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Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendruomenė sistemingai ir nuosekliai įgyvendina mokyklos 2020-

2025 m. strateginio plano ir 2022 m. veiklos plano iškeltus tikslus ir uždavinius, parengtus remiantis  

progimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatais, stebėsenos programos rodikliais, tyrimų rezultatais, vykdomų 

projektų įsipareigojimais,  NŠA vykdyto teminio išorinio vertinimo ataskaita,  mokinių, jų tėvų ir pedagogų 

apklausų rezultatais. 

Siekiant strateginio plano pirmojo tikslo ,,Veiksmingas ugdymo(-si) proceso tobulinimas siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos“ buvo vykdomas pirmasis uždavinys „Kurti įtraukią kultūrą pamokose, kad 

kiekvienas vaikas jaustųsi vertingas, siekdamas individualios pažangos augimo“ . Įgyvendinant šį uždavinį, 

progimnazijoje buvo numatyti edukaciniai sprendimai padedantys mokiniams išvengti mokymosi kliūčių ir 

užtikrinantys mokymosi sėkmę. 30% stebėtų pamokų turėjo aiškiai užtikrinta pastoliavimą, kitose pamokose 

buvo pastebimos šiuolaikinės pamokos elementai, buvo bandoma dirbti šiuolaikiškai, buvo vykdoma gerosios 

patirties sklaida bendradarbiaujant tarpusavyje įvairiomis formomis.1-8 klasių mokiniai skatinami prisiimti 

atsakomybę už savo mokymąsi. Kiekvienas 5-8 klasių mokinys pildė individualios pažangos planą, fiksavo 

laukiama pasiekimų rezultatą ir pasiekimų dinamiką, taip buvo stebimas pasiekimų pokytis. Kiekvieną mėnesį 

mokiniai įsivertino savo pažangą ir planavo tolesnius mokymosi  žingsnius bei sėkmės rodiklius. Mokymosi 

planavimo apklausos duomenimis 72% 5-8 kl. mokinių tėvų patvirtina, kad mokytojai kartu su mokiniu 

planuoja mokymosi tikslus ir numato žingsnius jiems pasiekti ir 75% mokinių pažymi, kad  mokytojai padeda 

jiems planuoti mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti, kartu išsiaiškina ir aptaria, ką turėtų išmokti 

artimiausiu metu ir kodėl yra per sunku. 



100% pradinių klasių mokinių pildė ne tik individualios pažangos lapus ,,šviesoforo“ principu, bet ir kaupė 

savo darbų individualios pažangos segtuvus. Mokinių skatinimui mokytojai naudojo: įrašus, simbolius, 

spalvotus lipdukus. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos pasirinkti užduotis, prisiimant daugiau atsakomybės už 

savo mokymąsi, tai padėjo pagerinti 2-8 klasių mokymosi pažangos rezultatus.  

2022 m. 1-4 klasėse pažangumas (pat./pagr./aukšt. lygis) išliko - 100%. Rezultatai  aptarti individualiai su 

mokiniais, jų tėvais ir metodinėse dalykų grupėse.1-4 klasių mokinių pasiekimų lygis: aukštesnysis lygis – 

26,4%, pagrindinis - 54,93% (+3,21 %) patenkinamas – 17% (+9,9%).  

2022 m. 5-8 klasių pažangumas ir kokybė: pažangumas – 99,86%, kokybė –70,36% (- 4,79%).  

2022 m. 5-8 klasėse mokinių pasiekimų lygis: aukštesnysis lygis – 15,71% (iš jų vien dešimtukais mokosi – 6 

mokiniai); pagrindinis – 58,28% (-1%); patenkinamas lygis – 29,71%, nepatenkinamas lygis – 1 mokinys. 

5-8 klasių klasės vidurkis – 8,39 (+ 1%, buvo 8,33).  

 TAMO dienyno pagalba buvo stebima 1-8 klasių mokinių pažanga, taikomas sistemingas  įsivertinimas 

„Eduten Playground“ ir kitose virtualiose platformose.  

Buvo vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena pagal atnaujintą protokolą.  Direktorės pavaduotojos stebėjo ir 

individualiai aptarė  68 pamokas.  Pažymėtina, kad iš stebėtų pamokų net 76% mokytojų įgyvendina 

šiuolaikiškos pamokos koncepciją. 

 Stiprinant profesinės tarpusavio paramos kultūrą daugiau kaip 45% mokytojų dalyvavo projektinėje veikloje 

„Kolega-kolegai“, metodinėse grupėse mokytojai kolegialiai pasidalino gerąją patirtimi, sėkmingų veiklų 

pavyzdžiais, ugdymo metodais, iniciatyvomis ugdant mokinių kūrybiškumą, analizavo pažangos kitimo 

priežastis ir teikė siūlymus pamokos kokybei tobulinti. Pavyzdinės pamokos bei kitų sėkmingų veiklų 

pavyzdžiai kaupiami progimnazijos tinklapyje, rubrikoje „Gerų idėjų bankas“: 

http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt     

IKT prieinamumas progimnazijoje siekia 100%, interaktyviosiomis lentomis progimnazijos aprūpinimas siekia 

80%, 100% kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos kabinetuose ir  skaitykloje, sudarytos sąlygos adaptuoti 

ugdymo turinį dirbti elektroninėje erdvėje, rengti interaktyviąją mokymo(si) medžiagą, veikia 1-4 klasių 

gamtos mokslų laboratorija, planšetinių kompiuterių klasė, teatro užsiėmimams įrengtas kabinetas, atnaujintas 

progimnazijos stadionas, veikia lauko klasės, bibliotekoje įrengta vieta mokinių ir mokytojų darbui ir poilsiui, 

koridoriuose įrengtos poilsio zonos. Sustiprintas belaidžio ryšio tinklas, įrengta papildoma WF stotelė, 

užtikrinanti greitesnį ir prieinamą interneto ryšį per du aukštus. Mokinių darbai eksponuojami koridoriuose, 

bibliotekoje ir klasėse, mokyklos svetainėje. 

