
                                                                                                      
 

 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. MOKYKLOS VIZIJA 

 

1. Moderni, atvira kaitai ir inovacijoms mokykla. Pilietiškas, aktyvus, kūrybiškas, sveikas ir 

laimingas vaikas. 

 

II. MOKYKLOS MISIJA 

 

2. Kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo 

programų įgyvendinimas, ugdant bendrąsias vertybines nuostatas. 

 

III. 2017 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2017 m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, numatytas prioritetas – ugdymo(si) proceso kokybė ir kiekvieno 

mokinio asmeninė ūgtis. Strateginiam tikslui ir prioritetui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai 

(ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės paţangos ir mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijų stiprinimas) bei numatytos priemonės 

keturiems uţdaviniams įgyvendinti:  

3.1. Įgyvendinant pirmąjį uţdavinį – plėtoti vaiko individualios paţangos pamatavimą – 

nustatyti 1-10 klasių mokinių mokymosi stiliai, parengti klasių sąrašai su rekomendacijomis „Mokinių 

mokymosi stilių aprašai“, pamokose atsiţvelgta į individualius mokinių poreikius ir galimybes. Atlikti 

tyrimai: „Gerai besimokančių mokinių poreikiai“, „Mokinių ugdymo(si) poreikiai pamokoje“. Didelis 

dėmesys skirtas kiekvieno mokinio asmeninės paţangos pamatavimui, įsivertinimui. Individuali 

mokinio paţanga fiksuota sistemingai, ilgalaikiuose planuose apibrėţti mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimo kriterijai ir formos. Koreguota: „Mokinio asmeninės paţangos įsivertinimo lapas“ – mokiniai 

paţangą įsivertina kas trimestrą, „VIP lapas“ – pagal vertinimo kriterijus mokiniai įsivertina asmenybės 

ir socialinės raidos tobulėjimo faktus kas mėnesį, „Mokinio nepatenkinamo paţymio įvertinimo 

analizės lapas“, kuriame apibrėţtas grįţtamasis ryšys tarp mokinio, mokytojo, tėvų (globėjų, rūpintojų). 

Daţniau nei praėjusiais metais mokinio asmeninė paţanga aptariama su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), klasės vadovu, mokytoju. Rengiami mokinio asmeninės paţangos aplankai, fiksuojama 

kiekvieno mokinio individuali paţanga. Organizuotos pagrindinių dalykų konsultacijos mokiniams, 

apie 5 proc. pagerėjo ţemų ir aukštesnių pasiekimų mokinių individuali paţanga. Pasirenkamųjų 

dalykų, įvairi neformaliojo švietimo veiklų pasiūla, kryptingas ir paveikus veiklos organizavimas 

tenkino daugumos mokinių saviraiškos poreikius. Geriausiai besimokantiems, individualią paţangą 

padariusiems mokiniams, organizuotos trys apskrito stalo arbatėlės, šešios padėkos minutėlės uţ 

pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, varţybose. Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, nagrinėti veiklos rodikliai: 2.4.1. „Vertinimas ugdymui“ ir  2.2.2. „Ugdymo(si) 

organizavimas“, pateiktos išvados ir rekomendacijos, supaţindinta mokyklos bendruomenė, rezultatai 

panaudoti tolimesniam mokyklos veiklos planavimui. NMPP rezultatai aptarti su mokiniais, mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, numatytos gairės mokinių pasiekimams gerinti. 
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3.2. Sistemingai įgyvendintas antrasis uţdavinys - stiprinti pedagogų profesines ir vadybines 

kompetencijas. Didţiausią poveikį pamokos tobulinimui turėjo kvalifikacijos kėlimas, IQES grįţtamojo 

ryšio metodų panaudojimas, kolegialus grįţtamasis ryšys, atvirų pamokų, veiklų stebėjimas, aptarimas, 

dalijimasis gerąja darbo patirtimi, mokinių grįţtamasis ryšys apie pamokos kokybę, mokytojų parengtų 

ir naujai įgytų mokymo(si), IT priemonių naudojimas, įvairių šiuolaikiškų mokymo metodų taikymas, 

pamokų veiklos diferencijavimas skirtingų poreikių, mokymosi stilių ir veiklos tempo mokiniams, 

tarpdalykinė integracija, vykdant ilgalaikius mokyklinius projektus. Pedagogams sudarytos sąlygos  

įgyti naujų ir patobulini turimas kompetencijas. Organizuoti seminarai: A. Šarskuvienės „Sėkminga 

pamoka“, R. Liagienės „Šiuolaikinės pamokos vadyba“, psichologių R. Katauskienės, I. Lukminės 

„Pedagogo asmenybės vaidmuo mokinių mokymosi motyvacijai ir ugdymosi pasiekimams“. Mokytojai 

dalijosi darbo patirtimi, mokėsi vienas iš kito. Vestos, aptartos atviros pamokos mokyklos mokytojams: 

istorijos pamoka 5 klasėje „Lietuvių kovos su Ordinu“, lietuvių kalbos pamoka 6 klasėje „Vargšas 

ţmogus ir velnias“, matematikos pamoka „Dalikliai“, chemijos pamoka 8 klasėje „Dujos. Molinis dujų 

tūris“, lietuvių kalbos pamoka 6 klasėje „Velnias tautosakoje“, muzikos pamoka 9 klasėje „Muzika ir 

mada“, anglų kalbos pamoka 6 klasėje „Sportas, sportiniai ţaidimai“, geografijos pamokos 8 klasėje 

„Azijos gyventojų margumynas“ ir 7 klasėje „Geografinės zonos“, matematikos pamoka „Laipsnių su 

vienodais rodikliais daugyba“, dailės pamoka 6 klasėje „Statika ir dinamika“, šventinis-paţintinis 

rytmetis ikimokyklinės grupės vaikams „Paukštelių sugrįţtuvės“. Atviros integruotos pamokos: 

chemijos-biologijos pamoka 9 klasėje „Kramtomoji guma – kas tai?“, lietuvių kalbos ir matematikos 

pamoka „Skaitvardis. Kiekiniai skaitvardţiai ir jų poskyriai“, anglų kalbos pamoka 6 klasėje „Sportas, 

sportiniai ţaidimai“. Daţniau organizuotos veiklos, pamokos ne mokykloje: Integruota lietuvių kalbos, 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamoka „Laisvei“ 5-10 kl., integruotas matematikos ir dailės 

projektas „Baltos kalėdos“, edukacinė pamoka 5 klasės mokiniams mokyklos bibliotekoje „XX 

amţiaus pradţios Pamario krašto virtuvė“, , Klaipėdos botanikos sode „Paţink-piešk-atspėk“, gyvosios 

archeologijos pamoka 8 klasės mokiniams mokyklos lauko klasėje „Kuršių apranga, papuošalai, 

ginklai“, paţintinės edukacinės išvykos į Klaipėdos Maţosios Lietuvos istorijos muziejų: „Gintaro 

kelias“, „Viduramţių pramogos ir ţaidimai“. 

3.3. Įgyvendintas trečiasis uţdavinys – plėtoti mokyklos bendruomenės narių lyderystę. 

