
                                                                                                      
 

 

 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

kūrybiškas, sveikas ir laimingas vaikas. 

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

neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdant bendrąsias vertybines nuostatas. 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2020 m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – teikti 

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

Strateginiam tikslui ir prioritetui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai (pamokos kokybės gerinimas 

mokant ir mokantis; mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės stiprinimas) bei 

numatytos priemonės keturiems uţdaviniams įgyvendinti: 

3.1. Pirmuoju uţdaviniu buvo siekiama plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

87 proc. mokinių teigia, kad mokytojai padeda paţinti mokinio gabumus, 98 proc., kad mokykloje 

mokiniai yra skatinami bendradarbiauti, 89 proc. mokinių noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje 

socialinėje ir visuomeninėje veikloje. 86 proc. mokinių teigia, kad patinka integruotos pamokos, kad 

mokytojai inicijuoja naujas, netradicines kūrybinės raiškos veiklas. Pamokose mokytojai daţniau taikė 

teksto suvokimo strategijas (raktinių ţodţių išskyrimą, pagrindinės minties formulavimą). Didelis 

dėmesys buvo skiriamas mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos įgūdţiams lavinti, per 

savarankiškumo skatinimą, per įvairius metodus ir praktines uţduotis, atsiţvelgiant į kiekvieno 

mokinio mokymosi situaciją ir gebėjimus. Mokinių taryba ir „Jaunieji savanoriai“ aktyviai dalyvavo 

mokyklos gyvenime, organizavo renginius, pilietines-socialines akcijas, mokinių uţimtumo veiklas. 

Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, nagrinėti veiklos rodikliai: 4.3.1. „Kompetencija“, 

4.3.2. „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“ 4.2.1. „Veikimas kartu“, pateiktos išvados ir rekomendacijos, 

supaţindinta mokyklos bendruomenė, rezultatai panaudoti tolimesniam mokyklos veiklos planavimui.  

3.2. Įgyvendintas antrasis uţdavinys – stiprinti pedagogų profesinio dialogo kompetenciją. 

Buvo organizuoti mokymai mokytojams „Office 365 naudojimas ugdymosi procese“. Mokytojai 

išmoko naudotis „Microsoft Teams“ platformos galimybėmis dirbant nuotoliniu būdu. Visi mokyklos 

pedagogai aktyviai įsitraukė į mokymus „Pozityvaus ryšio kūrimas bendruomenėje“. 37,5 proc. 

pedagogų tobulino kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 75 proc. 

pedagogų tobulino kvalifikaciją asmeninių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 42,31 

proc. pedagogų dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ mokymuose. 94,29 proc. pedagogų karantino 

metu savo asmeninį meistriškumą tobulino įvairiuose nuotolinio mokymo seminaruose, kursuose, 

konferencijose: susipaţino su įrankiais, mokymosi platformomis, skaitmeninėmis priemonėmis, kurios 

padėjo efektyviai organizuoti nuotolinį mokymą, tobulino IT įgūdţius, mokėsi, kaip organizuoti darbą 

sinchroniniu, asinchroniniu būdu, praktiškai mokėsi valdyti Microsoft Teams įrankius, mokėsi dirbti su 

Zoom platforma. Įgyvendintas 1-10 klasėms skirtas skaitymo skatinimo projektas „Skaitanti mokykla“. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos į ugdymo procesą sėkmingai integravo 
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prevencinės programos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos 

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

klasių valandėlių metu įgyvendino OPKUS programą, buvo siekiama maţinti patyčias, gerinti emocinę 

atmosferą mokykloje. Tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio“ draugai dalyvavo 

pirmos klasės mokiniai. 94,29 proc.  mokytojų savo asmeninį meistriškumą kėlė tobulindami savo 

dalykines ţinias, kėlė kvalifikaciją savo dalyko pamokos organizavimo klausimais ir kitais profesinio 

tobulėjimo klausimais. Tačiau vis dar reikia  stiprinti pozityvų pedagogo profesionalumą, pagerinti IT 

kompetencijas, įgyti naujų gebėjimų dirbant virtualioje aplinkoje, siekti kiekvieno mokinio asmeninės 

ūgties pokyčio. Metodinėse grupėse aktyviau aptarti atviras, atviras- integruotas pamokas, vykdyti 

dalijimąsi gerąja patirtimi. 

3.3. Trečiuoju uţdaviniu buvo siekiama skatinti mokyklos bendruomenės narių 

bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitomis institucijomis. 93 proc. mokytojų pritaria, kad kolektyve 

vyrauja tarpusavio pasitikėjimo atmosfera. 90 proc.  bendruomenės narių dalyvauja bendrose veiklose, 

prisideda prie mokyklos mikroklimato gerinimo, skatinama kolegiška pagalba, kolektyve vyrauja 

tarpusavio pasitikėjimo atmosfera. 93 proc. mokytojų per metus 2-3 pamokas organizavo kitose 

erdvėse, taikė KGR, atliko daugiau praktinių veiklų, tyrimų, laboratorinių bandymų. 87,5 proc. 

mokytojų, bendradarbiaudami tarpusavyje, nuotoliniu būdu įgyvendino integruotų dalykų patyriminį 

ugdymą. Glaudţiai bendradarbiavo ikimokyklinio ugdymo grupės organizuodamos įvairius 

tarpgrupinius projektus („Svečiuose linksmoji Kaliausė“, „Kelionė po pasakų šalį“ ir kt.). Organizuotas 

mokymo metodas „Pamokos studija“ , bendradarbiaujant su Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 

1 klasės mokytoja ir 5-10 klasių anglų kalbos mokytoja. Vyko skaitymo-skatinimo sklaida 1 klasėje 

„Mano mylimiausia knyga“, bendradarbiaujant su Klaipėdos Saulėtekio progimnazija. Naujakurių 

bendruomeniniuose namuose organizuotas pasaulinės muzikos dienos renginys. Ikimokyklinės grupės 

„Pelėdţiukai“ muzikinė pasaka „Pagrandukės nuotykiai miške“ parodyta Saugų darţelio 

bendruomenei. Dalis mokyklos bendruomenės aktyviai įsijungė į vaikų vasaros poilsio stovyklos 

