
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Gegužės  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 

- Laikraščio „Spindulys“ išleidimas 

Mėnuo be smurto prieš vaikus „Draugystė vienija“: 

- gerumo viruso savaitė 

- linkėjimų tako kūrimas 

- draugystės medžio auginimas 

- Vadovėlių 2015-2016 m. m., ugdymo priemonių, 

metodinės ir grožinės literatūros pirkimas, 

bendradarbiavimas su tiekėjais 

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių surinkimas, 

apskaitymas-patikrinimas 

Edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas: 

- suplanuotų ir nebaigtų  kurti edukacinių erdvių 

užbaigimas 

- sukurtų edukacinių erdvių  klasėse  tobulinimas, naujų 

erdvių kūrimas (pokalbiai su mokytojais, pažymos 

surašymas) 

- pamokų vedimas sukurtose edukacinėse erdvėse 

(kiekvienas mokytojas suplanuoja ir praveda bent po 1 

pamoką) 

 

30 d. 

 

27 d.   

Gegužės  mėn.  

 

2-6 d. 

9-13 d. 

16-20 d. 

Gegužės mėn.  

 

 

 

 

Gegužės  mėn.  

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė. E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

Direktorė S. Černauskienė 

L. Klimčiauskaitė 

Soc. pedagogė S. Lietuvninkienė 

Klasių vadovų metodinė grupė 

-  Skatinama lyderystė, aktyvumas, kūrybiškumas, atsakomybė. 

Ugdomas gebėjimas draugiškai bendrauti,  džiaugtis savo ir kitų sėkme, 

tolerancija 

- Mokytojai  bendradarbiaus  formuojant mokiniams vertybines 

nuostatas, analizuos vieni kitų veiklas, teiks rekomendacijas, kaip 

tobulinti veiklą 

- Laikraštyje mokyklos bendruomenei bus pateikta informacija apie 

vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus – didės pasididžiavimo savo 

mokykla jausmas 

- Mokiniai  visą savaitę dalinsis geromis emocijomis vieni su kitais,  

rašys  linkėjimus, kuriuos pakabins ant sukurto draugystės medžio šakų, 

gamins iš medžio pėdutes, kurias dovanos mažiesiems  - ugdysis 

pozityvaus bendravimo įgūdžiai, gerės tarpusavio santykiai 

- Laiku pasirengiama naujiems mokslo metams,  tikslingai pasirenkami 

vadovėliai ir ugdymo(si) priemonės 

- Vykdoma turimo bibliotekos fondo apskaita 

- Bendradarbiaujant bus baigtos  sukurti suplanuotos edukacinės erdvės, 

kuriose mokiniai patirs pažinimo džiaugsmą, tyrinės, eksperimentuos, 

mokysis spręsti gyvenimiškas problemas, ugdysis šiuolaikiniam 

gyvenimui aktualias kompetencijas 

- Kiekvienas mokytojas kartu su mokiniais tobulins savo  edukacinę 

erdvę klasėje, užbaigs pradėtus darbus 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą 

schemą): 

-  veiklos kokybės įsivertinimo komandos susitikimai 

- įrodymų identifikuotai problemai   rinkimas, prielaidų 

formulavimas 

- išvadų pateikimas mokyklos bendruomenei 

Mokyklos ugdymo plano 2016-2017 m. m. rengimas: 

- 2015-2016 m. m. ugdomojo proceso analizės rengimas 

- Pradinio, pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų 

aprašo analizavimas 

 

 

Gegužės mėn. 

Iki 10 d.  

 

Iki 25 d.  

 

Gegužės mėn. 

20 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

Mokyklos kaitos valdymo 

komanda 

Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimo komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

- Išsiaiškinsime, ar tai tikrai problema, pateiksime išvadas ir 

apibendrinimus mokyklos bendruomenei 

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio pasiekimams – numatomos 

priemonės, kaip gerinti pasiekimus. Auga motyvacija,  didėja individuali 

mokinio pažanga.  

