
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Lapkričio 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 rinkimų rezultatų suvedimas 

- Relaksacijos pusvalandžių „Aš tarpe mūsų“  refleksija ir 

gruodžio mėnesio plano sudarymas 

- Pasikalbėjimai-diskusijos „Tarp mūsų mergaičių“ 5-10 

kl. 

- Medžiagos laikraščiui „Spindulys“ ruošimas 

- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa 

- Žingsniai, padėsiantys tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„prisijaukinti“  el. dienyną  

Edukacinių erdvių kūrimas:  

- Svajonių sodo augalų  ir Pojūčio tako  aprašai 

- Natūralios pievos aptvėrimas 

- Vitaminų daržo  suarimas 

- Edukacinių erdvių kūrimas klasėse (pažyma) 

 

 

 

30 d. 

 

27 d.   

 

Lapkritis 

 

 

Lapkritis  

 

Lapkritis  

 

 

Lapkritis  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Sveikatos priežiūros specialistė 

I. Koncevičienė 

Mokytoja L. Klimčiauskaitė 

Komanda  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Klasių vadovų metodinė grupė 

-  Skatinama lyderystė, aktyvumas, kūrybiškumas, atsakomybė. Ugdomas 

gebėjimas draugiškai bendrauti,  džiaugtis savo ir kitų sėkme, tolerancija 

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams vertybines nuostatas, 

analizuoja vieni kitų veiklas, teikia rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą 

- Sužino apie mergaičių pokyčius organizme, sprendžia iškilusias 

problemas, aiškinasi, kur galima kreiptis  prireikus pagalbos 

- Mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie mokykloje 

vykdomas veiklas, ugdomojo proceso naujoves – pozityvesnis požiūris į 

mokyklą 

- Mokiniai taps atsparesni neigiamam aplinkos poveikiui, gebės priimti 

tinkamus sprendimus, atsisakyti žalingų įpročių 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) domėsis vaiko kasdiene veikla mokykloje, 

pasiekimais – vyks bendradarbiavimas, siekiant mokinio pažangos 

- Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) savanoriškai įsitrauks į naujų 

ugdymosi aplinkų kūrimą, pateiktas idėjas kūrįybiškai realizuos 

- Bendradarbiaudami  kursime patrauklią edukacinę erdvę, kurioje mokiniai 

mokysis tyrinėti, eksperimentuoti, ugdysis šiuolaikiniam gyvenimui 

aktualias kompetencijas 

- Analizuojama, kaip sekasi įgyvendinti sumanymus, kaip į idėjų 

įgyvendinimą įtraukiami mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai), kokia įtaka 

mokinio motyvacijai 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (pagal 

parengtą schemą) 

Formuojamasis vertinimas 

- Mokiniams patiko. Galiu pasidalinti ... (mokytojų 

susirinkimuose pristatomas pavykęs ir pasiteisinęs 

metodas) 

- Pamokų stebėjimas ( integruotų veiklų tikslingumas ir 

planavimas; kaip sukurta edukacinė aplinka motyvuoja 

mokinius?; ugdymo turinio diferencijavimas pamokoje) 

Kolegų pamokų stebėjimas : 

- kaip sekasi taikyti SEU idėjas pamokoje; 

- stebėtų pamokų aptarimas su kuruojančiu pavaduotoju 

ugdymui; 

- tolimesnių sprendimų priėmimas (susitarimai) mokytojų 

susirinkime 

- Stebėjimas „Ar diferencijuojamos užduotys skirtingų 

gebėjimų mokiniams?“ 

Lapkritis  

 

 

Penktadieniais  

 

 

Lapkritis  

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

Lapkritis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, S. 

Čibirkienė 

Mokytojai 

 

 

- Pateikta ataskaita apie Centre vykstantį veiklos kokybės įsivertinimą 

NMVA 

- Mokytojai dalinasi gerąja patirtimi, mokosi vieni iš kitų, gerėja 

bendradarbiavimas. Didėja mokinių mokymosi motyvacija 

- Išsiaiškinta, kaip įgyvendinami UP numatyti susitarimai, aptariama 

mokytojų susirinkimuose. Mokytojams teikiama pagalba, numatomi 

tobulėjimo žingsniai 

- Stebėdami kolegų pamokas mokytojai  diskutuoja apie SEU šablono 

taikymą,  priima susitarimus dėl tobulintinų aspektų 

- Stebima, kaip užduotys pritaikomos skirtingų poreikių mokiniams, kaip 

organizuojama veikla pamokoje, kokia daroma individuali pažanga 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas  Mokytoja R. Jurgelėnaitė -  Mokiniai išsakys savo idėjas, apgins savo požiūrį, mokysis  išklausyti 



