
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

Rugsėjo mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2016–2017 m. m. 

 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Džiaugiamės kiekvienu sėkmingu rezultatu 

- Šauniausios klasės, sportiškiausios klasės, aktyviausio – 

kūrybiškiausio mokinio nuostatų aptarimas 

- Galimų skolinti/perduoti kitoms mokykloms vadovėlių 

sąrašų  rengimas 

- Pamokų vedamų  pagal SEU „Paauglystės kryžkelės“ 

refleksija 

- Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

 

Rugsėjis 

 

Iki 15 d. 

 

30 d. 

 

Rugsėjis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, 

I. Markevičienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Mokytojai ir mokiniai savanoriai 

-   Mokiniai teiks siūlymų, kritiškai mąstys. Bus susitarta dėl  vertinimo 

kriterijų. 

- Vykdoma vadovėlių apskaita, galimų skolinti kitoms mokykloms 

vadovėlių sąrašas talpinamas mokyklos svetainėje  

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams  vertybines nuostatas, 

analizuoja veiklų poveikį, teikia rekomendacijas, ką ir kaip  tobulinti 

- Bendradarbiaujant bus tobulinama  ugdymosi aplinka, skatinamas 

mokymasis netradicinėse aplinkose 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Ugdymo turinio planavimas (programų rengimas, 

derinimas, aprobavimas) 

- Individualizuotos programos spec. ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

- Sutikslinti neformaliojo ugdymo mokinių sąrašai 

- Ilgalaikių ugdymo planų patikra (surašyta pažyma) 

Formuojamasis vertinimas 

- Buvusių 10 klasės mokinių apklausa apie tolimesnį 

mokymąsi 

- Informacijos apie tolimesnį mokinių mokymąsi 

sisteminimas ir atnaujinimas 

 

 

iki 12 d.  

 

iki 5 d.  

Rugsėjis 

 

Rugsėjis 

 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

 

 

 

PIT komanda 

-Tikslingai planuojamos veiklos, siekiant mokinio pažangos 

- Kiekvienam mokiniui sudarytos galimybės atskleisti save jam  

patinkančioje  popamokionėje veikloje 

- Analizuojama, kaip laikomės susitarimų, kurie įtakoja mokinių 

pasiekimus. Ugdosi mokytojų atsakomybė planuojant ugdymo turinį 

- Analizuojamas tolimesnio mokinių mokymosi ir įsidarbinimo 

sėkmingumas, rodomas teigiamas pavyzdys mokiniams 

 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Rugsėjo 1-osios šventė „Gyvenimo pamokos mūsų 

bendruomenėje“. Pirmoji pamoka „Kaip draugiškumas 

padeda keliauti per gyvenimą“ 

-  Projektas  „Galvok, sakyk“ 

- Integruoto ugdymo grafiko sudarymas 

- Pamokėlė 1 kl. mokiniams „Pirmokas bibliotekoje ir 

informaciniame centre“ 

 

 

1 d., 9.00 val. 

 

 

26 d.  

 

30 d.  

2 savaitė 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

R. Ražukienė 

S. Veselkienė 

A. Bagdonaitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

 

 

- Formuosis mokinių vertybinės nuostatos – pozityvus elgesys, 

atsakomybė. Į vertybinių nuostatų formavimą įtraukiami tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kaimo bendruomenė  

- Mokiniai ugdosi komunikavimo kompetenciją: atsakingai pasirenka 

priemones ir būdus informacijai rasti; kritiškai vertina informaciją, 

pagrindžia savo požiūrį; geba išklausyti, taktiškai išsakyti savo nuomonę; 

komunikuodami atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją 

- Nuolat ieškoma integracinių ryšių, tikslingai planuojamos veiklos – 

siekiama individualios mokinio pažangos 

- Mokiniai žino ir laikosi bibliotekos ir informacinio centro taisyklių, geba 

naudotis biblioteka 



IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir tenkinimas 

- Tyrimai mokinių mokymosi motyvacijai, mokymosi 

stiliams, temperamentui nustatyti 

- Socialinio paso sudarymas ir pristatymas  

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių išdavimas 2016–2017 

m. m.  

Teigiamo mikroklimato formavimas 

- Integralus projektas 1 klasės mokiniams „Keliaujame 

drauge pažinimo labirintu“ 

- Projekto „Aš saugus, kai žinau ir moku“  vykdymas pagal 

suplanuotas veiklas 

- Budėjimo grafikų sudarymas, priežiūra, refleksija 

- Individualių mokinio kortelių sudarymas 

- Medicininių pažymų analizė, pažymos surašymas 

 

Iki 15 d.  

 

Rugsėjis 

iki 4 d. 

 

 

2-9 d.  

 

Rugsėjis 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

Klasių vadovai 

Dalyko mokytojai 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

 

 

D. Eikelienė 

Klasių vadovai 

Savanorių klubas „Mums rūpi“ 

Sveikatos priežiūros specialistas 

 

 

- Išsiaiškinama kiekvieno mokinio individualumas, atsižvelgiama į tai 

planuojant veiklas pamokoje 

- Bus ištirta mokinių ir jų šeimų socialinė situacija, numatyti pagalbos 

šeimai prioritetai, geriau pažinsime kiekvieną vaiką 

- Pasirengta mokslo metų pradžiai, mokiniai ir mokytojai aprūpinti 

reikalingais vadovėliais ir ugdymo(si) priemonėmis 

-  Naujai atvykę mokiniai ir ugdytiniai saugiai jaučiasi mokykloje, žino,  

kur kreiptis,  prireikus pagalbos 

- Bus užtikrinamas budėjimo tvarkos vykdymas, pertraukų metu mokiniai 

jausis saugiai 

-  Geriau pažindami mokinį galėsime suteikti kryptingą pagalbą, gerės jo 

emocinė būsena 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe. 

