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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis 

LR Švietimo įstatymu, Valstybės Švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Lazdijų rajono 

savivaldybės strateginiu planu, 2014-2016 metų mokyklos strateginiu planu bei kitais teisės aktais 

reglamentuojančiais švietimo veiklą ir ugdymo(si) turinį ir atsižvelgiant į mokyklos  metinio veiklos 

plano 2015 metams įgyvendinimo rezultatus, išorės audito ir vidaus įsivertinimo išvadas, mokyklos 

bendruomenės narių pateiktus pasiūlymus, pastabas, papildymus.  

Mokyklos metinis veiklos planas parengtas kalendoriniams metams, apsvarstytas Mokytojų 

taryboje ir Mokyklos taryboje ir jam pritarta. Planas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

Rengiant mokyklos metinį planą, buvo atsižvelgta į lygių galimybių, švietimo prieinamumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo nuostatas bei laikomasi viešumo, atvirumo bei partnerystės principų. 

Šiame plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, 

apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2016  metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

 

II. 2015 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

  

Ugdymo organizavimas 

2014/2015-2015/2016 mokslo metais mokykla įgyvendina Ikimokyklinio ugdymo, 

Priešmokyklinio ugdymo, Pagrindinio ugdymo programas. 
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2014/15 m.m. mokykloje mokėsi 129 vaikai: 16 ikimokyklinukų, 9 priešmokyklinukai, 1-4 

klasės – 44 mokiniai, 5-10 klasės – 60 mokinių. 

2014/2015 m. m. buvo 13 specialiųjų poreikių mokinių bei 15 mokinių turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų.  

2015 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 121 vaikas: 15 ikimokyklinukų, 7 priešmokyklinukai, 

1-4 klasės – 43 mokiniai, 5-10 klasės – 56 mokiniai. 

Metų eigoje iš mokyklos išvyko 10 vaikų: 2 ikimokyklinukai, 1 priešmokyklinukė, po 1 mokinį 

iš 4, 5 6 ir 8 klasių bei 3 mokiniai iš dešimtos klasės. Į mokyklą atvyko 8 mokiniai: 3 priešmokyklinukai, 

po 1 mokinį į antrą, trečią ir ketvirtą klases, 2 mokiniai į 10 klasę. Metų eigoje specialiųjų poreikių 

mokinių bei  mokinių turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų skaičius sumažėjo 2 mokiniais.  

   

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Ikimokyklinio ugdymo grupę 2014/15 m.m. lankė 16 vaikų nuo trijų iki šešių metų. 2015/16 

m.m. pradžioje ikimokyklinio ugdymo grupę lankė 15 vaikų nuo trijų iki šešerių metų amžiaus. 2016 m. 

pradžioje – 16 vaikų. Su vaikais dirba dvi ikimokyklinio ugdymo auklėtojos (1,2 etato), meninio ugdymo 

mokytoja (0,1 etato) ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėja (1 etatas). Trys berniukai yra iš 

Lazdijų r. sav. socialinės globos centro „Židinys“. Viena mergaitė turi didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Jai teikiama spec. pedagogo, logopedo pagalba. 

7 vaikai grupę lanko 4 val., 9 vaikai  - 8 val.  

Ugdymo ikimokyklinėje grupėje tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, 

socialinius, pažintinius ir meninius poreikius. Ugdymas vykdomas pagal direktoriaus patvirtintą 

programą, kurioje vaikų veiklą organizuoti numatyta remiantis socialine, sveikatos saugojimo, pažintine, 

komunikacine ir menine kompetencijomis. Veikla planuojama atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir 

pomėgius sudarant sąlygas kūrybiškumo plėtotei, žaidybinei veiklai, eksperimentavimui, supratimo apie 

supantį pasaulį plėtojimui, visapusiškam vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui.  

Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla yra vientisas procesas. Priešmokyklinio ugdymo 

grupėje dirba vienas pedagogas. Ji neskaidoma į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. Užsiėmimų 

pobūdį (žaidimai, veikla grupėje, išvykos ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės poreikiai. 

2014/15 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupę lankė 9 vaikai, 2015/16 m.m. – 6 vaikai.  

Pagrindinis ugdymo(si) tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi 

ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką; sudaryti prielaidas tolesniam 

sėkmingam ugdymui(si). Nemažas dėmesys skiriamas vaikų socialinių įgūdžių tobulinimui, 
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savarankiškumo ir atsakomybės ugdymui, gebėjimui bendrauti, saviraiškai, kalbėjimui ir klausymui, 

pasaulio pažinimui bei praktinei veiklai. 

 

2014/2015 m. m. mokymosi rezultatai 

Pradinio ugdymo koncentre 2014/15 m.m. mokėsi 44 mokiniai.  

2014/15 m.m. mokymosi rezultatai: 

Klasė/mokinių 

skaičius 

Lietuvių kalba (Lygis) 

Nepatenkinamas 

 (dalis %) 

Patenkinamas 

 (dalis %) 

Pagrindinis 

 (dalis %) 

Aukštesnysis 

(dalis %) 

1 - 8  3 (37,5%) 2 (25%) 3 (37,5%) 

2 - 12 1 (8.33%) 7 (58,33%) 1 (8,33%) 3 (25%) 

3 - 13  8 (61,54%) 2 (15,38%) 3 (23,08%) 

4 - 11  4 (36,36%) 5 (45,45%)  

Viso: 1 (2,27%) 22 (50%) 10 (22,73%) 9 (20,45%) 

 

Klasė/mokinių 

skaičius 

Matematika (Lygis) 

Patenkinamas 

 (dalis %) 

Pagrindinis 

 (dalis %) 

Aukštesnysis 

(dalis %) 

1 - 8 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%) 

2 - 12 5 (41,67%) 4 (33,33%) 3 (25%) 

3 - 13 8 (61,54%) 1 (7,69%) 4 (30,77%) 

4 - 11 3 (27,27%) 4 (36,36%) 2 (18,18%) 

Viso: 18 (40,9%) 11 (25%) 13 (29,55%) 

 

Klasė/mokinių 

skaičius 

Pasaulio pažinimas (Lygis) 

Patenkinamas 

 (dalis %) 

Pagrindinis 

 (dalis %) 

Aukštesnysis 

(dalis %) 

1 - 8  5 (62,5%) 3 (37,5%) 

2 - 12 4 (33,33%) 5 (41,67%) 3 (25%) 

3 - 13 6 (46,15%) 3 (23,08%) 4 (30,77%) 

4 - 11 3 (27,27 %) 4 (36,36%) 2 (18,18%) 

Viso: 13 (29,54%) 17 (38,64%) 12 (27,27%) 

 

2 ketvirtos klasės mokiniai mokėsi pagal individualias programas. Jų visų dalykų vertinimai - 

pp. Viena 4 klasės spec. poreikių mokinė buvo mokoma namuose. 

Kurso kartoti paliktų  mokinių nebuvo.  

 

4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Skaitymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

11/10 3 (30%) 3 (30%) 4 (40%) 
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Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Rašymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

11/10 2 (20%) 4 (40%) 4 (40%) 

 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Matematika (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis 

(dalis %) 

11/10 4 (40%) 3 (30%) 2 (20%) 1 (10%) 

 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Pasaulio pažinimas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

 (dalis %) 

Patenkinamas 

 (dalis %) 

Pagrindinis 

 (dalis %) 

Aukštesnysis 

 (dalis %) 

11/10 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 

 

Pastaba: Testavime dalyvavo 2 specialiųjų poreikių vaikai (1 mokėsi pagal pritaikytą 

programą, 1 – pagal individualią). Viena 4 klasės spec. poreikių mokinė buvo mokoma namuose pagal 

individualią programą, ji testavime nedalyvavo. 

