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Kovo  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: 

- suteikti prisijungimus jų neturintiems tėvams 

(globėjams, rūpintojams), juos apmokyti 

- pateikti popierines II trimestro mokinių pažangos 

ataskaitas visiems tėvams, kurie nesijungia prie el. 

dienyno 

- teikti informaciją apie vaiko pasiekimus  kas mėnesį 

popieriniu variantu tėvams (globėjams, rųpintojams), 

kurie neturi galimybių prisijungrti prie el. dienyno 

Mokyklą kuriu  Aš: 

- apskrito stalo diskusija „Mokyklą kuriu aš” (klasių 

seniūnai) 

- stendo „SMURTAUTI NEGALIMA DRAUGAUTI“ 

leidimas (focus grupė) 

- akcija „Eikš ir tu“ 

Edukacinių erdvių kūrimas: 

- Svajonių sodo lentelių pritvirtinimas 

- Paukščių tako įrengimas 

-  dirvos gėlynams ruošimas, gėlių sėjimas, daiginimas 

- „Vaikystės pasakos“  kūrimas 

- sukurtų edukacinių erdvių  klasėse  tobulinimas, naujų 

erdvių kūrimas  

 

31 d. 

 

25 d.   

 

Kovo mėn. 

 

 

 

Iki 3 d. 

 

 

Kiekvieno mėn. 

1 savaitę 

 

 

14 d.  

 

15 d.  

 

14-18 d. 

Kovo mėn.  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Direktorė S. Černauskienė 

Socialinė pedagogė E. Šataitė 

Ūkinė grupė 

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 

- Gavę prisijungimus tėvai (globėjai, rūpintojai) bus apmokyti, kaip rasti 

informaciją el. dienyne apie vaiko pasiekimus. Visi tėvai (globėjai, 

rūpintojai) laiku gaus informaciją apie vaiko pasiekimus – gerės 

tarpusavio supratimas, pasitikėjimas 

- Bus formuojamas atsakomybės už savo elgesį jausmas, skatinamas 

bendruomeniškumas. Ugdysis pozityvaus bendravimo ir problemų 

sprendimo gebėjimus – gerės bendra mokinių emocinė savijauta. 

- Bendradarbiaujant bus sukurtos patrauklios edukacinės erdvės, kuriose 

mokiniai patirs pažinimo džiaugsmą, tyrinės, eksperimentuos, mokysis 

spręsti gyvenimiškas problemas, ugdysis šiuolaikiniam gyvenimui 

aktualias kompetencijas 

- Lentelės su aprašais bus pritvirtintos Svajonių sode prie kiekvieno 

sodinuko. Mokiniai sužinos informaciją apie kiekvieną sodo augalą. 

- Kiekvienas mokytojas prisiims įsipareigojimus, ką ir kaip tobulins savo 

erdvėje 

 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio švietimo plano įgyvendinimas 

Veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą schemą): 

-  veiklos kokybės įsivertinimo komandos sudarymas 

- Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės  

įsivertinimo modelio ir rodiklių bei  rekomendacijų 

analizavimas 

 

Kovo mėn.  

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Mokyklos kaitos valdymo 

komanda 

- Sudaryta komanda, parengtas veiklos įsivertinimo žingsnių planas. 

Susitarta dėl  kiekybinių vertinimo rodiklių, vertinimo kriterijų.  

- Kartu su mokytojais  ieškosime būdų, kaip didinti mokinių individualią 

pažangą, mokytojais prisiims sau įsipareigojimus 

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio pasiekimams – numatomos 

priemonės, kaip gerinti pasiekimus. Auga motyvacija,  didėja individuali 



- platusis visuminis įsivertinimas 

Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo komandos 

veikla: 

-   tikslinės grupės susirinkimas ‚Kaip šalinsime 

spragas?“ 

- ugdymosi pasiekimų gerinimo plano rengimas 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

Formuojamasis vertinimas 

Tyrimas „Individuali mokinio pažanga“ (pristatatoma 

mokytojų tarybos posėdyje) 

Tyrimas „Mokymosi motyvacija“ (pristatoma mokytojų 

metodinėse grupėse) 

- Pamokų stebėjimas: „Namų darbų tikslingumas“, 

„Ugdymo turinio diferencijavimas“ 

- Tyrimas „Namų darbai“ (rezultatai pristatomi mokytojų 

susirinkime) 

 

 

 

2 d. 

