
 
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Gruodžio  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 

sausio mėnesio plano sudarymas 

- Laikraščio „Spindulys“ išleidimas 

- Žingsniai, padėsiantys tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„prisijaukinti“  el. dienyną  

- Akcija bibliotekos fondo pildymui „Knygų Kalėdos 

2015“ 

- „Vyriški pokalbiai“ 

Edukacinių erdvių kūrimas:  

-  Natūralios pievos tvoros aptvėrimas 

- suplanuotų edukacinių erdvių kūrimas klasėse 

 

31 d. 

 

27 d.   

 

Gruodis   

Gruodis  

 

Gruodis  

 

 

 

Gruodis 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Sveikatos priežiūros specialistė 

I. Koncevičienė 

Mokytoja L. Klimčiauskaitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Mokytojai 

Ūkinė 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 

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

vykdomas veiklas, ugdomojo proceso naujoves – pozityvesnis požiūris į 

mokyklą 

- Aktyviai prisijungiant prie bibliotekų fondų pildymo respublikinių 

iniciatyvų, gausinamas ir atnaujinamas knygų fondas 

- Berniukams bus suteikta informacijos apie asmens higienos, lytinės 

elgsenos ir  psichologinės brandos ypatumus 

- Bendradarbiaudami  kursime patrauklią edukacinę erdvę, kurioje 

mokiniai mokysis tyrinėti, eksperimentuoti, ugdysis šiuolaikiniam 

gyvenimui aktualias kompetencijas 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio švietimo plano įgyvendinimas: 
- strateginio plano veiklos analizė 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (pagal 

parengtą schemą) 

Formuojamasis vertinimas 

- Mokiniams patiko. Galiu pasidalinti ... (mokytojų 

susirinkimuose pristatomas pavykęs ir pasiteisinęs 

metodas) 

- Kolegų pamokų stebėjimas : 

- kaip sekasi taikyti SEU idėjas pamokoje; 

- stebėtų pamokų aptarimas su kuruojančiu pavaduotoju 

ugdymui; 

- tolimesnių sprendimų priėmimas (susitarimai) mokytojų 

susirinkime 

- Tyrimas „Individuali mokinio pažanga“ 

- Mokytojų vertinimo sąsiuvinių ir mokinių Individualios 

pažangos planų patikra (grįžtamasis ryšys, pateikiama 

pažyma) 

 

Gruodis  

Paskutinis mėn. 

antradienis 

iki 15 d.  

 

Gruodis  

 

 

 

Gruodis 

 

 

 

 

1-8 d.  

28-30 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, S. 

Čibirkienė 

Mokyklos kaitos valdymo 

komanda 

Mokytojai  

 

 

- Atlikta analizė, kaip siekiame mokyklos strateginiame plane išsikeltų 

tikslų ir uždavinių. Analizė pristatyta bendruomenei, su kuria bus 

tariamasi, kaip optimaliau įgyvendinti tikslus ir uždavinius 

- Sistemingai planuojamos veiklos, analizuojami pasiekimai 

- Pateikta ataskaita apie Centre vykstantį veiklos kokybės įsivertinimą 

NMVA 

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

bendradarbiavimas. Didėja mokinių mokymosi motyvacija. 

- Stebėdami kolegų pamokas mokytojai  diskutuoja apie SEU šablono 

taikymą,  priima susitarimus dėl tobulintinų aspektų 

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio pasiekimams – numatomos 

priemonės, kaip gerinti pasiekimus 

- Išsiaiškinta, kaip įgyvendinami UP numatyti susitarimai, kaip 

mokytojai vykdo pateiktas rekomendacijas 



III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Gamtos mokslų diena  „Naujasis elementas“ 

(Komunikavimo integruojamoji programa) 

- Skaitymo strategijų taikymas, gerinant pradinio ugdymo 

mokinių skaitymo įgūdžius (mokymai ir pritaikymas) 

 - Kalėdinis karnavalas „Cirkas“ 

-  Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimas 

- „Metų knygos rinkimai 2015“ (knygų penketukų 

pristatymas) 

- Individualūs pokalbiai su mokytojais, kaip 

įgyvendinama Sveikatos ugdymo bendroji programa 

 (su šokio mokytoja dėl „Zumbos“ mankštos, su būrelių 

„Augu sveikas“, Sportuok ir tvirtėk“ vadovais, sveikatos 

priežiūros specialistu) 

 

4 d.   