 

Pagrindinio ugdymo rezultatai: 

 

Klasė Mokinių skaičius L.gerai ir gerai 

baigusiųjų sk. 

L.gerai ir gerai 

baigusiųjų dalis (%) 

5 10 - - 

6 8 3 37,5% 

7 11 4 36,36% 

8 12 2 16,67% 

9 10 3 30% 

10 9 5 55,56% 

Papildomi darbai buvo skirti: 6 kl. – 3 mokiniams, 7 kl. – 1 mokiniui, 8 kl. – 2 mokiniams, 9 

kl. – 3 mokiniams. Kurso kartoti paliktų  mokinių nebuvo.  

 

2015/16 m.m. PUPP rezultatai: 

 

PUPP 

dalykas 

Mokinių 

skaičius 

Įvertinimai  

4 balai  

(%) 

5 balai 

(%) 

6 balai 

(%) 

7 balai 

(%) 

8 balai 

(%) 

9 balai 

(%) 

10 balų 

(%) 

Lietuvių 

kalba  

9 

 

1 

(11,11) 
- 

1 

(11,11) 

3 

(33,33) 

3 

(33,33) 

1 

(11,11) 

- 

Matematika 2 

(22,22) 

2 

(22,22) 

3 

(33,33) 

1 

(11,11) 

1 

(11,11) 
- 

 

- 

 

 

2015/16 m.m. 8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 
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Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Matematika (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis%) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 1 (8,33) 10 (83,33) 0 (0) 1 (8,33) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Skaitymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 0 (0) 5 (41,67) 4 (33,33) 3 (25) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Rašymas (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 3 (25) 8 (66,67) 1 (8,33) 0 (0) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Gamtos mokslai (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 0 (0) 2 (16,67) 9 (75) 1 (8,33) 

Mokinių 

skaičius/dalyvavusių 

testavime skaičius 

Socialiniai mokslai (Lygis) 

Nepatenkinamas 

(dalis %) 

Patenkinamas 

(dalis %) 

Pagrindinis 

(dalis %) 

Aukštesnysis  

(dalis%) 

12 / 12 0 (0) 2 (16,67) 10 (83,33) 0 (0) 

 

 

Neformalus švietimas ir mokinių laimėjimai 

2014/2015 m. m. mokykloje veikė 14 būrelių. 67 proc. mokinių lankė po du būrelius. 2015/2016 

m.m. pradžioje mokykloje veikė 13 būrelių. Juos lankė 196 mokiniai – vidutiniškai po 15 mokinių vieną 

būrelį. 

Kaip ir kiekvienais metais mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose ir olimpiadose. Geriausių 

rezultatų pasiekė šie mokiniai: 

Odeta Pileckaitė (10 kl.) respublikiniame rašinio konkursas „Ką valgo pasaulio vaikai?“ tapo 

nugalėtoja ir buvo apdovanota prizais ir vertingomis dovanomis. Domas Kukučionis (1 kl.) TMK 

„Kengūra“ rajone užėmė 2 vietą. Vytė Lazarenkaitė (1 kl.) TMK „Kengūra“ rajone užėmė 3 vietą. 5-6 

klasių komanda rajoninėse kvadrato varžybose laimėjo 1 vietą.  Mokyklos futbolo komanda rajoninėse 

„Golo“ futbolo varžybose laimėjo pirmą vietą. Šauniai mokiniai pasirodė edukaciniame konkurse 

„Olympis 2015“  - net 35 mokiniai laimėjo pirmo laipsnio diplomus.  

 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 

Mokykloje dirbo 23 mokytojai, iš jų 1 mokytojas metodininkas, 17 vyr. mokytojų ir 5 

mokytojai. Švietimo pagalbai teikti yra skirta 0,5 etato soc. pedagogo; 0,5 etato spec. pedagogo-logopedo 

ir 0,2 etato psichologo. Vaiko gerovės komisija koordinuoja švietimo pagalbą vaikams, ypač turintiems 
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specialiųjų ugdymosi poreikių,  mokyklos nelankantiems mokiniams, aiškinasi jų netinkamo elgesio ir 

kitokių problemų priežastis, vykdo galimų konfliktų prevenciją  ir krizių valdymą. 