Mokytojai aktyviai bendradarbiavo tarpusavyje, organizavo bendrus teminius uţsiėmimus mokiniams: 

organizuota integruota lietuvių kalbos ir matematikos viktorina „Matematika – tai poezija“, lietuvių 

kalbos mokytoja kartu su informacinių technologijų mokytoja išleido šeštokų kūrybinių darbų aplanką 

„Istorijų skrynelė“, biologijos mokytoja ir informacinių technologijų mokytoja 7, 8 klasėse vykdė 

integruotą projektinę veiklą „Lankstinukas“. Metodinėse grupėse skaityti pranešimai, dalintasi darbo 

patirtimi: „Klasės vadovo veiklos: išvykos, ekskursijos, jų reikšmė ugdymo procese“, „Mokinių 

asmeninės paţangos fiksavimo efektyvumas“, „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės 

anglų kalbos pamokose“, „Refleksija kaip integrali mokymosi mokytis kompetencijos dalis“, 

„Įsivertinimas geografijos pamokoje“. Informatikos mokytoja organizavo praktinę veiklą mokytojams 

„Dokumentų bendrinimas“. Ikimokyklinio ugdymo „Pelėdţiukų“ grupės vaikai, jų tėveliai dalyvavo 

Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų folkloro festivalyje „Virš marių saulelė, o širdy – giesmelė“, anglų 

kalbos mokytoja organizavo integruotą kalbų popietę „Velykų papročiai ir tradicijos“, kurioje dalyvavo 

ir Šilutės rajono Usėnų pagrindinės mokyklos mokiniai. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje 

dalyvauta iliustruoto dailyraščio parodoje „Pilys ir piliakalniai“. Organizuotas solidarumo bėgimas 

„Gelbėkit vaikus“, „Išsipildymo akcija 2017 – Pyragų diena“. Visa mokyklos bendruomenė buvo 

skatinama dalintis iškeptais pyragais ir aukoti pinigus sergantiems vaikams.  Po mokyklos išorės 

vertinimo buvo suburta darbo grupė tobulinimo planui rengti, sudaryta ugdymo kokybės gerinimo 

grupė, numatytos ir įgyvendinamos priemonės tobulintiniems mokyklos veiklos aspektams gerinti. 

Įgyvendinus patyčių ir smurto mokyklose prevencinę programą Olweus, nuo 2017 m. kovo mėn. 

pradėta įgyvendinti Olweus programos kokybės uţtikrinimo sistema (OPKUS). Toliau skatinta 

pedagogų lyderystė, sudarytos trys MSG (mokymosi ir supervizijų grupės), kurioms vadovavo šeši 
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vadovai: mokytojai-lyderiai. Vadovaudamiesi OPKUS standartu, mokyklos bendruomenės nariai 

nuosekliai laikėsi Olweus patyčių prevencijos programos nuostų ir uţtikrino programoje taikomų 

priemonių tęstinumą. Toliau įgyvendinamos tarptautinės  vaikų socialinių gebėjimų programos „ZIPIO 

DRAUGAI“, kuri skirta priešmokyklinės grupės vaikams,  „OBUOLIO DRAUGAI“ – 2 klasės 

mokiniams. Mokykla įgyvendina programos Erazmus+ tarptautinį projektą „Socialinės atskirties 

maţinimas per verslumą ir savanorystę“ (mokykla projekto koordinatorė), kartu su šalimis partnerėmis 

Italija, Rumunija, Turkija  vykdė projekto veiklas, kurios buvo skirtos „Europiečių verslumo metams“, 

mokiniai ugdėsi verslumo įgūdţius. Įvyko 2 mokinių mobilumai: Italijoje ir Rumunijoje. Lygiagrečiai 

su Erasmus+ projektu buvo vykdomas tas pats projektas ir eTwinning platformoje. Sudarytos sąlygos 

įgyvendinti Vaikų vasaros poilsio socializacijos projektą – stovyklą „Vasaros šypsena“, organizuojama 

jau 10 metus. Dalyvavome respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo ţvilgsnis“, 

respublikiniame ekologiniame kūrybiniame projekte „Mano draugas – vanduo“. Aktyviai dalyvavome 

nacionaliniame projekte „Paţink valstybę“, kurio metu buvo įgyvendinamos pilietinės iniciatyvos. 

Darbo grupė bendradarbiaudama su Šilutės Ţibų pradinės mokyklos ir Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo 

pagrindinės mokyklos komandomis parengė ES projektą pagal programą „Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklos veiklos tobulinimas“. Deja, projektui įgyvendinti finansavimas nebuvo skirtas.  

Mokykloje vykdyti aplinkos graţinimo projektai: parengta dekoratyvinė virvių siena „Medis“, medinės 

kolonos raiţiniai „Baltų ţenklai“. 

3.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uţdavinį – gerinti bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir stiprinti partnerystę su socialiniais partneriais. Organizuota aktyvi profesinio orientavimo 

veikla, paţintinės išvykos į tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietes. Mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) surengti visuotiniai bei klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, 

organizuotos atvirų durų savaitės. Ikimokyklinio ugdymo grupių tėvams organizuojami atskiri grupių 

susirinkimai. Suteikta galimybė dalyvauti mokyklos renginiuose: Amatų verslumo dienoje „Kaziuko 

mugė“, Išsipildymo akcijoje ,,Pyragų diena“, „Sulčių fiestoje“, „Pavasario lygiadienio šventėje“,  Kovo 

11-osios koncerte “Dainuoju Lietuvą kaip dţiaugsmą...“, Šeimos dienoje „Šypsenos“, Abėcėlės 

šventėje, Adventiniame rytmetyje „Sušildyk gerumu“, klasių išvykose ir ekskursijose. Pagerintas tėvų 

(globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas, mokyklos internetiniame puslapyje pateiktos nuorodos 

tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiomis temomis. Organizuotas susitikimas su būsimų pirmokų 

tėvais. Su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) probleminiai klausimai svarstyti mokyklos Vaiko 

gerovės komisijoje. Vykdant tėvų pedagoginį švietimą, skatinant tėvus padėti vaikui mokytis, apie 40 

proc. tėvų pradėjo rašyti pozityvius komentarus mokinio  asmeninės paţangos įsivertinimo lapuose. 

Pagerėjo NMPP, PUPP lietuvių k. ir matematikos mokinių rezultatai. Neliko antramečiaujančių 

mokinių. Sumaţėjo mokinių, keliančių elgesio problemas, susijusias su prastu mokymusi. Mūsų 

partneris – Šilutės rajono savivaldybės  Visuomenės sveikatos biuras, kartu organizuotas dienos 

renginys „Sulčių fiesta“, mokiniai, kurie spaudė sultis, apdovanoti biuro dovanėlėmis.  Organizuotos 

paţintinės ekskursijos į Šilutės priešgaisrinės tarnybos Saugų ugniagesių komandos skyrių. Minint 

tarptautinę tolerancijos dieną, svečiavosi Saugų vaikų globos namų auklėtiniai. Gauta Adamkiados 

Padėka mokyklos kolektyvui uţ nuoširdų darbą prisidedant prie šventės surengimo pagerbiant Jo 

ekscelencijos Valdo Adamkaus ir jo ţmonos Almos Adamkienės atliktus ir atliekamus kilnius darbus 

Lietuvai ir jos ţmonėms. Su F. Bajoraičio bibliotekos filialo darbuotojais organizuoti bendri renginiai, 

parodos. Bibliotekoje kartu su kaimo bendruomene organizuotas edukacinis uţsiėmimas „Mezgame 

pirštais“, literatūrinė popietė „Tautos papročiai ir tradicijos kalboje“, literatūrinis rytmetis „Šimtaeilis 

Lietuvai“, surengta mokinių kūrybinių darbų paroda „Modernusis menas“, organizuotas paţintinis-

informacinis renginys „Karjeros savaitė 2017“. Ikimokyklinio ugdymo „Pelėdţiukų“ grupė parengė 

vaidinimą „Dangus griūva“ ir jį rodė Šilutės senelių globos namų gyventojams. Nuolat vykdoma 

sklaida mokyklos internetinėje svetainėje, rajono spaudoje. 

4. Sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose, konkursuose, 

olimpiadose. Dalyvauta 6 rajono olimpiadose, laimėtos 3 prizinės vietos: 5-8 klasių mokinių 
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matematikos olimpiadoje antra vieta (1 mokinys), 6-12 kl. mokinių geografijos olimpiadoje „Mano 

gaublys“ uţimta 3 vieta (1 mokinys), 3-4 klasės matematikos olimpiadoje 1 vieta (1 mokinys). 

Respublikiniame konkurse „Kuriu ateities Europą“ laimėta 3 vieta (1 mokinys), konkurse „Peizaţas – 

rudens spalvos“ – pirma vieta (1 mokinys), tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 

24 mokiniai, iš jų 3 mokiniai pateko į rajono mokinių dešimtuką. „Olympis 2017 – Pavasario sesija“ 

dalyvavo 7 mokiniai, gautos 2 padėkos, 13 diplomų, 2 medaliai. Rajono gamtos mokslų ir matematikos 

konkurse „Praktinių ţinių labirintas“ laimėta 2 vieta,  rajono 5-8 klasių mokinių matematikos 

viktorinoje „Mąstyk, skaičiuok, spėk“ uţimta trečia vieta, rajono informacinių technologijų viktorinoje 

“Ram‘ukai“ – pirma vieta (du mokiniai) ir trečia vieta (1 mokinys). Geri mokinių pasiekimai 

tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“. Rajono mokinių meninio 

skaitymo konkurse 2 vieta (1 mokinys), pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Knyga, 

kuri mane augina“ laimėta nominacija – drąsiausiam dalyviui (1 mokinys). Respublikiniame vertimų 

projekte „Tavo ţvilgsnis“ iš anglų kalbos 1 vieta (1 mokinys). 

Geri mokinių sportiniai rezultatai. Sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti rajono, respublikos bei 

tarptautinėse  varţybose. Lietuvos lengvosios atletikos rudens pirmenybėse 1 v. - 2 mok., 2 v. – 1 mok., 

3 v. - 1 mok. Pabaltijo lengvosios atletikos mačas (Lietuvos rinktinėje 1 mokinys – 5 vieta), 

tarptautinės metimų varţybos Latvijoje - 2 pirmos vietos, „Ţemaitijos taurė 2017“ lengvosios atletikos 

varţybos - 1 mok. – 1 v., 2 mok. – 3 v., tarptautinis metimų festivalis „Rokiškis 2017“ – 1 mok. - 1 v., 

Lietuvos lengvosios atletikos pavasario pirmenybės - 4 mok. – 1 v., Lietuvos metimų trikovės varţybos 

– 1 mok. – 1 v., Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybės - 1 mok. – 1 v., 1 mok. – 2 v., 1 mok. – 

3 v., Apskrities „Minijos nafta 2017“ krepšinio turnyras – 1 v., rajono lengvosios atletikos pirmenybės 

- 1 v.-8 mok., 2 v.–6 mok., 3 v.-10 mok., Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos varţybos - 1v.–5 

mok., 2 v.–2 mok., 3 v. – 1 mok., „Viduklės pavasaris“ lengvosios atletikos varţybos - 1v.-2 mok., 2v.-

1 mok., 3 v. – 3 mok., sporto ir meno šventėje „Adamkiada 2017“ - 3v. -1 mok. 

5. Nors ir didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių lankomumo kontrolei, tačiau, palyginus su 

praėjusiais mokslo metais, mokinių lankomumas pablogėjo. 2015-2016 m. m.  praleistos 5667 

pamokos, 2016-2017 m. m. – 7003 pamokos, 1336 pamokomis daugiau negu praėjusiais metais. 

Daugiausia pamokų praleista dėl ligos. Sumaţėjo be pateisinamos prieţasties praleistų pamokų 

skaičius. Mokiniai skatinami lankyti mokyklą. Po trimestrų, pusmečių, mokslo metų gale uţ gerą 

mokyklos lankymą įteikiami mokyklos padėkos raštai, pagiriami mokyklos stende, mokyklos 

internetinėje svetainėje. Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje svarstomi mokinių lankomumo klausimai, 

priimami nutarimai dėl mokyklos lankomumo gerinimo. 

6. 2016-2017 m. m. mokyklos paţangumo vidurkis – 7,38, aukštesnis 0,25 dalimis nei praėjusių 

metų. Mokyklos paţangumo kokybė pagerėjo 4,48 proc.. Palyginus su praėjusiais metais neliko 

nepaţangių mokinių, geresni NMPP matematikos rezultatai: 6 klasėje pagerėjo 14,9 vidurkiu, 8 klasėje 

- 14,7 vidurkiu,  rašymo rezultatai: 4 klasėje - 23,9 vidurkiu, 6 klasėje – 23,9 vidurkiu, 8 klasėje – 17,3 

vidurkiu. Aukštesni negu praėjusiais metais 6 ir 8 klasės matematikos rezultatai lyginant skirtingų 

vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus. 5 proc. pagerėjo ţemų ir aukštesnių pasiekimų mokinių 

individuali paţanga. 94 proc. 5-10 kl. mokinių nuolat fiksavo savo asmeninę paţangą, nusimatė 

priemones paţangos gerinimui, išsikėlė lūkesčius mokslo metams. 

7. Dešimt 10 klasės mokinių įgijo pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus, 1 mokinys įgijo 

pagrindinio ugdymo pasiekimų paţymėjimą.  

7.1. pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykas 
2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 

Dalyvavo Vidurkis Dalyvavo Vidurkis 

Matematika 6 3,8 10 4,6 

Lietuvių k. 6 5,5 10 6,2 
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2016-2017 m. m. pagerėjo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Palyginus su praėjusiais mokslo 

metais lietuvių kalbos PUPP vidurkis pakilo 0,7 dalimis, o matematikos – 0,8 dalimis.  

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

mokyklose (9 mok.), 1 mokinys nesimoko (išvyko į uţsienį). 

8. 2017 m. uţdavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė leidţia daryti išvadą, kad 

mokyklos 2017 metų veiklos planas įgyvendintas 95 proc., pasiekti rezultatai vertinami gerai. 

 

IV. MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS 
 

9. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

  

V. 2018 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 
 

10. Ugdymo(si) rezultatų kokybė, kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis ir vaiko gerovės 

uţtikrinimas.  
 

VI. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

11. Metiniai veiklos tikslai ir uždaviniai: 

11.1. Pamokos vadybos tobulinimas, siekiant mokinio mokymos(si) suasmeninimo. 

11.1.1. Gerinti asmeninius mokinio mokymosi ir kitų veiklų pasiekimus ir paţangą. 

11.1.2. Stiprinti pedagogų profesines ir vadybines kompetencijas. 

11.2. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijų stiprinimas.  

11.2.1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę, bendradarbiavimą.  

11.2.2. Telkti tėvus (globėjus, rūpintojus) bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant aktyvaus 

dalyvavimo mokyklos gyvenime. 

 

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

11.1.1. Gerinti asmeninius mokinio mokymosi ir kitų veiklų pasiekimus ir paţangą 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Ugdomojo konsultavimo 

organizavimas. 

Dalykų mokytojai per metus 3-6 proc. gerės ţemų ir 

aukštesnių pasiekimų mokinių 

individuali paţanga.  

2. Tyrimas „Mokinių ugdymo(si) 

poreikiai pamokoje“. 

