
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Gruodžio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

- Edukacinės erdvės I aukšto koridoriuje 

planavimas ir kūrimas 

  

Gruodis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Psichologė I. Pociuvienė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė K. Tiškevičienė 

Edukacinių erdvių kūrimo 

komanda 

S. Čibirkienė 

P. Dambrauskienė 

E. Plečkaitienė 

E. Lukoševičienė 

I. Grigaitytė 

- Kuriama erdvė, kurioje mokiniai turiningai leis laisvalakį pertraukų metu 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir 

saugią ateitį“: 

- užsiėmimai mokinių tikslinėms grupėms 

(atsižvelgiant į Etnografinio tyrimo rezultatus) 

- pokalbis „Bengališkosios ugnelės ir fejerverkai“ 

(ikim., priešm. ugd. gr.) 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas („Mankštiados“ 

organizavimas 

Pamokos –praktiniai užsiėmimai: 

-  „Kaip nesusirgti gripu?“ (ikimokykl., priešm. 

ugd. grupės); 

- „Žalingi įpročiai“ (priešm. ugd. gr., 1-4 kl.) 

- „Įvertink riziką“ (8-10 kl.) 

Stendo „Gripas ar peršalimas?“ išleidimas 

 

.  

Gruodis 

 

 

 

 

8, 15 d. 

 

 

 

13 d.  

 

20 d. 

20 d. 

Gruodis  

- Mokiniams pagal sudarytą grafiką tikslinėse grupėse vyks užsiėmimai, jie ugdysis 

pozityvaus elgesio įgūdžius, gebėjimą atsispirti netinkamam elgesiui. Bus 

formuojamos teigiamos nuostatos, stiprinamos  vertybės,  padedančios  tinkamai 

pasirinkti 

- Mokiniai sužinos saugaus elgesio taisykles. Gebės paaiškinti draudimus ir saugų 

elgesį su bengališkomis ugnelėmis ir fejerverkais 

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

būti fiziškai aktyviais 

- Vaikams bus priminta kokiomis ligomis dažniausiai sergame žiemą ir kaip galima 

jų išvengti,  bus skatinama saugoti savo sveikatą 

- Ugdysis vaikų sąmoningumas blogų įpročių klausimais ir  neigiamas požiūrį į 

šiuos įpročius 

- Ugdysis paauglių savisaugos instinktai ištikus rizikingoms situacijoms, gebėjimas 

pasirinkti tinkamus laisvalaikio praleidimo būdus 

- Bus išleistas stendas, kuriame mokiniai ras informacijos, kaip elgtis gripo metu, 

kaip saugotis peršalimo 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio plano 2018 – 2020 m. rengimas: 

- situacijos analizė (išorinių ir vidinių veiklų 

analizės); 

- SWOT analizė, mokyklos strategija: strateginių 

tikslų įgyvendinimas (uždaviniai, priemonės) 

  

- Įsivertinimo ir pažangos ataskaita NMVA  

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar 

pasiekti numatyti rezultatai?) 

 

iki 6 d.  

 

iki 15  d.  

 

iki 19 d. 

Paskutinis mėn. 

antradienis  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Kaitos valdymo komanda 

Strateginio plano rengimo 

komanda 

- Remiantis centro veiklos kokybės įsivertinimu parengta situacijos analizė. 

Stipriosios ir silpnosios pusės išryškės iš vidinės aplinkos analizės, o galimybės ir 

grėsmės išskiriamos atlikus išorinės aplinkos analizę 

- Komanda nusimato ambicingus, konkrečius, motyvuojančius veikti strateginius 

tikslus ir jų aktualumą mūsų mokyklai 

- Parteikta ataskaita apie Centro padarytą pažangą NMVA 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  numatysime 

tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Skaitomumo skatinimas 

- Akcija bibliotekos fondo pildymui „Knygų 

Kalėdos 2017“  

- Akcija – konkursas „Draugauk su knyga 4“ 

- Skaitymo žaidimas „Bingo“ 

 

Gruodis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

- Aktyviai prisijungiama prie bibliotekų fondų pildymo respublikinių iniciatyvų. 

Bendruomenės nariai įtraukiami į bibliotekos fondo pildymo akcijas 

- Didinamas skaitomumas, įtraukiant mokinius į jiems patrauklias veiklas 

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

knygomis. 



- „Metų knygos rinkimai 2017“ 

- Švietimo, ugdymo, literatūros, priemonių 

naujovės bibliotekoje (nuolat atnaujinamas 

bibliotekos knygų skyrelis „Naujienos“) 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Klasių vadovai 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Savanorių klubas „Mums 

rūpi“ 

 

 

 

 

 

 

- Sudaroma galimybė aktyviai ir įvairiai mokyti(s) tiek pamokų, tiek pertraukų metu 

- Mokytojai, mokiniai supažindinami su mokyklos bibliotekoje esančia literatūra, 

ugdymo(si) ir informacinėmis priemonėmis. Sudaroma galimybė aktyviai ir įvairiai 

mokyti(s) tiek pamokų, tiek pertraukų metu. 

Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Valandėlė ,,Mano karjeros galimybės“ (7 kl.) 

- „Tinkamas gyvenimo aprašymas – žingsnelis 

link mėgstamo darbo“. Gyvenimo aprašymo ir 

motyvacinio laiško rengimas (10 kl.) 

 

14 d. 

 

15 d. 

 

- 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 

- Mokiniai gebės pagal pateiktus reikalavimus parengti gyvenimo aprašymą bei 

žinos, kaip tinkamai parašyti motyvacinį laišką įsidarbinant 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

Naujametiniai karnavalai: 

- Raganaitės karnavalas (ikim., priešm. ugd. gr, 1-

4 kl.) 

