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MARIJAMPOLĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2016-2017 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

              1. Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 2016-2017 m. m. veiklos planas (toliau – 

planas), nustato metinius mokyklos prioritetus, tikslus ir uždavinius, bei priemones jiems įgyvendinti. 

              2. Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi 

poreikius, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo srityse, laiduoti pradinio ir pagrindinio 

išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

              3. Planą įgyvendins Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) 

administracija, pedagoginiai darbuotojai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

II. 2015-2016 M. M. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

              4. Įgyvendinant 2015-2016 m. m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą 

– sukurti saugią ir modernią aplinką, užtikrinti mokiniams galimybę įgyti būtinas visaverčiam 

gyvenimui kompetencijas. Šiam tikslui įgyvendinti iškelti mokslo metų tikslai – ugdymo(si) kokybės 

gerinimas ir mokyklos kultūros stiprinimas. 

        4.1. Pirmojo tikslo – ugdymo(si) kokybės gerinimas įgyvendinimas. 

        4.1.1. Pirmojo uždavinio – gerinti pamokos kokybę įgyvendinimui buvo suplanuota 10 

priemonių. Veiklos orientuotos į kompetencijų tobulinimą, siekiant kokybiško pamokos planavimo 

ir organizavimo. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, metų eigoje stebėtų pamokų duomenys naudoti atskirų mokomųjų dalykų pamokų 

planavimo tobulinimui Atnaujinta mokytojų metodinės tarybos veikla, patobulintas 1-10 klasių 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, metodinėse grupėse aptarti ir sukonkretinti 

kaupiamojo vertinimo principai, nustatyti mokinių mokymosi stiliai, atlikti ugdomosios veiklos 

efektyvumo tyrimai: mokinių mokymosi krūvis; mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo tvarka atskirų dalykų pamokose, kurie buvo pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje. 

Mokytojai organizavo integruotas pamokas ir projektus: M. K. Čiurlionio 140-osioms metinėms 

paminėti Vardas, su kuriuo einame į pasaulį bei gamtosauginės dienos Keturi metų laikai. Mokykloje 

vyko edukacinės veiklos, organizuotos pamokos už klasės sienų: bibliotekoje, mokyklos muziejuje, 

miesto kraštotyros muziejuje. Mokiniai žinias gilino Varšuvos Koperniko mokslo centre, lankėsi 

Marienburgo pilyje, vyko į Žalgirio lauką. Uždavinys įgyvendintas iš dalies, nes nepavyko 

įgyvendinti šių priemonių: neparengtas Namų darbų skyrimo tvarkos aprašas, nevyko gerosios 

patirties sklaida „Kolega-kolegai“.  

              4.1.2. Antrojo uždavinio – koreguoti mokinio individualios pažangos vertinimo ir 

įsivertinimo sistemą įgyvendinimui suplanuotos 4 priemonės. Veiklos orientuotos į mokymo(si) 

tobulinimą, mokinių išmokimą kritiškai permąstyti savo veiklą, mokėti ją įsivertinti. Suorganizuotas 
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seminaras Mokinio asmeninės pažangos matavimas ir fiksavimas, metodinėse grupėse aptarta, kaip 

tobulinti  mokinių pažangos įsivertinimo instrumentus. Mokykla įsijungė į projektą „Perkeliamųjų 

gebėjimų vertinimas, 2020“. Projekto metu mokiniai ir mokytojai tobulins perkeliamuosius 

gebėjimus naudojant IKT, mokysis kurti elektroninį portfelį ugdymo(si) pažangai stebėti. Uždavinys 

įgyvendintas iš dalies. Nesukurta mokinio asmeninės pažangos vertinimo/ įsivertinimo sistema. Ši 

priemonė keliama į 2016-2017 m. m. 

4.1.3. Trečiojo uždavinio – efektyvinti  pagalbos mokiniui sistemą įgyvendinimui 

suplanuotos 9 priemonės. Stengtasi maksimaliai tenkinti kiekvieno mokinio poreikius pritaikant 

ugdymo turinį, lavinant individualius gebėjimus. Taikytos įvairios pagalbos priemonės bei būdai: 

sistemingai vyko lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos, geografijos 

konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, matematikos – gabių mokinių mokymui, 

lietuvių kalbos ir matematikos diferencijuotam mokymui skiriamos papildomos valandos 7-8 klasėse. 

IKT gebėjimus 5-6 klasių mokiniai ugdė programavimo mokyklėlėje. Tinkamai teikta specialioji ir 

pedagoginė pagalba, organizuotas mokymas namuose. Atlikta pirmų ir penktų klasių mokinių 

adaptacijos analizė, devintos klasės mokinių, besimokančių gimnazijose ir „Ryto“ pagrindinėje 

mokykloje, pažangumo rezultatų analizė. Individualizuojant ugdymo turinį, gerinant ugdymo proceso 

kokybę mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti mokyklos ir savivaldybės olimpiadose, konkursuose. 

Siekdami efektyvinti mokytojų, klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų bendradarbiavimą 

vykdėme tėvų pedagoginį švietimą, buvo įkurtas Aktyvių tėvų klubas.  

  4.2. Antrojo tikslo – mokyklos  kultūros stiprinimas įgyvendinimas.  

4.2.1. Pirmo uždavinio – mokyklos  etoso gerinimas įgyvendinimui suplanuotos 6 

priemonės. Veiksmingai įgyvendintas mokyklos popamokinių renginių planas, papildyta mokyklos 

muziejaus ekspozicija. Mokykloje įrengtas pasitarimų kabinetas, suremontuoti antro aukšto 

koridoriai, 6 klasės mokiniai aprūpinti spintelėmis, pagerintas bendrųjų erdvių, bibliotekos estetinis 

vaizdas.  

