminimo būdais, atpažįstant 

emocijas, jas įvardinant ir taikant 

įvairias terapijas ir jų būdus. 

Veikla nevykdyta dėl Covid-19 

infekcijos, negalint užtikrinti saugaus 

atstumo laikymosi ir patalpos 

dezinfekcijos. 

Relaksacijos kabinete vysta individualūs 

mokinių susitikimai su psichologais. 

3.2.7. Mediacija ir jos 

taikymas sprendžiant 

mokinių bei mokytojų ir 

tėvų tarpusavio nesutarimus. 

Visus 

metus 

Jūratė Ablačinskaitė. Taikūs konfliktų bei tarpusavio 

nesusikalbėjimų sprendimai, 

padedantys kurti draugišką, 

bendraujantį ir bendradarbiaujantį 

klasės mikroklimatą tarp mokinių, 

tėvų ir auklėtojos. 

Pagal poreikį klasių auklėtojų prašymu 

vykdytas mediacijos procesas 

dalyvaujant mokinių tėvams, kurių 

vaikai sugadino vienas kito turtą, 

dalyvavo konflikte ir t.t. 

3.2.8. Periodiniai susitikimai 

su mokytojomis aptarti 

situacijas klasėje, kurioje 

mokosi SUP mokiniai. 

Visus 

metus 

 Švietimo pagalbos 

specialistai. 

Situacijos stebėjimas ir analizavimas, 

užtikrinant SUP mokinio socializaciją 

klasėje. 

Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, 

kurių klasėje yra SUP mokinių. 

Situacijos aptarimas ir rezultatų 

analizavimas. 

 

Tikslas 2. Naujausių technologijų diegimas ir panaudojimas ugdymo procese, užtikrinant kokybišką ugdymą. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys 
Rodikliai ir kiti siektini 

rezultatai 

Rezultatai 



2020 m. prioritetas: Tęsti ugdymo kokybės gerinimą, akcentuojant individualią besimokančiojo pažangą 

Atsakinga 

 

1. Įgyvendinti 

modernų ir 

inovatyvų 

pradinių klasių 

mokinių 

ugdymosi 

veiklas taikant 

projektą 

„Pradinukai 

kitaip”. 

1.1. Pradinių klasių 

mokinių projektas 

„Pradinukai kitaip”: 

 
Darbo grupės vadovas: 

Elena Palikevičienė. 
Nariai: 

Egita Kučinskienė 

Rasa Kacevičiūtė, 

Danguolė Mituzienė. 

 
Nuo 2021 m. sausio mėn. - 4a kl. 

mokytoja E. Kerulytė veda dailės ir 

technologijos pamokas 4d klasėje. 

4b kl. mokytoja E. Palikevičienė veda 

lietuvių kalbos pamoką 4d klasėje. 

4c kl. mokytoja R. Bogdevičienė veda 

dailės ir technologijos pamoką 4d 

klasėje. 

4d kl. mokytoja A. Chumakova veda IT 

pamokas 4a,4b,4c klasėse. 

4e kl. mokytoja E. Kučinskienė veda 

dailės ir technologijos pamoką 4b 

klasėje. 

Nuo 2021 rugsėjo mėn. projektas 

nevykdomas dėl Covid-19 situacijos 

1.1.1. Nuotolinio mokymo 

organizavimas. 

Sausio 

mėn. 

Darbo grupė. 4-ų klasių mokytojai pamokas kitose 

klasėse veda nuotoliniu būdu. 

 

1.1.2. Pagalba 4-tų klasių 

mokiniams nuotolinio 

mokymo metu. 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Pradinių klasių mokytojai, 

VDM mokytojai. 

Pradinių klasių mokytojai ir VDM 

mokytojai konsultuoja 4-tų  klasių 

mokinius. Sudaryti individualių 

konsultacijų tvarkaraščiai. 

Pagal konsultacijų grafiką konsultuoti  

4-ų klasių mokymosi spragų turintys 

mokiniai.  

1.1.3. Dalyvaujate projekte 

„Šiuolaikiškas matematinių 

gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena”. 

Prisijungimas prie Eduten 

Playground sistemos. 

Visus 

metus 

Elena Palikevičienė 

Aida Baliukevičienė 

Organizuojami mokymai, kurių metu 

pradinių klasių mokytojai bus 

supažindinti su programa Eduten 

Playground. 

Nuo 2021 vasario mėn. aktyviai 

programoje dalyvauja ir interaktyviai 

matematikos mokosi 6-ių klasių 

mokiniai (2b, 2č, 4n, 4v, 4č)   

Nuo 2021 rugsėjo mėn. prie Eduten 

playground programos prisijungė dar 13 

mokytojų su savo klasėmis (1b, 1s, 1n, 

1v, 1č, 2b, 2s, 2n, 2č, 3v, 3s,  4b, 4s). 

Mokytojai dalyvauja mokymuose. 



1.1.4. 4-tų klasių mokinių , 

mokytojų, tėvų apklausa dėl 

projekto „Pradinukai kitaip” 

vykdymo. 

Gegužės 

mėn. 

E. Palikevičienė, 

Egita Kučinskienė, 

Alena Chumakova, 

Rasa Kacevičiūtė, 

Danguolė Mituzienė. 

Sukurtos apklausos anketos. Atlikta 

apklausa. 

Apklausos rezultatai pristatyti 

metodiniame grupėje, tėvams. 

Apklausa neįvyko. 

1.1.5. Projekto „Pradinukai 

kitaip” vykdymas 1-4 

klasėse. 

Rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

1-4 klasių mokytojai. Kiekvienos klasės mokytojas ves 1-2 

pamokas kitose koncentro klasėse. 

1–4 klasių mokytojai veda po 1-2 

pamokas kitose koncentruose. 

Pildoma vedamų pamokų lentelė. 

 

1.1.6. 1-4 klasių mokytojų 

pagalba organizuojant 

tiriamąją ir eksperimentinę 

veiklą. 

Rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

1-4 klasių mokytojai. Pradinių klasių mokytojai bent 2 

kartus bendradarbiaus su kolegomis, 

padės organizuoti tiriamąją  ir 

eksperimentinę veiklą. 

4-ų klasių mokinių bendradarbiavimo 

projektai „Pasaulio žemynai” (aprašas), 

nuotraukų projektas „Žiemos pasaka” 

(mokyklos svetainėje), „Saulė ir jos 

planetos” (įvyko lapkričio mėn.)  

1-ų klasių mokinių bendradarbiavimo 

projektas „Pasakų skrynelė” (nuo 2021-

11-15 iki 2021-12-15). 

Aktyvus dalyvavimas J.Basanavičiaus 

gimimo metų jubiliejaus organizuotose 

veiklose (klasių koncentrų veiklos, 

skirtos jubiliejiniams metams). 

 

1.2. Visos dienos mokykla: 
Sukurti visos dienos 

mokyklos modelį, 

užtikrinant formalių ir 

neformalių mokymosi 

veiklų dermę, pakankamą 

fizinį aktyvumą ir 

laisvalaikį. 

 
Darbo grupės vadovas: 

Audronė Sakalauskaitė. 
Nariai: Silva Šegždienė,  

Ingrida Šilinskienė,  

 

Agnė Levickienė ir kiti 

mokyklos bendruomenės 

mokytojai. 

  

1.2.1. Paskirstyti nuotolinio 

mokymo VDM mokytojų 

darbo krūvį. 

Sausio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Elena Palikevičienė, 

mokytojos 

Nuotolinio mokymo VDM mokytojų 

darbo krūvio paskirstymas. 

Nuo 2021 sausio mėn. iki kovo mėn. 

nuotolinio mokymo metu VDM 

mokytojai vedė lietuvių kalbos ir 



Audronė Sakalauskaitė, 

Rita Bogdevičienė. 

matematikos konsultacijas ketvirtų 

klasių mokiniams.  

1.2.2. Sudaryti nuotolinio 

mokymo VDM mokytojų 

veiklos tvarkaraštį. 

Sausio 

mėn. 

Danguolė Mituzienė, Agnė 

Levickienė 

Sudarytas nuotolinio mokymo VDM 

mokytojų veiklos tvarkaraštis. 

Sudarytas tvarkaraštis. 

 

1.2.3. VDM grupių mokinių 

bendradarbiavimo projektas 

„Aš labai myliu Lietuvą”. 

Vasario-

kovo mėn. 

Audronė Sakalauskaitė, 

Nariai: Silva Šegždienė 

Ingrida Šilinskienė, 

Rita Bogdevičienė, 

Danguolė Mituzienė, 

Erika Kerulytė, 

Loreta Gruodienė, 

Zinaida Parnavienė, 

Agnė Levickienė ir kiti 

mokyklos bendruomenės 

mokytojai. 

Sukurtos ir paskirstytos užduotys 

VDM grupės mokiniams. Paruošti ir 

pristatyti projektai patriotine 

tematika. 

Mokinių darbų ekspozicija mokyklos 

stenduose. 

Sukurtais darbais puošiamos klasių ir 

koridorių stendai.  

1.2.4. H. K. Anderseno 

pasakų mėnuo. 

Balandžio 

mėn. 

Agnė Levickienė, 

Zinaida Parnavienė, 

Silva Šegždienė, 

Erika Kerulytė. 

Pasakų skaitymas VDM grupėse. 

Perskaitytų pasakų iliustravimas ar 

inscenizavimas. 

Bendradarbiavimas su biblioteka. 

Iliustracijomis puošiamos klasės ir 

koridorių stendai. 

1.2.5. Tiriamosios veiklos 

mėnuo. 

Gegužės-

birželio 

mėn. 

Veronika Lukjanovaitė, 

VDM grupių mokytojos. 

Kartą per savaitę kiekviena VDM 

mokinių grupė susipažins su 

mokyklos teritorijoje esančiais 

objektais, tyrinės augančius medžius. 

(Vedlys) 

Kiekviena VDM grupė pasirinko 

tiriamosios veiklos temą, atliko užduotis 

(„Atpažink medį mokyklos aplinkoje”, 

„Šešėlis”, „Žydintys augalai mokyklos 

aplinkoje”, „Medžių kamienų 

antspaudai” ir kt.) 



1.2.6. VDM bendruomenės 

apklausa apie veiklą. 

Gegužės-

birželio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Elena Palikevičienė, 

mokytojos 

Audronė Sakalauskaitė, 

Loreta Gruodienė, 

Agnė Levickienė,  

Erika Kerulytė. 

Sukurtas klausimynas ir bus įvykdyta 

apklausa VDM veiklos įvertinimui. 

Rezultatų analizė ir pristatymas 

pradinio ugdymo metodinės grupės 

susirinkime. 

Sukurtas klausimynas. Apklausa 

neįvykdyta dėl Covid -19 pandemijos.  

1.2.7. Naujai dirbančių 

VDM mokytojų 

instruktavimas, dokumentų, 

sutarčių su tėvais pildymas. 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

Darbo grupė, VDM grupių 

mokytojai 

Pasirašytos naujos VDM tėvelių 

sutartys su mokykla, dienotvarkės 

tvirtinimas. 

Pasirašytos VDM tėvelių sutartys su 

mokykla. Įvyko mokytojų 

instruktavimas (2021-09-09) 

Sudarytas VDM grupių dokumentų 

paketas, kuriuo remiantis dirba 

mokytojai. 

Paskirstytas VDM mokytojų darbo 

krūvis. 

1.2.8. Sportinės veiklos 

mėnuo. 

Rugsėjo 

mėn.,  

gegužės 

mėn. 

 VDM mokytojai, kūno 

kultūros mokytojai. 

Kartą per savaitę tarp grupių 

koncentrų organizuoti estafetes, 

regbio, futbolo varžybas. 

Vyko ketvirtokų tarpklasinės kvadrato 

varžybos. 