 

2015 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir rekomendacijos 

Veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2014/2015 m.m.: 

Tikslas: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Uždaviniai: 

1. Pagal Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos rodiklius įvertinti visas mokyklos 

veiklos sritis; 

2. Nustatyti problemines sritis, temas ir veiklos rodiklius giluminiam 

įsivertinimui. 

Įvertinus ir apibendrinus plačiojo įsivertinimo rezultatus giluminiam įsivertinimui pasirinkta: 

• 4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis. 

• 2.4.2. Mokėjimas mokytis. 

• 2.4.1. Mokymosi motyvacija.  

• 1.1.6. Klasių mikroklimatas. 

Išvados: 

 Mokiniai gerai sutaria su bendraklasiais ir kitų klasių mokiniais.   

 Jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, 

tualetuose. 

 Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis. 

 Dauguma mokinių ir jų tėvų yra patenkinti, kad vaikai mokosi būtent šioje 

mokykloje.   

 Iš mokinių mokytojai tikisi pažangos pagal jo gebėjimus.  

 Mokytojai su mokiniais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai.  

 Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 

 Mokykla retai organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis 

vaikų ugdymo temomis.  

 Mokykla nėra žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose ir kt. 
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 Jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai skriaudžiami, mokykla ne visada 

imasi veiksmų, kad užkirstų tam kelią.  

 Tėvai mokykloje nėra aktyvūs (renginių organizavimas, pamokų vedimas, 

vykimas kartu į ekskursijas, žygius ir kt.) 

 Mokytojai retai pagiria mokinius. 

 Mokykloje yra mokinių, kurie patiria patyčias. 

Pasiūlymai: 

 Gerinti mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius, skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 Stengtis į mokyklos organizuojamus renginius, pamokas, ekskursijas, žygius 

ir pan. įtraukti ir mokinių tėvus. 

 Stengtis pastebėti patyčias ir užkirsti joms kelią. 

 Ieškoti įvairesnių bendravimo su tėvais būdų. 

 Reaguoti į mokinių ir tėvų pasiūlymus, nuomonę, kritiką, suteikti galimybę 

pareikšti atsiliepimus apie mokyklos veiklą. 

 Dažniau girti mokinius. 

 Atsižvelgti į apklausų rezultatus planuojant metodinių grupių veiklą. 

 

Nemokamas maitinimas 

2014/15 m.m. pabaigoje nemokamą maitinimą gavo 61 mokinys (56 %). 2015/16 m.m. 

nemokamą maitinimą gauna 60 mokinių (59,4 %). Per metus mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 

skaičius praktiškai nepakito. 

 

Mokinių pavėžėjimas 

2014/2015 m.m. pabaigoje geltonojo autobusiuko neturėjome. 2015/2016 m.m. pradžioje 

gavome seną geltonąjį autobusą. Ryte jis važiuoja 2 maršrutais ir į mokyklą pavežama 16 mokinių (12,1 

%), nuvažiuojama 35 km. Po pamokų važiuoja 3 maršrutais, pavežami 25 mokiniai (21,6 %) ir 

nuvažiuojama 65 km. Lengvuoju automobiliu ryte į mokyklą atvežamas 1 mokinys, nuvažiuojama 32 

km. Po pamokų važiuojama 3 maršrutais ir pavežama 6 mokiniai (5,2%), nuvažiuojama 63 km. Iš viso 

mokykliniu autobusiuku nuvažiuojama 100 km, o lengvuoju automobiliu – 95 km. Maršrutiniu autobusu 

atvyksta į mokyklą 28 mokiniai (24,1%) ir namo vyksta 14 mokinių (12,1%).  