       4.2.2. Antro uždavinio – asmenybės raidos vientisumo užtikrinimas įgyvendinimui 

suplanuotos 5 priemonės. Mokyklos mokiniai tenkino savirealizacijos reikmes aktyviai dalyvaudami 

mokyklos ir savivaldybės organizuojamose akcijose, konkursuose, sportiniuose ir kt. renginiuose, 

savanoriškai dalyvavo įvairioje socialinėje veikloje. 4b klasės mokiniai dalyvavo projekte Kartų 

stiprybė kartų vienybėje, 5-8 klasių mokiniai – tarptautiniuose projektuose:  Mano regiono 

populiacija, Lietuvių ir lenkų kultūros atspindžiai tautosakoje. Daug dėmesio skirta karjeros 

ugdymui. Mokykloje suorganizuota projektinė Karjeros diena, profesinis veiklinimas vyko įvairiuose 

Marijampolės, Vilkaviškio įstaigose, organizacijose, įmonėse.: Kazlų Rūdos informaciniame centre, 

MPRC, Marijampolės spaustuvėje, UAB Sumeda,  „Žemkalnija“, „Art glacio“, „Baltijos tekstilė“, 

Cipel Baltika“, Lietuvos aviacijos muziejuje, Marijampolės aeroklube ir kt. Sklandžiai organizuotas 

mokyklos bibliotekos ir skaityklos darbas: vyko parodos M. Martinaičio 80 – mečiui, V. Petkevičaitės 

Bitės 155 – mečiui, B. Sruogos 120 – mečiui, P. Vaičaičio 140 – mečiui, J. Jablonskio 155 – mečiui, 

M. Tveno 180 – mečiui ir kt., parengtas stendas 2016-ieji bibliotekų metai, suorganizuotas nuotraukų 

konkursas„Šeimos vasara su knyga“, piešinių konkursai, vyko Adventiniai skaitiniai. 

              4.2.3. Trečio uždavinio – efektyvinti informacijos apie mokyklą sklaidą įgyvendinimui 

suplanuotos 2 priemonės. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui kėlė kvalifikaciją seminare Mokyklos 

išorinė komunikacija: kas, kaip ir kodėl? vykdėme mokyklos veiklos sklaidą internetinėje svetainėje, 

socialiniame tinkle Feisbukas, Marijampolės žiniasklaidoje. 

               4.3.  Ugdymo sąlygų kaita. 

               4.3.1. Mokinių kaita mokykloje. 

 

Rodikliai 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Prad. kl. 

PUG 

5 -10 

kl. 

Viso Prad. 

kl. 

PUG 

5 -10 

kl. 

Viso Prad. 

kl. 

PUG 

5 -10 

kl. 

Viso 

Įstojo 

 

5 7 12 4 5 9 2 6 8 

Išstojo 

 

6 16 22 0 15 15 5 12 17 

Balansas 

 

-1 -9 -10 +4 -10 -6 -3 -6 -9 

Mokslo 

metų 

pradžioje 

156 411 567 174 358 

 

532 196 305 501 

Mokslo 

metų 

pabaigoje 

155 402 557 178 348 526 193 299 492 

Klasių 

komplektų 

skaičius 

8 17 25 9 15 24 9 14 23 

Vidutinis 

mok. 

skaičius 

klasėje 

17,9 23,6 21,4 19,55 23,53 22,04 21,56 21,57 21,59 

 

              4.3.2.  Mokinių pavėžėjimas. 

 

Rodikliai 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pavežamų mokinių skaičius 137 137 128 123 

Jų dalis procentais 23,4 24,2 24,1 24,77 

 

Mūsų mokyklą lanko daug kaimiškų vietovių mokinių. Tačiau jų skaičius mažėja. Tai susiję 

su kaimiškosiose vietovėse mažėjančių gyventojų skaičiumi. 

 

              4.3.3. Pedagogų kvalifikacija. 

 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Mokytojų - - - 6  

Vyr. mokytojų 16 16 17 16 17 

Mokytojų 

metodininkų 

25 22 23 20 21 

Mokytojų ekspertų - - - -  

Neatestuotų 7 8 8 8 9 

Iš viso 48 46 48 48 47 
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Mokytojų kolektyvas beveik pastovus. Jų skaičius palaipsniui mažėja. Kolektyvą palieka kai 

kurie sulaukę pensijinio amžiaus pedagogai. Mokinių mažėja sparčiau nei mokytojų. Tai tik todėl, 

kad mažėja pedagoginiai krūviai.  

       

              4.3.4. Kompiuterizavimas. 

 

Kompiuterių skaičius 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1-as informacinių 

technologijų kabinetas 

25 25 25 25 25 

2-as informacinių 

technologijų kabinetas 

21 21 21 21 20 

Skaitykla ir biblioteka 6 6 6 6 6 

Mokytojų kambarys 2 2 2 1 1 

Administracija 12 12 12 12 12 

Kitos patalpos 70 70 70 70 68 

Iš viso 136 136 136 136 132 

 

 Kompiuterių skaičius. Jų praktiškai užtenka. Dabar jau reikia kai kuriuos kompiuterius 

atnaujinti (tai jų skaičiaus nekeis). 

              4.4. Ugdymo rezultatai. 

              4.4.1. Pagrindinio ugdymo programos baigimas. 

              4.4.1.1.  Metiniai dešimtų klasių mokinių ugdymo rezultatai. 

 

Klasė Viso. 

mok. 

9-10 6-10 % 4-10 Su neigiamais Pažangumas 

% 

Pastabos 

10a 18 0 1 0 15 3 83,33  

 

              4.4.1.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai. 

