
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Balandžio  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 

- Medžiagos  laikraščiui „Spindulys“ ruošimas 

Žingsniai, padėsiantys tėvams (globėjams, rūpintojams) 

„prisijaukinti“  el. dienyną: 

- suteikti prisijungimus jų neturintiems tėvams 

(globėjams, rūpintojams), juos apmokyti 

- teikti informaciją apie vaiko pasiekimus  kas mėnesį 

popieriniu variantu tėvams (globėjams, rųpintojams), 

kurie neturi galimybių prisijungrti prie el. dienyno 

-  klasių vadovai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) 

2 kartus per mėnesį  apie vaiko pasiekimus ir elgesį el. 

dienyno skiltyje „Pranešimai“ 

Edukacinių erdvių kūrimas: 

- Svajonių sodo lentelių pritvirtinimas 

- Paukščių tako įrengimas 

-  dirvos gėlynams ruošimas, gėlių daiginimas 

- „Vaikystės pasakos“  kūrimas 

- sukurtų edukacinių erdvių  klasėse  tobulinimas, naujų 

erdvių kūrimas (pokalbiai su mokytojais, pažymos 

surašymas) 
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Balandžio mėn.  

 

 

1 savaitė 

 

 

Iki 5 d.  

 

 

Iki 15 d. 

Iki 30 d.  

 

Balandžio  mėn.  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė. E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

Direktorė S. Černauskienė 

L. Klimčiauskaitė 

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 

- Mokiniai kartu su mokytoja aptaria laikraščio skiltis, renkama ir 

sisteminama  medžiaga  

- 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, Paukščių take prie kiekvieno inkilo. Mokiniai sužinos 

informaciją apie kiekvieną sodo augalą ir iškeltą inkilą.  

- Kiekvienas mokytojas prisiims įsipareigojimus, ką ir kaip tobulins savo 

erdvėje 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą 

schemą): 

-  veiklos kokybės įsivertinimo komandos susitikimai 

- diskusijos  su mokytojais, mokiniais, tėvais dėl 

problemos identifikavimo 

- ataskaitos apie problemos sprendimą 2015 -2016 m. m. 

parengimas 

Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo komandos 

veikla: ugdymosi pasiekimų gerinimo plano rengimas 

 

 

Balandžio mėn.  

Iki 15 d.  

 

 

 

Balandžio mėn. 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

Mokyklos kaitos valdymo 

komanda 

Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimo komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

- Pristatyta ataskaita, kaip sekėsi įgyvendinti išsikeltą iššūkį, susitarta dėl 

pasirinktos  problemos  

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio pasiekimams – numatomos 

priemonės, kaip gerinti pasiekimus. Auga motyvacija,  didėja individuali 

mokinio pažanga.  

- 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 



- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

Formuojamasis vertinimas 

Tyrimas „Mokymosi motyvacija“ (pristatoma  mokytojų  

susirinkime) 

- Tyrimas „Namų darbai“ (rezultatai pristatomi mokytojų 

susirinkime) 

- Kaip vykdomas UP 27 punktas  (Ugdymo procesas gali 

būti organizuojamas ir kitomis ugdymo organizavimo 

formomis: integruotos pamokos, projektai, kūrybinės 

dirbtuvės, pamokos muziejuje, edukacinės išvykos ir t. 

(pristatymas mokytojų susirinkime) 

- Mokytojų vertinimo sąsiuvinių ir mokinių Individualios 

pažangos planų patikra, grįžtamasis ryšys  (pažyma) 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

2 savaitė 
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18-21 d.  

 

 

 

 

25-29 d.  

komanda 

Mokytojai  

Mokinių taryba 

Tėvų  klubas 

 

 

- Mokytojai, planuodami pamoką, atsižvelgs į tyrimo rezultatus ir 

priimtus susirinkime susitarimus – didės mokytojų atsakomybė,  gerės 

mokinių pasiekimai 

- Mokytojai susipažins su tyrimo rezultatais. Bus pasidalinta gerąja 

patirtimi. Kiekvienas prisiims sau įsipareigojimą dėl motyvacijos 

kėlimo. 

- Išsiaiškinta, kaip įgyvendinami UP numatyti susitarimai., kaip 

mokytojai vykdo pateiktas pažymose rekomendacijas. Vyksta 

individualūs pokalbiai, teikiama pagalba 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Projektas  „Bendri darbai puošia Žemę“ (Darnaus 

vystymosi  integruojamoji  programa) 

- Menų diena „Kūrybinės dirbtuvės“ (Ugdymo karjerai 

programa) 

Rajoninė mokinių darbų konferencija 

„Mano darbai – tai mūsų ateitis“ 

- Individualūs pokalbiai su matematikos, lietuvių  k. ir 

užsienio k. mokytojais dėl 10 klasės mokinių pasiekimų 

gerinimo 

- Neformaliojo švietimo veiklų stebėjimas (kaip 

formuojamos bendrosios kompetencijos) (aptarimas 

tikslinės grupės susirinkime),  mokinių apklausa dėl  

neformaliojo švietimo programų pasirinkimo 2016-2017 

m. m . 