 

Gruodis 

 

23 d.  

 

Gruodis  

 

Gruodis  

 

 

 

  

Mokytojos L. Budreikienė, V. 

Zubrickienė 

Direktoriaus pavadutojos 

ugdymui S. Čibirkienė, R. 

Miknaitienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Gižų kaimo bibliotekininkė N. 

Vaitūnaitienė 

Klasių vadovai 

Mokytojai  

 

-  Mokiniai išsakys savo idėjas, apgins savo požiūrį, mokysis  išklausyti 

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 ugdosi sėkmingai veiklai būtinas normas ir vertybes: 

gebėjimą klausytis pašnekovo, toleranciją dirbti kartu, realizuoti savo 

idėjas, bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai veikti, pasitikėti savimi 

- Mokytojai mokosi su kitais ir iš kitų. Skatinamas asmeninis 

tobulėjimas 

- Mokiniai skatinami  skaityti,  domėtis literatūros naujovėmis – parengta 

metų knygos rinkimams pristatytų knygų penketukų paroda 

- Kiekvienas mokytojas prisiima sau atsakomybę, kad mokiniai 

ugdytųsi sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas. Skatina 

mokinius rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

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

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Karjeros plano rengimas (6 kl.) 

- Mokinių gebėjimų interesų ir polinkių tyrimas. Kaip 

išsirinkti profesiją. Ar reikia iš anksto ruoštis? (7 kl.) 

- Pažintis su AIKOS (5 kl.) 

 

14 d. 

27 d. 

 

 

 

17 d.  

7 d.  

  

7 d.  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  S. Čibirkienė 

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 

- Numatys savo karjeros tikslus ir žingsnius jiems siekti 

- Mokiniai  planuos  savo ateitį. Išsiaiškins, kokia profesija labiausiai 

tinka pagal gebėjimus ir polinkius. 

- Atliks testus, įvardins savo polinkius 

 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Seminaras mokytojams  „Sumanus švietimas – 

įkvėpimas mokytis“ 

- Edukacinio filmo „Darželis, kuriame gera visiems“  

aptarimas  

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

- Mokymasis mokyklų partnerystės tinkle. Santykiai.  

 

10 d. 13.00 val.  

 

28 d.  

 

 

31 d. 

28-31 d.  

17 d. 14.00 val.  

Direktorė S. Černauskienė 

Psichologė V. Servutienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Ikimokyklinio ugd. gr. auklėtoja, 

priešmokyklinio ugd. pedagogė 

Grupių koordinatoriai 

ŠPT 

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. 

specialistė Ž. Žilinskienė 

- Mokytojai tobulins savo bendrąsias kompetencijas, įgytas žinias 

pritaikys ugdymo procese 

- Analizuojama pedagogo vaidmuo ir aplinkų kūrimo įtaka vaikų  

pažangai, priimami sprendimai dėl veiklos tobulinimo 

-  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. 