 

Dalykas Laikė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 18    4 4 5 2 3   

Matematika 18 1 3 7 3 3 1     

  

              4.4.1.3. Galutiniai rezultatai. 

 

Klasė Viso 

mokinių 

Įteikta pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimų 

Įteikta pagrindinio ugdymo 

pasiekimų pažymėjimų 

10a 18 18 0 

 

              4.4.2. Tolimesnė mokinių veikla. 

              4.4.2.1. Tolimesnė dešimtokų veikla. 

 

Klasė Mok. sk. 

m. m. pab. 

Gimnazijos SMC, Šv. Cecilija, 

Marijonai ir kt. 

PRC  Užsienyje 

Rygiškių Sūduvos 

10a 18 2 3  11 1 
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              4.4.2.2. Tolimesnė aštuntokų veikla. 

 

Klasė Mok. sk. m.m. 

pabaigoje 

Rygiškių 

Jono 

gimnazija 

Sūduvos 

gimnazija 

Kitos gimnaz.  Mokosi mūsų 

mokykloje 

8a 20 6 5 0 9 

8b 23 11 5 0 7 

8c 23 4 11  8 

Bendras 66 21 21  24 

 

III. 2016-2017 M.M. PRIOTITETŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

I. Prioritetas. Mokyklos bendruomenės tobulėjimas siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir 

geresnių mokinių pasiekimų. 

1. Tikslas. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą. 

1.1.  Uždavinys. Pamokos veiksmingumo ir kokybės, orientuotos į kiekvieno mokinio 

mokymosi pažangą, didinimas. 

 Priemonės Laikas Atsakingi 

1.1.1 Tikslingai ir kryptingai tobulinti vadovų ir 

mokytojų bendrąsias ir profesines kompetencijas 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

 Mokymosi uždavinio ir 

(įs)ivertinimo (refleksijos) dermė. 

 Mokymo individualizavimas; 

 Darbas su įvairių gebėjimų ir 

poreikių mokiniais. 

 Dalyvavimas projekto 

„Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas ATS 2020“ 

mokymuose. 

 

 

 

2016-2017 

m. m. 

 

V. Klasavičius 

A.  Šmulkštienė 

1.1.2. Planuoti ir pritaikyti ugdymo turinį įvairių 

poreikių ir gebėjimų mokiniams. 

2016-2017 

m. m. 

Dalykų mokytojai 

1.1.3.  Įgyvendinti projektą „Perkeliamųjų gebėjimų 

vertinimas ATS 2020“, (dalyvauja 5b klasė) 

2016-2017 

m. m. 

A. Šmulkštienė 

R. Juknelienė 

J. Milius 

D. Raškevičienė 

D. Aleščikienė 

1.1.4. Parengti Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo, duomenų analizavimo ir 

naudojimo ugdymo tobulinimui tvarką. (1-4 ir 5-

10 klasių). 

2016 m. 

gruodis 

Pavad. ugdymui, 

darbo grupė 

 

1.1.5. Pamokoje taikyti įvairius asmeninės pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo instrumentus.  

2016-2017 

m. m. 

Pradinių klasių, 

dalykų mokytojai 

1.1.6. Atnaujinti kontrolinių darbų rašymo ir namų 

darbų skyrimo tvarkas. 

 

2016 m. 

vasaris 

Pavad. ugdymui, 

Metodinė taryba 

1.1.7. Organizuoti ugdomosios veiklos efektyvumo 

tyrimą. Rezultatus aptarti  mokytojų susirinkime. 

 

 

 lapkritis-

gruodis 

 

A.Šmulkštienė 
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1.1.8. Organizuoti apskrito stalo diskusiją „Geros 

pamokos kriterijai“. 

gruodis Pavaduotojai 

ugdymui 

1.1.9. Įgyvendinti Erasmus + Ka 1  projektą  

Besimokantys mokytojai – ieškantys naujovių ir 

žinantys kaip 

2016-2017 

m. m. 

R. Juknelienė 

 

1. 2.  Uždavinys. Gerinti skaitymo ir rašymo 

gebėjimus per visų dalykų mokymą. 

  

 Priemonės   

1.2.1. Dalyvauti seminare „Lietuvių kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo bendrosios programos 

įgyvendinimas 5,7,9 klasėse.  

08.30 G. Blazgienė 

V. Gudiškienė 

1.2.2. Įsigyti mokymo(si) priemones, reikalingas 

mokytis pagal atnaujintas lietuvių k. ir literatūros 

BP 5,7,9 klasėse. 

 V. Klasavičius 

A. Šmulkštienė 

1.2.3. Metodinėse grupėse organizuoti diskusiją 

„Skaitymo ir rašymo gebėjimų svarba dalyko 

mokymui“. 

 Metodinių grupių 

pirmininkai 

1.3. Uždavinys. Gerinti mokinių pasiekimus tobulinant mokymosi pagalbą 

 Priemonės   

1.3.1. Mokytojų tarybos posėdyje pristatyti Mokinių 

pasiekimų ir pažangos analizę. 

2017 m. 

sausis, 

gegužė, 

birželis 

A. Šmulkštienė 

E. Taputis 

1.3.2. 

 

Vykdyti tiriamąją veiklą: 

 1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos tyrimas, duomenų analizė. 

 Specialiųjų poreikių mokinių 

savijauta mokykloje. 

 Mokinių mokymosi krūvis. 

2016 m. 

spalis 

 

 

 

E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

 

J. Kazlauskienė 

 

A. Šmulkštienė 

1.3.3. 

 

Ugdymo procese naudotis IQES online pateiktais 

mokymo ir įsivertinimo įrankiais. 

2016-2017 

m. m. 

Dalykų mokytojai 

1.3.4. Teikti savalaikę pagalbą mokiniams tikslingai 

panaudojant ugdymosi poreikiams skirtas 

valandas.  

