
                                                                                                      
 

 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. MOKYKLOS VIZIJA. Moderni, atvira kaitai ir inovacijoms mokykla. Pilietiškas, aktyvus, 

kūrybiškas, sveikas ir laimingas vaikas. 

2. MOKYKLOS MISIJA. Kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdant bendrąsias vertybines nuostatas. 

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2019 m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, numatytas prioritetas – kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis. 

Strateginiam tikslui ir prioritetui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai (pamokos kokybė, siekiant 

mokinio asmeninės paţangos; mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijų 

stiprinimas) bei numatytos priemonės keturiems uţdaviniams įgyvendinti:  

3.1. Įgyvendinant pirmąjį uţdavinį – gerinti asmeninius mokinio ugdymosi pasiekimus ir 

paţangą, 100 proc. mokinių fiksavo savo asmeninę paţangą, analizavo pasiekimus. 95 proc. mokytojų 

analizavo savo darbo indėlį į mokinių paţangą, įvardino darbo teigiamus aspektus, teikė siūlymus dėl 

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo. 89 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 82 proc. mokinių 

tenkina ugdymo(si) pasiekimų rezultatai. Buvo organizuotos patyriminio mokymo praktinių studijų 

dienos, parengtos 9 veiklų programos, mokiniai rašė motyvacinius laiškus, buvo suskirstyti į tikslines 

grupes. Visi mokyklos mokiniai turėjo galimybę mokytis kitaip, įgyti įvairios patirties, tobulinti 

turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Buvo siekiama tarpdalykinio mokytojų tarpusavio  

bendradarbiavimo, veiklų įvairovės. Pamokose sėkmingai buvo taikomi metodai, skatinantys mokinius 

mąstyti ir kūrybiškai bendradarbiauti, mokinių mokymui daţniau naudojamos IT priemonės. Daugiau 

pamokų organizuota netradicinėse erdvėse, edukacinėse išvykose. Mokykla dalyvavo Euroguidance 

projekto konkurse ir laimėjo Infomobilio vizitą. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti mobilios STEAM 

laboratorijos veiklose. 7-10 klasių mokinių aktyvas dalyvavo projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. 

1-10 klasių mokiniams organizuotos paskaitos: „Saugaus eismo mokymas“, „Psichotropinės 

medţiagos, ţala ir atsakomybė“, „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“. Paskaitas vedė Šilutės rajono 

policijos komisariato pareigūnės. Geriausiai besimokantiems, individualią paţangą padariusiems 

mokiniams, organizuotos trys apskrito stalo arbatėlės, padėkos uţ pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą 

olimpiadose, konkursuose, varţybose.  Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, nagrinėti 

veiklos rodikliai: 2.2.2. „Ugdymo(si) organizavimas“ ir  1.2.2. „Mokyklos pasiekimai ir paţanga“, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos, supaţindinta mokyklos bendruomenė, rezultatai panaudoti tolimesniam 

mokyklos veiklos planavimui. NMPP rezultatai aptarti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais, duomenys naudojami individualios mokinio paţangos siekiui. Vis dėlto 37 

proc. mokinių teigia, kad pamokose trūksta įvairovės, nesuteikiama galimybė pademonstruoti turimas 

kompetencijas. Nepakankamos galimybės patirti kuo įvairesnius mokymosi būdus ir formas, išbandyti 

įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose. Didesnį dėmesį reikėtų skirti netradiciniam ugdymui, 

mokymuisi per patyrimą. Labiau individualizuoti uţduotis, daugiau dėmesio skirti ir naudoti įvairias 

mokinių grįţtamojo ryšio apie pamokos kokybę formas, sukonkretinti kaupiamąjį vertinimą, taikyti 
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pamokose teksto suvokimo strategijas, daugiau dėmesio skirti gabių mokinių mokymui, uţduočių 

diferencijavimui, įvairinti mokinių ţinių (įsi)vertinimo būdus. 

3.2. Sistemingai įgyvendintas antrasis uţdavinys - stiprinti pedagogų profesines ir vadybines 

kompetencijas. Organizuota edukacinė išvyka - seminaras „Patyriminis ugdymas“ Klaipėdos S. Dacho 

progimnazijoje, įgytos ţinios padėjo organizuoti patyriminį mokymą mokykloje. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas pamokos kokybės gerinimui. Vestos ir aptartos atviros pamokos mokyklos mokytojams: 

lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 10 klasėje „Veiksmaţodţių kirčiavimas“, 4 klasėje matematikos 

pamokos „Gramas gandralizdyje“ ir „Svorio matai - tona po Europą“, Lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka 7 klasėje „Mokslo populiarinimas“, matematikos pamoka 2 klasėje „Skaičiai iki 1000“, 5 

klasėje „Saugus elgesys su gyvūnais“, chemijos pamoka 8 klasėje „Vandenilis“, 6 klasėje muzikos 

pamoka „Simfoninis orkestras“. Taip pat vestos ir aptartos atviros integruotos pamokos: integruota 

geografijos - biologijos pamoka 7 klasėje „Pirmykštė ţemė“, geografijos - anglų k. pamoka 8 klasėje 

„Globalinis klimato atšilimas“, integruotos skaitymo skatinimo pamokos F. Bajoraičio bibliotekoje 

„Poezija mūsų širdims“, „T. Tilvyčio poezija“, 7 klasėje matematikos - muzikos pamoka „Trupmenos 

ir natos“, matematikos - istorijos pamoka 7 klasėje „Egipto piramidės“. Integruota dailės ir 

matematikos pamokų kūrybinių darbų paroda „Ţiemos linksmybės“ 6 klasėje. Vykdyti integruoti 

projektai: IT ir biologijos projektas „Lankstinukas“ 7 klasėje, geografijos - informacinių technologijų 

projektas 8 klasėje „Europos valstybės“, 6 klasėje informacinių technologijų ir lietuvių kalbos ir 

literatūros projektas „Klasės knyga“, IT ir dailės projektas „Lipdiniai“ 4 klasėje, istorijos, geografijos ir 

lietuvių kalbos ir literatūros viktorina, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti „Lietuva ir jos 

istorija“. Organizuotos pamokos netradicinėse aplinkose: 5 - 6 klasių mokiniams edukacinė ekskursija į 

Šilutės H. Šojaus muziejų tema „Knygos istorija“, 6 - 7 klasių mokiniams edukacinė išvyka į Ventės 