Tėvų transportu pavežamų mokinių nėra. 
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Mokyklos 2016 m. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

 

                      STIPRYBĖS                        SILPNYBĖS  

1. Pakankama mokytojų pedagoginė bei 

dalykinė kompetencija 

1. Nepakankamas šiuolaikinių mokymo 

priemonių ir šiuolaikinių aktyvių mokymo 

metodų taikymas 

2. Mokykla – bendruomenės kultūros centras 2. Nėra pastovių rėmėjų. 

3. Geras mokyklos mikroklimatas, tradicijų 

puoselėjimas; 

3. Nepakankamas modernių ugdymo priemonių 

naudojimas ugdymo procese. 

4. Ugdomosios veiklos formų įvairovė ir 

tinkamas jų panaudojimas.   
4. Mokinių bendravimo kultūros stoka 

5. Tenkinami mokinių saviugdos ir 

saviraiškos poreikiai 

5. Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais galimybės; 

6. Mokyklą baigę mokiniai sėkmingai tęsia 

mokymąsi 

6. Nepakankamas mokyklos veiklos viešinimas 

spaudoje 

7. Vykdomos socializacijos ir prevencinės 

programos 

7.Nepakankamas finansavimas mokomajai bazei 

stiprinti 

8. Mokytojų gebėjimas bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

8. Sportinės bazės (salės, stadiono) neatitikimas 

poreikiams 

9. Saugi, moderni mokymosi aplinka 9. Nepakankamai išvystyta projektinė veikla 

  

                      GALIMYBĖS                       GRĖSMĖS  

1. Dalykų programų integravimas.  1. Mokyklų konkurencija 

2. Gilinti ugdymo turinio individualizavimą ir 

diferencijavimą 

2. Įvairių švietimą reglamentuojančių                   

dokumentų dermės trūkumas 

3. Efektyviau naudoti mokymo priemones ir 

IKT  ugdymo procese 
3. Nepalanki demografinė padėtis. Emigracija. 

4. Projektinės veiklos teikiamų galimybių 

išnaudojimas 

4. Mažėjantis ateinančiųjų į mokyklą intelektas, 

mokymosi motyvacijos stoka; 

5. Aktyvaus tėvų dalyvavimo mokyklos 

veikloje skatinimas 
5. Mokinių sveikatos būklės blogėjimas 

6. Mokyklos veiklos informavimo sistemos 

tobulinimas. 

6. Didėja mokinių skaičius iš asocialių ir rizikos 

grupių šeimų (tėvų atsakomybės stoka). 

7. Naujų edukacinių aplinkų kūrimas 7. Socialinės atskirties didėjimas 

8. Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas 

8. Nepalankus mokinio krepšelis ir 

nepakankamas aplinkos finansavimas 

9. Energetinio ūkio modernizavimas 

panaudojant savivaldybės ir struktūrinių 

fondų lėšas 

 

10. Sportinės bazės (salės, stadiono) 

rekonstrukcija panaudojant savivaldybės ir 

struktūrinių fondų lėšas 

 

11. Rėmėjų paramos paieška ir  panaudojimas 

mokyklos poreikiams 
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III. 2016 m. VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1Tikslas: Plėsti IKT panaudojimo galimybes 

 

Uždaviniai: 

1. Naujų kompiuterinių mokymo priemonių įsigijimas. 

2. Sąlygų sudarymas mokytojų kvalifikacijai kelti IKT srityje. 

3. Vidinio mokyklos kompiuterių tinklo naudojimo galimybės 

 

2 Tikslas: Taikyti ugdymo procese aktyvųjį mokymą, analizuoti jo efektyvumą 

 

Uždaviniai: 

1.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas diegiant aktyviuosius mokymo metodus. 

2.  Pamokų, orientuotų į jos uždavinio, nukreipto į mokinio pasiekimus, tobulinimas ir 

įgyvendinimas, vedimas (atviros, integruotos pamokos) 

3.  Bendradarbiavimas su rajono, Lietuvos bei užsienio mokyklomis . 

 

3 Tikslas: Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų. 

 

Uždaviniai: 

1.  Žalingų įpročių prevencijos programos rengimas ir įgyvendinimas. 

