
                                                                                                      
 

 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2019 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. 2018 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2018 m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

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

mokinio asmeninė ūgtis ir vaiko gerovės uţtikrinimas. Strateginiam tikslui ir prioritetui įgyvendinti 

iškelti 2 metiniai tikslai (pamokos vadybos tobulinimas, siekiant mokinio mokymos(si) suasmeninimo. 

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijų stiprinimas) bei numatytos 

priemonės keturiems uţdaviniams įgyvendinti:  

3.1. Įgyvendinant pirmąjį uţdavinį – gerinti asmeninius mokinio mokymosi ir kitų veiklų 

pasiekimus ir paţangą, pamokose daţniau taikyti mokymosi metodai, skatinantys mokinius 

bendradarbiauti. Taikomi įvairesni mokymosi ir atsiskaitymo būdai. Mokytojai tobulino mokinių 

pasiekimų paţangos stebėjimo sistemą, plėtojo mokinių vertinimo, motyvavimo, mokymo(si) metodų 

taikymo veikloje kompetencijas. Matematikos mokytojai gerai sekėsi organizuoti darbą su gabiais 

mokiniais. Istorijos mokytojai pavyko naudoti pamokose aktyvius mokymo(si) metodus (darbas 

grupėse ir porose). Geografijos mokytojai sekėsi mokinius sudominti praktine veikla, laboratoriniais 

bandymais, tyrimais, stebėjimais, edukacinėmis išvykomis. Mokyklos psichologė atliko tyrimą 

„Mokinių ugdymosi poreikiai pamokoje“, - mokytojai, atsiţvelgdami į tyrimo rezultatus, turėjo 

galimybę organizuoti mokymą(si) atsiţvelgdami į kiekvieno mokinio individualias galimybes, 

interesus, siekius, tempą, numatyti gabių mokinių poreikius ir gebėjimus. Pagalbos mokiniui 

specialistai teikė pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams, buvo skatinama šių mokinių 

individuali paţanga. 

Tačiau pamokose vis pritrūkstama laiko išsamiam mokinių įsivertinimui, vertinimui, mokinio 

asmeninės paţangos fiksavimui, uţduočių diferencijavimui pamokoje, tarpdalykiniams ryšiams. 

Pradinių klasių mokiniams gauta įvairių gamtos ir technologijų priemonių pagal projektą 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, taip pat pradinių klasių mokinių 

ugdymui skirta 15 nešiojamų kompiuterių. 

Geriausiai besimokantiems, individualią paţangą padariusiems mokiniams, organizuotos trys 

apskrito stalo arbatėlės, padėkos minutėlės uţ pasiekimus ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, 

konkursuose, varţybose.  Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, nagrinėti veiklos rodikliai: 

2.1.3. „Orientavimasis į mokinių poreikius“ ir  1.2.1. „Mokinio 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. 
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Kartu su Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru 5-10 klasių mokiniams 

organizuotos psichologo paskaitos „Komandinio darbo svarba pamokoje“, „Kaip mokytis sėkmingiau“, 

„Aš tarp draugų“, „Gvenkime draugiškai“. 

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

kompetencijas. Organizuotas Evaldo Karmazos, psichologo, psichodramos terapeuto seminaras 

mokytojams „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“. Organizuota edukacinė išvyka-seminaras 

„Edukacinės aplinkos ir veiklos geroje mokykloje“ Šiaulių Dainų progimnazijoje, kas paskatino 

planuoti įsigyti naujas priemones, pasirengti edukacines erdves, jas panaudojant mokymuisi. Didelis 

dėmesys buvo skiriamas pamokos kokybės gerinimui. Vestos ir aptartos atviros pamokos mokyklos 

mokytojams: lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 6 klasėje „A. Lindgren kūrybos pristatymas“, 

„Velykos literatūroje ir mene“; lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 9 klasėje „M. Martinaitis „Kai 

sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, matematikos pamoka 3 klasėje „Gramas gandralizdyje“, priešmokyklinio 

ugdymo grupėje atvira veikla-projektas „Skaitom“, matematikos pamoka 2 klasėje. 

Vestos ir aptartos integruotos pamokos: integruota geografijos – matematikos pamoka „Nuo 

Vilniaus iki Talino“, matematikos – istorijos pamoka 5 klasėje „Romėniškieji skaičiai“, matematikos – 

muzikos pamoka 7 klasėje „Trupmenos ir natos“, 6 klasėje geografijos-matematikos pamoka 

„Mastelis“. 

Mokyklos mokytojai dalyvavo rajoninėje konferencijoje „Ką galime padaryti mes, kad gerėtų 

ugdymo kokybė“ , dalijosi patirtimi, skaitė pranešimus: anglų kalbos mokytoja „Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimo galimybės anglų kalbos pamokose“, istorijos mokytoja „Mokinių 

bendradarbiavimas ir pagalba vienas kitam pamokoje“. Tačiau maţai stebėta, aptarta pamokų „Kolega-

kolegai“. 

