
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Lapkričio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

- karklų tvoros pynimas (mokymai ir išbandymas) 

- Labirinto sodinimas 

 

  

7 d.  

Lapkritis 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė K. Tiškevičienė 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

S. Čibirkienė 

P. Dambrauskienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

- 6 klasės vadovė su mokiniais išbandys, kaip pinti karkų tvorą, savo patirtį perduos 

kitoms klasėms 

- 5-10 klasių vadovai kartu su mokiniais sodins Labirintą, ugdysis 

bendruomeniškumą, vertybines nuostatas 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Etnografinis tyrimo pristatymas mokytojams  

- Stalo žaidimų savaitė (monopolio turnyras) 

Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir 

saugią ateitį“: 

- diskusija smurto ir patyčių klausimais (5-7 klasių 

mokiniams); 

- filmų žiūrėjimas ir aptarimas lytinio brendimo, 

smurto prieš moteris, prostitucijos temomis (8-10 

klasių mokiniams); 

- Tolerancijos diena 

- Rytmetys „Rankytėm susikibę“ („Smalsiučių“, 

„Kiškučių“ ir „Kodėlčiukų“ grupės) 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas („Mankštiados“ 

organizavimas) 

Pokalbis  „Mano asmens higiena: ar aš švarus?“ 

(5-10 kl. berniukams) 

 

 

10 d.  

20-24 d. 

 

 

8 d. 

 

22 d.  

 

 

16 d. 

16 d.  

 

10, 17, 24 d.  

 

29 d.  

- Bus išsiaiškinti smurto ir patyčių atvejai, aptartas mokinių elgesys, susitarta dėl 

tolimesnių žingsnių 

- Mokiniai turiningai leis laiką pertraukų metu, laikysis susitarimų ir taisyklių, 

ugdysis pagarbą vienas kitam 

- Bus formuojamos teigiamos nuostatos, stiprinamos  vertybės,  padedančios  

tinkamai pasirinkti 

- Mokiniai kartu su klasių vadovais nupieš ir atrinks piešinius Tarptautinės 

komisijos nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įgyvendinti 

organizuojamam konkursui. Bus ugdomas tolerantiškumas, bendruomeniškumas, 

kūrybiškumas 

- Ugdytiniai prisimins mandagius žodžius, žais žaidimus, sukurs mandagumo medį 

- 3 ir 5 klasių mokiniai penktadieniais po pirmos pamokos kvies visus judėti, šokti ir 

būti fiziškai aktyviais 

- Bus formuojami mokinių higienos, sveikos gyvensenos įgūdžiai 

 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio plano 2018 – 2020 m. rengimas: 

-  vizijos kūrimas; 

- misijos, filosofijos, strateginių tikslų kūrimas; 

- strateginio plano rašymas (įvadas, centro 

pristatymas, situacijos analizė, SWOT analizė) 

- NMVA 2017 apklausa 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar 

pasiekti numatyti rezultatai?) 

 

iki 17 d.  

18-30 d.  

 

Lapkritis 

Paskutinis mėn. 

antradienis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Kaitos valdymo komanda 

Strateginio plano rengimo 

komanda 

- Komanda,  įtraukdama centro bendruomenę (tėvus, mokytojus, mokinius, ūkinę 

grupę) bei kaimo bendruomenę,  sukurs viziją, misiją ir filosofiją.  Rengiant planą 

bus atsižvelgta į analizės duomenis ir strateginius šalies bei savivaldybės 

dokumentus.  

- Apklausti tėvai ir mokiniai, parengta ataskaita apie Centro padarytą pažangą  

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  numatysime 

tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Skaitomumo skatinimas 

Akcija – konkursas „Draugauk su knyga 4“ 

 

Lapkritis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

- Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems patrauklias veiklas 

- Mokiniai skatinami domėtis įvairių autorių, žanrų, tautų literatūra, naujomis 



Skaitymo žaidimas „Bingo“ 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Šiaurės salos"  

Projektas „Gerbiu savo kalbą“: skaitymai „Kas 

pasakų knygon sudėta“ 

Kalbu taisyklinga lietuvių kalba: 

bendradarbiaujant su lietuvių k. mokytojomis 

rengiami priminimai/pamokymai 

 

13-19 d.  

