
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Gegužės 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“ 

- Laikraščio „Spindulys“ išleidimas 

- Vadovėlių 2015-2016 m. m., ugdymo priemonių, 

metodinės ir grožinės literatūros pirkimas, 

bendradarbiavimas su tiekėjais 

-  Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių surinkimas, 

apskaitymas-patikrinimas 

- Dėlionių savaitė  

- Dviračio vairuotojų kelių eismo taisyklių egzaminas 

(5 kl.) 

- Vidinių ir išorinių erdvių bei edukacinių programų 

kūrimas ir naudojimas ugdymo procese 

Sveikatos stiprinimo programa 

- Pamoka-praktikumas „Būsi švarus – būsi sveikas“ 

(1,4 kl.; „Kiškučių“ grupė) 

- Akcija skirta Pasaulinei dienai be tabako paminėti 

  

pirmadienis, po 4 p.  

 

Gegužė 

 

 

 

 

 

15-19 d.   

19 d.  

 

 

 

 

12d., 19 d. 

 

26 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 

- Laikraštyje „Spindulys“ centro bendruomenei bus pateikta informacija  

apie vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus – didės pasididžiavimo savo 

mokykla jausmas 

- Laiku pasirengiama naujiems mokslo metams, mokinai ir mokytojai turi 

reikalingus vadovėlius ir ugdymo(si) priemones 

- Saugomi turimi vadovėliai ir priemonės, vykdoma  bibliotekos fondo 

apskaita 

- Mokiniai pasirinks tinkamiausią veiklą atsipalaidavimui pertraukų metu, 

turiningai leis laisvalaikį 

- Mokiniai gebės saugiai ir atsakingai  elgtis kelyje, saugos savo sveikatą 

- Bus sukurtos edukacinės programėlės skirtingų dalykų pamokoms, 

pabaigtos suplanuotos ir pradėtos edukacinės erdvės 

- Ugdysis mokinių  higienos, savitarnos ir savitvarkos įgūdžiai, 

atsakomybės už savo ir kitų sveikatą suvokimas 

- Akcijos dalyviai pasisakys prieš rūkymą, siūlys būdus, kaip atsisakyti 

žalingo įpročio 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Veiklos kokybės įsivertinimas: įrodymų identifikuotai 

problemai rinkimas, prielaidų ir išvadų formulavimas 

- Ugdymo plano 2017-2018 m. m. rengimas: Bendrųjų 

ugdymo planų 2017-2019 m. m. analizavimas, 2016-

2017 m. m. ugdomojo proceso analizės rengimas 

- Veiklos plano kiekvienam mėnesiui sudarymas ir Vaiko 

ūgties komandos mėnesio refleksija  „Apmąstyk ir veik“ 

(ar pasiekti numatyti rezultatai?) 
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Paskutinis mėn. 

antradienis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Vaiko ūgties komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

UP parengimo komanda 

-  Išsiaiškinsime, ar tai tikrai problema, suformuluosime prielaidas ir  

išvadas  

- Analizuojama, kaip sekėsi įgyvendinti numatytus prioritetus 2016-2017 

m. m., susitarta dėl centro ugdymo plano 2017-2018 m. m. atskirų punktų – 

kiekvienas prisiima atsakomybę 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius 

 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- IX spartakiada, skirta profesoriaus K. Baršausko 113-

osioms gimimo metinėms  

- Baigiamasis koncertas „Naujo kelio pradžia“ 

- Menų diena  

  

12 d. 9 val. 

 

31 d. 11 val. 

18 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

O. Černauskaitė 

- Mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius, gebėjimą turiningai ir 

aktyviai leisti laisvalaikį, stiprins judėjimo poreikį.  

- Mokiniai ugdysis  kūrybiškumą ir iniciatyvumą, atskleis savo gebėjimus, 

džiaugsis ir didžiuosis savimi 

- Mokytojų kambaryje  ir bibliotekoje  stenduose parengtos taisyklingo 



- Kalbu  taisyklinga lietuvių kalba:  bendradarbiaujant su 

lietuvių k. mokytojomis rengiami priminimai/pamokymai 

- Standartizuoti  testai  2, 4, 6, 8 klasėse:  

- testų vykdymas; 

- testų rezultatų ir metinių įvertinimų  palyginimas,  

tobulintinų  sričių išskyrimas, sprendimų dėl  pasiekimų 

gerinimo priėmimas; 

- tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir mokinių supažindinimas su 

testų rezultatais 

- Tyrimas „Pradinių klasių mokinių skaitymo įgūdžiai“ 
(grįžtamasis ryšys) 

 

Gegužė 

 

 

2-5 d.  

