
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Vasario  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 

kovo 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 

- Filmas „Du bokalai pilzeno alaus” 

Akcija “Pastebėkime gera” 

Edukacinių erdvių kūrimas:  

-  Pojūčio tako ir Svajonių sodo lentelių pritvirtinimas 

- Medžio istorijos aprašų parengimas 

 

29 d. 

 

26 d.   

 

  

 

iki 03 d.  

iki 10 d.  

Vasaris  

 

 

 

 

4-12 d. 

Vasaris  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Direktorė S. Černauskienė 

Socialinė pedagogė E. Šataitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Mokytoja V. Zubrickienė  

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 

- 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 

- Reflektuodami grupelėse mokiniai pasidalins savo patirtimi, kokie 

jausmai ir mintys kilo, kokia galėjo būti filmo pabaiga, laiku padarius 

teisingą sprendimą. 

- Išmoksime pastebėti mažus, bet gerus  ir svarbius dalykus – gerės 

mokyklos mikroklimatas 

- Lentelės su aprašais bus pritvirtintos Svajonių sode prie kiekvieno 

sodinuko. Mokiniai sužinos informaciją apie kiekvieną sodo augalą. 

- Parengti aprašai apie parke augančius medžius 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio švietimo plano įgyvendinimas 

Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo komandos 

veikla: 

- lietuvių k., matematikos, užsienio k., gamtos mokslų, 

socialinių mokslų pasitikrinamųjų darbų  (2, 4, 6, 8, 10 

klasės) analizė 

- ugdymosi pasiekimų gerinimo plano parengimas 

-  tikslinės grupės susirinkimas ‚Kaip šalinsime spragas?“ 
- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

Formuojamasis vertinimas 

- Pamokų stebėjimas: „Namų darbų tikslingumas“, 

„Ugdymo turinio diferencijavimas“ 

- Tyrimas „Namų darbai“ (rezultatai pristatomi mokytojų 

susirinkime) 

 

Vasaris 

 

1-12 d.  

 

 

17-23 d.  

25 d. 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

Vasaris 

Vasaris  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Mokyklos kaitos valdymo 

komanda 

Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimo komanda 

Mokytojai  

 

 

- Išanalizavę mokinių darbus, padarysime išvadas,  ieškosime būdų, kaip 

didinti mokinių individualią pažangą 

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

tėvai (globėjai, rūpintojai) vykdo susitarimus dėl namų darbų 

- Stebima, kaip užduotys pritaikomos skirtingų poreikių mokiniams, kaip 

organizuojama veikla pamokoje, kokia daroma individuali pažanga 

- Analizuosime, kaip laikomės priimtų susitarimų, kaip jie įtakoja 

mokinių pasiekimus 

 



- Pradinių klasių mokinių sąsiuvinių patikra (grįžtamasis 

ryšys) (surašyta pažyma) 

17-19 d.  

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Istorijos diena „Pasakoju Lietuvą“ (Etninės kultūros 

bendroji programa) 

- Iniciatyva „Viena knyga man – kita tėveliams “ 

- Konkursas „Švari kalba – švari galva“ 

- Saugaus interneto savaitė 

- Akcija „Skaitau knygelę su mama“ ( 2-as  etapas) 

- Ciklo pamokų „Laisvė praeityje, dabartyje ir ateityje“ 

stebėjimas ir aptarimas 

 

12 d. 

 

Vasaris 

22-26 d. 

8-12 d. 

Vasaris  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Mokytoja R. Rucevičienė 

 

-  Pažins ir vertins savo tautos tradicinę kultūrą, ugdysis vertybines 

nuostatas -  pilietiškumą, atsakomybę,  pagarba krašto istorijai 

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

bendravimas ir bendradarbiavimas - akcijoje dalyvaujantys mokiniai 

drauge  su tėveliais perskaito bent 1 knygą ir atlieka pateiktas užduotis 

- Mokiniai saugiai ir atsakingai elgsis internetinėje erdvėje 

- Tėvai ir vaikai turiningai bendrauja, gerėja tarpusavio santykiai 

- 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?“  

- 5-7  klasių  valandėlių pagal Lions-Quest Gyvenimo 

įgūdžių programą „Pokyčiai ir iššūkiai“ vedimas 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

-  „Norėčiau būti..“ (6 kl.) 

- „Ką mums pataria tėvai“ (7 kl.) 

-  „Aš esu“ (2 kl.) 

- Išvyka į UAB „Mantinga“ (9 kl.) 

 

 

29 d.  

Vasaris  

 

 

 

 

10 d.  

22 d.   

3 d.  