2.  Rengti užsiėmimus, ruošti stendus apie žalingų įpročių žalą. 

3. Organizuoti tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų auklėjimo temomis.  

 

Tikslas Uždavinys Priemonės 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

rezultatai 

Atsakingi 

1. Plėsti IKT 

panaudojimo 

galimybes 

1.1. Naujų 

kompiuterinių 

mokymo 

priemonių 

įsigijimas 

 

Naujų kompiuterių 

įsigijimas 

mokytojams 

Visi mokytojai 

aprūpinti 

nešiojamais 

kompiuteriais 

Direktorius, 

ūkvedė. 

Interaktyvių 

užduočių įsigijimas 

dėstomiems 

dalykams 

Pradinių, socialinių, 

tiksliųjų mokslų 

mokytojai turės 

Direktorius, 

dalykų 

mokytojai. 
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interaktyviąsias 

užduotis 

1.2. Sąlygų 

sudarymas 

mokytojų 

kvalifikacijai kelti 

IKT srityje 

Dalyvavimas 

metodiniuose 

renginiuose 

nuotoliniu būdu 

Dalyvavusių 

nuotolinio mokymo 

kursuose, 

seminaruose, vaizdo 

konferencijose 

skaičius 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai. 

Dalijimasis 

patirtimi po kursų 

„Animuotų 

priemonių 

kūrimas“, 

„Svetainės 

kūrimas“. 

Sukurtų svetainių 

skaičius 

 

Pradinės klasės 

1.3. Vidinio 

mokyklos 

kompiuterių tinklo 

naudojimo 

galimybės 

Metodinis 

užsiėmimas 

,,Vidinio 

kompiuterių tinklo 

panaudojimas“. 

Vidinio kompiuterių 

tinklo panaudojimo 

galimybės. 

Tiksliųjų ir 

gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Darbo su Movie 

Maker programa 

mokymai 

Bus kuriami 

filmukai po švenčių, 

renginių 

Pavaduotoja 

ugdymui 

2. Taikyti 

ugdymo 

procese 

aktyvųjį 

mokymą, 

analizuoti jo 

efektyvumą 

 

2.1. Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas diegiant 

aktyviuosius 

mokymo metodus. 

Dalyvavimas 

seminaruose 

aktyvių mokymo 

metodų taikymas 

pamokose 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

seminaruose, 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dalyvavimas 

nuotoliniuose 

mokymuose, 

kursuose, 

seminaruose 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

seminaruose, 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų vedamų 

interaktyvių 

pamokų stebėjimas 

Mokytojų, 

stebėjusių pamokas, 

skaičius 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2.2. Pamokų, 

orientuotų į jos 

uždavinio, 

nukreipto į 

mokinio 

pasiekimus, 

Integruota diena 

„Rudens spalvos“ 

 

 

Pradinukai 

kūrybiškai pristatys 

rudenį, puoš 

mokyklą 

rudeninėmis 

puokštėmis 

Pradinės klasės 
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tobulinimas ir 

įgyvendinimas, 

vedimas (atviros, 

integruotos 

pamokos) 

Integruotų pamokų 

vedimas 

Pravestų integruotų 

pamokų skaičius 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

(pagal grupių 

planus) 

Atvirų pamokų 

vedimas (mokyklos 

mokytojams) 

Pravestų atvirų 

pamokų skaičius 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

(pagal grupių 

planus) 

2.3. 

Bendradarbiavimas 

su rajono, Lietuvos 

bei užsienio 

mokyklomis  

Tarptautinis 

pradinių klasių 

mokinių dailyraščio 

konkursas „Tau, 

Lietuva“. 