 

Gegužė  

 

R. Raškauskienė 

V. Armanavičienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Gižų kaimo bendruomenė 

L. Paliulienė, V. Strazdas, L. 

Budreikienė, A. Kunigonytė, 

S. Veselkienė, L. 

Klimčiauskaitė, P. 

Dambrauskienė, E. 

Mockienė, J. Žilinskienė, R. 

Rucevičienė 

žodžių vartojimo „pamokėlės“ 

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

stipriąsias puses; mokytojai parengs analizes, numatys ilgalaikiuose 

planuose, kaip šalins spragas; tėvai gaus išsamią informaciją apie 

individualią vaiko pažangą 

- Išsiaiškinamas mokinių skaitymo lygmuo pagal Bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus, kokia padaryta pažanga palyginus su spalio mėn. 

rezultatais 

 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

Klasių valandėlės: 

- Testai ir jų analizės „Ką labiausiai vertintum būsimoje 

profesijoje?“ „Kurios asmeninės savybės ir gebėjimai 

būtini šiai profesijai?“ (5 kl.) 

- Diena su...(Pažintis UAB „Art Glacio“ darbuotojais) (7, 

9 kl.) 

- Neformaliojo švietimo būrelių mugė „Atrask save“ 

 

 

 

16 d.  

 

 

22 d.  

 

17 d.  

 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė,  I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

Būrelių vadovai 

 

- Mokiniai įvardins svarbiausias profesines vertybes, pasakys kurios 

asmeninės savybės ir gebėjimai yra būtini nurodytų profesijų darbuotojams 

- Mokiniai vyks  į . Bus pristatyta profesijos teigiamos pusės, supažindins 

su darbo specifika. 

- Mokiniai  susipažins su ledų gaminimo specifika, privalumais, darbo 

aplinka, taisyklėmis. Pasidžiaugs  sėkmingai dirbančiais. Tyrinės profesijas 

ir veiklas, kurios patinka 

- Mokiniai su būrelių vadovais pristatys veiklų rezultatus, susipažins  su 

planuojamų būrelių 2016-2017 m. m. veiklomis – bus sudarytos galimybės 

pasirinkti pagal poreikius ir pageidavimus norimus būrelius kitiems mokslo 

metams 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas, dalinantis atsakomybe 

- Mini mokymai-refleksijos: mokinių spartakiadai 

pasibaigus 

- Pamokų stebėjimas: ugdymo turinio diferencijavimas 

pamokoje, kaip įgyvendiname Mokyklos UP numatytus 

prioritetus 

- Individualūs pokalbiai su mokytojais (grįžtamasis 

ryšys), saviaanalizės anketų pristatymas 

 

15 d.  

 

Gegužė 

 

 

Pagal sudarytą 

grafiką  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

 

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

tinkamiausių  sprendimo būdų, mokysis vieni iš kitų 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

- Mokytojai reflektuos savo veiklą, analizuos, kaip sekėsi pasiekti 

išsikeltus tikslus, kas pavyko, su kokias sunkumais susidūrė 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimas veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas 

- Mokytojų tarybos posėdis: dėl ikimokyklinio ir 

 

31 d.  

   Trečiadieniais 

2 d.  

29 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, tariamasi dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios 

mokinio pažangos 

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

tarpusavio santykiai 



priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, 1-5 klasių 

mokinių pasiekimų; dėl mokinių, mokytojų, tėų 

apdovanojimų padėkos raštais 

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 „Kelionės“ 

-  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 

- Grupių koordinatorių susitikimai - refleksijos „Tikslo 

link“ 
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11 d. 

Mokytojai 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

 

 

 

B grupė 

 

Diferencijuotų darbštuolių 

grupė 

Pagalbos mokiniui 

specialistų grupė 

Aktyvėjančiųjų grupė 

Grupė „Blykstė“ 

- Diskutuojama, ar gerėja mokinio individuali pažanga, kaip mokytojai 

priimtus susitarimus taiko pamokose. Tariamasi, kaip optimaliau 

įgyvendinti tikslus ir uždavinius  

- 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 

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

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas vaiko ūgties tinklo 

voratinklis 

 

- Statistinė ataskaita dėl bendrojo ugdymo mokyklos 

lėšų, pajamų ir išlaidų tyrimo (ŠVF-03)  

- Priešgaisrinė patikra                                                                               

- Takelių purškimas                                                                                       

- Teritorijos šienavimas                                                                              

- Statybinių medžiagų pirkimas                                                                  

- Gėlynų priežiūra    

- Dokumentų archyvavaimas 

- Turto inventorinimas 

- Laisvalaikio salės rengimas vaikams ir bendruomenės 

žmonėms 
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Ūkvedžiai 

L. Akucevičius 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

 

- Atsiskaitoma Statistikos departamentui 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