Rago ornitologinę stotį „Paukščių ţiedavimas“, edukacinė - paţintinė - mokomoji pasaulio paţinimo 

veikla „Pingvinai. Kuo mes panašūs“ 2 ir 4 klasių mokiniams Klaipėdos jūrų muziejuje,  „Keramikos 

dirbiniai Švėkšnos tradicinių amatų centre, eksperimentinė mokslo laboratorija Klaipėdos piliavietėje 2 

ir 4 klasės mokiniams, „Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba Klaipėdos Maţosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, edukacinė veikla Klaipėdos botanikos sode „Kvepiantys maišeliai“ 3 ir 4 klasės 

mokiniams. Praktinių studijų dienų organizavime dalyvavo 58,88 proc. mokytojų, toks pat procentas 

mokytojų organizavo kolegialų grįţtamąjį ryšį (KGR), mokytojai stebėjo ir vertino kolegų pamokas, 

mokėsi kolegialiai, dalijosi gerąja darbo patirtimi. Mokyklos komanda dalyvavo Šilutės rajono 

savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ mokymuose, renginiuose. Šilutės rajono švietimo pagalbos 

tarnybos specialistės teikė individualią konsultaciją mokytojams „Pagalba ugdant specialiųjų poreikių 

mokinius“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos į ugdymo procesą sėkmingai 

integravo prevencinės programos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijas“, vaikai buvo mokomi sveikai gyventi. 3-10 

klasių vadovai klasių valandėlių metu įgyvendino OPKUS programą, buvo siekiama maţinti patyčias, 

gerinti emocinę atmosferą mokykloje. Socialinių įgūdţių programoje „Zipio“ draugai dalyvavo pirmos 

klasės mokiniai. Gaila, bet nepavyko suorganizuoti mokyklų partnerių forumo „Pamokos kokybė 

paremta inovatyviais metodais“. 

3.3. Įgyvendintas trečiasis uţdavinys – skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę, 

bendradarbiavimą. 75 proc. mokinių jaučiasi priklausantys bendruomenei. Mokykloje aktyvi mokinių 

taryba, jaunųjų savanorių veikla, kurie inicijuoja renginius, organizuoja akcijas. Dialogu, susitarimu 

kuriamas bendras mokyklos gyvenimas. Mokinių iniciatyva, lyderystė skatinama ir palaikoma. Anglų 

kalbos mokytojos parengti mokiniai skaitė pranešimą respublikinėje konferencijoje „Erasmus + 

projektai: pozityvios patirties sklaida“, kuri vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Mokyklos 

bendruomenė gana aktyviai įsijungė į Šilutės rajono savivaldybės projektą „Lyderių laikas 3“. 

Mokyklos LL3 kūrybinė komanda organizavo „Pasidalintosios atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko 

sėkmei modelio“ įgyvendinimą mokykloje, diskutavo ir priėmė sprendimus dėl programų rašymo 

įgyvendinant praktinių studijų dienas. Mokytojai dalyvavo projekto LL3 neformaliose studijose, 

įsitrauktė į rajono mokytojų aktyvo veiklą. Mokyklos metodinėse grupėse skaityti pranešimai, dalintasi 
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darbo patirtimi: pradinių klasių mokytojų metodinėje grupėje „Individuali mokinio paţanga fiksavimas 

ir skatinimas“, vyresniųjų klasių metodinėje grupėje pranešimas „Nauji poţiūriai švietime“ (seminaro 

Turkijoje sklaida), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje grupėje „Sveikatos 

kompetencijos ugdymas ikimokykliniame amţiuje“, „Ikimokyklinio ugdymo grupių tėvų dalyvavimas 

mokyklos gyvenime“. Ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo apskrities projekte „Lietuvos maţųjų 

ţaidynės“, priešmokyklinio ugdymo komanda uţėmė 4 vietą. Organizuota muzikinė popietė Saugų 

vaikų globos namuose tarptautinei muzikos dienai paminėti. Priešmokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“ 

dalyvavo folkloro festivalyje „Virš marių saulelė, o širdy – giesmelė“. 2 - 10 klasių mokiniams, 

vykdant projektą „Vaikų kūrybiniai prisilietimai“, organizuotas edukacinis uţsiėmimas „Rankų darbo 

papuošalai iš modelino“.  2019 metų pavasarį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

vykdyto audito metu patvirtino, kad mokykla laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra 

pripaţįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams. Mokykloje ir toliau bus 

įgyvendinama patyčių ir smurto prevencinė programa Olweus programos kokybės uţtikrinimo sistema 

(OPKUS), skatinama pedagogų lyderystė.  

3.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uţdavinį – telkti tėvus (globėjus, rūpintojus) bendrauti ir 

bendradarbiauti, siekiant aktyvaus dalyvavimo mokyklos gyvenime. Tėvai (globėjai, rūpintojai) taip 

pat aktyviai įsijungė į Šilutės rajono savivaldybės projektą „Lyderių laikas 3“. Dalyvavo mokymuose 

„Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip ugdymo partneriai“. 14 tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavo 

Šilutės Visuomenės sveikatos ir Sveikatos apsaugos ministerijos projekte „Pagalba grupėje tėvams“, 

dalyvavo mokymuose „Pozityvios tėvystės įgūdţių stiprinimo grupė“. Visuotiniame mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkime Šilutės rajono policijos pareigūnės skaitė pranešimą tema „Tėvų 

atsakomybė uţ vaiką“. Organizuota akcija 1 - 4 klasių mokiniams „Pagaminkime paukšteliams 

namelius“, „5 - 10 klasės mokiniai kartu su kaimo bendruomene prisijungė prie moliūgų - ţibintų 

„Moliūgų dirbtuvėlės“ šviesos šventės „Mes uţ šviesą 2019“, 4 - 10 klasių mokiniams suteiktos 

galimybės plėtoti savo verslumo įgūdţius sveikatingumo dienos akcijoje „Gyvenk sveikiau“. 

Organizuotos pilietinės akcijos: „Pyragų diena“, „Solidarumo bėgimas“.  Prie šių veiklų organizavimo 

gana aktyviai prisidėjo mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Visai kaimo bendruomenei organizuota 

Uţgavėnių šventė „Ţiema, ţiema, bėk iš kiemo“, šventinis Kovo 11-osios koncertas „Gimtojo krašto 

spalvos“, amatų - verslumo diena „Linksmasis Kaziukas“, adventinė popietė „Šv. Kalėdų dţiaugsmo 

belaukiant“, šeimos šventė - koncertas šeimos dienai „Su šypsena laimės ieškoti...“. Ikimokyklinio 

ugdymo grupės tėvams (globėjams - rūpintojams) organizuotos šeimos šventės „Sporto ritmu“, „Zuikis 

puikis pasitinka vasarą“. Ikimokyklinio ugdymo „Pelėdţiukų“ grupėje vyko aktyvus, geranoriškas 

bendradarbiavimas su tėvais. Kartu įgyvendinti 6 projektai. Viename jų – dalyviai buvo patys tėvai. Jie 

savo vaikams suvaidino muzikinę pasaką  „Sniegutės kelionė“.  Ikimokyklinio ugdymo „Pelėdţiukų“ 

grupės vaikai dalyvavo kaimo bendruomenės šventėje „Vilko pėdomis“. 

