
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Birželio-rugpjūčio  mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2015-2016 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

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

metodinės ir grožinės literatūros pirkimas, 

bendradarbiavimas su tiekėjais 

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių surinkimas, 

apskaitymas-patikrinimas, išdavimas 

 Projektas „Čia mūsų antrieji namai“: 

- linkėjimų tako kūrimas 

- sukurtų edukacinių aplinkų tvarkymas 

2 d. 

Birželis, 

rugpjūtis 

 

 

2 d.   

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Soc. pedagogė S. Lietuvninkienė 

R. Rucevičienė 

Klasių vadovų metodinė grupė 

- Laiku pasirengiama naujiems mokslo metams,  tikslingai pasirenkami 

vadovėliai ir ugdymo(si) priemonės 

- Vykdoma turimo bibliotekos fondo apskaita 

- 6-10 klasių mokiniai  kels idėjas, tarsis,  išgrynintą ir  suformuluotą 

prasmingą mintį užrašys ant laiptų pakopos 

- Mokytojai  kartu su mokiniais tvarkys paskirtą edukacinę erdvę 

mokyklos teritorijoje, užbaigs Saulės laikrodį, mokymosi erdvės „Langas 

į pasaulį“ sieną 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą 

schemą): 

-   giluminio įsivertinimo išvadų pateikimas mokyklos 

bendruomenei 

- veiklos plano sudarymas problemai šalinti 

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

- komandos  mokyklos ugdymo planui rengti susitikimai 

- mokyklos ugdymo plano-projekto 2016-2017 m. m. 

parengimas, derinimas su bendruomene, steigėju, 

tvirtinimas direktoriaus 

Ugdymo turinio planavimas (ugdymo planų rengimas, 

derinimas ir aprobavimas 

- ilgalaikiai ugdymo planai 

- neformaliojo švietimo programos 2016-2017 m. m. 

Formuojamasis vertinimas 

Tyrimas „Mokinio individuali pažanga“ 

Mokinių lankomumo analizė 

Dokumentų  tvarkymas (išspausdintus pateikia klasių 

vadovai): 

- saugaus elgesio instruktažai 

-  Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė 

 

 

6 d.  9 val.  

 

 

 

Birželis, 

Rugpjūtis 

 

 

 

 

iki rugpjūčio 31 d.  

iki birželio 10 d. 

2 sav 

2 sav. 

 

 

 

6 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

Mokyklos UP rengti komanda 

Soc. pegdagogė S. 

Lietuvninkienė 

Būrelių vadovai 

Mokytojai  

 

 

- Pateiksime išvadas ir apibendrinimus mokyklos bendruomenei, 

susitarsime kokiais būdais ir priemonėmis šalinsime problemą 

- Sudarytas veiklos planas padės įgyvendinti Mokyklos ugdymo plane 

išsikeltus prioritetus bei siekti strateginiame plane numatytų tikslų 

- 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 

- Tikslingai planuojamos veiklos visais lygmenimis siekiant mokinio 

pažangos 

- Pamatuojama kiekvieno mokinio indiviuduali pažanga. Analizuojama, 

kokie veiksniai turėjo didžiausios įtakos siekiant pažangos, numatoma, 

kaip gerinsime pasiekimus 

- Mokinių lankomumas palyginamas su praeitų metų lankomumu, 

analizuojama, kaip sekėsi siekti išsikeltų tikslų.Susitariama dėl 

lankomumo gerinimo. 

- Laiku sutvarkyti dokumentai – ugdomas pareigos ir atsakomybės 

jausmas 

 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

-  Projektas „Su dviračiais ir pėsčiomis aplink gimtą 

kraštą“  

 

1 d. 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  R. Miknaitienė 

- Mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius, gebėjimą turiningai ir 

aktyviai leisti laisvalaikį; stiprins judėjimo poreikį. Ugdysis mokėjimo 

mokytis, komunikavimo, socialinę, iniciatyvumo, asmeninę 



- Projektas „Miškas“ 

 

 

3 d.  