- Mokyklų  komandos dalinsis savo patirtimi, įžvalgomis 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų susirinkimai 

Mokytojų tarybos posėdis : 

 

Penktadieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Klasių vadovų metodinės grupės 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, priima 

susitarimus – gerėja mokinio ir mokytojo dialogas  

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Analizuojama, kaip sekasi įgyvendinti numatytus UP prioritetus, ką 



- dėl individualios mokinio pažangos 

- dėl vertinimo 

- dėl mokytojų veiklos įsivertinimo 

- Tėvų (globėjų, rūpintojų) visuotinis  susirinkimas „Kaip 

pagerinti vaikų mokymąsi?“ 

- Išplėstinis VGK posėdis dėl mokinių individualios 

pažangos  

- VGK posėdis dėl mokinių, nesilaikančių susitarimų 

- Pagrindinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas 

„Nuo paprasto iki sudėtingo“ 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Adventinės popietės klasėse 

- Aktyvios pertraukos (veda 10 kl.) 

- Renginys „Aš galiu tai...“ 

- Vakaronė su tėvais (globėjais, rūpintojais) „Staigmena“ 

Projektas „Mes pareiginga šeima“: 

 - apklausa „Ar esame pareigingi?“ (fokus grupės - 

mokiniai ir jų tėvai) 

- užsiėmimai tėvams ir mokiniams „Mano jausmai – 

dovana ar paslaptis?“ (fokus grupė – spec. ugdymosi 

poreikių turintys  mokiniai ir jų tėvai) 

- Mokymai-patirtis „SEU pamokos šablono taikymas 

pamokoje“ 

11 d.  

 

 

15 d. 

 

4 d.  

 

13 d.  

30 d.  

 

 

 

23 d.  

Penktadieniai 

3 d.  

23 d.  

 

Gruodis  

 

 

 

 

30 d.  

pirmininkė E. Plečkaitienė 

VGK 

Mokytojai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo mokytojų 

grupė 

5-10 klasių vadovų grupė 

 

  

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

 

 

 

 

 

Dalyko mokytojų tinkliukas  (II) 

reikia tobulinti 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokomi, kaip padėti vaikui ugdytis. 

Priimami su kiekvienu tėvu individualūs susitarimai, kurie įtakos vaiko 

ugdymosi rezultatus.  

- Aptariama individualių konsultacijų veiksmingumas, mokinių padaryta 

pažanga, sudaromos kito mėnesio mokinių grupės 

- Išsiaiškinamos netinkamo elgesio priežastys, priimami sprendimai 

- Aptariama ir mokomasi, kaip sudaryti tinkamai 

kontrolines/diagnostines užduotis, mokytojams teikiama pagalba  

- Puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Tėvai didžiuosis savo vaikais, 

domėsis jų veiklomis  

- Gerėja bendruomenės narių tarpusavio santykiai, didėja pasitikėjimas 

savimi ir kitais 

- Mokiniai atskleis savo pomėgius, didės jų savivertė. Ugdysis 

iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmeninė kompetencijos.  

-  Tėvai (globėjai, rūpintojai) turiningai leis laisvalaikį su savo vaikais, 

geriau juos pažins, vaikai jausis laimingi, gerės tarpusavio santykiai. 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus išsamią informaciją apie mokinių 

daromą pažangą, elgesį. Teiks savo pasiūlymus įvairiais klausimais. 

Gerės mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) tarpusavio 

santykiai. 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) aktyviai įsitrauks į projekto veiklą, drauge 

su vaiku ugdysis pareigos jausmą, atsakomybę už save ir aplinkinius, 

mokysis atvirai bendrauti, išsakys savo jausmus, gerės tarpusavio 

supratimas. 

- Pasidalinta patirtimi, kaip sekasi taikyti SEU pamokos šabloną, 

pateiktos rekomendacijos padėsiančios mokytojams pritaikyti šabloną 

savo pamokose. 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Likučių skaičiavimas, tikslinimas, metų užbaigimas 

- Viešieji pirkimai (visoms prekių kategorijoms)                                            

- Viešųjų pirkimų ataskaitų perdavimas                                                          

- Gyvatvorės rovimas  

 

 

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

  

- Aptartos praėjusių metų išlaidos, surinktos pajamos. Naujų metų 

išlaidų aptarimas. 

- Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Kuriama jauki, saugi ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 

 

 

 

 