Kartą per savaitę lauke vyksta futbolo 

varžybos tarp grupę lankančių mokinių. 

1.2.9. Bendradarbiavimas 

su mokyklos biblioteka „Aš 

ir knyga”. 

Lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

Audronė Sakalauskaitė,  

Ingrida Šilinskienė,  

Stasė Andrėkienė 

 

VDM grupių mokinių lankymasis 

bibliotekoje. J. Basanavičiaus pasakų 

skaitymas ir iliustravimas. 

 

 

Projekto „Kalėdiniai skaitymai” 

VDM grupėse vykdymas. 

Mokiniai nuolat lankosi mokyklos 

bibliotekoje paskirtu laiku. 

Aktyviai dalyvauja ir bendradarbiauja su 

klasės mokytoja renginiuose skirtuose 

Jono Basanavičiaus jubiliejui (skaito ir 

iliustruoja pasakas, pirmų klasių 

mokinių darbų paroda „Pasakų skrynelė” 

trečiame aukšte ir kt. ) 

Ketvirtų klasių mokiniai gruodžio mėn. 

skaitė pasakas pirmų klasių mokiniams. 

1.2.10. VDM mokytojų 

pasidalinimas darbo 

patirtimi. 

Gruodžio 

mėn. 

Sausio 

mėn. 

Elena Palikevičienė, Audronė 

Sakalauskaitė. 

Rekomendacijos VDM veiklos 

tobulinimui. 

VDM mokytojų susirinkimas, kurio 

metu mokytojai pasidalins turima 

patirtimi, aptars sėkmes ir kilusias 

problemas. 



1.2.11. Strateginio projekto 

„Visos dienos mokykla” 

veiklos ataskaitos pildymas. 

Gruodžio 

mėn. 

Sausio 

mėn.  

 Elena Palikevičienė, 

Audronė Sakalauskaitė, 

darbo grupė. 

2021 m. strateginio projekto „Visos 

dienos mokykla” veiklos ataskaita. 

Užpildyta VJBP 2021 metų veiklos 

plano ataskaita. 

1.3. Pamokos kokybės 

gerinimo projektas: 

 
Darbo grupės vadovas: 

Lina Sudintienė. 
Nariai: Rita Šatkauskienė, 

Danguolė Mituzienė, 

Aušra Rakauskienė, 

Ada Kavaliauskienė. 

Atsakingi: visų dalykų 

mokytojai. 

  

1.3.1. Gerinti pamokos 

kokybę, skatinant mokytojų 

ir mokinių 

bendradarbiavimą ir 

individualią 

besimokančiojo pažangą, 

įtraukiant tiriamąją veiklą į 

ugdymo procesą. 

Visus 

metus 

Visų dalykų mokytojai Mokiniai bus įtraukti į  projektines 

veiklas, leidžiančias integruoti kelis 

ar daugiau mokomuosius dalykus. 

Vyks ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

bendradarbiavimo projektai, 

skatinantys kompetencijomis grįstą 

ugdymą.  

2021 m. sausis, įgyvendintas 

trumpalaikis lietuvių k., istorijos, dailės 

bendradarbiavimo projektas „Sausio 13-

osios laiko juosta” 

2021 m. vasaris-kovas, įgyvendintas 

trumpalaikis matematikos ir lietuvių k. 

projektas Mano herbas  

2021 m. vasarį įgyvendintas lietuvių k. ir 

dailės 6  kl.  projektas Linksmosios 

frazeologizmų iliustracijos.  

2021 m. sausis-vasaris, įgyvendintas 

lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo 

trumpalaikis mokyklinis projektas  

„Ką reiškia mylėti?” 

2021.04-05 integruotas matematikos - 

technologijų projektas „Šešiakampis“ 

Vyko integruoti užsienio kalbų ir dailės, 

ICT, sveikos gyvensenos projektai: 

„Mano mokytojo portretas” 

„Mano mėgiamiausias herojus” 

„Sveikos gyvensenos patarimai” 



1.3.2. Tobulinti pamokos 

kokybės įsivertinimo 

kriterijus pagal pamokos 

kokybės kriterijų lentelę, 

remiantis  šiandienos 

mokinio poreikiams pritai-

kytu ir naujausiomis 

švietimo tendencijomis 

grįstu ugdymo turiniu. 

Visus 

metus 

Visų dalykų mokytojai Metodinėse grupėse aptartos 

kompetencijomis grįsto ugdymo 

tendencijos atnaujintose BUP. 

Pateiktos rekomendacijos (Mokykla 

2030). 

Atnaujinta pamokos stebėjimo kortelė 

Atnaujinta pamokos kokybės vertinimo 

matrica. 

 

1.3.3. Suvienodinti pradinių 

klasių mokinių vertinimo 

pildymą dienyne.  

Sausis – 

vasaris  

Donata Vaičiulienė,  

Elena Palikevičienė 

Parengta pradinių klasių mokinių 

vertinimo atmintinė.  

Parengta pradinių klasių mokinių 

vertinimo atmintinė 

1.3.4. Skatinti mokytojų ir 

mokinių bendradarbiavimą 

ir patirties sklaidą. 

Visus 

metus 

Visų dalykų mokytojai. Tęsiamas projektas „Kolega - 

Kolegai”:  

Visi mokytojai per pusmetį veda ne 

mažiau nei vieną pamoką kolegoms, 

ir dalyvauja ne mažiau nei dviejose 

kolegų pamokose, naudojant 

pamokos vertinimo kriterijų lentelę.  

 Metodinė taryba analizuoja „Kolega 

- Kolegai” protokolų duomenis (po 

kiekvieno pusmečio) ir pateikia 

rekomendacijas mokytojams dėl 

pamokų tobulinimo.  

Balandžio mėnesį vyks Metodinė 

diena. 

Visus metus vyko projektas Kolega-

kolegai. Mokytojai stebėjo kolegų 

pamokas, dalinosi patirtimi. Prioritetas - 

bendradarbiavimas. Pamokų stebėjimo 

protokolų analizė parodė, jog 

progimnazijoje ženkliai pagerėjo 

bendradarbiavimo rodiklis. 

 

Mokytojų tarybos posėdyje 2021 m. 

rugpjūčio 29d. buvo pristatyti projekto 

Kolega-kolegai rezultatai ir pateiktos 

rekomendacijos 

 

Vyko metodinė diena. Tema 

„Bendradarbiavimo projektai” 

https://drive.google.com/drive/folders/0

DbIbRIr9Z4eUk9 

1.3.5. Siekti, jog progim-

nazijos mokytojai nuolat 

tobulėtų ir gilintų savo 

žinias kvalifikaciniuose 

Visus 

metus 

Visų dalykų mokytojai.  Progimnazijos mokytojai nuolat kels 

kvalifikaciją dalyvaudami 

mokymuose ir seminaruose. 

(Mokykla 2030). 

Mokytojai visus metus kelia 

kvalifikaciją ir tobulinasi (pagal atskirą 

mokymosi planą, kvalifikacijos kėlimo 

programą) 

https://drive.google.com/drive/folders/0DbIbRIr9Z4eUk9PVA
https://drive.google.com/drive/folders/0DbIbRIr9Z4eUk9PVA


seminaruose (pagal atskirą 

planą). 

1.3.6. Užtikrinti naujai 

pradėjusiems dirbti 

mokytojams dalykinę ir 

emocinę pagalbą 

(mentorystė).  

Visus 

metus 

Paskirti mentoriai Visi naujai pradėję dirbti mokytojai 

pirmuosius darbo metus turės dalyko 

mentorius. Sėkmės istorijos 

pristatytos MT ir pedagogų tarybos 

posėdyje. 

Kiekvienas naujai pradėjęs dirbti 

mokytojas turėjo mentorių.  

 
1.4. Bendradarbiavimo 

projektai 
įgyvendinami vadovaujantis 

„Renkuosi mokyti — 

mokyklų kaitai” pokyčio 

tikslu (Mokymas(-is) 

bendradarbiaujant) 

    

1.4.1. Tous en Ville! 2021 m. III-

IV ket. 

Donata Vaičiulienė, 

Danguolė Mituzienė 

Integruotas pradinių kl. prancūzų 

kalbos, IT, pasaulio pažinimo, 

technologijų projektas Tous en Ville!, 

skirtas pažinti savo miestą ir 

mikrorajoną, orientuotis žemėlapyje. 

Projekto veiklos: Objektų 

pristatymas, ekskursijos, lankytinų 

vietų žemėlapio kūrimas ir kt. 

Įgyvendintas integruotas pradinių kl. 

prancūzų kalbos, IT, pasaulio pažinimo, 

technologijų projektas Tous en Ville!, 

skirtas pažinti savo miestą ir 

mikrorajoną, orientuotis žemėlapyje 

1.4.2. Nos premiers pas à 

impressionnisme. 

Kovo – 

gruodžio 

mėn. 

Prancūzų kalbos mokytojos ir 

dailės mokytoja Jolita 

Šakočiuvienė 

Integruotas prancūzų kalbos projektas 

ir dailės darbų paroda Nos premiers 

pas à impressionisme. 

Integruotas prancūzų kalbos projektas ir 

dailės darbų paroda Nos premiers pas à 

impressionisme, strateginio projekto 

Kultūros spalvos dalis 

1.4.3. Dailės, anglų, rusų ir 

prancūzų kalbų projektas 

„Mano mokytojas”. 

Spalio mėn. Užsienio k., dailės mokytojai. Dailės, anglų, rusų ir prancūzų kalbų 

projektas „Mano mokytojas” skirtas 

tarptautinei mokytojo dienai 

paminėti, skaitmeninė knyga. 

Vyko užsienio kalbų ir dailės integruotas 

projektas „Mano mokytojo portretas” 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/mok

ytoju-veidai-vaiko-akimis/ 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/mokytoju-veidai-vaiko-akimis/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/mokytoju-veidai-vaiko-akimis/


https://thevoice.space/2021/10/teachers-

day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-

gymnasium-2021/ 

1.4.4. Les fêtes et les 

traditions de la Lituanie et 

de la Pologn. 

Visus 

metus  

Donata Vaičiuleiėn 

Milda Klimaitytė 

Vida Kasperavičienė. 

Bendradarbiavimas su Varšuvos 

mokykla –  

Les fêtes et les traditions de la 

Lituanie et de la Pologne. 

Bendradarbiavimas su Varšuvos 

tarptautine mokykla American School of 

Warsaw  

Bendradarbiaujant su Stambumo 

mokykla Neslin Değişen Sesi, College 

Norte Dame de Sion  rengimas kūrybinis 

projektas apie knygas ir pasakas 

1.4.5. „Mano prakartėlė”.  III-IV ketv. Angelė Laurinavičienė, 

Genovaitė Dobikaltienė, 

Stasys Voveris,  

Donata Vaičiulienė. 

Projektas, bendruomenės narių darbų 

konkursas „Mano prakartėlė”. 

Neįvyko 

 

1.4.6. „Sveikinimas 

mamai”. 

Balandžio 

mėn. 

Elena Palikevičienė, 

Erika Kerulytė, 

Rita Bogdevičienė, 

Alena Chumakova, 

Egita Kučinskainė. 

I.Levanavičienė 

H.Vaišvila 

A.Jurgaitienė 

4-ų klasių mokinių bendradarbiavimo 

projektas. Integruota veikla: IKT, 

dailė ir technologijos, lietuvių kalba. 

Sukurti atvirukai skirti Motinos 

dienai. 

Mokinių darbų paroda sukurta 

naudojant Fab lab įrengimus 

 

Sveikinimas mamai įgyvendinta 

Viešinta J.Basanavičiaus progimnazijos 

FB 

1.4.7. „Kūrybiškumas - 

gyvenimo sparnai”. 