Progimnazijoje buvo plėtojamas lauko pedagogikos metodas. Lauke organizuotos 88 ugdomosios veiklos. Be 

to 90% mokytojų vedė pamokas kitose aplinkose: teatre, planetariume, muziejuose, mokinių tėvų darbovietėse. 

Įtraukčiai pagerinti, mažinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių atskirtį, buvo taikoma praktika, kai 

specialusis pedagogas ir mokytojas pamokoje dirbo drauge, pravestos 9 pamokos. Mokiniai laiku sulaukė 

veiksmingos specialiosios pedagoginės pagalbos. Organizuotos 3 įtraukiojo ugdymo atviros veiklos 

bendruomenei: “Šeimos diena”, “Mes-JPII karta”, ,,Atverkime duris Meilei...“.   



Antrojo uždavinio ”Užtikrinti mokinių ir mokytojų emocinį saugumą” įgyvendinimui buvo nutarta reguliuoti 

mokinių mokymosi krūvį skiriant ilgalaikius namų darbus bei integruojant įvairių dalykų namų darbus. Dėl to 

pagerėjo mokinių emocinė savijauta, bendravimas su mokytojais. Anoniminio anketavimo duomenimis 77% 

mokinių įvardijo, kad darbas pamokose bei skiriami namų darbai atitinka jų gebėjimus, nėra didelės apimties, 

negasdina mokinių. Buvo skatinama rūpinimosi vieni kitais, pagalbos teikimo iniciatyva ,,Mokinys - mokiniui“. 

100% mokinių dalyvavo įvairiose ,,Mokymasis be sienų“ edukacijose kitose erdvėse. Stiprinant mokinių fizinę 

ir emocinę sveikatą 5-6 klasių mokiniai ir klasių vadovės dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių finansuojame projekte programoje “Aš esu 

aš” pagal prioritetines kryptis vaikų bendravimas ir socialinis atsparumas- sveikatos gerinimui. 

Mokiniams teikiama nuolatinė švietimo pagalba: organizuojamos visų mokomųjų dalykų konsultacijos. 

Kiekvienam mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo I semestro pasiekimų lygio, sudaromas individualus 

pagalbos planas. Pažymėtina, kad 2021–2022 m. m. visi progimnazijos mokiniai buvo pažangūs ir perkelti į 

aukštesnę klasę, o palyginus I ir II pusmečio 5–8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vidurkius padidėjo. 

Konsultacijomis pasinaudojo 100% 1-4 klasių mokinių, dalykinėmis konsultacijomis pasinaudojo 65% 5-8 kl. 

mokinių. 79%  mokinių teigė, kad gavo reikiamą pagalbą ir galėjo pasiekti individualios pažangos. Visus metus 

stengtasi įtraukti visus mokinius į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų 

apmąstymą. Informatyvus ir rezultatyvus įvertinimas ir įsivertinimas vyko EDUELO, EMA ir WORDWALL 

skaitmeninėse platformose, kur mokiniai patys stebėjo savo pasiekimus ir daromą pažangą. 12% padidėjo 

mokinių skaičius, gebančių stebėti ir įsivertinti dalyko kokybinę asmeninę pažangą.  

Daugiau negu 65% visų pamokų/veiklų mokytojai taikė mokymąsi skatinančius metodus, orientuotus į 

tyrinėjimą, mokinių patirtį, socialiai aktyvų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą.  

100% progimnazijos mokinių  dalyvavo klasės, progimnazijos arba miesto, šalies bei tarptautinio lygio 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir sporto varžybose.  2022 m. laimėtos 84 prizinės vietos.  

 NMPP dalyvaujančiųjų 4,6,8 klasių mokinių rezultatai pagerėjo 1,96 %. 

4 klasių rezultato procentais vidurkis: 

matematika – 66,3%,  pasaulio pažinimas – 56,3%, skaitymas – 48,8%. 

6 klasių rezultato procentais vidurkis: 

Matematika – 38,5%, skaitymas – 72,1%. 

8 klasių rezultato procentais vidurkis: 

Gamtos mokslai - 52%, matematika - 45%, skaitymas – 61,1%, socialiniai mokslai – 52,8%. 

Atliktų testų analizė aptarta metodinių grupių susirinkimuose ir panaudota mokinių mokymosi rezultatų 

gerinimui bei ateities mokytojo darbo planavimo koregavimui. Medžiaga pristatyta mokyklos bendruomenei, 

individualiai supažindinti mokiniai ir jų tėvai. 

87% pradinių klasių ir 66% - 5-8 klasių tėvų aktyviai dalyvauja progimnazijos gyvenime, o lyderiai ir veiklos 

planavime. Tėvų atstovai dalyvauja progimnazijos tarybos posėdžiuose, dirba darbo grupėse, teikia siūlymus. 

