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VEIKLOS PLANAS 
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PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

- komandos „Edukacinių erdvių palaikymas ir kūrimas“ 

darbo plano parengimas; 

- individualūs pokalbiai su mokytojais dėl vidinių erdvių 

kūrimo; 

- centro teritorijoje sukurtų erdvių priežiūra, tobulinimas 

(Labirintas, Pojūčių takas, Vitaminų daržas, Saulės 

laikrodis) 

  

Spalis 

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Soc. pedagogė R. E. Kubiliūtė 

Savanorių klubas „Mums rūpi“ 

Sveikatos priežiūros specialistė 

K. Tiškevičienė 

Edukacinių erdvių kūrimo 

komanda 

Klasių vadovų metodinė grupė 

P. Dambrauskienė 

S. Čibirkienė 

Pradinio ugdymo metodinė 

grupė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

R. Raškauskienė 

Gižų kaimo bendruomenė 

- Komanda parengs planą, kuriame nusimatys naujų edukacinių erdvių 

kūrimą bei sukurtų erdvių priežiūrą, pasidalins atsakomybėmis 

- Mokytojai planuos ir kartu su mokiniais kurs vidines mokyklos erdves 

- Bus sutvarkytos centro teritorijoje esančios edukacinės erdvės: Vitaminų 

daržas paruoštas žiemai, atnaujinti Labirintas ir Saulės laikrodis, 

sutvarkytas Pojūčių takas 

 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Etnografinis tyrimas 

Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir saugią 

ateitį“: 

- užsiėmimai  mokiniams, turintiems elgesio problemų 

- draugystės medžio auginimas („Pelėdžiukų“ ir 

„Kiškučių“  grupės) 

- spalvų  savaitė (1-10 kl.) 

Projektas „Aš linksmas esu, kai sveikai gyvenu“: 

- problemų sprendimo diena „Sveikai gyventi yra gera“ 

- Rudenėlio šventė 

- projekto refleksija 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas: 

- konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ (3 kl.) (I etapas) 

- Sveikatiados maratonas (5 kl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-27 d. 

25 d. 

27 d.  

30 d.  

Spalis 

- Bus aptarti mokinių elgesio pokyčiai, susitarta dėl tolimesnių žingsnių 

- Socialinė pedagogė ves mokiniams užsiėmimus, kurių metu mokiniai 

mokysis draugiškai susitarti, pozityviai elgtis 

- Didės mokinių atsakomybė, pilietiškumas, bus skatinamas pozityvus 

elgesys, mokiniai bendruomeniškai sieks iškeltų tikslų 

- Integruotos dienos (problemų sprendimo) metu mokiniai ugdysis sveikos 

gyvensenos įgūdžius, spręs suformuluotas problemas, darys išvadas. 

Ugdysis loginis, kritinis mąstymas 

- Dirbdami kartu su tėvais  mokiniai ruošis šventei ir gamins darbelius, 

kuriuos pristatys bendruomenei. Išaugs pasitikėjimas savimi, ugdysis 

bendruomeniškumas 

- Mokytojai refklektuos projekto veiklas, įvardins sėkmes ir tobulintinus 

aspektus 

- 3 klasės mokiniai ir mokytoja suorganizuos pradinių klasių mokiniams 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I –ąjį etapą, išsiaiškins nugalėtojus 

- Visa centro bendruomenė įsitrauks į bėgimą, pozityviai nusiteiks 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Ilgalaikių ugdymo planų koregavimas dėl Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai,  Pagrindinio 

ugdymo etninės kultūros, pradinio ugdymo Žmogaus 

saugos bendrųjų programų integravimo į ugdymo turinį 

- Komandos strateginiam planui 2018-2020 m.  parengti 

sudarymas. Veikimo plano parengimas. 

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

organizavimo tvarkos aprašas 

- Pradinių klasių mokinių skaitymo įgūdžiai (tyrimas) 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar pasiekti 

numatyti rezultatai?) 

11 d. 

 

 

12 d.  

 

 

31 d.  

20 d. 

30 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Vaiko ūgties siekimo komanda 

 

- Išsiaiškinta, kaip įgyvendinami UP numatyti susitarimai. Mokytojams 

teikiama pagalba.  