2016-2017 

m. m. 

Administracija 

1.3.5. Sukurti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo 

tvarką. 

lapkritis Pavad. ugdymui, 

metodinė taryba 

1.3.6. Veiksmingai įgyvendinti mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos tvarką. 

2016-2017 

m. m. 

Administarcija, 

Klasės vadovai, 

Socialinė pedagogė 

1.3.7. Tinkamai panaudoti gabių mokinių potencialą 

dalykinių olimpiadų, konkursų metu. 

2016-2017 

m. m. 

Pradinių klasių, 

dalykų mokytojai 

1.3.8. Stebint pamokas įvertinti pagalbos teikimo 

efektyvumą specialiųjų poreikių mokiniams. 

2016-2017 

m. m. 

A. Šmulkštienė 

E. Taputis 

1.4. Uždavinys. Tikslingai taikyti įvairius integracijos 

būdus ugdymo procese. 

  

 Priemonės.   

1.4.1. Metodinėse grupėse aptarti ugdymo turinio 

suderinimo ir integravimo galimybes.  

rugpjūtis -

rugsėjis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

1.4.2. Metodinėje taryboje atlikti  ugdymo turinio 

integravimo veiksmingumo analizę. 

vasaris Metodinė taryba 
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1.4.3. Planuoti ir vesti integruotas pamokas, projektus ir 

kt. veiklas. 

 

2016-2017 

m. m. 

Pradinių klasių, 

dalykų mokytojai 

1.4.4. Ugdyti mokinių  informacinius ir komunikacinius 

gebėjimus per įvairių dalykų pamokas. 

2016-2017 

m. m. 

Dalykų mokytojai 

1.5. Uždavinys. Stiprinti mokytojų veiklos 

savianalizės įgūdžius. 

  

1.5.1. Įsivertinti mokslo metų veiklą, rengiant kryptingas 

savianalizes, numatant kitų mokslo metų siekius. 

birželis Dalykų mokytojai 

1.5.2. Mokytojų profesinio tobulėjimo poreikių 

tenkinimo vertinimas, analizė, priemonių 

numatymas 2017-2018 m. m. 

birželis V. Klasavičius 

A. Šmulkštienė 

II. Prioritetas. Saugios, sveikos, modernios, partneryste grįstos ugdymosi aplinkos kūrimas. 

 

2. Tikslas. Stiprinti mokyklos kultūrą, siekiant mokinio asmenybės ūgties ir brandos,  

 puoselėjant kūrybiškumą, bendradarbiavimą, atvirumą, pasitikėjimą. 

2.1. Uždavinys. Mokyklos kultūros gerinimas. 

 

 Priemonės   

2.1.1. Parengti ekspozicijas, skirtas mokyklos 40-ties 

metų jubiliejui 

2016-2017 

m. m. 

R. Mackevičienė, 

darbo grupė 

2.1.2. Organizuoti mokytojų diskusiją dėl mokyklos 

vizijos,  filosofijos ir vertybių. 

I pusmetis Pavad. ugdymui 

2.1.3. Supažindinti mokyklos bendruomenę su Geros 

mokyklos koncepcija: 

Mokytojus 

Mokinius 

Tėvus 

 

 

spalis – 

sausis 

vasaris 

  

A. Šmulkštienė 

E. Taputis 

2.1.4. Bendrųjų erdvių estetinio vaizdo gerinimas. 

 

2016-2017 

m. m. 

Administracija 

2.2. Uždavinys. Asmenybės raidos vientisumo užtikrinimas. 

 

 Priemonės   

2.2.1. Didinti neformaliojo švietimo programų pasiūlos 

įvairovę. 

2016 m. 

rugsėjis 

R. Mackevičienė 

2.2.2. Vykdyti kryptingą mokinių pažintinę kultūrinę 

veiklą dalyvaujant tautiniuose, pilietiniuose 

renginiuose, akcijose. 

2016-2017 

m. m. 

Pavaduotojai 

ugdymui,  

klasės vadovai, 

dalykų mokytojai 

2.2.3. Stiprinti profesines ir bendrąsias kompetencijas  

dalyvaujant mokyklos, savivaldybės, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose, seminaruose, 

konferencijose, organizuojant išvykas. 

2016-2017 

m. m. 

Dalykų ir 

neformaliojo 

ugdymo mokytojai, 

klasės vadovai 

2.2.4. Ugdyti mokinių komunikavimo, socialines,  

pažinimo ir kt.  kompetencijas renginių, išvykų 

metu. 

2016-2017 

m. m. 

Dalykų ir 

neformaliojo 

ugdymo mokytojai, 

klasės vadovai 

2.3. Uždavinys. Bendruomenės narių iniciatyvumo 

skatinimas. 
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2.3.1. Skatinti mokytojus dalyvauti  darbo grupių 

veikloje, įsivertinant bei planuojant mokyklos 

veiklą, analizuojant ugdymo procesą, 

įgyvendinant įvairias veiklas. 

2016-2017 

m. m. 

Administracija 

2.3.2. Telkti bendruomenę  į nuolatinio mokymosi 

organizaciją, sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojų 

mokymąsi, asmeninį tobulėjimą bei atvirumą 

dalijantis gerąja patirtimi, vykdant sklaidą. 

2016-2017 

m. m. 

Administracija, 

metodinė taryba 

2.3.3. Rengti apskrito stalo diskusiją su mokinių tėvais 

„Bendradarbiaujančios mokyklos galia – 

bendruomenės galia“.  

sausis Administracija 

2.3.4. Suorganizuoti 2 dienų stovyklą mokinių aktyvui 

„Lyderių laikas“.  

lapkričio 

mėn. 