Lyderystės skatinimas. 

- Pamokų stebėjimas ir aptarimas (nuo uždavinio iki 

įsivertinimo) 

- Pokalbiai su mokytojais dėl tobulėjimo tikslų 2016–

2017 m.  m.  

 

 

Rugsėjis  

Pagal sudarytą 

grafiką 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Direktorė S. Černauskienė 

- Analizuojama,  kaip siekiama išsikelto uždavinio, kaip vyksta pamokoje 

mokymasis. Aptariamos sėkmės, numatoma, ką ir kaip pamokoje 

tobulinsime 

- Mokytojai analizuoja  savo veiklos privalumus ir trūkumus, kelia sau 

tobulėjimo tikslus vardan mokinių pasiekimų 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai 

- Mokinių tarybos posėdžiai 

- Klasių vadovų susirinkimai 

- Tėvų klubo susirinkimas „Ir mes galime“ 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

- Klasės valdymas. Taisyklės, pateikiamų  reikalavimų 

aiškumas, gerinant ugdymo(si) procesą 

- Medžiagos, kuri padės siekti tikslų, ieškojimas ir 

analizavimas 

- Klasės vadovo sistemos modelio kūrimas 

-  Projektas „Gerbiu save – gerbiu kitą“ (akcija 

„Nepamiršk mandagumo žodžių“) 

- Mano užduočių skrynelė (erdvė-priemonė mokinių 

 

Penktadienis 

Trečiadienis 

Pirmadienis 

22 d.  

 

 

 

Rugsėjis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

 

 

 

 

Aktyvėjančiųjų grupė 

 

 

 

Klasių vadovų metodinė grupė 

Pagalbos mokiniui specialistų 

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 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami aktyviai dalyvauti mokyklos 

gyvenime, kartu  su mokytojais ir mokiniais kuria teigiamą mokyklos 

mikroklimatą 

- Bus sukurtos taisyklės, aptartos su mokiniais, stebėsime, kaip jų 

laikomąsi 

- Naujos žinios ir mintys padės kryptingai planuoti ugdymo(si) procesą 

- Kuriama veiksminga klasės vadovo veiklos sistema, padedanti ugdyti 

atsakingą mokinį 

- Mokiniai mokysis atvirai, pagarbiai bendrauti, mažiau vartos 

necenzūrinių žodžių 

- Su mokiniais sukurtos savarankiškam mokymuisi ir užduočių 



savarankiškam mokymuisi ir užduočių diferencijavimui 

logopedinių užsiėmimų metu ir spec. pedagogo 

pamokose) 

- Mokinių apklausa „Kaip aš jaučiuosi klasėje“ 

- Mokinio pažinimas (stebėjimas, bendravimas su 

partneriais, charakteristikos ilgalaikiame plane pildymas 

pagal susitartus kriterijus) 

- Metodų lietus (metodų pasidalijimas, aptarimas). 

Pasirinktų metodų praktinis taikymas pamokose. 

Refleksija.  

- Grupių koordinatorių susitikimai-refleksijos „Tikslo 

link“ 

- Aktyvių pertraukų organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 d.  

 

Penktadienis  

 

 

 

B grupė 

Diferencijuotų darbštuolių grupė 

 

 

Grupė „Blykstė“ 

Mokinių savanorių grupė 

„Mums rūpi“ 

diferencijavimui skirtos erdvės; mokiniai aktyviai jose veikia užsiėmimų 

metu, nuolat jas papildo 

- Išsiaiškinama mokinių nuomonė apie darbinę atmosferą klasėje, 

numatomi žingsniai, kaip spręsti esamas problemas 

- Mokytojai pažins mokinių stipriąsias savybes ir individualų išskirtinumą 

(mokymosi stilių, tempą, interesus), pasidalins įžvalgomis su kolegomis, 

pritaikys savo pamokose 

- Bus sudarytos sąlygos kiekvieno vaiko emocinio intelekto, vertybinių 

nuostatų  ugdymui, saviraiškai 

- Analizuosime, ką ir kodėl veikiame, kaip mums sekasi eiti tikslo link, 

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas vaiko ūgties tinklo 

voratinklis 

- Mokiniai savanoriai padeda organizuoti aktyvias pertraukas – mokiniai 

turiningai leidžia laisvalaikį, gerėja tarpusavio santykiai 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Autobusų techninės būklės priežiūra, mokinių 

pavėžėjimo grafikai                

- Šilumos viešieji pirkimai                                                                           

- Darbų saugos instruktažai                                                                         

- Civilinės saugos mokymai ir pratybos                                                     

- Teritorijos priežiūra                                                                                 

- Stogų remontas                                                                                            

- Pareigybių sąrašo ruošimas 

- Bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginių darbuotojų, 

finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, tarifinio sąrašo 

ruošimas 

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų,  

finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų ir savivaldybės 

biudžeto lėšų, tarifinio sąrašo ruošimas 

 

Rugsėjis  

  

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

-  Nuosekliai ir tvarkingai vedama mokyklos dokumentų apskaita 

- Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos lėšos 

- Užtikrinamas mokinių saugus pavėžėjimas į mokyką-daugiafunkcį centrą 

- Mokiniai ugdysis jaukioje ir patrauklioje  aplinkoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