4. Tačiau šiais mokslo metais maţai dalyvauta rajono olimpiadose (5). Istorijos olimpiadoje 

laimėta 6 vieta, rajono 6 - 8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“  - laimėtos 1 ir 3 

vietos. Dalyvauta respublikiniame konkurse „Olympis“: gauti medaliai (3), diplomai (26), padėkos 

(11), 3 mokiniai dalyvavo nacionaliniame mokinių Č. Kudabos konkurse. Tarptautiniame matematikos 

konkurse „Kengūra“ dalyvavo 20 mokinių, iš jų 3 mokiniai pateko į rajono mokinių dešimtuką, 

Tarptautiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo ţvilgsnis“ 1 

mokinė tapo vertimo iš vokiečių kalbos laureate, gautas diplomas uţ labai gerai atliktą vertimą iš 

vokiečių kalbos. Tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ Šilutės 

rajone uţimtos 3, 4, 5 ir 7 vietos . Ikimokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo „Lietuvos maţųjų ţaidynės“ 

II etape, apskrityje uţėmė 4 vietą. Rajono kaimo vietovių mokyklų mergaičių futbolo varţybos 6 - 8 kl. 

2 vieta, rajono kaimo vietovių mokyklų berniukų futbolo varţybos 6 -7 kl. – 3 vieta,   rajono kaimo 

vietovių mokyklų tinklinio varţybos 6 - 10 kl. mergaitės – 3 vieta, rajono kaimo vietovių mokyklų 

tinklinio varţybos 7 - 10 kl. berniukai – 2 vieta, rajono 5 - 12 kl. šaškių varţybos – zonoje 2 vieta. 

5. 2018 - 2019 mokslo metais mokyklos lankomumas geresnis negu praėjusiais mokslo metais. 

1553 pamokomis praleista maţiau, sumaţėjo be pateisinamos prieţasties praleistų pamokų skaičius.  
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Daugiausia pamokų praleista dėl ligos. Mokiniai skatinami lankyti mokyklą. Kaip ir kiekvienais metais 

po trimestrų, pusmečių nė vienos pamokos nepraleidusiems mokiniams arba praleidusiems tik dėl 

atstovavimo mokyklai olimpiadose, varţybose, konkursuose ir kituose renginiuose organizuojamos 

„Padėkos arbatėlės“, mokslo metų gale uţ gerą mokyklos lankymą mokiniams įteikiami mokyklos 

padėkos raštai, pagiriami mokyklos stende, mokyklos internetinėje svetainėje.  

6. 2018 - 2019 m. m. mokyklos paţangumo vidurkis – 7,31, maţesnis 0,11 dalimis nei praėjusių 

mokslo metų. Labai gerai, gerai, patenkinamai baigė 98,46 proc. 5-10 klasių mokinių, nepaţangūs tik 

2,94 proc., 1 - 4 klasių mokiniai visi paţangūs. Nėra mokinių paliktų kartoti kursą. Palyginus su 

praėjusiais metais 4 klasės mokinių 12,2 proc. didesni aukštesnieji mąstymo gebėjimai, NMPP 

matematikos rezultatai geresni 24,0 vidurkiu, pasaulio paţinimo - 19,5, skaitymo - 15,4. 6 klasės 

NMPP rašymo vidurkis aukštesnis 7,2 vidurkio. Geriausiai besimokantiems, individualią paţangą 

padariusiems mokiniams, organizuotos 3 administracijos apskrito stalo arbatėlės. 

7. Dešimt 10 klasės mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą.  

7.1. pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykas 
2017 - 2018 m. m. 2018-2019 m. m. 

Dalyvavo Vidurkis Dalyvavo Vidurkis 

Matematika 7 4,0 10 4,2 

Lietuvių k. 7 6,1 10 6,8 

Palyginus su praėjusiais mokslo metais lietuvių kalbos PUPP vidurkis padidėjo 0,7 dalimis, o 

matematikos – 0,2 dalimis;  

7.2. mokiniai, baigę dešimtą klasę, toliau mokosi gimnazijose (1 mok.) ir profesinėse 

mokyklose (9 mok.). 

8. 2019 m. uţdavinių įgyvendinimo kokybinė analizė leidţia daryti išvadą, kad mokyklos 2019 

metų veiklos plano pasiekti rezultatai vertinami gerai. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS 
 

9. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

  

IV SKYRIUS 

2020 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 
 

10. Kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis. 

 

V SKYRIUS 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

11. Metiniai veiklos tikslai ir uţdaviniai: 

11.1. Pamokos kokybės gerinimas mokant ir mokantis. 

11.1.1. Plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.  

11.1.2. Stiprinti pedagogų profesinio dialogo kompetenciją.  

11.2. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės stiprinimas.  

11.2.1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitomis 

institucijomis.  

11.2.2. Telkti tėvus (globėjus, rūpintojus) aktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui. 

 

VI SKYRIUS 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
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11.1.1. Plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. „Pasidalintos atsakomybės ir 

bendradarbiavimo vaiko 

sėkmei modelio“ praktinių 

studijų dienos. 

Administracija, 

mokytojai 

1-4 kl 

geguţės 18 

– 22 d. 

5-10 klasės 

geguţės 25-

29 d. 

Parengtos integruotų dalykų 

programos 1-10 klasių 

mokiniams. 5-10 klasių 

mokiniai rašys motyvacinius 

laiškus, bus suformuotos 

mišrios grupės. Ugdomos 

mokinių dalykinės ir 

bendrosios kompetencijos, 

gerės mokinių pasiekimai. 
2. 5-10 klasių mokinių pasiekimų 

aptarimai su dalykų 

mokytojais. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

per metus Analizuojamos mokymosi 

problemos. Numatomos 

pagalbos priemonės mokinių 

pasiekimų rezultatų gerinimui.  

3. Pamokos muziejuose ir 

netradicinėse erdvėse. 

Mokytojai per metus Ugdomos mokinių bendrosios ir 

dalykinės kompetencijos, didės 

mokinių mokymosi motyvacija, 

geresni mokymosi rezultatai. 

4. Mokinių asmeninės paţangos 

(veiklos) įsivertinimas. 

Klasių vadovai per metus Atsakingas mokinių poţiūris į 

mokymosi rezultatus ir jų 

vertinimą, nusimatys priemones 

paţangos gerinimui, aptars su 

klasės vadovu, tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

5. Ugdomosios veiklos stebėsena.  

(6 priedas). 

Administracija per metus Mokinių ir mokytojo veiklos 

stebėjimas pamokoje, ugdymo 

diferencijavimo taikymas įvairių 

gebėjimų mokiniams, 

individualios pagalbos taikymas. 

6.  Mokyklinių olimpiadų, 

konkursų organizavimas ir 

vykdymas. 