A. Šmulkštienė 

2.3.5. Pristatyti mokyklos gyvenimą viešojoje mokyklos 

erdvėje (mokinių parengtos laidos).  

2016-2017 

m. m. 

Jaunųjų žurnalistų 

klubas 

2.3.6. Aktyvių tėvų klubo iniciatyvų palaikymas ir 

įgyvendinimas. 

2016-2017 

m. m. 

Aktyvių tėvų klubo 

nariai, administracija 

2.4. Uždavinys. Saugios ir patrauklios aplinkos 

kūrimas. 

  

 Priemonės.   

2.4.1. Modernizuoti mokymosi aplinką ir ugdymo 

priemones. 

2016-2017 

m. m. 

 

2.4.2. Tobulinti ir taikyti rekomendacijas „Poveikio 

priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems 

mokiniams“. 

2016-2017 

m. m. 

Administracija,  

S. Dzermeikienė 

2.4.3. Parengti nuostatus ir organizuoti konkursą 

„Šauniausia klasė“. 

2016-2017 

m. m. 

R. Mackevičienė 

Mokinių taryba 

2.4.4. Organizuoti idėjų mugę „Man ne vis tiek......“ lapkritis Mokinių taryba, 

klasių vadovai 

2.4.5. Skatinti tėvus dalyvauti saugios ir patrauklios 

aplinkos kūrime. 

2016-2017 

m. m. 

Administracija 

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

              5.1. Vykdomi projektai, festivaliai. 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto vadovas, dalyviai 

1. ,,Visuotinė veiksmo savaitė“. 

 

R. Juknelienė 

2. Meninės raiškos festivalis specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams ,,Aš viską galiu“. 

J. Kazlauskienė 

E. Taputis 

VGK nariai 

3. ,,Mes rūšiuojame“. Gamtos mokslų metodinė grupė 

4. Alkoholio vartojimo prevencinė programa 

,,Nesvaik“. 

 

Ž. Skinkienė 

 

5. Jaunųjų teatralų festivalis ,,Mažieji obuoliukai“. 

 

R. Mackevičienė 

6. Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Saulutė“. E. Taputis 
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7. Jaunimo užimtumo 2015-2018 m. projektas 

„Mokinių savivaldos stiprinimas“. 

A. Šmulkštienė 

R. Mackevičienė 

8. „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas ATS 2020“ 

mokymuose. 

 

A. Šmulkštienė 

R. Juknelienė 

9. Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Padėk sau 

ir kitam“ . 

E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

10. Erasmus+ KA2 strateginės parnerystės projektą 

,,SCHOOLS ARE MORE FUN WITH FINE 

ARTS"( 

R. Juknelienė 

11. Erasmus + Ka 1  projektą ,, Besimokantys 

mokytojai- ieškantys naujovių ir žinantys kaip”( 

R. Juknelienė 

12. Dizaino studijos projektas ,,Adata“ R. Mackevičienė 

R. Vaitonienė 

 

              5.2. Mokyklos įsivertinimas 

Mokykloje įgyvendinama vidaus įsivertinimo metodika. Įsivertinimo procese dalyvauja mokyklos 

bendruomenė: mokiniai, jų tėvai, pedagogai. 

              Tikslas – atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, atskleidžiant realius veiklos 

aspektus. 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas (mėn.) Atsakingi 

1. 2015-2016 m. m. veiklos 

kokybės įsivertinimo grupės 

plano sudarymas, mokyklos 

bendruomenės informavimas 

apie mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

organizavimą. 

2016 m. spalis mėn. E. Taputis 

N. Jarienė 

3. 2015-2016 m. m. įsivertinimo 

ir pažangos anketos rengimas 

ir teikimas NMVA. 

2016 m.  

spalis 

lapkritis 

E. Taputis 

N. Jarienė 

4. Veiklos rodiklių parinkimas 

2016-2017 m. m. giluminiam 

mokyklos veiklos 

įsivertinimui atlikti. 

2017 m. sausis E. Taputis 

N. Jarienė 

5.  Veiklos rodiklių vertinimo 

iliustracijų kūrimas, šaltinių ir 

metodų numatymas. 

Vertinimo instrumentų 

rengimas, klausimynų 

sudarymas. 

2017 m. vasaris E. Taputis 

N. Jarienė 

6. Duomenų rinkimas ir 

apibendrinimas. 

2017 m. balandis E. Taputis 

N. Jarienė 

7.  1.Rezultatų pateikimas 

mokyklos bendruomenei 

2. Rekomendacijų  teikimas 

mokyklos veiklos planavimui. 

2017 m. birželis E. Taputis 

N. Jarienė 
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V. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

              6.1. Mokytojų tarybos posėdžiai. 

 

 Tema Data 

1. 1. 2016 – 2017 m. m. švietimo politikos prioritetų naujiems mokslo 

metams pristatymas. 

2. Veiklos plano projekto, ugdymo plano  pristatymas. 

2016-08-31 

2. Geros mokyklos koncepcijos, atnaujintų mokyklos veiklos 

įsivertinimo rodiklių pristatymas.  Integruotos veiklos gerosios 

patirties pristatymas. 

2016- 11 

3. I pusmečio ugdymosi rezultatų aptarimas.  

Diskusija Geros pamokos požymiai. 

2017-02 

4. 1-5 klasių mokinių metinių pažangumo ir lankomumo rezultatų 

aptarimas. 

2017-05 

5. 6-10 klasių mokinių metinių pažangumo ir lankomumo rezultatų 

aptarimas. 

2016-2017 mokslo metų ugdymo plano projekto pristatymas. 

2016-2017 m. m. mokyklos veiklos plano įgyvendinimo aptarimas. 