„Atradimų vasara“ organizavimą ir vykdymą. Nuotolinio mokymo metu įgyvendintas neformaliojo 

vaikų švietimo veiklų projektas „Kartu mes stipresni“. Įgyvendinti 4 tarptautiniai eTwinning projektai: 

„Kelionė į pasakų šalį“ (koordinatoriai Lietuva), „The history of my hometown (mano gimtojo 

miesto/kaimo istorija) – koordinatorė mūsų mokykla,  „Our olympic torch/bizim olimpiyat meşalemiz 

(koordinatoriai Turkija), „Šikšnosparniai ir mes!“ (koordinatoriai Lietuva). Mokytojų komanda nuo 

2020 metų rugsėjo mėnesio pradėjo įgyvendinti Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimo projektą „VEŢA“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009, kurio metu siekiama gerinti pradinio 

ugdymo mokinių skaitymo gebėjimus. Parengtas ir pradėtas įgyvendinti mokyklos veiklos tobulinimo 

planas 2020-2022 metams pagal projektą „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-

0001(finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis). 

3.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uţdavinį – telkti tėvus (globėjus, rūpintojus) aktyviam bendravimui 

ir bendradarbiavimui – buvo siekiama aktyvaus tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimo mokyklos 

gyvenime. Labai glaudus bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) vyko ikimokyklinio 

ugdymo grupėse, kur tėvai aktyviai įsijungė į įvairių projektų organizavimą. Organizuotas 

„Pelėdţiukų“ grupės projektas „Mūsų šeima gali“. Mokiniai turėjo galimybę plėtoti savo verslumo 

įgūdţius sveikatingumo dienos akcijoje „Rudens gėrybių virtuvė“, susipaţinti su ekologiškais 

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

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

organizuota Uţgavėnių šventė, adventinis renginys „Ką padarėt vienam...“.  Mokyklos bendruomenė 

aktyviai dalyvavo kaimo bendruomenės šventėje „Vilko pėdomis“. 98 proc. mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) teigia, kad mokytojai padeda vaikams paţinti gabumus, kad vaikai mokykloje yra skatinami 

bendradarbiauti ir kad jų vaikams patinka eiti į mokyklą. Net 100 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) sako, 

kad mokykloje vaikai gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo 

galimybes. 95 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) pasisakė, kad su mokytojais bendradarbiauja, nuolatos 

aptariamos vaikų mokymosi sėkmės. 
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4. Rajono geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ laimėta 2 vieta. Edukaciniame konkurse 

„Olympis“ dalyvavo 21 mokinys: gautas vienas medalis, 16 diplomų, 11 padėkų. Respublikiniame 

informatikos konkurse „Kompiuterinė pasaka“ viena mokinė apdovanota diplomu. Tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 26 mokiniai, iš jų 6 mokiniai pateko į rajono mokinių 

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

ţvilgsnis“ 1 mokinė tapo vertimo iš vokiečių kalbos laureate, gautas diplomas uţ labai gerai atliktą 

vertimą iš vokiečių kalbos. Ikimokyklinio ugdymo grupės gavo padėką uţ dalyvavimą Klaipėdos 

miesto ir regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto renginyje „Judrusis uostas“.  12 ketvirtos klasės 

mokinių dalyvavo lietuvių kalbos KINGS olimpiados I ture – gauti 3 I lygmens diplomai, dalyvauta 

matematikos KINGS olimpiados I ture – gauti 6 I lygmens diplomai. Tarptautiniame informatikos ir 

informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ 2 mokiniai rajone uţėmė 3 ir 7 vietas. 6 specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniai dalyvavo respublikos edukacinio projekto „Pasaka tikiu“, skirto 

tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, veikloje: kūrė pasakas, jas iliustravo. 

5. Gerėja mokinių lankomumas. 1,55 procentais  praleista maţiau pamokų. Praleistų pamokų 

skaičius vienam mokiniui sumaţėjo 15,52 pamokomis. 75,47 procentais sumaţėjo pamokų praleistų be 

pateisinamos prieţasties. Nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui sumaţėjo 0,75 dalimis.  

Daugiausia pamokų praleista dėl ligos. 76 proc. mokinių patinka eiti į mokyklą, tai 18 proc. daugiau 

negu praėjusiais mokslo metais. Mokiniai skatinami lankyti mokyklą. Kaip ir kiekvienais metais po 

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

atstovavimo mokyklai olimpiadose, varţybose, konkursuose ir kituose renginiuose organizuojamos 

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

padėkos raštai, pagiriami mokyklos stende, mokyklos internetinėje svetainėje.  

6. 2019 - 2020 m. m. mokyklos metinis paţangumo vidurkis – 7,28, maţesnis 0,03 dalimis nei 

praėjusių mokslo metų. Labai gerai, gerai, patenkinamai baigė 98,18 proc. 5-10 klasių mokinių, 

nepatenkinamu lygiu baigė 1 mokinys. Visi 1- 4 klasių mokiniai paţangūs. Nėra mokinių paliktų 

kartoti kursą. Palyginus su praėjusiais metais 5-10 klasių mokinių mokymosi kokybė pagerėjo 3,08 

proc.. 96 proc. mokinių yra svarbu mokytis. Pagerėjo lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vidurkis 0,28 

dalimis, anglų k. 0,09, vokiečių k. 0,10, rusų k. 0,41, matematikos 0,01, gamtos, biologijos 0,11, 

fizikos 0,12. Buvo skatinama kiekvieno mokinio asmeninė paţanga, geriausiai besimokantiems, 

individualią paţangą padariusiems mokiniams įteiktos padėkos, tačiau dėl pandemijos Lietuvoje 

pavyko organizuoti tik 2 administracijos apskrito stalo arbatėles. 

7. Septyni 10 klasės mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą:  

7.1. dėl karantino Lietuvoje PUPP nebuvo organizuojamas; 

7.2. palyginus su praėjusiais metais matematikos metinis vidurkis geresnis 0,8 dalimis, lietuvių 

kalbos ir literatūros 0,4 dalimis; 

 

Dalykas 

2018-2019 m. m.  

Metiniai vidurkiai 

2019-2020 m. m. 

