
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Vasario mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

- Edukacinių erdvių I aukšto koridoriuje panaudojimas: 

5-10 klasių vadovų šaškių varžybos, aktyvios pertraukos 

mokiniams „Wii“ 

  

2  d.  

kiekvieną 

trečiadienį 

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 

 

- Didinimas mokinių ir mokytojų bendrumo jausmas, artumas, pasitikėjimas.  Gerės 

mikroklimatas centre 

- Didės mokinių fizinis aktyvumas, gerės tarpusavio santykiai 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Projektas „Augu sveikas ir stiprus“ („Kiškučių“, 

„Kodėlčiukų“ ir „Smalsučių“ grupės) 
Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir saugią 

ateitį“: 

- užsiėmimai mokinių tikslinėms grupėms (atsižvelgiant į 

Etnografinio tyrimo rezultatus) 

- filmo „Requem for a dream“ peržiūra ir aptarimas  (5-

10 kl.) 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas: 

- pamokos-patarimai „Fizinis aktyvumas – jėga“ (5-7 kl. 

mokiniams) ir „Saugu-nesaugu“ (8-10 kl. mokiniams) 

 

.  

Vasaris  

 

 

 

 

 

5-9 d. 

 

 

7 ir 14 d.  

- Ugdytiniai mokės paaiškinti, kaip prižiūrėti dantukus, gebės įvardinti švaros 

„draugus“, laikysis asmens higienos 
- 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 bus užimti pertraukų metu, ugdysis vertybines nuostatas 

- Gerės bendras mokyklos psichosocialinis klimatas, mokinių savijauta 

 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Strateginio plano 2018 – 2020 m.  pristatymas centro 

bendruomenei 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar pasiekti 

numatyti rezultatai?) 

 

Vasaris 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Strateginio plano rengimo 

komanda 

Kaitos valdymo komanda 

- Planas pristatomas centro bendruomenei, supažindinama su tikslais, uždaviniais ir  

veiklomis 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  numatysime 

tolimesnius žingsnius 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Skaitomumo skatinimas 

- „Metų knygos rinkimai 2017“ 

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

- Iniciatyva „Viena knyga man – kita tėveliams“ 

- Mokytojų bendradarbiavimas: skaitau – analizuoju - 

dalinuosi 

 

Vasaris  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Klasių vadovai 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Savanorių klubas „Mums 

- 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 

- 2 ir 3 klasių mokytojai, stebėdami kolegų pamokas, mokysis taikyti įvairias 

skaitymo strategijas pamokose. Kolegų lituanistų užsiėmimuose antrų ir trečių 

klasių mokiniai ugdysis gebėjimą analizuoti perskaitytą tekstą 

Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Mano karjeros planas (7 kl.) 

- Situacijų kūrimas: „Pokalbis dėl darbo” „Svajonių 

  

9 d. 

9 d.   

- 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 



darbas“,  „Mano įvaizdis“ (10 kl.) rūpi“ 

L. Paliulienė 

L. Budreikienė 

L. Klimčiauskaitė 

S. Čibirkienė 

R. Ražukienė, V. Strazdas, 

J. Rugienienė 

D. Eikelienė 

L. Mačiulaitienė 

P. Dambrauskienė 

R. Jakevičienė 

R. Raškauskienė 

Kaimo bendruomenė 

Tinklo grupė „Mūzos“ 

 

 

 

 

 

vaidmenis. Žinos, kokie reikalavimai keliami ruošiantis  pokalbiui į darbą 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

Renginiai, skirti valstybės 100-mečiui: 

- socialinių mokslų diena „Pasakoju Lietuvą“;  

- viktorina „Kalba – tautos paminklas“ 

- akcija „100 posmų Lietuvai“  

- Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina“ 

- Skatinimo sistemos įgyvendinimas (mėnesio suvestinė) 

-  Tyrimas „Namų darbai“, aptarimas mokytojų 

susirinkime 

- Pasitikrinamų jų darbų  (2, 4, 6, 8 klasės)  analizė 

(tikslinės grupės susirinkimas) 

 

 

15 d.  

15 d.  

Vasaris 

13 d. 

Vasaris  

 

 

20 d.  

- Ugdysis mokinių socialinė-pilietinė kompetencija: bendradarbiaujant dirbti 

komandoje, siekti bendrų tikslų, derinti įvairias nuomones. Mokiniai pozityviai 

bendraus, bus atsakingi, priims pagalbą bei teiks ją  kitiems 

- Mokiniai tobulins taisyklingos gimtosios  kalbos vartojimo įgūdžius, ugdysis 

paididžiavimą savo gimtąja  kalba 

- Mokiniai domėsis lietuvių autorių poezija, atras patinkantį posmą apie Lietuvą, jį 

užrašys taisyklinga rašysena 

- Puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Centro bendruomenė kartu su kaimo 

bendruomene organizuos Užgavėnes - šiltės tarpusavio santykiai 

- 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 analizuos  pasitikrinamuosius darbus, priims sprendimus dėl tolimesnio 

mokymo(si), koreguos ilgalaikius ugdymo planus 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo „Mums rūpi“ veikla: 

- užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- radijo laida „Centro radijas“; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“ 

 

Pirmadienis 

 

28 d. 

