
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Sausio  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 

vasario mėnesio plano sudarymas 

Žingsniai, padėsiantys tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„prisijaukinti“  el. dienyną: 

- analizė, kiek tėvų ir kaip dažnai naudojasi el. dienynu; 

- tėvų skatinimo  naudotis el. dienynu plano parengimas 

Konkursas 5-10 kl. mokinims „Renkuosi sveikatą”: 

- grupių sudarymas 

- trumpametražinių filmų kūrimas 

- filmų peržiūra ir vertinimas 

- Akcija bibliotekos fondo pildymui „Knygnešiai 2016“ 

Edukacinių erdvių kūrimas:  

-  Pojūčio tako ir Svajonių sodo aprašų  parengimas 

- suplanuotų edukacinių erdvių kūrimas klasėse 

(individualūs pokalbiai su mokytojais pagal pažymos 

rezultatus ) 

 

29 d. 

 

29 d.   

 

  

 

iki 15 d.  

iki 28 d.  

Sausis 

 

 

 

 

Sausis 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Socialinė pedagogė E. Šataitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

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 

- Atlikus analizę sužinosime, kiek tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kaip dažnai 

naudojasi el. dienynu, parengsime planą, padėsiantį aktyviau tėvus 

(globėjus, rūpintojus) naudotis el. dienynu 

- Ugdysis mokinių kūrybiškumas, neigiamos nuostatos į žalingus 

įpročius, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, bendruomeniškumas, vyks 

bendradarbiavimas, prasmingai bus leidžiamas laisvalaikis 

- Aktyviai prisijungiama prie bibliotekų fondų pildymo respublikinių 

iniciatyvų. Gausinamas ir atnaujinamas knygų fondas. 

- Pagal sukurtus kriterijus klasės parengs aprašus. Aprašai bus talpinami 

mokyklos internetinėje svetainėje naujai sukurtoje skiltyje. 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio švietimo plano įgyvendinimas 

- Komandos, mokinių pasiekimų gerinimui 

atsižvelgiant į PUPP ir standartizuotų testų 

rezultatus, sudarymas 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

Formuojamasis vertinimas 

- Mokiniams patiko. Galiu pasidalinti ... (mokytojų 

susirinkimuose pristatomas pavykęs ir pasiteisinęs 

metodas) 

- Tyrimas „Mokausi mokytis“ (rezultatai aptariami 

pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

posėdyje) 

- Ilgalaikiai ugdymo planai (pažyma) 

- Pamokų stebėjimas „Namų darbų tikslingumas“ 

- Tyrimas „Namų darbai“ (rezultatai pristatomi mokytojų 

susirinkime) 

 

Sausis  

 

 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

Sausis  

 

 

 

Sausis 

 

Sausis  

 

 Sausis  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, S. 

Čibirkienė 

Mokyklos kaitos valdymo 

komanda 

Mokytojai  

 

 

- Sudaryta komanda, susitarta dėl tolimesnių veiklų 

- Sistemingai planuojamos veiklos, analizuojami pasiekimai 

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

bendradarbiavimas. Didėja mokinių mokymosi motyvacija. 

- Palyginsime dviejų metų rezultatus, analizuosime, ar didėja mokinių 

mokymosi motyvacija 

- Išsiaiškinsime, kaip mokytojai laikosi susitarimų, numatytų mokyklos 

UP, kaip atsižvelgia į pateiktas rekomendacijas pažymose 

- Analizuosime, ar skiriami namų darbai  įtakoja mokinių pasiekimus, ar 

tėvai (globėjai, rūpintojai) vykdo susitarimus dėl namų darbų 

- Sužinosime, kaip vykdome UP 74.3 punktą (integruotų pamokų 

vedame per metus 5-10 %) 

- Išanalizavę stebėtų pamokų protokolus, priimame susitarimus dėl 

tobulintinų aspektų 

 

 



- Integruotų veiklų vykdymas (pažyma apie pravestas 

pamokas) 

- Kolegų pamokų stebėjimas : 

- pamokų stebėjimo protokolų analizavimas; 

- tolimesnių sprendimų priėmimas (susitarimai) mokytojų 

susirinkime 

Sausis  

Sausis  

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Matematikos diena „Matematiką suvokiu protu ir 

širdimi“ (Mokymosi mokytis integruojamoji programa) 

- Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

-  Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimas 

- „Metų knygos rinkimai 2015“ 

- Iniciatyva „Viena knyga man – kita tėveliams “ 

- Lietuvių k., užsienio k., matematikos bandomųjų 

pasitikrinamųjų testų rašymas (10 kl.) 

- Lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų, socialinių 

mokslų pasitikrinamieji darbai 8 klasėje 

- Ciklo pamokų „Laisvė praeityje, dabartyje ir ateityje“ 

stebėjimas ir aptarimas 

 

26 d.  

 

13 d.  

 

 

 

18-22 d.  

 

25-29 d.  

 

Sausis 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui S. Čibirkienė, R. 

Miknaitienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Mokytojos A. Bagdonaitė, R. 

Ražukienė, R. Rucevičienė, V. 

Zubrickienė, L. Budreikienė 

10 kl. mokiniai 

-  Pažvelgę į matematiką  „kitomis akimis“,  tikslingai ir prasmingai 

praleis laiką 

- Mokiniai organizuos akciją – ugdysis atsakomybė, pilietiškumas, 

iniciatyvumas 

- Mokytojai mokosi su kitais ir iš kitų. Skatinamas asmeninis 

tobulėjimas.  

- Mokiniai skatinami  skaityti,  domėtis literatūros naujovėmis – parengta 

metų knygos rinkimams pristatytų knygų penketukų paroda 

- Skatinamas glaudesnis  mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendravimas ir bendradarbiavimas. Tėvai ir vaikai turiningai bendrauja. 

