
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Lapkričio 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 „Po skambučio“ vaikų veiklų 

stebėjimas ir aptarimas 

Saugios aplinkos kūrimas: 

- mokinių kuprinių patikrinimo reidai; 

- aktyvus rūkymo vietų tikrinimas; 

- užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“; 

- etnografinis tyrimas; 

- Socialinės veiklos organizavimas ir fiksavimas 

(refleksija) 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas:  

- komandos „Edukacinių erdvių palaikymas ir kūrimas“  

darbo plano parengimas; 

- stendinio pranešimo pristatymas tarptautinėje 

konferencijoje  „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“; 

- individualūs pokalbiai su mokytojais dėl edukacinių 

programėlių kūrimo; 

- Saulės laikrodžio įrengimas. 

  

25 d.  

 

Lapkritis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 d. 

 

 

8  d.  

 

9 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Edukacinių erdvių kūrimo 

komanda 

Klasių vadovų metodinė grupė 

J. Žilinskienė 

L. Budreikienė 

- 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 

- Ugdysis mokinių  higienos, savitarnos ir savitvarkos įgūdžiai, 

atsakomybės už savo ir kitų sveikatą suvokimas 

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

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Bus matuojami mokinių elgesio pokyčiai 

- Mokiniai mokosi bendradarbiauti ir prisiimti lyderio vaidmenį. Ieško 

naujų galimybių įgyvendinti savo sumanymus. Rūpinasi kitais ir suvokia 

pagalbos svarbą 

- Ugdomasis procesas vyksta kūrybiškose edukacinėse erdvėse, ugdomos 

mokinių aplinkosaugos ir bendrosios vertybės 

- Bus dalijamasi gerąja patirtimi, mokomasi vieni iš kitų 

- Mokiniai ugdysis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, 

susietas su gyvenimo patirtimi 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (pagal 

parengtą schemą) 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir 

mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ (ar pasiekti 

numatyti rezultatai?) 

Formuojamasis vertinimas 

-  Mokytojų vertinimo sąsiuvinių,     Mokinių 

Iki 30 d. 

 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

 

 

- Pateikta ataskaita apie Centre vykstantį veiklos kokybės įsivertinimą 

NMVA 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

nuamatysime, ką  ir kaip reikia tobulinti 

- Analizuojama, kaip laikomės UP priimtų susitarimų. Teikiama konkreti 

pagalba 



individualios pažangos planų ir Kompetencijų aplankų 

patikra     (pažyma) 

 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

-  Tiksliųjų mokslų diena  „Matematikų kelionė“ 

(savivaldis mokymasis) 

- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba:  bendradarbiaujant su 

lietuvių k. mokytojomis rengiami priminimai/pamokymai 

Skaitomumo skatinimas: 

- bibliotekos skyriaus „Rekomenduojama perskaityti“ 

atnaujinimas; 

- akcija – konkursas „Draugauk su knyga 3“; 

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

- skaitymo žaidimas „Bingo“; 

- Šiaurės šalių bibliotekų savaitė; 

- „Metų knygos rinkimai 2016“. 

Ruošiamės kalėdiniam laikotarpiui: 

- idėjų kėlimas ir atrinkimas; 

- scenarijaus kūrimas; 

- kaukių gaminimas; 

- repeticijos. 

- PIT  komandos susirinkimas „Sėkmės istorijos“ 

- Projekto „Ateities pilietis“ ir integruoto projekto 

„Pažinkime savo kraštą ir jo istoriją“ įgyvendinimas 

(veiklų stebėjimas ir aptarimas su mokytoja ir mokiniais 

- Kaip vykdomi UP 123.3., 123.5. ir  125.3. punktai 

(gamtos mokslų pamokų sąsaja su kasdieniu gyvenimu, 

stebėjimai, tiriamieji darbai;  socialiniams gebėjimams 

ugdyti  - socialinės kultūrinės bendruomenės, rajono 

aplinkos pažinimas (pradinis ugdymas)  

- Tyrimas „Ugdymo turinio diferencijavimas pamokoje“ 

- Pamokų stebėjimas: kaip įgyvendiname Mokyklos UP 

numatytus prioritetus 

- Standartizuotų testų ir PUPP rezultatų analizė, jų 

panaudojimas ugdymo procese (aptarimas tikslinėje 

grupėje) 

 

 17 d.  