Organizuotos pamokos netradicinėse aplinkose: 7 kl. pamoka jūrų muziejuje „Vėjų uostas“, 7-8 

kl. pamoka Pajūrio regioniniame parke. Organizuota 5-10 klasių mokiniams išvyka į muzikinį teatrą, 

stebėtas miuziklas „Velnio nuotaka“, edukacinės-paţintinės pasaulio paţinimo veiklos 3 klasėje:  

Klaipėdos laikrodţių muziejuje: „Senoviniai laikrodţiai“, „Adventas. Adventinis kalendorius“, 

„Laikrodţių muziejaus ekspozicija“, „Lauko ţaidimai“; Klaipėdos Maţosios Lietuvos istorijos 

muziejuje „Senovės baltų tradicijos ir papročiai“, „Velykų papročiai ir tradicijos“, 10 klasės mokiniams 

edukacinė – paţintinė ekskursija į Jokuţio spaustuvę Klaipėdoje. 7 klasės mokiniams edukacinė išvyka 

į Gintaro muziejų ir iliuzijų namą „Eureka“, išvyka į edukacinį uţsiėmimą Prano Domšaičio 

galerijoje“, paţintinė – edukacinė išvyka su 5 kl. mokiniais į M. Jankaus muziejų Bitėnuose ir 

Rambyno kalną. Edukacinė išvyka į Klaipėdą su 7 klasės mokiniais, pamoka Jūrų muziejuje „Vėjų 

uostas“, į Klaipėdos pajūrio regioninį parką su 7-8 klasės mokiniais. 

Integruota matematikos – anglų kalbos viktorina „PI diena“, integruotas matematikos ir dailės 

projektas „Dovanų lietus“. Vykdytas IT ir lietuvių kalbos projektas 6 klasėje „Klasės knyga“, 

integruotas mokyklinis IT ir geografijos projektas 8 klasėje „Valstybės“, integruotas mokyklinis IT ir 

biologijos projektas 7 klasėje „Lankstinukas. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo meninės raiškos 

festivalyje „Aš -  jaunasis europietis“. Surengta 8 klasės mokinių darbų paroda „Mano svajonių 

profesija“. 

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

bendradarbiavimą. Metodinėse grupėse skaityti pranešimai, dalintasi darbo patirtimi: „Mąstymo 

ţemėlapiai geografijos pamokose“, „Mokymo metodai ir būdai“, „Muzika suteikia vaikui sparnus“, 

„Mokymo priemonės lietuvių kalbos pamokoms“, „Nauji poţiūriai švietime“, „Kodėl neklauso vaikai“. 

 Buvo išleisti Kalėdų ir Velykų laikotarpio stendai – papuoštos visų kabinetų durys mintimis, 

atspindinčiomis laikotarpį. Pradinių klasių mokiniams organizuota edukacinė popietė „Kad neverktų 

duonelė“. Priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvavo Šilutės r. priešmokyklinukų pramogadienyje 

Kintuose „Oras, saulė ir vanduo, nors Kintuose ir ruduo“. Mokyklos mokiniai dalyvavo šalies projekte 

„Mokiniai skaito mokiniams“ I. Simonaitytės muziejuje, Priekulėje. Informacinių technologijų 

mokytoja vedė praktinę veiklą mokytojams: „Web 2.0 įrankis – testų kūrimas“. 
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Toliau įgyvendinama patyčių ir smurto mokykloje prevencinė programa Olweus programos 

kokybės uţtikrinimo sistema (OPKUS). Skatinama pedagogų lyderystė, sudarytos trys MSG 

(mokymosi ir supervizijų grupės), kurioms vadovavo šeši vadovai: mokytojai-lyderiai. 

Vadovaudamiesi OPKUS standartu, mokyklos bendruomenės nariai nuosekliai laikėsi Olweus patyčių 

prevencijos programos nuostatų ir uţtikrino programoje taikomų priemonių tęstinumą. Buvo 

įgyvendinamos tarptautinės  vaikų socialinių gebėjimų programos „ZIPIO DRAUGAI“, kuri skirta 

priešmokyklinės grupės vaikams,  „OBUOLIO DRAUGAI“ – 3 klasės mokiniams. Mokykla 

įgyvendino 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. Tarptautinis eTwinning projektas „Social Inclusion by Volunter and Entrepreneur Activities“. 

Projektas vykdytas kartu su Erasmus+ projektu sklandesnio komunikavimo, bendradarbiavimo ir 

sklaidos tikslais. Informacinių technologijų mokytoja vykdė Tarptautinį eTwinning projektą 4 klasėje 

„Our pets“, taip pat rašė projektą, kurį laimėjo ir dalyvavo tarptautiniame kontaktiniame „eTwinning“ 

seminare Turkijoje „“Nauji poţiūriai švietime“. 

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

bendradarbiauti, siekiant aktyvaus dalyvavimo mokyklos gyvenime. Organizuotas Adventinis rytmetys 

„Kalėdų belaukiant“. Sveikatingumo dienos renginys – Ledų fiesta, 15 mokinių gamino ir pardavinėjo 

ledus. Prie šių veiklų gana aktyviai prisidėjo mokinių tėvai. 