 100% mokytojų dalyvavo įvairiuose mokymuose ir konferencijose tobulindami savo kompetencijas plečiant 

profesinį ir bendrą kultūrinį ir emocinį akiratį. Ypatingas dėmesys skirtas įtraukiajam ugdymui. 



Progimnazijoje skatinama saviraiška ir lyderystė. 55% mokytojų įsitraukė į progimnazijos veiklos plano 

parengimą, 96% mokytojų aktyviai įsitraukė į jo veiklų sėkmingą įgyvendinimą, 9 mokytojai dalinosi savo 

gerąją patirtimi mokykloje ir už jos ribų . Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija konkurse „Geriausia 

mokykla – geriausias mokytojas“ progimnaziją įvertino kaip geriausią 2022 m.  mokyklą Vilniaus krašte. 

Tęsiamas pavyzdinių pamokų bei kitų sėkmingų veiklų kaupimas progimnazijos tinklapyje, skiltyje „Gerų 

idėjų bankas“, kas padeda dirbti įdomiau ir sumaniau: 

http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/geru-ideju-bankas/  

 Skatinant besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę, progimnazijoje nuolat plečiama pedagogų gerosios 

patirties sklaida. Mokytojai skleidžia gerąją patirtį respublikos mastu: lenkų kalbos mokytojas ekspertas R. 

Narunec dirbo darbo grupėje rengiant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, lenkų 

kalbos mokytojos metodininkės M. Urbanovič ir  B. Ustjanovska skaitė pranešimą NŠA „Lenkų kalbos ir 

literatūros mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas“, vyresnioji chemijos mokytoja A. Augustinovič 

tarptautinėje konferencijoje skaitė  pranešimus ,,STEAM mokymo strategijos mokant chemijos (atvejo 

analizė)“, „Šiuolaikinis chemijos pamokų vedimas“  Krokuvos pedagoginiame universitete, dirbo nacionalinio 

mokinių kūrybinių darbų konkurso ,,Išradimai, keičiantys žmonijos gyvenimą“ vertinimo komisijoje, vertino 

pedagogikos studijų studentų baigiamuosius darbus, paruošė dvi mokslines publikacijas ,,Ką apie STEM 

ugdymo metodiką žino būsimi chemijos mokytojai?“, ,,Mokinių ugdymo patirtis STEM projekte“, skaitė du 

pranešimus Lietuvos mokyklų pedagogams:  ,,Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems pradinių ir 

žemesniųjų pagrindinės mokyklos klasių mokiniams mokantis matematikos”, ,,STEAM: iššūkiai ir 

sprendimai“. Pradinių klasių mokytojos Teresa Moisevič Jadvyga Stankevič, Ana Stankevič, Teresa Kuftina, 

Jelena Marcinkevič dirba organizuojamose Vilniaus miesto mokinių konkursų ir olimpiadų darbo grupėse, 

rengia olimpiadų užduotis bei dirba komisijose kitų mokyklų mokytojų atestacijos vertinime, yra Vilniaus 

miesto pradinių klasių metodinio būrelio narės. 

Organizuotos 8 metodinės dalykų savaitės, įdomios atviros veiklos, pravesta nemažai integruotų ir atvirų 

pamokų, skatinta tarpdalykinė integracija, kuri per metus sėkmingai padidėjo 23%. 

Busimi Vilniaus kolegijos Švietimo akademijos pradinio ugdymo mokytojai, Vilniaus Vytauto Didžiojo 

universiteto ir VŠĮ Vilniaus Universiteto lenkų kalbos ir literatūros mokytojai atliko pedagoginę praktiką ir 

įgyti darbo patirties progimnazijoje.  

Pasirašytos 4 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais: VŠĮ ,,Vaikų ugdymas“, projekto ,,Kurk 

meną ir pažink save“ realizavimui,  VĮ ,,Vaiko labui“, tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimui, 

su tarptautiniu Lenkijos Fondu „Pagalba lenkams Rytuose” progimnazijos ugdymo aplinkos gerinimui, su  

UAB ,,Sanifitas“mokinių mokymosi procesui gerinti. 

VGK ir administracijos posėdžiuose dėl elgesio sutrikimų, motyvacijos stokos ir šeimos problemų svarstyti 59 

mokiniai, 18 svarstyti pakartotinai (sumažėjo 6%), su 15 tėvų kalbėta dėl vaikų  individualios sėkmės ir 

pažangos gerinimo. Tai paskatino tėvus aktyviau domėtis vaiko ugdymosi ir pažangos  procesu. 

Daugiau nei 42% pokalbiuose dalyvavusių mokinių pasiekė atskirų dalykų individualią pažangą. 



Emociniam saugiumui užtikrinti veikia mobilioji programėlė „Patyčių dėžutė“. Pagalba dėl patirtų patyčių ir 

smurto gavo 45 mokiniai. 

Anoniminė1-8 klasių mokinių tėvų apklausa  patvirtino, kad vaikai mokykloje jaučiasi saugiai – 99,3%, yra 

patenkinti ir noriai eina į mokyklą, su progimnazijos aplinka supažindinti – 93,4%, iškilus sunkumams, žino 

kur kreiptis - 95,6%, iškilus mokymosi sunkumams 98,4% žino kur kreiptis pagalbos.  