Visus 

metus 

Lietuvių kalbos mokytojos. Bendradarbiavimo projektas. 

Integruota veikla:  dailė, muzika, 

technologijos, lietuvių kalba. 

Vesime mokiniams kūrybos 

dirbtuves. 

Esant karantinui gegužės mėn. įvyko 3 

nuotoliniai susitikimai su įvairių sričių 

atstovais, mokiniai, atsižvelgdami į 

užsiėmimų tematikas, atliko įvairias 

užduotis. 

1.4.8. „Savaitės 

klausimėlis”. 

Vasario-

birželio 

mėn. 

Birutė Poškienė, Ringailė 

Tervydienė, Jolita 

Šakočiuvienė, Genovaitė 

Dobikaltienė, Jolita 

Verseckaitė, Vilma 

Zenavičiūtė, Andrius 

Lietuvių kalbos, istorijos, dailės, 

užsienio kalbų (anglų, prancūzų), 

fizikos, matematikos integruotas 

projektas 1-8 kl. Mokyklos Fb 

puslapyje bus  paskelbtas klausimas, į 

Mokyklos ir bibliotekos  FB puslapiuose 

buvo paskelbta iš viso 17 klausimų. 

Dalyvavo 22 mokiniai. 

https://thevoice.space/2021/10/teachers-day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-2021/
https://thevoice.space/2021/10/teachers-day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-2021/
https://thevoice.space/2021/10/teachers-day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-2021/


Židovainis, Giedrė Lileikytė, 

Akvilė Motuzaitė, Milda 

Klimaitytė, Lina 

Jankauskaitė, Daina 

Aleksandravičiūtė 

kurį atsakymų bus laukiama 1 

savaitę. 

1.4.9. Integruota fizikos - 

chemijos pamoka - 

projektinis darbas 

„Molekulės ir atomai”. 

Sausio-

kovo mėn. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Irena Stalnionienė, 

 

Zita Didikienė, 

Irena Levanavičienė, 

Rita Šatkauskienė. 

7b, 7d, 7e klasių mokiniai plės 

tarpdalykinę integraciją: fizikos, 

chemijos, informacinių technologijų, 

matematikos. Vyks projektinių darbų 

pristatymas. 

Visoms klasėms vyko integruota fizikos- 

chemijos pamoka. Mokiniai atliko ir 

pristatė projektą „Molekulės ir atomai” 

1.4.10. „Lietuvos žydų 

kultūra ir istorija”. 

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. - 2021 

m. gegužės 

mėn. 

Ringailė Tervydienė,  

Dana Tomkutė, 

Angelė  Laurinavičienė, 

Genovaitė Dobikaltienė, Rasa 

Paurienė  

Irena Levanavičienė, 

Daina  Aleksandravičiūtė. 

Minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos 

žydų istorijos metus, plačiau 

supažindinti mokinius su Lietuvos 

žydų kultūriniu paveldu, istorija, 

žydų tautos tradicijomis. 

5 klasių projektai pristatyti tikybos 

pamokų metu pasirinkta tema apie žydus 

(kultūra, religija, žymiausi pasaulio ir 

Lietuvos žydai, Vilniaus Gaonas, žydų 

šventės) 

5n klasės projektiniai darbai pristatyti 

klasės valandėlių metu. 

1.4.11. „Šilumos laidininkų 

ir izoliatorių tyrimas”. 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Jolita Verseckaitė. 

Pastatytas tyrime panaudotų namų 

kvartalas - paroda, dalyvauja 8a ir 8c 

klasių mokiniai. 

Mokiniai „Statė namus”, bet dėl 

nuotolinio mokymosi negalėjo pristatyti 

ir atlikti praktinio darbo 

1.4.12. „Šešiakampis mano 

aplinkoje”. 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Jolita Verseckaitė, Daina 

Aleksandravičiūtė, Aušra 

Jurgaitienė, Henrikas 

Vaišvila, Irena 

Levanavičienė. 

Paruošta ir eksponuojama 6b ir 6s 

mokinių kūrybinių darbų paroda. 

Paruoštos mokinių skaidrės apie 

šešiakampį, atliktos kūrybinės užduotys. 

Paroda neįvyko dėl nuotolinio mokymo. 

1.4.13. „Pažinkime Vilnių”. 

Ilgalaikis auklėtojų ir jų 

pavaduotojų 

bendradarbiavimo projektas 

5 klasių mokiniams. 

2021 m. 

sausio 

mėn.  – 

2024 m. 

birželio 

mėn. 

Rita Šatkauskienė, Viktorija 

Adomaitytė, Margarita 

Jodko, Indrė Sandell,  

Rasa Paurienė, Giedrė 

Lileikytė, Angelė 

Laurinavičienė, Jūratė 

Skatinti 5 kl. mokinius domėtis ir 

mokytis pažinti gimtąjį miestą, 

sužinoti jo istoriją, svarbius istorinius 

įvykius bei jų sąsajas su Europos ir 

pasaulio istorija, atrasti kultūrinį 

Vilnių ir jo paveldą, susipažinti su 

2021 m. kovo mėnesį 5-ų klasių 

mokiniai ir jų auklėtojai pradėjo 

bendradarbiavimo veiklas su Trakų 

istorijos muziejaus edukatoriais. Kovo - 

balandžio mėnesiais vyko 

zoom  užsiėmimai, skirti totorių kultūrai 

bei paveldui Lietuvoje, kuriuos vedė 



Petniūnienė, Vilija Railaitė, 

Algimantas Žvinklys. 

miestu ir miestiečiais įvairiais 

istoriniais etapais. 

minėto muziejaus gidai. Balandį ir 

gegužę penktokai rinko informaciją bei 

ieškojo totoriškų pėdsakų Vilniuje: 

susitiko su seimo nare  Dalia 

Asanavičiūte, kuri pasakojo apie totorių 

ir savo šeimos tradicijas, ieškojo kadaise 

buvusių totorių kapinių ir mečetės 

pėdsakų  Lukiškių – Mečetės – Goštauto 

gatvių rajone. Gegužės-birželio  mėn. 

penktųjų klasių mokiniai traukiniu vyko 

į Trakus, dalyvavo edukacinėse veiklose, 

gilino žinias apie totorių gyvenimą 

Lietuvoje. Birželio 16 d., susitikę 

bendroje zoom pamokoje, visų penktųjų 

klasių moksleiviai pristatė parengtus 

projektus. 

1.4.14. „Mano 

mėgiamiausias knygų 

herojus” - „My favourite 

hero” 

1.4.15 

 

Rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

 

Rugsėjo- 

lapkričio 

mėn 

Anglų kalbos mokytojai. 

 

I.Levanavičienė 

A.Jurgaitienė 

H.Vaišvila  

IT, dailės ir užsienio kalbų 

integruotas projektas, bus sukurta 

skaitmeninė knyga 

https://thevoice.space/. 

Integruotas technologijų, IT, 

etnokultūros ir matematikos projektas 

“Užuolaidėlės” 

Sukurta skaitmeninė mokinių darbų 

knyga.  

https://thevoice.space/2021/05/digital-

books-project-my-favourite-hero/ 

Puošiama mokykla 

1.4.16. „Afrikos valstybių 

vėliavos paslėptos erdvinių 

kūnų labirintuose” 

Balandžio 

mėn. 

Rita Šatkauskienė,  

Kristina Šimoniūtytė-

Šibailienė. 

Integruotas matematikos- geografijos 

projektas, skirtas 7B, 7C ir 7D klasių 

mokiniams. 

Balandžio mėn įgyvendintas projektas. 

Mokinių darbų paroda mokyklos 

Facebook puslapyje. 

1.4.17. „Ne tik sprendžiu — 

ir kuriu uždavinius”. 

II-IV ketv. 3 klasių mokytojos. Matematikos ir IT projektas. 3n per IT pamoką (26 mokiniai) 

programuodami Scratch programėlėje, 

savo paskyrose sukūrė 1–2 matematikos 

uždavinius, įterpdami pokalbius.  

1.4.18. „Pasaulio žemynų 

gyvūnai ir augalai”. 

II-IV ketv. 3 klasių mokytojos. Pasaulio pažinimo, IT, dailės ir 

technologijų projektas 3 kl. 

mokiniams. 

Įgyvendinti grupiniai projektai, sukurtas 

aprašas su nuotraukomis.  

https://thevoice.space/
https://thevoice.space/2021/05/digital-books-project-my-favourite-hero/
https://thevoice.space/2021/05/digital-books-project-my-favourite-hero/


1.4.19. „Žiemos pasaka”. IV ketv. 3 klasių mokytojos. IT,  dailės ir technologijų projektas  

3 kl. mokiniams. 

Įvykdytas, paskelbtas mokyklos 

svetainėje 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/proj

ektas-ziemos-pasaka/  

1.4.20. „Skaitau ir 

keliauju”. 

II-IV ketv. 2 klasių mokytojos. Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, 

IT ir dailės ir technologijų projektas  

2 kl. mokiniams. 

 

1.4.21. „Gruodis — gerumo 

mėnuo”. 

Gruodžio 

mėn. 

Dorinio ugdymo, dailės, 

technologijų mokytojai. 

Dorinio ugdymo, dailės, technologijų 

integruotas trumpalaikis 

bendradarbiavimo projektas 5-8 kl. 

„Gruodis — gerumo mėnuo”. 

Organizuojamos labdaros akcijos, 

lankomi seneliai, vargstantys asmenys 

rašomi laiškai  

https://basanaviciausprogimnazija.lt/kale

dine-akcija-gerumu-susildyk/    

 

1.4.22. „Sausio 13-osios 

laiko juosta”. 

Sausio 

mėn. 

Dailės, istorijos ir lietuvių 

kalbos mokytojai. 

Dailės, istorijos ir lietuvių k. 

trumpalaikis projektas, skirtas  

6b klasei. 

Įvyko, parengta ir Facebook grupėje 

paviešinta paroda 

1.4.23. „Linksmosios 

frazeologizmų 

iliustracijos”. 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Jolita Šakočiuvienė, 

Lina Jankauskaitė, 

Akvilė Motuzaitė, 

Gintarė Pugačiauskaitė. 

Trumpalaikis dailės ir lietuvių k. 

projektas, skirtas 6 klasių mokiniams. 

Įvyko, parengta ir 2021-03-02 Facebook 

grupėje paviešinta paroda, idėja 

pristatyta per pavasario atostogas 

vykusios metodinės dienos metu. 

1.4.24. „Reading circles”.  Visus 

metus 

Anglų kalbos mokytojai.   Ilgalaikis IT, anglų ir lietuvių k. 

integruotas projektas, skaityti 

pasirinktą kūrinį, pristatyti jo 

santrauką su iliustracijomis The 

Voice Space svetainėje. 

Mokiniai sukūrė skaitmenines knygas 

apie perskaitytus kūrinius. 

https://www.storyjumper.com/class/class

Library/2882616/1 

 

 

  

1.4.25. „The best artist”. II-IV ketv. Užsienio kalbos mokytojai.   Ilgalaikis integruotas užsienio kalbų 

ir dailės projektas 7-8 kl. mokiniams. 

Vyksta gruodžio-sausio mėn. 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/projektas-ziemos-pasaka/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/projektas-ziemos-pasaka/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/kaledine-akcija-gerumu-susildyk/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/kaledine-akcija-gerumu-susildyk/
https://www.storyjumper.com/class/classLibrary/2882616/1
https://www.storyjumper.com/class/classLibrary/2882616/1


1.4.26. „The most famous 

Landmarks in Europe”. 

II-IV ketv. Dailės, geografijos ir 

užsienio kalbų mokytojai 

Dailės, geografijos ir užsienio kalbų 

integruotas projektas, skirtas 

paminėti Europos kalbų dieną. 