Visai kaimo bendruomenei organizuota kaimo šventė „Vilko pėdomis“. Koncertavimas kūčių 

vakarą bei koncertas, skirtas Motinos dienai Vilkyčių koplyčioje. Koncertas-viktorina, skirta Lietuvos 

atkūrimo 100-mečiui. Integruota etninės kultūros diena „Kaziuko mugė“. Šeimos šventė-koncertas 

„Graţi mūsų šeimynėlė“. Mokyklos instrumentinis ansamblis dalyvavo Šilutės miesto šventėje. 

Išsipildymo akcijoje – Keksiukų diena, kurios metu visa mokyklos bendruomenė dalinosi ir 

pardavinėjo iškeptus keksiukus, surinktas lėšas skyrė išsipildymo akcijai „Aukok.lt“ bei nupirktą 

maistą veţė į gyvūnų prieglaudą „Būk mano draugas“. Priešmokyklinė klasė organizavo rudenėlio 

šventę „Rudenio spalvos“. Ikimokyklinio ugdymo grupės vykdė projektą „Vaikų velykėlės – 2018“, 

organizavo Šeimos šventę tėveliams, seneliams, vykdė projektą „Lietuvaičiai mes maţi“. Pradinio 

ugdymo mokytojai organizavo projektą „Ridu ridu kiaušinukas“, skirtą geriau paţinti Velykų tradicijas 

ir papročius. 

Organizuotos paţintinės išvykos į tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietes, ugdomos mokinių 

profesinio paţinimo ir karjeros kompetencijos. 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. Nuolat vykdoma 

sklaida mokyklos internetinėje svetainėje, rajono spaudoje. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuras organizavo mokiniams paskaitas: „Emocijų valdymas“, „Tarpusavio bendravimas“. 

Bendradarbiauta su Šilutės rajono policijos komisariatu vykdant nacionalinį projektą „Paţink 

valstybę“, policijos rėmėjų komanda dalyvavo mokyklos mokinių ir bendruomenės tinklinio varţybose. 

4. Mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose, konkursuose, 

olimpiadose. Dalyvauta 9 rajono olimpiadose. 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje laimėta 

trečia vieta (1 mokinys), 8 klasių mokinių rajoninėje istorijos olimpiadoje uţimta 5 vieta, technologijų 

olimpiadoje „Šimtas ateities ţenklų Lietuvai“ gauta padėka, tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra“ dalyvavo 24 mokiniai, iš jų 3 mokiniai pateko į rajono mokinių dešimtuką, rajoninėje 

matematikos viktorinoje „Mąstyk. Skaičiuok. Spėk.“ mokyklos komanda uţėmė 2 vietą, rajoninio 

meninio skaitymo konkurse gauta padėka uţ artistiškiausią kūrinio pristatymą. Akademinėje 

olimpiadoje „Kings Lietuva“ finaliniame ture dalyvavo 2 mokiniai, 1 mokinė uţėmė 5 vietą 

respublikoje. Tarptautiniame vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo 

ţvilgsnis“ 2 mokinės tapo laureatėmis, gauti diplomai uţ labai gerą vertimą iš vokiečių kalbos. 

Edukaciniame konkurse „Olympis 2018 – pavasario sesijoje dalyvavo 19 mokinių Geri mokinių 

pasiekimai tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, 4 mokiniai tapo 
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prizininkais, 1 mokinys Šilutės rajone 1 vietą. Gauta padėka uţ mokinių skatinimą domėtis 

aplinkosauga ir dalyvavimą 7-8 klasių mokiniams organizuojamoje nacionalinėje aplinkosaugos 

olimpiadoje. 

Mokiniai gana aktyviai dalyvauja lengvosios atletikos sekcijos pratybose, jų metu taikomos 

individualios treniruotės pravedimo ir planavimo metodai, leidţia pasiekti gerų sportinių rezultatų 

rajone, šalyje ir tarptautinėse varţybose. Lietuvos jaunučių rudens ir vasaros pirmenybėse ieties metime 

1 mokinys tapo nugalėtoju, pasiekdamas Lietuvos jaunučių rekordą. 1 mokinys dalyvavo Lietuvos 

rinktinėje Baltijos šalių mače ir tapo Lietuvos jaunučių ţaidynių čempionu. Lietuvos metimų 

čempionate 1 mok. – 2 vietą; 1 mokinys – 3 vietą. Klaipėdos apskrities ir rajono varţybose 7 mokiniai 

tapo nugalėtojais ir prizininkais. 

5. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių lankomumo kontrolei, tačiau, mokinių lankomumo 

rezultatai blogesni uţ praėjusius metus. Per metus praleista 1429 pamokomis daugiau negu praėjusiais 

mokslo metais. Daugiausia pamokų praleista dėl ligos. Didţiausią praleistų pamokų skaičių sudarė du 

nelankantys Saugų vaikų globos namų auklėtiniai. Mokiniai skatinami lankyti mokyklą. Kaip ir 

kiekvienais metais 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. 2017-2018 m. m. mokyklos paţangumo vidurkis – 7,42, aukštesnis 0,04 dalimis nei praėjusių 

metų. Labai gerai, gerai, patenkinamai baigė 95,52 proc. 5-10 klasių mokinių, nepaţangūs 4,48 proc. 