Metiniai vidurkiai 

Baigė Vidurkis Baigė Vidurkis 

Matematika 10 5,5 7 6,3 

Lietuvių kalba ir literatūra 10 6,2 7 6,6 
 

7.3. mokiniai, baigę dešimtą klasę, toliau mokosi gimnazijose (1 mokinys) ir profesinėse 

mokyklose (6 mokiniai). 

8. 2020 m. uţdavinių įgyvendinimo kokybinė analizė leidţia daryti išvadą, kad mokyklos 2020 

metų veiklos plano pasiekti rezultatai vertinami gerai. 
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III SKYRIUS 

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS 
 

9. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

  

IV SKYRIUS 

2021 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 
 

10. Kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis. 

 

V SKYRIUS 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

11. Metiniai veiklos tikslai ir uţdaviniai: 

11.1. Aktyvus mokinių mokymas ir mokymasis. 
11.1.1. Pritaikyti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius.  

11.1.2. Stiprinti pedagogų profesinio dialogo kompetenciją.  

11.2. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės stiprinimas.  

11.2.1. Telkti  mokyklos bendruomenės narius ir kitus partnerius bendradarbiavimui.  

 

 

VI SKYRIUS 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

11.1.1. Pritaikyti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Ugdymo turinio integravimas 

organizuojant praktinių studijų 

(PS) dienas, integruotų mokslų 

savaitė „Pamokos kitaip“. 

Administracija, 

mokytojai 

1-4 kl. 

geguţės 31 

d.- birţelio 

4 d.,  

5-10 klasės 

birţelio 7-

11 d. 

rugsėjo 20-

24 d. 

PS parengtos integruotų 

dalykų programos 1-10 klasių 

mokiniams. Ugdomos 

mokinių dalykinės ir 

bendrosios kompetencijos, 

gerės mokinių pasiekimai, 

mokymosi motyvacija. 

2. 5-10 klasių mokinių pasiekimų 

aptarimai su dalykų 

mokytojais. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

per metus Analizuojamos mokymosi 

problemos. Numatomos 

pagalbos priemonės mokinių 

pasiekimų rezultatų gerinimui.  

3. Ugdymo proceso 

organizavimas  netradicinėse 

erdvėse. 

Mokytojai per metus Suteikiama mokiniams galimybė 

įgyti įvairesnės patirties, susieti 

mokymąsi su savo interesais. 

Didės mokinių mokymosi 

motyvacija, geresni mokymosi 

rezultatai. 

4. Mokinių asmeninių 

kompetencijų įsivertinimas. 

Klasių vadovai per metus Mokiniai konstruktyviai 

sprendţia problemas, ţino savo 

gabumus ir polinkius. 

Atsakingas mokinių poţiūris į 

mokymosi rezultatus ir jų 

vertinimą, nusimatys priemones 
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paţangos gerinimui, aptars su 

klasės vadovu, tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

5. Ugdomosios veiklos stebėsena.  

(6 priedas). 

Administracija per metus Mokinių ir mokytojo veikla 

pamokoje, ugdymo turinio 

integravimas, diferencijavimo 

taikymas įvairių gebėjimų 

mokiniams, individualios 

pagalbos taikymas. 

6.  

 
Mokyklinių olimpiadų, 

konkursų organizavimas ir 

vykdymas. 

Dalyvavimas rajono, 

respublikos ar tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose, varţybose, 

parodose ir kt. 

Dalykų mokytojai per metus Individualūs mokinio pasiekimai 

ir pastangos matomi, 

pripaţįstami, skatinami.  

Gerai besimokantys ir talentingi 

mokiniai dalyvaus rajono, 

respublikos, tarptautiniuose 

renginiuose. Gerės asmeniniai 

mokinio mokymosi ir kitų 

veiklų pasiekimai ir paţanga. 

7. Veiklos rodiklio „4.2.2. 

Bendradarbiavimas su tėvais“ 

ir rodiklio „4.2.3. Mokyklos 

tinklaveika“ vertinimas.  

Pavaduotojas 

ugdymui, darbo 

grupės 

per metus Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos, 

supaţindinta mokyklos 

bendruomenė. Rekomendacijos 

naudojamos mokyklos veiklos 

planavime, mokinių rezultatų 

gerinimui. 

8. Individualių mokinio 

pasiekimų ir iniciatyvų 

pripaţinimas ir skatinimas. 

 

Administracija, 

UKG, 

dalykų, 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 

mokinių tarybos 

koordinatorius 

po trimestrų, 

pusmečių, 

metų gale 

 

Sudarytos sąlygos mokinių 

lyderių ir mokinių tarybos 

veiklai. Geriausiai 

besimokantiems, individualią 

paţangą padariusiems 

mokiniams, organizuotos 3 

apskrito stalo arbatėlės. 

Organizuojamos išvykos 

mokinių skatinimui, kurie per 

mokslo metus padarė paţangą, 

pasiekė reikšmingų pasiekimų.  

9. Prevencinės programos 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medţiagų 

vartojimo prevencijos 

programos įgyvendinimo 

rekomendacijos“ 

įgyvendinimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

Grupių mokytojai per metus Programa integruojama į 

ugdymo procesą, vaikai 

mokomi sveikai gyventi. 

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. Tarptautinės programos 

„Obuolio draugai“ 

įgyvendinimas. 

D. E. 

Solovjovienė,  

D. Jonušienė  

 

per metus Socialinių įgūdţių programoje 

dalyvaus 100 proc. 1 ir 2 klasės 

mokinių. 
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11.1.2. Stiprinti pedagogų profesinio dialogo kompetenciją. 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi 
Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Modelių „Pamokos studija“ 

(PSt) ir „Kolegialus 

grįţtamasis ryšys“ (KGR) 

įgyvendinimas. 

Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinių 

grupių vadovai 

per metus Mokytojų grupės tarpusavyje 

bendradarbiaudamos ves po 

vieną pamoką, jas aptars ir 

vertins, mokysis kolegialiai, 

dalinsis gerąja darbo 

patirtimi. 

2. Seminarai pagal kvalifikacinius 

reikalavimus: specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos ir 

IKT kompetencijoms. 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

per metus Mokytojai įgis naujų 

kompetencijų, gerės ugdymo 

kokybė. 

