
 
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Spalio 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 

- Reikalingų ugdymo(si) priemonių ir papildomas 

vadovėlių (pagal poreikį) pirkimas, bendravimas su 

tiekėjais 

- Relaksacijos pusvalandžių „Aš tarpe kitų“ mėnesio 

plano sudarymas 

- Relaksacijos pusvalandžių „Aš tarpe kitų“ refleksija 

Sveikatingumo mėnuo „Mano kūnas – mano tvirtovė“: 

- pamoka „Saugus kelias į mokyklą“ 

- pamokos „Būk saugus eismo dalyvis“ 

- „Dienos pradžia su mankšta“ 

- „Švarių rankų savaitė“ 

- pasaulinė košės diena 

- akcija „Vanduo - gyvybės šaltinis“ 

- akcija „Laiškas Mamai“ 

- Mokinių paštas „Matau, girdžiu, sakau“ 

- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa 

Edukacinių erdvių kūrimas:  

- individualūs pokalbiai su mokytojais, kaip sekasi 

įgyvendinti edukacinių erdvių kūrimo lauke idėjas 

- diskusija  mokinių taryboje „Noriu ir galiu“ 

- sodiname Svajonių sodą (klasių valandėlių metu) 

- Saulės laikrodžio įrengimas 

 

 

30 d. 

 

Spalis 

      

 

30 d. 

 

30 d.  

 

6 d. 9.00 val. 

16 d. 11.00 val. 

19-23 d. 

5-9 d. 

9 d.  

13-16 d.  

12 d.  

Spalis  

 

Spalis 

 

12-16 d. 

 

7 d. 

12 d.  

Spalis  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Sveikatos priežiūros specialistė 

I. Kuncevičienė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Villkaviškio r. policijos 

komisariatas 

Vilniaus apskrities kelių policija 

Klasių vadovai 

Mokytojai  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Kaimo bendruomenė 

-  Skatinama lyderystė, aktyvumas, kūrybiškumas, atsakomybė. Ugdomas 

gebėjimas draugiškai bendrauti,  džiaugtis savo ir kitų sėkme, tolerancija 

- Mokiniai ir mokytojai aprūpinti reikalingais vadovėliais ir ugdymo(si) 

priemonėmis 

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams vertybines nuostatas, 

analizuoja vieni kitų veiklas, teikia rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą 

- Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai,  1-4 klasių 

mokiniai, susitikę su policijos pareigūnais, bus mokomi saugiai elgtis 

gatvėje,  vaikai supras išdalintų atšvaitų, liemenių paskirtį 

- Mokiniai įgis saugaus eismo dalyvio įgūdžių, gebės įžvelgti eisme 

tykančius pavojus, dalyvaus ekskursijoje po techninių apžiūrų stotį, bus 

sukurtas videoreportažas 

- Vedant savanoriams  prieš pamokas 5-10 min. mankštą gerės fizinė 

mokinių sveikata 

- Mokiniai savanoriai mokys ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupių 

vaikus taisyklingai plauti rankas prieš pusryčius ir pietus, formuotis asmens 

higienos, sveikos gyvensenos įgūdžius  

- 5 klasės mokiniai kartu su  ikimokyklinės ugdymo grupės vaikais sveikai 

papusryčiaus. Bus skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas, 

savanorystė, kalbama apie sveikos mitybos  įpročius. 

- Mokiniai paruoš stendą apie vandens naudą mūsų organizmui. Bus 

skatinami kiekvieną rytą mokykloje pradėti nuo stiklinės vandens 

- Mokykla-daugiafunkcis centras prisijungia prie respublikinės akcijos 

kovai prieš krūties vėžį. Aptariamos prevencijos galimybės, saugant ne tik 

save, bet ir savo artimuosius 

- Mokiniai parašys savo nuomonę, pastebėjimus, mintis, nusiskundimus. 

Kiekvieną pirmadienį laiškai  peržiūrimi ir aptariami su administracija, 

VGK, mokiniais. Priimami sprendimai. 

