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ĮVADAS 

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2022–2024 metų strateginis veiklos planas rengiamas 

siekiant efektyviai organizuoti progimnazijos veiklą, tikslingai pasirinkti prioritetus bei veiklos 

kryptis, numatyti ir planuoti pokyčius, darančius įtaką kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai. 

Strateginis veiklos planas 2022–2024 parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Valstybės švietimo 2013–2022 metų strategija, Geros mokyklos koncepcija, 

Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginiu plėtros planu, kitais teisiniais dokumentais, 

išorinio vertinimo ir ugdymo įstaigoje kasmet atliekamo veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. 

Progimnazijos strateginį veiklos planą rengė direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 

VI-434 sudaryta darbo grupė: 

Alma Uznė, direktorė, grupės vadovė; 

Jolanta Tamošaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Loreta Undraitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Rita Urbutienė, mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė; 

Rūta Tirlikienė, mokytoja, Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės vadovė; 

Daiva Malskytė, mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės narė; 

Edita Bastienė, mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės narė; 

Vitalija Majorovienė, mokytoja, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Aušra Žižienė, mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės narė; 

Vadimas Aksionovas, mokytojas, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės 

grupės narys; 

Saulena Lukšienė, socialinė pedagogė; 

Danguolė Juščienė, mokytoja, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės narė; 

Kajus Kalvelis, 8a klasės mokinys; 

Milana Plėšikaitytė, 7a klasės mokinė; 

Giedrė Kapturauskė, mokinių tėvų atstovė; 

Rūta Vančienė, mokinių tėvų atstovė. 

Rengiant progimnazijos strateginį veiklos planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 
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1. PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Istorija 

1972 m. lapkričio 6 d. įsteigta Jurbarko II vidurinė mokykla (nuo 1993 m. kovo 23 d. 

Jurbarko rajono tarybos sprendimu mokyklos pavadinimas pakeistas į naują pavadinimą Jurbarko 

Naujamiesčio vidurinė mokykla, o nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2012-04-26 sprendimu Nr. T2-111) pertvarkoma mokyklos struktūra pakeičiant jos tipą iš vidurinės 

į pagrindinę ir pakeičiamas mokyklos pavadinimas į naują pavadinimą – Jurbarko Naujamiesčio 

pagrindinė mokykla. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. mokykla turėjo Girdžių 

skyrių (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimu Nr. T2-122). Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu NR. T2-66 „Dėl Jurbarko Naujamiesčio 

pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkoma 

mokyklos struktūra pakeičiant jos tipą iš pagrindinės į progimnaziją ir pakeičiamas mokyklos 

pavadinimas į naują pavadinimą – Jurbarko Naujamiesčio progimnazija. 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija veikia pagal Nuostatus, patvirtintus Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos.  

Progimnazija turi savo vėliavą, emblemą, himną, uniformą. 

Progimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, 

Mokinių taryba. Jie dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymosi proceso, socialinius, finansinius ir 

kitus progimnazijos bendruomenės veiklos klausimus.  

Žmogiškieji ištekliai 

2021–2022 mokslo metais progimnazijoje dirba 55 pedagogai (direktorius, 2 direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, specialusis pedagogas, psichologas, 2 socialiniai pedagogai, logopedas), iš 

kurių 1 įgijęs socialinio pedagogo eksperto kvalifikacinę kategoriją, 17 – mokytojo metodininko, 28 

– vyresniojo mokytojo, 9 – mokytojo. Visų jų išsilavinimas – aukštasis. Bendras pedagogų amžiaus 

vidurkis – 50 metų. 

2021–2022 mokslo metais progimnazijoje dirba 34 aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, progimnazijoje mokėsi 652 mokiniai (28 klasių 

komplektai). Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. progimnazijoje veikė 

priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – PUG). 

Mokslo metai 2019–2020 2020–2021 2021–2022 

Klasių komplektų 26 (su PUG) 28 (Su PUG) 28 

Mokinių skaičius 600 646 652 

 Pasiekimai 

Kasmet progimnazija dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – 

NMPP). 2021 m. elektroninio 4-ų klasių mokinių NMPP matematikos (28,8) rezultatų vidurkis buvo 

aukštesnis už savivaldybės ir šalies vidurkius, o skaitymo (21,3) – už savivaldybės vidurkį.  

8-ų klasių mokinių NMPP matematikos (31,9) rezultatų vidurkis taip pat aukštesnis už savivaldybės 

ir šalies vidurkius, o skaitymo (25,5) – už savivaldybės vidurkį. 

