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Šiaulių Dainų progimnazijos  

 

• Vizija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, 

patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės 

kultūrą puoselėjanti progimnazija. 

• Misija – nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir 

saugią mokymosi aplinką, ugdanti atsakingą asmenybę, siekiančią nuolatinės 

asmeninės pažangos, įgalinanti lyderystę ir savanorystę progimnazija 

• Vertybės:  mokymas ir mokymasis, bendradarbiavimas, asmeninė ir 

socialinė atsakomybė, pilietiškumas, saugumas.            

•  Filosofija. MES (mūsų esmė stiprybėje) – jėga! 

•  Šūkis. Skrydis svajonės link prasideda čia!  

https://www.free-power-point-templates.com/
https://www.free-power-point-templates.com/
https://www.free-power-point-templates.com/
https://www.free-power-point-templates.com/
https://www.free-power-point-templates.com/
https://www.free-power-point-templates.com/
https://www.free-power-point-templates.com/


https://www.free-power-point-templates.com/ FPPT.com 

Gyvenimas mokykloje - saviraiškus dalyvavimas  

Saviraiškų dalyvavimą apibūdina šie bruožai:  
 

- veiklos, įvykiai ir nuotykiai (būreliai, organizacijos, 

projektai, akcijos, pramogos ir kiti renginiai); 

 

- mokinių savijauta (būti priimtam, gerbiamam, 

saugiam, džiaugtis buvimu mokykloje ir laikyti jį 

prasmingu);  

 

- bendruomeniškumas (narystė, vienybė, dalijimasis, 

rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai);  

 

- savivalda (tarimasis, sprendimų inicijavimas, 

priėmimas ir įgyvendinimas, mokyklos gyvenimo 

kūrimas). 
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Klasių valandėlių sistema PATS   

P – progimnazija. Aptariamos ir vertinamos progimnazijos veiklos, jų tobulinimo galimybės, 
kuriamos idėjos – akcijos, veiklos, renginiai. Minimos progimnazijos šventės, organizuojami 
klasei svarbių ir įdomių temų, laisvalaikio ar pomėgių patirties pristatymai, aptariami kultūros 
renginiai. 

A – asmenybės ūgtis. Skatinamas asmenybinės brandos (savivoka, savivertė, vertybinis 
kryptingumas ir gyvenimo būdas) ugdymasis. Aptariama mokymosi rezultatų situacija, 
lankomumas, drausmės klausimai, mokymosi mokytis strategijos, mokiniai įsivertina savo 
individualią pažangą (MAP, SKU).   

T – teminė valandėlė. Kalendorinių švenčių minėjimas, klasei svarbios, įdomios temos, 
laisvalaikio ar pomėgių patirties pristatymai, kultūros renginių aptarimas, mokinių ugdymas 
karjerai, integruojama sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. 

S – socialiniai įgūdžiai. Klasės santykių, komandos stiprinimo veiklos įsivertinimas, socialinės 
veiklos aptarimas. Prevencinių programų įgyvendinimas (patyčių ir kitokio žeminančio elgesio 
prevencijos programa „Friends“, „Antras žingsnis“, Lions Quest projekto programos 
„Paauglystės kryžkelė“, „Gyvenimo įgūdžių programa“).  
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Siek būti geru mokiniu! 

Aktyviu mokiniu! 

Geraširdžiu mokiniu! 

Visapusišku mokiniu! 

Versliu mokiniu! 

Pažangiu mokiniu! 

Draugišku mokiniu! 

Žingeidžiu mokiniu! 

Laimingu mokiniu! 

 

  
 

Skatiname kiekvieną progimnazijos mokinį būti aktyviu mūsų progimnazijos 

nariu, atrasti save skirtingose srityse, kurios padėtų augti kaip asmenybei.   
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Progimnazijos kultūros puoselėtojas 

Gerumo ir draugiškumo puoselėtojas 

Metų mokinys 

Metų pažanga 

Metų skrydis 

Karjeros proveržis 

Dainų spindulėlis 

Gerumo sparnai 

Dainų spindulėlis 

Mažasis dainietis 
 
 
 
 
 

Mokinių nominacijos 
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Neformaliojo švietimo programos (ugdymo plano) 

Šokio studija „Kosmėja“ 

Liaudiško šokio studija „Šermukšnėlė“ 

Naujųjų medijų mokykla 

Varinių pučiamųjų instrumentų orkestras 

„Dainai” 

Dainavimo studija „Gamos garsai“ 

Mišrus ansamblis „Pop sing“ 

Dainavimo studija „Vivo“ 

Gitaros studija 

Sporto būrelis „Mažieji vikruoliukai” 

Sporto būrelis „Vikruoliukai“ 

Saugaus eismo būrelis „Šviesoforiukai“ 

Keramikos būrelis „Lipdynukai“ 

Keramikos būrelis „Molinukai“ 

Keramikos ir stiklo plastikos būrelis 

Jaunųjų žurnalistų būrelis 

Jaunųjų samariečių būrelis 

Aplinkotyra 

Misija – STEAM 

Žodžio raiška 

Linksmos spalvos 

Linksmosios bitutės 

Jaunasis verslininkas 

Grafitas 

Skautai 

Gamtamokslinis būrelis „Gamtos laboratorija” 

Jaunųjų konditerių ir menininkų klubas „Magiškas riestainis” 

Informacinių technologijų būrelis „VEX IQ Robotika“ 

Informacinių technologijų būrelis „Robotukai“ 

Inžinerinės technologijos 

Sporto žaidimai 

Sveikatingumo būrelis „Sportuoju – stiprėju“ 
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Menas angliškai (Art in English)  
Scrath magija  
Asmeninio tobulėjimo studija  
„Iššūkiai - drąsiai!”  
,,Skaitydamas augu”  
„Gamtos seklys"  
,,Skaitymo paslaptys”  
,,Skaitymo labirintuose”  
„Skaitau ir augu”  
„Įdomybės iš knygų pasaulio”  
Minecraft laboralorija  
„Smalsučių mokyklėlė“  
„Knygų pasaulyje”  
Saugi aplinka  
„Svečiuose pas pasaką”  
„Mušamieji instrumentai”  
„Tekstų kūrimo laboratorija“  

Skaitmeninė laboratorija  
Keramikos dekoravimas  
,,Jaunieji istorikai”  
 Aš - jaunasis žurnalistas  
Skautai 

  

Neformaliojo švietimo programos 
(Kokybės krepšelis) 
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       Renginiai 
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Savivalda 

Progimnazijos taryba 

 

Mokinių taryba 

 

Klasių tėvų komitetų pirmininkai 
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Kūrybinės veiklos mokytojams 
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Kūrybinės veiklos tėveliams 
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Bendruomenės sąskrydis 
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Lauko klasės 
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Edukacinių erdvių kūrimas 

 

 

 

Pažintiniai dendrologiniai takai 

 

Basų kojų takas 
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Muzikos laboratorija 
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     Technologijų laboratorija 
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Šiaulių Dainų progimnazijai skirtų Kokybės krepšelio lėšų panaudojimo galimybės, 

leido sukurti dinamiškas, atviras, funkcionalias bei patrauklias ugdymo(si) aplinkas, 

efektyvias veiklas, skatinančias kūrybiškumą,  

bendradarbiavimą bei bendruomeniškumą. 
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SKRYDIS SVAJONĖS LINK PRASIDEDA ČIA! 
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