Kasmet gerėja NMPP matematikos rezultatai. 4 proc. pagerėjo ţemų ir aukštesnių pasiekimų mokinių 

individuali paţanga. 98 proc. 5-10 kl. mokinių nuolat fiksavo savo asmeninę paţangą, nusimatė 

priemones paţangos gerinimui, išsikėlė lūkesčius mokslo metams. Mokiniai, kuriems trimestre išėjo 

neigiami įvertinimai, pildė mokinio nepatenkinamo paţymio įvertinimo lapą, analizavo neigiamo 

paţymio prieţastis kartu su mokytoju, klasės vadovu, tėvais.  

7. Septyni 10 klasės mokiniai įgijo pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus.  

7.1. pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykas 
2016 - 2017 m. m. 2017 - 2018 m. m. 

Dalyvavo Vidurkis Dalyvavo Vidurkis 

Matematika 10 4,6 7 4,0 

Lietuvių k. 10 6,2 7 6,1 

Palyginus su praėjusiais mokslo metais lietuvių kalbos PUPP vidurkis sumaţėjo 0,1 dalimi, o 

matematikos – 0,6 dalimis.  

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

mokyklose (5 mok.), 1 mokinys nesimoko (išvyko į uţsienį). 

8. 2018 m. uţdavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė leidţia daryti išvadą, kad 

mokyklos 2018 metų veiklos planas įgyvendintas 95 proc., pasiekti rezultatai vertinami gerai. 

 

 

IV. MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS 
 

9. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

  

V. 2019 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 
 

10. Kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis.  
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VI. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

11. Metiniai veiklos tikslai ir uždaviniai: 

11.1. Pamokos kokybė, siekiant mokinio asmeninės pažangos. 

11.1.1. Gerinti asmeninius mokinio ugdymosi 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 ugdymosi pasiekimus ir paţangą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Apklausa „Mokinių 

ugdymo(si) poreikiai 

pamokoje“. 

UKG (ugdymo 

kokybės 

gerinimo) grupė 

Vasaris-

kovas 

Mokytojai organizuos 

mokymą(si) atsiţvelgdami į 

kiekvieno vaiko individualias 

galimybes, interesus, siekius, 

tempą. 

2. Mokinio dalyko asmeninės 

paţangos aplanko tobulinimas. 

Mokytojai per metus Mokytojai tobulins mokinio 

asmeninės paţangos aplankus, 

pamokoje fiksuos kiekvieno 

mokinio asmeninę paţangą. 

Mokinio asmeninę paţangą 

aptars su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasės 

vadovu, numatys tolimesnę 

mokinio asmeninę ūgtį. 

3. 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). 

4. Ugdomosios veiklos prieţiūra  

(4 priedas). 

Administracija per metus 90  proc. įgyvendintas 

ugdomosios veiklos prieţiūros 

planas. 

5. 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. 
6.  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 
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varţybose – 3-5 mokiniai, 

komandinėse – bent 2-3 prizinės 

vietos.  

7. Veiklos rodiklių „1.2.2. 

Mokyklos pasiekimai ir 

paţanga“ ir  „2.2.2. 

Ugdymo(si) organizavimas“ 

vertinimas.  

Pavaduotojas 

ugdymui, darbo 

grupės. 

sausis-

birţelis 

Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos, 

supaţindinta mokyklos 

bendruomenė. Rekomendacijos 

naudojamos mokyklos veiklos 

planavime. 

8. Kiekvieno mokinio asmeninės 

paţangos skatinimas. 

Administracija po trimestrų, 

pusmečių, 

metų gale 

Geriausiai besimokantiems, 

individualią paţangą 

padariusiems mokiniams, 

organizuotos 3 apskrito stalo 

arbatėlės.  

9. 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. Kolegialus grįţtamasis ryšys 

„Kolega-kolegai“. 

Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius, 

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. Paskaitos, seminarai: 

1. Praktinis seminaras 

„Patyriminis mokymas“ 

2. „Asmeninės mokinio 

paţangos ir pasiekimų 

pamatavimas pamokoje“ 

3. „Geresnio ryšio su vaiku 

kūrimo svarba ugdymo(si) 

procesui“. 

Administracija  

sausis 

 

kovas 

 

 

 

birţelis 

 

 

Mokytojai įgis naujų ir 

patobulins turimas 

kompetencijas. 

4. Pedagogo profesinės 

kompetencijos tobulinimo 

refleksija. 

Mokytojai birţelis Iki liepos mėnesio pedagogai 

parengs savo veiklos 

įsivertinimo lapus. Birţelio 

mėnesį kartu su 

administracija individualiai 

aptars veiklos sėkmes, 
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nesėkmes ir numatys 

tobulėjimo kryptis. 

5. Forumas „Pamokos kokybė 

paremta inovatyviais 

metodais“. 

UKG (ugdymo 

kokybės 

gerinimo) grupė 

birţelis 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. 

6. 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. 

7. OPKUS įgyvendinimas 

klasėse, klasės valandėlių 

organizavimas.  

Klasių vadovai per metus Maţės patyčių, gerės emocinė 

atmosfera. Programoje dalyvaus 

100 proc. 3-10 klasių mokinių. 

8. Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas. 

V. Plieniuvienė,  

 

sausis-

geguţė 

Socialinių įgūdţių programoje 

dalyvaus 100 proc. 1 klasės 

mokiniai. 

9. 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.   

 

 

11.2.1. Skatinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę, bendradarbiavimą.  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1. Mokyklos „Kokybės krepšelio“ 

metodikos įgyvendinimas: 

1. veiklų tobulinimo kryptys; 

2. tobulintinų sričių ir rodiklių 

analizavimas; 

3. plano rengimas ir 

įgyvendinimas. 

UKG, direktorius 

 

 

 

vasaris 

 

balandis 

gruodis 

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. 

Parengtas KK mokyklos veiklos 

tobulinimo planas. 

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. 
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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. Projekto „Lyderių laikas 3“ 

įgyvendinimas mokykloje. 

Mokyklos 

kūrybinė 

komanda 

per metus Patyriminio mokymo diegimas 

mokykloje. Organizuotos trys 

patyriminio mokymo dienos, 

parengtos veiklų programos, 

suskirstyti mokiniai į tikslines 

grupes. 

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. „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).  

Administracija per metus Gerės mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas, 

švietimas ir bendradarbiavimas. 

4. Atvirų durų dienos, renginiai 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Administracija, 

klasių vadovai 

kovas, spalis Atvirų durų dienose, renginiuose 

dalyvauja ne maţiau kaip 50 

proc. mokinių tėvų. 

5. Mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir mokinių 

Administracija balandis Tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokinių  anketose išskirtos 
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nuomonės (pagal NMVA 

paţangos anketą) apie mokyklą 

pristatymas. 

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. 2019 metų mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

 

 

Sausis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, pradinių 

klasių mokytojai 

2.1. 5-10 klasių mokinių II-ojo trimestro 

paţangumo ir lankomumo rezultatų 

aptarimas. 

2.2. Patyriminio mokymo diegimas 

mokykloje. 

Kovas Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

3.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

ugdymosi pasiekimai. 

3.2. 1-4 klasių mokinių ugdymosi rezultatai, 

kėlimas į aukštesnes klases. 

3.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, rekomendacijos. 

Birţelis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupių pirmininkai 

4.1. 5-9 klasių mokinių kėlimas į aukštesnes 

klases. Dešimtos klasės mokinių išsilavinimo 

paţymėjimų išdavimas. 

4.2. PUPP rezultatų analizė. 

4.3. Pedagoginio krūvio 2019-2020 m. m. 

projekto aptarimas. 

4.4. Mokyklos ugdymo plano 2019-2020 m. 

m. projekto aptarimas, nutarimų priėmimas. 

Birţelis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

5.1. Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

5.2. Dalyvavimo mokyklinėse ir rajono 

olimpiadose bei kituose renginiuose 

apibendrinimas. 

Rugpjūtis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

6.1. Pasirengimas mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimui. 

6.2. OPKUS (OLWEUS programos kokybės 

uţtikrinimo sistema) įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

Spalis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

7. 2019 m. NMPP rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

Lapkritis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

8.1. I-ojo trimestro rezultatų analizė. 

8.2. 2019 m. veiklos plano analizė, 2020 metų 

tikslai, uţdaviniai, veiklos planavimas. 

8.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2020-

2022 m. programos svarstymas. 

Gruodis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

 1.1. 2019 m. mokyklos veiklos plano Sausis Mokyklos tarybos 
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Mokyklos 

taryba 

aptarimas. 

1.2. Mokyklos vadovo 2018 m. veiklos 

ataskaitos pristatymas. 

pirmininkė, direktorė 

2.1. Vaikų mityba mokykloje. 

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 2019-2020 m. m. ugdymo 

plano svarstymas, nutarimų priėmimas.  

Birţelis Raštvedė, 

pavaduotoja 

ugdymui, mokyklos 

tarybos pirmininkė 

4.1. Mokyklos 2020-2022 m. strateginio 

veiklos plano svarstymas. 

4.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

planavimas. 

Rugsėjis  Mokyklos tarybos 

pirmininkė 

5.1. Mokyklos tarybos 2019 m. veiklos 

apibendrinimas. 

5.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2020-

2022 m. programos svarstymas. 

5.3. Mokyklos tarybos 2019 m. veiklos 

analizė. Veiklos plano 2020 m. sudarymas. 

Gruodis Mokyklos tarybos 

pirmininkė 
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VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

1. Metodinis pranešimas „Diferencijavimas: misija 

(ne)įmanoma?“ 

2. Patyriminio mokymo diegimas mokykloje 

 

Vasaris 

 

Jurgita Darguţienė 

Mokyklos  kūrybinė 

komanda 

2. 

Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. „Pasaulio religijos“ 9 klasėje. 

2. Anglų kalbos pamoka 10 klasėje. 

 

Geguţė 

Spalis 

 

R. Pociuvienė 

J. Darguţienė 

3. 

Atvirų – integruotų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Matematikos ir istorijos pamoka „Piramidės“ 7 

klasėje. 

2. Anglų-geografijos pamoka 8 klasėje „Globalinis 

atšilimas“. 

