
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Sausio 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 kūrimas ir 

panaudojimas (šaškių savaitė) 

  

15-19 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Psichologė I. Pociuvienė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė K. Tiškevičienė 

S. Čibirkienė 

P. Dambrauskienė 

E. Plečkaitienė 

E. Lukoševičienė 

I. Grigaitytė 

Klasių vadovai 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

- Kiekviena klasė pasidaro šaškių figūras, pertraukų metu vyksta šaškių varžybos 

išnaudojant sukurtą erdvę, joje mokiniai turiningai leidžia laisvalaikį, laikosi 

susitarimų, mokosi pagarbos vienas kitam 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Knygelės „Meškiuko Jorio nuotykiai“ skaitymas ir 

aptarimas („Kiškučių“, „Kodėlčiukų“ ir „Smalsučių“ 

grupės) 
Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir saugią 

ateitį“: 

- užsiėmimai mokinių tikslinėms grupėms (atsižvelgiant į 

Etnografinio tyrimo rezultatus) 

- diskusija apie žalingus įpročius (5-7 klasių mokiniams) 

- Tarptautinės apsikabinimų dienos minėjimas 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas: 

- iniciatyva „Sveikiausio užkandžio rinkimai“ (3, 5 kl.) 

- užsiėmimas „Higienos ir gražios šypsenos“ 

 

.  

8-12 d.  

 

 

 

 

 

 

 

26 d. 

21 d. 

17 d. 

- Išklausę pasakojimo vaikai atliks užduotis, skirs nesaugų ir saugų elgesį, ugdysis 

gebėjimą atsispirti netinkamam  elgesiui, saugotis ir saugiai elgtis su degtukais 
- 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 

- Ugdysis mokinių atsakomybė, pilietiškumas, bus skatinamas pozityvus elgesys 

- Didinimas mokinių ir mokytojų bendrumo jausmas. Gerės mikroklimatas centre 

- Mokiniai  skatinami ugdytis įpročius maitintis sveikai ir subalnsuotai 

- Mokiniai mokysis tinkamai valytis dantis, prižiūrėti savo kūną, formuosis higienos 

įgūdžius 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Strateginio plano 2018 – 2020 m. rengimas: 

- strateginio plano įgyvendinimo priežiūros kūrimas 

- strateginio plano derinimas 

- strateginio plano pristatymas centro bendruomenei 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar pasiekti 

numatyti rezultatai?) 

 

Sausis 

 

30 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Strateginio plano rengimo 

komanda 

Kaitos valdymo komanda 

 

- Numatyti uždaviniai ir priemonės tikslams pasiekti. Planas derinamas su 

Vilkaviškio r. savivaldybės  švietimo ir kultūros skyriumi, pristatomas centro 

bendruomenei 

- 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“ 

- „Metų knygos rinkimai 2017“ 

- Knygos iššūkis „Perskaitei tu – galiu perskaityt ir aš“ 

- Iniciatyva „Viena knyga man – kita tėveliams“ 

- Mokinių skaitomumo ir dažniausiai skaitomų knygų 

apžvalga „Mes skaitome“  

- Kalbos kultūros pamokėlės gyvai 

 

Sausis 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Klasių vadovai 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

- 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 

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

- Mokiniai, inscenizuodami kalbos kultūros patarimus, mokysis taisyklingai vartoti 

savo gimtąją kalbą 



Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Eilėraščių konkursas ,,Mano svajonė“ (3 kl.) 

- „Vardo šifruotė – ir jo galia“ (5 kl.) 

- Mano karjeros planas (7 kl.) 

- Situacijų kūrimas: „Pokalbis dėl darbo” „Svajonių 

darbas“,  „Mano įvaizdis“ (10 kl.) 

 

15 d. 

16 d. 

19 d.  

19 d.  

Savanorių klubas „Mums 

rūpi“ 

L. Paliulienė 

L. Budreikienė 

L. Klimčiauskaitė 

S. Čibirkienė 

R. Ražukienė, V. Strazdas, 

J. Rugienienė 

N. Šalčiūnienė 

D. Eikelienė 

L. Mačiulaitienė 

P. Dambrauskienė 

 

 

 

 

 

 

- Aptarę, kuo norėtų būti, lankysis bibliotekoje išmoks pasirinktą eilėraštį, paaiškins, 

kodėl jį pasirinko 

- Vaikai  įsigilins į savo vardo reikšmę, išsiaiškins, ką užšifravus kiekviena jų vardo 

raidė,  suras teigiamų savo savybių, kurios reikalingos planuojant karjerą,  teigiamai 

save vertins 

- Mokiniai atskleis asmeninę ateities viziją: įvertins palankias ir trukdančias jėgas 

siekiant karjeros tikslų, sukurs savo karjeros planą 

- Mokiniai bendradarbiaudami sukurs ir suvaidins situacijas, įsijausdami į tam tikrus 

vaidmenis. Žinos, kokie reikalavimai keliami ruošiantis  pokalbiui į darbą 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