Dalykų mokytojai per metus Visi norintys mokiniai dalyvaus 

olimpiadose, konkursuose. 

Gerės asmeniniai mokinio 

mokymosi ir kitų veiklų 

pasiekimai ir paţanga. 
7. Dalyvavimas rajono, 

respublikos ar tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose, varţybose, 

parodose ir kt. 

Dalykų mokytojai per metus Gerai besimokantys ir talentingi 

mokiniai dalyvaus rajono, 

respublikos, tarptautiniuose 

renginiuose. 

8. Veiklos rodiklio „4.2.1. 

Veikimas kartu“ ir temos „4.3. 

Asmeninis meistriškumas“ 

vertinimas.  

Pavaduotojas 

ugdymui, darbo 

grupės 

sausis-

birţelis 

Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos, 

supaţindinta mokyklos 

bendruomenė. Rekomendacijos 

naudojamos mokyklos veiklos 

planavime, mokinių rezultatų 

gerinimui. 

9. Kiekvieno mokinio asmeninės 

paţangos skatinimas. 

Administracija po trimestrų, 

pusmečių, 

metų gale 

Geriausiai besimokantiems, 

individualią paţangą 

padariusiems mokiniams, 



 6 

organizuotos 3 apskrito stalo 

arbatėlės.  

10. Kiekvieno mokinio asmeninės 

ūgties skatinimas. 

Dalykų, 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

per metus Sudarytos sąlygos mokinių 

lyderių veiklai, aktyvi mokinių 

taryba, savanorių veikla. 

11. Aktyvių pertraukų 

organizavimas. 

D. Černeckytė per metus Mokiniai uţimti pertraukų metu, 

skatinamas aktyvumas, sveikas 

gyvenimo būdas. 

12. Prevencinės programos 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medţiagų 

vartojimo prevencijos 

programos įgyvendinimo 

rekomendacijos“ 

įgyvendinimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

Grupių mokytojos per metus Programa integruojama į 

ugdymo procesą, vaikai 

mokomi sveikai gyventi. 

13. OPKUS įgyvendinimas 

klasėse, klasės valandėlių 

organizavimas.  

Klasių vadovai per metus Maţės patyčių, gerės emocinė 

atmosfera. Programoje dalyvaus 

100 proc. 3-10 klasių mokinių. 

14. Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas. 

D. Jonušienė  

 

per metus Socialinių įgūdţių programoje 

dalyvaus 100 proc. 1 klasės 

mokinių. 

 

11.1.2. Stiprinti pedagogų profesinio dialogo kompetenciją. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Kolegialus grįţtamasis ryšys 

(KGR). 

Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinių 

grupių vadovai 

per metus Mokytojų tercetai tarpusavyje 

bendradarbiaudami ves po 

vieną pamoką, jas aptars ir 

vertins. Mokytojai mokysis 

kolegialiai, dalinsis gerąja 

darbo patirtimi. 

2. Seminarai pagal kvalifikacinius 

reikalavimus: IKT, 

specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos. 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

per metus Mokytojai įgis naujų 

kompetencijų, gerės ugdymo 

kokybė. 

3. Paskaitos, seminarai: 

1. „Asmeninės mokinio 

paţangos ir pasiekimų 

gerinimas bendradarbiaujant su 

tėvais“. 

2. „Pozityvaus ryšio kūrimas 

bendruomenėje“. 

3. „Uţduočių diferencijavimas 

pamokoje“. 

Administracija  

kovas 

 

 

 

birţelis 

 

 

spalis 

Mokytojai įgis naujų ir 

patobulins turimas 

kompetencijas. 

4. Pedagogo profesinės 

kompetencijos tobulinimo 

Mokytojai birţelis Iki liepos mėnesio pedagogai 

parengs savo veiklos 
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refleksija. įsivertinimo lapus. Birţelio 

mėnesį kartu su 

administracija individualiai 

aptars veiklos sėkmes, 

nesėkmes ir numatys 

tobulėjimo kryptis. 

5. Mokytojų dalyvavimas 

metodinių grupių veiklose. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

per metus Mokytojai 

bendradarbiaudami su 

kolegomis, tobulina asmeninį 

meistriškumą, dalijasi savo 

gerąja darbo patirtimi. 

6. Pedagogų savišvieta pamokos 

tobulinimui panaudojant IQES 

online sistemos bibliotekoje 

pateiktas metodines 

rekomendacijas. 

Pedagogai per metus 85 proc. pedagogų domisi savo 

mokomuoju dalyku, geba 

motyvuoti mokinius.   

 

11.2.1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitomis 

institucijomis.  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1. Šilutės Vydūno gimnazijos, 

Juknaičių ir Vilkyčių 

pagrindinių mokyklų mokinių 

praktinių  studijų dienų 

pristatymo konferencija „Mes 

iš Pamario krašto“. 

Administracija 2020 m. 

birţelio 

mėn III 

savaitė 

Pasidalinta praktinių studijų 

dienų idėjomis. 

2. Metodo „Pamokos studija“ 

įgyvendinimas. 

Administracija per metus Bendradarbiaujant su Saugų J. 

Mikšo, Usėnų pagrindinėmis 

mokyklomis bus sukurti bendri 

pamokų planai, aktyvesnė 

mokinių veikla, geresni 

rezultatai. 

3. Bendrų renginių/popiečių 

organizavimas ir 

įgyvendinimas su Usėnų 

pagrindinės mokyklos rusų 

kalbos mokytoja. 

J. Darguţienė balandis Organizuota atvira integruota 

anglų - rusų k. pamoka Usėnų 

pagrindinėje mokykloje „ Ţemės 

diena“. 

4. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos „Saulėtekio“ 

gimnazija. 

D. Jonušienė per metus Organizuojami 1 klasės 

mokiniams bendri projektai 

mokinių skaitymo įgūdţių 

gerinimui, bendrųjų 

kompetencijų ugdymui.  

5. Mokyklos „Kokybės krepšelio“ 

metodikos įgyvendinimas. 

 

 

UKG, direktorius 

 

per metus 

 

UKG kartu su direktoriumi 

analizuoja mokyklos veiklą ir 

numato veiklų tobulinimo 

kryptis. Visi mokytojai 

dalyvauja veiklos tobulinimo 

sričių aptarimuose, kartu numato 

ţingsnius ir priemones veiklai 

tobulinti. 
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Parengtas KK mokyklos veiklos 

tobulinimo planas. 

6. Respublikinis pradinių klasių 

mokinių kūrybinis projektas 

„Vaikai kuria pasakojimus apie 

gimtąjį kraštą“.  

D. E. 

Solovjovienė  

vasaris-

spalis 

Atpaţinti ir atskleisti talentingų 

ir gabių mokinių gebėjimai. 

7. OPKUS (OLWEUS programos 

kokybės uţtikrinimo sistema) 

plano įgyvendinimas. 

