
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Birželio-rugpjūčio  mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2016-2017 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

- Vadovėlių 2017-2018 m. m., ugdymo priemonių, 

metodinės ir grožinės literatūros pirkimas, 

bendradarbiavimas su tiekėjais 

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių surinkimas, 

apskaitymas-patikrinimas, išdavimas 

 

Birželis, 

rugpjūtis 

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

- Laiku pasirengiama naujiems mokslo metams,  tikslingai pasirenkami 

vadovėliai ir ugdymo(si) priemonės 

 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Veiklos kokybės įsivertinimas (pagal parengtą 

schemą): 

- veiklos kokybės įsivertinimo komandos susirinkimas 

-   giluminio įsivertinimo išvadų pateikimas centro 

bendruomenei, problemos formulavimas 

- veiklos plano sudarymas problemai šalinti 

Mokyklos ugdymo plano 2017-2018 m. m. rengimas: 

- komandos  ugdymo planui rengti susitikimai 

- centro  ugdymo plano-projekto 2017-2018 m.  m. 

parengimas, derinimas su bendruomene, steigėju, 

tvirtinimas direktoriaus 

Ugdymo turinio planavimas (ugdymo planų rengimas, 

derinimas ir aprobavimas 

- ilgalaikiai ugdymo planai-projektai 

- neformaliojo švietimo programos 2017-2018 m. m. 

- pailgintos dienos grupės plano parengimas 

Formuojamasis vertinimas 

- Tyrimas „Mokinio individuali pažanga“ 

- Mokinių lankomumo analizė 

- Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų ir 

metinių įvertimų palyginimas 
- Dokumentų  tvarkymas (išspausdintus pateikia klasių 

vadovai): 

- saugaus elgesio instruktažai 

-  mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės 

 

 

7 d.  

14 d. 

 

 

 

Birželis, 

rugpjūtis 

 

 

 

 

iki birželio 24 d.  

iki birželio 10 d. 

iki birželio 19 d.  

 

2 sav. 

 

 

 

Iki birželio 10 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

Mokytojai 

 

 

- Bus pateiktos išvados ir apibendrinimai centro bendruomenei, susitarta, 

kokiais būdais ir priemonėmis šalinsime problemą 

- Sudarytas veiklos planas padės įgyvendinti centro ugdymo plane 

išsikeltus prioritetus bei siekti strateginiame plane numatytų tikslų 

- Analizuojama, kaip sekėsi įgyvendinti numatytus prioritetus 2016-2017 

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

punktų – kiekvienas prisiima sau atsakomybę. Išskiriamos tobulintinos 

sritys, priimami sprendimai  kitiems mokslo metams 

- Tikslingai planuojamos veiklos visais lygmenimis siekiant mokinio 

pažangos 

- Pamatuojama kiekvieno mokinio indiviuduali pažanga. Analizuojama, 

kokie veiksniai turėjo didžiausios įtakos siekiant pažangos, koks įvyko 

pokytis palyginus su praėjusiais mokslo metais 

- Mokinių lankomumas palyginamas su praeitų metų lankomumu, 

analizuojama, kaip sekėsi siekti išsikeltų tikslų. Susitariama dėl 

lankomumo gerinimo. 

- Laiku sutvarkyti dokumentai – ugdomas pareigos ir atsakomybės 

jausmas 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 



Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

-  Projektas „Džiaugsmas yra pasirinkimas“  

- Klasės diena 

 

1 d. 

2 d.  

 

  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui  R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

S. Veselkienė 

- Mokiniai aktyviai įsitrauks į veiklas, parinktos užduotys skatins 

kūrybingą žinių taikymą,  jie jaus pasitikėjimą savo jėgomis. Formuosis 

vertybinės nuostatos -  meilė gamtai, savo aplinkai 

- Mokiniai bendraus su klasių vadovais, kartu vykdys suplanuotas 

veiklas – gerės tarpusavio santykiai, mikroklimatas 

IV KRYPTIS. LŪKESČIAI, POREIKIŲ TENKINIMAS 

Mokinių poreikių ir interesų nustatymas ir 

tenkinimas 

- Mokinių vasaros stovyklos „Žinau-taikau-kitą mokau 

5“ organizavimas 

 

 

5-9 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

- Mokiniai turiningai ir įdomiai leis laisvalaikį, ugdysis bendravimo ir 

bendradarbiavimo, draugiškumo įgūdžius. Įgytą patirtį taikys kasdienėse 

situacijose 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS. LYDERYSTĖ 

Mokytojų tobulėjimas 

- Bendra Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių refleksija 

„Visi po raidę pagrindiniams žodžiams“ 

- Mini mokymai-refleksijos: po koncerto, netradicinėms 

veikloms pasibaigus 

- Išvykos  centro bendruomenės nariams 

 

8 d. 