2020 m. progimnazija pateko tarp pažangiųjų Lietuvos mokyklų, kurios išsiskiria kokybe. Iš 

120 pateikusių duomenis progimnazijų (Lietuvoje jų yra 155) Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

buvo 11-oje vietoje pagal 4-ų klasių mokinių akademinius pasiekimus. 

2020–2021 mokslo metais progimnazijoje veikė 25 neformaliojo švietimo būreliai, skirti 1–

8 klasių mokiniams. Neformaliojo švietimo valandos buvo skirtos 13 ugdymo krypčių programoms 

realizuoti: informacinių technologijų, muzikinio, sportinio, taikomojo meno, amatų, dizaino, 

teatrinio, dramos, kalbinio, dailės, choreografinio, šokio, techninės kūrybos, gamtos pažinimo, 

ekologinio, saugaus eismo, etnokultūrinio, pilietiškumo. Pagal 2020–2021 mokslo metų pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų ugdymo planą buvo išnaudotos visos neformaliojo švietimo valandos. 

2021 m. progimnazija kultūros ir meno paslaugoms panaudojo 99,2 proc. lėšų, skirtų pagal 

Kultūros pasą, inicijuotą Lietuvos Respublikos kultūros bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijų. 
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Vykdymo laikas Projektai 

nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 

 

 

 

nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 

2021 m. gegužės 31 d. 

 

 

 

nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

nuo 2020 m. spalio mėn. 

 

 

nuo 2020 m. lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

nuo 2020 m. gruodžio mėn. 

 

 

2021 m. birželio mėn. 

 

 

nuo 2021 m. spalio mėn. 

 

 

2021 m. lapkričio mėn. 

 

 

nuo 2021 m. lapkričio mėn. 

 

nuo 2021 m. gruodžio mėn.  

 

1. Respublikinis projektas „Informatika pradiniame 

ugdyme“. 

2. Projektas „Visos dienos mokykla“. 

 

3.Tarptautinis Erasmus+ projektas „Good N.E.W.S. 

Orienteering. I’m in EU“.  

2021 m. suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis už 

projektą „Good N.E.W.S.! I'm in EU!“ 

 

4. VšĮ „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ ir 

Nacionalinės švietimo agentūros socialinės partnerystės 

programos „Valgyk protingai“ projektas „Sveikai valgau – 

sveikas augu“. 

 

5. Nacionalinės švietimo agentūros inicijuotas projektas 

„SELFIE – Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai“. 
 

6. Tarptautinis Erasmus+ projektas „Diversity is A Fact 

Inclusion is An Act“. 

7. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas „Stipri bendruomenė – saugus 

vaikas“. 

 

8. Respublikinis projektas „Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“. 

 

9. Mokinių užimtumo programa „Vasara be kompiuterio“. 

 

10. Tarptautinis „eTwinning“ projektas „Home is where 

the heart is“. 

 

11. Mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos 

programa „Visos pasakos baigiasi laimingai“. 

 

12. Tarptautinis „eTwinning“ projektas „What is water?“. 

 

13. Tarptautinis „eTwinning“ projektas „Žaidimai su 

parašiutu“. 

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas 

Progimnazijoje kasmet organizuojami bendruomenei reikšmingi renginiai: nepamokinė 

diena 1–8 klasių mokiniams „Olimpinė diena“, ekumeninė popietė „Betliejaus taikos ugnies 

šviesoje“, „Tėvų savaitė“, „Padėkos diena“, 4-ų ir 8-ų klasių mokiniams „Mokslo metų užbaigtuvės“. 

Progimnazija palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius su Jurbarko švietimo centru, Jurbarko 

rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarko miesto 

seniūnija, VšĮ „Bruneros“, Jurbarko krašto muziejumi, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, Jurbarko kultūros centru, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Jurbarko rajono policijos komisariatu, Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčia, 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Jurbarko sporto centru, IĮ „Lanmeta“, savanorystės 

judėjimo „Jurbarkas gyvas“ savanoriais, Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia, Jurbarko evangelikų 

liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“. 
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2. SSGG ANALIZĖS MATRICA 

 

 

Stipriosios pusės 

 