 

2017-06 

 

              6.2. Darbas su tėvais. 

 

Bendri tėvų susirinkimai 

 

1. PUG, 1 – 10 klasių tėvų susirinkimas: 

 2016 – 2017 m. m. uždaviniai ir tikslai; 

Standartizuotų testų rezultatų pristatymas; 

Pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacija. 

2016-10 

3. Priežasties ir pasekmės dėsnis vaikų elgesyje, mokytojų, vaikų 

ir tėvų santykiuose. 

1-ojo pusmečio mokymosi rezultatų aptarimas. 

2017-02 

4. 2016-2017 m. m. ugdomosios veiklos rezultatų aptarimas. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų pristatymas. 

 

2017-05 

Darbas su atskirų mokinių grupių tėvais 

 

1. Tėvų valandos. Per mokslo metus 

2. Informacijos mokyklos internetinėje svetainėje, elektroniniame 

dienyne teikimas apie mokykloje organizuojamą ugdymo 

procesą, mokinio ugdymosi pasiekimus, mokymo pagalbos 

teikimą. 

Per mokslo metus 

3. Individualus darbas: 

 lankymasis namuose; 

 pokalbiai mokykloje; 

 pokalbiai telefonu; 

 susirašinėjimas. 

Pagal poreikį 

4. Logopedo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo pagalbos 

teikimas mokiniams, mokytojams, tėvams. 

Pagal poreikį 

5. Atvirų durų diena būsimųjų pirmų ir penktų klasių tėvams. 2017-01 
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6. Informacijos sklaida: mokyklos interneto svetainėje, stenduose, 

spaudoje, televizijoje. 

Pagal poreikį 

7. Ugdymo turinio planavimas 2016-2017 m. m. 2017-05-06 

8.  Organizuoti tėvų forumus. 2016-2017 

 

              6.3. Bendrų mokyklinių renginių planas. 

              6.3.1. Meninė, kultūrinė, pažintinė ir kita veikla 2016-2017 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 

Veikla Data (dienų/valandų 

skaičius) 

Klasės 

1.  Mokslo ir žinių diena 2016-09-01 (1 d.) 1-10 kl. 

2.  Sporto ir sveikatingumo diena 2016-09-30 (1 d.) 1-10 kl. 

3.  Karjeros diena 2016-11-18 (1 d.) 1-10 kl. 

4.  Teatro festivalis ,,Mažasis 

obuoliukas“ 

2017-03-30 (1 d.) 

2017-03-30 (2 val.) 

1-4 kl. 

5-10 kl. 

5.  Žemės diena 2017-03-20 (3 val.) 1-10 kl. 

6.  Pyrago diena 2016-11-07 (2 val.) 1-10 kl. 

7.  Bendruomenės diena – olimpiadų, 

konkursų, varžybų, rezultatų 

apibendrinimas 

2017-05-19 (4 val.) 1-10 kl. 

8.  Auklėtojo diena 2017-06-01 (1 d.) 6-10 kl. 

9.  Paskutinio skambučio šventė 2017-05-30 (1 d.) 

2017-06-02 (1 d.) 

1-5 kl. 

6-10 kl. 

10.  Klasės auklėtojo planuojama veikla 

pagal poreikį (ekskursijos, išvykos, 

sportiniai renginiai, edukaciniai 

renginiai ir pan.) 

1-2 dienos rugsėjo-gegužės 

mėn. 

1-10 kl. 

 
              6.3.2. Bendrų mokyklinių renginių planas 2016-2017 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vadovas, dalyviai Data 

1.  Būrelių mugė R. Mackevičienė 

Būrelių vadovai 

Rugsėjis 

2.  Europos kalbų diena Užsienio kalbų metodinė 

grupė 

Rugsėjo 26 d. 

3.  Akcija ,,Pagalba beglobiams 

gyvūnams“ 

Mokinių taryba Spalio 4 d. 

4.  Tarptautinės  Mokytojų dienos 

paminėjimas. 

R. Mackevičienė, 

9-10 kl. auklėtojai 

Mokinių taryba 

Spalio 5 d. 

5.  Akcija ,,Žvakutė užmirštam kapui“ Mokinių taryba 

 

Spalis 

6.  Renginys R.Skučaitės jubiliejui 

,,Žvanga žvangučiai“ 

Biblioteka 

I. Andriuškienė 

Pradinių klasių mokytojos 

Spalis 

7.  5-tokų krikštynos 10 kl. 

 

Spalio 28 d. 

8.  ,,Kartų kaita“ – renginys su TAU 

senjorai 

J. Kazlauskienė 

S. Dzermeikienė 

Spalio 20 d. 

9.  Konstitucija gyvai (akcija) R. Juknelienė Spalis 
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10.  Chorų karai Mokinių taryba Spalio 25 d. 

11.  Tolerancijos diena S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

 

Lapkričio 16 d. 

12.  Akcija ,,Mes nerūkom – nerūkyk ir 

tu“ 

S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Lapkritis  

13.  Advento pradžios renginys 

Advento kalendorių paroda-

konkursas 

G. Garbaravičiūtė 

I. Andriuškienė 

Klasių vadovai 

Lapkričio 30 d. 

14.  Akcija ŽIV/AIDS dienai paminėti S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Gruodis 

15.  Adventiniai skaitymai ,,Seku seku 

pasaką“ 

Biblioteka 

Pradinių klasių mokytojos 

Gruodis  

16.  Kalėdinė akcija ,,Ištiesk pagalbos 

ranką“ 

S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Gruodis 

17.  Kalėdinis bumas: 

Mokytojų adventinė popietė 

Pradinių klasių mokinių kalėdinė 

šventė 

5-10 kl. kalėdinės popietės 

R. Mackevičienė 

E. Čekaitienė 

L.Miliauskienė 

Mokinių taryba 

Klasių auklėtojai 

Gruodis  

18.  Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų 

diena. Akcija ,,Atmintis gyva – kol 

liudija“. 