UKG (ugdymo 

kokybės 

gerinimo) grupė 

kovas-

balandis 

Mokytojai organizuos 

mokymą(si) atsiţvelgdami į 

kiekvieno vaiko individualias 

galimybes, interesus, siekius, 

tempą. 

3. Gerai besimokančių mokinių 

poreikių nustatymas.  

UKG (ugdymo 

kokybės 

gerinimo) grupė 

kovas-

balandis 

Kiekvienas mokytojas pamokoje 

numatys mokymosi ţingsnius 

(asmeninę ūgtį) pagal gabių 

vaikų poreikius ir gebėjimus. 

4. Ilgalaikių planų koregavimas. Mokytojai birţelis-

rugsėjis 

Suplanuotos 2-3 pamokos 

mokyklos edukacinėse erdvėse 

ir uţ mokyklos ribų esančiose 

aplinkose. Mokytojų susitarimai 

dėl dalykų integravimo skatins 

mokinių motyvaciją, gerės 

pasiekimai, paţanga. 
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5. Mokinio dalyko asmeninės 

paţangos aplanko rengimas. 

Mokytojai per metus Visi mokytojai rengs kiekvieno 

mokinio asmeninės paţangos 

aplanką, pamokoje fiksuos 

kiekvieno mokinio asmeninę 

paţangą. Mokinio asmeninę 

paţangą aptars su mokiniu, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais), 

klasės vadovu, numatys 

tolimesnę mokinio asmeninę 

ūgtį. 

6. Mokinių asmeninės paţangos 

(veiklos) įsivertinimas. 

Klasių vadovai per metus 100 proc. mokinių  savo 

asmeninę paţangą kas mėnesį, 

po trimestrų fiksuos mokinio 

asmeninės paţangos 

įsivertinimo lapuose, nusimatys 

priemones paţangos gerinimui, 

aptars su klasės vadovu, tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

7. Pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos efektyvumas mokinio 

individualiai paţangai. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

per metus Gerės ugdymo proceso kokybė, 

bus skatinama mokinio 

individuali paţanga. 

8. Ugdomosios veiklos prieţiūra  

(4 priedas). 

Administracija per metus 90  proc. įgyvendintas 

ugdomosios veiklos prieţiūros 

planas. 

9. 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. 
10.  Dalyvavimas rajono, 

respublikos ar tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose, varţybose, 

parodose ir kt. 

Dalykų mokytojai per metus Gabūs ir talentingi mokiniai 

dalyvaus rajono, respublikos, 

tarptautiniuose renginiuose. 

Bent 4-6 mokiniai uţims 

prizines vietas olimpiadose, 

konkursuose, parodose. 

Individualiose sportinėse 

varţybose – 3-5 mokiniai, 

komandinėse – bent 2-3 prizinės 

vietos.  

11. Veiklos rodiklių „1.2.1. 

Mokinio pasiekimai ir 

paţanga“ ir  „2.1.3. 

Orientavimasis į mokinių 

poreikius“ vertinimas.  

Pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupės. 

sausis-

birţelis 

Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos, 

supaţindinta mokyklos 

bendruomenė. Rekomendacijos 

naudojamos mokyklos veiklos 

planavime. 

12. NMPP  duomenų  naudojimas 

individualios mokinio 

paţangos siekiui. 

Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai 

per metus  Vertinimo informacija bus 

naudojama analizuojant mokinių 

paţangą. Gautas grįţtamasis 

ryšys mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 80 proc. mokytojų 

mokinių paţangumui gerinti 
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savo pamokose naudos NMPP 

testų uţduotis. 20 proc. mokinių 

darys paţangą, gerės 

individualūs pasiekimai.  

13. Kiekvieno mokinio asmeninės 

paţangos skatinimas. 

Administracija po trimestrų, 

pusmečių, 

metų gale 

Geriausiai besimokantiems, 

individualią paţangą 

padariusiems mokiniams, 

organizuotos 3 apskrito stalo 

arbatėlės.  

14. Kiekvieno mokinio asmeninės 

ūgties skatinimas. 

Dalykų, 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

per metus Sudarytos sąlygos mokinių 

lyderių veiklai, aktyvi mokinių 

taryba (per metus 5 - 6 

renginiai). Kartą per trimestrą 

padėkos minutės uţ gerus 

olimpiadų, konkursų, varţybų 

rezultatus, aktyvią veiklą 

mokykloje. 

 

11.1.2. Stiprinti pedagogų profesines ir vadybines kompetencijas. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Pamokų stebėjimas ir 

aptarimas „Kolega-kolegai“. 

Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

grupių vadovai 

per metus Kiekvienas mokytojas per 

metus stebi ir vertina 3-5 

kolegų pamokas. Mokytojai 

mokosi kolegialiai, dalijasi 

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. Emocinis mokinių ugdymas.  Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

per metus Įgytos ţinios smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos, 

konfliktų valdymo, mokinių 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo srityse. 

4. Paskaitos, seminarai: 

1. „Kiekvieno mokinio 

paţangos ir pasiekimų 

pamatavimas pamokoje“ 

2. „Darbas su vaikais, turinčių 

elgesio sunkumų“ 

(psichologas, psichodramos 

terapeutas Evaldas Karmaza). 

3. „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais“. 

(psichologas, psichodramos 

terapeutas Evaldas Karmaza). 

Administracija  

birţelis 

 

 

 

balandis 

 

 

lapkritis 

 

Mokytojai įgis naujų ir 

patobulins turimas 

kompetencijas. 

5. Pedagogo profesinės 

kompetencijos tobulinimo 

refleksija. 

Mokytojai birţelis Iki birţelio mėnesio 

pedagogai parengs savo 

veiklos įsivertinimo lapus. 
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Birţelio mėnesį kartu su 

administracija individualiai 

aptars veiklos sėkmes, 

nesėkmes ir numatys 

tobulėjimo kryptis. 

6. Forumas „Pamokos kokybė 

paremta inovatyviais metodais“ 

UKG (ugdymo 

kokybės 

gerinimo) grupė 

spalis Dalyvaus mokyklos 

partnerės. Mokyklų atstovai 

(2-4 mokytojai) dalinsis 

gerąja darbo patirtimi apie 

savo praktikoje taikomus 

šiuolaikinius mokymo(si) 

metodus ir būdus, mokinių 

paţangos stebėjimo būdus. 

7. Praktinis uţsiėmimas 

„Inovatyvių-sėkmingų 

mokymo(si) metodų krepšelis“. 

Metodinės grupės birţelis Bus kaupiamas „Inovatyvių-

sėkmingų mokymo(si) 

metodų krepšelis“. Praktinio 

uţsiėmimo metu kiekvienas 

mokytojas pristatys po 2-3 

sėkmingiausius metodus 

naudojamus savo pamokose. 

8. Metodinė diena 

„Diferencijuotos mokomųjų 

dalykų medţiagos 

sisteminimas“. 

Metodinės grupės, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

administracija, 

mokytojai 

spalis Mokytojai pristatys savo 

gerąją darbo patirtį, vyks 

diskusija, kaip gerinti 

pamokos kokybę. Dalyvaus 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

atstovai, 5-10 klasių mokinių 

atstovai. 90 proc. mokytojų, 

pagilinę savo pedagogines 

kompetencijas, įgytus 

praktinius įgūdţius taikys 

organizuodami ugdymo 

procesą. 

9. Metodinė valanda „Mokinių 

vertinimo ir įsivertinimo 

metodai pamokoje“. 

Metodinės grupės, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

administracija, 

mokytojai 

balandis 

10. OPKUS įgyvendinimas 

klasėse, klasės valandėlių 

organizavimas.  