Mokinių, mokytojų, 

dalyvavusių 

renginyje, skaičius s 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Tarptautinis 

pradinių klasių 

mokinių skaitovų 

konkursas 

 
Pradinių klasių 

mokytojos 

Bendradarbiavimas 

su kaimyninių 

mokyklų 

mokytojais, 

rengiant mokinius 

PUPP-ui 

Dalyvavusių 

mokytojų skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

3. Ugdyti 

asmenį, 

motyvuotą 

sveikai 

gyventi, 

nevartoti 

alkoholio, 

tabako ir 

kitų 

psichiką 

veikiančių 

medžiagų. 

 

3.1. Žalingų 

įpročių prevencijos 

programos 

rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Rengti ir dalyvauti 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos ar 

savivaldybės 

skelbiamose 

programose, 

projektuose. 

Mokinių skaičius 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, soc. 

pedagogė. 

Valstybės 

institucijų paruoštų 

programų 

integravimas į 

mokamuosius 

dalykus, klasės 

valandėles 

Vestų integruotų 

pamokų skaičius 

Metodinių 

būrelių 

pirmininkai, 

mokytojai 

3.2. Rengti 

užsiėmimus, ruošti 

stendus apie 

žalingų įpročių 

žalą. 

Pradinių klasių 

mokinių stendas 

„Žalingiems 

įpročiams -  NE“ 

 

Mokiniai bus 

skatinami gyventi 

sveikai, formuosis 

suvokimas, kad 

žalingi įpročiai 

žmogui daro labai 

didelę neigiamą 

įtaką. 

Pradinių klasių 

mokytojos 
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Parengti stendinę 

medžiagą, skirtą 

Pasaulio sveikatos 

organizacijos 

atmintinoms 

dienoms 

Paruoštų stendų 

skaičius 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, soc. 

pedagogė. 

3.3. Organizuoti 

tėvams 

šviečiamuosius 

užsiėmimus 

įvairiomis vaikų 

auklėjimo 

temomis. 

Mokytojų ir 

mokinių tėvų 

praktinis 

užsiėmimas „Dailės 

terapija“ 

 

Gerės mokinių tėvų 

ir mokytojų 

santykiai, geriau 

pažins save ir kitus, 

susipažins su meno 

terapijos poveikiu. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Mokinių tėvų darbų 

paroda „Rodau 

kelią...“ 

 

Tėvų, dalyvavusių 

parodoje, skaičius 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Paskaita tėvams ir 

mokytojams 

„Auginkime 

būsimus tėvynės 

gynėjus“ 

 

Bus skatinama 

auginti sveiką, 

stiprų, valingą, 

mylintį savo Tėvynę 

pilietį. 

Birutė 

Dambrauskienė. 

Paskaita tėvams 

„Tėvų ir mokytojų 

indėlis vaikų 

savigarbos 

ugdymui“ 

Dalyvavusių 

mokinių tėvų ir 

mokytojų skaičius. 

Mokyklos 

psichologė  

 

 

IV. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Plane numatytų uždavinių įgyvendinimui priemonės  tikslinamos, detalizuojamos, papildomos 

sudarant kiekvieno mėnesio veiklos planus. 

Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo  mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

ir ūkvedys. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Mokyklos mokytojai ir vadovai kels kvalifikaciją, sėkmingai bus pradėti įgyvendinti projektai, 

didės mokinių, dalyvavusių konkursuose, olimpiadose, renginiuose, varžybose skaičius. Vyks integruotos, 

atviros pamokos, kurių metu mokytojai dalinsis darbo patirtimi, taikys aktyvius metodus.. Į mokyklos 
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veiklą bus įtraukti mokyklos bendruomenės nariai. Įsigysime reikiamų mokymo priemonių ir sporto 

įrangos, gerės ugdymo(-si) kokybė. 

 

 

SUDERINTA   PRITARTA 

Mokyklos tarybos posėdžio   Mokyklos mokytojų tarybos posėdžio  

2016 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 3  2016 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 4 

     

 
 


	PLANO  TURINYS