Administracija per metus MSG grupių vadovai sutelks 

mokyklos bendruomenę 

mokymams, įgyvendintas 

OLWEUS programos kokybės 

uţtikrinimo sistemos planas. 

8. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas.  

UK 

R. Malinauskienė 

per metus Parengtas ir įgyvendintas 

profesinio orientavimo planas. 

Organizuotos išvykos, renginiai. 

Veiklose dalyvaus apie 80 proc. 

mokinių. 

9. Vaiko gerovės uţtikrinimas. VGK per metus Sprendţiami vaiko gerovės 

uţtikrinimo klausimai. 

10.  Prevencinių veiklų 

įgyvendinimas. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė, klasių 

vadovai 

per metus Pagerės mokyklos 

mikroklimatas. 90 proc. mokinių 

dalyvaus mokyklos, rajono, 

šalies prevenciniuose 

renginiuose. 

11. Mokinių tarybos ir Tėvų 

komiteto dalyvavimas 

sprendţiant klausimus, 

susijusius su ugdymo(si) 

proceso kokybe.  

Mokinių tarybos 

koordinatorė, tėvų 

komiteto 

pirmininkė 

per metus Įgyvendintos bent 1-2 mokinių 

tarybos ir tėvų komiteto 

pasiūlytos idėjos. 

12. Vaikų vasaros poilsio stovykla 

„Vasaros šypsena“. 

Socialinė 

pedagogė 
balandis-

birţelis 

Organizuota vienos savaitės 

stovykla 1 – 5 klasių 

mokiniams. 

 

11.2.2. Telkti tėvus (globėjus, rūpintojus) aktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. „OPKUS (OLWEUS 

programos kokybės 

uţtikrinimo sistemos) mokinių 

(elektroninės) apklausos 

rezultatų pristatymas. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius 

balandis 80 proc. mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susipaţins su patyčių 

situacija mokykloje, teiks 

pasiūlymų dėl situacijos 

gerinimo. 

2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai: 

Klasių susirinkimai 

Visuotiniai susirinkimai. 

Klasių vadovai 

Administracija 

3 kartus per 

metus 

2 kartus per 

metus 

Pagerės tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimo ir informavimo 

kokybė. 

3. Paskaitos tėvams (globėjams, 

rūpintojams).  

Pranešimas „Vaikų elgesio 

problemos“ 

Administracija 

 

Socialinė 

pedagogė 

per metus 

 

lapkritis 

Gerės mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas, 

švietimas  vaikų ugdymo 

klausimais, bendradarbiavimas. 

4. Atvirų durų dienos, renginiai 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Administracija, 

klasių vadovai 

kovas, spalis Mokyklos veiklose dalyvauja ne 

maţiau kaip 50 proc. mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų). 
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12. Posėdţiai: 

Posėdžių 

organizatorius 
Posėdžių temos Data Atsakingas 

 

Mokytojų 

taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 1-4 klasių I-ojo pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

1.2. 2020 metų mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.3. Adaptacijos tyrimų pristatymas. 

1.4. Olweus mokinių apklausos rezultatų 

pristatymas. 

 

Sausis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, pradinių 

klasių mokytojai, 

psichologo asistentė 

2.1. 5-10 klasių mokinių II-ojo trimestro 

ugdymosi rezultatų ir lankomumo analizė. 

2.2. Patyriminio ugdymo įgyvendinimas 

mokykloje. 

Kovas Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

3.1. Kolegialaus grįţtamojo ryšio 

apibendrinimas. 

3.2. Metodo „Pamokos studija“ vykdymo 

apibendrinimas. 

Geguţė Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

4.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

ugdymosi pasiekimai. 

4.2. 1-4 klasių mokinių metiniai ugdymosi 

rezultatai, kėlimas į aukštesnes klases. 

4.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, rekomendacijos. 

Birţelis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupių pirmininkai 

5.1. 5-9 klasių mokinių metiniai rezultatai, 

kėlimas į aukštesnes klases. Dešimtos klasės 

mokinių išsilavinimo paţymėjimų išdavimas. 

5.2. Mokyklos ugdymo plano 2020-2021 m. 

m. projekto aptarimas, nutarimų priėmimas. 

Birţelis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

6.1. Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

6.2. PUPP rezultatų analizė, dalyvavimo 

mokyklinėse ir rajono olimpiadose bei kituose 

renginiuose apibendrinimas. 

6.3. Dėl ugdymo plano 2020-2021 m. m. 

tvirtinimo. 

Rugpjūtis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

7.1. Pasirengimas mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimui. 

7.2. OPKUS (OLWEUS programos kokybės 

uţtikrinimo sistema) įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

7.3. Pranešimas „Inovatyvių ugdymo metodų 

ir būdų taikymas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams“. 

Spalis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, socialinė 

pedagogė 

8. 2020 m. NMPP rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

Lapkritis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 
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9.1. 5-10 klasių mokinių I-ojo trimestro 

ugdymosi rezultatų ir lankomumo analizė. 

9.2. 2020 m. veiklos plano analizė, 2021 metų 

tikslai, uţdaviniai, veiklos planavimas. 

9.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2021-

2023 m. programos svarstymas. 

Gruodis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

 

Mokyklos 

taryba 

1.1. 2020 m. mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.2. Mokyklos vadovo 2019 m. veiklos 

ataskaitos pristatymas. 

1.3. Mokyklos lėšų panaudojimas. 

1.4. Apklausa dėl mokyklinės uniformos 

dėvėjimo. 

Sausis Mokyklos tarybos 

pirmininkė, direktorė 

2.1. Apklausos dėl mokyklinės uniformos 

dėvėjimo duomenų pristatymas. 

2.2. Mokinių elgesio taisyklių perţiūrėjimas ir 

Mokyklos tarybos pasiūlymų teikimas. 

Balandis Mokyklos tarybos 

pirmininkė, Tėvų 

komiteto nariai 

3.1. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

uţsakymas. 

3.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, išvados. 

3.3. Mokyklos 2020-2021 m. m. ugdymo 

plano svarstymas, nutarimų priėmimas.  

Birţelis Raštvedė, 

pavaduotoja 

ugdymui, mokyklos 

tarybos pirmininkė 

4.1. Mokyklos 2021-2023 m. strateginio 

veiklos plano svarstymas. 

4.2. Mokyklos dalyvavimo prevencijos 

programose aptarimas. 

4.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

planavimas. 

Spalis  Mokyklos tarybos 

pirmininkė 

5.1. Mokyklos tarybos 2020 m. veiklos 

apibendrinimas. 

5.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2021-

2023 m. programos svarstymas. 

5.3. Veiklos plano 2021 m. sudarymas. 

Gruodis Mokyklos tarybos 

pirmininkė 

 

 

__________________________________ 
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VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

1.1. Praktinis uţsiėmimas „Darbas su virtualia 

mokomąja platforma Kahoot!“ 

1.2. Diskusija „Ugdymo turinio pritaikymas gabiems 

mokiniams“. 