Lapkritis 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Klasių vadovai 

STEAM grupė 

Mūzų grupė 

Psichologė I. Pociuvienė 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Kaimo bendruomenė 

Tėvų  klubas 

Savanorių klubas „Mums 

rūpi“ 

 

 

 

 

 

 

knygomis 

- Mokiniai, skaitydami įvairias pasakas, turtins žodyną, plės jį vaizdingais posakiais 

ir žodžiais 

- Mokiniai ugdysis pagarbą savo kalbai, formuosis taisyklingos lietuvių kalbos 

vartosenos įgūdžius, bendraudami internetinėje erdvėje naudos lietuviškus rašmenis, 

taisyklingą lietuvių kalbą 

Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Valandėlė ,,Kuo norėčiau tapti užaugęs?“ (1 kl.) 

- Savo svajonių profesijos žemėlapio kūrimas (2 

kl.) 

- Išvyka į Kauno kareivines (3 kl.) 

- Pokalbis su medike apie gydytojų, seselių, 

slaugių darbą (4 kl.) 

- Karjeros sėkmės formulė. Karjeros minčių 

žemėlapis (5 kl.) 

- Pokalbis „Mano karjeros galimybės“ (7 kl.) 

- Pokalbis „Savanorystė : savanoriauk savo 

artimoje aplinkoje.“ (9 kl.) 

- Mano karjeros planas. Aplanko „Mano karjeros 

kelias“ užvedimas (10 kl.) 

 

 

 

13 d. 

20 d.  

 

27 d.  

13 d.  

 

10 d.  

 

17 d.  

24 d. 

 

17 d.  

 

 

 

 

- Mokiniai sukurs savo svajonių profesijos plakatą, papasakos, kuo jie norėtų tapti 

užaugę, pagrįs išsakytus norus 

- Numatys ir įvardys žingsnius svajonių profesijos link 

- Vaikai aplankys savo tėvų darbo vietą, sužinos apie karininko profesiją, domėsis 

kareivių gyvenimu 

- Mokiniai susipažins su mediko profesija, supras jos svarbą žmonėms, sužinos koks 

ilgas ir atsakingas mokslas laukia 

- Mokiniai gebės savais žodžiais paaiškinti, kas yra sėkminga karjera, sukurs 

sėkmingos karjeros formulę,  argumentuos, kas lemai skirtingą karjeros sėkmės 

suvokimą. Sukurs savo karjeros minčių žemėlapį. 

- Mokiniai supras, kas sudaro karjeros informaciją, susipažins su mokymosi visą 

gyvenimą būdais ir jų taikymo galimybėmis; nusistatys savo mokymosi stilių ir 

įvertins jo taikymo mokantis privalumus. 

- Įgis žinių apie savanorystę Lietuvoje, jos privalumus, didės mokinių aktyvumas, 

iniciatyvumas, motyvacija, pasitikėjimas savimi 

- Mokiniai parengs savo karjeros planą, nusimatys žingsnelius, kaip jo siekti, juos 

aptars 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Tiksliųjų mokslų diena „Matematikų  kelionė“ 

(tikslinės grupės susirinkimai, savivaldis 

mokymasis,  refleksija) 

- Problemų sprendimo diena „Adventas – gerumo 

dvasia“  (planavimas, veiklos, refleksija) 

- Skatinimo sistemos įgyvendinimas (mėnesio 

suvestinė) 

- Psichologės pranešimas mokiniams „Mokėjimo 

mokytis kompetencija“ 

 

21 d. 

 

 

30 d. 

 

30 d.  

 

21 d.  