- Sudaryta komanda strateginiam planui 2018-2020 m. rengti, pasidalinta 

atsakomybėmis, sukurtas planas, kaip dirbsime  

- Parengtas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  organizavimo 

tvarkos aprašas, kuriuo grupių auklėtojos vadovausis savo darbe 

- Išsiaiškinamas mokinių skaitymo lygmuo pagal Bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius 

- Mokytojai reflektuoja, kaip sekasi ugdyti kalbėjimo, skaitymo, 



- Refleksija „Kaip sekasi ugdyti mokinių kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus per visų 

dalykų pamokas“ 

skaičiavimo ir rašymo gebėjimus, dalinasi įžvalgomis, teikia 

rekomendacijas kolegoms 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Skaitomumo skatinimas 

- Informacinio stendo „Reikėtų perskaityti“ bibliotekoje 

parengimas ir pristatymas mokiniams 

- Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažintis su 

biblioteka ir informaciniu centru  

- Renginių-pamokėlių ciklas „Mokau ir mokausi su 

biblioteka“  

- Projektas „Gerbiu savo kalbą“: eilėraščio konkursas 

„Rudens spalvos“ 

  - Parengti ir mokiniams pristatyti nauji rekomenduojamų perskaityti knygų 

sąrašai; mokiniai skatinami tikslingai pasirinkti knygą skaitymui  

- Vaikai žinos ir laikysis bibliotekos ir informacinio centro taisyklių, gebės 

susirasti norimą knygelę 

- Bibliotekos erdvės ir fondai  efektyviai naudojama mokymui ir 

mokymuisi. Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems 

patrauklias veiklas. 

- Parengtas konkurso laureatų darbų stendas, išsiaiškinti nugalėtojai, 

išleista knygelė 

Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Pokalbis ,,Profesijų įvairovė kaime‘‘ (2 kl.) 

- Mokiniai veda pamoką draugams. Taip jie praktiškai 

susipažins su mokytojo darbu (4 kl.) 

- Užduotis „Darbo paskirtis. Kodėl žmonės dirba?“ (5 

kl.) 

- Mano pasiekimai ir kompetencijos (7 kl.) 

- Literatūros ir informacijos paieška, rinkimas, 

sisteminimas, pažintis su AIKOS (9 kl.) 

- Savianalizės, profesinio kryptingumo testai, literatūros 

analizavimas. Pažintis su AIKOS (10 kl.) 

 

 

16 d.  

9 d.  

 

6 d. 

 

6 d.  

10 d. 

 

11 d. 

 

 

Mokiniai žinos, kokių profesijų žmonės dirba kaime,    gebės trumpai 

papasakoti apie profesijas 

- Mokiniai pabus savo klasės draugų mokytojais,  praves dalį pamokos. 

Dalyvaus diskusijoje „Kodėl toks svarbus mokytojo darbas“ 

- Mokiniai argumentuotai diskutuos apie darbo paskirtį gyvenime, 

susipažins su karjeros samprata, pažins karjerai svarbias asmenines 

savybes 

- Mokiniai atlikę jiems paskirtas užduotis gebės įvardinti savo gebėjimus, 

kokių kompetencijų turi 

- Mokiniai įgys savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo bei karjeros 

planavimo kompetencijų, augs pasitikėjimas savimi, didės motyvacija 

- Mokiniai geriau pažins karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, jas 

įvertins. Susipažins su karjeros galimybėmis 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo „Mums rūpi“ veikla: 

- užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- pasaka/žaidimas „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių 

vaikams; 

- aktyvios pertraukos; 

- pagalba organizuojant mokytojo dienos renginį; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“ 

 

 

Pirmadienis 

Paskutinis mėn. 

trečiadienis 

Penktadienis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui R. 

Miknaitienė, I. Markevičienė 

J. Rugienienė 

S. Veselkienė 

A. Kunigonytė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

Klasių vadovai 

Soc. pedagogė R. E. Kubiliūtė 

- Savanorių klube  vykdomos veiklos ugdys mokinių atsakomybę, 

pilietiškumą, skatins pozityvų elgesį, motyvuos aktyviai veikti siekiant 

savo asmeninių bei centro bendruomenės tikslų 

- Aptariami  veiklų rezultatai: kas pavyko, kokia nauda mokiniams, ką 

reikėtų tobulinti. Suplanuotos mėnesio veiklos 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS.  

Mokytojų mokymasis, dalijimasis atsakomybe 

- Forumas „Kaip organizuoti pamoką“ 

- Pamokų stebėjimas: ugdymo turinio diferencijavimas 

pamokoje, kaip įgyvendiname Mokyklos UP numatytus 

prioritetus 

- Pailgintos dienos grupės vaikų veikla (stebėjimas) 

 

31 d. 10 val. 