Klasių vadovai per metus Maţės patyčių, gerės emocinė 

atmosfera. Programoje dalyvaus 

100 proc. 3-10 klasių mokinių. 

11. Tarptautinių programų „Zipio 

draugai“, „Obuolio draugai“ 

įgyvendinimas. 

V. Plieniuvienė, 

D. Jonušienė 

 

sausis-

geguţė 

Socialinių įgūdţių programoje 

dalyvaus 100 proc. 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikų ir 3 klasės mokinių. 

12. Seminarai ir mokymai pagal 

dalykines kompetencijas 

naudojantis www.pedagogas.lt 

Mokytojai per metus 80 proc. mokytojų patobulins 

dalykines kompetencijas. 

13. Pedagogų savišvieta pamokos 

tobulinimui panaudojant IQES 

online sistemos bibliotekoje 

pateiktas metodines 

rekomendacijas. 

Pedagogai per metus 80 proc. pedagogų susipaţins su 

pateiktų metodų rinkiniais ir 

panaudos pamokos tobulinimui.   
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11.2.1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę, bendradarbiavimą.  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1. Mokyklos veiklos tobulinimo 

plano įgyvendinimas. 

Administracija, 

UKG, metodinės 

grupės 

per metus 85 proc. įgyvendintos mokyklos 

veiklos tobulinimo plane 

numatytos priemonės. 

2. Pilietinės iniciatyvos ir akcijos. Mokytojai, klasių 

vadovai 

per metus Suteikta mokiniams galimybė 

atskleisti individualius 

gebėjimus bendradarbiaujant, 

ugdant kūrybiškumą, 

pilietiškumą, lyderystę. 88 proc. 

mokinių dalyvaus pilietinėse 

iniciatyvose ir akcijose. 

3. 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. 

4. Programos Erasmus+ projektas 

Nr. 2012-1-LT01-KA2019-

023126_1 „Socialinės atskirties 

maţinimas per verslumą ir 

savanorystę“. Mokykla projekto 

koordinatorė, 2 šalys partnerės: 

Italija, Rumunija. 

Darbo grupė sausis-

birţelis 

Įgyvendinta 80 proc. Erasmus+ 

projekto numatytų veiklų: 

tarptautiniai vizitai, produktų 

kūrimas, sklaida, vertinimas, 

video konferencijos. Projekte 

dalyvaus apie 85 proc. 5-10 

klasių mokinių. 

5. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas.  

UK 

R. Malinauskienė 

per metus Parengtas ir įgyvendintas 

profesinio orientavimo planas. 

Organizuotos išvykos, renginiai. 

Veiklose dalyvaus apie 80 proc. 

mokinių. 

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

uţtikrinimo klausimai. 

7.  Prevencinių veiklų 

įgyvendinimas. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė, klasių 

vadovai 

per metus Pagerės mokyklos 

mikroklimatas. 90 proc. mokinių 

dalyvaus mokyklos, rajono, 

šalies prevenciniuose 

renginiuose. 

8. 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. 

9. 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) bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant aktyvaus 

dalyvavimo mokyklos gyvenime. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Mokinių, tėvų (globėjų, Administracija birţelis Išskirtos gairės mokyklos 
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rūpintojų), mokytojų apklausos 

„Mokyklos veiklos kokybė“ 

apibendrinimas. 

veiklos tobulinimui. 

2. „OPKUS (OLWEUS 

programos kokybės 

uţtikrinimo sistemos) mokinių 

(elektroninės) apklausos 

rezultatų pristatymas. 

Pavaduotoja vasaris-kovas 60 proc. mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susipaţins su patyčių 

situacija mokykloje, teiks 

pasiūlymų dėl situacijos 

gerinimo. 

3. Mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) idėjų pasiūlymų 

dėţutė. Diskusija „Ko reikia 

mūsų tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

Administracija lapkritis Skatinama tėvų (globėjų, 

rūpintojų) aktyvesnis 

dalyvavimas mokyklos 

gyvenime. 

4. 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. 

5. Paskaitos tėvams (globėjams, 

rūpintojams). Pedagoginės ir 

psichologinės pagalbos 

efektyvumas mokinio 

individualiai paţangai. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

per metus Gerės mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas, 

švietimas ir bendradarbiavimas. 

6. Atvirų durų dienos, renginiai 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Administracija, 

klasių vadovai 

kovas, spalis Atvirų durų dienose, renginiuose 

dalyvauja ne maţiau kaip 50 

proc. mokinių tėvų. 

7. Mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir mokinių 

nuomonės (pagal NMVA 

paţangos anketą) apie mokyklą 

pristatymas. 

Administracija spalis Tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokinių  anketose išskirtos 

stiprybės ir silpnybės, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos 

veikloms tobulinti. 

 

12.4. Posėdţiai: 

Posėdžių 

organizatorius 
Posėdžių temos Data Atsakingas 

 

Mokytojų 

taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 1-4 klasių I-ojo pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

1.2. 2018 metų mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.3. Atliktų tyrimų pristatymas: „5-10 klasių 

mikroklimato rezultatai“, „Mokymosi stilių 

nustatymo rekomendacijų teikimas“. 

 

Sausis 

 

Pavaduotoja 

ugdymui, psichologė-

asistentė, pradinių 

klasių mokytojai 

2.1. 5-10 klasių mokinių II-ojo trimestro 

paţangumo ir lankomumo rezultatų 

aptarimas. 

2.2. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių 

mokymosi paţanga, pasiekimai ir sunkumai. 

2.3. Pranešimas „Netinkamo elgesio tikslai“. 

Kovas Pavaduotoja 

ugdymui, klasių 

vadovai, psichologė-

asistentė 

 

3.1. Tyrimo „Mokinių ugdymo(si) poreikiai Balandis UKG (ugdymo 
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pamokoje“ pristatymas. 

3.2. Gerai besimokančių mokinių poreikių 

nustatymo apibendrinimas. 

3.3. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 5-10 

klasių mokinių nuomonės apie mokyklą 

pristatymas. 

3.4. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

efektyvumas mokinio individualiai paţangai. 

kokybės grupė), 

pavaduotoja 

ugdymui, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

4.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

ugdymosi pasiekimai. 

4.2. 1-4 klasių mokinių ugdymosi rezultatai, 

kėlimas į aukštesnes klases. 

4.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, rekomendacijos. 

Geguţė Pavaduotoja 

ugdymui, veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupių pirmininkai 

5.1. 5-9 klasių mokinių kėlimas į aukštesnes 

klases. Dešimtos klasės mokinių išsilavinimo 

paţymėjimų išdavimas. 

5.2. PUPP rezultatų analizė. 

Birţelis Pavaduotoja 

ugdymui, klasių 

vadovai 

6.1. Pedagoginio krūvio 2018-2019 m. m. 

projekto aptarimas. 

6.2. Mokyklos ugdymo plano 2018-2019 m. 

m. projekto aptarimas, nutarimų priėmimas. 

6.3. Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų apklausos „Mokyklos veiklos 

kokybė“ apibendrinimas. 

Birţelis Pavaduotoja ugdymui  

7. 1. Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

7.2. Dalyvavimo mokyklinėse ir rajono 

olimpiadose bei kituose renginiuose 

apibendrinimas. 

Rugpjūtis Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui  

8.1. Pasirengimas mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimui. 

8.2. OPKUS (OLWEUS programos kokybės 

uţtikrinimo sistema) įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

Spalis Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

9. 2018 m. NMPP rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

Lapkritis Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

10.1. I-ojo trimestro rezultatų analizė. 

10.2. 2018 m. veiklos plano analizė, 2019 

metų tikslai, uţdaviniai, veiklos planavimas. 