3. Paskaitos, seminarai: 

1. Stresinių ir konfliktinių 

situacijų valdymas darbinėje ir 

asmeninėje aplinkoje, siekiant 

išsaugoti teigiamą įstaigos 

bendruomenės mikroklimatą.“ 

2. „Pozityvaus ryšio kūrimas 

bendruomenėje“. 

3. „Uţduočių diferencijavimas 

ir individualizavimas 

pamokoje“. 

4. „Individualios paţangos 

pasimatavimas ir grįţtamasis 

ryšys pamokoje“. 

Administracija  

vasaris-spalis 

 

 

 

 

rugsėjis-

gruodis 

 

 

birţelis 

 

 

rugsėjis 

Mokytojai tobulins savo 

socialinius emocinius 

gebėjimus, sieks asmeninio 

meistriškumo, nuolatinio 

tobulėjimo. 

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, 

nesėkmes, numatys 

asmeninio meistriškumo 

augimą ir jo atkakliai sieks. 

5. Mokytojų dalyvavimas 

metodinių grupių veiklose. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

per metus Mokytojai, 

bendradarbiaudami su 

kolegomis, tobulina asmeninį 

meistriškumą, domisi ir seka 

naujoves, dalijasi savo gerąja 

darbo patirtimi. 

6. Pedagogų savišvieta ugdymo 

proceso tobulinimui, 

panaudojant „NŠA 

NUOTOLINIS“, IQES online. 

Pedagogai per metus Pedagogai tobulina savo dalyko 

kompetencijas, įgyja naujų 

gebėjimų  dirbant virtualioje 

aplinkoje, naudojant 

skaitmenines priemones.  
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11.2.1. Telkti  mokyklos bendruomenės narius ir kitus partnerius bendradarbiavimui.  

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi 
Vykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1. Bendradarbiavimas su Šilutės 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru. 

Sveikatos 

prieţiūros 

specialistas 

per metus Organizuojamos paskaitos 

sveikatingumo temomis 

mokyklos bendruomenei. 

2. Modelio „Pamokos studija“ 

įgyvendinimas. 

Administracija per metus Bendradarbiaujant su Saugų J. 

Mikšo, Usėnų pagrindinėmis 

mokyklomis bus sukurti bendri 

pamokų planai, aktyvesnė 

mokinių veikla, geresni 

rezultatai. 

3. Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimo projektas ,,VEŢA“ 

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-

0009. 

D. Jonušienė, V. 

Plieniuvienė, 

projekto darbo 

grupė 

per metus Įgyvendinami  bendri projektai 

mokinių skaitymo įgūdţių 

gerinimui, bendrųjų 

kompetencijų ugdymui. 

Konsultuojant Šilutės Ţibų 

pradinei mokyklai, 

bendradarbiaujant su Šilutės r. 

Kintų pagrindine mokykla, 

Prienų r. Jiezno gimnazija. 

Projekto veiklų įtaka mokinių 

individualiai paţangai, 

pasiekimams.  

4. Mokyklos veiklos tobulinimo 

plano įgyvendinimas pagal 

projektą „Kokybės krepšelis 

Nr. 09.1.1-ESFA-V-719-01-

0001“. 

UKG 

 

per metus 

 

Įgyvendinant veiklos tobulinimo 

planą, diegiamas patyriminis ir 

integralus ugdymas, gerinamos 

pagalbos vaikui sąlygos, 

atsiţvelgiant į kiekvieno 

mokinio poreikius. 

5. Tarptautiniai eTwinning 

projektai. 

D. E. 

Solovjovienė, 

J. Darguţienė  

per metus  Bendradarbiavimas su Lietuvos 

ir Europos mokyklomis, 

tobulinant mokinių kalbinius ir 

socialinius gebėjimus. 

6. 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. 

7. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas.  

UK 

R. Malinauskienė 

per metus Parengtas ir įgyvendintas 

profesinio orientavimo planas. 

Organizuotos išvykos, renginiai. 

Veiklose dalyvaus apie 85 proc. 

mokinių. 

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

uţtikrinimo klausimai. 

9.  Prevencinės veiklos. Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

klasių vadovai 

per metus Pagerės mokyklos 

mikroklimatas. 90 proc. mokinių 

dalyvaus mokyklos, rajono, 

šalies prevenciniuose 

renginiuose. 

10. Mokinių tarybos ir Tėvų 

komiteto dalyvavimas 

Mokinių tarybos 

koordinatorius, 

per metus Įgyvendintos bent 1-2 mokinių 

tarybos ir tėvų komiteto 
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sprendţiant klausimus, 

susijusius su ugdymo(si) 

proceso kokybe.  

tėvų komiteto 

pirmininkas 

pasiūlytos idėjos. 

11. Vaikų vasaros poilsio stovykla. Socialinis 

pedagogas, darbo 

grupė 

birţelis Organizuota vienos savaitės 

stovykla 1 – 10 klasių 

mokiniams. 

12. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai. 

 

Klasių vadovai, 

administracija 

per metus  Pagerės tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimo ir informavimo 

kokybė. 

13. Paskaitos tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

Policijos paskaita „Vaikų 

saugumas“.  

Pranešimas „Vaikų elgesio 

problemos“. 

Administracija 

 

 

 

Socialinis 

pedagogas 

per metus 

 

Geguţė 

 

 

spalis 

Gerės mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas, 

švietimas  vaikų ugdymo 

klausimais, bendradarbiavimas. 

Bendradarbiavimas su Šilutės 

rajono policijos komisariatu. 

14. Atvirų durų dienos, renginiai 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Administracija, 

klasių vadovai 

geguţė, 

spalis 

Mokyklos veiklose dalyvauja ne 

maţiau kaip 55 proc. mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų). 

12. Posėdţiai: 

Posėdžių 

organizatorius 
Posėdžių temos Data Atsakingas 

 

Mokytojų 

taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 2021 metų mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.2. Praktinių studijų dienų organizavimas. 

1.3. Olweus mokinių apklausos rezultatų 

pristatymas. 

1.4. Nuotolinio mokymo ir darbo 

organizavimas. 

 

Sausis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.1. Kokybės krepšelis. Projekto 

Nr. 09.1.1-ESFA-V-719-01-0001 mokyklos 

veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas. 
2.2. DNR lėšų skaitmeniniam turiniui 

panaudojimas. 