- Kalėdos aukštyn kojom (5-10 kl.) 

- Skatinimo sistemos įgyvendinimas (mėnesio 

suvestinė) 

-  Gabių mokinių išsiaškinimas (individualūs 

pokalbiai su mokytojais) 

- Tyrimas „Mokinio individuali pažanga“ 

 

 

21 d. 

 

22 d.  

30 d. 

 

 Gruodis 

 

iki 11 d. 

- Atsiskleis kiekvieno mokinio kūrybiniai gebėjimai, bus ugdomas pasitikėjimas, 

iniciatyvumas, atsakomybė 

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

mokyklą, bus skatinama savanorystė ir lyderystė 

- Išsiaiškinama, kurie mokiniai gabūs konkrečiam dalykui, sudaromas sąrašas, su 

mokytojais tariamasi, kokia jiems pagalba reikalinga 

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio individualiai pažangai – priimami 

susitarimai  mokinio pasiekimams gerinti 

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 

- Pamokų stebėjimas ir aptarimas tikslinės grupės 

susirinkime. Atliekamas tyrimas „Ugdymo turinio 

diferencijavimas pamokoje“ 

- Atestacijos komisijos posėdis 

- Konsultacijų įtaka mokinio individualiai 

pažangai (analizė) 

- Patikra Mokinio individualios pažangos plane ir 

el. dienyne,  kaip vykdoma socialinė-pilietinė 

veikla (aptarimai  vyks klasių vadovų metodinės 

grupės susirinkime) 

- El. dienyno pildymas (pažyma aptariama 

mokytojų susirinkime) 

 

Gruodis 
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Direktorė S. Černauskienė 

Vilkaviškio ŠPT 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Klasių vadovai 

- 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 pasibaigus trimestrui, kokią įtaką turėjo konsultacijos individualiai 

pažangai, ką reikėtų tobulinti 

- Klasių vadovai atsakingai veda apskaitą el. dienyne ir Mokinio individualios 

pažangos plane, tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku gauna informaciją 

- Mokytojai pildo dienyną vadovaudamiesi Dienyno pildymo tvarkos aprašu, 

mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai)  laiku gauna informaciją 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 



Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo 

klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai 

- Mokytojų tarybos posėdis  

- VGK posėdis 

- Pagrindinio ugdymo metodinės grupės posėdis 

„Informavimas apie vertinimą. Ką ir kaip  norime 

keisti?“ 

 

     Pirmas mėn. 

trečiadienis 

  Penktadienis 

Pirmas mėn. 

penktadienis 

 12 d.  

14 d. 

20 d.  

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

S. Čibirkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRIS 

 

 

 

Vaivorykštė 

Mūzos 

Bitutės 

STEAM 

- 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 

- Klasių vadovai dalinsis patirtimi, kaip organizuoti klasės tėvų susirinkimus, kaip 

burti draugišką ir darnų kolektyvą 

- Bus pristatytos 2015-2017 m.  mokinių  pasiekimų patikrinimo įžvalgos, numatyti 

tolimesni žingsniai 

- Aptarti mokinių mokymosi sunkumai, numatyta, kaip šalinti spragas. 

Analizuojami spec. ugdymosi poreikių mokinių pasiekimai 

- Mokytojams pristatomos tyrimo išvados, kaip laikomės UP susitarimų dėl 

vertinimo fiksavimo, tariamasi dėl  informavimo apie vertinimą tobulinimo 

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi 

suasmenindami ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

- diskusijų klubas „Balti pašnekesiai“ 

(Užsiėmimai-diskusijos mokiniams atviroje 

bibliotekos erdvėje) 

Mokymasis 

- Integruotų pamokų plano sudarymas 

- „Tikėk gerumu“ (gerų darbų atlikimas, 

pasirengimas šventėmis, pagalba vienas kitam) 

- Standartizuotų testų aptarimas  

- Ugdymo(si) turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas taikant mokymąsi 

bendradarbiaujant bei STEAM metodus 

 

 

Gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Mokiniai gebės korektiškai išsakyti savo nuomonę pateikta ar pačių pasiūlyta 

tema, pateikti argumentų, išklausyti kito nuomonę 

 

- Sudaromas integruotų pamokų planas. Pasirinktos temos ir dalykai, numatytas 

laikas, klasės, pamokų aplinka 

- Bendraudami mokiniai ugdysis vertybines nuostatas bei vykdys veiklas su 

jaunesniais savo draugais 

- Aptarsime testų rezultatų  stipriąsias ir silpnąsias  puses ir numatysime tobulintinas 

sritis 

- 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 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Viešieji pirkimai (visoms prekių kategorijoms)                                             

 - Sąmatos tikslinimas 

- Likučių skaičiavimas, tikslinimas, metų 

užbaigimas 

  - Sporto salės inventoriaus priežiūros darbai 

- Sporto salės centro pusrūsyje įrengimo darbai 

 

Gruodis 

 

 

Ūkvedžiai L. Akucevičius ir 

I. Galeckienė 

Finansininkė R. Orentienė 

 

- Ekonomiškai naudojamos centro lėšos;  skaidriai  vykdomi numatyti pirkimai 

- Aptartos praėjusių metų išlaidos, surinktos pajamos. Naujų metų išlaidų aptarimas. 

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

kokiems darbams reikės lėšų. 

- Kuriama saugi ir jauki centro aplinka,  motyvuojanti  pozityvų elgesį 

- Įrengta papildoma konstrukcija tinklinio tinklui pakabinti 

- Įrengtas dušas  pusrūsyje 

 

 

 

 

 

 