 Dėka įgyvendinamų prevencinių programų progimnazijoje du kartus sumažėjo patyčių atvejų, 30% pagerėjo 

drausmė pamokų metu, pagerėjo pedagogų tarpusavio santykiai (bendrų progimnazijos veiklų įgyvendinimas. 

41% tėvų ir 100 % mokinių aktyviai dalyvavo vykdytose trumpalaikėse ir ilgalaikėse prevencinėse programose.

  

95% progimnazijos bendruomenės narių dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje „Sveikatos lobis 2021-

2025”. Tęsiamos vaikų sveikatos gerinimo programos ,,Pienas vaikams“  ir  ,,Daržovių ir vaisių vartojimas“.  

Progimnazijoje skatinamas fizinis aktyvumas  sveikatai ir  savijautai gerinti. 46 %  1-8 klasių mokinių 

dalyvauvo įvairiuose sporto renginiuose mokykloje ir už jos ribų, pertraukų metu koridoriuje ir mokyklos 

kieme mokiniai šoka ,,Belgijką“:  . Kasmet dalyvauja tarptautinėse sporto žaidynėse  Lenkijoje Lomžos mieste, 

kartu su mokytojais dalyvavo  fizinio aktyvumo projekte „Žingsnis iki šv. Velykų“, surinko daugiau kaip 100 

mln. žingsnių, laimėjo prizų. 1-4 klasių mokiniai Lietuvos moksleivių futbolo projekte ,,Pradinukų lyga – 

iššūkių mėnuo“ laimėjo sportinio inventoriaus, gavo asmenines „Pradinukų lygos“ knygutes su paskatinimu 

ir patarimais kaip aktyviai ir naudingai praleisti laisvalaikį ir sportuoti kiekvieną dieną. 

https://www.pradinukulyga.lt/komandu-registracija  

http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/aktyvios-pertraukos/   

Tęsiamas progimnazijos mokinių ir mokytojų dalyvavimas (100% dalyvauja) socialinėse-pilietinėse 

iniciatyvose: „Bendra gėlė hospisui”, ,,Prisiminimų šviesa Rasoms ir Bernardinams“, ,,Sutvarkyk apleistą 

kapą – gerbk protėvių atminimą“, ,,Atmintis gyva, nes liudija“,  ,,Laiškas mūsų rajono vienišam 

senoliui“,parama VU Ligoninės Santaros klinikos Vaiko raidos centro Psichiatrijos skyriui ,,Pagamink 

kalėdinį žaisliuką“ ir kt.. 

Birželio- liepos mėnesiais 150 mokinių buvo organizuotos 2 dieninės vasaros vaikų poilsio stovyklos “Saugi 

vasara 7”, “ Pasaulio vaikai 2”  finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės ir Lenkijos respublikos draugijos 

“ Wspólnota Polska”. 

http://l24.lt/pl/oswiata/item/378730-polkolonie-w-progimnazjum-im-jana-pawla-ii   

Antram tikslui: ,, Motyvuojančių ugdymosi aplinkų, įgalinančių mokinius tobulėti ir siekti sėkmės, kūrimas“ 

pasiekti buvo iškeltas pirmasis uždavinys “Skatinti bendradarbiavimo kultūrą per pažintinę ir projektinę 

veiklą“. 

2022 m. įgyvendinant ilgalaikius projektus dalyvavo 96% mokinių ir 84% mokytojų. Visi  patobulino 

komandinio darbo įgūdžius, kūrybiškumą, vyko prevencinė, pažintinė veikla. 

https://www.pradinukulyga.lt/komandu-registracija
http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/aktyvios-pertraukos/
http://l24.lt/pl/oswiata/item/378730-polkolonie-w-progimnazjum-im-jana-pawla-ii


Vykdant tarptautinio projekto ,,Drauge su edukacija - Polonijos šeima“ finalinį etapą „Radomas ir Vilnius – 

mus jungia Didysis Popiežius“  buvo organizuotas susitikimas su projekto partneriais  bendrų veiklų 

pristatymui, gerosios patirties sklaidai.  

2022 m. buvo sėkmingai realizuoti šalies ir tarptautiniai projektai:  „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų 

ugdymas ir pažangos stebėsena“, ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, „Informatika ir 

technologinė kūryba pradiniame ugdyme“,  ,,Sveikatos lobis“,  ,,Papuošk miesto medį baltai“, 

„Programavimo pradžiamoksliai” ir kt.  

2022 m. suorganizuota virš 75 edukacinių išvykų, 48 išvykos pažinti tėvų profesijas ir 35 susitikimai su įvairių 

sričių amatininkais už progimnazijos ribų, dalyvavo 96% mokinių. 

Stiprinant mokinių asmens savybių ir vertybių ugdymą bei mokymosi motyvaciją buvo organizuoti įvairūs 

netradiciniai užsiėmimai kartu su socialiniais partneriais: „Globėjo Jono Pauliaus II diena“ pal. kun. J. 