Vasaris Direktorius 

3.1. 5-10 klasių mokinių II-ojo trimestro 

ugdymosi rezultatų ir lankomumo analizė. 

3.2. Praktinių studijų dienų organizavimas. 

Kovas Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, programų 

grupių mokytojai 

4. Individualios mokinio paţangos stebėjimo-

vertinimo priemonių aptarimas. 

 

Geguţė Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

5.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

ugdymosi pasiekimai. 

5.2. 1-4 klasių mokinių metiniai ugdymosi 

rezultatai, kėlimas į aukštesnes klases. 

Birţelis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupių pirmininkai 
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6.1. 5-9 klasių mokinių metiniai rezultatai, 

kėlimas į aukštesnes klases. Dešimtos klasės 

mokinių išsilavinimo paţymėjimų išdavimas. 

6.2. Mokyklos ugdymo plano 2021-2022 m. 

m. projekto aptarimas, nutarimų priėmimas. 

Birţelis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

7.1. Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

7.2. PUPP rezultatų analizė, dalyvavimo 

mokyklinėse ir rajono olimpiadose bei kituose 

renginiuose apibendrinimas. 

7.3. Dėl ugdymo plano 2021-2022 m. m. 

tvirtinimo. 

Rugpjūtis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

8.1. OPKUS (OLWEUS programos kokybės 

uţtikrinimo sistema) įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

8.2. 2021 m. NMPP rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

Spalis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

9.1. PSt ir KGR modelių įgyvendinimas. 

9.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, rekomendacijos. 

9.3. Pasirengimas mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimui. 

Lapkritis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

10.1. 5-10 klasių mokinių I-ojo trimestro 

ugdymosi rezultatų ir lankomumo analizė. 

10.2. 2021 m. veiklos plano analizė, 2022 

metų tikslai, uţdaviniai, veiklos planavimas. 

10.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2022-

2024 m. programos svarstymas. 

Gruodis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

 

Mokyklos 

taryba 

1.1. 2021 m. mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.2. Mokyklos vadovo 2020 m. veiklos 

ataskaitos pristatymas. 

1.3. Mokyklos lėšų panaudojimas. 

Sausis Mokyklos tarybos 

pirmininkas, 

direktorius 

 

2.1. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

uţsakymas. 

2.2. Mokyklos 2021 m. m. ugdymo plano 

svarstymas, nutarimų priėmimas. 

Birţelis Raštvedys, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokyklos 

tarybos pirmininkas 

3. Mokyklos 2022-2024 m. strateginio veiklos 

plano svarstymas. 

Spalis Mokyklos tarybos 

pirmininkas, direktorius 

4.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, išvados, veiklos kokybės 

įsivertinimo planavimas 2022 m. 

4.2. Mokyklos tarybos 2021 m. veiklos 

apibendrinimas. 

4.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2022-

2024 m. programos svarstymas. 

4.4. Veiklos plano 2022 m. sudarymas. 

Gruodis Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

_______________________________ 
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VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

Nacionalinio 5 ir 9 klasių mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatų apibendrinimas. Stipriosios 

pasiekimų sritys ir mokymosi aspektai, kuriuos dar 

reikia tobulinti. 

Sausis 

V. Norvilienė, 

Visi metodinės 

grupės nariai 

2. 

Praktiniai mokymai: „Skaitmeninių priemonių 

kūrimas su Liveworksheets“ (diferencijavimas, 

(įsi)vertinimas, asmeninės paţangos stebėjimas, 

refleksija). 

Vasaris 

 

J. Darguţienė 

3. Pranešimas ,,Kaip motyvuoti save ir savo mokinius“. Vasaris R. Malinauskienė 

4. 

Nuotolinio ugdymo kolegialioji patirtis (informacijos 

pateikimas, paţangos stebėjimo ir refleksijos teikimo 

sistema, pamokų planavimas). 

Geguţė 

V. Norvilienė, 

pasisako visi grupės 

nariai  

5. 

Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Ţmogaus saugos pamoka 5 klasėje ,,Mano saugus 

elgesys su naminiais gyvūnais“. 

2. Fizikos pamoka 8 klasėje. 

3. Muzikos pamoka 6 klasėje ,,Ţvėrių karnavalas“. 

4. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 9 klasėje 

„Funkciniai stiliai“. 

5. „Pamokos studija“ (Vilkyčių, Saugų J. Mikšo ir 

Usėnų pagr. mokyklų anglų k. mokytojos) 6 klasėje. 

6. Rusų kalbos pamoka 9 klasėje „Kalba linksmesnė 

su frazeologizmais“. 

7. Fizinis ugdymas 6 klasėje. 

 

Balandis 

 

Balandis 

Lapkritis 

Spalis 

 

Spalis 

 

Spalis 

 

Lapkritis 

 

R. Malinauskienė 

 

E.Judeikis 

J. Valutienė 

B. Dapkūnienė 

 

J. Darguţienė 

 

V. Vytuvienė 

 

D. Černeckytė 

6. 

Atvirų – integruotų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Istorijos - matematikos pamoka 5 klasėje „Laiko 

skaičiavimas“. 

2. Chemijos - biologijos pamoka „Kramtomoji guma 

– kas tai?“  9 klasėje. 

 

Vasaris 

 

Geguţė 

 

 

V. Beresnienė, A. 

Montrimienė 

V. Banionienė, A. 

Rupeikienė 

7. 

1. Integruota istorijos ir dailės pamoka „Senovės 

Egipto menas” (7 klasė). 

2. Integruota IT ir matematikos veikla „Antroji 

internetinė kelionė. Kengūra“ 5 klasė. 

3. Integruota IT ir matematikos veikla „Koordinačių 

sistema“ (6 klasė). 

4. Integruota IT ir matematikos veikla „Kaip 

apskaičiuoti greičiau? Matmintis“ (5 klasė). 

Vasaris 

 

Vasaris 

 

Geguţė 

 

Lapkritis 

V. Beresnienė, J. 

Alsytė 

R. Barkauskienė 

 

R. Barkauskienė 

 

R. Barkauskienė 

8. 

Pranešimas „IT integravimas į mokomuosius 

dalykus. Elektroninė knyga“. 