Kovas 

J. Darguţienė 

 

Grupės nariai 

2. Pranešimas „Problemų sprendimas refleksijos būdu“. Balandis 
A. Montrimienė, J. 

Valutienė 

3. 

Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 10 klasėje. 

2. Geografijos pamoka „Pasaulio religijos“ 9 klasėje. 

3. Fizinio ugdymo pamoka. 

 

 

Balandis 

Geguţė 

Lapkritis 

 

B. Dapkūnienė 

R. Pociuvienė 

D. Černeckytė 

4. 

Atvirų – integruotų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Matematikos-istorijos pamoka „Istorija lygtyse“ 7 

klasėje. 

2. Chemijos-biologijos pamoka „Kramtomoji guma – 

kas tai?“  9 klasėje. 

3. Lietuvių kalbos ir literatūros ir geografijos pamoka 

„Lietuvos etnografiniai regionai“ 7 klasėje. 

 

Vasaris 

 

Balandis 

 

Spalis 

 

 

A. Montrimienė, V. 

Beresnienė 

V. Banionienė, A. 

Rupeikienė 

R. Pociuvienė, B. 

Dapkūnienė 

5. 

5.1. Pranešimas „IT integravimas į mokomuosius 

dalykus. Elektroninė knyga. 

5.2. Diskusija „Mokomųjų kompiuterinių priemonių 

panaudojimas ugdymo procese“. 

Spalis R. Barkauskienė 

6. 

1. NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas mokinių individualiai 

paţangai, pasiekimams gerinti. 

2. Parengtų mokymo priemonių lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokoms pristatymas ir aptarimas. 

 

Lapkritis 

V. Norvilienė, 

Visi metodinės 

grupės nariai 

B. Dapkūnienė 

7.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

8. 
Metodinės grupės metų veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2021 m. 
Gruodis V. Norvilienė 

 

 

 

 

 

 

 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2020 metų veiklos plano 

1 priedas 
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PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

 

Laikas Atsakingas 

1. Apvalaus stalo diskusija „Vaikai, kurie turi viltį...“ 

(vokiečių psichologas W. Sternas). Diskusija 

orientuota į gabių mokinių atskleidimą. 

Vasaris Dalia Elena 

Solovjovienė 

2. Dalijimasis darbo patirtimi „Gamtos mokslo 

priemonių naudojimas pamokose, jų efektyvumas“. 

(pasisako 1 - 4 klasių mokytojai) 

Balandis D. Jonušienė 

3. 3.1. Pranešimas „Mokomosios kompiuterinės 

priemonės pradiniame ugdyme“. 

3.2. Dalijimasis darbo patirtimi „Mokomųjų 

kompiuterinių priemonių panaudojimas ugdymo 

procese“. 

Geguţė D. Jonušienė 

 

4. Atvirų pamokų, veiklų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Lietuvių kalbos pamoka 4 klasėje. 

 

2. Matematikos pamoka 1 klasėje. 

3. Fizinio ugdymo pamoka „Trumpų nuotolių 

bėgimas“ 3 klasėje. 

4. Pasaulio paţinimo pamoka 3 klasėje. 

 

Kovas 

 

Balandis 

Geguţė 

 

Spalis 

 

Dalia Elena 

Solovjovienė 

D. Jonušienė 

J. Kaminskas 

 

V. Plieniuvienė 

5. Pranešimas „Atskleiskim vaiko talentą“ apie gabių 

vaikų atradimą ir pagalbą jiems. 

Spalis Dalia Elena 

Solovjovienė 

6. Atviros integruotos pamokos: 

1. Integruota (dailės-technologijų ir muzikos) 

pamoka 1 ir 4 klasėje „Kalėdų angelo belaukiant...“ 

 

Gruodţio 11 d. 

Dalia Elena 

Solovjovienė, J. 

Kaminskas 

7. 7.1. NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas mokinių individualiai 

paţangai, pasiekimams gerinti. 

7.2. Diskusija „Mokinių pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas“. 

Lapkritis D. Jonušienė 

8. 

 Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

9. Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos plano gairės 2021 m. 

Gruodis D. Jonušienė 
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KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 
Pranešimas „Kaip bendrauti su mokiniais pamokoje, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“. 
Kovas 

Iveta Liutkutė, B. 

Dapkūnienė  

2. 
Atviros klasės valandėlės 8 klasėje „Idėjų mugė“ 

stebėjimas ir aptarimas. 
Balandis A. Mikuţienė 

3. 

1. Diskusija „Kaip ugdyti lyderystę klasėje“. 

2. Pranešimas „Kaip bendrauti su vaikais, turinčiais 

elgesio ir emocijų sunkumų?“. 

Geguţė 

Klasių vadovai, 

Iveta Liutkutė 

4. 

1. Diskusija „Ar efektyvus mokinių asmeninės 

paţangos fiksavimas?“. 

2. Apskritas stalas „Kaip sekasi įgyvendinti OPKUS 

programą?“ 

Rugsėjis 

Klasių vadovai, J. 

Barškietienė 

5. 

1. Kaip skatinti savanorystę? Susitikimas su Vydūno 

gimnazijos savanorių vadovu. 

2. 5-10 klasių socialinių pasų pristatymas. 

Spalis 

B. Dapkūnienė, J. 

Darguţienė 

J. Barškietienė 

6. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Grupės nariai 

7. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos 2021 metams planavimas. 
Gruodis B. Dapkūnienė 
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

1.1. Metodinis pranešimas „Vaiko kalbos lavinimas“. 

1.2. Lankstinuko „Patarimai tėvams: Kaip lavinti 

vaiko kalbą?“ pristatymas. 

1.3. Lankstinuko „Patarimai tėvams: Kaip elgtis, kad 

vaikas klausytų?“. 

Vasaris 

A. Ţąsytienė 

 

 

A.  

Motiejauskaitė-Milė 

2. 

2.1. Metodinė valanda „Vaikų ugdymo pasiekimai: 

stipriosios ir silpnosios pusės“. 

2.2. Metodinis pranešimas „Vaikų fizinio ugdymo ir 

sportinių renginių organizavimas darţelyje“. 

2.3. Parengtų metodinių priemonių pristatymas ir 

aptarimas. 

2.4. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi „Valandėlių, 

kurių metu ugdomi vaikų socialinio ugdymo įgūdţiai, 

aptarimas“. 

Geguţė 

D. Karlonienė, A. 

Ţąsytienė, A. 

Motiejauskaitė-Milė 

D. Karlonienė 

 

 

J. Barškietienė 

3. 

3.1. Metodinis pranešimas „IKT taikymo galimybės 

ugdant ikimokyklinio amţiaus vaikus“. 

