
 
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

Rugsėjo mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2015-2016 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Džiaugiamės kiekvienu sėkmingu rezultatu 

- Šauniausios klasės, sportiškiausios klasės, aktyviausio – 

kūrybiškiausio mokinio nuostatų aptarimas 

- Galimų skolinti/perduoti kitoms mokykloms vadovėlių 

sąrašų  rengimas 

- Relaksacijos pusvalandžių „Aš tarpe mūsų“ mėnesio 

plano sudarymas 

- Relaksacijos pusvalandžių „Aš tarpe mūsų“ refleksijos 

- Kabinetų pertvarkymas į edukcines erdves 

- Poilsio zonos mokyklos teritorijoje kūrimas 

- Edukacinės erdvės „Vaikystės pasaka“ kūrimas 

 

Rugsėjis 

 

Iki 15 d. 

 

30 d. 

 

24 d.  

Rugsėjis 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Direktoriaus pav. ugdymui S. 

Čibirkienė 

5-10 klasių vadovų tinkliukas 

Pradinio ugdymo mokytojų 

tinkliukas, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

-   Mokiniai teiks siūlymų, kritiškai mąstys. Bus susitarta dėl  vertinimo 

kriterijų. 

- Vykdoma vadovėlių apskaita, galimų skolinti kitoms mokykloms 

vadovėlių sąrašas talpinamas mokyklos svetainėje  

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams  vertybines nuostatas, 

analizuoja vieni kitų veiklas, teikia rekomendacijas, kaip tobulintiveiklą 

- Bendradarbiaujant   kuriama patraukli, motyvuojanti  ugdymosi aplinka, 

skatinamas mokymasis netradicinėse aplinkose 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Ugdymo turinio planavimas (programų rengimas, 

derinimas, aprobavimas) 

- Individualizuotos programos spec. ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

- Sutikslinti neformaliojo ugdymo mokinių sąrašai 

- Ilgalaikių ugdymo planų patikra (surašyta pažyma) 

Formuojamasis vertinimas 

- Buvusių 10 klasės mokinių apklausa apie tolimesnį 

mokymąsi 

- Informacijos apie tolimesnį mokinių mokymąsi 

sisteminimas ir pateikimas 

 

 

iki 8 d.  

 

Iki 7 d.  

Rugsėjis 

Rugsėjis 

 

 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

 

PIT komanda 

-Tikslingai planuojamos veiklos, siekiant mokinio pažangos 

- Kiekvienam mokiniui sudarytos galimybės atskleisti save jam  

patinkančioje  popamokionėje veikloje 

- Analizuojama, kaip laikomės susitarimų, kurie įtakoja mokinių 

pasiekimus. Ugdosi mokytojų atsakomybė planuojant ugdymo turinį 

- Analizuojamas tolimesnio mokinių mokymosi ir įsidarbinimo 

sėkmingumas, rodomas teigiamas pavyzdys mokiniams 

 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Rugsėjo 1-osios šventė. Pirmoji pamoka „Čia mūsų 

namai“ 

-  Projektas  „Galvok, sakyk“ 

- Integruoto ugdymo grafiko sudarymas 

- Pamokėlė 1 kl. mokiniams „Pirmokas bibliotekoje ir 

informaciniame centre“ 

- Respublikinis festivalis-konkursas „Knygų pelėda 

2015“ 

 

 

 

1 d., 9.00 val. 

 

25 d.  

30 d.  

2 savaitė 

 

Rugsėjis  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Mokyt. R. Ražukienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

 

 

- Formuosis mokinių vertybinės nuostatos – pozityvus elgesys, 

atsakomybė. Į vertybinių nuostatų formavimą įtraukiami tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kaimo bendruomenė  

- Mokiniai suvoks kalbos mokėjimo svarbą, formuosis gebėjimus: suprasti 

žodinius ir nežodinius pranešimus, išlaikyti dėmesį mokymosi užduočiai 

atlikti, sieti naują patirtį su tuo, kas jau žinoma 

- Nuolat ieškoma integracinių ryšių, tikslingai planuojamos veiklos – 

siekiama individualios mokinio pažangos 

- Mokiniai žino ir laikosi bibliotekos ir informacinio centro taisyklių, geba 

naudotis biblioteka 

- Mokiniai skatinami  skaityti,  plačiau domėtis literatūra, geba kurti: 

pasakoti, iliustruoti, inscenizuoti 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir tenkinimas    



- Tyrimai mokinių mokymosi motyvacijai, mokymosi 

stiliams, temperamentui nustatyti 

- Socialinio paso sudarymas ir pristatymas  

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių išdavimas 2015-2016 

m. m.  

Teigiamo mikroklimato formavimas 
- Projekto „Aš saugus, kai žinau ir moku“  vykdymas pagal 

suplanuotas veiklas 

- Budėjimo grafikų sudarymas, priežiūra, refleksija 

- Individualių mokinio kortelių sudarymas 

- Medicininių pažymų analizė, pažymos surašymas 

 

Iki 15 d.  

