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2020–2021 MOKSLO METŲ PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS             

 

 

 

1. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau Gimnazija) pradinių klasių metodinės grupės  2020–2021 mokslo metų veiklos programa 

rengiama atsižvelgus į strateginius gimnazijos planus, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia  

prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti.  

Metodinės grupės planas  atitinka Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas, Geros mokyklos prioritetines nuostatas.  

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką mūsų metodinė grupė numato teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ugdytinių( tai priešmokyklinukams) ir mokinių  ugdymosi poreikius, ugdyti 

savimi pasitikinčias, gerbiančias save ir šalią esantį žmogų, kritiškai mąstančias, kūrybingas, žingeidžias asmenybes remiantis „Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis“, „Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais“ 

              2. Programa parengta atsižvelgus į 2019–2020 mokslo metų Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ugdymo planą, mokyklos viziją ir 

misiją, 2018–2019m. m. pradinių klasių metodinės grupės veiklos ataskaitą. 

3. Programą įgyvendins pradinių klasių metodinės grupės mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA 

            4. Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.   

 

III. MISIJA 

          5. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis ir 

paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai. 

 

IV. FILOSOFIJA 

          6. „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal“   Vydūnas. 

 



 

V. 2019-2020 MOKSLO METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 

            7. 2019-2020 mokslo metų metodinės grupės veiklos vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės Silpnybės 

 

1. Profesinio tobulėjimo galimybės, dirbant realiuoju ir nuotoliniu    būdu. 

2.Pasidalijimas gerąja patirtimi su Klaipėdos rajono, respublikos 

mokyklomis. 

3. IT naudojimosi galimybės pamokose ir popamokinėse veiklose. 

  

1. IT įrangos trūkumas pedagogams 

2. Kai kurių mokinių drausmės , savireguliacijos, savarankiškumo stoka. 

 

 

         

Galimybės Grėsmės 

1. Kompetencijų tobulinimas, mokinių lietuvių kalbos įgūdžių gerinimas 

dalyvaujant projekte „Atvirkščia pamoka“ 

2. SEU įgūdžių gerinimas dirbant su programa „Laikas kartu“. 

3. Ugdomosios veiklos netradicinėse aplinkose. 

 

     1. Ne visi mokiniai geba laikytis susitarimų.  

          2. Nesant stipirmiems emociniams įgūdžiams, kompetencijoms 

             blogės akademiniai pasiekimai  

 

 

 

VI. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2020–2021 mokslo metų strateginis tikslas – teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą. 

 

9. Prioritetai: 

Gimnazija – besimokanti organizacija, ugdymosi aplinka. Bendradarbiavimas su tėvais. 

 10. Metiniai uždaviniai: 

1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus, įgalinančius mokinius mokyti. 

2. Organizuoti ugdymo veiklas orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines-emocines, mokėjimo mokytis karjeros planavimo. 

3. Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos tėvams ir 

vaikams. 

10.1. Tobulinti bendruomenės narių kompetencijas, siekiant asmeninės pažangos ir kokybiškos pamokos vadybos, ypatingą dėmesį skirti mąstymo 

ugdymui.  



10.2. Mąstymo įpročius įtraukti  į mokyklos gyvenimą ir kiekvieno dalyko ugdymo programą. 

10.3. Naudoti šiuolaikinių mokymo (-si) priemones, netradicines erdves,  mokinių dalykinių kompetencijų ir individualios mokinių,  klasės pažangos 

stiprinimui (gerinimui).   

 

 

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti - Kultūros supratimo ir patyrimo programa 

 11.1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis.  

 
    

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, vykdytojai Vykdymo terminas Laukiamas 

rezultatas 

Pradinių klasių metodinė grupė 

1.  2020-2021 m. m. pradinių klasių 

mokiniams skirtų vadovėlių, mokymo 

priemonių aptarimas, užsakymas, 

užtikrinant ugdymo turinio tęstinumą. 

L. Kaltauskienė 

V. Gricenkienė 

V. Dveržeckienė 

Birželio 2 sav. 

