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Sausio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2016-2017 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Saugios aplinkos kūrimas kartu 

- Pamokų vedamų  pagal SEU „Paauglystės kryžkelės“ 

refleksija 

Savanorių klubo veikla: 

- SEU užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- apsilankymas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

savanorių klube; 

- klubo susirinkimai „Aš galiu tau“; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“; 

- jaunesniųjų savanorių grupės „Ir mes“ veikla: aktyvios 

pertraukos 

- Pailgintos dienos grupės „Po skambučio“ vaikų veiklų 

stebėjimas ir aptarimas 

- Užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“ 

- Etnografinio tyrimo pristatymas 

Sveikatos stiprinimo programa 

- Mokinių asmens higienos ir švaros profilaktinis 

patikrinimas 

- Mokinių kuprinių patikrinimo reidas 
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Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

R. Ruceviičenė 

R. Ražukienė 

Sveikatos priežiūros specialistė 

L. Vilimaitienė 

- Mokytojai bendradarbiauja formuojant mokiniams vertybines nuostatas, į 

veiklų organizavimą įsitraukia mokiniai savanoriai 

- 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 

- Analizuojama, kaip organizuojamos veiklos ir jų poveikis mokiniams 

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

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Bus aptarti mokinių elgesio pokyčiai, susitarta dėl tolimesnių žingsnių 

- Ugdysis mokinių  higienos, savitarnos  įgūdžiai, atsakomybės už savo ir 

kitų sveikatą suvokimas 

- Formuosis mokinių savitvarkos įgūdžiai 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Strateginio plano veiklos analizė. Jos pristatymas 

bendruomenei 

- Veiklos planas 2017 m. 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir Vaiko 

ūgties komandos mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ 

(ar pasiekti numatyti rezultatai?) 

Sausis  

 

 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Finansininkė S. Staneikienė 

Vaiko ūgties komanda 

 

- Atlikta analizė, kaip siekiame Mokyklos strateginiame plane išsikeltų 

tikslų ir uždavinių. Analizė pristatyta bendruomenei, su kuria bus 

tariamasi, kaip optimaliau įgyvendinti tikslus ir uždavinius 

- Sudarytas veiklos planas padės įgyvendinti Centro ugdymo plane 

išsikeltus prioritetus bei siekti strateginiame plane numatytų tikslų 

-  Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Pilietiškumo pamoka „Vėliavą ne taip sunku iškelti, 

kaip sunku per kasdienybę nešt“ (J. Marcinkevičius) 
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Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

- Devintokai veda pilietiškumo pamoką – ugdosi iniciatyvumas, 

atsakomybė, pilietiškumas 

- Mokiniai ugdosi pagarbą savo kalbai, formuojasi taisyklingos lietuvių 



- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba:  bendradarbiaujant su 

lietuvių k. mokytojomis rengiami priminimai/pamokymai 

- Šaškių savaitė  

Skaitomumo skatinimas: 

- akcija – konkursas „Draugauk su knyga 3“; 

- skaitymo žaidimas „Bingo“; 

- „Metų knygos rinkimai 2016“; 

- kūrybinių darbų paroda „Mano knyga“,  skirta 

bibliotekų metams paminėti; 

- mokinių skaitomumo ir dažniausiai skaitomų knygų 

apžvalga „Mes skaitome“ 
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R. Rucevičienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

S. Veselkienė 

A. Kunigonytė 

J. Rugienienė 

Gižų kaimo bibliotekininkė N. 

Vaitūnaitienė 

 

 

 

 

 

 

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 

- 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 

- Parengta ir bibliotekos stende pristatyta bibliotekos statistika: 

populiariausios knygos ir aktyviausiai skaitančios klasės. Atsižvelgiant į 

mokinių  skaitymo poreikius, tikslingai pildomi bibliotekos fondai, 

planuojama bibliotekos veikla 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Neformaliojo švietimo veiklų stebėjimas (kaip 

formuojamos bendrosios kompetencijos) 

Klasių valandėlės: 

- Paūgėjau aš, paūgėjo ir mano svajonė (2 kl.) 

- Mano svajonių profesija (4 kl.) 

- Situacijų kūrimas ir analizė „Koks tu esi bendraudamas 

su draugais, mokytojais, kitais žmonėmis?“ (5 kl.) 

- Profesijų turgus (8 kl.) 

- Mano karjeros planas (10 kl.) 
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Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

- Ugdytiniai aktyviai įsitraukia į veiklas, parinktos užduotys skatina 

kūrybingą žinių taikymą, jie jaučia pasitikėjimą savo jėgomis, 

formuojamos bendrosios kompetencijos 

- Aptarę, kuo norėtų būti, nupieš piešinyje, pristatys savo piešinius, suruoš 

piešinių parodėlę 

-  Ras informacijos ir kūrybiškai pristatys savo svajonių profesiją 

- Išvardins savo asmenines savybes, kurios dažniausiai išryškėja 

bendraujant su draugais ir atliekant įvairias veiklas 

- Mokiniai nusimatys tolimesnius karjeros tikslus ir žingsnius, siekiant 

įgyti tam tikrą profesiją. Supras karjeros sprendimų reikšmę  karjeros 

sėkmei 

- Analizuos savo asmenines savybes, kurių prireiks siekiant užsibrėžtų 

tikslų. Parengs gyvenimo aprašymą 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Kalėdinio karnavalo refleksija 