- Kaip vykdomas UP 125.7.  punktas  (9-10 klasėse 

pagrindų pilietiškumo mokytojas su mokiniais vykdo 

projektą „Aš aktyvus pilietis“ (pokalbiai su mokytojais ir 

mokiniais) 

 

14 d.  

 

22 d.  

 

8 d.  

 

4-5 d.  
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Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

L. Klimčiauskaitė 

V. Armanavičienė 

Tėvų  klubas 

Ūkinė grupė 

A. Bagdonaitė 

Kaimo bendruomenė 

Būrelių vadovai 

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

aptarnaujančiu personalu, kaimo bendruomene  kurs  mokymosi erdves – 

ugdysis kūrybiškumas, bendruomeniškumas, meilė gamtai, bus 

puoselėjama jauki, skatinanti tyrinėjimą mokykos-daugiafunkcio centro 

aplinka 

- Mokiniai pažins save, atras ir sėkmingai vykdys veiklas, kurios atitinka 

jų polinkius, gebėjimus. Bus sukurta nauja edukacinė erdvė  

- Mokiniai išsikels realius tikslus ir taikys strategijas jiems pasiekti, 

ugdysis gebėjimą vertinti asmenines savybes, mokysis sklandžiai dėstyti 

savo mintis, paaiškinti savo sumanymus 

- Analizuojama, kaip ugdymo turinio individualizavimas įtakoja mokinio 

individualią pažangą 

-  Ugdytiniai aktyviai įsitraukia į veiklas, parinktos užduotys skatina 

kūrybingą žinių taikymą,  jie jaučia pasitikėjimą savo jėgomis. 

Išsiaiškinti  pageidavimai kitiems mokslo metams. 

- Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, jų nuomonė ir idėjos yra 

išklausomos ir gerbiamos. Savo buvimą mokykloje jie laiko prasmingu. 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Teigiamo mikroklimato formavimas 

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

- Etnografinis tyrimas  

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Mokinių poreikių tyrimas „Biblioteka galėtų 

 

29 d.  

 

 

 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

Klasių vadovų metodinė grupė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Socialinė pedagogė  S. 

- Mokytojai reflektuoja savo veiklą - didėja atsakomybė, gerėja 

tarpusavio santykiai 

- Analizuojama, kaip kinta mokinių elgesys, kokie teigiami pokyčiai 

pastebimi. Daromos išvados, numatomi tolimesni žingsniai 

- Surinkti mokinių pageidavimai, pasiūlymai kokių knygų reikėtų 

mokyklos bibliotekoje. Atsižvelgiant į mokinių  skaitymo poreikius, 



pasipildyti...“ 

Klasių valandėlės: 

-  Popietė ,,Mano mamytė dirba sekretore“ (1 kl.) 

- Išvyka į veterinarijos kliniką  (2, 3 kl.) 

- Myliu gyvūnus (5 kl.) 

- Išvyka į pasirinktą girininkiją (6 kl.) 

-   Susitikimas su Marijampolės PRC Vilkaviškio 

skyriaus pedagogais (10 kl.) 

 

 

20 d.  

26 d.  

27 d.  

28 d. 

6 d. 

 

 

Lietuvninkienė 

Klasių vadovai 

tikslingai pildomi ir atnaujinami bibliotekos fondai 

- Įgys daugiau informacijos apie savo tėvų profesijas. Žinos profesijų 

privalumus ir trūkumus.  Išsiaiškins, ar tėvų profesijos paklausios šiuo 

metu. 

- Mokiniai susipažins su veterinarijos gydytojo, girininko profesijomis. 

Išsiaiškins, kokių savybių reikia šių profesijų žmonėms, kokie jų darbo 

ypatumai. 

- Susipažins su Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus teikiamomis 

programomis, mokymosi galimybėmis, karjeros perspektyvomis, 

privalumais.  

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas 

- Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimas 

- Pamokų stebėjimas: „Namų darbų tikslingumas“, 

„Ugdymo turinio diferencijavimas“, „Kaip sukurta 

edukacinė aplinka motyvuoja mokinius“, „Kaip 

įgyvendiname Mokyklos UP numatytus prioritetus“ 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

 

15 d. 

