
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Kovo mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2016-2017 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Saugios aplinkos kūrimas kartu 

- Savanorių klubo susirinkimai „Aš galiu tau“: plano 

parengimas, refleksijos 

- Užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“ 

- Stalo žaidimų savaitė „Žaidžiame domino“ 

- Paskaita  „Žalingų įpročių prevencija“ (5-7 ir 8-10 

kl.) 

- Aktyvus rūkymo vietų tikrinimas 

- Mokinių kuprinių patikrinimo reidai 

- Veiksmo savaitė „Aš esu čia“: išleistas stendas, 

aktyvios pertraukos, akcija „Laimė – tai...“ 

- Etnografinis tyrimas (pristatymas mokytojų 

susirinkime) 

Sveikatos stiprinimo programa 

- Valandėlės „Vanduo – gyvybės šaltinis“ („Zuikučių“ 

grupė; 3-4 kl.) 

  

ketvirtadienis,  po 4 p.  

 

pirmadienis, po 4 p.  

 

13-17 d.  

2 d. 11 val. ir 11.55 val.  

 

6-10 d.  

 

20-24 d.  

 

16 d.  

 

 

17 d. ,  24 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Soc. pedagogė E. Šataitė 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė L. Vilimaitienė 

Psichologas A. Šiukšta 

D. Eikelienė 

Savanorių klubas 

 

- Mokiniai įgis patirties, kaip organizuoti savanorių  klubo veiklas, 

diskutuos, kad taptų sąmoningesnias, ugdysis gebėjimą reflektuoti 

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

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Mokiniai pasirinks tinkamą veiklą atsipalaidavimui pertraukų metu, 

draugiškai bendraus 

- Mokiniai ugdysis socialinius įgūdžius: mokysis savikontrolės, priimti 

tinkamus sprendimus 

- Ugdysis mokinių  higienos, savitarnos ir savitvarkos įgūdžiai, 

atsakomybės už savo ir kitų sveikatą suvokimas 

- Įvairių veiklų metu mokiniai analizuos, kas yra savivertė, tolerancija, 

orumas, pagarba, mokysis draugiškai bendrauti ir bendradarbiauti 

- Bus matuojami mokinių elgesio pokyčiai:  kokia bendruomenės narių 

savijauta, ar gerėja mikroklimatas, kas įtakoja pozityvų elgesį 

- Mokiniai sužinos vandens gydomąsias savybes, naudą organizmui, 

ugdysis įprotį kiekvieną dieną gerti vandenį, grūdintis 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą schemą) 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir Vaiko 

ūgties komandos mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ 

(ar pasiekti numatyti rezultatai?) 

Kovas 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Vaiko ūgties komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

-  Lankomi seminarai, analizuojami dokumentai, komandoje tariamasi dėl 

pasirengimo veiklos kokybės įsivertinimui  

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Mugė „Kaziuko kermošius“ 

- Šokių konkursas  „Šoku Lietuvai“ 

- Užsienio kalbų viktorina-konkursas „Kalbos atveria 

duris“ 

- Projektas „Šviesoforo akys“ 

- Lietuvių kalbos  viktorina „Kalba – brasta per laiko 

upę“ 

- Tikslinės grupės susirinkimas „Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas neformaliajame švietime“ 

- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba:  bendradarbiaujant su 

  

3 d. 12 val. 

10 d. 12 val.  

31 d. 

 

27-31 d.  

7 d. 

 

9 d.  

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

R. Raškauskienė 

E. Subačiūtė-Baltrušaitienė 

Būrelių vadovai 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Gižų kaimo bibliotekininkė 

N. Vaitūnaitienė 

-  Puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Centro bendruomenė kartu su kaimo 

bendruomene organizuos mugę – šiltės tarpusavio santykiai 

- Paminėsime kovo 11-ąją, atsiskleis kiekvieno mokinio kūrybiniai 

gebėjimai, bus ugdomas pasitikėjimas, iniciatyvumas, atsakomybė 

- Mokiniai pritaikys užsienio k. žinias įvairiose situacijose, atkakliai,  

sąžiningai ir aktyviai bendradarbiaus komandose, atsakingai ir veiksmingai 

realizuos idėjas 

- Mokiniai gilins saugaus eismo žinias ir įgūdžius, ugdysis atsakomybę už 

savo ir kitų sveikatą 

- Viktorinos dalyviai pritaikys lietuvių kalbos rašybos taisykles, prisimins 

Lietuvos istoriją, ugdysis bendruomeniškumas 



lietuvių k. mokytojomis rengiami priminimai/pamokymai 

Skaitomumo skatinimas: 

- akcija-konkursas „Draugauk su knyga 3“; 

- skaitymo žaidimas „Bingo“; 

- akcija „Skaitau knygelę su mama“ (2-as  etapas) 

-  akcija „Knygas vaikams skaito visi“  

- konkursas „Švari kalba – švari galva“ 

 

 

 

 

 

4 savaitė 

20-24 d.  