- Problemų sprendimo diena „Knyga šiuolaikiniame 

pasaulyje“ 

- Skatinimo sistemos įgyvendinimas (mėnesio suvestinė) 

-  Tyrimas „Namų darbai“, aptarimas mokytojų 

susirinkime 

- Pasitikrinamųjų darbų inicijavimas ir  organizavimas 2, 

4, 6, 8 klasėse (individualūs pokalbiai su mokytojais) 

 I etapo olimpiadų, konkursų organizavimas:  

- biologijos, chemijos, matematikos,  fizikos,  

technologijų, anglų k. (9-10 kl.), lietuvių k. (9-10 kl.), 

rusų k. (10 kl.) olimpiados 

- 2-4 kl. mokinių eilėraščių konkursas „Kuriu Lietuvą“ 

- religinės literatūros skaitovų konkursas „VERBA MEA 

AURIBUS PERCIPE, DOMINE“ 

 

13 d.  

25 d.  

 

Sausis 

 

 

 

 

Mokytojai 

laiką 

pasirenka 

patys 

  

- Savanorių klubas „Mums rūpi“ ves pilietiškumo pamoką – ugdysis pilietiškumas, 

atsakomybė, iniciatyvumas 

- Remdamiesi savo asmeninėmis savybėmis, mokiniai pasirinks veiklas-

tinkamiausius būdus iškeltai problemai spręsti, pristatys argumentuotas išvadas 

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

mokyklą, bus skatinama savanorystė ir lyderystė 

- Analizuosime, ar skiriami namų darbai įtakoja mokinių pasiekimus, ar mokytojai 

namų darbus diferencijuoja, užduoda tikslingai 

- Mokytojai imasi iniciatyvos, pagal priimtus susitarimus rengia ir organizuoja  

pasitikrinamuosius darbus mokiniams 

- Sudarytos sąlygos atskleisti mokiniams savo dalykinius gebėjimus, kūrybingumą.  

Bus išaiškinti I-ojo etapo nugalėtojai, kurie atstovaus mokyklai II-ajame etape 

rajone 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo „Mums rūpi“ veikla: 

- užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- radijo laida „Centro radijas“; 

- aktyvios pertraukos; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“ 

 

Pirmadienis 

 

24, 31 d. 

Penktadieniai 

29 d. 

- Savanorių klube  vykdomos veiklos ugdys mokinių atsakomybę, pilietiškumą, 

skatins pozityvų elgesį, motyvuos aktyviai veikti siekiant savo asmeninių bei centro 

bendruomenės tikslų 

- Savanorių klubo nariai ves radijo laidas:  informuos apie naujienas ir veiklas  

centre,  primins susitarimus, skatins pozityvų bendravimą 

- 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 (Integraciniai ryšiai, ugdymo turinio 

diferencijavimas) 

- Kontrolinių darbų analizė, aptarimas tikslinės grupės 

susirinkime 

Sausis  

 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

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

priimami susitarimai 

- Išsiaiškinta, kaip mokytojai  sudaro kontrolines užduotis mokiniams, ar atsižvelgia 

į ugdomus gebėjimus, ar užduotys  sudaromos laikantis eiliškumo. Vyksta 

mokymas(is) 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 



Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais: 

el. dienyno, vertinimo sąsiuvinių  pildymas, gabių 

mokinių išsisiškinimas 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimai: 

susirinkimų organizavimas tėvams, socialinės-pilietinės 

veiklos fikasavimas 

- VGK posėdis 

- Pagrindinio ugdymo metodinės grupės posėdis 

„Informavimas apie vertinimą. Ką ir kaip  norime 

keisti?“ 

- Apskrito stalo diskusija su tėvais „Vaiko pasitikėjimo 

savimi ugdymas“ 

      

Pirmas mėn. 

trečiadienis 

  

 Penktadienis 

Pirmas mėn. 

penktadienis 

 

 12 d.  