 

Lapkritis V. Norvilienė, 

R. Barkauskienė 
(pasisako mokytojai, vykdę 

integruotas pamokas, 

veiklas) 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2021 metų veiklos plano 

1 priedas 
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9. 

8 klasės elektroninių NMPP rezultatų stipriosios ir 

silpnosios pusės. Duomenų panaudojimas mokinių 

individualiai paţangai, pasiekimams gerinti. 

 

Spalis 

V. Norvilienė, 

Visi metodinės 

grupės nariai 

10.  Išklausytų kursų, seminarų sklaida. 

Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

11. 
Metodinės grupės metų veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2022 m. 
Gruodis V. Norvilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

 

Laikas Atsakingas 

1. Pirmojo pusmečio mokinių rezultatų aptarimas. Sausis D. Jonušienė 

2. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas, projektas ,,VEŢA". Projekto veiklų įtaka 

mokinių individualiai paţangai, pasiekimams. 

Geguţė D. Jonušienė, 

V. Plieniuvienė 

3. Atvirų pamokų, veiklų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Fizinio ugdymo pamoka 4 kl. ,,Trumpų nuotolių 

bėgimas". 

2. Atvira šokio pamoka 3 klasėje ,,Rudens spalvos“ . 

 

Geguţė 

 

Lapkritis 

 

J. Kaminskas 

 

D. Genčiuvienė 

4. Atviros integruotos pamokos: 

1. Integruota skaitymo skatinimo pamoka 1 klasėje ,,Į 

pasakų šalį“.  Vaidiname pasaką ,,Kas namelyje 

gyvena?“. 

2. Integruota skaitymo, dailės pamoka 2 klasėje 

,,Mano augintinis". 

3. Integruota šokio lietuvių kalbos pamoka 3 klasėje 

„Smulkiosios tautosakos panaudojimas lietuvių 

tautinio šokio pamokoje“ . 

4. Integruota skaitymo skatinimo pamoka 1 klasėje 

,,Gyvenu skaitymo šaly“. 

5. Integruota skaitymo-inscenizacijos pamoka 3 

klasėje ,,Pasaka ant pirštukų". 

 

Sausis 

 

 

Balandis 

 

Geguţė 

 

 

Geguţė 

 

Spalis 

 

D. E. Solovjovienė 

 

 

D. Jonušienė 

 

D. Genčiuvienė, 

V.Plieniuvienė 

 

D. E. Solovjovienė 

 

D. Jonušienė 

P. Jančauskienė 

5. Pranešimas ,,Mokinio paţanga ir išmokimo 

stebėjimas I klasėje, taikant etnografinio tyrimo 

metodą“. 

Spalis D. E. Solovjovienė 

6. 6.1. NMPP stipriosios pasiekimų sritys ir mokymosi 

aspektai, kuriuos dar reikia tobulinti.  

6.2. Skaitymo skatinimo projektas ,,Skaitymo 

mokykla" - mokinių skaitymo gebėjimų ugdymui“. 

Lapkritis D. Jonušienė 

 

D. E. Solovjovienė 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2021 metų veiklos plano 

2 priedas 
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7. Kolegialus grįţtamasis ryšys, pamokų stebėjimas 

,,Kolega-kolegai". 

Dalijimasis gerąja 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 2022 m. 

Gruodis D. Jonušienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

1. Diskusija „Kaip ugdyti lyderystę klasėje“. 

2. Kaip įtraukti auklėtinius į klasės veiklos 

planavimą. 

Kovas 

B. Dapkūnienė, 

klasių vadovai 

2. 
Atviros klasės valandėlės 9 klasėje tema ,,Lyderis 

klasėje'' stebėjimas ir aptarimas. 
Balandis A. Mikuţienė 

3. 
Pranešimas „Kaip ugdyti toleranciją naudojant 

imitacinius ţaidimus?“ 
Birţelis 

B. Dapkūnienė 

 

4. 
Individualios mokinių veiklos ir pasiekimų 

įsivertinimas, pokyčių analizavimas. 

Spalis B. Dapkūnienė, 

klasių vadovai 

5. 
Pranešimas „Individualus klasės vadovo darbas su 

mokiniais iš probleminių šeimų“. 

Lapkritis Mokyklos 

psichologė 

6. 

Išklausytų kursų, seminarų sklaida. Kiekvieno 

uţsiėmimo 

metu 

Grupės nariai 

7. 
Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos 2022 metams planavimas. 

Gruodis B. Dapkūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2021  metų veiklos plano 

3 priedas 
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLA 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingas 

1. Pranešimas „Vanduo vaiko kasdienybėje“.  

Vasaris 

A. L. Šepkienė 

2. Pranešimas „Gamtos įtaka vaiko asmenybės 

formavimui“. 

D. Karlonienė 

 

3. Pranešimas „IKT taikymo galimybės ugdant 

ikimokyklinio amţiaus vaikus“. 
A. Ţąsytienė 

4. Metodinė valanda „Grupės vaikų ugdymo paţangos 

rodikliai ir asmeniniai vaikų nuopelnai“.  

 

 

 

Geguţė 

D. Karlonienė, 

A. Ţąsytienė, 

A. Motiejauskaitė-Milė 

5. Pranešimas „STEAM veiklos organizavimas 

„Pelėdţiukų“ grupėje: tėvų bendradarbiavimas ir 

nauda kiekvieno vaiko paţangai“. 

A. Motiejauskaitė-Milė 

6. Parengtų metodinių priemonių pristatymas ir 

aprobavimas. 

Metodinės grupės nariai 

7. Metodinė valanda „Vaikų ugdymo pasiekimų 

aptarimas pagal SSGG metodą“. 

 

 

Spalis 

D. Karlonienė, 

A. Ţąsytienė, 

A. Motiejauskaitė-Milė 

8. Pranešimas „Ekonominio raštingumo metodai 

ugdant ikimokyklinio amţiaus vaikus“. 

A. Ţąsytienė 

 

9. Pranešimas „Ritmas ir ritminiai ţaidimai darţelyje 

ir namuose“. 

J. Valutienė 

10. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. Pagal 

galimybes 

Metodinės grupės nariai 

11. Pranešimas „Tėvų pagalba priešmokyklinio 

amţiaus vaikams, turintiems mokymosi sunkumų“. 