- Analizuojama, kaip sekėsi įgyvendinti numatytus prioritetus 2015-2016 

m. m., susitarta dėl mokyklos ugdymo plano 2016-2017 m. m. atskirų 

punktų – kiekvienas prisiima sau atsakomybę 

- Aiškinsimės, kaip laikomės priimtų susitarimų, kaip sekasi įgyvendinti 

numatytas mėnesio veiklas,  nuamatysime, ką  ir kaip reikia tobulinti 



- mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo komandos 

veikla: ugdymosi pasiekimų gerinimo plano pristatymas 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

Mokytojai  

 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

-  VIII spartakiada, skirta prof. Kazimiero Baršausko 

112-osioms gimimo metinėms (Sveikatos ir gyvenimo 

įgūdžių integruojamoji programa) 

- Baigiamasis koncertas „Paskutinė pamoka“ 

- Projektas „Gražinkime Lietuvą“ 

- Neformaliojo švietimo veiklų stebėjimas (kaip 

formuojamos bendrosios kompetencijos) ; (aptarimas 

tikslinės grupės susirinkime) 

- Socialinės veiklos tikslingumas ir nauda (pažyma) 

 

13 d. 9 val.  
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Gegužės mėn. 
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Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  R. Miknaitienė, E. 

Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

A. Bagdonaitė, R. Ražukienė 

Tėvai 

Ūkinė grupė 

A. Bagdonaitė 

Kaimo bendruomenė 

Būrelių vadovai 

- Mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius, gebėjimą turiningai ir 

aktyviai leisti laisvalaikį; stiprins judėjimo poreikį. Ugdysis mokėjimo 

mokytis, komunikavimo, socialinę, iniciatyvumo, asmeninę 

kompetencijas 

- Mokiniai ugdysis kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas -  

pasitikės savo kūrybinėmis galiomis, atskleis savo gebėjimus, džiaugsis 

savimi  

- Formuosis vertybinės nuostatos -  meilė gamtai, savo aplinkai, noras 

daryti gera, džiaugtis savo ir kitų darbais 

-  Ugdytiniai aktyviai įsitrauks į veiklas, parinktos užduotys skatins 

kūrybingą žinių taikymą,  jie jaus pasitikėjimą savo jėgomis. Bus 

aptariamos sėkmės ir nesėkmės, teikiami pasiūlymai kitiems mokslo 

metams.  

- Išklausyta mokytojų ir mokinių nuomonė dėl socialinės veiklos 

organizavimo, pateiktos išvados ir rekomendacijos. 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Teigiamo mikroklimato formavimas 

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Neformaliojo švietimo būrelių mugė „Atrask save“ 

- Mokinių dažniausiai skaitomų knygų „Populiariausios 

bibliotekos knygos“ rinkimas 

- Dėlionių ir Domino savaitės 

Klasių valandėlės: 

-  Susipažinimas su kepėjo profesija (4 kl.) 

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

- Išvyka į pasirinktą girininkiją (6 kl.) 

 

27 d. 

 

 

20 d. 

 

 

9-12 d. 

 

9 d. 

10 d. 

12 d. 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

Būrelių vadovai 

Mokytojai 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Klasių vadovai 

- Mokytojai reflektuos savo veiklą - didės atsakomybė, gerės tarpusavio 

santykiai 

- Mokiniai su būrelių vadovais pristatys veiklų rezultatus, susipažins  su 

planuojamų būrelių 2016-2017 m. m. veiklomis – bus sudarytos 

galimybės pasirinkti pagal poreikius ir pageidavimus norimus būrelius 

kitiems mokslo metams 

- Parengti ir bibliotekos stende pristatyti populiariausių (20 knygų) 

pusmečio/metų knygų sąrašai, mokinių rekomendacijos. Surinkti 

mokinių pageidavimai, pasiūlymai kokių knygų reikėtų mokyklos 

bibliotekoje 

- Mokiniai pasirinks tinkamiausią veiklą atsipalaidavimui pertraukų 

metu, turiningai leis laisvalaikį 

- Mokiniai susipažins su veterinarijos gydytojo, girininko, kepėjo  

profesijomis. Išsiaiškins, kokių savybių reikia šių profesijų žmonėms, 

kokie jų darbo ypatumai 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas 

- Humanistinės pedagogikos skaitymas ir aptarimas 

- Konsultavimasis su Vilkaviškio „Buratino“  darželio 

auklėtojomis dėl vertinimo  ikimokykliniame ir 

 

23 d. 