       Spalis 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Alvito pagrindinės mokyklos 

direktorius R. Bulkauskas 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

 

- Bus dalijamasi patirtimi kartu su Alvito pagrindinės mokyklos 

mokytojais, mokomasi vieni iš kitų ir vieni su kitais 

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

pasiekimai (bus analizuojama dermė) 

- Įvairių veiklų metu mokiniai ugdysis atsakomybės jausmą, 

savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo įgūdžius 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 



Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

 

- Centro tarybos posėdis 

 

     Pirmas mėn. 

trečiadienis 

   Penktadienis 

Pirmas mėn. 

penktadienis 

10 d. 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. Markevičienė 

S. Čibirkienė 

 

 

 

 

IRRIS  

Savanorių klubas „Mums rūpi“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRIS  

 

 

 

Vaivorykštė 

 

Mūzos 

 

 

STEAM grupė 

 

 

 

 

Tinklo grupių koordinatoriai 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, taraimasi dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios 

mokinio pažangos 

- Mokiniai įsitraukia į problemų sprendimą, patys imasi iniciatyvos – 

gerėja tarpusavio santykiai 

- Aptariami svarbūs centrui klausimai, diskutuojama, tariamasi, kaip 

tobulinti ugdymo procesą 

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi suasmenindami 

ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

- ŠPT išvadų pristatymai ir paaiškinimai (seni ir nauji 

mokiniai)  

- atmintinės diferencijavimui (rekomendacijos darbui su 

spec. poreikių mokiniais) 

- mokytojų konsultacijos (spec. pedagogė, logopedė, 

psichologė). 

- diskusijų klubas „Balti pašnekesiai“ (Užsiėmimai-

diskusijos mokiniams atviroje bibliotekos erdvėje) 

- mano elgesys – mano pagalbininkas: antra fokus grupė 

M.T.E. 

Mokymasis 

 - informacijos, idėjų paieška, literatūra (mąstymo 

ugdymas, savęs pažinimas, mokymosi ir skaitymo 

strategijų taikymas ) 

- mini mokymai mokytojams 

- seminarų lankymas, informacijos paieška, kaip 

diferencijuojant ir bendradarbiaujant gerinti asmeninę 

pažangą. Aptarimas grupėje 

-  „Žinau-taikau-išbandau“ (gerosios patirties 

pasidalijimas, refleksija). Praktinis taikymas pamokose. 

- dalinimasis gerąja patirtimi su tinklo grupės nariais dėl 

metodų taikymo 

- ugdymo(si) turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas taikant mokymąsi bendradarbiaujant bei 

STEAM metodus 

- integruotos pamokos už mokyklos ribų (gamtos 

mokslai) 

- Tinklo grupių refleksijos 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė mėn. 

savaitė 

- Suteikta pagalba mokytojams pažįstant  spec. poreikių mokinius ir 

planuojant jų ugdymą 

- Mokiniai gebės korektiškai išsakyti savo nuomonę pateikta ar pačių 

pasiūlyta tema, pateikti argumentų, išklausyti kito nuomonę. 

- Suformuota mokinių fokus grupė (konfliktiški, nepagarbiai besielgiantys, 

nedrausmingi mokiniai) užsiėmimams tinkamo elgesio įgūdžių 

formavimui. 

 

- Pagilintos žinios pasirinkta tema, atrasta naujų idėjų veikloms 

- Pasidalinta atradimais, įžvalgomis su tinkliuko nariais, aptarta kuo 

galėtume pasidalinti su kitais 

- Didės mokytojų savivertė, bus pasirinktas bendradarbiavimo metodas, 

suplanuota veikla. Dalindamiesi naujovėmis, įžvalgomis apie švietimo 

naujoves, pasidalinsime ir taikysime  metodus, mokymo būdus. 

- Mokytojai ugdymo turinį individualizuos ir diferencijuos atsižvelgiant į 

asmenines mokinių galias bei gebėjimus. Mokiniams bus suteikiama 

daugiau individualaus mokymosi galimybių, jie  įgis daugiau socialinių 

kompetencijų. Mokiniai ugdysis problemų sprendimo gebėjimus 

- Mokiniai turės galimybę pažinti gamtos ir tiksliųjų mokslų taikymą 

kasdieniniame gyvenime, susipažins su profesijomis, kurioms reikalingos 

šių dalykų žinios. Mokiniai geriau pažins savo poreikius ir planuos savo 

tolimesnį mokymąsi 

- Aptarti mėnesio veiklų rezultatai, pateiktos įžvalgos, suplanuotos kito 

mėnesio veiklos 

 

 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Projektinės sąmatos ruošimas 

- Techninė MB 413  GDD 985 apžiūra                                          

- Civilinės saugos pratybos     

- Lapų grėbimas                                    

Spalis 

 

19 d. 10 val.  

Ūkvedžiai L. Akucevičius ir I. 

Galeckienė 

Finansininkė R. Orentienė 

 

- Planuojamas kitų metų biudžetas. Aptariama kokiems darbams reikės 

lėšų. 

- Užtikrinamas saugus ir higienos normas atitinkantis ugdymo procesas 

- Kuriama jauki ir mokymąsi stimuliuojanti aplinka 



 

 

 

 