- Mokiniai, kaupdami žinias apie psichiką veikiančias medžiagas, alkoholį, 

tabaką, taps atsparesni neigiamam aplinkos poveikiui, gebės priimti 

tinkamus sprendimus, atsisakyti žalingų įpročių. 

- Mokiniai savanoriškai įsitrauks į naujų ugdymosi aplinkų kūrimą, teiks 

idėjų, padedami mokytojų jas kūrybiškai realizuos 

- Bendradarbiaudami  kursime patrauklią edukacinę erdvę, kurioje mokiniai 

mokysis tyrinėti, eksperimentuoti, ugdysis šiuolaikiniam gyvenimui 

aktualias kompetencijas 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Formuojamasis vertinimas 

- Mokytojų vertinimo sąsiuvinių ir mokinių Individualios 

pažangos planų patikra (pažyma) 

 

26-28 d. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, S. 

- Išsiaiškinta, kaip įgyvendinami UP numatyti susitarimai, aptariama 

mokytojų susirinkimuose. Mokytojams teikiama pagalba. 

- Ugdysis mokytojų atsakomybė planuojant ugdymo turinį 



- Individualūs pokalbiai su mokytojais „Kaip 

atsižvelgiame į pateiktas rekomendacijas ilgalaikiuose 

ugdymo planuose?“ 

- Pamokų stebėjimas (kaip taikomos SEU idėjos 

pamokose?,  integruotų veiklų tikslingumas ir 

planavimas) 

- Pradinių klasių mokinių skaitymo įgūdžiai 

 

12-15 d.  

 

Spalis 

 

 

15 d.  

Čibirkienė 

 

 

- Stebima ir analizuojama, kaip tikslingai organizuojamos veiklos, koks jų 

poveikis mokinio pasiekimams 

- Išsiaiškinamas mokinių skaitymo lygmuo pagal Bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus,  palyginamas su praėjusiais metais 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Lietuvių kalbos diena „Nuo motinos duota“ (Kultūrinio 

sąmoningumo integruojamoji programa) 

- Rekomenduojamų mokiniams perskaityti knygų sąrašų 

rengimas 

Akcija-konkursas „Draugauk su knyga 2“: 

- konkurso pristatymas mokiniams 

- Respublikinis festivalis-konkursas „Knygų pelėda 

2015“ 

- Akcija „Skaitau knygelę su mama“ (1-as etapas)  

- Pokalbis su mokiniais savanoriais, plano valandėlėms  

apie sveiką gyvenimo būdą  sudarymas 

- Projekto  „Laisvė praeityje, dabartyje ir ateityje“ 

aptarimas su mokytojais   

 

16 d.  

 

iki 23 d. 

 

Spalis   

 

Spalis  

 

Spalis 

5-9 d.  

 

13 d.  

 

Mokytojos A. Bagdonaitė, S. 

Veselkienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja  R. Rucevičienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

-  Mokiniai formuosis asmeninį kultūrinį tapatumą, ugdysis  kultūrinį 

pamatą,  tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus 

- Parengti ir mokiniams pristayti rekomenduojamų perskaityti knygų 

sąrašai. Mokiniai skatinami tikslingai pasirinkti knygą skaitymui 

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

pasakoti, iliustruoti, inscenizuoti 

- Parengtos ir mokiniams pristatytos knygelės lipdukams už perskaitytas ir 

su bibliotekininke aptartas knygeles rinkti 

- Akcijoje dalyvaujantys mokiniai kartu su tėveliais perskaito bent 1 

knygelę ir atlieka pateiktas užduotis 

- Skatinama savanorystė ir lyderystė. Mokinai patys imasi iniciatyvos, 

teikia pagalbą jaunesniems draugams 

- Mokytojai bendradarbiaudami kuria ugdymosi aplinką, kurioje mokiniai 

ugdosi  vertybines nuostatas,  kritinį mąstymą 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

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

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

- Etnografinis tyrimas 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- testas „Koks aš esu?“ (6 kl.) 