Planas pakeistas: Europos kalbų dienai 

paminėti užsienio kalbų ir dailės 

integruotas  projektas „Linksmieji 

frazeologizmai”, „Emociukai 

skirtingomis kalbomis” 

1.4.27. „Cheminių elementų 

ir cheminių junginių nauda 

Žemei ir žmogui” (chemija, 

fizika, biologija, 

geografija). 

1.4.28 

Vasario – 

gegužės 

mėn. 

 

 

 

spalio-

gruodžio 

mėn 

I.Stalnionienė, 

D.Aleksandravičiūtė, 

A.Rakauskienė, 

K. Šimoniūtytė- Šibailienė, 

J. Petniūnienė. 

A.Motuzaitė, 

I.levanavičienė 

A.Jurgaitienė 

Ilgalaikis integruotas  chemijos, 

fizikos, biologijos ir 

geografijos  projektas 8 klasių 

mokiniams 

 

Integruotas IT,lietuvių k., gamtos 

mokslų, technologijų projektas 

“Mano receptų knygelė” 

Projektas įvykdytas. Buvo paskelbtas 

mokyklos Facebook puslapyje. 

 

 

 

 

Įvykdyta. 

2021 m. prioritetas: Tęsti inovatyvaus ugdymo kultūros kūrimą mokykloje 

Atsakingas 

 

2. Ugdyti 

STEAM mokslų 

srities 

kompetencijas ir 

kūrybiškumą, 

panaudojant 

inovatyvias 

mokymosi 

priemones ir 

netradicines 

ugdymo 

aplinkas. 

2.1. Fab Lab laboratorija 

ir inovatyvūs būreliai  

(projektas skirtas 

inovatyvumui ugdymo 

procese skatinti): 

 
Darbo grupės vadovas: 

Aušra Jurgaitienė. 
Nariai: 

Irena Levanavičienė, 

Henrikas Vaišvila, 

Audronė Antanaitienė, 

Jolita Verseckaitė, 

Daina Aleksandravičiūtė. 

 
Rezultatai 

2.1.1. Veiklų viešinimas 

mokyklos FB puslapyje ir 

kitose informavimo 

priemonėse. 

Visus 

metus 

Irena Levanavičienė, 

Henrikas Vaišvila, 

Aušra Jurgaitienė 

Bendruomenės informavimas, 

mokyklos vardo garsinimas. 

Informacija pateikiama mokyklos 

svetainėje  ir socialiniuose tinkluose, 

bendradarbiaujant su Mokyklos taryba ir 

kt. kanalais. 

2.1.2. FabLab įrengimų 

priežiūra ir atnaujinimas. 

Visus 

metus  

Henrikas Vaišvila. Mokymo bazės 

turtinimas,  veikiantys senieji 

įrengimai. 

Nupirkti nauji įrengimai (sausio mėn) 

Dalyvavome konkurse „Gaminu su 

boch”  



2.1.3. FabLab darbo grupės 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Visus 

metus 

Visi grupės nariai. Kompetentingi grupės nariai. Vesti seminarai J.Basanavičiaus 

progimnazijos mokytojams (2021-06) 

Seminarų lankymas: 

Lietuvos technologijų mokytojų 

konferencija – seminaras - pleneras 

« Darnumas technologiniame ugdyme” 

Tauragė, 2021 m. rugpjūčio 25-26 d. 

„FabLab vitaminai” seminare „FabLab ir 

ugdymas (2 akad. val.). 2021-09-20 

Seminaras organizuotas Vilniaus 

švietimo pažangos centro, 

„FabLab vitaminai” seminare „Kai 

kūrybiškumas liejasi laisvai. Dizaino 

mąstymas – kas tai?” (3 akad. val.). 

2021-10-20  Seminaras organizuotas 

Vilniaus švietimo pažangos centro. 

KOSMOSAS. Kokios grėsmės kyla 

Žemei iš Kosmoso? Lapkričio 11 d. 

(ketvirtadienis) 16 val.(Kompiuteriukų 

mokymai) 

„FabLab vitaminai“ seminare „Fab Lab 

– dalykų susitikimo vieta mokykloje“ 

2021-11-29  Seminaras organizuotas 

Vilniaus švietimo pažangos centro. 

2.1.4. Integraciniai 

projektai su matematikos, 

gamtos mokslų, IT 

pamokomis (per formalųjį 

ugdymą). 

Visus 

metus 

Visi grupės nariai. Skatinimas mokinių domėjimasis 

STEAM dalykais, įdomesnės 

pamokos, atrandami tarpdalykiniai 

ryšiai, išmokstama taikyti įgytas 

žinias. 

Per IT ir technologijų  pamokas 

supažindinama su 2D ir 3D 

modeliavimu. (H.Vaišvila ir 

I.Levanavičienė) 

2.1.5. Organizuoti platesnes 

STEAM galimybes 

neformaliojo švietimo 

veiklose (būreliai, 

konkursai, renginiai): 

Visus 

metus  

Irena Levanavičienė, 

Henrikas Vaišvila, 

Aušra Jurgaitienė, 

Jolita Verseckaitė, 

Erika Kerulytė, 

Vitalis Vošterys, 

Skatinimas mokinių domėjimasis 

STEAM dalykais. Veikos vykdomos 

1-8 klasių mokinimas  atrandami 

tarpdalykiniai ryšiai, išmokstama 

taikyti įgytas žinias praktinėse 

Pavasarį vyko FabLab būreliai  

1–3 klasių mokiniams, rudenį vyksta —  

5–7 klasių mokiniams. 

Būrelis „Gardu žinoti” vyko 2020-09 

iki  2021-01-06.  

 



„Gardu žinoti”( 15-20 per 

m.m.); 

„Nuo gyvo garso iki įrašo”( 

60 per 3 m.m.); 

Fab lab kūrybinės dirbtuvės 

(12-15 per m.m.); 

Fabio Labauskio kūrybinės 

dirbtuvės (30 per m.m.). 

Margarita Jodko. veiklose. Ugdomi ir aukštesnių 

gebėjimų mokiniai. 

2.1.6. Progimnazijos Fablab 

įrangos panaudojimas 

Vilniaus Jono 

Basanavičiaus 

progimnazijoje vykstančių 

švenčių dekoravimui. 

Visus 

metus  

Grupės nariai. Kuriama jauki ugdymosi aplinka, 

skatinamas bendruomeniškumas, 

įgytų žinių pritaikymas praktiniame 

darbe. 

Motinos dienos proga lazeriu pjautos ir 

pagamintos atvirutės. Paroda I aukšto 

foje ir virtuali paroda J.Basanavičiaus 

progimnazijos ir Vilniaus Fablab fb 

puslapiuose. 

Paroda „Velykos atrieda atidunda“ 

Viešinta J.Basanavičiaus progimnazijos 

ir Vilniaus fablab Facebook puslapiuose. 

Įvairioms šventėms puošiama mokykla 

(išleistuvės, Kalėdos, Valstybinės 

šventės ir kt.) 

2.1.7. Vilniaus Jono 

Basanavičiaus 

progimnazijos renginiai - 

Bendruomenės diena, 

Atradimų diena (STEAM). 

Gegužės-

birželio 

mėn. 

Grupės nariai. FabLab veiklų pristatymas ir 

organizavimas 

bendruomenei  „Bendruomenės 

dienos” metu. 

„Atradimų dienos” metu 

mokiniai skatinami domėtis STEAM 

dalykais, tarpdalykiniais ryšiais, 

teorines žinias taiko praktinėse 

veiklose. 

 

Įvyko nuotoliniu būdu 

2.1.8. Progimnazijos Fablab 

įrangos panaudojimas 

kuriant dovanų fondą 

darbuotojų skatinimui. 

Visus 

metus 

Grupės nariai. Motyvuojami bendruomenės nariai, 

taupomas mokyklos biudžetas. 

Atminimo dovanėlės baigiantiems 

mokyklą aštuntokams 

Dovanėlės mokiniams rugsėjo pirmąją. 

Dovanėlės prancūzų gr organizuotam 

projektui “Seno ir naujo dermė” 



Ženkliukai J.Basanavičiaus 

progimnazijos konferencijai. 

Ženkliukai Steam stovyklai 

Stovelių gamyba testavimui 

Dovana Bosui 

Vektorizuotas mokyklos ženklas 

ir kt. 

Basanavičiaus jubiliejui ir Kalėdoms 

pagamintos užuolaidėlės. 

2.1.9. Dalyvavimas 

Vilniaus technikos 

universiteto „Ateities 

inžinerijos” projekte — 

„Išmanusis šiltnamis” ir 

„Šviestuvas”. 

Iki birželio 

mėn.  

Irena Levanavičienė, 

Henrikas Vaišvila, 

Jolita Verseckaitė, 

Aušra Jurgaitienė, 

Daina Aleksandravičiūtė. 

Skatinimas mokinių domėjimasis 

STEAM dalykais. Ugdomi 

aukštesnių gebėjimų mokiniai. 

Pagaminamas šiltnamis ir šviestuvas. 

Darbai pristatomi VGTU 

konferencijoje. 

Tęsiamas projektas Ateities inžinerijos 

 

2.2. Atrandu gamtos ir 

tiksliuosius mokslus: 

 
Darbo grupės vadovė: 

Zita Didikienė. 
Nariai: 

Aušra Rakauskienė,  

Jūratė Petniūnienė, 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Irena Stalnionienė, 

Jolita Verseckaitė,  

Irena Levanavičienė, 

Valerija Maleckaja. 

  

2.2.1. Patikslinti ilgalaikiai 

ugdymo planai, 

panaudojant pasiteisinusias 

STEAM ugdymo praktikas, 

įtraukiant integracinius 

ilgalaikius projektus, 

numatant tyrimus 

laboratorijose ir kt.  

Visus 

metus 

Visi gamtos, tiksliųjų ir IT 

mokytojai. 

Patikslinti ilgalaikiai planai. 2021–2022 m. patikslinti ilgalaikiai 

ugdymo planai, įtraukiant daugiau 

tiriamųjų veiklų, bandymų, integruotų 

pamokų. 



2.2.2. Organizuoti gamtos 

tyrimų ugdymą mokyklos 

laboratorijose, kitose 

erdvėse, naudojant 

„Mokslinės spintos” 

priemones. 

Visus 

metus 

Gamtos mokytojai ir pradinių 

klasių mokytojai: 

Danguolė Mituzienė,  

Alena Chumakova. 

Laboratoriniai (virtualūs)  darbai 

atliekami naudojant gamtamokslinių 

spintų priemonėmis. 

Iki 30% viso ugdymo proceso 

pamokų skirtos mokinių tyrėjų 

kompetencijoms ugdyti 

laboratorijoje, laboratorinių darbų 

atlikimui pamokose ir kitose 

ugdymosi erdvėse. 

Pandemijos metu mokytojai priemones 

nešasi į klases ir jose atlieka bandymus, 

tyrimus, eksperimentus. Fiksuojama 

laboratorijos žurnale.  

2.2.3. Tęsti integruoto 

gamtos mokslų kurso 

diegimą pasirinktose 5-6 

klasėse. 

Visus 

metus 

 

Koordinatorė Aušra 

Rakauskienė, 

Gamtos mokytojai: Jūratė 

Petniūnienė, Daina 

Aleksandravičiūtė. 

Integruotas gamtos mokslų kursas 

įgyvendinamas 5, 6 kl. 

Pagal ugdymo planą nuo 2021 

m.m.  dalyvavimas projekte 

nutraukiamas 

2.2.4. Gamtinių ir 

kultūrinių  objektų 

pažinimas artimoje 

aplinkoje. 

Visus 

metus 

Grupės nariai. Mokinių mokymosi motyvacijos 

kėlimas. 

Bent kartą per metus supažindinti su 

projektu ,,Gamtinių ir 

kultūrinių  objektų pažinimas 

artimoje aplinkoje”. 