3.2. Metodinis pranešimas „Renginiai ir vaikų 

emocinė būsena“. 

Rugsėjis 

A. Ţąsytienė 

 

J. Valutienė 

 

4.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 
Pagal 

galimybes 

Metodinės grupės 

nariai 

5. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2021 metams. 
Gruodis 

A. Motiejauskaitė-

Milė 
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MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. RENGINIAI, ŠVENTĖS, KONKURSAI 

1.1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13 d. A. Mikuţienė, V. 

Beresnienė, J. Darguţienė 

1.2. Konkursas „Draugiškas internetas“. Sausis R. Barkauskienė 

1.3. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

paminėjimas. Integruotas istorijos ir lietuvių 

kalbos ir literatūros renginys. 

Vasaris A. Mikuţienė, V. 

Beresnienė 

1.4. Sportinės estafetės skirtos Vasario 16 dienai 

paminėti. 1 - 4 klasės. 

Vasaris J. Kaminskas 

1.5. Tinklinio turnyras Vasario 16-ajai paminėti. Vasario 12 d. D. Černeckytė 

1.6. Dailyraščio konkursas. Vasario 13 d. B. Dapkūnienė 

1.7. Uţgavėnės. Vasario 25 d. J. Valutienė 

1.8. Velykinis futbolo turnyras su Saugų J. Mikšo 

pagrindine mokykla. 

Kovas D. Černeckytė 

1.9. Kaziuko mugė. Kovas B. Dapkūnienė,  D. 

Genčiuvienė, D. Jonušienė, 

J. Kaminskas, A. 

Mikuţienė, V. Norvilienė, 

G. Pečiulis, A. Rupeikienė, 

J. Valutienė, V. Vytuvienė 

1.10. Kovo 11- oji. Koncertas. Kovas J. Valutienė, D. 

Genčiuvienė, A. Mikuţienė 

1.11. Edukacinė popietė „Teatro uţdangą pakėlus“. 

Tarptautinei teatro dienai paminėti. 1 -4 klasės. 

Kovo 27 d. Dalia Elena Solovjovienė 

1.12. Matematikos savaitė. Kovas A. Montrimienė 

1.13. Popietė „Ţemės diena“. Kovas V. Banionienė, R. 

Pociuvienė 

1.14. Renginys „Veskime ţodį uţ rankos“. Balandis B. Dapkūnienė 

1.15. Naisių vasaros organizuojamas konkursas 

„Vaikų Velykėlės 2020“. 

Balandis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, J. Valutienė 

1.16. Edukacinė popietė – viktorina „Aš gyvenu 

Europos Sąjungoje“. 1 - 4 klasės. 

Geguţė Dalia Elena Solovjovienė, 

V. Norvilienė 

1.17. Šventinė popietė „Pelėdţiukų metai“. Geguţė A. Motiejauskaitė-Milė 

1.18. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boruţėlės“ 

vaikų gynimo dienos renginys „Mes laimingi 

vaikai“. 

Birţelis A. Ţąsytienė, V. Vytuvienė 

1.19. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdţiukai“ 

šventinis rytmetys „Vaikų šalyje“ . 

Birţelis A. Motiejauskaitė-Milė 

1.20. Sporto ir sveikatingumo diena. Birţelis D. Černeckytė, D. 

Jonušienė, J. Kaminskas, R. 

Malinauskienė, A. 

Rupeikienė, J. Valutienė 
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1.21. Turistinė diena. Birţelis D. Černeckytė, J. 

Kaminskas 

1.22. Mokslo pabaigimo šventė. „Ţemės menas“. Birţelis J. Alsytė 

1.23. Mokslo pabaigimo šventė. Padėkos renginys. Birţelis J. Valutienė, D. Jonušienė 

D. E. Solovjovienė, V. 

Plieniuvienė, B. 

Dapkūnienė, D.Genčiuvienė 

1.24. Rugsėjo pirmosios šventė. Rugsėjis J. Valutienė, D. 

Genčiuvienė, D. Jonušienė, 

A. Mikuţienė, V. Norvilienė 

1.25. Europos kalbų diena. Rugsėjis J. Darguţienė, B. 

Dapkūnienė, R. 

Malinauskienė, A. 

Mikuţienė, V. Vytuvienė 

1.26. Mokytojų diena (savivaldos). Spalis J. Darguţienė, J. Valutienė, 

D. Genčiuvienė, D. 

Jonušienė, A. Mikuţienė 

1.27. Konkursas „Bebras 2020“ 4 - 8 klasės. Spalis R. Barkauskienė 

1.28. Sveikatingumo dienos renginys. Spalis J. Valutienė 

1.29. Konkursas „Ţiemos fantazija“. Lapkritis R. Barkauskienė 

1.30. Kalėdinis tinklinio turnyras. Lapkritis-

gruodis 

D. Černeckytė 

1.31. Kalėdinis futbolo turnyras su Saugų J. Mikšo 

pagrindine mokykla. 

Gruodis D. Černeckytė 

1.32. Adventinė popietė. Gruodis L. Šepkienė, J. Valutienė, 

D. Genčiuvienė 

1.33. Ikimokyklinio ugdymo grupių kalėdinis 

renginys. 

Gruodis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

1.34. 1-4 klasių kalėdinis karnavalas.  Gruodis Pradinio ugdymo mokytojai 

1.35. 5-10 klasių kalėdinis karnavalas. Gruodis  Mokinių taryba, kuratorė 

2. PROJEKTAI 

2.1. Tarptautinis eTwinning projektas eTwinning 

platformoje „The history of my hometown“ 

(„Mano gimtojo miesto/kaimo istorijos“). 

Per metus D. E. Solovjovienė 

2.2. Knygų skaitymo skatinimo projektas 

mokykloje „Skaitau ir dţiaugiuosi“. (1-10 

klasės). 

Per metus D. E. Solovjovienė 

2.3. Respublikinis pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų projektas „Pradinukai kuria 

pasakas“. 

Per metus D. E. Solovjovienė 

2.4. Šalies vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo 

ţvilgsnis“. 

Per metus R. Malinauskienė 

2.5. Ikimokyklinio ugdymo tarpgrupinis projektas, 

skirtas Uţgavėnių šventei. 

Vasaris Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

2.6. Projektas 5-10 klasėms „Skaitome garsiai“ 

(Organizuoti garsiuosius skaitymus įvairiose 

erdvėse). 

Kovas A. Mikuţienė, B. 

Dapkūnienė 

2.7. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdţiukai“ Kovas A. Motiejauskaitė-Milė, J. 
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tėvų projektas „Pasaka vaikams“. Valutienė 

2.8. Biologijos ir IT mokyklinis integruotas 

projektas  „Lankstinukas“ 7 klasėje. 

Kovas-

balandis 

V. Banionienė, R. 

Barkauskienė 

2.9. IT ir lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis 

integruotas projektas „Klasės knyga“ 6 klasėje. 