10.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2019-

2021 m. programos svarstymas. 

Gruodis Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

 

Mokyklos 

taryba 

1.1. 2018 m. mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.2. Mokyklos vadovo 2017 m. veiklos 

ataskaitos pristatymas. 

1.3. Mokyklos lėšų panaudojimas.  

Sausis Mokyklos tarybos 

pirmininkė, direktorė 

2.1. Mokinių elgesio taisyklių perţiūrėjimas ir Balandis Mokyklos tarybos 
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pasiūlymų teikimas. 

2.2. Mokyklinės uniformos dėvėjimo 

problema. 

pirmininkė, Tėvų 

komiteto nariai 

3.1. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

uţsakymas. 

3.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, išvados. 

3.3. Mokyklos 2018-2019 m. m. ugdymo 

plano svarstymas, nutarimų priėmimas.  

3.4. Mokinių neformaliojo vaikų švietimo 

būrelių ir kitų pasiūlų pasirinkimas. 

Birţelis Raštvedė, 

pavaduotoja 

ugdymui, mokyklos 

tarybos pirmininkė 

4.1. Mokyklos 2018-2020 m. strateginio 

veiklos plano svarstymas. 

4.2. Mokyklos dalyvavimo prevencijos 

programose aptarimas. 

4.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

planavimas. 

Rugsėjis  Mokyklos tarybos 

pirmininkė 

 

5.1. Mokyklos tarybos 2018 m. veiklos 

apibendrinimas. 

5.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2019-

2021 m. programos svarstymas. 

5.3. Mokyklos tarybos 2018 m. veiklos 

analizė. Veiklos plano 2019 m. sudarymas. 

Gruodis Mokyklos tarybos 

pirmininkė 

 

 

 

 

VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

1. Pranešimas „Mokymo metodai ir būdai“. 

2. Apskritojo stalo diskusija „Mokinių individualios 

paţangos vertinimas, pasiekimų gerinimas, 

mokymosi problemos“. 

Vasaris 

L. Šepkienė, 

V. Norvilienė 

2. 

Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Muzikos pamoka 8 klasėje. 

2. Anglų kalbos pamoka 7 klasėje. 

3. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 7 klasėje. 

4. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 7 klasėje. 

5. Vokiečių kalbos pamoka 6 klasėje „Pirštininių 

lėlių teatro panaudojimo galimybės pamokoje“. 

Vasaris 

Balandis 

Kovas 

Spalis 

Lapkritis 

J. Valutienė 

J. Darguţienė 

A. Mikuţienė 

B. Dapkūnienė 

R. Malinauskienė 

3. 

Atvirų – integruotų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Istorijos ir matematikos pamoka 5 klasėje 

„Romėniški skaičiai“. 

 

Vasaris 

 

 

V. Beresnienė, A. 

Montrimienė 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2018 metų veiklos plano 

1 priedas 
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2. Muzikos ir matematikos pamoka 7 klasėje. 

 

3. Dailės ir lietuvių kalbos pamoka 6 klasėje „Velykų 

papročiai, tradicijos. Margučių puošyba“. 

4. Geografijos ir biologijos pamoka 7 klasėje. 

Balandis 

 

Kovo 23 d. 

 

Spalis 

J. Valutienė, A. 

Montrimienė 

P. Jančauskienė, B. 

Dapkūnienė 

R. Pociuvienė, 

V. Banionienė 

4. 
Metodinė valanda  „Mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo metodai pamokoje“. 

Balandis 

 

V. Norvilienė 

5. 

Metodiniai pranešimai: 

1. „Mąstymo ţemėlapiai geografijos pamokose“. 

2. „Mokinių veiklos diferencijavimas pamokoje“. 

 

Birţelis 

Spalis 

 

R. Pociuvienė 

B. Dapkūnienė 

6. 

Praktinė veikla mokytojams: 

1.  „Web 2.0 įrankis – testų kūrimas“. 

2. „Inovatyvių – sėkmingų mokymo(si) metodų 

krepšelis“. 

 

Balandis 

Birţelis 

R. Barkauskienė, 

visi metodinės grupės 

nariai 

7. 

NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas mokinių individualiai 

paţangai, pasiekimams gerinti. 

 

Lapkritis 

V. Norvilienė, 

Visi metodinės 

grupės nariai  

8. 
Kolegialus grįţtamasis ryšys, pamokų stebėjimas 

„Kolega-kolegai“. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi.  
Per metus  

Metodinės grupės 

nariai 

9.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

10. 
Metodinės grupės metų veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2019 m. 
Gruodis V. Norvilienė 

 

 

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

 

Laikas Atsakingas 

1. 1. Pranešimas „Mokinių mokymosi sunkumai ir 

pagalba“. 

2. „Mano sėkmingiausi mokymo metodai pamokoje“. 

(Kiekvienas mokytojas pristato po du mokymo 

metodus). 

Vasaris R. Jankauskaitė 

 

 Pradinėse klasėse 

dirbantys mokytojai 

2. 1. Diskusija „Integraciniai ryšiai pamokoje“. 

2. Kolegialios patirties sklaida (OPKUS, programų 

„Obuolio draugai, „Zipio draugai“ įgyvendinimas“. 

Balandis Z. Čekienė 

3. Diskusija „Mokinių pasiekimų gerinimas, 

individualios paţangos stebėjimas ir vertinimas, 

mokinių įsivertinimo metodai pamokoje“.  

Birţelis Z. Čekienė 

4. Atvirų pamokų, veiklų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Atvira veikla priešmokyklinėje grupėje. 

2. Lietuvių kalba 1 klasėje. 

 

Kovas 

Balandis 

 

V. Plieniuvienė 

J. Kaminskas 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2018 metų veiklos plano 

2 priedas 
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3. Matematika 2 klasėje. 

4. Matematika 1 klasėje. 

5. Matematika 3 klasėje. 

Balandis 

Lapkritis 

Balandis 

Z. Čekienė 

M. Keblytė 

D. Jonušienė 

5. 1. Pranešimas „Logopedinių priemonių panaudojimo 

galimybės lietuvių kalbos pamokose“. Dalijimasis 

darbo patirtimi. 

2. Diskusija „Diferencijavimas pamokoje. 

Diferencijuotos mokomųjų dalykų medţiagos 

sisteminimas.“ 

Spalis A. Kazakevičienė 

 

Z. Čekienė 

6. 1. NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas mokinių individualiai 

paţangai, pasiekimams gerinti. 

2. Pranešimas „Pagalbos galimybės aktyvumo ir 

dėmesio sunkumų turintiems vaikams“. 

Lapkritis Z. Čekienė, M. 

Keblytė 

 

J. Barškietienė 

7. Kolegialus grįţtamasis ryšys, pamokų stebėjimas 

„Kolega-kolegai“. Dalijimasis gerąja darbo patirtimi.  
Per metus  

Metodinės grupės 

nariai 

8. 

 Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

9. Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos plano gairės 2019 m. 

Gruodis Z. Čekienė 

 

 

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

1. Apskritojo stalo diskusija „Mokinių uniformų 

dėvėjimo problemos“. 

2. Klasės vadovo veiklos kryptys, siekiant visybiško 

ugdytinio asmenybės augimo. 

Vasaris 
B. Dapkūnienė, visi 

klasių vadovai 

2. 

Diskusijos: 

1.  „OPKUS įgyvendinimas klasių valandėlių metu“. 