Projektas vykdomas.  

Dėl blogų oro sąlygų sporto dieną 

įgyvendinta iš dalies, klasių auklėtojoms 

siūloma projektą vykdyti klasės 

valandėlių metu 

 

2.2.5. Organizuoti 

Leonardo da Vinči 

konkursą bendradarbiaujant 

su VDU ŠA. 

Visus 

metus 

Gamtos, tiksliųjų mokslų ir 

technologijų mokytojų grupė 

ir administracija. 

Vyks mokinių darbų paroda. Sukurti ir paviešinti nuostatai. 

Paskelbtas konkursas 

 

2.2.6. Eduten Playground 

platforma 

Visus 

metus 

Koordinatorė Elena 

Palikevičienė ir 2, 3, 5 klasių 

mokytojos: 

Morta Toliušytė, 

Ada Kavaliauskienė, 

Pagerinti 2, 3 ir 5 klasių mokinių 

matematikos mokymosi pasiekimus, 

palengvinti mokytojų darbą ugdant 

mokinių matematinius gebėjimus ir 

sustiprinti mokyklos lygmens 

Aktyviai įsitraukė visi licencijas turintys 

mokiniai, per savaitę atlieka paskirtą 

temą arba tam skiriama pamoka.  



Ingrida Šilinskienė, 

Danguolė Mituzienė, 

Agnė Levickienė, 

Jolita Verseckaitė, 

Rita Šatkauskienė, 

Irena Levanavičienė, 

Valerija Maleckaja, 

Tatjana Gedutienė. 

mokinių mokymosi pažangos 

stebėseną, naudojant pažangią 

matematikos mokymo(si) platformą 

Eduten Playground. 

2.2.7. Vyks gamtos ir 

tiksliųjų mokslų integruotos 

pamokos. 

Visus 

metus 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 

mokytojai. 

Bendradarbiavimas „Kolega-

kolegai”. 

Bent po 2 integruotos pamokos su 

skirtingų dalykų mokytojais 

(pvz.: fizika-matematika,  

fizika-biologija, biologija -chemija, 

chemija-matematika, chemija-fizika 

chemija-biologija). 

 

Vyksta, fiksuojama Tamo dienyne. 

2.2.8. Vyks gamtos ir 

tiksliųjų mokslų integruoti 

projektai: 

2.2.8.1. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

VGTU „Ateities inžinerija”. 

Sausio-

birželio 

mėn. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Jūratė Petniūnienė, 

Henrikas Vaišvila, 

Jolita Verseckaitė, 

Irena Levanavičienė, 

Aušra Jurgaitienė. 

Rita Šatkauskienė 

Irena Stalnionienė 

Išmanaus šiltnamio kūrimas, augalų 

auginimas. 

 

Integruotas fizikos - chemijos - 

matematikos - IT STEM projektas 

„Šilumai laidžių medžiagų tyrimas“  

8 b kl. 

Planuojama užbaigti pavasarį. 

2.2.8.2. Uždarų ekosistemų 

kūrimas ir priežiūra. 

Visus 

metus 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Jūratė Petniūnienė. 

Akvariumo ir terariumo įrengimas, 

priežiūra. 

Neįvyko dėl nuotolinio mokymosi 

2.2.8.3. Žemės dienos 

paminėjimas. 

Kovo mėn. Daina Aleksandravičiūtė, 

Jūratė Petniūnienė, 

Irena Stalnionienė 

Kristina Šimoniūtytė- 

Šibailienė, technologijų 

mokytojai. 

Mokinių mokymosi motyvacijos 

kėlimas. 

Paroda. 

 

Paroda 

6–7 kl. atvirukų paroda, skirta Pasaulinei 

Žemės dienai. Gražiausių darbų paroda 

buvo patalpinta  progimnazijos 

Facebook puslapyje. 

8  kl. mokinių atvirukų paroda „Padėka 

Žemei“ skirta Pasaulinei Žemės dienai. 



Paskelbta  mokyklos Facebook 

puslapyje. 

Paskaitų ciklas 8 kl. mokiniams 

bendradarbiaujant su VGTU 

universitetu: 

a) Žaidimas-protų mūšis „Panaudoti 

negalima išmesti!“; 

b) „Geriamojo vandens paslaptys“; 

c) „Įdomieji fizikos eksperimentai“; 

d) „Gyvenimas tarp elektromagnetinių 

bangų. Kaip jos mus veikia?“. 

  

5 b kl. mokiniai dalyvavo nuotolinių 

gamtos pamokų cikle „Pažinimo 

voratinklis”, kurią organizavo LMNŠC 

Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius. 

2.2.8.4. Integruotas 

matematikos, gamtos 

mokslų, technologijų ir IT 

tiriamasis projektas 6B ir 

6S  kl. ,,Šešiakampis mano 

aplinkoje”. 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Jolita Verseckaitė, 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Irena Levanavičienė, 

Jūratė Petniūnienė. 

A.Jurgaitienė 

H.Vaišvila 

Tyrimo pristatymai pamokose ir 

darbų paroda. 

Mokiniai paruošė pristatymus, paroda 

neįvyko dėl nuotolinio mokymo. 

Mokytoja J. Verseckaitė projektą pristatė 

per metodinę dieną. 

2.2.8.5. Integruotas gamtos 

mokslų ir geografijos 

projektas - 8 kl. „Cheminių 

elementų ir cheminių 

junginių nauda Žemei ir 

žmogui”.  

 

Kūrybinės dirbtuvės”Menas 

tai chemija” 

Vasario-

gegužės 

mėn. 

 

 

 

lapkritis 

Irena Stalnionienė. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Aušra Rakauskienė, 

K. Šimoniūtytė- Šibailienė, 

Jūratė Petniūnienė. 

 

Irena Stalnionienė 

Skatina skirtingų dalykų žinias 

pritaikyti kompleksiškai. 

Paruošti pranešimai, atlikti 

praktiniai  darbai. 

 

Skatinti mokinių motyvaciją, domėtis 

chemijos mokslu 

 

Projektas įvykdytas.  Gegužės mėn. 

paskelbtas mokyklos Facebook 

puslapyje. 

 

 

 

8 a, 8 c, 8 d kl. mokiniai atliko 

bandymus su skystu stiklu.  

 

2.2.8.6. Projektas „Daiktai 

prikelti antram gyvenimui”. 

Spalio-

gruodžio 

mėn. 

Grupės nariai ir  

pradinių klasių mokytojai 

Mokinių mokymosi motyvacijos 

kėlimas. 

Paroda. 

Darbai kuriami, paroda planuojama 

pavasarį. 



2.2.8.7. Gamtos projektas 

„Paukščiai mano kieme”. 

2.2.8.8. Gamtos projektas 

„Medžio pasas”. 

2.2.8.9. Gamtos projektas 

„Spalvos drugelių 

sparnuose”. 

Rugsėjo-

lapkričio 

mėn. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Jūratė Petniūnienė. 

Paroda, stendas. Įvyko, mokiniai atlikinėjo kūrybinius 

darbus, pristatė parengę pateiktis per 

pamoką. Facebooke paruošta paroda 

2.2.8.10. Integruotas 

matematikos, fizikos ir 

technologijų projektas 

„Šilumos laidininkų ir 

izoliatorių tyrimas” 8A ir 

8C kl. 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Jolita Verseckaitė. 

Paroda. Praėjusiais mokslo metais sausio-vasario 

mėn. darbai sukurti, tačiau dėl nuotolinio 

mokymosi paroda neparengta. 

2.2.8.11. Integruotas 

fizikos-chemijos- 

informacinių technologijų- 

matematikos 

projektas  ,,Molekulės ir 

atomai” 7b,7d,7e klasių 

mokiniams. 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

Daina Aleksandravičiūtė, 

Irena Stalnionienė, 

Irena Levanavičienė, 

Zita Didikienė. 

Atviros pamokas, paroda. Įvyko: mokiniai parengė projektus, 

pristatė per pamoką, klasėms vyko 

fizikos-chemijos integruota pamoka 

,,Molekulės ir atomai“. 

 2.2.9. Dalyvauti Olympis, 

Kings, Pangea, Nacionalinis 

kritinio ir loginio mąstymo 

konkursas ir kituose 

STEAM mokslų 

olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose: 

Visus 

metus 

Grupės nariai. Mokinių gamtamokslinių ir tiksliųjų 

mokslų kompetencijų gilinimas, 

mokymosi motyvacijos kėlimas. 

Kiekvienas gamtos ir tiksliųjų 

mokslų mokytojas rengia ne mažiau 

nei po 1 mokinį, kurie dalyvauja bent 

viename konkurse. 

Nacionalinis kritinio ir loginio mąstymo 

konkurso nuostatų negavome ir 

nedalyvavome. 

8 d kl. mokiniai dalyvavo tarptautinėje 

nuotolinėje konferencijoje „OPEN 

READINGS 2021“ (anglų kalba) 

5–8 kl. mokiniai dalyvavo biologijos 

Vilniaus miesto olimpiadoje 

8 kl. mokiniai dalyvavo fizikos Vilniaus 

miesto olimpiadoje. 



2.2.9.1. IT ir matematikos 

konkursas „Piešinys — 

matematikos uždavinys”. 

Sausio 

mėn. 

Matematikos ir IT mokytojai. Atrinkti ir išsiųsti iki 10 darbų MIT 

konkurso vertinimui. 

2021 Sausio mėn. išsiųsta 23 darbai, 

kuriuos parengė  5–8 kl.  mokiniai. 

http://superit.vilniustech.lt/?page_id=92

00  

 

2.2.10. Tiksliųjų mokslų 

ugdymą praplėsti finansinio 

raštingumo pradmenimis. 

Visus 

metus 

 
Mokiniai įgys finansinio raštingumo 

žinių ir gebės taikyti praktikoje. 

Mokinių finansinio raštingumo 

kompetencijų gilinimas, mokymosi 

motyvacijos kėlimas. 

Sausio 13 d. 7 b kl. dalyvavo finansų 

laboratorijos organizuojamoje pamokoje 

„Pamoka kitaip“ 

kovo mėn. 7 a ir 7 b kl. mokiniai 

dalyvavo ZOOM paskaitoje  „Atrask 

pinigų aitvarą, kuris gyvena Tavo 

namuose!”  bendradarbiavimas su 

VGTU. 

2.2.10.1. Europos pinigų 

viktorina 7-8 kl. 

Kovo mėn. Irena Levanavičienė,  

Zita Didikienė. 

Turimų finansinio raštingumo žinių 

taikymas praktikoje. 

Patekti bent į 50-tuką tarp 

dalyvausiančių komandų  Lietuvoje. 

Kovo mėn. du kartus 7 kl. mokiniai 

dalyvavo Europos pinigų viktorinoje. 

Organizatoriai rezultatų nepateikė 

2.2.10.2 Dalyvavimas 

didžiausioje  Lietuvoje 

nuotolinėje pamokoje 

„Mokonomika”. 

Sausio 21 

d. 

Irena Levanavičienė, 

Zita Didikienė. 

Mokinių finansinio raštingumo 

kompetencijų gilinimas. 

2021 m. sausio mėn. vyko nuotolinė 

pamoka „MOKOnomika“, dalyvavo 7 

kl. mokiniai. 

3. Plėtoti 

kūrybiškumo 

gebėjimus 

užtikrinant 

komunikacinio, 

kultūrinio ir 

medijų 

raštingumo 

ugdymą. 