3. Matematikos ir tikybos pamoka „Skaičiai 

Šventajame rašte“ 6 klasėje. 

4. Lietuvių kalbos pamoka 4 ir 5 klasėje. 

 

5. Chemijos-biologijos pamoka „Kramtomoji guma – 

kas tai?“ 9 klasėje.  

 

Vasaris 

 

Kovas 

 

Balandis 

 

Geguţė 

 

Lapkritis 

 

V. Beresnienė, A. 

Montrimienė 

J. Darguţienė, R. 

Pociuvienė 

L. Šepkienė, A. 

Montrimienė 

B. Dapkūnienė, D. 

Jonušienė 

V. Banionienė, A. 

Rupeikienė 

4. 

Diskusijos „Grįţtamasis ryšys apie pamokos 

kokybę“, „Mokytojo pamokos įsivertinimas“. 

Balandis V. Norvilienė, 

Visi metodinės 

grupės nariai 

5. 

NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas mokinių individualiai 

paţangai, pasiekimams gerinti. 

 

Lapkritis 

V. Norvilienė, 

Visi metodinės 

grupės nariai  

6. 
Kolegialus grįţtamasis ryšys, pamokų stebėjimas 

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

Metodinės grupės 

nariai 

7.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

8. 
Metodinės grupės metų veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2020 m. 
Gruodis V. Norvilienė 

 

 

 

 

 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2019 metų veiklos plano 

1 priedas 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

 

Laikas Atsakingas 

1. Patyriminio mokymo pristatymas. Kovas D. Jonušienė 

2. 1. Pranešimas „Paţangos fiksavimas“. 

2. Diskusija „Grįţtamasis ryšys apie pamokos 

kokybę“. 

Geguţė  D. Jonušienė 

Z. Čekienė, visi 

metodinės grupės 

nariai 

3. Pranešimas „Pagalba mokiniams“. Rugsėjis J. Kaminskas 

4. 1. Pranešimas „Įsivertinimas. Individualaus 

įsivertinimo būdai“. 

2. Diskusija „Mokytojo pamokos įsivertinimas“. 

Lapkritis 

 

 

Z. Čekienė 

 

 

5. Atvirų pamokų, veiklų stebėjimas ir aptarimas: 

2. Matematikos pamoka 3 klasėje. 

3. Lietuvių kalbos pamoka 3 klasėje. 

4. Pasaulio paţinimas 2 klasėje. 

 

Geguţė 

Spalis 

Spalis 

 

Z. Čekienė 

J. Kaminskas 

V. Plieniuvienė 

6. Atviros integruotos pamokos: 

1. Lietuvių kalbos pamoka 4 ir 5 klasėje. 

2. Lietuvių kalba – pasaulio paţinimas 4 klasėje. 

 

Geguţė 

Lapkritis 

D. Jonušienė, B. 

Dapkūnienė  

Z. Čekienė 

7. NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas mokinių individualiai 

paţangai, pasiekimams gerinti. 

Lapkritis Z. Čekienė,  

 

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 metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos plano gairės 2020 m. 

Gruodis Z. Čekienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2019 metų veiklos plano 

2 priedas 
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KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 
1. Penktokų adaptacija.  

2. Prevencinių programų įgyvendinimo būdai. 
Vasaris 

B. Dapkūnienė, visi 

klasių vadovai 

2. 

1. Klasės vadovo indėlis padedant auklėtiniams 

pasirinkti profesiją. 

2. Klasės vadovo veikla stiprinant klasės 

bendruomeniškumą. 

Balandis 
B. Dapkūnienė, visi 

klasių vadovai 

3. 

1. Mokinių asmeninės paţangos fiksavimas, 

aptarimas ir tobulinimas – teigiamo poţiūrio į 

mokymąsi sąlyga. 

2. Mokyklos uniformos dėvėjimo stebėjimo ir 

fiksavimo rezultatų aptarimas. Pareigingiausios 

klasės (mokinių) paskelbimas. 

Geguţė 
B. Dapkūnienė, visi 

klasių vadovai 

4. 

1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo būdai, 

mokinių aktyvinimas. 

2. Klasių socialinių pasų pristatymas. 

3. Bendradarbiavimo rato „Mokinys-mokytojas-

klasės vadovas“ veiksmingumas. 

Spalis 
B. Dapkūnienė, J. 

Barškietienė 

5. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Grupės nariai 

6. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos 2020 metams planavimas. 
Gruodis B. Dapkūnienė 
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

Metodinis pranešimas „Sveikatos kompetencijos 

ugdymas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje 

grupėje“. 

Sausis A. Ţąsytienė 

2. 
Atvira veikla „Paukšteliai sugrįţta“ stebėjimas ir 

aptarimas. 
Kovas D. Karlonienė 

3. 

1. Pranešimas „Priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“, 

ikimokyklinio ugdymo „Pelėdţiukų“, „Boruţėlių“ 

grupių tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime“. 

2. Diskusija „Vaikų vertinimas“. 

Geguţė D. Karlonienė, A. 

Ţąsytienė, A. 

