
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Gruodžio 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: 

- užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“; 

- etnografinio tyrimo pristatymas 

  

28 d.  

 

Gruodis  

 

 

 

 

 

8 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

 

 

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams vertybines nuostatas, į 

veiklų organizavimą įsitraukia mokiniai savanoriai 

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

prireikus pagalbos 

- Įvairių veiklų metu mokiniai ugdysis atsakomybės jausmą, 

savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo įgūdžius 

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

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Bus matuojami mokinių elgesio pokyčiai, susitarta dėl tolimesnių 

žingsnių 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Centro veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą 

schemą) 

- Strateginio plano veiklos analizė 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir Vaiko 

ūgties komandos mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ 

(ar pasiekti numatyti rezultatai?) 

Iki 23 d. 

 

Gruodis 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Vaiko ūgties komanda 

- Pateikta ataskaita apie Centre vykstantį veiklos kokybės įsivertinimą 

NMVA 

- Atlikta analizė, kaip siekiame centro  strateginiame plane išsikeltų tikslų 

ir uždavinių 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime, ką  ir kaip reikia tobulinti 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

-  Menų  diena  „Adventas – gerumo dvasia“ 

- 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“; 

- „Metų knygos rinkimai 2016“; 

- kūrybinių darbų paroda „Mano knyga“,  skirta 

bibliotekų metams paminėti 

- Kalėdinis karnavalas „Teletabių  Kalėdos“ 

- Tyrimas „Ugdymo turinio diferencijavimas pamokoje“ 

- Pamokų stebėjimas: kaip įgyvendiname Mokyklos UP 

 

 5 d.  

Gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 d. 10.30 val. 

(ikimok., priešm., 

1-4 kl.) 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

V. Armanavičienė 

L. Lavinskienė 

R. Jakevičienė 

O. Černauskaitė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

PIT komanda 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

- Mokiniai ugdosi kūrybiškumo ir kultūrinę kompetencijas: atsakingai 

naudojasi visuomenės kultūros produktais, aktyviai ir kūrybiškai 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 

 - Kūrybiškai paminėti „Bibliotekų metai 2016“, surengtos mokinių ir 

bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos 

- Atsiskleis kiekvieno mokinio kūrybiniai gebėjimai, bus ugdomas 

pasitikėjimas, iniciatyvumas, atsakomybė 

- Aiškinamasi, kaip mokytojai taiko diferencijavimą pamokose, ar      

atsižvelgia į priimtus susitarimus, ar didėja mokinio individuali pažanga 



numatytus prioritetus 

- Tyrimas „Individuali mokinio pažanga“ (pristatoma 

mokytojų tarybos posėdyje) 

12 val. (5-10 kl.) 

 

 

 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio pasiekimams. Teikiamos 

rekomendacijos ir priimami susitarimai dėl mokinių pasiekimų gerinimo 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Kontrolinių/diagnostinių užduočių analizė 

Klasių valandėlės: 

- Noriu tapti (3 kl.) 

- Karjeros plano rengimas (CV) (7 kl.) 

- Pasimatuok profesiją  (9 kl.) 

- Testas „Kokią profesiją pasirinkti?“ (10 kl.) 

 

 

 

27-31 d. 

 

15 d.  

14 d.  

16 d.  

20 d.  

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

- Analizuojama, kaip mokytojai rengia kontrolines/diagnostines užduotis, 

ar vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais iš anksto, kaip užduotys 

susietos su žiniomis, jų taikymu ir aukštesniaisiais mąstymo gebėjimais 

- Mokiniai pristatys jiems patinkančią profesiją, įvardins jos privalumus 

- Mokiniai gebės save pristatyti  kitiems žmonėms 

- Mokiniai susipažins su profesijų filmukais bei nusimatys tolimesnius 

karjeros tikslus ir žingsnius, siekiant įgyti tam tikrą profesiją 

- Mokiniai išsiaiškins profesijų sritį, kuri labiausiai atitiktų Jūsų interesus ir 

polinkius 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Menų dienos  „Adventas – gerumo dvasia“ refleksija 

- Mini mokymai –pamąstymai  „Keičiame  save – 

keičiame pasaulį“ 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo veikla: 

- SEU užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- apsilankymas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

savanorių klube; 

- klubo susirinkimai „Aš galiu tau“; 

- iniciatyva „Didysis draugas“; 

- akcija „Sušildyk man širdį“ 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“; 

- jaunesniųjų savanorių grupės „Ir mes“ veikla: aktyvios 

pertraukos 

 

8 d. 

21 d.  

 

Gruodis  

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

- Mokytojai įvardins, kaip sekėsi organizuoti veiklas, kas pasiteisino, ką 

reikia tobulinti 

- Mokytojai  kartu analizuos konfliktines situacijas, ieškos tinkamiausių  

sprendimo būdų 

- 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 

- Mokytojų tarybos posėdis  

- VGK susirinkimas 

- Atestacijos komisijos posėdis 

- Klasių vadovų susitikimai-susirinkimai su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) dėl vaiko individualios pažangos 

 

Antradieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

13 d.  

6 d.  

29 d.  

Gruodis 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Mokytojai 

Klasių vadovų metodinė grupė 

 

 

 

- 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 

- Aptariamai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai,  

individualių konsultacijų veiksmingumas mokinio pažangai 

- Mokytojams sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui, analizuojama 

pedagogų tobulėjimo galimybės, jų atitiktis kvalifikacinei kategorijai 



Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

- Vaizdinių priemonių, skirtų vertybinėms nuostatoms 

ugdyti, gaminimas 

- Apklausa „Diferencijavimas, taisyklių bei susitarimų 

aiškumas ir laikymasis“ 

- Tikslinis ciklas (vienai klasei): ciklo planavimas, 

uždavinių ir vertinimo kriterijų formulavimas, metodų 

parinkimas, vertinimas  

-  Integruota tiriamoji veikla netradicinėje erdvėje 

- Projektas „Ieškok-tyrinėk-atrask-išmok“:  veiklų 

kampelyje organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B grupė 

 

Aktyvėjančiųjų grupė 

 

Diferencijuotų darbštuolių grupė 

 

 

Grupė „Blykstė“ 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

- Tėvai sužinos apie vaiko individualią pažanga, diskutuos, kaip padėti jam 

namuose 

- Klasėje pagaminami plakatai, kurie skatins mokinius laikytis vertybinių 

nuostatų 

- Užduotys bei veikla planuojama pagal individualius klasės bei mokinių 

poreikius 

- 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 

- Mokiniai turiningai leidžia laiką, siekia išsikeltų ugdymosi tikslų 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Likučių skaičiavimas, tikslinimas, metų užbaigimas 

- Viešieji pirkimai (visoms prekių kategorijoms)                                             

- Darželio patalpų įrengimas 

Gruodis 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 

 

 

 

 

 