- Atsakingai pasiruošta veikloms, pasidalinta atsakomybėmis, mokytojai ir mokiniai 

iš anksto supažindinami su planu. Mokiniai ugdysis mokėjimo mokytis ir asmeninę 

kompetencijas: kels sau realius tikslus, pasirinks tinkamas mokymosi strategijas, 

sąžiningai ir atsakingai veiks.  Po veiklų aptariami rezultatai, įvardinamos sėkmės ir 

tobulintini aspektai 

- Mokiniai, dirbdami susikurtose „stubelėse“,  ugdysis kūrybiškumo ir kultūrinę 

kompetencijas: ieškos kūrybinių sprendimų, aktyviai veiks, pagarbiai ir kultūringai 

elgsis 

- Didės mokinių mokymosi motyvacija, individuali pažanga, pozityvus požiūris į 

mokyklą, bus skatinama savanorystė ir lyderystė 

- Mokiniai geriau suvoks savo mokymosi būdus, gebės įgytas žinias taikyti 

pamokose ir  namuose  



Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo „Mums rūpi“ veikla: 

- užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- pasaka/žaidimas „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ 

grupių vaikams; 

- aktyvios pertraukos; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“ 

 

Pirmadienis 

Paskutinis mėn. 

Kiekvieną 

trečiadienį 

Penktadieniai 

- 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 

- Seminaras „Ugdymo turinio diferencijavimas“ 

- Pamokų stebėjimas ir aptarimas tikslinės grupės 

susirinkime. Atliekamas tyrimas „Ugdymo turinio 

diferencijavimas pamokoje“ 

- Atestacijos komisijos posėdis 

- Mokytojų vertinimo sąsiuvinių, Mokinių 

individualios pažangos planų patikra (aptarimas 

mokytojų susirinkime) 

- Laikinųjų grupių nauda ir poveikis mokinio 

pasiekimams ( priežiūra ir analizė) 

- Pailgintos dienos grupės vaikų veikla 

(stebėjimas) 

- SEU veiklų stebėjimas ir aptarimas su  

vykdančiais mokytojais 

- Grupių koordinatorių susitikimas-refleksija 

„Mūsų kelias“ 

 

28 d.  

Lapkritis 

 

16 d.  

 

Lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Vilkaviškio ŠPT 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Vaiko ūgties tinklo grupių 

koordinatoriai 

- Pedagogai tobulins gebėjimus dirbti su skirtingais vaikais, kad šie pasiektų 

optimalių rezultatų 

- Stebimi mokinių pasiekimai pamokoje. Įvardinami sėkmingi ir tobulintini aspektai, 

priimami susitarimai 

- Pedagogams sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui, analizuojama pedagogų 

tobulėjimo galimybės, jų atitiktis kvalifikacinei kategorijai 

- Analizuojama, kaip laikomės UP susitarimų, tariamasi dėl  informavimo apie 

vertinimą tobulinimo 

- Kas mėnesį sudaromi mokinių, kurie lanko konsultacijas, sąrašai, vykdoma  

mokinių ir mokytojų apklausa dėl  darbo laikinosiose grupėse naudos, analizuojami 

pasiekimai 

- Įvairių veiklų metu mokiniai ugdysis atsakomybės jausmą, savarankiškumą, 

kūrybiškumą, bendravimo įgūdžius 

- Analizuojama, kaip organizuojama veikla, koks poveikis mokinių pozityviam 

elgesiui 

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

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas Vaiko ūgties tinklo voratinklis 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo 

klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

 

- Tėvų klubo susirinkimas 

- Klasių vadovų-mokinių-tėvų  susirinkimai 

„Bendradarbiavimas vardan vaiko sėkmės“ 

- Susitikimas su aktore D. Kazragyte 

     Pirmas mėn. 

trečiadienis 

  

  Penktadienis 

Pirmas mėn. 

penktadienis 

14 d. 

6-20 d.  

 

9 d. 14 val.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

S. Čibirkienė 

Klasių vadovai 

Gižų kaimo bibliotekininkė 

N. Vaitūnaitienė 

Kaimo bendruomenė 

 

 

 

IRRIS  

- 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 

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

vaikais ir mokytojais kuri saugią ir jaukią aplinką 

- Tėvai (globėjai, rūpintojai) bendradarbiaudami su klasių vadovais aptars vaikų 

pasiekimus, elgesį. Teiks savo pasiūlymus. Gerės tarpusavio santykiai 

- Mokytojai ir mokiniai dalyvaus  kaimo bendruomenės organizuojamame 

susitikime, susipažins su aktorės kūryba, klausysis skaitomų kūrinių – formuosis 

vertybinės nuostatos, bendruomeniškumas 

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi 

suasmenindami ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

 