Išaiškės esama 

situacija dėl 

mokymo priemonių 

būklės baigiantis 

mokslo metams. Bus 

aptartos galimybės 

įsigyti naujų 

mokymo priemonių, 

skirtų ugdymo 

procesui gerinti. 

2.  Patyriminė STEAM integracinė diena 1-4 

klasėse.  

 

Kovo 10 d. 

Bus ugdomas  vaikų 

kūrybiškumas, 

tobulins pažinimo 

kompetencijas. 

Sukurti edukacinį 

pažintinį stendą – 

,,Pažink gyvūnus‘‘. 

3.  Metodinis susirinkimas tema ,, Būsimo 

pirmoko aplankas‘‘ su priešmokyklinių 

grupių auklėtojomis. 

V. Venckienė 

R. Pikturnienė 

R. Vaitkuvienė 

J. Vaičiulienė 

V. Lengvinienė 

T. Ciparienė 

Gegužės 28 d. 

Bus pateikti vaikų 

pasiekimų aprašai 

būsimų pirmų klasių 

mokytojams. 



L. Žemgulienė 

I. Skrabienė 

4.   

Metodinis susirinkimas su mokytojais 

dalykininkais:  NMPP rezultatų aptarimas   

4 klasėse. 

 

 

V. Venckienė 

R. Pikturnienė 

R. Vaitkuvienė 

 

 

Birželio 11 d. Bus aptarti 

diagnostinių ir 

standartizuotų testų 

rezultatai su 

mokytojais 

dalykininkais. Žinių 

ir spragų 

likvidavimas. 

5.  Individualios mokinių pažangos fiksavimas 

lietuvių k., matematikos mokinio veiklos 

lapuose – segtuvuose. 

1-4 klasių mokytojai. 2020–2021 mokslo 

metams kas mėnesį. 

Individualios 

mokinių pažangos 

fiksavimo segtuvai. 

 

6.  Metodinis susirinkimas: 

Pradinių klasių mokinių mokymosi 

pažangos 2020–2021 m. m. aptarimas I, II, 

III trimestrai. 

2020–2021 m. m. pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės  veiklos analizė ir 

tolimesnių gairių numatymas. 

Neformaliojo švietimo programų ir 

ugdymo plano aptarimas 2020–2021 m. m. 

L. Kaltauskienė 

V. Gricenkienė 

Birželio mėn. Pradinių klasių 

metodinės grupės 

susirinkime 

aptarsime 1-4 klasių 

mokinių mokymosi 

pažangos rezultatus. 

Numatysime veiklas 

2020–2021 mokslo 

metams. Aptarsime 

2020–2021 m. m. 

vykdytas 

neformaliojo 

švietimo programas. 
 

 

11.2 . Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines - emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo. 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

Pradinių klasių metodinė grupė 

 

1. 

Projektas ,,Atvirkščia pamoka“.  

Mokymasis virtualiose erdvėse. 

Mokantis teisingai formuluoti 

klausimus. 

L. Kaltauskienė 

V. Gricenkienė 

V. Dveržeckienė 

Kartą per mėnesį. 

 

2020-2021  m. m.   



Žemėlapių panaudojimas, 

privalumai ir trūkumai. 

 

 

2. Sporto šventė 1 klasių 

mokiniams „Sportuok - būsi 

sveikas“. 

J. Galkienė 

Rugsėjo mėn. 2 sav. 

Dalyvaus estafetėse, patirs 

sporto naudą, pasitikrins 

savo fizines jėgas. Trečių 

klasių mokytojų 

bendradarbiavimas. 

3. Tęstinis projektas „Sveikatiada“ 

.Linksmos sportinės estafetės 3 

klasių mokiniams. 

R. Vaitkuvienė 

Rugsėjo 4 sav. 

Bendradarbiavimas 

dalyvaujant sportinėse 

estafetėse. 
4. Piešinių paroda gimnazijos 

erdvėse „Rudenėlis atkeliavo“. 

L.Kaltauskienė, 

 pradinių klasių 

mokytojai 

Spalio 1 sav. Bendradarbiaudami su 
tėvais kursime rudens 
kompozicijas. 