Motiejauskaitė-Milė 

4. 
Metodinis pranešimas „Edukacinių uţsiėmimų nauda 

ugdymo procese“. 

Lapkritis D. Karlonienė 

5. 
Metodinė valanda „Vaikų socialiniai įgūdţiai ir jų 

ugdymo galimybės“. 
Spalis 

Socialinė pedagogė 

J. Barškietienė 

6.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

7. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2020 metams. 
Gruodis D. Karlonienė 
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MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. RENGINIAI, ŠVENTĖS, KONKURSAI 

1.1. Atvira istorijos ir lietuvių kalbos veikla 

„Atmintis gyva, nes liudija“. 

Sausis 15 d. V. Beresnienė, A. 

Mikuţienė 

1.2. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva – 

nes liudija“. 

Sausio 11 d. Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

1.3. Gyčio Pakalniškio taurės krepšinio 

daugiakovės varţybos. 

Sausis, vasaris B. Mulskis 

1.4. Viktorina, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui 

paminėti „Lietuva ir jos istorija“. 

Vasaris V. Beresnienė, A. 

Mikuţienė 

1.5. Vasario 16 d. skirtos futbolo varţybos su 

Saugų J. Mikšo pagrindine mokykla (6, 7, 8 

kl.) 

Vasaris D. Černeckytė 

1.6. Šeimų varţybos „Tėtis ar mama ir vaikas“ 

(priešmokyklinės grupės vaikai) 

Vasaris D. Černeckytė 

1.7. Šv. Valentino dienos paminėjimas. Vasaris Mokinių taryba, kuratorė 

1.8. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. Kovas Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

1.9. Mintinio skaičiavimo konkursas 

„Matmintinis“. 

Kovas A. Montrimienė 

1.10. Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“. 

Kovas A. Montrimienė 

1.11. Renginys, skirtas PI dienai. Kovas A. Montrimienė 

1.12. Uţgavėnės „Ţeima, ţeima, biek iš keima“ 

(darţelis). 

Kovo 5 d. J. Valutienė 

1.13. Kovo 11-osios koncertas. Kovo 8 d. J. Valutienė 

1.14. Ţemės diena. Kovo 20 d. R. Pociuvienė, V. 

Banionienė 

1.15. Pradinių klasių daugiakovės taurės varţybos. Kovas B. Mulskis 

1.16. Velykinis tinklinio turnyras. Kovas D. Černeckytė 

1.17. Popietė „Pasitikim sparnuočius“. Kovas V. Norvilienė, D. 

Genčiuvienė 

1.18. Olimpiada „Kings“ (kvalifikacinis turas). Balandis, 

spalis 

A. Montrimienė 

1.19. Konkursas „Olympis“. Balandis, 

lapkritis 

A. Montrimienė 

1.20. Poezijos popietė „Klausome, deklamuojame, 

dainuojame“. 

Balandis A. Mikuţienė, B. 

Dapkūnienė 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2019 metų veiklos plano 

5 priedas 
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1.21. Velykų šventė „Rid rid margi margučiai“ 

(darţelis). 

Balandţio 24 

d. 

J. Valutienė 

1.22. Atvelykio šventė 1-4 klasės. Balandis D. Jonušienė 

1.23. Kino vakaras mokykloje. Balandţio 26 d Mokinių taryba, kuratorė 

1.24. Mini spektakliuko pastatymas rusų kalba 6 

klasė „Madinga suknelė“. 

Balandis-

geguţė 

V. Vytuvienė 

1.25. Abėcėlės šventė 1 klasėje. Geguţė V. Plieniuvienė 

1.26. Europos diena. Viktorina „Ką ţinai apie 

Europą?“. 

Geguţės 8 d. R. Pociuvienė, J. 

Darguţienė 

1.27. Šeimos diena „Bitučių avilys“. Geguţė D. Karlonienė 

1.28. Šeimos diena „Pelėdţiukų šeima“. Geguţė A. Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

1.29. Šeimos diena „Boruţėlių šeima“. Geguţė A. Ţąsytienė, V. Vytuvienė 

1.30. Šventinė popietė „Ateina laikas...“ Geguţė A. Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

1.31. Šeimos diena Geguţės 15 d. J. Valutienė, A. Mikuţienė, 

B. Dapkūnienė 

1.32. 2018 m. geriausių mokyklos sportininkų 

apdovanojimas 

Geguţė B. Mulskis 

1.33. Buvusių mokyklos sportininkų Ţemaitijos 

regiono ieties metimo taurės varţybos. 

Geguţė B. Mulskis 

1.34. Atsisveikinimas su darţeliu „Lik sveikas, 

darţeli“ (priešmokyklinio ugdymo grupė). 

Geguţės 24 d. J. Valutienė, D. Karlonienė 

1.35. Šventinis rytmetys „Graţiausi eilėraščiai 

vaikams“ (vaikų gynimo dienai paminėti). 

Birţelio 3 d. Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

1.36. Sportinės varţybos Vilkyčių parke (1-4 klasės) Birţelis Pradinio ugdymo mokytojai 

1.37 „Naktis mokykloje“. Birţelis Mokinių taryba, kuratorė 

1.38. Vilkyčių bendruomenės šventė „Vilko pėdomis 

2019“. 