 

 

  

J. Žilinskienė, G. Paškevičiūtė, 

R. Ražukienė, A. Bagdonaitė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Ūkinė grupė 

kompetencijas 

-  Ugdytiniai aktyviai įsitrauks į veiklas, parinktos užduotys skatins 

kūrybingą žinių taikymą,  jie jaus pasitikėjimą savo jėgomis. Formuosis 

vertybinės nuostatos -  meilė gamtai, savo aplinkai 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Mokinių vasaros stovyklos „Žinau-taikau-kitą mokau 

4“ organizavimas 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Soc. pedagogė S. Lietuvninkienė 

- Mokiniai turiningai ir įdomiai leis laisvalaikį, ugdysis bendravimo ir 

bendradarbiavimo, draugiškumo įgūdžius. Įgytą patirtį taikys kasdienėse 

situacijose.  

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas 

- Forumas „Pamokos sukurtose erdvėse“ 

- Tinklo grupių veiklų refleksija 

Lyderystės skatinimas 

- Šauniausio mokytojo rinkiamai. II pusmečio rezultatų 

suvestinė.  

 

14 d.  

6 d.   

 

birželis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė 

Tinklo grupės 

Mokytojai 

- Mokytojai pristatys, kaip pasikeitė ugdymo procesas (mokinių 

motyvacija, elgesys, pasiekimai ir kita) pamokas vedant sukurtose 

erdvėse  

- Mokytojai reflektuos savo veiklą, analizuos, kaip sekėsi pasiekti 

išsikeltus tikslus, kas pavyko, su kokiais sunkumais susidūrė 

- Skatinama lyderystė, atsakomybė, aktyvumas, paties mokymasis ir 

mokymasis vienas iš kito. Ugdomas gebėjimas džiaugtis savo ir kitų 

sėkme 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

Mokytojų tarybos posėdis: 

- 6-9 klasių mokinių pasiekimai 

Mokytojų tarybos posėdis: 

- 2015-2016 m. m.  ugdomojo proceso analizė 

- mokyklos ugdymo plano-projekto 2016-2017 m. m. 

pristatymas 

Mokyklos tarybos posėdis: 

- mokyklos ugdymo plano-projekto 2016-2017 m. m. 

pristatymas, susitarimų priėmimas 

Mokytojų tarybos posėdis: 

- mokyklos veiklos plano pristatymas 

- susitarimai 2016-2017 m. m.  

Tikslinės grupės susirinkimas „Standartizuotų testų 

rezultatai – kryptys tobulėjimui“ 

- Tikslinės grupės susirinkimas „Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo analizė“ 

Išplėstinis VGK posėdis „Spec. ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių pasiekimai. Ką daryti toliau?“ 

- 6 ir 8 klasių mokinių tėvų susirinkimai (supažindinimas 

 

3 d.  

 

 

 

21 d.  

 

 

22 d.  

 

 

rugpjūčio 30 d.  

 

 

15 d.  

10 d.  

 

5 d.  

 

2 d. 8.30 val. 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, E. Šataitė 

G. Paškevičiūtė, R. Rucevičienė 

Tinklo grupės 

Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešoji biblioteka 

 

 

 

- Sprendžiami aktualūs klausimai, susiję su ugdymo proceso gerinimu, 

tariamasi, kaip didinti mokinių pasiekimus 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, teikia 

siūlymus kitiems mokslo metams,  priima susitarimus – gerėja mokinio 

ir mokytojo dialogas. Mokytojai  ieško kūrybingų idėjų ir naujovių 

ugdant dvasingą mokinį 

- Pateikiamos išvados  apie standartizuotų testų rezultatus, 

formuluojamos išvados ir rekomendacijos kitiems mokslo metams 

- Sutelktas dėmesys į kiekvieno mokinio pasiekimus – įvardijama, kas 

pasisekė, numatoma, ką reikia tobulinti, priimami susitarimai kitiems 

mokslo metams 



su standartizuotų testų rezultatais) 

 

- Darbuotojų  atostogų skaičiavimas  

- 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) 

- Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo 

užmokesčiui vykdymą (forma Nr. B-1) 6 mėn. 

- Teritorijos šienavimas                                                                                         

- Patalpų kosmetinis remontas                                                                              

- Takelių purškimas                                                                                               

- Gėlynų priežiūra                                                                                                  

- Choreografijos klasės įrengimas 

- Papildomo tualeto ikimokyklinio ugdymo grupėje 

įrengimas          

- Techninė MB308  RVM310 apžiūra                                                                                                                                                

Birželio - 

rugpjūčio   mėn.  

 

 

 

 

 

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

  

  

- Suskaičiuoti ir laiku išmokėti atostoginiai 

- Pateiktos  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