 

 

 

 

 

29 d.  

25-29 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

G. Paškevičiūtė 

Grupių koordinatoriai 

- Mokytojai tobulins savo bendrąsiais kompetencijas, įgytas žinias 

pritaikys ugdymo procese. Skatinamas asmeninis tobulėjimas 

- Stebima, kaip užduotys pritaikomos skirtingų poreikių mokiniams, kaip 

organizuojama veikla pamokoje, kaip laikomės susitarimų, kokia 

daroma individuali pažanga, tobulinamos pamokos struktūrinės dalys 

- 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, Humanistinės pedagogikos idėjų taikymas 

pamokoje ) 

 - Klasių vadovų susirinkimai (socialinės veiklos 

organizavimas (refleksija) 

- Mokinių tarybos  susirinkimai 

- Apskritojo stalo diskusija su tėvais „Aš ir mano vaikas“ 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- Projektas „Namų darbus ruošiu drauge su šeima“ 

- Žurnalas mamai 

- Aktyvios pertraukos (veda 7 kl.) 

- Projektas „Vaikų Velykėlės“ 

- Pokyčio matavimas: tyrimas „Ar gera mokykloje?“ 

(aptariama mokinių taryboje, tėvų klube, mokytojų 

susirinkime) 

 

Penktadieniais 

 

 

   Pirmadieniais 

 

Trečiadieniais   

 

21 d.  
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5 d.  
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Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė E. Plečkaitienė 

Soc. pedagogė S. Lietuvninkienė 

Mokytojai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

 

Dalyko mokytojų grupė (I) 

Dalyko mokytojų grupė (II) 

5-10 klasių vadovų grupė 

Pradinių klasių mokytojų grupė 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, teikia 

siųlymus kitiems mokslo metams,  priima susitarimus – gerėja mokinio 

ir mokytojo dialogas. Mokytojai ieško kūrybingų idėjų ir naujovių 

ugdant dvasingą mokinį. 

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasidalina asmenine patirtimi su kitais, ko 

reikia, kad gerėtų vaiko pasiekimai 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) įsitraukia į ugdymo procesą, domisi savo 

vaiko mokymusi, gerėja tarpusavio santykiai šeimoje 

- Sukurtas žurnalas mamai, kuriuo mokiniai savo mamas nudžiugins 

motinos dienos proga. Šiltės tarpusavio santykiai šeimoje.  

- Mokiniai įsitrauks  į organizuojamas veiklas pertraukų metu, patys 

imsis iniciatyvos. Ugdysis iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmeninė 

kompetencijos.  

- Skatinama  pagarba tautiniams papročiams, puoselėjamos tradicijos, 

tėvai (globėjai, rūpintojai) įsitraukia į veiklas – šiltėja tarpusavio 

santykiai 

- Išsiaiškinamas tėvų, mokytojų ir mokinių požiūris, numatomi tolimesni 



- Projektas „Mano darbas“ 

- Tėvų savaitės  „Bendradarbiavimas vardan vaiko 

sėkmės“ ( individualios pažangos aptarimas, trišalių 

sutarčių sudarymas) tęsinys 

- Viktorina „Tėtis, mama ir aš“ (fokus grupė: 9-10 klasių 

mokiniai ir jų šeimų nariai) 

 

4-8 d.  

 

 

4-8 d.  

veiksmai, siekiant užsibrėžto tikslo 

- Mokiniai susipažins su tėvų (globėjų, rūpintojų) darbo vietomis, tėvai 

pristatys mokiniams savo profesijos išskirtinumą. Gerės mokinių ir tėvų 

tarpusavio santykiai. 

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

pažangą, elgesį. Teiks savo pasiūlymus įvairiais klausimais. Gerės 

mokytojų, mokinių ir tėvų tarpusavio santykiai.  

- Suorganizuotos bendros mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

viktorinos; vyks bendradarbiavimas tarp mokyklos ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

 

- 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 (už ketvirtį) 

- Techninė MB413  GDD985 apžiūra                                                                      

- Sąmatų remonto darbams skaičiavimas                                                           

- Sporto bazės esančios lauke atnaujinimas (pagal 

galimybes)     

 - Turto inventorinimas 

Balandžio  mėn.  

 

 

 

 

 

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

  

  
- Atsiskaityta savivaldybei ataskaitos. Pateikta informacija į interneto 

svetainę. 

- Sutvarkytas ir atsakingai prižiūrimas mokyklai-daugiafunkciam centrui 

priklausomas turtas 

 - Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Ugdymas vyksta jaukioje ir saugioje aplinkoje 

 

 

 