 Aukšta vadovų kompetencija ir pedagogų 

profesinis pasirengimas   

 Veikli Progimnazijos taryba  

 Veiklos kokybės įsivertinimas  

 Komandinis darbas  

 Atsakingai dirbantis aptarnaujantis 

personalas  

 Didėjantis mokinių skaičius 

progimnazijoje 

 Kryptingas bendradarbiavimas su rajono ir 

šalies ugdymo įstaigomis 

 Aktyvus progimnazijos dalyvavimas 

tarptautiniuose ir respublikiniuose 

projektuose 

 Renovuotas progimnazijos stadionas   

 Atnaujinta IKT bazė 

 Mokytojų prisitaikymas prie sparčios IKT 

plėtros 

 

Silpnosios pusės 

 

 Žema dalies mokinių mokymosi 

motyvacija ir elgesio kultūra 

 Dalies mokinių neaktyvi pozicija 

laikantis uniformų dėvėjimo taisyklių 

 Dėl nuotolinio darbo atsiradusių 

mokinių ugdymosi rezultatų blogėjimas 

 Ugdymo karjerai įgyvendinimas 

 Mokinių lyderystės – iniciatyvumo 

stoka  

 Emocinė aplinka dėl pandemijos 

 

 

 

 

 

 

Galimybės 

 

 Ugdymo metodų, formų, aktyvinančių 

mokinių motyvaciją ir veiklą pamokoje, 

naudojimas  

 Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

 Mokinių išmokimo stebėjimo, 

individualios pažangos fiksavimo   

tobulinimas  

 Bendravimo ir bendradarbiavimo formų 

su tėvais (kitais atstovais pagal 

įstatymą) įvairovės didinimas  

 Mokomųjų ir poilsio erdvių 

atnaujinimas  

 Pagalbos mokiniui stiprinimas, 

orientuojantis į įtraukųjį ugdymą 

 Popamokinių veiklų įvairinimas 

 

Grėsmės 

 

 Nepakankamas dalies tėvų (kitų atstovų 

pagal įstatymą) rūpinimasis vaikų 

ugdymusi ir elgesiu  

 Plintantys žalingi mokinių įpročiai  

(elektroninės cigaretės) 

 Prastėjanti mokinių sveikata 

 Didėjantys nepagrįsti dalies tėvų (kitų 

atstovų pagal įstatymą) reikalavimai 

švietimo sistemai 

 Didėjantis specialiosios pedagoginės, 

psichologinės ir socialinės pagalbos 

poreikis mokiniams 
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3. PROGIMNAZIJOS STRATEGIJA 

 

3.1. VIZIJA 
 

Šiuolaikiška, nuolat tobulėjanti progimnazija, kurioje gera mokytis ir mokyti bei puoselėjanti 

dialogo ir tolerancijos kultūrą. 

 

3.2. MISIJA 
 

Progimnazija, būdama atvira inovacijoms ir pokyčiams, teikia kompetencijomis grįstą 

ugdymąsi, sudarydama sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinių ūgčiai. 

 

3.3. VERTYBĖS 
 

Pagarba sau ir kitam. 

Atsakomybės ir pareigos jausmas. 

Patriotiškumas ir pilietiškumas. 

Saugi ir sveika progimnazija. 
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4. PROGIMNAZIJOS STRATEGINIO TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 2022–2024 METAIS 

 

TIKSLAS. STIPRINANT UGDYMOSI PROCESO PATRAUKLUMĄ IR EFEKTYVUMĄ, UGDYTI HARMONINGĄ, KŪRYBINGĄ IR 

ATSAKINGĄ ASMENYBĘ. 

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Atlikimo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 

1. Diegti kompetencijomis 

grįstą ugdymąsi, siekiant 

kiekvieno mokinio sėkmės. 

Dalyvavimas mokymuose, siekiant  

pasirengti diegti progimnazijoje 

atnaujinamas pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrąsias programas. 

  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

2022 m. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

dalyvaudami mokymuose, 

skirtuose mokyklų 

vadovams, pavaduotojams 

ugdymui, norintiems 

pasirengti diegti mokyklose 

atnaujinamas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

bendrąsias programas, 

patobulina savo, kaip 

mokymo ir mokymosi 

lyderių, gebėjimus. 

Mokytojai 2022 m. Kiekvieno dalyko bent 

vienas mokytojas dalyvauja 

mokymuose „Bendrojo 

ugdymo mokytojų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“, siekiant kuo 

sėkmingiau įgyvendinti 

naująjį kompetencijomis 

grįstą ugdymo turinį. 
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Kokybiškas ugdymo(si) turinio 

planavimas, siekiant mokinių 

mokymosi sėkmės. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

2022 m. Atnaujinama visų pradinio 

ir pagrindinio ugdymo 

programų dalyko ilgalaikių 

planų struktūra. 