 

 

 

23 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. Aptarsime, kaip laikomės susitarimų pildant 

socialinę-pilietinę veiklą el. dienyne 

- 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 

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

vaikais ir mokytojais kuri saugią ir jaukią aplinką 

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi suasmenindami 

ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

- Diskusijų klubas „Balti pašnekesiai“ (Užsiėmimai-

diskusijos mokiniams atviroje bibliotekos erdvėje) 

- Mokymų ciklas „Pažinsiu save -  pažins ir mane“ 

mokinių grupėms („Aš galiu...“) 
Mokymasis 

- Pamokų lankymas, stebėjimas: bendradarbiavimas, 

palankių ugdymosi sąlygų kūrimas 

- Integruota veikla „Kaip patirti sėkmę rašant 

standartizuotus testus?“ 

- Moku- žinau- taikau (Šviesoforo pirmas turas) 

- Mokomės vieni iš kitų (pasidalijimas darbo patirtimi) 

- Ugdymo(si) turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas taikant mokymąsi bendradarbiaujant bei 

STEAM metodus 

- Bendra Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių refleksija 

„Pažangos link“ 

 

 

Sausis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  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 

realiai įgyvendinamus tikslus 

- Pasidalijimas efektyviomis darbo formomis, pagalba vienas kitam 

- Ugdysis mokėjimo mokytis kompetenciją, žinos, kaip šalinti mokymosi spragas, 

siekiant aukštesnių standartizuotų testų rezultatų 

- Įgytas žinias gebės pritaikyti gyvenimiškose situacijose 

- Dalinsimės gerąja patirtimi ir pritaikysime savo veiklose 

- 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 

- Bus aptartas konkretus pasiektas rezultatas, gauti kolegų patarimai ir pastebėjimai, 

reflektuojama, kaip siekti vaiko individualios pažangos 

Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas 

tobulinant ugdymo turinį“ įgyvendinimas 

- Matematikos konsultacijos mokiniams 

- Konsultacijos mokytojams „Kaip skaityti 

standartizuotus testus ir standartizuotas programas?“ 

- Ataskaitų ruošimas ESFA: sutartys su lektoriais, 

koordinatoriais ir konsultantais,  konsultacijų 

lankomumo  ir dalyvių anketų suvestinės, mokymų 

 

 

4-31 d. 

26 d.  

 

Sausis  

Direktorė S. Černauskienė 

Alvito pagr. mokyklos 

direktorius R. Bulkauskas 

L. Klimčiauskaitė 

Švietimo konsultantė V. 

Vaitiekienė 

- Mokiniams, kurie nepasiekė  patenkinamo pasiekimų lygmens ir/arba kurie siekia 

aukštesnio pasiekimų lygmens teikiama pagalba konsultacijų metu: jie motyvuojami 

įveikti įvairias matematines užduotis, didinamas pasitikėjimas savimi 

- Konsultantas –moderatorius ves konsultacijas tinklo grupėms, tinklo grupės dirbs 

su duomenimis: nagrinės standartizuotus testus ir programas, rašys charakteristikas 

prie ilgalaikių ugdymo planų. Išsiaiškinsime kiekvieno mokinio gebėjimus, jo 

silpnąsias puses, numatysime mokinio spragų konkrečiame dalyke šalinimą 

- Laiku ir atsakingai pateiktos atsakaitos ESFA 



grafikas vasario mėn. 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Finansinė ataskaita 

- Darbų saugos dokumentų peržiūra ir atnaujinimas                  

- Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimas     

- Nudžiūvusių šakų ir medžių išpjovimas 

- Patalpų remonto planavimas 

- Autobuso MB 413  GDD 985 paruošimo techninei 

apžiūrai darbai ir techninė apžiūra                                     

- Pareigybių sąrašo ruošimas 

- Mokytojų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašo 

ruošimas 

- 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 (metinė) 

- Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo 

užmokesčiui vykdymą (forma Nr. B-1) metinė                   

- Sporto salės centro pusrūsyje įrengimo darbai 

- Inventorizacijos atlikimas 

Sausis 

 

 

Ūkvedžiai L. 

Akucevičius ir I. 

Galeckienė 

Finansininkė R. 

Orentienė 

 

- Bus analizuojama lėšų panaudojimo tikslingumas, atsiskaitoma bendruomenei ir 

steigėjui, numatyti prioritetai 

- Užtikrinamos saugios ir higienos normas atitinkančio ugdymo(si) ir darbo sąlygos 

- Ekonomiškai naudojamos centro lėšos;  skaidriai  vykdomi numatyti pirkimai 

- Nuolat tvarkoma ir prižiūrima mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija 

- Laiku atlikti numatyti remonto darbai 

- Užtikrinamas mokinių saugus pavėžėjimas į mokyką 
- Patvirtinta pareigybių sąrašas ir tarifinis sąrašas 

- Atsiskaityta ataskaitos savivaldybei 

- Įrengtas dušas  pusrūsyje 

- Sutikrintas centre esantis turtas, parengtas inventorizavimo aprašas, pateikti 

išvados ir siūlymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