 

Lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

14-20 d. 

 

 

 

 

 

 

10 d.  

 

 

 

28-30 d. 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

30 d. 

  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

L. Klimčiauskaitė 

S. Veselkienė 

A. Bagdonaitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Kaimo biblioteka 

PIT komanda 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

- Mokiniai ugdosi mokėjimo mokytis ir asmeninę kompetencijas: kelia sau 

realius  tikslus, pasirenka tinkamas mokymosi strategijas, tikslingai 

planuoja laiką, įvertina savo rezultatus, sąžiningai ir atsakingai veikia 

- Mokiniai gerbia savo kalbą, formuojasi taisyklingos lietuvių kalbos 

vartosenos įgūdžius, bendraudami internetinėje erdvėje vartoja lietuviškus 

rašmenis, taisyklingą lietuvių kalbą 

- Mokiniai turiningai leidžia laiką pertraukų metu, laikosi susitarimų ir 

taisyklių, mokosi pagarbos vienas kitam 

- Tėvai aktyviai dalyvauja vaiko ugdymo procese: kartu su vaikais 

perskaito bent vieną knygelę ir atlieka užduotis 

- Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems patrauklias veiklas 

- Mokiniai skatinami domėtis įvairių autorių, žanrų, tautų literatūra, 

naujomis knygomis 

- Sudaromos galimybės kiekvienam vaikui atsiskleisti, ugdomas 

pasitikėjimas, iniciatyvumas, atsakomybė, lyderystė 

-  Išleidžiamas stendas, 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. 

- Stebima, ar projekto veiklos paveikios, kaip ugdomos bendrosios 

kompetencijos, kaip atsiskleidžia integraciniai ryšiai, mokiniai ugdosi 

pilietines ir tautines vertybes, gerbia savo šalies istoriją 

- Aiškinamasi, kaip mokytojai taiko diferencijavimą pamokose, ar      

atsižvelgia į priimtus susitarimus, ar didėja mokinio individuali pažanga 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

- Palyginsime 2015-2016 m. m.  ir 2013-2014 m. m.  mokinių 

standartizuotų testų ir PUPP rezultatus. Braižysime kiekvieno mokinio 

individualios pažangos kreivę. Mokytojai  papildys klasės charakteristikas, 

koreguos ilgalaikius ugdymo planus.  



IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Teigiamo mikroklimato formavimas 

- Stalo žaidimų savaitė: monopolio turnyras 

- Tolerancijos diena 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Išvyka į Marijampolės kareivines (2 kl.) 

- „Renkuosi karjeros kelią“ (9 kl.) 

- Eksursija į UAB „Mantinga“.  Pažintis su tėvelių 

darbovietėmis (8 kl.) 

- Testas „Koks aš esu“ (7 kl.) 

 

21-25 d. 

16 d. 

 

23 d.  

11 d. 

 

 

11 d.  

 

18 d. 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Klasių vadovai 

- Mokiniai turiningai leidžia laiką pertraukų metu, laikosi susitarimų ir 

taisyklių, mokosi pagarbos vienas kitam 

- Mokiniai mokosi  taikiai sugyventi, išklausyti vieni kitus, tolerentiškai 

pripažįsta kitokią nuomonę 

- Vaikai aplankys savo tėvų darbo vietą, sužinos apie karininko profesiją, 

domėsis kareivių gyvenimu, įvardins, kuo jis svarbus 

- Mokiniai atliks savęs pažinimo, karjeros planavimo, tinkamumo darbui, 

profesijos pasirinkimo testus bei nusistatys, kuri profesija jiems yra 

artimiausia 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Mokymai kaip dirbti su SMATR lenta 

- Seminaro „Pamokos planavimas skirtingų gebėjimų 

vaikams“ refleksija 

- Tiksliųjų mokslų diena  „Matematikų kelionė“ 

refleksija 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo veikla: 

- SEU užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- apsilankymas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

savanorių klube; 

- klubo susirinkimai „Aš galiu tau“; 

- iniciatyva „Didysis draugas“; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“; 

- jaunesniųjų savanorių grupės „Ir mes“ veikla: aktyvios 

pertraukos 

 

2 d. 9 val.  

11 d. po 4 

pamokų 

18 d. 

 

 

 

 

23 d. 