Mokytojai 2023–2024 m. Visų mokomųjų dalykų 

mokytojai ugdymo turinį 

atnaujina pagal sutartas 7 

bendrąsias kompetencijas. 

  Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai 

2022–2023 m. Atnaujintas Mokinio 

asmens pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo bei rezultatų 

analizavimo tvarkos 

aprašas. 

Dalyvavimas rajono, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

projektuose. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, bibliotekos 

darbuotojai 

2022–2024 m. Kiekvienais metais 

progimnazija dalyvauja ne 

mažiau kaip dviejuose 

projektuose, iš kurių vienas 

yra tarptautinis. 

Ugdymo karjerai veiklų plėtojimas. Mokytojas, atsakingas už 

ugdymo karjerai programos 

įgyvendinimą, mokytojai, 

klasių vadovai 

2022–2024 m. Visi mokytojai, klasių 

vadovai skatina mokinius 

sieti savo mokymosi 

rezultatus, kompetencijas, 

gabumus ir interesus su 

karjeros pasirinkimais. 

Mokytojas, atsakingas už 

ugdymo karjerai programos 

įgyvendinimą, klasių vadovai 

2022–2024 m. Kasmet ugdymo karjerai 

veiklose dalyvauja ne 

mažiau nei 70 proc. 1–8 

klasių mokinių. 

Mokytojas, atsakingas už 

ugdymo karjerai programos 

įgyvendinimą, mokytojai 

2022–2024 m. Visi mokytojai bent du 

kartus per metus integruoja 

ugdymo karjerai elementus į 

savo mokomąjį dalyką. 
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Mokytojas, atsakingas už 

ugdymo karjerai programos 

įgyvendinimą, klasių vadovai 

2022–2024 m. Visi 1–8 klasių vadovai ne 

mažiau kaip vieną kartą 

metuose ugdymo karjerai 

veiklas integruoja į klasės 

valandėlę / klasės vadovo 

veiklą. 

 1–8 klasių mokinių emocinės būklės 

stiprinimas, sukuriant kuo 

palankesnes sąlygas patirti 

mokymosi sėkmę. 

Psichologas, klasių vadovai, 

vyriausiasis buhalteris 

 

 

2022–2024 m. Kasmet progimnazija 

panaudoja ne mažiau kaip 

80 proc. lėšų pagal Geros 

savijautos programą. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

Progimnazijos taryba, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, bibliotekos 

darbuotojai, Vaiko gerovės 

komisija 

2022–2024 m. Progimnazijoje kasmet 

organizuojamos 2–3 veiklos 

(mokinių, pedagogų, tėvų 

susitikimai-diskusijos, 

bendruomenę įtraukiančios 

socialinės, pilietinės akcijos 

ir kita), gerinančios 

mikroklimatą. 

Ugdymo metodų, formų, 

aktyvinančių mokinių motyvaciją ir 

veiklą pamokoje, naudojimas. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, Vaiko 

gerovės komisija 

2022–2024 m. Ne mažiau kaip 70 proc. 

mokinių prisiima 

atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2022–2024 m. Mokinių mokymosi kokybė 

kiekvienais metais nėra 

žemesnė, lyginant su 

ankstesniais metais. 

Mokytojai 2022–2024 m. Visi mokytojai padeda 

mokiniui suvokti savo 

mokymosi stiprybes ir / ar 

silpnuosius mokymosi 

aspektus bei kartu numato 

būdus, kaip juos įveikti. 
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Pagalbos teikimas mokiniams. Pagalbos mokiniui 

specialistai, Vaiko gerovės 

komisija 

 

 

 

2022–2024 m. 

 

 

 

 

 

Kiekvienam mokiniui, 

patiriančiam mokymosi 

sunkumų ir turinčiam 

elgesio sutrikimų, 

parengiamas individualus 

pagalbos planas. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2022–2024 m. 

 

 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių pagerina 

asmeninę pažangą. 

Vaiko gerovės komisija 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022–2024 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių, patiriančių 

mokymosi sunkumų ir 

turinčių elgesio sutrikimų, 

ugdymosi rezultatai ne 

rečiau kaip du kartus per 

metus aptariami Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose ir / ar 

pasitarimuose. 

Mokytojo padėjėjai 2022–2024 m. 