R. Mackevičienė 

 

Sausio 13 d.  

 

 

19.  Skaitovų konkursas, skirtas 

B.Brazdžionio ir K.Bradūno 

jubiliejams ,,Žemiška žmogaus 

kelionė‘ 

Lietuvių k. mokytojos, 

biblioteka, 5-10 kl. mokiniai 

Sausio mėn.   

20.  Valentino diena Mokinių taryba Vasario 14 d. 

21.  Akcija, skirta Vasario 16-ajai 

paminėti ,,Laisvės skrydis“ 

R. Mackevičienė Vasario 15 d. 

22.  Atvirų durų diena Mokyklos administracija Vasaris 

23.  Užgavėnės Darbo grupė Vasario 28 d. 

24.  Talentų šou, skirtas Kovo 11-ajai 

paminėti 

R. Mackevičienė 

Mokinių taryba 

Kovo 10 d. 

25.  Gamtosauginė diena mokykloje 

,,Klimato kaita“ 

Gamtos mokslų metodinė 

grupė 

Kovo 20 d. 

26.  Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Kovas 

27.  Projekto partnerių vizitas iš 

Suomijos 

R. Juknelienė 

Darbo grupė 

Kovo 27-31 d. 

28.  Motinos dienos renginiai R. Mackevičienė  

Klasių auklėtojai 

 

Balandis 

29.  Susitikimas su dailininke Sigute 

Ach 

Biblioteka, pradinių kl. 

mokytojai 

Balandis  

30.  Jaunųjų dizainerių konkursas R.Vaitoneinė 

D. Raškevičienė 

Balandis  

31.  Tarptautinė vaikų knygos diena N. Jarienė 

Z. Muckuvienė 

Balandis 

32.  Europos diena R. Mackevičienė 

Darbo grupė 

Gegužės 9d. 
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33.  Akcija ,,Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus“ 

S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Gegužė 

34.  Pasaulinė diena be tabako S. Dzermeikienė 

Mokinių taryba 

Gegužė 

35.  Festivalis ,,Aš viską galiu“  J. Kazlauskienė Gegužė 

36.  Chorų festivalis ,,Vaikystės 

spalvos“ 

E.Čekaitienė 

R. Mackevičienė 

Gegužė 

37.  Dalykinės olimpiados, konkursai Pavad. ugdymui 

  

Visus metus   

38.  Pirmokų vasaros mokyklėlė Pirmų klasių mokytojos Birželis  

               

              6.4. Ugdymo proceso stebėsena. 

              6.4.1.  Dokumentų tvarkymas.  

 

Eil. 

Nr.  

Numatoma veikla 

  

Atsakingas  

  

09  

  

10  

  

11  

  

12  

  

01  

  

02  

  

03  

  

04  

  

05  

  

06  

  

1. 
Ugdymo plano 

tvirtinimas. 
V. Klasavičius +          

2. 

Mokomųjų dalykų 

ilgalaikių ir teminių 

planų derinimas. 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+          

3. 

Programų ir ilgalaikių 

planų įgyvendinimo 

priežiūra 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+ + + + + + + + +  

4. 

Prevencinių, bendrųjų 

kompetencijų, etninės 

kultūros programų, 

ugdymo karjerai, 

sveikatos, 

antikorupcinio 

ugdymo, žmogaus 

saugos integracija 

Pavaduotojai 

ugdymui 
     +   +  

5. 

Pamokų planavimo 

priežiūra (pagal 

poreikį) 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+ + + + + + + + +  

6. 
Pamokos, užsiėmimai 

netradicinėse erdvėse 

Pavaduotojai 

ugdymui 
     +   +  

7. 

8 – 10 klasių mokinių 

apklausa dėl 

tolimesnio mokymosi. 

A. Šmulkštienė   +        

8. 

Pritaikytų ir 

individualizuotų 

programų derinimas 

E. Taputis 

 

+     +     

9. 
1 - 4 kl. e - dienyno 

tvarkymo kontrolė 
G. Šikšniuvienė + + + + + + + + + + 
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10. 

5 – 10 klasių e -

dienyno tvarkymo 

kontrolė  

Pavaduotojai 

ugdymui 
+ + + + + + + + + + 

11. 

Neformaliojo švietimo 

dokumentacijos 

priežiūra  

R. Mackevičienė  +   +     + 

12. 
Klasių vadovų planų 

kokybė, derinimas 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+     +    + 

13. 

Dalykinių teminių, 

ilgalaikių planų 

kokybė, derinimas 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+   +   +    

14. 

Logopedo, socialinio 

pedagogo veiklos 

planų derinimas 

E. Taputis +       +   

15. 
Mokinių asmens bylų 

tvarkymo kokybė 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+ +        + 

16. 
Mokinių lankomumo 

stebėsena 

Pavaduotojai 

ugdymui 

+ + + + + + + + +  

17. 
Mokinių mokymosi 

pažangos stebėsena 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+ + + + + + + + +  

18. 

Ugdymo turinio 

integravimo 

įgyvendinimo analizė 

Pavaduotojai 

ugdymui 
    +    +  

19. 

Kontrolinių darbų 

organizavimas ir 

vertinimas 

Pavaduotojai 

ugdymui 
          

20. 

Namų darbų skyrimas 

(apimtis, vertinimas, 

diferencijavimas) 

Pavaduotojai 

ugdymui 
          

21. 

4-tų klasių mokinių 

apklausa dėl 

tolimesnio mokymosi 

E. Taputis      +  + +  

22. 
Klasių vadovų veiklos 

dokumentų analizė 

Pavaduotojai 

ugdymui 
  +   +   +  

              6.4.2. Ugdymo rezultatai. 

Eil. 