2. „Auklėtinių asmeninės paţangos įsivertinimas“. 

Balandis 
B. Dapkūnienė, visi 

klasių vadovai 

3. Pranešimas „Kaip paţinti vaiką“. Birţelis M. Andriušienė 

4. 
1. Pranešimas „Kodėl neklauso vaikai?“. 

2. Diskusija „Mokinių saugumas mokykloje“. 
Rugsėjis 

B. Dapkūnienė, J. 

Barškietienė 

5. 

1. NMPP klausimynų  apie ugdymo aplinkos ir 

ugdymo kokybės vertinimą mokykloje rezultatų 

analizė, grįţtamasis ryšys mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

2. Klasių socialinių pasų pristatymas. 

Lapkritis 

M. Andriušienė, 

V. Norvilienė 

 

J. Barškietienė 

6. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Grupės nariai 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2018  metų veiklos plano 

3 priedas 
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7. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos 2019 metams planavimas. 
Gruodis B. Dapkūnienė 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 
Atviro edukacinio uţsiėmimo „Margučių pintinėlė“ 

stebėjimas ir aptarimas. 

Kovas D. Karlonienė, V. 

Vytuvienė 

2. 

1. Pranešimas „Įvairių atliekų panaudojimas vaikų 

ugdymo procese“. 

2. Diskusija „Individualaus ir darbo grupėmis 

privalumai ir trūkumai, organizuojant vaikų veiklas“. 

 

Kovas 

 

D. Karlonienė 

3. 

1. Pasitarimas „Vaiko individuali paţanga, 

pasiekimai, rezultatų fiksavimas“. 

 2. „Asmeninės vaiko paţangos stebėjimo aplankų 

pristatymas, rezultatų aptarimas“. Dalijimasis darbo 

patirtimi. 

Birţelis 

A. Motiejauskaitė-

Milė, V. 

Plieniuvienė  

4. 

1. Tėvų apklausos „Darţelio įvaizdis ir jo gerinimas“ 

rezultatų pristatymas. 

2. Informacinio lankstinuko tėvams „Vaikų 

sergamumas, jo prevencija ikimokyklinėje įstaigoje“ 

rengimo aptarimas. 

Rugsėjis 
A. Motiejauskaitė-

Milė 

5. 
Atviro edukacinio uţsiėmimo „Ţmogus: kūno dalys 

ir pojūčiai“ stebėjimas ir aptarimas. 

Lapkritis A. Motiejauskaitė-

Milė 

6.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

7. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2019 metams. 
Gruodis D. Karlonienė 

 

 

 

MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. RENGINIAI, ŠVENTĖS, KONKURSAI 

1.1. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“.  

Sausio 12 d. J. Barškietienė, mokinių 

taryba 

1.2. Nacionalinio projekto „Paţink valstybę“ 

baigiamasis renginys. 

Sausis R. Malinauskienė 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2018 metų veiklos plano 

5 priedas 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2018 metų veiklos plano 

4 priedas 
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1.3. Geriausių mokyklos sportininkų rinkimai. Sausis B. Mulskis 

1.4. Krepšinio daugiakovės varţybos Sausis B. Mulskis 

1.5. Viktorina, skirta Lietuvos šimtmečiui. 

Koncertinė programa. 

Vasario 15 d. V. Beresnienė, A. 

Mikuţienė, J. Valutienė, B. 

Dapkūnienė 

1.6. Uţgavėnių šventė „Ţiema, ţiema bėk iš 

kiemo“. 

Vasario 13 d. J. Valutienė 

1.7. Edukacinė popietė „...kad neverktų duonelė“ (2 

kl.) 

Vasaris V. Vytuvienė, V. Norvilienė 

1.8. 1-4 klasių istorinė, literatūrinė, paţintinė 

viktorina, skirta Lietuvos šimtmečiui“. 

Vasaris M. Keblytė 

1.9. Amatų verslumo diena „Kaziuko mugė“. Kovo 1 d. ERASMUS+ grupė 

1.10. Veiksmo savaitė Be PATYČIŲ Kovo 19-25 J. Barškietienė 

1.11. Kovo 11-osios koncertas. Kovas D. Genčiuvienė 

1.12. Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra“. Kovas A. Montrimienė, V. 

Jurgelevičiutė 

1.13. Integruota matematikos ir anglų k. popietė „Pi 

diena“. 

Kovo 14 d. A. Montrimienė, J. 

Darguţienė 

1.14. Matematikos konkursas (mintinio skaičiavimo) 

„Matmintinis“. 

Kovas A. Montrimienė 

1.15. Pavasario šventė. Kovas V. Banionienė 

1.16. Atvelykio šventė (pradinės klasės). Balandis D. Jonušienė 

1.17. Geriausių sportininkų apdovanojimo šventė. Balandis B. Mulskis 

1.18. Respublikinės varţybos. Geguţė-

birţelis 

B. Mulskis 

1.19. Pradinių klasių sportinės varţybos. Geguţė  D. Jonušienė 

1.20. Šeimos diena. Geguţės 15 d. D. Genčiuvienė 

1.21. Abėcėlės šventė 1 klasės mokiniams. Geguţė J. Kaminskas 

1.22. Šeimos diena „Lietuvaičiai mes visi“ 

(ikimokyklinės grupės). 

Geguţė D. Karlonienė, J. Valutienė, 

L. Uginčiūtė, A. 

Motiejauskaitė-Milė, J. 

Valutienė, V. Vytuvienė, D. 

Karlonienė 

1.23. Mokslo metų pabaigimo šventė 

(priešmokyklinė grupė) 

Geguţės 31 d.  V. Plieniuvienė 

1.24. Integruota lietuvių kalbos, meninio ugdymo 

diena „Sveika, vasara“. 

Birţelio 15 d. Klasių vadovai 

1.25. Šventinis rytmetys „Svajonių šalyje“, skirtas 

vaikų gynimo dienai paminėti). 

Birţelio 1 d. L. Uginčiūtė, A. 

Motiejauskaitė-Milė 

1.26. Rugsėjo 1-osios šventė „Sveika, mokykla“. Rugsėjo 1 d. V. Jurgelevičiutė, I. 

Kirkickienė 

1.27. Europos kalbų diena.  Rugsėjis J. Darguţienė, V. 

Norvilienė, V. Vytuvienė, 

R. Malinauskienė, B. 

Dapkūnienė, A. Mikuţienė 

1.28. Integruota rusų kalbos – lietuvių kalbos popietė 

„Smulkioji tautosaka“ (8 kl.) 

Spalis A. Mikuţienė, V. Vytuvienė 

1.29. Popietė „Rudenėlio pokštai“ (ikimokyklinio Spalis J. Valutienė 
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ugdymo grupės). 

1.30. Sveikatingumo renginys „Sulčių diena“. Spalis J. Valutienė 

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

1.32. Tarptautinė tolerancijos diena. Lapkritis J. Barškietienė 

1.33. IT respublikinis konkursas „Bebras“. Lapkritis R. Barkauskienė 

1.34. Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė 

Kalėdinė pasaka“. 

Lapkritis R. Barkauskienė 

1.35. Respublikinis IT konkursas „Ţiemos fantazija“. Lapkritis R. Barkauskienė 

1.36. Adventinis rytmetis „Kalėdų belaukiant“. Gruodis L. Šepkienė, J. Valutienė 

1.37 Kalėdinė eglutė pradinių klasių mokiniams. Gruodis J. Kaminskas 

1.38. Kalėdinis renginys ikimokyklinės grupės 

vaikams. 

Gruodis J. Valutienė, D., L. 