 

 

 

 

 

Visi mokytojo padėjėjai 

suteikia tinkamą pagalbą 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams, atliekant 

mokytojų paskirtas 

užduotis. 

Bibliotekos darbuotojai, 

mokytojai 

2022–2024 m. 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos darbuotojai, 

bendradarbiaudami su 

mokytojais, organizuoja 5–8 

klasių mokiniams namų 

darbų ruošą skaitykloje po 

pamokų.  
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2. Kurti motyvuojančią 

ugdymosi aplinką, ugdant 

skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokinius, siekiant 

jų asmeninės pažangos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IKT ir skaitmeninio ugdymo turinio 

atnaujinimas ir tikslingas 

naudojimas. 

Direktorius, darbo grupė, 

pavaduotojas ūkio reikalams, 

vyriausiasis buhalteris  

2022–2024 m. Kasmet tikslingai 

panaudojamos lėšos, skirtos 

skaitmeniniam ugdymo 

turiniui atnaujinti. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, mokytojai 

2023–2024 m. Bent 50 proc. mokytojų 

dalyvaus mokymuose 

darbui su atnaujintomis IKT 

priemonėmis ir 

skaitmeniniu ugdymo(si) 

turiniu ir apie 70 proc. 

mokinių pagerės 

akademiniai pasiekimai, 

tikslingai naudojant IKT ir 

skaitmeninį ugdymo turinį. 

Vidaus ir lauko erdvių atnaujinimas. Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams, darbo grupė 

2022 m. Sveikatingumo (Kneipo 

tako) įrengimas 

progimnazijos rytinėje 

pusėje. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams, darbo grupė 

2023–2024 m. 

 

Poilsio zonų mokiniams ir 

darbuotojams atnaujinimas  

progimnazijoje ir jos 

teritorijoje.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui ir ūkio 

reikalams 

2022–2024 m. Progimnazijos dalyvavimas 

Tauragės regiono 2021–

2027 m. plėtros plane 

numatytų priemonių 

įgyvendinime. 

Progimnazijos kultūros ir tradicijų 

tęstinumas. 

Darbo grupė  

 

2022 m. 

 

Atnaujinta progimnazijos 

mokinių uniformos 

dėvėjimo tvarka. 
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Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, darbo 

grupės 

2022–2024 m. Puoselėti esamas 

progimnazijos tradicijas 

(progimnazijos gimtadienis, 

ekumeninė popietė 

„Betliejaus taikos ugnies 

šviesoje“, Šv. Martyno 

diena, Tėvų savaitė, 

Padėkos diena ir kt.) 

Mokymai apie įtraukųjį ugdymą. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

2022–2024 m. Kasmet progimnazijoje 

organizuojami 40 val. 

mokymai, kuriuose 

dalyvauja 80 proc. 

pedagogų. 

Patirtinio mokymosi strategijos 

kūrimas ir įgyvendinimas 

progimnazijoje. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, darbo grupė 

2022 m. I 

pusmetis 

Sukurta patirtinio 

mokymosi strategija. 

Klasių vadovai, mokytojai 

 

2022 m. III 

ketvirtis–2024 

m. 

Kasmet kiekviena klasė ne 

mažiau 2–3 kartus mokosi 

kitose aplinkose. 

Darbo grupė 

 

2022 m. III 

ketvirtis–2024 

m. 

Projektinė veikla 

ERASMUS+KA2 projekte 

„STEAM ugdymo 

tobulinimas“ (DoSE). 

Bibliotekos darbuotojai 2022–2024 m. Kasmet bibliotekos 

darbuotojai organizuos bent 

po 3 edukacines veiklas 1–4 

ir 5–8 klasių mokiniams 

(viktorinos, protų mūšiai, 

stalo žaidimų popietės ir 

pan.). 
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5. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STEBĖSENA 
 

5.1. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma kiekvienais metais. Ją vykdo: 

5.1.1. progimnazijos vadovai, savivaldos institucijos, metodinės grupės atliekant metinio 

veiklos plano analizę; 

5.1.2. progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo 

koordinavimo grupė. 

5.2. Strategijos įgyvendinimo rezultatai aptariami Mokytojų tarybos, Progimnazijos tarybos, 

Mokinių tarybos posėdžiuose. Strategijos įgyvendinimas analizuojamas metinėse progimnazijos 

veiklos ataskaitose. 

5.3. Strateginio plano pakeitimus svarsto ir aprobuoja Progimnazijos taryba, pritaria Jurbarko 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, tvirtina Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos direktorius. 

 

 

 