 

Gruodis 

D. Karlonienė/ 

R. Jankauskaitė 

12. Lankstinuko tėvams „MES – viena komanda“ 

pristatymas ir aptarimas. 

A. Motiejauskaitė-Milė 

13. Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2022 metams. 

A. Motiejauskaitė-Milė 
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MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. RENGINIAI, ŠVENTĖS, KONKURSAI 

1.1. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.  Sausio 13 d. A. Mikuţienė, V. 

Beresnienė 

1.2. Virtuali ekskursija po laikrodţių muziejaus 

ekspoziciją (5 klasė). 

Sausis A. Montrimienė, V. 

Beresnienė 

1.3. Virtuali istorijos - matematikos pamoka  

„Laiko skaičiavimas senovėje“ (5 klasė). 

Sausis A. Montrimienė, V. 

Beresnienė 

1.4. Viktorina „Ţiema, pavasaris, vasara ar ruduo?“ 

(“Pelėdţiukų grupė”) 

Sausio 8 d. A. Motiejauskaitė-Milė 

1.5. Edukacinis uţsiėmimas tarptautinei „Ačiū“ 

dienai paminėti („Boruţėlių gr.) 

Sausio 11 d. A. Ţąsytienė 

1.6. Renginys “Sniego gniūţtė” („Boruţėlių gr.) Sausio 20 d. A. Ţąsytienė 

1.7. Integruota istorijos – lietuvių kalbos popietė 

,,Esame ir liudijame Lietuvą“. 

Vasaris A. Mikuţienė, V. 

Beresnienė 

1.8. Respublikinis konkursas „Gyventi sveikai – 

gera!“ 

Sausis-vasaris A. Motiejauskaitė-Milė 

1.9. Fizikos olimpiada 8-10 kl. Vasaris E. Judeikis 

1.10. Istorijos olimpiada 8-10 kl. Vasaris V. Beresnienė 

1.11. Renginys “Duonos kelias” („Boruţėlių gr.) Vasario 5 d. A. Ţąsytienė 

1.12. Edukacinė išvyka į baldų įmonę. (nuotoliniu 

būdu, jei nebus kitos galimybės) 10 kl. 

Vasaris G. Pečiulis 

1.13. Eilėraščių konkursas “Mano mylimiausias 

eilėraštis”. („Pelėdţiukų“ grupė) 

Vasario 5 d. A. Motiejauskaitė-Milė 

1.14. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ Kovas J. Barškietienė 

1.15. Konkursas „Olympis“. Kovas A. Montrimienė 

1.16. Kovo 11- osios koncertas. Kovas J. Valutienė, D.  

1.17. Matematikos savaitė: 

1. Renginys, skirtas PI dienai. 

2. Mokyklinė matematikos olimpiada 5-10 kl. 

3. Mintino skaičiavimo konkursas 

„Matmintinis“. 

4. Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“. 

Kovas 

15 d. 

16 d. 

 

17 d. 

 

18 d. 

A. Montrimienė 

1.18. Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 kl. Kovas B. Dapkūnienė 

1.19. Mokyklinė anglų k. olimpiada 5-10 kl Kovas J. Darguţienė 

1.20. Matematikos olimpiada „Kings“. 

Kvalifikacinis turas. 

Balandis A. Montrimienė 

1.21. Pavasario lygiadienio šventė. Kovas V. Banionienė 

1.22. Popietė teatro dienai paminėti. Vaidiname 

pasaką ,,Kas namelyje gyvena?“ 1-4 kl. 

Kovo 23 d. D. E. Solovjovienė 
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1.23. Rajoninis vokiečių kalbos dailyraščio 

konkursas (10 klasė). 

Balandis R. Malinauskienė 

1.24. Šokių festivalis Pagėgiuose ,,Kas kaip moka, 

tas taip šoka“ (1 -7 kl). 

Balandis D. Genčiuvienė  

1.25. Matematikos konkursas I klasėje Balandis D. E. Solovjovienė 

1.26. Mokyklinė matematikos olimpiada (1-4 

klasės). 

Balandis D. Jonušienė 

1.27. Dailaus rašto konkursas I klasėje Balandis D. E. Solovjovienė 

1.28. Diktanto konkursas I klasėje Balandis D. E. Solovjovienė 

1.29. Skaitymo konkursas I klasėje Balandis D. E. Solovjovienė 

1.30. Edukacinis uţsiėmimas „Oliziuko gaminimas“ 

(„Pelėdţiukų grupė“) 

Balandţio 29 A. Motiejauskaitė-Milė 

1.31. Konkursas ,,Šauniausias knygų skaitytojas 

knygučių klube“ konkursas I klasėje 

Geguţė D. E. Solovjovienė 

1.32. Dailiojo rašto konkursas ,,Ţąsies plunksna" (2-

4 klasės). 

Geguţė D. Jonušienė 

1.33. Chemijos mokyklinė olimpiada 8 kl Geguţė A. Rupeikienė 

1.34. Šeimos diena (visa bendruomenė). Geguţė J. Valutienė 

1.35. Popietė “Mačernio poezijos skaitymai” (5-8 

kl.). 

Geguţė, 3 sav. B. Dapkūnienė 

1.36. Respublikinė iniciatyva ,,Šok į tėvų klumpes!" 

(8 ir 10 klasės). 

Geguţė R. Malinauskienė 

1.37. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varţybos gryname 

ore. 1-4 kl. 

Geguţė D. Černeckytė 

1.38. Popietė, skirta  Europos dienai paminėti. Geguţė V. Norvilienė 

1.39. Paplūdimio tinklinio varţybos gryname ore. 8-

10 kl. 

Geguţė - 

birţelis 

D. Černeckytė 

1.40. Futbolo varţybos gryname ore. 5-7 kl Geguţė - 

birţelis 

D. Černeckytė 

1.41. Turistinė diena. 1-4 kl. Birţelis D. Černeckytė 

1.42. Turistinė diena. 5-10 kl. Birţelis D. Černeckytė 

1.43. Vasaros stovyklos edukaciniai uţsiėmimai 

“Modelino magnetukai“ 1-6 kl. 

Birţelis P. Jančauskienė 

1.44. Šventinis rytmetis “Pelėdţiukų skrynią 

atrakinus...” 