28 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, integruojamosios programos) 

Vasaris 

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

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

priimami susitarimai. Mokytojai atras integracinius ryšius,  ugdys mokinių  

bendrąsias kompetencijas 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

 - Mokinių tarybos susirinkimai 

- Klasių vadovų  metodinės grupės susirinkimai 

(susirinkimų organizavimas tėvams) 

- Centro tarybos posėdis 

- Pagrindinio ugdymo metodinės grupės posėdis 

„Informavimas apie vertinimą. Ką ir kaip  norime 

keisti?“ 

Pirmas mėn. 

trečiadienis 

 Pirmas mėn. 

penktadienis 

22 d.  

5 d.  

 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė, I. 

Markevičienė 

S. Čibirkienė 

I. Jankeliūnienė 

 

 

 

 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, tariamasi dėl ugdymo kokybės 

gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios mokinio pažangos 

- Mokiniai įsitrauks į problemų sprendimą, patys imsis iniciatyvos – gerės 

tarpusavio santykiai 

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

burti draugišką ir darnų kolektyvą  

- Analizuojama,  kaip laikomės UP susitarimų dėl vertinimo fiksavimo, tariamasi 

dėl  informavimo apie vertinimą tobulinimo 

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi suasmenindami  

 

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

tarpusavio supratimas, tarpasmeniniai santykiai 



ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

- Užsiėmimai „Tu kalbi – aš klausau, aš kalbu – tu 

klausai 2“ 

Mokymasis 

- Pamokų lankymas, stebėjimas: bendradarbiavimas, 

palankių ugdymosi sąlygų kūrimas 

- Integruotų pamokų vedimas 

- Integruota veikla „Kaip patirti sėkmę rašant 

standartizuotus testus?“ 

- Ugdymo(si) turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas taikant mokymąsi bendradarbiaujant bei 

STEAM metodus 

- Grupių koordinatorių susitikimai-refleksijos „Mūsų 

kelias“ 

Vasaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 d. 

 

 

 

IRRIS 

 

Vaivorykštė 

 

 

Mūzos 

 

STEAM 

- Dalinsis gerąja patirtimi ir pritaikys savo veiklose. Užduotys bei veikla bus 

planuojama pagal individualius klasės bei mokinių poreikius 

- Mokytojai bendradarbiaus, ieškos integracinių ryšių. Veiklų metu mokiniai spręs 

jiems aktualias problemas 

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

siekiant aukštesnių standartizuotų testų rezultatų  

- 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 

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

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas vaiko ūgties tinklo voratinklis 

Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas 

tobulinant ugdymo turinį“ įgyvendinimas 

- Matematikos konsultacijos mokiniams 

- Seminaras mokytojams „Diferencijuoto mokymo 

principai ir jų įgyvendinimas“ 

- Ataskaitų ruošimas ESFA: sutartys su lektoriais,   

tarpinio mokėjimo grafiko  teikimas, konsultacijų 

lankomumo  ir dalyvių anketų suvestinės, mokymų 

grafikas  kovo  mėn. 

 

 

1-27 d. 

27 d., 10. val. 

 

Vasaris 

Direktorė S. Černauskienė 

Alvito pagr. mokyklos 

direktorius R. Bulkauskas 

Direktorius pav. ugdymui 

R. Miknaitienė 

L. Klimčiauskaitė 

Lektorė  dr. V. Sičiūnienė 

- 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 

- Mokytojai ugdysis gebėjimą planuoti pamoką skirtingų gebėjimų mokiniams, 

taikyti įvairius mokymo būdus 

- Laiku ir atsakingai pateiktos ESF ataskaitos 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Finansinė ataskaita 

- Darbų saugos dokumentų peržiūra ir atnaujinimas    

- Darbuotojų instruktavimas pagal atnaujintas darbų 

saugos ir sveikatos instrukcijas 

- Medžių genėjimas 

- Sąmatų remonto darbams skaičiavimas        

- Autobuso MB 413  GDD 985 paruošimo techninei 

apžiūrai darbai ir techninė pžiūra       

- Prasideda V‘SAKIS (internetinė programa) 

informacijos vedimas 

- Patvirtintos sąmatos ruošimas 

- Metinės gyventojų pajamų mokesčio ataskaita                                                                                   

- Inventorizacijos atlikimas 

Vasaris 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

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 

- Nuolat tvarkoma ir prižiūrima mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija 

- Laiku atlikti numatyti remonto darbai 

- Užtikrinamas mokinių saugus pavėžėjimas į mokyką 
- Tikslingai paskirstytas skirtas mokyklai biudžetas ir pateiktas savivaldybei. 

- Sutikrintas centre esantis turtas, parengtas inventorizavimo aprašas, pateikti 

išvados ir siūlymai 

 

 

 

 

 

 


