
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Balandžio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2016-2017 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Saugios aplinkos kūrimas kartu 

- Užsiėmimai mokiniams fokus grupėse „Aš kalbu – tu 

klausais. Tu kalbi – aš klausaus“ 

Sveikatos stiprinimo programa 

- Mokinių asmens higienos ir švaros profilaktinis 

patikrinimas 

- Valandėlė „Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės“ 

(„Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ gr.) 

- Akcija „Tylos stebuklinga versmė“ 

- Valandėlė „Dienos režimas“ 

  

pirmadienis, po 4 p.  

 

 

24 d.  

 

6 d.   

 

26 d. 

28 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė L. Vilimaitienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

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

gerės tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Ugdysis mokinių  higienos, savitarnos ir savitvarkos įgūdžiai, 

atsakomybės už savo ir kitų sveikatą suvokimas 

- Bus išmatuotas triukšmo lygis,  atkreiptas dėmesys į ilgalaikio  triukšmo 

neigiamas pasekmes sveikatai 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Veiklos kokybės įsivertinimas: susirinkimai su 

mokytojais, tėvais, mokiniais,  iliustracijų kūrimas, 

duomenų rinkimas 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir Vaiko 

ūgties komandos mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ 

(ar pasiekti numatyti rezultatai?) 

Balandis  

Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Vaiko ūgties komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

-  Su mokytojais, mokiniais ir tėvais išgryninama problema, sukuriamos  4 

lygio iliustracijos 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Sūduvos krašto mokinių darbų konferencija „Mano 

darbai – tai mūsų ateitis“ 

- Projektas  „Bendri darbai puošia Žemę“ (gamtos 

mokslų diena) 

- Konkursas  „Šviesoforo akys“ 

- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba:  bendradarbiaujant su 

lietuvių k. mokytojomis rengiami priminimai/pamokymai 

- Socialinės veiklos tikslingumas ir nauda (pažyma) 

- Standartizuoti testų vykdymas 2, 4, 6, 8 klasėse (pagal 

parengtą grafiką) 

  

6 d. 10 val. 

 

21 d. 

 

3 d. 

 

 

Balandis   

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Gižų kaimo bendruomenė 

 

 

 

- Mokiniai, išsikėlę realius tikslus, taikys strategijas jiems pasiekti, ugdysis 

gebėjimą vertinti asmenines savybes, mokysis sklandžiai dėstyti savo 

mintis, paaiškinti savo sumanymus 

- Mokiniai kartu su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 

aptarnaujančiu personalu, kaimo bendruomene  kurs ir tobulins sukurtas 

mokymosi erdves – ugdysis kūrybiškumas, bendruomeniškumas, meilė 

gamtai, bus puoselėjama jauki, skatinanti tyrinėjimą mokykos-

daugiafunkcio centro aplinka 

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

savo ir kitų sveikatą 

- Mokytojų kambaryje  ir bibliotekoje  stenduose parengtos taisyklingo 

žodžių vartojimo „pamokėlės“ 

- Išsiaiškinsime, kaip  buvo vykdomos suplanuotos veiklos,  koks jų 

poveikis mokiniui 

- Mokiniai pasitikrins savo žinias ir gebėjimus, įsivardins savo silpnąsias ir 

stipriąsias puuses 



IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Išvyka į pasirinktą darbovietę (3, 7 kl.) 

- Kam esi gabus ir kokie tavo pomėgiai? (5 kl.) 

- Karjeros plano rengimas – tikslai, motyvai. (6 kl.) 

- „Diena su...“(Pažintis su tam tikros profesijos atstovais) 

(8 kl.) 

- Susitikimas su Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus 

ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro 

atstovais 

- Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa dėl 

neformaliojo švietimo programų pasirinkimo 2017-2018 

m. m. 

- Mokinių poreikių tyrimas „Aš ir mano mokyklos 

biblioteka“ 

 

 

 

 

 

24 d.  

25 d.  

21 d.  

21 d.  

 

 

 

 

 

Balandis 

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Marijampolės PRC 

Vilkaviškio skyriaus ir 

Kauno maisto pramonės ir 

prekybos mokymo centro 

atstovai 

- Vaikai pasakos, ką žino, apie pasirinktą profesiją, kurs eilėraščius kartu 

su tėveliais, pristatys juos  savo draugams 

- Išsiaiškins savo gabumus, pomėgius, kurie gali turėti įtakos  renkantis 

profesiją 

- Mokiniai gebės keltis tikslus, motyvuoti savo pasirinkimus, sudarys 

karjeros planą 

- Mokiniai  susipažins su tam tikros profesijos specifika, privalumais, 

darbo aplinka, taisyklėmis. Pasidžiaugs  sėkmingai dirbančiais. Tyrinės 

profesijas ir veiklas, kurios patinka 

- Mokiniai vyks  į UAB „Mantinga“ gamybos ir realizacijos skyrius, 

susipažins su gamybos technologijomis,  darbo specifika 

- Sužinos apie Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriuje ir Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centre pasirinkimo ir įsidarbinimo 

galimybes, mokymosi sąlygas, specialybių specifiškumą 

- Išsiaiškinti pageidavimai kitiems mokslo  metams, sužinota, ar 

pasiteisino mokinių lūkesčiai šiais mokslo metais 

- Atsižvelgiant į mokinių  poreikius, tikslingai pildomi bibliotekos fondai, 

planuojama bibliotekos veikla 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Forumas „Dėmesys kiekvienam vaikui pamokoje“ 

- Mini mokymai-refleksijos: mokinių konferencijai 

„Mano darbai – tai mūsų ateitis“, Šviesoforo konkursui  

ir Gamtos mokslų dienai pasibaigus 

- Tyrimas „Mokymosi motyvacija“ 

- Patikra, kaip vykdomas UP 123.3. punktas  

(planuodami gamtos mokslų dalykų mokymą mokytojai 

numato pamokų sąsają su kasdieniu gyvenimu, 

stebėjimus, tiriamuosius darbus  ir kt.) 