- Kontrolinių/diagnostinių užduočių analizės pristatymas 

tikslinei grupei 

- Mini mokymai –pamąstymai  „Keičiame  save – 

keičiame pasaulį“ 

- Pamokų stebėjimas: kaip įgyvendiname Mokyklos UP 

numatytus prioritetus 

- Integruotų pamokų stebėjimas 

- Pasitikrinamųjų    darbų organizavimas 2, 4, 6, 8, 10 
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Sausis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

P. Dambrauskienė 

E. Mockienė 

L. Klimčiauskaitė 

J. Žilinskienė 

R. Rucevičienė 

A. Kunigonytė 

S. Veselkienė 

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

reikia tobulinti 

- Analizuojama, ar kontrolinės/diagnostinės užduotys apima 3 dėmenis: 

žinias ir supratimą, žinių taikymo gebėjimus ir aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus, ar jos atitinka numatytus ciklo gebėjimus 

- Mokytojai  kartu analizuos konfliktines situacijas, ieškos tinkamiausių  

sprendimo būdų 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

- Stebima, analizuojama ir aptariama su mokytojais,  kaip tikslingai  

planuojamos ir organizuojamos veiklos, koks jų poveikis mokinio 



klasėse ir analizės rengimas (aptarimas tikslinės grupės 

susirinkime) 

- Mokytojų vertinimo sąsiuvinių,  Mokinių individualios 

pažangos planų ir Kompetencijų aplankų patikra     

(grįžtamasis ryšys, pažyma) 

Lyderystės skatinimas 

- Ruošimasis mugei „Noriu pasidalinti...“ 

J. Rugienienė 

L. Budreikienė 

L. Paliulienė 

pasiekimams 

- Mokytojai patys imasi iniciatyvos organizuojant pasitikrinamuosius 

darbus, atlieka darbų analizę, rezultatai aptariami su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, priimami susitarimai kaip dirbti toliau 

- Analizuojama, kaip laikomės UP priimtų susitarimų, koks įvyko pokytis 
- Didės mokytojų motyvacija taikyti naujoves, domėtis jomis, augs 

pasitikėjimas savimi 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

- Tėvų klubo susirinkimas-forumas „Kaip formuojamos 

vertybinės nuostatos  mokykloje?“ 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

- Bendra Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių refleksija 

„Visi po raidę pagrindiniams žodžiams“ 

-  Projektas „Gerbiu save – gerbiu kitą“:  akcija 

„Išvalykime savo kalbą“ 

- Pamokos skirtos bendravimo bendradarbiavimo 

kompetencijos ugdymui 

- Kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimo mėnuo „Sukurk 

man sparnus“ 

- Kolega kolegai. Pamokų lankymas, bendradarbiavimas 

-  Astos Dervinytės-Bongarzoni leidinio „Pagalbos 

galimybės  aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems 

vaikams“ skaitymas, aptarimas 

 

Antradieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 
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Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Mokytojai 

Klasių vadovų metodinė grupė 

Tėvų klubas 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

B grupė 

 

Diferencijuotų darbštuolių grupė 

 

Grupė „Blykstė“ 

Aktyvėjančiųjų 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 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdosi suvokimą, kad tik bendromis 

pastangomis galime siekti rezultatų, patys prisideda prie ugdymo proceso 

tobulinimo 

- Bus aptartas konkretus pasiektas rezultatas, gauti kolegų patarimai ir 

pastebėjimai. Visos grupės per 2 refleksijas po raidę sudės žodžius „Vaiko 

ūgtis“ 

- Mokiniai dalyvaudami akcijoje prisimins pagarbaus elgesio taisykles, 

mažiau vartos necenzūrinių žodžių. 

- Kiekvienas tinkliuko narys suorganizuoja po 5 pamokas, kuriose būtų 

sudarytos sąlygos bendradarbiavimui ir pagalbai  

- Kiekvienas mokinys atskleis savo kūrybiškumo gebėjimus, ugdysis 

dalykinės ir bendrosios kompetencijos 

- Stebės vieni kitų pamokas, pasidalins patirtimi, patars, ką reikėtų 

pamokoje tobulinti siekiant tikslo, taikys savo veikloje. Ugdysis 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija 

- Mokytojai įgis naujų žinių, kaip padėti augti vaikui, jas taikys pamokose 

 

Finansinė-ūkinė veikla 

- Inventorizacijos atlikimas 

- Pareigybių sąrašo ruošimas 

- Mokytojų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašo 

ruošimas 

- Finansinės būklės ataskaitos ruošimas (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- Veiklos rezultatų ataskaitos ruošimas (taip pat ir 

internetinis variantas) 

Sausis  Ūkvedys 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

Inventorizacijos komisija 

- Planuojamas kitų metų biudžetas. Aptariama kokiems darbams reikės 

lėšų. 

- Laiku pateikiamos ataskaitos 

- Sutikrintas centro turttas, parengtas inventorizavimo aprašas, pateiktos 

išvados bei siūlymai 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriama jauki ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 

 



- 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 (metinė) 

- Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo 

užmokesčiui vykdymą (forma Nr. B-1) metinė 

- Darželio patalpų įrengimas 

- Darbų saugos dokumentų peržiūra                                                          

- Patalpų remonto planavimas 

 - Viešųjų pirkimų ataskaitų perdavimas      

- Medžių genėjimas                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


