
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Spalio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2016-2017 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Džiaugiamės kiekvienu sėkmingu rezultatu 

- Pamokų vedamų  pagal SEU „Paauglystės kryžkelės“ 

refleksija 

- Projekto „Aš saugus, kai žinau ir moku“ stebėjimas  

- Pailgintos dienos grupės vaikų veiklų stebėjimas 

- Reikalingų ugdymo(si) priemonių ir papildomas 

vadovėlių (pagal poreikį) pirkimas 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas:  

- komandos „Edukacinių erdvių palaikymas ir kūrimas“ 

atnaujinimas, darbo plano parengimas; 

- stendinio pranešimo ruošimas tarptautinei konferencijai 

„Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“; 

- individualūs pokalbiai su mokytojais, kaip sekasi 

įgyvendinti numatytas idėjas sukurtose edukacinėse 

erdvėse; 

- Saulės laikrodžio įrengimas. 

  

25 d.  

 

Spalis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, S. Čibirkienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Edukacinių erdvių kūrimo 

komanda 

J. Žilinskienė 

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams vertybines nuostatas, 

analizuoja vieni kitų veiklas, teikia rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą 

- Naujai atvykę mokiniai saugiai jausis mokykloje, žinos kur kreiptis,  

prireikus pagalbos 

- Įvairių veiklų metu mokiniai ugdysis atsakomybės jausmą, 

savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo įgūdžius 

- Laiku pasirengiama naujiems mokslo metams, mokinai ir mokytojai turi 

reikalingus vadovėlius ir ugdymo(si) priemones 

- Ugdomasis procesas vyksta kūrybiškose edukacinėse erdvėse, ugdomos 

mokinių aplinkosaugos ir bendrosios vertybės 

- Dalijamasi gerąja patirtimi, mokomasi vieni iš kitų 

- Aptariamos sėkmės ir tobulintini aspektai, tariamasi dėl konkrečios 

pagalbos 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Formuojamasis vertinimas 

- Charakteristikų prie ilgalaikių planų patikra (aptariama 

mokytojų susirinkime) 

- Ilgalaikių ugdymo planų peržiūra ir koregavimas dėl 

Ugdymo karjerai programos integravimo 

- Mokytojų vertinimo sąsiuvinių,     Mokinių 

individualios pažangos planų ir Kompetencijų aplankų 

patikra     (pažyma) 

-  Pradinių klasių mokinių skaitymo įgūdžiai 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ 

 

3-7 d.  

 

10-14 d. 

 

Spalis 

 

 

18 d.   

Paskutinis mėn. 

antradienis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

 

 

- Išsiaiškinta, kaip įgyvendinami UP numatyti susitarimai. Mokytojams 

teikiama pagalba. 

- Mokytojai atsakingai planuoja ugdymo turinį, formuoja mokiniams 

teigiamą mokymosi, darbo nuostatą 

- Analizuojama, kaip laikomės UP priimtų susitarimų. Teikiama konkreti 

pagalba 

- Išsiaiškinamas mokinių skaitymo lygmuo pagal Bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus 

- Aiškinsimės, kaip laikomės priimtų susitarimų, kaip sekasi įgyvendinti 

numatytas mėnesio veiklas,  nuamatysime, ką  ir kaip reikia tobulinti 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

-  Projektas  „Galvok, sakyk“ (savivaldis mokymasis) 

- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba: 

- bendradarbiaujant su lietuvių k. mokytojomis rengiami 

priminimai/pamokymai 

Skaitomumo skatinimas: 

- akcijos – konkurso „Draugauk su knyga 3“startas; 

- rekomenduojamų mokiniams perskaityti  pagal 

 

 4 d.  

 

Spalis 

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

R. Ražukienė 

S. Veselkienė 

A. Bagdonaitė 

- 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 

- Mokiniai gerbs savo kalbą, formuosis taisyklingos lietuvių kalbos 

vartosenos įgūdžius, bendraudami internetinėje erdvėje vartos lietuviškus 

rašmenis, taisyklingą lietuvių kalbą 



atnaujintas lietuvių kalbos programas knygų sąrašų 

rengimas; 

- akcija „Skaitau knygelę su mama“ (1-as etapas); 

- pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, 

skirta bibliotekų metams. 