3.1. Kultūros spalvos: 
 

Darbo grupės vadovė: 

Donata Vaičiulienė. 
Nariai: 

Lina Sudintienė, 

Milda Klimaitytė, 

Vida Kasperavičienė, 

Kristina Pranskūnienė, 

Jolanta Vitkauskienė, 

Liudmila Isajeva, 

Indrė Sandell  

Giedrė Lileikytė, 

Vilija Railaitė, 

 
Rezultatas 

http://superit.vilniustech.lt/?page_id=9200
http://superit.vilniustech.lt/?page_id=9200


Andrius Židovainis, 

Vilma Zenavičiūtė, 

Daiva Lemežonienė, Žana 

Bortkevič, 

Eglė Židonienė. 

3.1.1. Kelti mokinių 

susidomėjimą ir motyvaciją 

mokantis užsienio kalbos, 

panaudojant inovatyvias 

technologijas siekiant 

užtikrinti kūrybinį ugdymą, 

įtraukiant modernias 

ugdymo priemones, 

netradicinius metodus. 

Visus 

metus 

Užsienio kalbų mokytojai. Ugdymo procese bus panaudotos 

skirtingos skaitmeninės priemonės ir 

aplinkos leidžiančios atskleisti 

mokinių gebėjimus ir kūrybiškumą 

The Padlet, Story jumper,  

The Voice space. 

 

Mokomojoje platformoje The Voice 

Space sukurti ir viešinami 

teatralizuoti mokinių pasirodymai, 

video reportažai, straipsniai, parodos, 

mokinių darbų pristatymai  

https://thevoice.space/. 

Mokiniai savarankiškai sukūrė 

skaitmenines knygas platformoje story 

jumper apie skaitytas knygas 

https://www.storyjumper.com/class/class

Library/2882616/1  

Darbų pristatymas platformoje The 

Padlet, The voice space 

https://padlet.com/linasudintiene/fw21al

az5pp055a 

https://thevoice.space// 

mokinių projektinių darbų pristatymas ir 

publikacijos progimnazijos mokomojoje 

platformoje The Voice space  

https://thevoice.space/2021/04/13150/ 

https://thevoice.space/2021/04/eggcellen

t-stories/ 

3.1.1.1. Prancūzų kalbos 

ugdymas ir frankofoniška 

veikla: 

    

3.1.1.1.1. Projet „Si le Petit 

Prince vient visiter ma 

planète …” 

 

Sausio 

mėn. 

Prancūzų kalbos mokytojos 

projekto organizatorės: Milda 

Klimaitytė, Donata 

Vaičiulienė,  

Dalyvės: Vida 

Kasperavičienė, Daiva 

Lemežonienė. 

Vaikų darbų skaitmeninė knyga 5-7 

kl. 

Mokiniai sukūrė darbus ir parengėme 

elektroninę knygą 

 „Si le Petit Prince vient visiter ma 

planète …“ 

https://thevoice.space/
https://www.storyjumper.com/class/classLibrary/2882616/1
https://www.storyjumper.com/class/classLibrary/2882616/1
https://padlet.com/linasudintiene/fw21alaz5pp055a0
https://padlet.com/linasudintiene/fw21alaz5pp055a0
https://thevoice.space/
https://thevoice.space/2021/04/13150/
https://thevoice.space/2021/04/eggcellent-stories/
https://thevoice.space/2021/04/eggcellent-stories/


3.1.1.1.2. 7 kl. 

mokinių  prancūzų kalbos 

konkursas „Je parle francais 

et toi?”. 

Sausio 

mėn. 

Prancūzų kalbos mokytojos 

Vida Kasperavičienė, Daiva 

Lemežonienė. 

Mokyklinis I etapas (sausio 11-14 d.). 

Vilniaus miesto II etapas 

(sausio 20 d.). 

Įvyko: Mokyklinis I etapas (sausio 11-14 

d.). 

Vilniaus miesto II etapas  (sausio 20 d.). 

3.1.1.1.3. Tarptautinis 

bendradarbiavimas ir 

bendradarbiavimas su LT 

mokyklomis. 

 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Prancūzų kalbos 

mokytojos  konferencijos 

organizatorės - Donata 

Vaičiulienė, Milda 

Klimaitytė,  

Dalyvės - Vida 

Kasperavičienė, Daiva 

Lemežonienė,  

Kristina Pranskūnienė. 

 
Bendradarbiavimas su Lietuvos QF 

vardo mokyklomis 

Vilniaus Martyno Mažvydo 

progimnazija, Alytaus Dzūkijos 

mokykla, Kauno J.Dobkevičiaus 

progimnazija, Klaipėdos, Radviliškio 

Lizdeikos gimnazija  

3.1.1.1.4. Nacionalinė QF 

ženklo mokyklų vaikų 

prancūzų kalbos 

konferencija. 

Kovo mėn Prancūzų kalbos mokytojos. Projekto partneriai: Vilniaus miesto 

savivaldybė, Prancūzų institutas 

Lietuvoje, Prancūzų k.mokytojų ir 

dėstytojų asociacija. 

Suorganizuotos 2 konferencijos: 

Respublikinė (2021 m. kovas), QF 

mokyklų mokinių ir Tarptautinė ( 2021 

m. balandis) vaikų prancūzų kalbos 

konferencija 

A travers les fêtes et les traditions, on 

découvre l'amitié. 

3.1.1.1.5. Tarptautinė vaikų 

prancūzų kalbos 

konferencija: 

A travers les fêtes et les 

traditions, on découvre 

l'amitié. 

Balandžio 

mėn. 

Prancūzų kalbos mokytojos. Projekto partneriai: Vilniaus miesto 

savivaldybė, Prancūzų institutas 

Lietuvoje, Prancūzų k.mokytojų ir 

dėstytojų asociacija. 

Suorganizuotos 2 konferencijos: 

Respublikinė (2021 m. kovas), QF 

mokyklų mokinių ir Tarptautinė ( 2021 

m. balandis) vaikų prancūzų kalbos 

konferencija 

A travers les fêtes et les traditions, on 

découvre l'amitié. 

Projekto partneriai: Vilniaus miesto 

savivaldybė, Prancūzų institutas 

Lietuvoje, Prancūzų k.mokytojų ir 

dėstytojų asociacija. 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/sve

ntes-ir-tradicijos-padeda-surasti-

https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/


draugus-a-travers-les-fetes-et-les-

traditions-on-decouvre-lamitie/ 

3.1.1.1.6. Tarptautinis 

bendradarbiavimas su 

Lenkijos moksleiviais. 

Vasario-

balandžio 

mėn. 

 

Gruodis- 

sausis 2022 

Vida Kasperavičienė. 

 

Milda Klimaitytė 

Donata Vaičiulienė 

L'amitié entre les écoles. American 

School of Warsaw 

Les fêtes et les traditions de la 

Lituanie et de la Pologne. 

 

Les fetes de Noel   

Įgyvendintas integruotas prancūzų 

kalbos ir technologijų projektas, skirtas 

žiemos šventėms paminėti. 

Progimnazijos mokiniai siuntė ir laiškus 

ir gamino Kalėdinį žaisliuką mokiniams 

iš tarptautinės Amerikos mokyklos 

Varšuvoje. 

3.1.1.1.7. Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

MOBILITÉ VIRTUELLE. 

Visus 

metus 

Vida Kasperavičienė, Milda 

Klimaitytė. 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

MOBILITÉ VIRTUELLE: ma classe 

francophone en voyage: tarptautinis 

Prancūzų kl. susirašinėjimas laiškais 

su Turkijos mokykla (8 kl.). 

Įgyvendinta. Vyko Tarptautinis 

bendradarbiavimas MOBILITÉ 

VIRTUELLE: ma classe francophone en 

voyage: tarptautinis Prancūzų kl. 

susirašinėjimas laiškais su Turkijos 

mokykla. 

3.1.1.1.8. Integruotas 

pradinių kl. prancūzų 

kalbos, IT, pasaulio 

pažinimo, technologijų 

projektas Tous en Ville! 

IV ketv. Donata Vaičiulienė,  

Danguolė Mituzienė. 

Projektas, skirtas pažinti savo miestą 

ir mikrorajoną, orientuotis 

žemėlapyje. Projekto veiklos: 

Objektų pristatymas, ekskursijos, 

lankytinų vietų žemėlapio kūrimas ir 

kt. 

Integruotas pradinių kl. prancūzų kalbos, 

IT, pasaulio pažinimo, technologijų 

projektas Tous en Ville! 

2021 m. lapkritis-gruodis su 4-tų klasių 

mokiniais 

3.1.1.1.9. Konkursai. Visus 

metus 

Atskinga Daiva 

Lemežonienė. 

Dalyviai: Donata Vaičiulienė, 

Milda Klimaitytė, Vida 

Kasperavičienė. 

Vertimų ir iliustracijų konkursas 

„Tavo Žvilgsnis”,  

8-tų klasių mokinių olimpiada-

konkursas. 

Mokiniai dalyvavo prancūzų klabos 

vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo 

Žvilgsnis“ – 5 mokiniai gavo diplomus 

už labai gerai atliktus vertimus. 

 

3.1.1.1.10. Dalykų 

integravimas ir projekto 

„Kultūros spalvos” plėtra. 

Visus 

metus 

Lina Sudintinė,  

Vida Kasperavičienė, Donata 

Vaičiulienė, Milda 

Klimaitytė,  

Jolanta Vitkauskienė, 

Vilma Zenavičiūtė 

Indrė Sandell 

Impresionizmas dailėje: pažintis su 

meno srove, dailininkais, tapytojais, 

projektiniai darbai integruojami su 

istorija, daile:  Pirmi žingsniai 

impresionizme/ Nos premiers pas à 

impressionisme. 

Vyksta užsienio kalbų ir dailės 

integruotas projektas 7-ųjų klasių 

mokiniams „Impresionizmas“. Darbų 

paroda numatoma sausio mėnesį. 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/


Eglė Židonienė 

Jolita Šakočiuvienė 

I dalis integruojama su lietuvių kalba 

ir literatūra. 

II dalis integruojama su daile.  

Rezultatas - vaikų impresionizmo 

darbų paroda. 

3.1.1.1.10. „L’aventure 

francophone”. 

 

Birželio 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

Milda Klimaitytė, 

Vida Kasperavičienė. 

 

Integruoto prancūzų kalbos, STEAM, 

gamtos mokslų ugdymo stovykla 

pradinių klasių mokiniams. 

2021 m. birželio mėn. įgyvendinta 

integruoto prancūzų kalbos, STEAM, 

gamtos mokslų ugdymo stovykla 

„L’aventure francophone avec le Petit 

Prince“ su 4 klasių mokiniais. 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/fran

kofoniski-nuotykiai-su-mazuoju-princu/  

3.1.1.1.11. Frankofonijos 

mėnesio minėjimo veiklos 

pradinėse klasėse. 

Kovo mėn. Kristina Pranskūnienė, Vida 

Kasperavičienė, Donata 

Vaičiulienė, Milda 

Klimaitytė. 

Viktorinos, žaidimai, pristatymai.... . 

Tu connais la francophonie? 

Įgyvendinta 

3.1.2. Ugdyti mokinių 

kalbines kompetencijas, 

sudarant jiems galimybę 

pažinti bei puoselėti savo 

šalies ir kitas kultūras, bei 

integruoti į kalbos mokymą 

visas bendrąsias mokinio 

kompetencijas vykdant 

bendradarbiavimo 

projektus.  

 
Užsienio kalbų mokytojai. 

 
2021-11-26 Suorganizuotas prancūzų 

kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „La 

pomme pour Jonukas“ . 

