
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Vasario 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 

- Užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“ 

- Etnografinis tyrimas  

Sveikatos stiprinimo programa 

- Pamoka-praktikumas „Mankštiada“ (1, 2 kl.) 

- Asmens higienos patikra 

- Pamoka –praktikumas „Pirmoji pagalba – turi tai žinoti“ 

(8, 9 kl.) 

- Valandėlė „Augu sveikas“ (Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės) 
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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 

 

- Mokytojai bendradarbiaus formuojant mokiniams vertybines nuostatas, į 

veiklų organizavimą įsitrauks 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 

- Mokiniai parengs nevartotinų žodžių plakatą-atmintinę. Socialinio 

žaidimo metu ugdysis problemų sprendimo įgūdžius, dalinsis patarimais. 

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

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Bus matuojami mokinių elgesio pokyčiai:  kokia bendruomenės narių 

savijauta, ar gerėja mikroklimatas, kas įtakoja pozityvų elgesį 

- Ugdysis mokinių  higienos, savitarnos, savitvarkos  įgūdžiai 

- Formuosis mokinių atsakomybė už savo  ir kitų sveikatą 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir Vaiko 

ūgties komandos mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ 

(ar pasiekti numatyti rezultatai?) 

Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Vaiko ūgties komanda 

-  Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Socialinių mokslų diena „Pasakoju Lietuvą“ 

- Užgavėnių šventė 

- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba:  bendradarbiaujant su 

lietuvių k. mokytojomis rengiami priminimai/pamokymai 

Skaitomumo skatinimas: 

- akcija – konkursas „Draugauk su knyga 3“; 

- skaitymo žaidimas „Bingo“; 

 

 15 d.   

28 d. 12 val. 

 

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

R. Rucevičienė 

J. Žilinskienė 

R. Raškauskienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Gižų kaimo bibliotekininkė N. 

- Ugdysis mokinių socialinė-pilietinė kompetencija: bendradarbiaujant 

dirba komandoje, siekia bendrų tikslų, derina įvairias nuomones. Pozityviai 

bendrauja, yra atsakingi, priima pagalbą bei teikia pagalbą  kitiems. 

- Puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Centro bendruomenė kartu su kaimo 

bendruomene organizuos šventes - šiltės tarpusavio santykiai 

- Mokytojų kambaryje  ir bibliotekoje  stenduose parengtos taisyklingo 

žodžių vartojimo „pamokėlės“ 

 - Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems patrauklias veiklas 

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



- „Metų  knygos rinkimai 2016“; 

- kūrybinių darbų paroda „Mano knyga“,  skirta 

bibliotekų metams paminėti; 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vaitūnaitienė 

Tėvų klubas 

Gižų kaimo bendruomenė 

 

 

 

bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos 

- Atsiskleis kiekvieno mokinio kūrybiniai gebėjimai, bus ugdomas 

pasitikėjimas, iniciatyvumas, atsakomybė 

- Tėvai aktyviai dalyvaus vaiko ugdymo procese. Akcijoje dalyvaujantys 

vaikai su tėvais perskaitys bent vieną knygelę ir atliks užduotis 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Neformaliojo švietimo veiklų stebėjimas (kaip 

formuojamos bendrosios kompetencijos) 

Klasių valandėlės: 

- Mano tėveliai dirba (3 kl.) 

- Augu aš – auga mano norai (7 kl.) 

- Pasirinktos profesijos pristatymas. Profesinių sričių 

aptarimas (9 kl.) 

- „Tėvų priimamasis“ (valandėlė vyktų kartu su  mokinių 

tėvais“ (8 kl.) 

- Mano karjeros planas (10 kl.) 

 

 

Vasaris  
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14 d.  

10 d.  

  

21 d. 

 

9 d.  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

- Ugdytiniai aktyviai įsitrauks į veiklas, parinktos užduotys skatins 

kūrybingą žinių taikymą, jie jaus  pasitikėjimą savo jėgomis, formuosis 

bendrosios kompetencijos 

- Tėvai papasakos apie savo darbą, įvardins  profesijos privalumus 

- Mokiniai kūrybiškai pristatys savo pasirinktą profesiją 

- Mokiniai kartu su tėvais aptars karjeros galimybes, darbo rinkos pasiūlą,  

profesijos pasirinkimo įvairovę savo gyvenamojoje teritorijoje. 

- Mokiniai nusimatys tolimesnius karjeros tikslus ir žingsnius, siekiant 

įgyti tam tikrą profesiją. Supras karjeros sprendimų reikšmę  karjeros 

sėkmei 

- Mokiniai analizuos savo asmenines savybes, kurių prireiks siekiant 

užsibrėžtų tikslų. Parengs gyvenimo aprašymą 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Socialinių mokslų dienos „Pasakoju Lietuvą“ refleksija 

- Mini mokymai –pamąstymai  „Keičiame  save – 

keičiame pasaulį“ 

- Pamokų stebėjimas: kaip įgyvendiname Mokyklos UP 

numatytus prioritetus 

- Integruotų pamokų stebėjimas 

- Projekto „Ateities pilietis“ veiklų stebėjimas ir 

aptarimas 

- Pasitikrinamųjų darbų  rezultatų aptarimas tikslinės 

grupės susirinkime „Kaip gerinsime pasiekimus, 

atsižvelgus į rezultatus?“ 

- Tyrimas „Namų darbai“ (pristatoma mokytojų 

metodinės grupės posėdyje) 

- El. dienyno pildymas (pažyma) 

Lyderystės skatinimas 

- Mugė „Noriu pasidalinti...“ 

 

17 d. 