Matulaičio bažnyčioje, ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“ d/m ,,Vilija“, Kovo 11-osios minėjimas vyko Lietuvos 

nacionaliniame dailės muziejuje ir kt. Kultūros paso programa įgyvendinta 100%. Įtraukianti veikla ugdė 

mokinių kultūros suvokimą ir meninį skonį, skatino  kūrybiškumą ir saviraišką, didino mokymosi motyvaciją 

ir padėjo ugdymo(-si) procese – pagrindinis pasiekimo lygio rodiklis pagerėjo 10%. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį  „Kurti atvirą mokyklą, nuolat bendradarbiaujančią su socialiniais partneriais 

šalyje ir užsienyje“ buvo sėkmingai tęsiamas bendradarbiavimas su tarptautine Jono Pauliaus II vardu 

pavadintų mokyklų šeimyna bei kitais socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautiniame projekte 

„Jonas Paulius II - mūsų Globėjas“, dalyvavo 235 mokiniai, 17 mokytojų.  Projekto pabaigą vainikavo bendras 

koncertas. Su šv. Jono Pauliaus II gimnazija įgyvendinti du bendri projektai: ,,Linkėjimai mūsų dvyliktokams“, 

dalyvavo 103 mokiniai ir 9 mokytojai ir Kalėdinė programa PUG grupėms ,,Kalėdiniai nuotykiai“. Projekte 

dalyvavo 84 mokiniai ir 12 mokytojų. Su  mokykla-darželiu „Vilija“  įgyvendinome projektą ,,Globėjo diena: 

1-kų ir 5-kų krikštynos“, kuriame dalyvavo 396 mokiniai ir 14 mokytojų. PUG ,,Spindulėlis“ vaikai kartu  su 

socialiniais partneriais mokykla-darželiu ,,Vilija“ PUG ,,Nykštukai“ vaikais bendrai minėjo Tarptautinę 

tolerancijos dieną, kartu keliavo į Kauno edukacinį centrą „Curiocity“. Veikloje dalyvavo 46 vaikai, 9 

mokytojai ir 35 tėvai. https://www.dmvilija.lt/isvyka-i-curiocity/  

Kartu su Vilniaus miesto Savivaldybės atstovais bei Lenkijos Respublikos Ambasados Vilniuje konsulatu 

organizuotas miesto mastu kalėdinis renginys ,,Atverkime duris Meilei...“. Renginyje dalyvavo 495 dalyviai, 

iš jų 185 progimnazijos mokiniai. 

http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/383464-spotkanie-oplatkowe-oddzialu-awpl-zchr-miasta-wilna  

 1A klasės mokiniai kartu su klasės vadovė dalyvavo bendrame Vilniaus miesto renginyje ,,Kalėdų belaukiant“ 

ir kartu su žinomu Vilniaus dainininkų Z. Sinkevič filmavosi Vilniaus Katedros aikštėje naujam šventiniam 

kalėdiniam telediskui, videoreportažas: 

https://wilno.tvp.pl/65092700/juz-niebawem-pojawi-sie-nowy-teledysk-z-

sinkiewicza?fbclid=IwAR3EDw1N7JTNTTnQ6cguKB-0S80XC75EsRFzBjN78SuvDkNuUHECk_yvXZ8 

Progimnazijos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su pal. kun. M. Sopočkos hospisu vykdydama įvairius 

projektus, tame tarpe  ilgalaikį projektą „Bendra gėlė hospisui“. 

30 mokinių ir 3 mokytojai dalyvavo X tarptautiniame lenkų kultūros festivalyje Daugpilyje.  

 

https://www.dmvilija.lt/isvyka-i-curiocity/
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/383464-spotkanie-oplatkowe-oddzialu-awpl-zchr-miasta-wilna
https://wilno.tvp.pl/65092700/juz-niebawem-pojawi-sie-nowy-teledysk-z-sinkiewicza?fbclid=IwAR3EDw1N7JTNTTnQ6cguKB-0S80XC75EsRFzBjN78SuvDkNuUHECk_yvXZ8
https://wilno.tvp.pl/65092700/juz-niebawem-pojawi-sie-nowy-teledysk-z-sinkiewicza?fbclid=IwAR3EDw1N7JTNTTnQ6cguKB-0S80XC75EsRFzBjN78SuvDkNuUHECk_yvXZ8


 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1. Inicijuoti priemones 

mokymosi pasiekimų 

gerinimui. 

1.1. Sistemingai vertinti 

ir analizuoti ugdymo(si) 

poveikį kiekvieno 1-8 

klasės mokinio 

asmeninei pažangai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  Organizuoti: 

2 mokytojų tarybos 

posėdžius, kas du 

mėnesius metodinių grupių 

susirinkimus,  

kas mėnesį VGK bei 

administracijos 

susitikimus, kuriuose bus 

analizuojama mokinių 

individuali pažanga bei 

pagalbos veiksmingumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Pagerės 4, 6, 8 

klasių NMPP 2% punktais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. 80% mokinių gaus 

mokytojų ir specialistų 

savalaikę pagalbą 

mokymosi pasiekimams 

gerinti. 

 

 

 

1.1.1.1. Vadovaujantis 

mokytojų tarybos, dalykų 

metodinių grupių bei 

VGK protokolais, 

organizuoti 2 posėdžiai, į 

2 mėnesius kartą  

susirinkimai  bei 

susitikimai su 

progimnazijos 

mokytojais, specialistais, 

kuriuose išanalizuota 1-8 

klasių mokinių 

individuali pažanga.  

Sudarytas sąrašas 1-8 

klasių mokinių , kuriems 

parengtas pagalbos 

planas papildomų 

konsultacijų pavidalu.  

 

 

1.1.2.1. Bendras 1-8 

klasių pažangumas yra 

99,86%, mokymosi 

kokybė -70,36%.  

5-8 klasių mokinių 

mokymosi  vidurkis yra 

8,39. 