J. Rugienienė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Karklinių kaimo kapelos 

vadovas K. Vievesis 

Gižų kaimo bendruomenė 

 

 

 

- Aptariama, kaip sekasi įgyvendinti parengtas neformaliojo švietimo 

programas, diskutuojama dėl jų tikslingumo 

- Mokytojų kambaryje  ir bibliotekoje  stenduose parengtos taisyklingo 

žodžių vartojimo „pamokėlės“ 

 - Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems patrauklias veiklas 

 - Tėvai aktyviai dalyvaus vaiko ugdymo procese. Akcijoje dalyvaujantys 

vaikai su tėvais perskaitys bent vieną knygelę ir atliks užduotis  

- Knygeles vaikams skaitys centro bendruomenės nariai – gerės teksto 

suvokimo įgūdžiai,  ugdysis meilė knygai 

- Mokiniai formuosis taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos įgūdžius. 

Internetinėje erdvėje naudos lietuviškus rašmenis, taisyklingą lietuvių 

kalbą 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Popietė su tėveliais „Mano darbe“ (8 kl.) 

- Popietė ,, Mano tėvelis – dirba ...“ (2 k.) 

- Pasirinktos profesijos pristatymas. Profesinių sričių 

aptarimas (6 kl.) 

-  ,, Gal ir aš galėčiau ką nors pagaminti?“ (4 kl.) 

- Kurios tavo vertybės tau svarbiausios? (5 kl.) 

 

 

 

14 d.  

15 d.  

10 d.  

 

9 d.  

17 d.  

  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

- Mokiniai įgis daugiau informacijos apie savo tėvų profesijas. Žinos 

profesijų privalumus ir trūkumus.  Išsiaiškins, ar tėvų profesijos paklausios 

šiuo metu. Įvertins galimybių įvairovę. 

- Tėvai papasakos apie savo darbą, įvardins  profesijos privalumus, 

išskirtinumą 

- Mokiniai kūrybiškai pristatys savo pasirinktą profesiją, argumentuotai 

įvardins jos svarbą 

- Mokysis gerbti žmonių darbą, geriau supras sąvokas: gamintojai, 

vartotojai, paslaugų tiekėjai, prekė, pelnas, ieškos būdų panaudoti buitines 

atliekas 

- Įvardins svarbiausias žmogaus vertybes, argumentuotai paaiškins,  

kuriomis  mokiniai vadovaujasi  

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Užgavėnių šventės ir Kaziuko mugės refleksija 

- Mini mokymai –pamąstymai  „Keičiame  save – 

keičiame pasaulį“ 

- Tyrimai: „Individuali mokinio pažanga“, individualaus 

ugdymo plano poveikis mokinio pažangai 

- Pokyčio matavimas: tyrimas „Ar gera mokykloje?“  

- Tyrimo „Namų darbai“ analizė (pristatoma mokytojų 

susirinkime) 

- Pamokų stebėjimas: ugdymo turinio diferencijavimas 

pamokoje, kaip įgyvendiname Mokyklos UP numatytus 

prioritetus 

- Ruošimasis projektui  „Bendri darbai puošia Žemę“: 

darbų planavimas, priemonių ir  medžiagų ruošimas, 

 

6 d. 

23 d. 