Projektas 1-4 klasių mokiniams  „Aš linksmas esu, kai 

sveikai gyvenu“: 

- tikslinės grupės susitikimas dėl plano ir scenarijaus 

rengimo, pasiruošimo veikloms; 

- Rudenėlio šventė;  

- projekto refleksija 

- PIT  komandos susirinkimas „Sėkmės istorijos“ 

- Individualūs pokalbiai su gamtos mokslų mokytojais 

dėl pamokų sąsajos su gyvenimu 

- Pokalbis su socialinių mokslų ir lietuvių kalbos 

mokytojais dėl projektų   rašymo ir įgyvendinimo 

- Pamokų stebėjimas: kaip įgyvendiname Mokyklos UP 

numatytus prioritetus 

 

 

 

 

 

 

24-28 d.  

 

10 d.  

 

28 d.  

 

6 d.  

12, 14 d.  

 

17 d.  

 

Spalis  

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

R. Raškauskienė 

Kaimo bendruomenė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Pradinių klasių mokytojai 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

Ikimokyklinio ugdymo grupės 

auklėtoja 

PIT komanda 

 

 

 

 

 

 

- Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems patrauklias veiklas.  

Mokiniai skatinami domėtis įvairių autorių, žanrų, tautų literatūra, 

naujomis knygomis. 

- Tėvai aktyviai dalyvauja vaiko ugdymo procese: kartu su vaikais 

perskaito bent vieną knygelę ir atlieka užduotis 

- Mokiniai ugdosi skaitymo kultūrą, bendradarbiaudami  kūrybiškai vykdo 

pagalbą bibliotekai 

- Į projekto veiklas aktyviai  įsitrauks mokyklos-daugiafunkcio centro ir 

kaimo bendruomenės, vaikai ugdysisi sveikos gyvensenos įgūdžius 

- Dirbdami kartu su tėvais  mokiniai  ugdysis  sveikos gyvensenos 

įgūdžius, kartu ruošis šventei ir gamins darbelius. Gerės tarpusavio 

santykiai. 

- Buvę mokyklos mokiniai pasakos savo sėkmės istorijas, ugdys 

pasidiždiavimą mokykla 

- Atsakingai planuojamas ugdymo turinys – tai skatina mokinių mokymosi 

motyvaciją, pamokos tampa įdomios, gerėja mokinio ir mokytojo dialogas 

- Mokytojai bendradarbiaudami kuria visuminio mokymosi vaizdą, padeda 

mokiniams geriau suprasti istorijos įvykius 

- Vyksta mokymasis: mokyklos tikslai – mano tikslai – pamoka – mokinių 

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Teigiamo mikroklimato formavimas 

- Mokytojų refleksija „Kaip laikomės susitarimų?“  

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Pokalbis „Ką dirba mano tėveliai“ (1 kl.) 

- Testas „Koks aš esu“ (7 kl.) 

- Susipažinimas  su mokinių ugdymo karjerai 

informacine svetaine „Mukis“.Testų atlikimas (8, 9 kl.) 
 

 

 

25 d. 

Spalis  

 

 

10 d.  

5 d. 

14 d.  ir 7 d. 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

 

Klasių vadovai 

- Mokytojai reflektuoja savo veiklą - didėja atsakomybė, gerėja tarpusavio 

santykiai 

- Mokiniai susipažins su tėvelių darbu, įvardins, kuo jis ypatingas 

- Mokiniai geriau pažins save, gilinsis į savo charakterio ypatumus, 

polinkius 

- Mokiniai papasakos apie savo tėvelių darbą, įvardins, kuo jis svarbus 

- Mokiniai mokės naudotis  svetainės „Mukis“ teikiamomis paslaugomis, 

informacija. Susikurs savo paskyrą svetainėje ir aktyviai ja naudosis, 

ieškant informacijos karjeros, mokymosi klausimais.Atliks įvairius testus 

siekdami išsiaiškinti asmeninius polinkius ir galimybes karjerai ir 

tinkamumą darbui. Nurodys savo teigiamas asmenines savybes. 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Seminaras „Ugdymo(si) veiklos individualizavimas ir 

diferencijavimas“ 

- Mokymai, kaip naudotis interaktyvia lenta 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo veikla: 

- SEU užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- iniciatyva „Didysis draugas“; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“ 

 

31 d. 10 val. 

 

20 d. 14 val.  