 

 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

Iki 15 d.  

 

Kovo mėn.  

 

Kovo mėn.  

Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimo komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

Mokytojai  

 

 

mokinio pažanga. Analizuosime, kaip laikomės priimtų susitarimų, kaip 

jie įtakoja mokinių pasiekimus. 

- Išsiaiškinsime, kas labiausiai įtakoja mokinių mokymosi motyvaciją, 

sulyginsime su praėjusiais metais, padarysime išvadas 

- Analizuosime, kaip 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 

- Mokytojai, planuodami pamoką, atsižvelgs į tyrimo rezultatus ir 

priimtus susirinkime susitarimus – didės mokytojų atsakomybė,  gerės 

mokinių pasiekimai 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- IT ir biologijos projektas  „Žemė – mūsų planeta“ 

(Darnaus vystymosi  integruojamoji  programa) 

- Konkursas „Švari kalba – švari galva“ 

 Ruošimasis rajoninei mokinių darbų konferencijai  

„Mano darbai – tai mūsų ateitis“ 

- idėjų gryninimas 

- paraiškų pateikimas 

- scenarijaus rašymas 

 

18 d.  

 

7-10 d.  

 

 

Kovo mėn. 

Iki 25 d.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Mokytojos L. Klimčiauskaitė, V. 

Zubrickienė 

Tėvų klubas 

Aptarnaujantis personalas 

A. Bagdonaitė 

- Mokiniai kartu su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 

aptarnaujančiu personalu kurs  mokymosi erdves – ugdysis 

kūrybiškumas, bendruomeniškumas, meilė gamtai, bus puoselėjama 

jauki, skatinanti tyrinėjimą mokykos-daugiafunkcio centro aplinka 

- Mokiniai formuosis taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos įgūdžius. 

Internetinėje erdvėje naudos lietuviškus rašmenis. 

- Ugdysis mokinių dalykinės ir bendrosios (asmeninė, komunikavimo, 

mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybiškumo) kompetencijos,  bus 

skatinamas mokinių aktyvumas, lyderystė. 

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 

- Žaidžiame domino 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

-  „Mano tėveliai dirba...“ (2 kl.) 

- „Gal ir aš galėčiau ką nors pagaminti“  (3 kl.) 

-  „Užaugęs norėčiau būti...“ (5 kl.) 

- Mokausi žaisdamas – darbas kavinėje, picerijoje“ (4 kl.) 

- Savo gyvenimo aprašymo kūrimas (9 kl.) 

 

25 d.  

 

 

7-10 d.  

 

 

 

16 d. 

3 d.  

14  d.  

24 d.  

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

Klasių vadovų metodinė grupė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Socialinė pedagogė E. Šataitė 

Klasių vadovai 

- Mokytojai reflektuoja savo veiklą - didėja atsakomybė, gerėja 

tarpusavio santykiai 

- Analizuojama, kaip įgyvendinama programa, koks poveikis mokinių 

pozityviam elgesiui 

- Mokiniai pasirenka tinkamiausią veiklą atsipalaidavimui pertraukų 

metu, pozityviai bendrauja 

- Mokiniai įgys daugiau informacijos apie savo tėvų profesijas. Žinos 

profesijų privalumus ir trūkumus.  Išsiaiškins, ar tėvų profesijos 

paklausios šiuo metu. 

- Ugdysis pasitikėjimą savo jėgomis, atsakomybę, gebėjimą pristatyti 

savo gaminį draugams 

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

- Susipažins su Marijampolės PRC teikiamomis programomis, 



- Susitikimas su Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus 

pedagogais (10 kl.) 

- Išvyka į Marijampolės PRC (dalyvavimas atvirų durų 

dienose) (10 kl.) 

9 d. 

 

 10-14 d. 

(pasirinktinai) 

mokymosi galimybėmis, karjeros perspektyvomis, privalumais. 

Susipažins su PRC aplinka.  