Pastatyti 2 spektakliai prancūzų kalba su 

4 klasių mokiniais “Ropė” ir “Trys maži 

paršiukai”  

Mokytojo portretas( užsienio kalbų ir 

dailės projektas) 

https://thevoice.space/2021/10/teachers-

day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-

gymnasium-2021/ 

Sveikos gyvensenos įgūdžiai ir patarimai 

(anglų kalbos ir IT projektas) 

https://thevoice.space/2021/04/13150/ 

 

Mano mėgiamiausias knygų herojus 

(anglų kalbos ir dailės bei IT integruotas 

projektas) 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/frankofoniski-nuotykiai-su-mazuoju-princu/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/frankofoniski-nuotykiai-su-mazuoju-princu/
https://thevoice.space/2021/10/teachers-day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-2021/
https://thevoice.space/2021/10/teachers-day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-2021/
https://thevoice.space/2021/10/teachers-day-at-vilnius-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-2021/


https://thevoice.space/2021/05/digital-

books-project-my-favourite-hero/ 

 

Nuostabi istorija (integruotas anglų 

kalbos,tikybos ir dailės projektas skirtas 

Šv. Velykom) 

https://thevoice.space/2021/04/eggcellen

t-stories/ 

 

Subjects in comics (anglų kalbos ir 

dailės projektas 6-ųjų kl. mokiniams) 

darbų paroda III aukšto foje gruodžio 

mėn. 

 

3.1.2.1 Projektas „Mano 

mėgstamiausias knygų 

herojus”. 

II-IV ketv. Užsienio kalbų mokytojai. Vyks IT, dailės ir anglų kalbos 

integruotas projektas „Mano 

mėgiamiausias knygų herojus” — 

skaitmeninė knyga 

https://thevoice.space/. 

Sukurta skaitmeninė knyga „Mano 

mėgiamiausias herojus“ 

https://thevoice.space/2021/05/digital-

books-project-my-favourite-hero/ 

 

3.1.2.2. Projektas „Reading 

circles”. 

II-IV ketv. Užsienio kalbų mokytojai. Ilgalaikis IT, anglų ir lietuvių k. 

integruotas projektas „Reading 

circles”. Skaityti pasirinktą kūrinį , 

pristatyti jo santrauką su 

iliustracijomis The Voice Space 

svetainėje. 

Mokiniai sukūrė skaitytų kūrinių 

pristatymus-knygas platformoje story 

jumper 

https://www.storyjumper.com/class/class

Library/2882616/1 

 

3.1.2.3. Projektas „The best 

artist”. 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

 

 
Ilgalaikis integruotas užsienio kalbų 

ir dailės projektas „The best artist” 

(7-8 klasės). 

Vyks gruodžio-sausio mėn. 

Vyks mokinių darbų pristatymas sausio 

mėnesį 

3.1.2.4. Projektas „Mano 

mokytojas”. 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

 
Vyks dailės, anglų, rusų ir prancūzų 

kalbų projektas „Mano mokytojo 

portretas”. 

 „Mano mokytojo portretas“ projektas 

įgyvendintas, parengta paroda Mokytojo 

dienos proga. 

 

https://thevoice.space/2021/04/eggcellent-stories/
https://thevoice.space/2021/04/eggcellent-stories/
https://thevoice.space/
https://thevoice.space/2021/05/digital-books-project-my-favourite-hero/
https://thevoice.space/2021/05/digital-books-project-my-favourite-hero/
https://www.storyjumper.com/class/classLibrary/2882616/1
https://www.storyjumper.com/class/classLibrary/2882616/1


3.1.2.5. Renginys „Kultūrų 

mugė”. 

Kovo mėn. 

 

 
Vyks renginys, skirtas pažinti kitų 

kultūrų tradicijas ir papročius 

„Kultūrų mugė”. 

Kiekviename koncentre pristatyta 

siūloma šalis, jos papročiai, žymiausi 

žmonės, kostiumai, tradiciniai patiekalai 

(nuotraukos siųstos el.paštu 

renginiai@basanaviciausprogimnazija.lt) 

3.1.2.6. „The most famous 

Landmarks in Europe”. 

Rugsėjo 

mėn. 

 
Vyks renginys-projektas, skirtas 

paminėti Europos kalbų dieną „The 

most famous Landmarks in Europe”. 

Vyko užsienio kalbų ir dailės integruoti 

projektai skirti Europos Kalbų dienai 

paminėti 

„Emociukai“, „Linksmieji 

frazeologizmai“ 

Vyko mokinių darbų paroda mokyklos 

erdvėse (rugsėjo-spalio mėn) 

3.4. Mokyklos radijas 

„Basanavičiaus FM”: 

Visus 

metus, kai 

pamokos 

vyksta 

mokykloje, 

o ne 

nuotoliniu 

būdu. 

Darbo grupės vadovė: 

Vilija Railaitė. 
Nariai: 

Vitalis Vošterys,  

Margarita Jodko, 

Jūratė Petniūnienė, 

Donata Vaičiulienė, 

Gintarė Pugačiauskaitė, 

Lina Jankauskaitė 

Radijas — informacijos apie 

progimnazijos aktualijas ir 

planuojamas bei vykusias veiklas 

sklaidos kanalas; galimybė 

mokiniams prisidėti kuriant laidas, 

tobulinant viešo kalbėjimo įgūdžius; 

informacijos apie svarbius 

progimnazijos ir šalies įvykius, 

žmones, sukaktis ir pasiekimus 

šaltinis.   

 

3.4.1. Laidų kūrimas ir 

įrašymas. 

Sausio 

mėn.  

Darbo grupė Basanavičiaus FM google klasėje 

sukelta: 

- radijo laidų sąrašas su laidų trukme 

ir aprašymais; 

- radijo tinklelis (orientacinis 

transliacijų tinklelis, į kurį 

orientuojamės kaip į siekiamybę 

ilgalaikėje perspektyvoje); 

- radijo laidų skirtukai ir šaukiniai; 

- įsimintinų ir šventinių dienų 

sąrašas. 

Sukurtas radijo tinklelis, radijo laidų 

skirtukas ir šaukiniai; 

Sudarytas  atmintinų ir šventinių dienų 

sąrašas.   

Planuojant radijo veiklų įgyvendinimą 

reikalingas mokytojas, galintis naudotis 

techniniais sprendimais, įrašų studija. 

Sukurta radijo laida, kurioje paviešinti 

mokyklos mokinių pokalbiai su 

artimaisiais apie tai, ką jiems reiškia 

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji. 

mailto:renginiai@basanaviciausprogimnazija.lt


 
3.4.2. Radijo laidų įrašai ir 

transliacijos. 

Visus 

metus 

Darbo grupė Iš atmintinų dienų ir švenčių sąrašo 

ruošiamos radijo laidos/temos ir 

laidos, transliacijos apie kitas 

mokykloje organizuojamas veiklas. 

Sukurtos 2 radijo laidos: apie Sausio 13-

ąją ir Vasario 16 bei Kovo 11-ąją. Jos 

paviešintos mokyklos puslapyje, 

Facebook grupėje. 

Sukurtas sveikinimas Mokytojų dienos 

proga, jis viešintas pertraukų metu spalio 

5 d. Basanavičius FM naudojamas 

įvairiems skelbimams paviešinti  

4. 

Bendradarbiavi

mas, renginiai, 

edukacinės 

veiklos. 

4.1. Bendradarbiavimas su 

tėvais, progimnazijos 

bendruomene. 

Visus 

metus 

Klasių auklėtojai. Įvykę tėvų dienos, 

individualūs  pokalbiai su tėvais ir 

mokiniais. 

 

4.1.1. Mokymų, seminarų, 

paskaitų organizavimas 

tėvams ir bendruomenės 

nariams. 

4.1.1.1. „Patyčios. 

Patarimai tėvams, kaip jie 

galėtų atpažinti patyčias ir 

padėti vaikui.” 

4.1.1.2. „Saugus internetas. 

Kokios grėsmė internete 

tyko vaikų? Į ką tėvai turėtų 

atkreipti dėmesį?” 

4.1.1.3. „Kaip rasti bendrą 

kalbą su pedagogu ir padėti 

savo vaikui?” 

4.1.1.4. „Paauglystė — 

pokyčių metas vaikams ir 

tėvams. Ką svarbu žinoti 

tėvams?” 

4.1.1.5. Muzikos terapija. 

4.1.1.6. „Laimingas 

mokytojas — sveika 

visuomenė”. 

Visus 

metus 

Donata Vaičiulienė, dir. 

pavaduotojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Įvykę mokymai, seminarai, paskaitos. 2021 m. sausio mėn suorganizuota 

Popietė tėvams, taip pat vykdyti 

individualūs pokalbiai  su šeimomis, 

sprendžiant individualius poreikius, 

aptariant individualią mokinių pažangą. 

 

Įvykę seminarai, paskaitos tėvams: 

 „Patyčios. Patarimai tėvams, kaip jie 

galėtų atpažinti patyčias ir padėti 

vaikui.“ 

 

 „Saugus internetas. Kokios grėsmė 

internete tyko vaikų? Į ką tėvai turėtų 

atkreipti dėmesį?“ 

 

 „Kaip rasti bendrą kalbą su pedagogu ir 

padėti savo vaikui?“ 

 

„Paauglystė — pokyčių metas vaikams 

ir tėvams. Ką svarbu žinoti tėvams? “ 

 

„Muzikos terapija“ 

  



„Laimingas mokytojas — sveika 

visuomenė“ ir kt. 

 

4.1.2. Progimnazijos taryba. Visus 

metus 

Nariai Įvykę progimnazijos tarybos ir tėvų 

komitetų susirinkimai, jų protokolai. 

Įvyko. 

4.1.3. Mokinių taryba. Visus 

metus 

Kuruoja I.Ramelienė 

Mokinių tarybos nariai 

Įvykę mokinių tarybos rinkimai, 

grupės susirinkimai. Įvykę veiklos: 

Tarptautinės mokytojo dienos 

minėjimas, tolerancijos dienos 

minėjimas, Helovino diena, 

Šv.Kalėdų sveikinimas, Sausio 

13d.,Vasario 16 d., Kovo 11 d. 

minėjimai ir kt. 

Įvykę mokinių tarybos rinkimai, grupės 

susirinkimai. Įvykusios veiklos: 

Tarptautinės mokytojo dienos 

minėjimas, Radijo Basanavičius FM 

sveikinimai, tolerancijos dienos 

minėjimas, Šv. Kalėdų sveikinimas - 

gerumo laiškų rašymas, 2020 m. Sausio 

13 d.,Vasario 16 d., Kovo 11 d. 

minėjimai, dalyvavimas akcijoje „Be 

patyčių“ ir kt. 

4.2. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Visus 

metus 

Angelė Laurinavičinenė, 

darbo grupė. 

Tolimesnis bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais savanorystės, 

socialinių-pilietinių veiklų 

klausimais, pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys, naujų 

partnerių paieška. 

Užmegzti kontaktai su Naujamiesčio 

seniūnijos Socialinių paslaugų paramos 

centru 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Verkių mokykla-daugiafunkciniu centru 

4.3. Edukacinės veiklos, 

renginiai. 

Visus 

metus 

 

Klasių auklėtojai. Organizuojamos edukacinės 1-8 kl. 

veiklos pasinaudojant Kultūros paso 

lėšomis. 

Visos 1–8 klasės naudojasi Kultūros 

paso programomis 

Panaudota 90 proc. progimnazija skirtų 

Kultūros paso lėšų 

4.3.1 Laisvės gynėjų diena. Sausio 13 

d. 

Donata Vaičiulienė, 

Ringailė Tervydienė, 

Dana Tomkutė, 

Lina Jankauskaitė, 

Gintarė Pugačiauskaitė. 

Įvykusi Sausio 13-ji, Laisvės gynėjų 

diena, 30-mečio veiklos: 1-8 klasių 

pokalbiai su bendruomenės nariais, 

auklėtojais, Radijo reportažas — 

dokumentika iš prisiminimų, mokinių 

koliažas, laiko juosta ir kt. 

Valstybinių švenčių minėjimas — 

Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. 