 

Ketvirtadieniai 

Spalis  

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

NMVA direktoriaus pavaduotoja 

M. Bilotienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

 

 

- Mokytojai ugdysis gebėjimą suplanuoti pamoką skirtingų gebėjimų 

mokiniams, ugdyti jų aukštesniuosius mąstymo gebėjimus 

- Mokytojai pamokose naudos interaktyvią lentą – didės mokinių 

mokymosi motyvacija 

- Savanorių klube  vykdomos veiklos ugdys mokinių atsakomybę, 

pilietiškumą, skatins pozityvų elgesį, motyvuos aktyviai veikti siekiant 

savo asmeninių bei centro bendruomenės tikslų.  

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

reikėtų tobulinti. Suplanuotos mėnesio veiklos. 



Jaunesniųjų savanorių grupės „Ir mes“ veikla: 

-aktyvios pertraukos; 

-pagalba organizuojant renginius. 

Penktadieniai - Jaunesniųjų klasių mokiniai savanoriai kartu su savo klasės draugais 

organizuos aktyvias pertraukas, padės organizuotu mokykloje vykstančius 

renginius. Bus skatinama lyderystė, atsakomybė, aktyvumas, paties 

mokymasis ir mokymasis vienas iš kito. 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ 

- VGK susirinkimas 

- Bendradarbiavimas su Gižų kaimo bendruomene: akcija 

„Geri darbai puošia žemę“ 

- Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas „Bendro darbo 

galimybės ir įtaka mokinių ugdymui(si)“ 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

Projektas „Gerbiu save – gerbiu kitą“: 

 - fokus grupių „M.T.E.“ formavimas; 

- užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“. 

Jaukios aplinkos, ugdymosi erdvės užsiėmimams 

„Sužinau, atrandu, išmokstu pats“  kūrimas: 

 - „Veidrodis – pagalbininkas“. 

- Taisyklių klasėje kūrimas ir laikymasis 

- Apklausa mokiniams „Veiklos formos, veiksniai, 

skatinantys kūrybiškai dirbti ir siekti geresnio rezultato“, 

jos rezultatų aptarimas 

- Mokomės diferencijavimo paslapčių 

- Metodų lietus (metodų pasidalijimas, aptarimas) 

 

 

Antradieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

12 d.  

26 d.  

 

 

25 d.  

 

 

Spalis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Lions klubo narė R. Kurauskienė 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

 

 

 

 

 

 

B grupė 

Aktyvėjančiųjų grupė 

 

 

Diferencijuotų darbštuolių grupė 

Grupė „Blykstė“ 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, taraimasi dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios 

mokinio pažangos 

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami aktyviai dalyvauti mokyklos 

gyvenime, kartu su mokytojais ir vaikais kuria saugią ir jaukią mokyklą 

- Aptariamas individualių konsultacijų veiksmingumas, sudaromos kito 

mėnesio mokinių grupės 

- Šiltėja mokyklos-daugiafunkcio centro ir kaimo bendruomenių tarpusavio 

santykiai, kartu siekiama bendro tikslo 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokomi, kaip, bendradarbiaujant su mokykla,  

padėti vaikui ugdytis 

- Suformuota mokinių fokus grupė (konfliktiški, nepagarbiai besielgiantys, 

nedrausmingi mokiniai) užsiėmimams tinkamo elgesio įgūdžių formavimui 

- Mokiniai mokysis atvirai, pagarbiai bendrauti, išsakys savo jausmus, 

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Su mokiniais sukurtos savarankiškam  mokymuisi ir užduočių 

diferencijavimui skirtos erdvės; mokiniai aktyviai jose veikia užsiėmimų 

metu, nuolat jas papildo 

- Sukurtos taisyklės, aptartos su vaikais, kurie jų stengiasi laikytis 

- Mokinių atsakymai padės planuoti ugdymą, pasirenkant darbo formas, 

efektyviai siekiant geresnių rezultatų 

- Mokytojai pasitikės savimi, formuluojant uždavinį ir vertinimo kriterijus 

kiekvienam mokiniui, parenkant ir pritaikant  užduotis pagal pasiekimų 

lygmenis 

- Sudarytos sąlygos kiekvieno vaiko emocinio intelekto ugdymui, 

saviraiškai, vertybių ugdymui. 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Raštas tarybai 

- Projektinės sąmatos ruošimas 

- Techninė MB 413  GDD 985 techninė apžiūra                                          

- Civilinės saugos pratybos     

- Lapų grėbimas                                    

 

 

Spalis  

 

14 d. 10 val.  

Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

- Planuojamas kitų metų biudžetas. Aptariama kokiems darbams reikės 

lėšų. 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriama jauki ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 

 

 

 

 