5. Edukacinis konkursas 

„Olympis“ rudens sesija. 

1-4 klasių mokytojai 

Lapkričio mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo 

žinias matematikos, lietuvių 

k., pasaulio pažinimo ir 

anglų k. konkursuose. 

6. Tęstinė akcija „Tylos diena“. 

 

Ž. Žmijauskienė 

L. Šurnaitė-Plauškienė Lapkričio 2 sav. 

 

Ugdyti vaikų supratimą apie 

triukšmą, atkreipti dėmesį į 

triukšmo problemą. Skatinti 

kurti tylesnę mokyklą. 

7. Rajoninis konkursas „Sveiki 

dantys“  

V. Gricenkienė 

L. Truščinskienė 

V. Dveržeckienė 

Lapkričio 2 sav. 

Dantų priežiūros pagrindai , 

sveikos gyvensenos 

propagavimas. 

8. Tarptautinė matematikos ir 

anglų kalbos „Kings“ 

olimpiada. Rudens, pavasario 

semestrai. 

1-4 klasių mokytojai 

Lapkričio, balandžio mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo 

žinias matematikos ir anglų 

k. konkursuose. 

9. Šventė pirmokams „ Aš jau 

mokykloje 100 dienų“ 

Ž. Žmijauskienė 

Gruodžio 1 sav. 

Ugdyti draugiškumą, 

skatinti vaikus bendrauti ir 

bendradarbiauti. 
10.  

 

„Kalėdų belaukiant“. 

 

 

Pradinių klasių 

Gruodžio mėn. 

1-4 klasių mokiniai 

susipažins su Kūčių 

papročiais ir tradicijomis. 



mokytojai Advento kalendoriaus 

gaminimas, Advento 

vainiko pynimas. 

11. Meninio skaitymo konkursas 

„Sielos garsai”. 

V. Gricenkienė 

Sausio mėn. 4 sav. 

Bus atrinkti geriausi 

pradinių klasių skaitovai, 

atstovausiantys Gimnaziją 

rajono renginiuose. 

12. 1-4 klasių mokinių dailaus rašto 

konkursas ,,Auksinė 

plunksnelė”. 

V. Gricenkienė,  

L. Truščinskienė 

Vasario 2 sav. 

Pradinių klasių mokytojų 

komisija išrinks dailiausiai 

rašančius pradinių klasių 

mokinius, kurių darbelius 

paskelbs viešai mokyklos 

bendruomenėje.  

13. Edukacinis konkursas 

„Olympis“ pavasario sesija. 

1-4 klasių mokytojai 

Kovo mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo 

žinias matematikos, lietuvių 

k., pasaulio pažinimo ir 

anglų k. konkursuose. 

14. 1-2 klasių šventė Žemės dienai 

paminėti „ Žemė myli mus 

kiekvieną“ 

E. Maselskytė - 

Dabulskė Kovo 19d. 

Puoselėti meilę gamtai. 

15. Tarpmokyklinis projektas „O 

buvo taip – 2020“ 

J. Galkienė, R. 

Vaitkuvienė 
Vasario – kovo mėn. 

Gilins matematikos žinias. 

16. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2020“ 

R. Pikturnienė 
Kovo  mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo 

matematikos žinias. 

17. Akcija „Žalioji palangė“ V. Venckienė ir pradinių 

klasių mokytojai Balandžio 1 sav. 

Mokyti mokinius sodinti ir 

stebėti bei prižiūrėti 

augalus. 

18. SEU diena „Liūtukų diena“. V. Gricenkienė, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Birželio  1 sav. 

2020-2021m. m. vykdytos 

SEU programos baigiamasis 

renginys. 

 

11.3.  Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. 

 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiams rezultatas 

Pradinių klasių metodinė grupė 



1. Rajoninis tęstinis ilgalaikis 

integruotas projektas - konferencija 

„ Pažįstu savo kraštą per mąstymo 

žemėlapius“.  

Pažintis su mūsų krašto kultūra. 

(įžymūs žmonės, vietovardžiai, 

lankytinos vietos, amatai...) 