Rugpjūčio 15 

d. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

1.39. Rugsėjo 1-osios renginio organizavimas“. Rugsėjo 2 d. Mokinių taryba, kuratorė 

1.40. Europos kalbų diena. Rugsėjo 26 d. J. Darguţienė, A. 

Mikuţienė, B. Dapkūnienė 

1.41. „Tau – mano mokytojau“.  Spalis Mokinių taryba, kuratorė 

1.42. Rudenėlio šventė (darţelis). Spalio 23 d. J. Valutienė 

1.43. Sveikatingumo dienos renginys. Spalio 17 d.  J. Valutienė 

1.44. Popietė-konkursas rusų kalbai tobulinti „Apie 

ką daina?“ 8 klasė. 

Lapkritis V. Vytuvienė 

1.45. Muzikinės pasakos inscenizavimas (darţelis). Lapkričio 20 d. J. Valutienė 

1.46. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Lapkričio 16 d. Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

1.47. Adventinė popietė. Gruodţio 5 d. J. Valutienė 

1.48. Kalėdinis renginys (darţelis). Gruodis Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

1.49. Įdomioji chemija pamokoje (kryţiaţodţiai, 

įdomieji bandymai). 

Gruodis A. Rupeikienė 
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1.50. Kalėdinio karnavalo organizavimas. Gruodis Mokinių taryba, kuratorė 

2. PROJEKTAI 

2.1. „Aţūrinis pjaustymas“ (sienos puošimas) Iki 06-10 B. Mulskis 

2.2. „Mintys apie mokymąsi“ (skaptavimo darbai) Iki 06-10 B. Mulskis 

2.3. „Paţinkime Lietuvą“ (1-4 klasės). Vasaris Pradinio ugdymo mokytojai 

2.4. Tarpgrupinis projektas „Uţgavėnių 

linksmybės“ (darţelis). 

Vasario 25 d. – 

kovo 8 d. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

2.5. „Velykos – pavasario šventė“ (1-4 klasės). Kovas Pradinio ugdymo mokytojai 

2.6. „Kaziuko mugė“. Kovo 1 d. J. Valutienė 

2.7. „Boruţėlių“ grupės projektas „Miklūs 

piršteliai“. 

Kovas A. Ţąsytienė, V. Vytuvienė 

2.8. Tarpgrupinis projektas „Margučių dirbtuvėlės“ 

(darţelis). 

Balandţio 15 – 

26 d. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

2.9. Naisių vasaros organizuojamas konkursas 

„Vaikų Velykėlės 2019“. 

Balandis Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

2.10. 5 dienų vasaros stovykla „Jaunasis šaulys“. Birţelis D. Černeckytė 

2.11. Solidarumo bėgimas. Rugsėjis D. Černeckytė 

2.12. Tarpgrupinis projektas „Rudenėlio takučiu“ 

(darţelis). 

Spalis Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių mokytojos 

2.13. „Rudens spalvos“. Spalis Pradinio ugdymo mokytojai 

2.14. Socialinis projektas „Išsipildymo akcija“ 

Pyragų diena. 

Lapkričio 6 d. J. Valutienė 

2.15. „Bitučių“ grupės projektas: vaikų vaidinimas 

tėvams. 

Lapkritis D. Karlonienė 

2.16. „Pelėdţiukų“ grupės projektas: vaikų 

vaidinimas tėveliams (muzikinė pasaka). 

Lapkritis A. Motiejauskaitė-Milė, L. 

Uginčiūtė 

2.17. Lietuvos etnografiniai regionai. 6 klasė. Gruodis R. Pociuvienė 

2.18. Mokyklos puošimas. Vasaris, kovas, 

balandis, 

gruodis 

J. Alsytė 

3. PARODOS 

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

3.2. Paroda „Pagaminkim paukšteliams namelius“. Kovas V. Norvilienė, D. 

Genčiuvienė 

3.3. Darbelių parodėlė  Motinos dienai (1-4 klasės). Geguţė Pradinio ugdymo mokytojai 

3.4. Advento laikotarpio stendas – durų puošyba. Gruodţio 1 

sav. 

L. Šepkienė 
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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. 

2019-09-09 

 

 

 

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 įgyvendinimo 

prieţiūra: 

Elektroniniame dienyne pildomų temų 

atitikimas programoms, ilgalaikiams 

planams. 

kartą per 

pusmetį 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

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 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2019 metų veiklos plano 

6 priedas 
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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 

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  

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. Geguţė-

birţelis 

Anglų kalbos testas 10 klasės mokiniams 

kalbos mokėjimo lygiui nustatyti (pagal 

ŠMM parengtas rekomendacijas). 

Balandis 

Pedagoginės 

pagalbos mokiniui 

Konsultacijos mokiniams, turintiems 

mokymosi spragų (pagal sudarytą grafiką). 

2 kartus per 

metus 

Direktorė, 

pavaduotoja 
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teikimo stebėsena. Darbas su gabiais mokiniais (pagal sudarytą 

grafiką). 

2 kartus per 

metus 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Olimpiadų organizavimas ir vykdymas. Per metus Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

________________________ 