27 d.  

 

Vasaris 

 

 

 

 

13 d. 

 

 

 

 

 

 

28 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

 

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

didės atsakomybė, gerės tarpusavio santykiai 

- Mokytojai  kartu analizuos konfliktines situacijas, ieškos tinkamiausių  

sprendimo būdų 

- Vyks 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 

pasiekimams 

- Išanalizavus rezultatus tariamasi, kaip padėti kiekvienam mokiniui siekti 

aukštesnių rezultatų, koreguojami ilgalaikiai ugdymo planai 

- Analizuojama, kokią įtaką namų darbai turi individualiai mokinio 

pažangai, kaip pamokoje įgyvendinami susitarimai 

- Mokytojai pildys dienyną pagal susitarimus, atsakingai. Mokiniai ir tėvai 

(globėjai, rūpintojai) laiku gaus informaciją. 

- Didės mokytojų motyvacija taikyti naujoves, domėtis jomis, augs 

pasitikėjimas savimi 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 

Ketvirtadieniais 

 

Direktorė S. Černauskienė 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, taraimasi dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios 



 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

- Tėvų klubo susirinkimas „Mums rūpi“ (ruošiamės 

Užgavėnėms) 

- Centro tarybos posėdis (strateginio plano analizės 

pristatymas, finansinė atsakaita už 2016 m.) 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

-  Mokinių pradedamos pamokos 

- Matematikos čempionatas 1–4 klasėms 

- Kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimo mėnuo „Sukurk 

man sparnus“ 

- Kolega kolegai. Pamokų lankymas, bendradarbiavimas 

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

kryžiažodžių maratonas-viktorina „Iš visur apie viską“ 

- Grupių koordinatorių susitikimai - refleksijos „Tikslo 

link“ 

 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

8 d. 
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Vasaris 
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Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

Mokytojai 

Klasių vadovų metodinė grupė 

 

 

 

 

 

B grupė 

Diferencijuotų darbštuolių grupė 

 

 

Grupė „Blykstė“ 

Aktyvėjančiųjų grupė 

Pagalbos mokiniui specialistų 

grupė 

 

mokinio pažangos 

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

tarpusavio santykiai 

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

-  prisidės prie Užgavėnių šventės organizavimo (gamins kaukes, teiks 

idėjų, kaip įdomiau ir linksmiau pravesti renginį, patys įsitrauks į veiklas) 

- Analizė pristatyta centro tarybai, tariamasi, kaip optimaliau įgyvendinti 

tikslus ir uždavinius 

- Mokiniams paskiriamos vertybės, pagal kurias jie organizuos pamokos 

pradžią 

- Mokiniai turės galimybę pasitikrinti savo matematinius gebėjimus. 

Mokytojai pritaikys čempionato rezultatus pamokose, diferencijuodami 

užduotis 

- Kiekvienas mokinys atskleis savo kūrybiškumo gebėjimus, ugdysis 

dalykinės ir bendrosios kompetencijos 

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

reikėtų pamokoje tobulinti siekiant tikslo, taikys savo veikloje. Ugdysis 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija 

- Suorganizuotas kryžiažodžių maratonas – viktorina; mokiniai ir jų šeimos 

nariai dalyvaus į bendrose veiklose; gerės tarpasmeniniai santykiai 

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

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas vaiko ūgties tinklo 

voratinklis 

 

- Finansinė ataskaita 

- Vadovo veiklos ataskaita 

- Prasideda V‘SAKIS (internetinė programa) 

informacijos vedimas 

- Patvirtintos sąmatos ruošimas 

- Metinė gyventojų pajamų mokesčio ataskaita 

- Mokyklos paso pildymas                                                                           

- Techninė MB 308  RVM 310 apžiūra        

- Inventorizacijos atlikimas 

 - Medžių genėjimas                             

Vasaris  

 

 

 

 

 

 

Iki vasario 20 d.  

Ūkvedys 

L. Akucevičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

Inventorizacijos komisija 

- Analizuojama lėšų panaudojimo tikslingumas, atsiskaitoma 

bendruomenei ir steigėjui, numatomi prioritetai 

- Tikslingai paskirstytas skirtas centrui biudžetas ir pateiktas savivaldybei. 

Atsiskaityta metinė GPM ataskaita. 

- Sutikrintas centro turtas, parengtas inventorizavimo aprašas, pateiktos 

išvados bei siūlymai 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriama jauki ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 

 

 