-  Išsiaiškinama tobulintinos  sritys,  kur  reikalinga pagalba, numatomi 

tolimesni žingsniai mokinio pasiekimams gerinti 

- Formuojamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, mokiniai ugdosi 

pilietines ir tautines vertybes, gerbia savo šalies istoriją 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Teigiamo mikroklimato formavimas 

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Valandėlė,, Piešiu, kuo norėčiau būti“ (1 kl.) 

- Klasės valandėlė „Aš esu“ (2 kl.) 

- Klasės valandėlė ,,Mano svajonių profesija“ (3 kl.) 

- Mūsų tėvų profesijos“, „Mano svajonių profesija“ (8 

kl.) 

- Išvyka į UAB „Mantinga“ (9 kl.) 

- Mokinių dažniausiai skaitomų knygų „Populiariausios 

bibliotekos knygos“  rinkimai 

- Šaškių savaitė 

- Etnografinis tyrimas 

 

29 d.  

 

 

 

21 d. 

26 d. 

20 d. 

19 d.  

 

Sausis  

Sausis 

18-22 d.  

 

Sausis  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  S. Čibirkienė 

Klasių vadovai  

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Socialinė pedagogė E. Šataitė 

- Mokytojai reflektuoja savo veiklą - didėja atsakomybė, gerėja 

tarpusavio santykiai 

- Aptarę, kuo norėtų būti, nupieš piešinį, pristatys savo piešinius, suruoš 

piešinių parodėlę, mokysis bendrauti 

- Ras informacijos ir kūrybiškai pristatys savo svajonių profesiją 

- Mokiniai pristatys savo tėvų profesijas. Įvardins profesijų privalumus ir 

trūkumus. Išsiaiškins, ar tėvų profesijos paklausios šiais laikais.  

- Mokiniai  planuos  savo ateitį. Išsiaiškins, kokia profesija labiausiai 

tinka pagal gebėjimus ir polinkius. 

- Mokiniai susipažins su UAB „Mantinga“ veikla,  išsiaiškins, kokių 

profesijų atstovai dirba šioje bendrovėje, kokie išsilavinimo reikalavimai 

jiems keliami, kokios karjeros perspektyvos.  

- Parengti ir bibliotekos stende pristatyti populiariausių (20 knygų) 

pusmečio  knygų sąrašai, mokinių rekomendacijos. Atsižvelgiant į 

mokinių  skaitymo poreikius, tikslingai pildomi ir atnaujinami 

bibliotekos fondai 

- Mokiniai turiningai leidžia laiką pertraukų metu, laikosi susitarimų ir 

taisyklių, mokosi pagarbos vienas kitam. 

- Analizuojama, kaip kinta mokinių elgesys, kokie teigiami pokyčiai 

pastebimi. Daromos išvados, numatomi tolimesni žingsniai 



V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

 

29 d. 

25-29 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Grupių koordinatoriai 

 

-  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 

 - Klasių vadovų susirinkimai 

- Mokinių tarybos  susirinkimai 

- Metodinių grupių posėdis „Santykiai“ 

- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Dokumentų (tėvų susirinkimų  protokolų, suvestinių) 

analizė 

- Aktyvios pertraukos (veda 10 kl.) 

Projektas „Drauge mes jėga“: 

 - akcija „Pabūkime kartu – pažinkime geriau“ (fokus 

grupė 7-8 klasių mokiniai ir jų šeimos nariai) 

 

Penktadieniais 

   Pirmadieniais 

Trečiadieniais  

8 d. 

27 d.  

 

 

Sausis  

Kiekvieną 

penktadienį 

 

18-29 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė E. Plečkaitienė 

VGK 

Mokytojai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 

5-10 klasių vadovų grupė 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, priima 

susitarimus – gerėja mokinio ir mokytojo dialogas  

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Mokytojai dalinasi patirtimi, kaip kuriami santykiai su kolegomis, su 

mokiniais. Bus išsiaiškinta,  kas įtakoja  gerų santykių formavimąsi. 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami aktyviai dalyvauti mokyklos 

gyvenime, kartu su mokytojais ir vaikais kuria saugią ir jaukią mokyklą 

- Pamatuotas įvykęs (neįvykęs) pokytis, pasitikrinama, ar teisingu keliu 

einama 

- Mokiniai įsitrauks  į organizuojamas veiklas pertraukų metu. Ugdysis 

iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmeninė kompetencijos 

- Mokinių šeimos įtraukiamos į bendrą veiklą, gerėja santykiai tarp 

vaiko ir tėvų  

 

- Pareigybių sąrašo ruošimas 

- Mokytojų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašo 

ruošimas 

- Finansinės būklės ataskaitos ruošimas (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- Veiklos rezultatų ataskaitos ruošimas (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- Pažymos dėl sukauptų finansavimo pajamų ir sukauptų 

grąžintinų finansavimo sumų ruošimas 

- Pažymos dėl gautinų, gautų ir grąžintinų finansavimo 

sumų ruošimas 

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ruošimas 

(taip pat ir internetinis variantas) 

- Internetinei svetainei paruošti darbuotojų vidutinį darbo 

užmokestį už ketvirtį. 

- Statistinės ataskaitos KS-02 ruošimas (metinė) 

- Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo 

užmokesčiui vykdymą (forma Nr. B-1) metinė 

- Darbų saugos dokumentų peržiūra                                                            

- Patalpų remonto planavimas 

 

Sausis  

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 

- Patvirtinta pareigybių sąrašas ir tarifinis sąrašas. Pateiktos  ataskaitos 

savivaldybei. 

 

 



 