 

 

 

 

8 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Edukacinių erdvių kūrimo 

komanda 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

- Reflektuodami veiklą  mokytojai įvardins kas pavyko, ką reikia tobulinti - 

didės atsakomybė, gerės tarpusavio santykiai 

- Mokytojai  kartu analizuos konfliktines situacijas, ieškos tinkamiausių  

sprendimo būdų, mokysis vieni iš kitų 

- Analizuojami mokinių individualios pažangos pokyčiai. Teikiamos 

rekomendacijos ir priimami susitarimai dėl mokinių pasiekimų gerinimo 

- Išsiaiškinamas tėvų, mokytojų ir mokinių požiūris  į mokyklą, rezultatai 

palyginami su pernai metų rezultatais, numatomi tolimesni veiksmai 

- Analizuojama, kokią įtaką namų darbai turi individualiai mokinio 

pažangai, kaip pamokoje įgyvendinami susitarimai, ką daryti toliau 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

- Atsakingai suplanuotos veiklos, laiku pateikta centro ir kaimo 

bendruomenėms informacija suteiks galimybę visiems veikti kartu, 



centro ir kaimo bendruomenių  informavimas vieningai, atlikti numatytus darbus 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

- Mokytojų tarybos posėdis: individuali mokinio 

pažanga, strateginio švietimo plano analizė už 2016 

metus, finansinė ataskaita už 2016 metus 

- VGK posėdis 

- Klasių vadovų-tėvų-mokinių susirinkimai 

„Bendradarbiavimas vardan vaiko sėkmės“ 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

- Pamokų pagal SEU šabloną vedimas 

- Atvira pamoka 

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

kryžiažodžių maratonas-viktorina „Iš visur apie viską“ 

- Kolega kolegai. Pamokų lankymas, bendradarbiavimas 

- Integruotą pamoką „Aš mokytojo vaidmenyje“ veda 

mokiniai 

 

Ketvirtadieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

14 d. 

 

 

17 d. 

Kovas 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Mokytojai 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

 

 

 

 

 

B grupė 

Diferencijuotų darbštuolių 

grupė 

Pagalbos mokiniui 

specialistų grupė 

Aktyvėjančiųjų grupė 

Grupė „Blykstė“ 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, taraimasi dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios 

mokinio pažangos 

- Mokiniai įsitrauks į problemų sprendimą, patys imsis  iniciatyvos – gerės 

tarpusavio santykiai 

- Pristatoma analizė, kaip siekiame strateginiame plane išsikeltų tikslų ir 

uždavinių. Diskutuojama, ar gerėja mokinio individuali pažanga, kaip 

mokytojai priimtus susitarimus taiko pamokose. Tariamasi, kaip optimaliau 

įgyvendinti tikslus ir uždavinius  

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus išsamią informaciją apie vaikų daromą 

pažangą, elgesį. Teiks savo pasiūlymus įvairiais klausimais. Gerės 

mokytojų, mokinių ir tėvų tarpusavio santykiai.  

- Mokiniai bus aktyvūs pamokoje, atliks jiems skirtas diferencijuotas 

užduotis. Mokytojai dalinsis įgyta patirtimi – vyks bendradarbiavimas 
- Suorganizuotas kryžiažodžių maratonas-viktorina; mokiniai ir jų šeimos 

nariai dalyvaus į bendrose veiklose; gerės tarpasmeniniai santykiai 

- Mokytojai stebės vieni kitų pamokas, pasidalins patirtimi, patars, ką 

reikėtų pamokoje tobulinti siekiant tikslo, taikys savo veikloje. Ugdysis 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija 

- Ugdysis kūrybiškumo kompetencija, mokiniai patirs sėkmę įsijausdami į 

mokytojo vaidmenį 

 

- Finansinė atasakita 

-  Dokumentų archyvavaimas 

- V‘SAKIS (internetinė programa) informacijos vedimo 

pabaiga 

- Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir 

savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 

ataskaitos ruošimas (metinė) 

- Turto inventorinimas 

- Viešųjų pirkimų plano tvirtinimas    

- laisvalaikio salės rengimas vaikams ir bendruomenės 

žmonėms 

Kovas  

 

 

 

 

 

 

 

Ūkvedys 

L. Akucevičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

V. Karpavičius 

-  Tikslingai paskirstytas skirtas centrui biudžetas ir pateiktas savivaldybei. 

Atsiskaityta metinė GPM ataskaita 

- Suarchyvuoti dokumentai, sutvarkytas ir atsakingai prižiūrimas mokyklai-

daugiafunkciam centrui priklausomas turtas 

- Pateikta informacija savivaldybei. Patvirtintos ataskaitos V‘SAKIS 

- Analizuojama lėšų panaudojimo tikslingumas, atsiskaitoma 

bendruomenei ir steigėjui, numatomi prioritetai 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriamos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį sportuojant, efektyviai 

išnaudojant centro erdves 

 

 