- pažintis su Atvira informavimo, konsultavimo ir 

orientavimo sistema (7, 8 kl.) 

Mokinių  tyrimas (anketavimas  NMVA 2015) :  

- duomenų pristatymas  mokiniams  ir mokytojams  

relaksacijos pusvalandžio „Aš tarpe mūsų“ metu 

 

27 d.  

30 d.  

Spalis  

 

 

 

14 d. 

15 d.   

5 d.  

 

19 d. 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  ikimok. ugd. 

grupės auklėtoja, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė, 1, 5 klasių vadovai 

 

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 

- Analizuojama, kaip kinta mokinių elgesys, kokie teigiami pokyčiai 

pastebimi. Daromos išvados, numatomi tolimesni žingsniai 

- Mokiniai geriau pažins save, gilinsis į savo charakterio ypatumus, 

polinkius 

- Susipažins su AIKOS sistema, jos teikiamomis paslaugomis, susikurs 

savo e.aplanką, kuriame parengs karjeros planą 

- Mokiniai ir mokytojai supažindinami su rezultatais ir išvadomis. 

Priimami susitarimai dėl individualios atsakomybės kalbant apie mokyklos 

veiklą.  

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Idėjų mugė „Noriu pasidalinti“ 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

 

28 d. 

 

30 d. 

26-30 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Grupių koordinatoriai 

 

- Mokytojai mokosi vieni iš kitų patirties. Didėja pasitikėjimas savimi ir 

kitais 

- 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 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

 

Penktadieniais 

   Trečiadieniais 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, priima 

susitarimus – gerėja mokinio ir mokytojo dialogas 

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 



- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ 

- VGK susirinkimas 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Projektas „Mano darbas“ 

- Klasės vadovo sistemos  modelio kūrimas  

- Aktyvios pertraukos 

- Tėvų, kurių vaikai turi kalbos problemų, susirinkimas 

„Logopedas – padėjėjas ir patarėjas“ 

- Pamokų vedimas pagal SEU šabloną, jų aptarimas 

- Sveikatingumo savaitė „Augu sveikas“ 

 

20 d.  

5 d.  

 

Spalis  

Spalis 

9, 16,23 d.  

 

21 d.  

 

Spalis 

19-23 d. 

 

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

 

5-10 klasių vadovų grupė 

 

 Mokytoja R. Rucevičienė  

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

Dalykų mokytojų  grupė (II) 

Pradinių klasių mokytojų grupė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

gerėja tarpusavio santykiai 

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

kartu kuriamas teigiams mikroklimatas 

- Apatariama individualių konsultacijų veiksmingumas, 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 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažins su logopedo veikla, supras tėvų 

bendradarbiavimo svarbą teikiant pagalbą vaikui mokantis taisyklingai 

kalbėti. Bus išdalinti lankstinukai. 

- Grupė dalinsis patirtimi, kaip sekasi taikyti pamokose SEU šabloną, 

aptars sėkmes ir tobulintinas puses, teiks rekomendacijas kitiems 

mokytojams 

- Dirbdami kartu su tėvais  mokiniai  ugdysis  sveikos gyvensenos 

įgūdžius, kartu ruošis šventei ir gamins darbelius. Gerės tarpusavio 

santykiai. 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Raštas tarybai  

- Projektinės sąmatos ruošimas  

- Techninė MB 413  GDD 985 techninė apžiūra                                          

- Lapų grėbimas                                                                                             

- Šilumos ūkio patikra 

- Civilinės saugos patikra                                          

- Multimedijos įrengimas geografijos kabinete  

- Periodinis sveikatos saugos patikrinimas 

 

Spalis 

 

 

 

Spalis  

16 d.  

 

 6 d.   

 

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

- Atsakingai planuojamas kitų metų biudžetas 

- Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriama jauki ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 

 

 

 

 

 

 