Uginčiūtė, A. 

Motiejauskaitė-Milė, D. 

Karlonienė 

2. PROJEKTAI 

2.1. Erasmus+ projektas „Socialinės atskirties 

maţinimas per verslumą ir savanorystę. 

Sausis-birţelis J. Darguţienė, I. 

Kirkickienė, R. 

Malinauskienė, A. 

Montrimienė, J. Valutienė, 

M. Andriušienė, V. 

Jurgelevičiutė 

2.2. Tarptautinis projektas Etwinning „Didelis 

pasaulis mūsų maţose rankose“ (Turkija, 

Lietuva, Danija, Lenkija, Slovėnija, Rumunija). 

Sausis- birţelis J. Darguţienė 

2.3. Respublikinis projektas „Laimingas vanduo – 

Lietuvos gyvastis“. 

Sausis-geguţė V. Norvilienė 

2.4. Integruotas informacinių technologijų ir 

geografijos projektas „Europos valstybės“. 

Sausis R. Pociuvienė, R. 

Barkauskienė 

2.5. Pelėdţiukų grupės etnokultūrinis projektas 

„Lietuvaičiai mes maţi“. 

Sausio 10 d. – 

geguţės 15 d. 

A. Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.6. Projektas „Šimtas eilučių Lietuvai!“ Vasario 15 d. A. Mikuţienė 

2.7. „Uţgavėnių kaukių dirbtuvėlės“. 

(Ikimokyklinės gr.) 

Vasario 01-13 

d. 

D. Karlonienė, V. 

Vytuvienė, A. 

Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.8. Projektas „Margučių pintinėlė“. 

(Ikimokyklinės gr.) 

Kovo 26 d. – 

balandţio 06 d. 

D. Karlonienė, V. 

Vytuvienė, A. 

Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.9. Integruotas IT ir kitų dalykų mokyklinis 

projektas „Lankstinukas“ 7 kl. 

Balandis R. Barkauskienė 

2.10. Vaikų vasaros poilsio socializacijos projektas. Balandis-

birţelis 

Socialinė pedagogė 

2.11. Projektas „Skaitom“ (priešmokyklinė gr.) Geguţė V. Plieniuvienė 

2.12. Projektas „Rudens spalvos“ (priešmokyklinė 

gr.). 

Spalis V. Plieniuvienė 

2.13. 1-4 klasių projektas „Auksinis ruduo“. Spalis M. Keblytė 



 18 

2.14. Projektas „Rudenėlio takučiu“. (Ikimokyklinės 

gr.) 

Spalis D. Karlonienė, V. 

Vytuvienė, A. 

Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.15. Pelėdţiukų grupės projektas: vaikų vaidinimas 

tėveliams (pasaka „Pirštinė“). 

Spalis-lapkritis A. Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.16. Kūrybinis projektas – muzikinė pasaka 

(ikimokyklinio ugdymo grupės) 

Lapkritis J. Valutienė 

2.17. IT ir lietuvių kalbos projektas „Klasės knyga“ 

6 klasė. 

Lapkritis R. Barkauskienė, B. 

Dapkūnienė 

2.18. IT ir geografijos projektas „Europos Sąjungos 

valstybės“. 

Gruodis R. Barkauskienė, R. 

Pociuvienė 

2.19. Matematikos -  dailės projektas „Ţiema“.  Gruodis A. Montrimienė, R. Šleinytė 

2.20. Pelėdţiukų grupės projektas „Pelėdţiuko geri 

darbai ir staigmenos“. 

Gruodţio 3-21 

d. 

A. Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.21. Technologijos „Aţūrai“ – pjaustymo darbai. Per metus B. Mulskis 

2.22. „Pelėda – mokslo simbolis“ (pjaustymas, 

droţyba). 

Per metus B. Mulskis 

3. PARODOS 

3.1. Stendas „Laivės gynėjų dienos paminėjimas“. Sausio 11 d. V. Beresnienė 

3.2. Kūrybinių darbų parodėlė „Ţiemos pasaka“. Sausis V. Plieniuvienė 

3.3. Gavėnios laiko durų puošyba. Kovas L. Šepkienė 

3.4. Stendas „Ţemės diena“. Kovas V.Banionienė 

3.5. Kūrybinių darbų parodėlė „Tau, mamyte“. Geguţė V. Plieniuvienė 

3.6. Advento laiko durų puošyba/stendas Gruodis L. Šepkienė 

 

 

 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Kryptis Priemonė Laikas Atsakingas 

Ugdymo turinio 

programos ir 

ilgalaikiai planai. 

Programų derinimas:  

neformaliojo vaikų švietimo programos, 

individualizuotos ir pritaikytos bendrosios 

programos. 

2018-09-10 

 

 

 

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, 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimo 

prieţiūra: 

Elektroniniame dienyne pildomų temų 

atitikimas programoms, ilgalaikiams 

kartą per 

pusmetį 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2018 metų veiklos plano 

6 priedas 
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neformaliojo vaikų 

švietimo stebėjimas 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planams. dalykus 

Individualizuotų ir pritaikytų bendrųjų 

programų įgyvendinimo prieţiūra. 

2 kartus per 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Prevencinių programų įgyvendinimo 

prieţiūra. 

2 kartus per 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

uţsiėmimų prieţiūra: 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

uţsiėmimų jaunų specialistų ir pirmus 

metus mokykloje dirbančių mokytojų 

veiklos prieţiūra. 

3-5 pamokos 

per metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Besiruošiančių atestacijai pedagogų veiklos 

prieţiūra:  

vykdoma pagal mokyklos mokytojų 

atestacijos programą. 

stebimos ne 

maţiau kaip 

4-5 pamokos 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veiklos (pamokų, renginių, neformaliojo 

vaikų švietimo uţsiėmimų ir kitų veiklų) 

prieţiūra. 

 

 

 

 

Stebima ne 

maţiau kaip 

po 2 

kiekvieno 

pedagogo 

pamokas, 

uţsiėmimus 

per metus. 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

veiklų prieţiūra. 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Klasių vadovų veiklų stebėjimas ir analizė 

(planuose numatytos ir įgyvendintos bent 

po 2 edukacinės išvykos per mokslo metus, 

internetinėje svetainėje patalpintas išvykos 

aprašymas). 

 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

Saugaus elgesio instruktaţai mokiniams. 2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

Ugdymo plano 

susitarimų, mokinių 

paţangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

prieţiūra. 

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 

Pamokos, uţsiėmimai, edukacinės veiklos 

įvairiose mokyklos aplinkose, uţ mokyklos 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  
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ribų esančiose aplinkose (fiksavimo 

stebėjimas ilgalaikiuose planuose, 

elektroniniame dienyne, internetinėje 

svetainėje). 

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  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Uţduotys mokinių 

ugdymo 

pasiekimams ir 

lygiui nustatyti. 

NMPP 2, 4, 6 ir 8 klasėse vykdymas. 

 

Balandis-

geguţė 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

 
PUPP organizavimas ir prieţiūra. Balandis-

birţelis 

Anglų kalbos testas 10 klasės mokiniams 

kalbos mokėjimo lygiui nustatyti (pagal 

ŠMM parengtas rekomendacijas). 

Balandis 

Pedagoginės 

pagalbos mokiniui 

teikimo stebėsena. 

Konsultacijos mokiniams, turintiems 

mokymosi spragų (pagal sudarytą grafiką). 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Darbas su gabiais mokiniais (pagal sudarytą 

grafiką). 

2 kartus per 

metus 

Olimpiadų organizavimas ir vykdymas. Per metus Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

________________________ 