L.Kaltauskienė, 

V.Dveržeckienė, 

V.Gricenkienė 

2021-03-19 Pažintis su savo krašto 

įžymybėmis, vietovardžiais, 

lankytinomis vietomis, 

amatais. 

2. I, II, III trimestrų rezultatų 

aptarimas, tėvų susirinkimai.  

Pradinių klasių 

mokytojai. 

2020-2021 m. m.  Susipažins ir aptars klasės 

mokinių pasiektus rezultatus, 

sėkmes ir nesėkmes. 
3. „Individualūs pokalbiai su tėvais. 

„Vaiko individuali pažanga“. 

Pradinių klasių 

mokytojai. 

2020-2021 m. m. Susipažins ir aptars mokinių 

pasiektus rezultatus, sėkmes 

ir nesėkmes. 

 

 

  

14. ATVIRŲ PAMOKŲ/VEIKLŲ PLANAS ( Specialistai pildo siūlomas pamokų – veiklų temas ) 

Eil.Nr. Pamokos tema, užsiėmimo tema 

 

Mokytojo vardas, pavardė Numatoma 

data 

Tikslinė klasė, 

grupė 

 

1. Lietuvių kalba.  V. Gricenkienė 
2021 04 4 sav. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

2. Lietuvių kalba. V. Dveržeckienė 
2021 04 4 sav. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

3. Lietuvių kalba. Gramatikos šalyje. L. Truščinskienė 
2021 04 2 sav. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 

15. RENGINIŲ PLANAS  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

 

1. 1.  Sporto renginys 1-okams „Judėk ir būsi 

sveikas“.  

 

J. Galkienė,  

 

2020-09-21 

Tenkinti  fizinį vaikų 

aktyvumą. 

2. 2.  Tęstinis sveikatiados projektas. Linksmosios   Stiprinsime mokinių 



sportinės estafetės 4 klasių mokiniams. 

Sveikuoliškas kokteilis. 

R. Vaitkuvienė Rugsėjo 28d. sveikatą, tarpklasinį 

bendradarbiavimą. 

3. 3. Piešinių paroda „Gatvėje“.  

L. Truščinskienė 

Spalio 3 sav. 

Prisimins ir įtvirtins saugaus 

eismo taisykles. Stengsis 

savo įgytomis žiniomis 

pasidalinti su  šeimos 

nariais. 

4. 4.  Etnokultūros popietė „Piemenėlių šventė. Šv. 

Martynas“. 1-2kl. 

 

V. Dveržeckienė 

 

2020-11-12 

Susipažinti su Ganiavos 

užbaigimo tradicijomis , 

reikšme. 
5. 5.  Etnokultūros popietė „Šv. Agota. Duonos 

diena“3-4kl. 

 

V. Dveržeckienė 

 

2021-02-05 

Supažindinti su duonos 

garbinimo papročiais. Atrasti 

sąsajų su Gabijos deive. 
6. 6.  Viktorina 1-3 klasių mokiniams „Ką aš žinau 

apie savo šalį Lietuvą?“. 

 

R. Vaitkuvienė 

 

Vasario 2 sav. 

Skatinti pradinukus domėtis 

Lietuvos istorija, kultūra bei 

kalba. 
7. 7.  Pasaulio pažinimo mokyklinė olimpiada „Mano 

gaublys“ I turas 
 

V. Gricenkienė 

 

2021-02-19 

Pradinių klasių mokiniai 

pasitikrins gamtos pažinimo 

žinias. 
8. 8.  Etnorytmetys „Kazy, pakratyk kapšelį“ 1-4kl. S. Greivienė,  

R. Pikturnienė 

 

2021-03-04 

Senovės lietuvių mainų ir 

papročių puoselėjimas. 
9. 9. Pasaulio pažinimo respublikinė olimpiada „Mano 

gaublys“ II turas V. Gricenkienė 

 

2020-03-20 

Pradinių klasių mokiniai 

pasitikrins gamtos pažinimo 

žinias. 

      

10. 