- Chemijos  viktorina  „Naujasis elementas“ 

(Komunikavimo integruojamoji programa) 

- Skaitymo strategijų taikymas, gerinant pradinio ugdymo 

mokinių skaitymo įgūdžius (mokymai ir pritaikymas) 

Ruošiamės kalėdiniam laikotarpiui: 

- idėjų kėlimas ir atrinkimas 

- scenarijaus kūrimas 

- kaukių gaminimas 

- repeticijos 

- Bendradarbiavimas su mokytoju įgyvendinant BP 

nuostatas: 

- Iniciatyva „Namų darbai ir savarankiškas mokymasis 

bibliotekoje“ (pristatymas mokytojams) 

- Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  

- Kontrolinių/diagnostinių užduočių analizė (informacija 

pateikiama mokytojų susirinkime) 

- Socialinės veiklos organizavimas (refleksija) 

- Refleksija su mokiniais savanoriais  „Mums pavyko“ 

- Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimais 

26 d.   

 

 

Lapkritis  

 

Lapkritis  

 

 

 

 

 

3 savaitė 

 

9-15 d.  

Lapkritis 

 

23 d.  

18 d.  

13 d.  

 

 

Direktoriaus pavadutoja 

ugdymui S. Čibirkienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Gižų kaimo bibliotekininkė N. 

Vaitūnaitienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

VGK 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė E. Plečkaitienė 

Klasių vadovai 

kitus. Gebės informaciją klasifikuoti, apibendrinti ir perteikti kitiems.  

- Mokytojai  susipažins su įvairiomis skaitymo strategijomis,  jas taikys 

pamokoje, bendradarbiaus su tėvais (globėjais, rūpintojais) - gerės mokinių  

skaitymo įgūdžiai 

- Mokiniai teiks idėjas, mokysis  argumentuotai išsakyti savo nuomonę, 

susitarti, formuosis vertybinėe nuostatas (kūrybiškumą, atsakomybę, 

pozityvų elgesį) 

-  Sudarytos sąlygos mokiniams savarankiškai mokytis, ruošti namų darbus 

informaciniame centre 

- Mokiniai  dalyvaus  skaitymo balsu valandėlėje, bus skatinami domėtis 

įvairių  tautų  literatūra 

- Analizuojama, kaip mokytojai geba parinkti užduotis skirtingų gebėjimų 

mokiniams, ar mokiniai siekia individualios pažangos. Kaip įgyvendinami 

UP susitarimai, kokia pagalba reikalinga mokytojams.  

- Mokiniai mokosi bendradarbiauti ir prisiimti lyderio vaidmenį. Ieško 

naujų pomėgių ir galimybių juos įgyvendinti. Rūpinasi kitais ir suvokia 

pagalbos kitiems svarbą. 

- Skatinama lyderystė, pasitikėjimas savimi – auga mokinio savivertė, 

atsakomybė 

- Mokytojai mokosi su kitais ir iš kitų. Skatinamas asmeninis tobulėjimas 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

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

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

- Stalo žaidimų savaitė: 

 Monopolio turnyras  

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Projektas „Man patinka“ (2 kl.) 

- Išvyka į Marijampolės kareivines (1 kl.) 

- Projektas „Mūsų mokyklos darbuotojai“ (3 kl.) 

- „Pažįstu save ir kitus“ (5 kl.) 

- „Aš renkuosi profesiją“ (8 kl.) 

- Savęs pažinimas (4 kl.) 

- Aplanko Aikos sistemoje pildymas (10 kl.) 

 

 

5 d.  

27 d.  

 

23-27 d.  

 

 

 

9 d. 

23 d. 

16 d. 

9 d. 

16 d. 

9 d. 

9 d.  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  S. Čibirkienė 

Ikimok. ugd. grupės auklėtoja, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, 1, 5 klasių vadovai 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Klasių vadovai  

 

-  Naujai atvykę ugdytiniai ir mokiniai saugiai jaučiasi. Klasėje sukurtos 

taisyklės, kurių stengiasi visi laikytis.        

- Mokytojai reflektuoja savo veiklą - didėja atsakomybė, gerėja tarpusavio 

santykiai 

- Mokiniai turiningai leidžia laiką pertraukų metu, laikosi susitarimų ir 

taisyklių, mokosi pagarbos vienas kitam. 