Balandis R. Barkauskienė, B. 

Dapkūnienė 

2.10. Ikimokyklinio ugdymo tarpgrupinis projektas 

„Velykų bobutės dovanos“. 

Balandis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

2.11. Ikimokyklinio ugdymo tarpgrupinis projektas 

„Šeimų sąskrydis“. 

Geguţė Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

2.12. Rajoninis dailyraščio uţsienio kalba projektas.  R. Malinauskienė 

2.13. Šalies projektas-akcija „Šok į tėvų klumpes“. Geguţė-

birţelis 

R. Malinauskienė 

2.14. IT ir geografijos projektas „Europos 

valstybės“. 

Spalis-gruodis R. Barkauskienė, R. 

Pociuvienė 

2.15. Ikimokyklinio ugdymo tarpgrupinis rudens 

projektas „Rudenėlio takeliu“. 

Spalis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, J. Valutienė 

2.16. IT ir geografijos projektas „Ţygio maršruto 

aprašymas“ 6 klasėje. 

Lapkritis R. Barkauskienė, R. 

Pociuvienė 

2.17. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boruţėlės“ 

projektas „Seka pasaką mamytė“. 

Lapkritis A. Ţąsytienė, V. Vytuvienė 

2.18. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdţiukai“ 

projektas „Po pasakų skraiste“. 

Lapkritis A. Motiejauskaitė-Milė, J. 

Valutienė 

2.19. Išsipildymo akcija „Pyragų diena“. Lapkritis J. Valutienė 

2.20. Mokyklos erdvių puošimas. Per mokslo 

metus 

J. Alsytė, P. Jančauskienė, 

G. Pečiulis 

3. PARODOS 

3.1. Paroda „Ţiemos pasaka“. Vasaris V. Plieniuvienė 

3.2. Gavėnios laikotarpio stendas – durų puošyba. Kovo 4 sav. L. Šepkienė 

3.3. Velykinės parodos organizavimas 1-4 kl. Balandis D. Jonušienė 

3.4. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdţiukai“ 

paroda „Prikelti antram gyvenimui“. 

Balandis A. Motiejauskaitė-Milė 

3.5. Paroda „Paukščiai grįţta“. Balandis V. Plieniuvienė 

3.6. Profesijos aprašų paroda „Mano svajonių 

profesija“. 

Geguţė R. Malinauskienė 

3.7. Paroda „Rudens spalvos“. Spalis V. Plieniuvienė  

3.8. Projekto „Ţiema“ vaikų darbų paroda. Gruodis A. Montrimienė 

3.9. Advento laikotarpio stendas – durų puošyba. Gruodţio 1 

sav. 

L. Šepkienė 

3.10. Parodų organizavimas „Mokinių darbai“. Per metus V. Norvilienė, J. Valutienė 
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UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PLANAS 

 

Kryptis Priemonė Laikas Atsakingas 

Ugdymo turinio 

programos ir 

ilgalaikiai planai. 

Programų derinimas:  

neformaliojo vaikų švietimo programos, 

individualizuotos ir pritaikytos bendrosios 

programos. 

2020-09-11 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, direktorė 

Ilgalaikių planų derinimas:  

dalykų ilgalaikiai planai, klasių vadovų 

veiklos planai, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo planai. 

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

planų derinimas.  

Programų ir 

ilgalaikių planų 

įgyvendinimas: 

pamokų, renginių, 

neformaliojo vaikų 

švietimo stebėjimas 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas. kartą per 

pusmetį 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Individualizuotų ir pritaikytų bendrųjų 

programų įgyvendinimas. 

2 kartus per 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Prevencinių programų įgyvendinimas. 2 kartus per 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

uţsiėmimai: 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

uţsiėmimų jaunų specialistų ir pirmus 

metus mokykloje dirbančių mokytojų 

veiklos stebėsena. 

3-5 pamokos 

per metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Besiruošiančių atestacijai pedagogų veikla 

(vykdoma pagal mokyklos mokytojų 

atestacijos programą). 

stebimos ne 

maţiau kaip 

4-5 pamokos 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veikla (pamokos, renginiai, neformaliojo 

vaikų švietimo uţsiėmimai ir kitos veiklos). 

 

 

 

 

Stebima ne 

maţiau kaip 

po 2 

kiekvieno 

pedagogo 

pamokas, 

uţsiėmimus 

per metus. 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

veikla. 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Klasių vadovų veiklų stebėjimas ir analizė 

(planuose numatytos ir įgyvendintos bent 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 
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po 2 edukacinės išvykos per mokslo metus, 

internetinėje svetainėje patalpintas išvykos 

aprašymas). 

ugdymui  

Saugaus elgesio instruktaţai mokiniams. 2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

Ugdymo plano 

susitarimų, mokinių 

paţangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

stebėsena. 

Bendrųjų kompetencijų, etninės kultūros, 

sveikatos ugdymo, antikorupcinio ugdymo, 

rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, 

ugdymo karjerai, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos ir kitų prevencinių programų 

integracija (integracinių veiklų fiksavimas 

ilgalaikiuose planuose, elektroniniame 

dienyne). 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Socialinės-pilietinės veiklos susitarimų 

vykdymas. 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

Pamokos, uţsiėmimai, edukacinės veiklos 

įvairiose mokyklos aplinkose, uţ mokyklos 

ribų esančiose aplinkose (fiksavimo 

stebėjimas ilgalaikiuose planuose, 

elektroniniame dienyne, internetinėje 

svetainėje). 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Vertinimo sistemingumas. 

Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos susitarimai dėl vertinimo 

sistemingumo ir daţnumo (patikrinimas 

elektroniniame dienyne).  

2-3 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Mokinių krūvio 

stebėsena ir 

kontrolė. 

Kontrolinių darbų organizavimas ir 

vertinimas (kontrolinių darbų numatymas 

kontrolinių darbų grafike, fiksavimas 

elektroniniame dienyne, mokinių 

informavimas). 

4 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Namų darbų skyrimas (namų darbų apimtis, 

vertinimas, diferencijavimas). 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

Uţduotys mokinių 

ugdymo 

pasiekimams ir 

lygiui nustatyti. 

NMPP organizavimas, vykdymas, prieţiūra. 

 

Balandis-

geguţė 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

 
PUPP organizavimas ir prieţiūra. Geguţė-birţelis 

Anglų kalbos testas 10 klasės mokiniams 

kalbos mokėjimo lygiui nustatyti (pagal ŠMM 

parengtas rekomendacijas). 

Vasaris 

Pedagoginės 

pagalbos mokiniui 

teikimo stebėsena. 

Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi 

spragų.  

Per metus Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  Darbas su gabiais mokiniais.  Per metus 

Olimpiadų organizavimas ir vykdymas. Per metus Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

________________________ 