6 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

- 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 



priešmokykliniame ugdyme 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkimai. Suvestinė  

- Tinklo grupių susirinkimai 

- Individualūs pokalbiai su mokytojais, anketų 

pristatymas (grįžtamasis ryšys) 

 

 

30 d. 

23-27 d.  

Pagal sudarytą 

grafiką  

Grupių koordinatoriai 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė E. Plečkaitienė 

sėkme 

- Aptariami  veiklų rezultatai: kas pavyko, kokia nauda mokiniams, ką 

reikėtų tobulinti 

- Mokytojai reflektuos savo veiklą, analizuos, kaip sekėsi pasiekti 

išsikeltus tikslus, kas pavyko, su kokiais sunkumais susidūrė 

 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

Mokytojų tarybos posėdis: 

- dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių, 1-5 klasių mokinių pasiekimų 

- dėl mokinių, mokytojų, tėvų apdovanojimo padėkos 

raštais 

- dėl mokinių, klasių apdovanojimo pagal parengtus 

nuostatus 

Pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo metodinių 

grupių posėdžiai: 

- vertinimas pradiniame ugdyme 

- standartizuoti testai. Gebėjimų ugdymas.  

Pamokų stebėjimas: „Ugdymo turinio diferencijavimas“, 

„Kaip sukurta edukacinė aplinka motyvuoja mokinius“, 

„Kaip įgyvendiname Mokyklos UP numatytus prioritetus 

Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 Klasių vadovų susirinkimai 

Mokinių tarybos  susirinkimai 

Iššūkio „Besimokantys bei motyvuoti tėvai ir 

mokytojai  pažangos siekiantys vaikai“  link 

- 5-10 klasių mokinių kūrybos parodos pristatymas 

- Tėvų, kurių vaikai turi kalbos problemų, susirinkimas 

„Drauge mes pasiekėme“ 

- Projektas „Mano tėvų darbas“ 
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Penktadieniais 

   Pirmadieniais 

Trečiadieniais   
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Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, E. Šataitė 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pirmininkė E. Plečkaitienė 

Mokytojai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešoji biblioteka 

 

 

 

Dalyko mokytojų grupė (II) 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

5-10 klasių vadovų grupė 

- Sprendžiami aktualūs klausimai, susiję su ugdymo proceso gerinimu, 

tariamasi, kaip didinti mokinių pasiekimus 

-  Analizuojama, kaip planuojamas vertinimas ir informuojami tėvai apie 

mokinio pasiekimus (nuo gebėjimų iki įrašų el. dienyne) 

- Pateikiamos išvados  apie standartizuotų testų rezultatus, 

formuluojamos rekomendacijos 

- Stebima, kaip užduotys pritaikomos skirtingų poreikių mokiniams, kaip 

organizuojama veikla pamokoje, kaip laikomės susitarimų, kokia 

daroma individuali pažanga, tobulinamos pamokos struktūrinės dalys 

- 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, 

teikia siūlymus – gerėja tarpusavio santykiai 

- Sudarytos sąlygos kiekvieno vaiko saviraiškai atsiskleisti, gerės 

sociokultūrinės mokinių kompetencijos 

- Bus aptarti darbo su mokiniais rezultatai, tėvai gaus nurodymus, kaip 

dirbti su vaiku toliau (vasaros atostogų metu) 

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

(globėjai, rūpintojai) pristatys mokiniams savo profesijos išskirtinumą. 

Gerės mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) tarpusavio santykiai. 

 

 

- Statistinė ataskaita dėl bendrojo ugdymo mokyklos 

lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo (ŠVF-03) metinė 

- Priešgaisrinės saugos  patikra                                                                               

- Takelių purškimas                                                                                       

- Teritorijos šienavimas                                                                              

- Statybinių medžiagų pirkimas                                                                  

- Gėlynų priežiūra                                                                                                      

- Turto inventorinimas 

Gegužės   mėn.  

 

 

 

 

 

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

  

  

- Atsiskaityta  Statistikos departamentui 

- Sutvarkytas ir atsakingai prižiūrimas mokyklai-daugiafunkciam centrui 

priklausomas turtas 

 - Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Ugdymas vyksta jaukioje ir saugioje aplinkoje 



 