Sukurtos 2 radijo laidos: apie Sausio 13-

ąją ir Vasario 16-ąją bei Kovo 11-ąją. 

Jos paviešintos mokyklos puslapyje, 

Facebook grupėje. 

Nuotoliniu būdu 2021-01-13 

suorganizuota pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija”.  



2021 m. sausio mėn. sukurti ketureiliai ir 

laiko juostos apie Sausio 13-ąją. 

Rezultatai paviešinti Facebooko grupėje. 

6s klasės sukurtas vaizdo įrašas su 

mokinių darbais.  

4.3.2. Atradimų diena. Vasario 10 

d. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

Įvykusi integruotų veiklų diena, 

kurios raktinis žodis — VĖLIAVA. 

Diena, skirta Nepriklausomybei: 

Vasario 16 d., Kovo 11 d. 

Vyko nuotoliniu būdu. Dalyvavo visi 

mokiniai.  

4.3.3. Kultūrų mugė ir 

Frankofonija. 

Kovo mėn. Užsienio kalbų mokytojai 

prancūzų kalbos mokytojai 

Įvykęs renginys Įvykusi edukacijų diena 2021m. kovas + 

Respublikinė ir tarptautinė mokinių 

prancūzų kalbos konferencija 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/sve

ntes-ir-tradicijos-padeda-surasti-

draugus-a-travers-les-fetes-et-les-

traditions-on-decouvre-lamitie/ 

4.3.4. Tyrinėjimų diena. Gegužės-

birželio 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

Įvykęs renginys Įvykusi edukacijų diena 2021 05 19 - 

Tyrinėjimų diena. 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/tyre

ju-diena-2021/ 

4.3.5. Šeimos mėnuo ir 

bendruomenės diena. 

Gegužės-

birželio 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

Įvykęs renginys Renginys vyko klasių bendruomenėse 

4.3.6.  4-tų ir 8-tų klasių 

mokinių baigimo pažymė-

jimų įteikimo renginiai. 

Birželio 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

Įvykęs renginys Įvykęs renginys 2021 m. birželio mėn 8–

22 dienomis  4-tų ir 8-tų klasių mokinių 

baigimo pažymėjimų  įteikimo šventės. 

4.3.7. Mokslo ir žinių diena, 

Rugsėjo 1-oji. 

Rugsėjo 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

Įvykęs renginys Įvykęs renginys – 2021 m. Mokslo ir 

žinių diena, Rugsėjo 1-oji. 

4.3.8. Edukacijų diena. Rugsėjo-

spalio mėn. 

Donata Vaičiulienė,  

5 klasių auklėtojai, jų 

pavaduotojai 

Įvykusi edukacijų diena — 

Tautiškumo keliu. Išvyka į 

Edukacijų diena  5-tų klasių mokiniams 

— Tautiškumo keliu. išvyka į 

J.Basanavičiaus tėviškę, kartu aplankant 

https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/sventes-ir-tradicijos-padeda-surasti-draugus-a-travers-les-fetes-et-les-traditions-on-decouvre-lamitie/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/tyreju-diena-2021/
https://basanaviciausprogimnazija.lt/tyreju-diena-2021/


J.Basanavičiaus tėviškę, kartu 

aplankant Paežerių dvarą. 

Paežerių dvarą organizuota 2021 rugsėjo 

mėn. 

4.3.9. Sporto ir 

sveikatingumo diena. 

Rugsėjo 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

 
Sporto ir sveikatingumo diena 

organizuota 2021-09-22 

4.3.10. Progimnazijos lauko 

projektas „Kalėdų 

miestelis”. 

Visus 

metus 

pasirengia

mieji darbai 

Gruodžio 

mėn. 

Stasys Voveris,  

Donata Vaičiulienė,  

bendruomenės nariai. 

Įkurdintas Kalėdų miestelis  Įvyko edukacinė diena „Kalėdų 

dirbtuvės“, kurios metu kūrėme įvairius 

namelius ir iš jų „statėme“ Kalėdų 

miestelį 

4.3.11. Kalėdų dirbtuvės. Lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

Donata Vaičiulienė, 

darbo grupė. 

Įvykęs renginys 2021 11 26 įvyko edukacinė diena 

„Kalėdų dirbtuvės“. Tema – namų 

Kalėdos. 

5. Progimnazijos 

organizacinė 

veikla. 

5.1. Mokytojų ir kitų 

darbuotojų tobulinimasis, 

mokymai.  

Visus 

metus 

Donata Vaičiulienė. Pagal 2021m. programą 

organizuojami mokymai: Pirmos 

pagalbos, higienos įgūdžių, civilinės 

saugos, evakuacijos pratybos, 

mokinių turizmo renginių vadovo. 

Skaitmeninio turinio (Eduten), 

Google Klasės, Pamokos kokybės ir 

kt. 

Visi darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir 

dalyvavo privalomuose bei asmeninio 

tobulėjimo  mokymuose. Organizuojant 

mokymus atsižvelgta į darbuotojų 

pageidavimus ir 2021 m. kvalifikacijos 

tobulinimo programą. 

 Parengti Mokymų ir kvalifikacijos 

kėlimo įsakymai bei 2021 m. mokymų 

sąrašo suvestinė.  

5.2. Mokytojų, darbuotojų 

bendruomeninės veiklos: 

šventės, renginiai, išvykos 

ir kt. 

 

5.2.1. Saviugdos mokymai 

skirti bendruomenei 

„Laimingas mokytojas — 

sveika visuomenė”. 

5.2.2. Ekskursija į Neries 

regioninį parką. 

Visus 

metus 

 

Mokslo 

metų 

pabaiga 

Donata Vaičiulienė, 

atskiros darbo grupės. 

Jei nebus karantino: 

Įvykusi ekskursija į Neries regioninį 

parką, kurios tikslas parengti 

metodinę medžiagą edukacinei 

Tyrėjų dienai.  

 

Įvykęs mokslo metų pabaigos 

išvažiuojamasis posėdis, mokymai ir 

komandos stiprinimo veiklos. 

 

Karantinas buvo paskelbtas, Tyrėjų 

diena organizuota nuotoliniu būdu 

 

Įvyko bendruomeniškumo, komandos 

stiprinimo veiklos, renginiai, mokymai: 

Mokslo metų pabaigos išvažiuojamasis 

posėdis,  

„Renkuosi mokyti“ projekto 

apibendrinimas ir mokytojų 

apdovanojimai,  



5.2.3. Komandos stiprinimo 

veiklos. 

5.2.4. Mokytojų 

dienos  minėjimas. 

5.2.5. Žiemos švenčių 

renginys. 

pažintinės edukacijos, mokymai, 

Mokytojų dienos minėjimas, 

Metų pabaigos renginys ir veiklos plano 

apžvalga bei kitos veiklos. 

5.3. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacija. 

 
Atestacinė komisija 

Pirmininkė - Donata 

Vaičiulienė. 

Sekretorė - Elena 

Palikevičienė. 

Nariai: Angelė 

Laurinavičienė, Lina 

Sudintienė, Audronė 

Sakalauskaitė, Zita 

Didikienė. 

Įvykę mokytojų atestacijos posėdžiai 

gegužės 5 d. ir gruodžio 8 d. 

Įvyko posėdis 2021 05 05 

Vyr. mokytojo kvalifikaciją gynė Vitalis 

Vošterys 

Įvyko posėdis 2021 12 08 

Mokytojo metodininko kvalifikaciją 

gynė Daina Alekandravičiūtė 

5.4. Veiklos įsivertinimas ir 

planavimas: 

Visus 

metus pagal 

planą. 

Veiklos įsivertinimo darbo 

grupė. 

  

 
Visus 

metus 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Mėnesių veiklų planavimas ir  planų 

parengimas. 

Parengti mėnesio planai 

 
Visus 

metus 

Kuruoja direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

Darbuotojų darbo grafikų, 

procentinių lentelių, ataskaitų už 

bendruomenės valandas pildymas. 

Parengti darbo grafikai, procentinės 

lentelės, pateiktos bendruomenės 

valandų ataskaitos. 

 
Visus 

metus 

Administracija. Progimnazijos Mokytojų tarybos 

posėdžiai, informaciniai 

susirinkimai,  

Mokyklos tarybos posėdžiai.  

Mokytojų veikla mokinių atostogų 

metu. 

Pagal planą įvykę posėdžiai, parengti 

įsakymai dėl mokytojų veiklų mokinių 

atostogų metu.  



 
2021 m. 

gruodžio - 

sausio mėn. 

Kuruoja Aušra Rakauskienė. 2021 metų plano rengimas.  Parengtas 2021 m. veiklos planas.  

 
Sausio-

vasario 

mėn. 

Administracija. Darbuotojų Metiniai pokalbiai ir 

veiklų planavimas. 

Sausio-vasario mėn. įvyko pokalbiais 

pagal kuruojamas sritis su visais 

darbuotojais 

 
Gruodžio 

mėn. 

Kuruoja Donata Vaičiulienė 2021 metų veiklos plano ataskaitos 

rengimas. 

Lapkričio-gruodžio veiklos planas 

parengtas 

5.5. Darbo tarybos rinkimai 2021 m.  

I-II ketv. 

Metodinė taryba, 

Aušra Rakauskienė. 

Išrenkama darbo taryba. Darbo tarybos rinkimų komisija pagal 

reikalavimus organizavo darbo tarybos 

rinkimus. Išrinkta darbo taryba.  

5.6. Mokyklos nuostatų 

parengimas. 

2021 m.  

I-II ketv. 

Darbo grupė. 

 

Rengiami nuostatai. Nuostati parengti 

5.7. El. dienyno nuostatų 

papildymas. 

2021 m. 

 I ketv. 

Aušra Rakauskienė, 

 Irena Levanavičienė. 

Papildyti el. dienyno nuostatai. Papildyti ir patvirtinti el. dienyno 

nuostatai.  

5.8.Vadovėlių, mokymo 

priemonių inventorizacija ir 

naujų įsigijimas.  

Visus 

metus 

Kuruoja Aušra Rakauskienė, 

bibliotekos darbuotojai. 

Sudarytas vadovėlių, mokymo 

priemonių pirkimo sąrašas. 

Suderintas pirkimo sąrašas metodinėse 

grupėse, nupirkti vadovėlai ir mokymo 

priemonės pagal turimas lėšas.  

5. 9. Mokinių priėmimas 

2021-2022 m. m. 

2021 m.  

II-III ketv. 

Angelė Laurinavičienė, 

darbo grupė. 

Vykdomas mokinių priėmimas. Sudaryta darbo grupė. Sėkmingai įvyk-

dytas mokinių priėmimas į 1-8 klases. 

5. 10. Diagnostiniai testai, 

NMPP ir kitų šalies 

mokinių testavimų 

organizavimas. 

Pagal NŠA 

grafiką 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui Aušra Rakauskienė 

ir Elena Palikevičienė, darbo 

grupės. 

Įvykdyti testavimai. Organizuoti nuotolinis (5–8 kl. ) NMPP 

ir mišrus (nuotolinis ir kontaktinis) -1–4 

kl. NMPP.  

5.11.Brandos egzaminų 

sesija. 

Pagal NŠA 

grafiką 

Darbo grupė. Administracijos ir mokytojų 

dalyvavimas brandos egzaminų 

sesijoje, egzaminų vykdymas bei 

vertinimas. 

Sėkmingai organizuota egzaminų sesija. 



5.12. Turto ir lėšų 

naudojimas, inventorizacija, 

viešieji pirkimai, ataskaitų 

rengimas 

Visus 

metus 

Direktorė, dir. pavaduotojas 

ūkiui 

Parengtos ataskaitos, sutvarkyti 

dokumentai. 

Parengtos ataskaitos, sutvarkyti 

dokumentai. 

 

 

__________________ 

 