NMPP 4,6,8, klasėse 

pagerėjo 1,96%. 

 

1.1.3.1. Organizuota 10 

susitikimų su 

administracija, 1-8 klasių 

vadovais ir specialistais, 

kurių metu aptarti ir 

išaiškinti probleminiai 

atvejai bei nustatyti būdai 

ir priemonės mokinių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Patobulinę pedagogų 

profesines 

kompetencijas, 

mokytojai pamokose 

taikys mokymąsi 

skatinančius metodus, 

informacines 

technologijas. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Ne mažiau kaip 50% 

visų pamokų/veiklų 

mokytojai taikys 

mokymąsi skatinančius 

metodus, orientuotus į 

tyrinėjimą, mokinių patirtį, 

socialiai aktyvų dalykinių 

ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Ne mažiau kaip 70% 

pedagogų kels 

kvalifikaciją įvairiuose 

mokymuose ir 

seminaruose. 

 

 

 

mokymosi pasiekimams 

gerinti. 

83% mokinių kreipėsi ir 

gavo savalaikę pagalbą. 

Besimokančių 

patenkinamu lygiu 

sumažėjo 24,47%, 

nepatenkinamo lygio- 

nėra. 

 

1.2.1.1.76% mokytojų 

įgyvendina šiuolaikiškos 

pamokos koncepciją. 

Pagal išorės kokybės 

įsivertinimo duomenis:  

iš 49 stebėtų pamokų, 38 

ugdymo aplinkos 

vertinamos gerai ir labai 

gerai (pritaikytos 

esamam mokinių 

skaičiui, atitinka 

mokinių poreikius, 

naudojamos įvairios 

priemonės); 

19 pamokų – optimalus 

išteklių paskirstymas, 

veiksmingas 

mokymo priemonių 

naudojimas pamokos 

uždaviniui pasiekti, 

žymėtas kaip stiprusis 

pamokos aspektas; 

23 pamokose - 

potencialus priemonių 

naudojimas, sukurta 

įtraukianti mokymosi 

(šiuolaikinė) 

paradigmos pamoka.  

 

1.2.2.1.Remiantis 

pavaduotojų ugdymui 

veiklos ataskaitomis, 

kiekvienas mokytojas ir 

specialistas dalyvavo nuo 

6 iki 15 kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, tai 

sudaro apie 80% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Ne mažiaus kaip 

50% mokytojų skleis 

gerąją patirtį ir 

progimnazijoje ir už jos 

ribų. 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.4. Apie 70% mokytojų 

naudos įvairias mokymosi 

aplinkas ir platformas, 

organizuos pamokas kitose 

erdvėse. 

progimnazijos pedagogų. 

Dauguma mokytojų 

tobulino profesines 

kompetencijas 

seminaruose: „Vertinimo 

sunkumai: ką daryti, kad 

padėtume 

vaikui?“, „Safe Talk“, 

„Asist“, „Ugdymo(si) 

pažangą skatinantys 

vadybiniai sprendimai 

mokykloje“, „Profesinės 

raidos svarba ir 

galimybės“, 

„Komunikacinių 

gebėjimų ugdymas“, 

„Nuo Mūzos 

iki Pedagogo“, 

„Skaitmeninis 

raštingumas“, „Saugios 

mokymo(si) aplinkos 

kūrimas mokytojui, 

mokiniams ir mokinių 

tėvams“;  

 

1.2.3.1. Remiantis įvairių 

dalykų metodinių grupių 

veiklos planais bei 

pavaduotojų ugdymui 

veiklos ataskaitomis, 

50% mokytojų 

organizuoja atviras 

veiklas skleisdami 

gerąsias patirtis 

progimnazijoje ir už jos 

ribų. 

 

1.2.4.1. Pasinaudodami 

„Kultūros paso“ 

programa apie 77 % 

mokytojų organizavo 

edukacinius užsiėmimus 

už progimnazijos ribų bei 

netradicines pamokas 

progimnazijoje kitose 

erdvėse, kuriose 

dalyvavo 96% mokinių 



2. Plėtoti tikslines 

partnerystes. 
2.1. Bus išplėtotas 

kolegialus 

bendradarbiavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Bus išplėstas 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

tinklas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Ne mažiau kaip 40% 

mokytojų dalyvaus  

projektinėje veikloje 

„Kolega- kolegai“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.1. Pasirašytos ne 

mažiau kaip 2 

bendradarbiavimo sutartys 

su socialiniais partneriais 

dėl progimnazijos veiklos 

tikslų įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Remiantis įvairių 

dalykų metodinių grupių 

veiklos planais bei 

pavaduotojų ugdymui 

veiklos ataskaitomis, apie 

45 % mokytojų dalyvavo 

projektinėje veikloje 

organizuodami atviras 

veiklas kolegoms. Kovo 

mėnesį lenkų kalbos 

mokytojai organizavo 

mokymus Vilniaus ir 

Vilniaus rajono 

pedagogams „Kalbinio, 

literatūrinio ir kultūrinio 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

galimybės“, „Klasikinės 

literatūros tekstų 

aktualizavimo galimybės: 

darbas su literatūrinių 

kūrinių ekranizacijomis: 

kino kalbos ypatumai“, 

matematikos mokytoja 

dalijosi patirtimi su 

kolegomis tema „EMA 

elektroninės mokymosi 

aplinkos panaudojimas 

matematikos pamokose“ 

ir kita. Progimnazijos 

tinklapio rubrikoje „Gerų 

idėjų bankas“ kaupiami 

geriausių pamokų ir kitų 

veiklų pavyzdžiai. 