- Mokiniai išsakys savo pomėgius, svajones, įvardins tobulėjimo galimybes 

- Aplankys tėvų darbo vietą, sužinos apie karininko profesiją, įvardins, 

koks turi būti karys 

- Išsiaiškins, kokių profesijų žmonės dirba, nurodys, kuo jų darbas yra 

svarbus 

- Gilinsis į savo chatakterio ypatumus, geriau pažins save ir savo draugus  

– gerės tarpusavio santykiai 

- Numatys savo karjeros tikslus ir žingsnius jiems siekti 

- Atliks testus, įvardins savo polinkius 

- Susipažins su AIKOS sistema, jos teikiamomis paslaugomis, susikurs 

savo e.aplanką, kuriame parengs karjeros planą 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Tinklo refleksija „Iššūkį įgyvendinant“ 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

 

25 d.  

 

30 d. 

23-27 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Grupių koordinatoriai 

 

- Dalinsimės patirtimi, kaip sekasi bendradarbiauti tinklo grupių nariams, 

su kokiomis problemomis susiduriame, teiksime pagalbą ir patarimus vieni 

kitiems 

- Skatinama lyderystė, atsakomybė, aktyvumas, paties mokymasis ir 

mokymasis vienas iš kito. Ugdomas gebėjimas džiaugtis savo ir kitų sėkme 

- Aptariami  veiklų rezultatai: kas pavyko, kokia nauda mokiniams, ką 

reikėtų tobulinti. Suplanuotos mėnesio veiklos. 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai   - Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, priima 



- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ 

- VGK posėdis dėl mokinių individualios mokinio 

pažangos  

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Projektas „Mano darbas“ 

- Klasės vadovo sistemos  modelio kūrimas  

- Aktyvios pertraukos (veda 9 kl.) 

- Renginys „Aš galiu tai...“ 

- Tėvelių rytmetinis pusvalandis  

- Užsiėmimai tėvams ir mokiniams „Mano jausmai – 

dovana ar paslaptis?“(fokus grupė) 

- Projekto „Mes pareiginga šeima“ akcija „Staigmena 

kuprinėje“ 

Penktadieniais 

   Trečiadieniais 

24 d.  

5 d.  

 

 

 

Lapkritis 

Penktadienis 

27 d. 

17 d.  

4 savaitė 

 

3-10 d.   

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

 

 

5-10 klasių vadovų grupė 

 

  

 

Pradinių klasių mokytojų grupė 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

 

susitarimus – gerėja mokinio ir mokytojo dialogas  

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia idėjų,  įsitraukia į mokyklos gyvenimą – 

kartu kuriamas teigiams mikroklimatas 

- Apatariama individualių konsultacijų veiksmingumas, mokinių padaryta 

pažanga, sudaromos kito mėnesio mokinių grupės 

- Mokiniai susipažins su tėvų (globėjų, rūpintojų) darbo vietomis, tėvai 

pristatys mokiniams savo profesijos išskirtinumą. Gerės tėvų ir vaikų 

tarpusavio santykiai 

- Bus tikslingai panaudota nuotolinių kursų „Klasės auklėtojo veikla 

Nuo...iki“ medžiaga 

- Gerėja bendruomenės narių tarpusavio santykiai, didėja pasitikėjimas 

savimi ir kitais 

- Mokiniai atskleis savo pomėgius, didės jų savivertė. Ugdysis 

iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmeninė komaptencijos.  

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) prisideda prie vaikų  socialinio emocinio 

ugdymo – didėja savivertė 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokosi atvirai bendrauti, išsako savo jausmus 

– gerėja tarpusavio supratimas 

- Tėvai aktyviai įsitrauks į akcijos veiklą, drauge su vaiku ugdysis pareigos 

jausmą, atsakomybę už save ir aplinkinius.  

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Sąmatos tikslinimas 

- Raštas tarybai 

- Pietavimui skirtų patalpų įrengimas                                                         

- Lapų grėbimo užbaigimas                                                                       

- Multimedijos įrengimas geografijos kabinete  

- Ekstremalių situacijų plano atnaujinimas, nustatytų 

pažeidimų , vadovaujantis priemonėmis, pateiktomis  

Civilinės saugos būklės patikrinimo klausimyne, 

likvidavimas 

 

Lapkritis  

 

 

 

 

Iki 20 d. 

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

 

Komanda  

- Likusių lėšų tikslingas išskirstymas 

- Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Kuriama jauki , saugi ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 

- Atsižvelgiama į išsakytus pastebėjimus,  pašalinti trūkumai 

 

 

 

 

 

 