Sporto šventė 1 klasių mokiniams ,,Bendrauk, 

judėk ir tobulėk“.  
S. Greivienė,  

Ž. Žmijauskienė 

 

Gegužės 2 sav. 

Ugdyti draugiškumą ir 

poreikį žaisti sportinius 

žaidimus laisvalaikiu. 

     

 11. 

Renginys „Lik sveika, pradine!“ V. Venckienė 

R. Vaitkuvienė 

R. Pikturnienė 

 

 

Birželio 1 sav. 

Vaikų kūrybiškumo 

atskleidimas. 

      

12. 

Sporto šventė „Sportuojame visa šeima“ Antrų  

klasių mokiniams. 

 

L.Tarleckienė 
 

 

 

 

Birželio 1 sav. 

Ugdyti draugiškumą ir 

poreikį žaisti sportinius 

žaidimus laisvalaikiu. 

 
 



VIII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

13. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

13.1. Stiprės Gimnazijos  bendruomenės narių nuolatinis poreikis mokytis, ugdysis mokinių, mokytojų bei tėvų (globėjų) kompetencijos, 

užtikrinant  ir įtvirtinant mąstymo gebėjimo įgūdžius, kompetencijas. 

              13.2. Gerės mokinių saviraiška, formuosis draugiški tarpusavio santykiai, grįsti bendradarbiavimo ir paramos kultūra.  

 

 

IX. Baigiamosios nuostatos 

 

14. Programos įgyvendinimą koordinuos V. Gricenkienė. 

15. Priežiūrą vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kaltauskienė. 

16. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos vadovui, pavaduotojams,  savivaldos institucijoms, steigėjui. 

 

PROJEKTŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas(tema) Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Klasė Numatoma 

pristatymo 

data 

Laukiamas rezultatas 

1. Rajoninis tęstinis ilgalaikis 

integruotas projektas „ Pažįstu 

savo kraštą per mąstymo 

žemėlapius“. Pažintis su mūsų 

krašto kultūra. 

 

L. Kaltauskienė,  

V. Gricenkienė,  

V. Dveržeckienė 

1-4 kl. 2021-03-19 Pažintis su savo krašto įžymybėmis, 

vietovardžiais, lankytinomis vietomis, 

amatais. 

                                                                                                                                                                             

                                    
                                                    MOKOMŲJŲ – PAŽINTINIŲ PROGRAMŲ (ekskursijų),  OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, PARODŲ, SPORTO VARŽYBŲ  

GIMNAZIJOS MOKINIAMS PLANAS 

Eil. Nr. Klasės 

 

Renginio 

pavadinimas 

Renginio forma 

 

Kontekstas 

 

Data / laikotarpis Renginio vieta Laukiamas rezultatas 

 1-4 klasės Kino filmas. Kino filmo 

peržiūra. 

Stebėjimas ir aptarimas, 

iliustracija. 

Lapkričio mėn. Klaipėdos kino 

teatras 

Teigiamos emocijos, 

aukštesnio mąstymo 

gebėjimų ugdymas 
 1-4 klasės Smėlio 

pamokėlė. 

Edukacinis 

užsiėmimas 

Piešinių su smėliu puošimas. Gruodžio mėn. Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

Lavinti smulkiąją 

motoriką. 



gimnazija 

 1-4 klasės Edukacinė 

pamokėlė 

„Gestų kalba“ 

Edukacinis 

užsiėmimas 

Pažintis su gestų kalba, 

Brailio raštu. 

Sausio mėn. Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

gimnazija 

Susipažins su gestų 

kalba. 

 1-4 klasės Spektaklis. Edukacija. Spektaklio stebėjimas ir 

aptarimas. 

Kovo mėn. Klaipėdos 

muzikinis teatras 

Spektaklio stebėjimas ir 

aptarimas. Susipažinti 

su teatro atributika, 

dekoracijomis 
 1-4 klasės Edukacinė 

pamoka 

„Pasigamink 

3D darbelį“ 

Edukacija Kalbinkime pasakos veikėjus. Gruodžio mėn. Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

gimnazija 

Kurs pasakos 

iliustracijas. 

 

                                                                          ________________________________________________________________________ 