 

5 d. 10 val.  

 

21 d. 

Liepos mėn.  

Direktorė S. Černauskienė 

Tinklo grupės 

 

- Bus aptartas konkretus pasiektas rezultatas, gauti kolegų patarimai ir 

pastebėjimai. Visos grupės per 2 refleksijas po raidę sudės žodžius 

„Vaiko ūgtis“.  Skatinama lyderystė, atsakomybė, aktyvumas, paties 

mokymasis ir mokymasis vienas iš kito. Ugdomas gebėjimas džiaugtis 

savo ir kitų sėkme 

- Mokytojai reflektuos veiklas, mokysis vieni iš kitų 

- Mokytojai ir ūkinės grupės nariai turiningai praleis laiką -  geriau 

pažins gimtąjį kraštą, išbandys edukacines programas 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų tarybos posėdis dėl 6-10 klasių mokinių 

pasiekimų 

- Mokytojų tarybos posėdis: 2016-2017 m. m.  ugdomojo 

proceso analizė; centro ugdymo plano-projekto 2017-

2018 m. m. pristatymas 

- Centro  tarybos posėdis: centro ugdymo plano-projekto 

2017-2018  m. m. pristatymas, susitarimų priėmimas 

- Mokytojų tarybos posėdis: centro veiklos plano 

pristatymas;  susitarimai 2017-2018  m. m.  

- Atestacijos komisijos posėdis  

- Tikslinės grupės susirinkimas „Standartizuotų testų 

rezultatai – kryptys tobulėjimui“ 

- Tikslinės grupės susirinkimas „Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo analizė“ 

- 6 ir 8 klasių mokinių tėvų susirinkimai (supažindinimas 

su standartizuotų testų rezultatais) 

 

1 d. 12.30 val. 

 

20 d.  

 

 

22 d.  

 

rugpjūčio 30 d.  

 

15 d. 9 val.  

6 d.  

 

9 d. 

 

2 d. 9 val. 

9.30 val.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

 

 

 

 

- Aptariami mokinių pasiekimai, klasių vadovai pateikia informaciją 

apie mokinių brandą 

- Mokytojai diskutuoja įvairiais ugdymo tobulinimo klausimais, teikia 

siūlymus kitiems mokslo metams,  priima susitarimus – gerėja mokinio 

ir mokytojo dialogas. Mokytojai  ieško kūrybingų idėjų ir naujovių 

ugdant dvasingą mokinį 

- Pedagogams sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui, analizuojama 

pedagogų tobulėjimo galimybės, jų atitiktis kvalifikacinei kategorijai 

- Pateikiamos išvados  apie standartizuotų testų ir PUPP rezultatus, 

formuluojamos išvados ir rekomendacijos kitiems mokslo metams 

- Sutelktas dėmesys į kiekvieno mokinio pasiekimus – įvardijama, kas 

pasisekė, numatoma, ką reikia tobulinti, priimami susitarimai kitiems 

mokslo metams 

 



 

- Darbuotojų  atostogų skaičiavimas  

- 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) 

- Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo 

užmokesčiui vykdymą (forma Nr. B-1) 6 mėn. 

- Turto inventorinimas 

- Dokumentų archyvavimas 

- Teritorijos šienavimas                                                                                         

- Patalpų remontas: menų kabineto rekonstrukcija, poilsio 

zonos įrengimas 2 aukšto koridoriuje, miegamųjų patalpų 

įrengimas „Kiškučių“ grupėje, klasės įrengimas antros 

klasės mokiniams                                                                        

- Takelių purškimas                                                                                               

- Gėlynų priežiūra                                                                                                   

- Techninė MB308  RVM310 apžiūra                                                                                                                                                

Birželio - 

rugpjūčio   mėn.  

 

 

 

 

 

Ūkvedžiai 

L. Akucevičius 

V. Karpavičius 

Finansininkė  

S. Staneikienė 

  

  

- Suskaičiuoti ir laiku išmokėti atostoginiai 

- Pateiktos  savivaldybei ataskaitos. Pateikta informacija į interneto 

svetainę. 

- Sutvarkytas ir atsakingai prižiūrimas mokyklai-daugiafunkciam centrui 

priklausomas turtas 

- Suarchyvuotri dokumentai 

 - Tikslingai ir racionaliai naudojamos mokyklos-daugiafunkcio centro 

lėšos 

- Ugdymas vyksta jaukioje ir saugioje aplinkoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