 

2.2.1.1.Pasirašytos 4 

bendradarbiavimo 

sutartys su socialiniais 

partneriais: 

1. VŠĮ ,,Vaikų ugdymas“, 

projektas ,,Kurk meną ir 

pažink save“; 

2. VĮ ,,Vaiko labui“, 

tarptautinės programos 

,,Zipio draugai“ 

įgyvendinimui; 



 

 

 

 

 

 

 

2.3. Sustiprėję 

tarptautinio 

bendradarbiavimo ryšiai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Bus organizuotas 

projektinės veiklos 

viešinimas ir sklaida 

bendruomenei. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Ne mažiau kaip 40 

mokytojų dalyvaus 

projektinėje veikloje su  

naujais partneriais iš 

užsienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Parengti straipsnius 

spaudai, nuotraukų 

parodas, prezentacijas, 

video reportažus, filmus. 

3. Lenkijos Fondas 

„Pagalba lenkams 

Rytuose” ; 

4. UAB ,,Sanifitas“; 

5. Lenkijos draugija 

„Wspolnota Polska“. 

 

2.3.1.1.  Apie 84 % 

mokytojų ir 96% 

mokinių  dalyvavo 

įvairiose veiklose 

įgyvendinant 

tarptautinius projektus: 

1.  „Drauge su 

edukacija- Polonijos 

šeima“ „Radomas ir 

Vilnius – jungia mus 

Didysis Popiežius“; 

2. „Vasaros stovyklėlė- 

Pasaulio vaikai 2“; 

3. „XXII Polonijos 

mokyklų jaunimo 

žaidynės Lomžoje“; 

4.„Šiuolaikiškas 

matematinių gebėjimų 

ugdymas ir pažangos 

stebėsena“;  

5. ,,Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir 

diegimas“; 

6.„Informatika ir 

technologinė kūryba 

pradiniame ugdyme“;  

7.,,Sveikatos lobis“;   

8. ,,Papuošk miesto medį 

baltai“; 

9.„Programavimo 

pradžiamoksliai” ir kt. 

 

 

2.4.1.1. Parengta:  

1. Kartą per mėnesį 

nuotraukų parodos ir 

prezentacijos klasėse ir 

koridoriuose; 

2. Kartą per 3 mėnesius  

video reportažai 



progimnazijos tinklapyje 

www.vilniausjonopauliau

sprogimnazija.vilnius.lm.

lt; 

 3. Keturi  straipsniai 

spaudoje:  

   3.1. 

http://www.jonopauliaus

progimnazija.vilnius.lm.l

t/pl/lenku-kalbos-savaite-

lenku-kultura-raktas-

padedantis-suprasti-

save%ef%bf%bc/\ 

    3.2. 

http://www.wilnoteka.lt/a

rtykul/tydzien-jezyka-

polskiego-w-

progimnazjum-im-jana-

pawla-ii-w-wilnie 

    3.3. 

http://www.jonopauliaus

progimnazija.vilnius.lm.l

t/pl/globejo-diena-

progimnazijoje-jpii-

karta/ 

    3.4. 
http://l24.lt/pl/spoleczens

two/item/383464-

spotkanie-oplatkowe-

oddzialu-awpl-zchr-

miasta-wilna 

3. Telkti progimnazijos 

bendruomenę įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimui. 

  

3.1. Bus skatinamas 

skirtingų bendruomenės 

grupių 

bendradarbiavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Organizuoti 

progimnazijos 

bendruomenei 1 seminarą 

įtraukiojo ugdymo tema. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Kartą per tris 

mėnesius organizuoti 

susitikimus su mokinių 

tėvais ir VGK  sprendžiant 

įtraukties įgyvendinimo 

kryptingumą ir 

veiksmingumą. 

3.1.1.1.Organizuotas VšĮ 

Trakų švietimo centro 

seminaras  

„Įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimas įvairių 

poreikių mokiniams“, 

kuriame dalyvavo 100% 

pedagogų. 

 

3.1.2.1.Remiantis VGK 

protokolais, kartą per 3 

mėnesius organizuoti 

bendri susitikimai 

probleminiams atvejams 

nagrinėti,  įtraukties 

klausimams spręsti. 

http://www.vilniausjonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/
http://www.vilniausjonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/
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http://www.jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt/pl/lenku-kalbos-savaite-lenku-kultura-raktas-padedantis-suprasti-save%ef%bf%bc/
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http://www.wilnoteka.lt/artykul/tydzien-jezyka-polskiego-w-progimnazjum-im-jana-pawla-ii-w-wilnie
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3.2. Bus organizuoti 

švietimo pagalbos 

specialistų veiklos planų 

aptarimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Bus skatinama 

gerosios patirties sklaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.Kartą per pusmetį 

organizuoti apskrito stalo 

diskusiją su mokiniais, jų  

tėvais, klasių vadovais ir 

administracija. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Kartą per du 

mėnesius  organizuoti 

švietimo pagalbos 

specialistų ir 

administracijos 

susitikimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Organizuoti 2 

įtraukiojo ugdymo atviras 

veiklas progimnazijos 

bendruomenei. 

Pagal išorės vertintojus- 

vienas iš stipriausių 

progimnazijos rodiklių 

yra įtrauktį paremianti 

tinklaveika( 3 lygis). 