- Pamokų stebėjimas: ugdymo turinio diferencijavimas 

pamokoje, kaip įgyvendiname Mokyklos UP numatytus 

prioritetus 

 

11 d. 10 val. 

27 d.  

 

 

Balandis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Edukacinių erdvių kūrimo 

komanda 

Alvito pagrindinės mokyklos 

mokytojai ir vadovai 

- Vyks bendrardabiavimas: mokytojai dalinsis patirtimi, kaip taiko 

diferencijavimą pamokose, kartu mokysis planuoti pamokų veiklas 

- Mokytojai,  įsijautę į renginio organizatorių ir dalyvių vaidmenis,  ieškos 

tinkamiausių  sprendimo būdų, mokysis vieni iš kitų 

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

reikia tobulinti 

- Mokytojai susipažins su tyrimo rezultatais, palyginsime su praėjusiais 

metais. Teiks siūlymų motyvacijai didinti 

- Tikslinės grupės susirinkime aptariamos sėkmės ir tobulintini aspektai, 

praktinių darbų įtaką mokinių pasiekimams 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

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 

 

Ketvirtadieniais 

   Trečiadieniais 

Pirmadieniais 

13 d., 9 val.  

 

 

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 įsitrauks į problemų sprendimą, patys imsis  iniciatyvos – gerės 

tarpusavio santykiai 

- Pristatoma analizė, kaip siekiame strateginiame plane išsikeltų tikslų ir 



metus, finansinė ataskaita už 2016 metus 

- Tėvystės mokymai  „Formalusis ir neformalusis 

ugdymas mokykloje“ 

- VGK posėdis 

Iššūkio „Palaikant tvarką ir drausmę ugdyti 

gebėjimus, atsižvelgiant į asmenybės išskirtinumą – 

gerės pasiekimų rezultatai“ link 

- Pamokos pagal SEU šabloną vedimas 1 klasės 

mokiniams 

- Atvira pamoka 

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

kryžiažodžių maratonas-viktorina „Iš visur apie viską“ 

- Socialiniai žaidimai, skatinantys mokinių susivienijimą, 

formuojantys bendrumo jausmą 

- Pamoka – susitikimas (pasikviesime žmogų, kuris 

mokiniams įdomiai ir kitaip praves pamoką) 

- Integruotą pamoką „Aš mokytojo vaidmenyje“ veda 

mokiniai 

 

19 d. 14 val.  

 

15 d.  

 

 

 

 

 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

 

 

 

 

 

B grupė 

Diferencijuotų darbštuolių 

grupė 

Pagalbos mokiniui 

specialistų grupė 

Aktyvėjančiųjų grupė 

Grupė „Blykstė“ 

uždavinių. Diskutuojama, ar gerėja mokinio individuali pažanga, kaip 

mokytojai priimtus susitarimus taiko pamokose. Tariamasi, kaip optimaliau 

įgyvendinti tikslus ir uždavinius  

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

pastangomis galime siekti rezultatų, patys prisideda prie ugdymo proceso 

tobulinimo 

- Analizuojama spec. ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai, 

priimami sprendimai 

 - Gerės mokinių tarpusavio santykiai, mikrolimatas klasėje 

- 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 

- Praktinių užsėmimų metu patirs bendrumo jausmą, suvoks tarpusavio 

atsakomybės pasidalijimo svarbą, siekiant bendrų tikslų 

- Mokiniai ugdysis pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas 

- Ugdysis kūrybiškumo kompetencija, mokiniai patirs sėkmę įsijausdami į 

mokytojo vaidmenį 

 

- Finansinės būklės ataskaitos ruošimas  (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- Veiklos rezultatų ataskaitos ruošimas  (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- 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 (už ketvirtį) 

- Dokumentų archyvavaimas 

- Turto inventorinimas 

- Laisvalaikio salės rengimas vaikams ir bendruomenės 

žmonėms 

- Techninė MB413  GDD985 apžiūra                                                                      

- Sąmatų remonto darbams skaičiavimas                                                            

Balandis 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkvedys 

L. Akucevičius 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

 

- Analizuojama lėšų panaudojimo tikslingumas, atsiskaitoma 

bendruomenei ir steigėjui, numatomi prioritetai 

- Atsiskaityta savivaldybei ataskaitos. Pateikta informacija į interneto 

svetainę 

- Suarchyvuoti dokumentai, sutvarkytas ir atsakingai prižiūrimas mokyklai-

daugiafunkciam centrui priklausomas turtas 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriamos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį sportuojant, efektyviai 

išnaudojant centro erdves 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