Nr. 

 Numatoma veikla   Atsakingas  Mėnesiai   

09 

 

10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Ugdymo rezultatai 8-10 

kl. 

A. Šmulkštienė 
 + + + + + + + +  
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2. Ugdymo rezultatai   

1-4; 5-6 kl. kl. 

E. Taputis 
 + + + + + + + +  

3. PUP organizavimas A. Šmulkštienė     +  + + + + 

4. Užsienio kalbų testų  10 

klasėse vykdymas 

A. Šmulkštienė 
       + +  

5. 2-osios užsienio kalbos 

pasirinkimas 2016 – 

2017 m. m. 

E. Taputis 

        +  

               

              6.4.3. Veiklos stebėjimas. 

Eil. 

Nr.   

Ugdomosios veiklos  

stebėjimas 

Atsakingas 

 

09  

  

10  

  

11  

  

12  

  

01  

  

02  

  

03  

  

04  

  

05  

  

06  

  

1.  

  

Mokytojų veiklos 

(pamokų, renginių, 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų priežiūra) 

Pavaduotojai 

ugdymui  

+   + +  +  +  + +  +  +   

2. Projektinės veiklos 

stebėjimas 
 + + + + + + + + +  

3. 

Konsultacijų 

mokiniams, turintiems 

mokymosi spragų 

   +  +   +   

4. 

Vertinimo susitarimų 

priėmimas 1-4 ir 5-10 

klasių koncentruose. 

Pavaduotojai 

ugdymui 
   +    +   

5. 

Skaitymo ir rašymo 

gebėjimų gerinimas 

įvairių dalykų 

pamokose. 

 + + + + + + + + +  

6. 
Individualūs pokalbiai 

su: 
           

 
mokytojais dirbančiais 

1 – 4 klasėse; 
E. Taputis + + + + + + + + + + 

 
mokytojais dirbančiais 

5 – 6 klasėse; 
E. Taputis + + + + + + + + + + 

 
mokytojais dirbančiais 

7 – 10 klasėse; 
A. Šmulkštienė + + + + + + + + + + 

 
klasių vadovais dėl 

veiklos organizavimo; 

Pavaduotojai. 

ugdymui 
+ + + + + + + + + + 

 
neformalaus ugdymo 

mokytojais. 
R. Mackevičienė + + + + + + + + + + 
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7. 

Vaiko gerovės 

komisijos veikla, 

posėdžiai, analizė  

E. Taputis + +  +  +  + + + 

8. 
Neformalaus švietimo 

veikla ir analizė 
R. Mackevičienė   +     +  + 

9. 
Projektinės veiklos 

analizė 

Pavaduotojai 

ugdymui 
+ +    +  +  + 

 

              6.4. 4. Tyrimai 

 

Eil. 

Nr. 

Data Tema Atsakingas 

1 kovas Mokinių krūvio tyrimas  A. Šmulkštienė 

2 gruodis Ugdomosios veiklos efektyvumo tyrimas. E. Taputis 

3 spalis 1, 5-tų klasių mokinių adaptacija, jų kompetencijų 

vertinimas, pasiekimų patikrinimas 

E. Taputis 

4. gegužė Neformaliojo švietimo programų įvairovė R. Mackevičienė 

 

              6.4.5. Administracijos pasitarimai. 

 

Eil.

Nr. 

Data Tema Atsakingas 

1. 2016-08-29 Mokyklos pasiruošimas 2016 – 2017 m. m. A. Leškevičius 

2. 2016-09 Nemokamo maitinimo, mokinių pavėžėjimo 

organizavimas. 

Mokyklos aplinkos atitikimas Lietuvos higienos 

normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programą. Bendrieji sveikatos reikalavimai“. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

S. Dzermeikienė 

3. 2016-09 Prailgintų darbo dienos grupių darbo organizavimas. E. Taputis 

4. 2016-10 Mokyklos aplinkos ir ugdomosios aplinkos atitikimas 

Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programą. Bendrieji sveikatos 

reikalavimai“. 

E. Taputis 

A. Leškevičius 

Ž. Skinkienė 

 

5. 2016-10 Socialinės rizikos šeimos: problemos ir pagalba E. Taputis 

S. Dzermeikienė 

6. 2016-11 Ugdymosi poreikiams skiriamų valandų panaudojimo 

tikslingumas 

A. Šmulkštienė 

7. 2016-11 Pailgintų darbo dienos grupių veikla: namų ruoša, 

laisvalaikio organizavimas 

E. Taputis 

 

8. 2016-12 Mokinių poreikių tenkinimas siekiant individualios 

pažangos. 

Pavaduotojai 

ugdymui 

9. 2016-12 2017-2018 m. m. 1, 5 klasių komplektavimo 

perspektyvos. Informacijos apie mokyklą sklaida 

Pavaduotojos 

ugdymui 

10. 2017-01 Mokymo namuose vykdymas 

Iš užsienio grįžusių mokinių ugdymas ir integracija 

Pavaduotojai 

ugdymui 

11. 2017-02 Pasirengimas mokyklos 40-ties metų jubiliejaus 

šventei. 

R. Mackevičienė 

12. 2017-04 Mokinių pasiekimų  olimpiadose ir konkursuose 2015 

– 2016 m. m. analizė 

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimas 

Pavaduotojai 

ugdymui 
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13. 2017-05 Vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimas E. Taputis 

 

14. 2017-05 Dėl 2016 – 2017 m. m. ugdymo plano projektas. 

Mokytojų darbo krūvio aptarimas 2016 – 2017 m. m. 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

15. 2017-06 Mokytojų darbo krūvio aptarimas 2016 – 2017 m. m. Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

_______________________________________ 

 

 

 