 

3.1.3.1.Vadovaujantis 1-

8 klasių vadovų 

auklėjamaisiais planais, 

kartą per pusmetį 

organizuoti individualūs 

pokalbiai su 

progimnazijos 

administracija, 

mokiniais, tėvais ir klasių 

vadovais pagalbos planui 

sudaryti ir įgyvendinti. 

 

3.2.1.1. Reguliariai kartą 

per 2 mėnesius 

organizuoti švietimo 

pagalbos specialistų ir 

administracijos 

susitikimus kryptingai 

pagalbai sudaryti. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo apklausos 

rezultatai: 98,3% 

mokytojų jaučia 

atsakomybę už ugdymo 

proceso kokybę, planuoja 

pamokų turinį 

atsižvelgdami į 

konkrečios klasės 

mokinių pažangą. 

 

3.3.1.1. Organizuotos 3 

įtraukiojo ugdymo 

atviros veiklos 

bendruomenei:  

1. „Šeimos diena“; 

2. „Mes – JPII karta“; 

3. ,,Atverkime duris 

Meilei...“. 

Šios atviros veiklos 

paviešintos 



progimnazijos tinklapyje 

ir žiniasklaidoje. 

4. Užtikrinti stabilų ir 

palankų darbui ir 

mokymuisi emocinį 

mikroklimatą. 

4.1. Bus užtikrinta saugi 

progimnazijos 

bendruomenės emocinė  

aplinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2. Bus skatinamas 

mokinių ir mokytojų  

įsitraukimas į įvairias 

socialines – pilietines 

veiklas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Atlikti ne mažiau 

kaip 2 tyrimus 

psichologinio klimato 

gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Įdiegti greito 

pranešimo ir reagavimo į 

patyčias priemonę 

„Patyčių dėžutę“ ir 

mokiniams ir 

darbuotojams.  

 

 

 

 

4.2.1. Ne mažiau 50 % 

mokinių ir mokytojų 

dalyvaus socialinėse-

pilietinėse iniciatyvose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1. Atlikti du tyrimai 

psichologinio klimato 

gerinimui, rezultatai 

aptarti su bendruomene 

susirinkimų metu ir 

paviešinti progimnazijos 

tinklapyje: 

1. „Draugiškų santykių 

klasėse tobulinimas“; 

2.“ Psichologinių 

profesinės rizikos 

veiksnių tyrimas ir jo 

vertinimas“. 

 

4.1.2.1. Įdiegta greito 

pranešimo ir reagavimo į 

patyčias priemonė 

„Patyčių dėžutė“ ir 

mokiniams ir 

darbuotojams. 

Rasti 2 laiškai, patyčių 

priežastys išaiškintos ir 

pašalintos. 

 

4.2.1.1. 100% mokinių ir 

mokytojų organizavo ir 

dalyvavo socialinėse-

pilietinėse iniciatyvose: 

1. „Bendra gėlė 

hospisui”, 

2. ,,Prisiminimų šviesa 

Rasoms ir 

Bernardinams“, 

3.,,Sutvarkyk apleistą 

kapą – gerbk protėvių 

atminimą“,  

4.,,Atmintis gyva, nes 

liudija“,   

5.,,Laiškas mūsų rajono 

vienišam senoliui“ 

7. VU Ligoninės 

Santaros klinikos Vaiko 

raidos centro 

Psichiatrijos skyriui 



 

 

 

4.3. Bus organizuotos 1-8 

klasių mokinių vasaros 

stovyklos per neformalųjį 

švietimą. 

 

 

 

 

4.4. Bus įgyvendinama 

„Geros savijautos“  

programa. 

 

 

 

 

 

4.3.1.  Vaikų vasaros 

stovyklose dalyvaus apie  

40% mokinių. 

 

 

 

 

 

4.4.1. Daugiau kaip 50% 

mokinių dalyvaus 

emocinio ugdymo, 

prevencijos ir kitose 

saviugdos  programose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Įgyvendinti bent 4% 

motyvacijos plano 

priemonių 

,,Pagamink kalėdinį 

žaisliuką“ ir kt... 

 

4.3.1.1.Organizuotos 2 

vaikų vasaros stovyklos: 

„ Saugi vasara 7“ ir 

„Pasaulio vaikai 2“, 

kuriuose dalyvavo 150 

mokinių. 

 

 

4.4.1.1.“Geros 

savijautos“ programa 

įgyvendinta, daugiau 

kaip 50% mokinių 

dalyvavo emocinio 

ugdymo, prevencijos ir 

kitose saviugdos  

programose: „Komandos 

formavimas: kultūrinių, 

socialinių ir emocinių 

įgūdžių lavinimas“, 

„Lobio paieška“, 

„Senųjų Druskininkų 

detektyvas“, „Spalvoto 

smėlio sveikinimo 

atvirukas“ ir kt. 

 

4.5.1.1. Įgyvendinant 

mokytojų motyvacijos 

planą, atsisakyta 1-8 

klasių auklėjamųjų planų, 

įsigyta papildomai 25 

nešiojamieji 

kompiuteriai, kas 

ženkliai palengvins 

mokytojų darbą. 

Skatinama mokytojų 

profesinio 

bendradarbiavimo plėtra: 

9  mokytojai dalijosi 

patirtimi su šalies 

pedagogais. 

 

 

 

 



 