 

 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas 

- Respublikinė teorinė-praktinė  konferencija 

„Ugdymo(si) aplinkos įtaka mokinio asmeniniam 

tobulėjimui“ 

- Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimas 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

 

 

24 d. 10 val. 

 

 

25 d.  

 

31 d.  

29-31 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Vilkaviškio r. Švietimo, sporto ir 

kultūros skyrius, ŠPT 

Grupių koordinatoriai 

- Dalyviai tobulins profesines (ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokymo(si) 

proceso valdymo) ir bendrąsiais (reflektavimo ir mokymosimokytis, 

komunikacinę ir informacijos valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo) kompetencijas 

- Mokytojai tobulins savo bendrąsiais kompetencijas, įgytas žinias 

pritaikys ugdymo procese. Skatinamas asmeninis tobulėjimas 

- 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 

(Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašas) 

 - Klasių vadovų susirinkimai (socialinės veiklos 

organizavimas (refleksija), mokyklos simbolika) 

- Mokinių tarybos  susirinkimai 

Mokytojų tarybos  posėdis: 

- individuali mokinių pažanga 

- strateginio švietimo  plano analizės už 2015 m. 

pristatymas 

- finansinė ataskaita už 2015 m.  

- VGK posėdis dėl spec. Ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimų 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Atviros pamokos vedamos pagal SEU pamokos šabloną 

- Aktyvios pertraukos (veda 6 kl.) 

- Renginys „Kaziuko mugė“ 

- Tėvų savaitė „Bendradarbiavimas vardan vaiko 

sėkmės“ (atvirų pamokų vedimas, individualios pažangos 

aptarimas, trišalių sutarčių sudarymas) 

Projektas „Drauge mes jėga“: 

 

Penktadieniais 

 

 

   Pirmadieniais 

 

Trečiadieniais   

17 d.  

 

 

 

 

21 d.  

 

 

 

Kovo mėn.  

 

4 d. 12.30 val.  

14-18 d.  

 

 

14-18 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė E. Plečkaitienė 

VGK 

Soc.pedagogė E. Šataitė 

Mokytojai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 

 

 

 

Dalyko mokytojų grupė (I) 

5-10 klasių vadovų grupė 

Pradinių klasių mokytojų grupė 

Kaimo bendruomenė 

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, teikia 

siųlymus kitiems mokslo metams,  priima susitarimus – gerėja mokinio 

ir mokytojo dialogas  

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Pristatyta analizė, kaip siekiame strateginiame plane išsikeltų tikslų ir 

uždavinių. Diskutuojama, kaip mokytojai prisiimtus susitarimus taiko 

pamokose, ar gerėja mokinių individuali pažanga.  Tariamasi, kaip 

optimaliau įgyvendinti tikslus ir uždavinius. 

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

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

- Mokiniai įsitrauks  į organizuojamas veiklas pertraukų metu, patys 

imsis iniciatyvos. Ugdysis iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmeninė 

kompetencijos.  

- Puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

artimiau bendrauja su vaikais, kartu ruošiasi mugei, į veiklas įsitraukia 

kaimo bendruomenė - šiltėja tarpusavio santykiai. Į  

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus išsamią informaciją apie vaikų daromą 

pažangą, elgesį. Teiks savo pasiūlymus įvairiais klausimais. Gerės 

mokytojų, mokinių ir tėvų tarpusavio santykiai.  

 



- bendradarbiavimo diena „Mano šeima – mano tvirtovė“ 

(5-6 kl.) 

 

- Dokumentų archyvavimas 

- Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos ruošimas (metinė) 

- Medžių genėjimas, pjovimas.                                                                          

- Viešųjų pirkimų plano tvirtinimas    

- Darželio teritorijos tvėrimas      

- Turto inventorinimas                                                 

 

Kovo mėn.  

 

 

 

 

Iki 18 d.  

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 Sekretorė A. Arbataitienė 

  

- Suarchyvuoti dokumentai, sutvarkytas ir atsakingai prižiūrimas 

mokyklai-daugiafunkciam centrui priklausomas turtas 

 Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Ugdymas vyksta jaukioje ir saugioje aplinkoje 

 

 

 