 

Rugsėjis 

iki 4 d. 

 

 

Rugsėjis 

 

Penktadieniais  

Rugsėjis  

Psichologė I. Legeckaitė 

Klasių vadovai 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

 

 

Klasių vadovai 

Sveikatos priežiūros specialistė 

I. Koncevičienė 

 

- Išsiaiškinama kiekvieno mokinio individualumas, atsižvelgiama į tai 

palanuojant veiklas pamokoje 

- Bus ištirta mokinių ir jų šeimų socialinė situacija, numatyti pagalbos 

šeimai prioritetai, geriau pažinsime kiekvieną vaiką 

- Pasirengta mokslo metų pradžiai, mokiniai ir mokytojai aprūpinti 

reikalingais vadovėliais ir ugdymo(si) priemonėmis 

-  Naujai atvykę mokiniai ir ugdytiniai saugiai jaučiasi mokykloje, žino,  

kur kreiptis,  prireikus pagalbos 

- Bus užtikrinamas budėjimo tvarkos vykdymas, pertraukų metu mokiniai 

jausis saugiai 

-  Geriau pažindami mokinį galėsime suteikti kryptingą pagalbą, gerės jo 

emocinė būsena 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe. 

Lyderystės skatinimas. 

- Šauniausio mokytojo nuostatų aptarimas 

- Pokalbiai su mokytojais dėl tobulėjimo tikslų 2015-

2016 m.  m. (dienoraščio pildymas) 

 

 

30 d.  

Pagal sudarytą 

grafiką 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

Direktorė S. Černauskienė 

- Mokytojai teiks siūlymų dėl nuostatų atnaujinimo. Bus susitarta dėl 

vertinimo kriterijų.   

- Mokytojai analizuoja  savo veiklos privalumus ir trūkumus, kelia sau 

tobulėjimo tikslus vardan mokinių pasiekimų 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai 

- Mokinių tarybos posėdžiai 

- Klasių vadovų susirinkimai 

- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“ link 

- Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa „Aš galiu ir padedu“ 

- Klasės vadovo sistemos modelio kūrimas 

- Aktyvių pertraukų organizavimas 

- Klasių susirinkimai „Kaip motyvuoti vaiką mokytis ir 

išmokti kelti sau tikslus bei juos pasiekti?“ 

- Tėvų anketavimo  analizė apie tėvų ir vaikų santykius, 

atsakomybę, bendradarbiavimą, siekiant mokinio 

pažangos 

Projektas „Padėkime vaikui taisyklingai kalbėti“: 

- darbo su kalbos problemų turinčiu vaiku specifika. 

Patarimai-mokymai mokytojams  

 

Ketvirtadieniai 

Trečiadieniai 

Pirmadieniai 

22 d.  

 

Rugsėjis 

 

 

4, 11, 18, 25 

Rugsėjis  

 

Rugsėjis  

 

 

4 savaitė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

 

5-10 klasių vadovų tinkliukas 

 

 

 

Pradinių klasių mokytojų 

tinkliukas 

Dalyko mokytojų tinkliukas I 

 

 

Pagalbos mokiniui tinkliukas 

 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, priima 

susitarimus – gerėja mokinio ir mokytojo dialogas 

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami aktyviai dalyvauti mokyklos 

gyvenime, kartu  su mokytojais ir mokiniais kuria teigiamą mokyklos 

mikroklimatą 

- Išsiaiškiname, kuo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali prisidėti organizuojant 

ugdymo procesą bei kitas įvairias veiklas 

- Sukurta veiksminga klasės vadovo veiklos sistema, padedanti ugdyti 

atsakingą mokinį 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) supras, už ką ir kaip vertinami jų vaikai. 

Bendradarbiaudami su mokytojais ieškos būdų, kaip padėti savo vaikui.  

- Gerėja bendruomenės narių tarpusavio santykiai, didėja pasitikėjimas 

savimi ir kitais 

- Mokytojai gaus patarimų, kaip dirbti su konkrečiu mokiniu, turinčiu 

kalbos problemų 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Autobusų techninės būklės priežiūra, mokinių 

pavėžėjimo grafikai                 

- Biudžeto vykdymo atasakitų ruošimas 

- Mokytojų ir kitų darbuotojų tarifikacijos parengimas ir 

derinimas, etatų sąrašo derinimas       

- Laipynės įrengimas                                     

 

Rugsėjis  

  

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

-  Nuosekliai ir tvarkingai vedama mokyklos dokumentų apskaita 

- Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos lėšos 

- Užtikrinamas mokinių saugus pavėžėjimas į mokyklą 

- Mokiniai ugdysis jaukioje ir patrauklije aplinkoje 

 



 