 

 

-  Mokiniai gebės korektiškai išsakyti savo nuomonę pateikta ar pačių pasiūlyta 

tema, pateikti argumentų, išklausyti kito nuomonę 

- Mokiniai geriau pažins save, tinkamai vertins savo galimybes, kelsis aukštus, bet 



- diskusijų klubas „Balti pašnekesiai“ 

(Užsiėmimai-diskusijos mokiniams atviroje 

bibliotekos erdvėje) 

- Savęs pažinimo mokymų ciklas „Pažinsiu save - 

 pažins ir mane“ mokinių grupėms ( „Aš toks...“) 

Mokymasis 

- Ugdymo(si) turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas taikant mokymąsi 

bendradarbiaujant bei STEAM metodus 

- Integruotos pamokos už mokyklos ribų (gamtos 

mokslai) 

- „Tikėk gerumu“ (gerų darbų atlikimas, 

pasirengimas šventėmis, pagalba vienas kitam) 

- Mano elgesys – mano pagalbininkas:  

užsiėmimai „Tu kalbi – aš klausau, aš kalbu – tu 

klausai 2“ 

- Pasirinkto diferencijavimo, bendradarbiavimo 

metodo išbandymas, aptarimas, dalijimasis 

patirtimi 

- Tinklo grupių refleksijos 

Lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-30 d. 

Savanorių klubas „Mums 

rūpi“ 

 

 

 

 

STEAM grupė 

 

 

 

Mūzos 

 

 

IRRIS 

 

Vaivorykštė 

 

 

realiai įgyvendinamus tikslus 

 

 

 

 

- Mokytojai ugdymo turinį individualizuos ir diferencijuos atsižvelgiant į asmenines 

mokinių galias bei 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 

- Bendraudami mokiniai ugdysis vertybines nuostatas bei vykdys veiklas su 

jaunesniais savo draugais 

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

tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 

- Išbandyti ir aptarti metodai, įvardintos sėkmės ir tobulintini aspektai, numatytas 

tęstinumas 

- Aptarti mėnesio veiklų rezultatai, pateiktos įžvalgos, suplanuotos kito mėnesio 

veiklos 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Sąmatos tikslinimas 

- Raštas tarybai 

- Projektinės sąmatos ruošimas  

- Lapų grėbimas     

- Autobuso MB 413  GDD 985 paruošimo 

techninei apžiūrai darbai   ir techninė apžiūra                                      

- Turėklų įrengimas prie pradinių klasių ir darželio 

korpuso įėjimo 

  - Sporto salės inventoriaus priežiūros darbai 

(futbolo vartai, tinklo laikikliai) 

- Sporto salės centro pusrūsyje įrengimo darbai 

(tualetas, dušas, rūbinė) 

- Papildomas vadovėlių (pagal poreikį) pirkimas, 

reikalingų ugdymo(si) priemonių įsigijimas, 

bendravimas su tiekėjais                  

Lapkritis 

 

 

Ūkvedžiai L. Akucevičius ir 

I. Galeckienė 

Finansininkė R. Orentienė 

 

- Likusių lėšų tikslingas išskirstymas. Planuojamas kitų metų biudžetas. Aptariama 

kokiems darbams reikės lėšų. 

- Kuriama saugi ir jauki centro aplinka,  motyvuojanti  pozityvų elgesį 

- Užtikrinamas mokinių saugus pavėžėjimas į mokyką 
- Įrengtas saugus įėjimas į pradinių klasių ir darželio grupių patalpas  

- Pagaminti salės futbolo vartai, įrengta papildoma konstrukcija tinklinio tinklui 

pakabinti 

- Įrengtas tualetas, dušas ir rūbinė pusrūsyje; nuo lapkričio 15 d. treniruoklių salėje 

sportuos kaimo ir centro bendruomenės 

- Laiku pasirengta naujiems mokslo metams, mokinai ir mokytojai turi reikalingus 

vadovėlius ir ugdymo(si) priemones 

 

 

 

 

 

 

 