 

 

 

 

Penktadieniai 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

- Mokytojai pamokose naudos interaktyvią lentą – didės mokinių 

mokymosi motyvacija 

- Mokytojai įvardins, kaip sekėsi mokytis, ką naujo sužinojo, tarsis, ką 

darys  toliau 

- Savanorių klube  vykdomos veiklos ugdys mokinių atsakomybę, 

pilietiškumą, skatins pozityvų elgesį, motyvuos aktyviai veikti siekiant 

savo asmeninių bei centro bendruomenės tikslų 

- Mokiniai įgis patirties, kaip organizuoti savanorių  klubo veiklas, 

diskutuos, kad taptų sąmoningesnias 

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

reikėtų tobulinti. Suplanuotos mėnesio veiklos 

- Jaunesniųjų klasių mokiniai savanoriai kartu su savo klasės draugais 

organizuos aktyvias pertraukas.  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-forumas „Bendrystės 

 

Antradieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

15 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Mokytojai 

- 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 



galimybės ugdymo procese“ 

- VGK susirinkimas 

- Pagrindinio ir pradinio ugdymo metodinių grupių 

susirinkimas „Kaip gerinti mokinių skaitymo įgūdžius?“ 

- Atestacijos komisijos posėdis 

- Centro  tarybos posėdis 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

- Projektas „Gerbiu save – gerbiu kitą“: aš ne „paršelis“ 

- Projektas „Ieškok – tyrinėk – atrask- išmok“: kampelio 

„Tai įdomu – sužinok, atrask daugiau“ parengimas ir 

pristatymas 

- Tikslinis ciklas (vienai klasei): ciklo planavimas, 

uždavinių ir vertinimo kriterijų formulavimas, metodų 

parinkimas, vertinimas  

-  Integruota tiriamoji veikla netradicinėje erdvėje 

- Diskusija „Ugdymui(si) palankios aplinkos formavimo 

strategijos“ 

- Taisyklių klasėje kūrimas ir laikymasis 

- Grupių koordinatorių susitikimai-refleksijos „Tikslo 

link“ 

 

14 d. 

16 d.  

 

23 d. 

11 d.  

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 d. 

Centro tarybos nariai 

Tėvų klubas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

Diferencijuotų darbštuolių grupė 

 

 

Grupė „Blykstė“ 

Aktyvėjančiųjų grupė 

 

B grupė 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) skatinami aktyviai dalyvauti centro gyvenime,  

ugdosi suvokimą, kad tik bendromis pastangomis galime siekti rezultatų 

- Aptariamas individualių konsultacijų veiksmingumas, sudaromos kito 

mėnesio mokinių grupės 

- Kiekvienas mokytojas prisiima atsakomybę, kaip gerins mokinių 

skaitymo įgūdžius savo dalyko pamokose 

- Mokytojams sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui, analizuojama 

pedagogų tobulėjimo galimybės, jų atitiktis kvalifikacinei kategorijai 

- Sprendžiami aktualūs klausimai, susiję su ugdymo proceso gerinimu, 

taraimasi, kaip didinti mokinių pasiekimus 

- Mokiniai mokosi išklausyti kitą, spręsti konfliktus, įveikti nesėkmes, 

priimti tinkamą sprendimą įvairiose situacijose, paprašyti pagalbos ir 

padėti aplinkiniams - gerėja klasės mikroklimatas, bendravimo įgūdžiai 

- Sukurta erdvė skatinanti mokinius savarankiškai mokytis, tyrinėti, atrasti, 

ieškoti informacijos, aktyviai veikti 

- Bus tenkinami individualūs mokinių poreikiai, sudarytos sąlygos kuo 

maksimaliau atsiskleisti jų galimybėms – didės mokinio  individuali 

pažanga 

- Mokiniai bendraudami ir bendradarbiaudami patirs pažinimo jausmą 

netradicinėje aplinkoje 

- Naujos žinios ir bendradarbių patirtis padės gerinti klasės bei mokyklos 

mikroklimatą 

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

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

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas vaiko ūgties tinklo 

voratinklis 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Raštas tarybai 

- Sąmatos tikslinimas 

- Darbai  centro pusrūsyje  

- Lapų grėbimas        

- Skersinio įrengimas stadione                             

Lapkritis 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 

 

 

 

 



 