24 d.  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

Klasių vadovų metodinė grupė 

Socialinė pedagogė E. Šataitė 

Klasių vadovai 

- Mokytojai reflektuoja savo veiklą - didėja atsakomybė, gerėja 

tarpusavio santykiai 

- Analizuojama, koks klasės mikroklimatas, kokie  teigiami pokyčiai 

vyksta klasėje 

- Mokiniai pristatys savo pasirinktą profesiją, įvardins jos privalumus 

- Mokiniai įgys daugiau informacijos apie savo tėvų profesijas. Žinos 

profesijų privalumus ir trūkumus.  Išsiaiškins, ar tėvų profesijos 

paklausios šiuo metu. 

. Įvardins savo stipriąsias puses, polinkius, numatys, ką ir kaip  tobulins 

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

profesijų atstovai dirba šioje bendrovėje, kokie išsilavinimo reikalavimai 

jiems keliami, kokios karjeros perspektyvos. 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas 

- Seminaras „Visuminio ugdymo teorija ir praktika“ 

Kolegų pamokų stebėjimas : 

- pamokų stebėjimo protokolų analizavimas; 

- tolimesnių sprendimų priėmimas (susitarimai) mokytojų 

susirinkime 

- Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimas 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

- Tinklų koordinatorių  refleksija „Iššūkį įgyvendinant“ 

 

18 d. 10 val. 

 

Vasaris  

 

 

19 d.  

 

29 d. 

22-26 d.  

29 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Šiaulių Gegužių progimnazijos 

direktorė S. Baranauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

D. Eikelienė, R. Ražukienė 

Grupių koordinatoriai 

 

-  Mokytojai tobulins savo bendrąsiais kompetencijas, įgytas žinias 

pritaikys ugdymo procese 

- Išanalizavę stebėtų pamokų protokolus, priimame susitarimus dėl 

tobulintinų aspektų, vyksta mokymasis vieni iš kitų 

- Skatinamas asmeninis tobulėjimas 

- Skatinama lyderystė, atsakomybė, aktyvumas, paties mokymasis ir 

mokymasis vienas iš kito. Ugdomas gebėjimas džiaugtis savo ir kitų 

sėkme 

- Mokysimės, kaip ugdymo procesą paversti tokiu, kad kiekvienas 

jaustųsi laimingas, o ugdymas įgytų ir kitokią prasmę – ne tik perteikti 

žinias ir ugdyti gebėjimus, bet ir ugdyti žmoguje žmogų 

- 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: 

- diskusija „Noriu ir galiu“ 

Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos  posėdžiai: 

- strateginio švietimo  plano analizės už 2015 m. 

pristatymas 

- finansinė ataskaita už 2015 m.  

- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Atviros pamokos vedamos pagal SEU pamokos šabloną 

- Aktyvios pertraukos (veda 5 kl.) 

- Projektas „Šviesoforo akys“ 

- Šaškių varžybos pradinukams 

 

 

Penktadieniais 

   Pirmadieniais 

Trečiadieniais  

 10 d.  

18 d., 23 d.  

 

 

5 d.  

 

 

Vasaris  

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė E. Plečkaitienė 

VGK 

Mokytojai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

Dalyko mokytojų grupė (I) 

5-10 klasių vadovų grupė 

Pradinių klasių mokytojų 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 

- Mokiniai savanoriškai įsitrauks į naujų ugdymosi aplinkų kūrimą, teiks 

idėjų, padedami mokytojų jas kūrybiškai realizuos 

- Pristatyta analizė, kaip siekiame moklyklos strateginiame plane 

išsikeltų tikslų ir uždavinių. Tariamasi, kaip optimaliau įgyvendinti 

tikslus ir uždavinius 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami aktyviai dalyvauti mokyklos 

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

- Stebėdami pamokas  tevai (globėjai, rūpintojai) daugiau sužinos apie 

ugdymo procesą, taps glaudesni santykiai tarp tėvų, mokytojų, mokinių 

- Mokiniai įsitrauks  į organizuojamas veiklas pertraukų metu. Ugdysis 

iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmeninė kompetencijos 

- Bendradarbiaudami su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaikai gilins 

saugaus eismo žinias ir įgūdžius 

- Mokiniai turiningai leidžia laisvalaikį, gerėja tarpusavio santykiai 

 

- Prasideda V‘SAKIS (internetinė programa) 

informacijos vedimas 

- Patvirtintos sąmatos ruošimas 

- Metinės gyventojų pajamų mokesčio ataskaita 

- Mokyklos paso pildymas                                                                              

- Techninė MB 308  RVM 310 apžiūra 

- Šakų  genėjimas 

- Stogo remontas 

 

Vasaris  

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

  

-  Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Laiku teikiama informacija apie panaudotas lėšas 

- Mokiniai saugiai vežami į mokyklą ir namus 

- Ugdymas vyks jaukioje ir saugioje aplinkoje 

 