Birţelio 1 d. A. Motiejauskaitė-Milė 

1.45. Šventinis rytmetis “Pagaukime vaikystės vėją“ 

(„Boruţėlių gr.“) 

Birţelio 1 d. A. Ţąsytienė 

1.46. Rugsėjo pirmosios šventė. Rugsėjis J. Valutienė,  

1.47. Šventinis rytmetis „Rugsėjo pirmosios 

skambutis“ (Boruţėlių gr.) 

Rugsėjo 1 d. A. Ţąsytienė 

1.48. Europos kalbų diena. Rugsėjo 24 d. J. Darguţienė, V. Vytuvienė 

1.49. Mokytojų diena. Spalis J. Valutienė 

1.50. Tinklinio varţybos „Mokytojų dienai“ 

„Mokyklos mokiniai- pedagogai“ 7-10 kl. 

Spalis D. Černeckytė 

1.51. Respublikinis informatikos ir informacinio 

mąstymo konkursas „Bebras“ 2021 (4-8 kl.) 

Lapkritis R. Barkauskienė 

1.52. Respublikinis piešinių konkursas 

„Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ (4 klasė). 

Lapkritis-

gruodis 

R. Barkauskienė 
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1.53. Respublikinė viktorina ,,Dirbu saugiai" (5 

klasė).  

Gruodis R. Malinauskienė 

1.54. Chemijos mokyklinė olimpiada 9-10  kl. Gruodis A. Rupeikienė 

1.55. Kalėdinis mokinių tinklinio varţybos. 6-10 kl. Lapkritis-

gruodis 

D. Černeckytė 

1.56. Kalėdinis šeimų krepšinio varţybos. 3-7 kl. Gruodis D. Černeckytė 

1.57. Ikimokyklinio ugdymo grupių kalėdinis 

renginys. 

Gruodis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

1.58. 1-4 klasių kalėdinis karnavalas.  Gruodis Pradinio ugdymo mokytojai 

1.59. 5-10 klasių kalėdinis karnavalas. Gruodis  Mokinių taryba, kuratorė 

2. PROJEKTAI 

2.1. Šalies vertimų projektas ,,Tavo ţvilgsnis“ (10 

klasė). 

Sausis-vasaris R. Malinauskienė 

2.2. „Ţiemos ir Pavasario varţytuvės“ 

(ikimokyklinis-tarpgrupinis). 

Vasaris Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

2.3. Projektas ,,Skaitanti mokykla'' (poezijos 

savaitė, raiškiojo skaitymo konkursas, pasakų 

skaitymas maţiesiems įvairiose erdvėse). 

Kovas-

balandis 

A. Mikuţienė  

2.4. Respublikinis projektas „Vaikų Velykėlės – 

2021“ (ikimokyklinis, priešmokyklinis 

ugdymas). 

Balandis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, J. Valutienė 

2.5. Bendradarbiavimas su mokyklos partneriais. 

Projektas ,,Ţalioji palangė" (2 klasė). 

Kovas-

balandis 

D. Jonušienė 

2.6. Tarptautinis eTwinning projektas „Building 

our future“ (Dalyvaujančios šalys: Lietuva, 

Turkija, Rumunija) (10 klasė). 

2020 gruodis – 

2021 geguţė 

J. Darguţienė 

2.7. Šalies vokiečių kalbos projektas ,,Ö kaip öko“ 

(10 klasė). 

Geguţė R. Malinauskienė 

2.8. Mokyklos aplinkos puošimas (Malūno 

uţbaigimas). 

Geguţė  G. Pečiulis 

2.9. Integruotas IT ir geografijos mokyklinis 

projektas „Ţygio maršruto aprašymas. 

Sutartiniai ţenklai“ (6 klasė). 

2021 sausis 

2021 gruodis   

R. Barkauskienė 

2.10. Integruotas IT ir geografijos projektas 

„Valstybės“ (8 klasė). 

2021 sausis ir 

2021 gruodis 

R. Barkauskienė 

2.11. IT projektas „Saugesnis internetas“ (4 klasė). 2021 sausis-

vasaris 

R. Barkauskienė 

2.12. Integruotas, ilgalaikis IT ir biologijos projektas 

„Lankstinukas“ (7 klasė). 

Balandis- 

geguţė 

V. Banionienė, R. 

Barkauskienė 

2.13. Integruotas dailės ir technologijų projektas 

,,Knygos skirtukas" (5 klasė). 
Geguţė J. Alsytė, J. Valutienė 

2.14. Skaitymo skatinimo projektas ,,Skaitymo 

mokykla – 2021”. 

Visus metus D. E. Solovjovienė 

2.15. Ankstyvosios prevencijos programa-projektas 

,,Obuolio draugai" 1ir 2 klasėje. 

Visus metus D. E. Solovjovienė, D. 

Jonušienė 

2.16. 7 klasės projektas „Piramidės maketo 

kūrimas“. 

Kovas-geguţė J. Alsytė 

2.17. 5- 10 klasių  fotografijos projektas,, Sustabdyta Kovas-geguţė J. Alsytė 
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pavasario akimirka“. 

2.18. eTwinning projektas ,,Vabalai, vabaliukai 

mūsų gyvenime“ 1 klasėje. 

Visus metus D. E. Solovjovienė 

2.19. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas. Projektas ,,VEŢA" (2, 3 

klasės). 

Visus metus D. Jonušienė, V. 

Plieniuvienė 

2.20. Dalyvavimas iniciatyvoje ,,Pasakų iššūkis 

2020. Mėlynasis karoliukas“ (3 klasė). 

2020-09 -

2021-04 

V. Plieniuvienė 

2.21. Projektas ,,Veţa“. Skaitymas netradicinėje 

aplinkoje ,,Šiuolaikinių lietuvių rašytojų 

populiariausi kūriniai ir knygos“ (4 klasė). 

Spalis V. Plieniuvienė 

2.22. „Rudenėlio draugai“ (ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ugdymas). 

Spalis J. Valutienė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2.23. „Po pasakų skraiste“ („Pelėdţiukų grupė). Lapkritis A. Motiejauskaitė-Milė 

2.24. „Šv. Kalėdų belaukiant“ (ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ugdymas). 

Gruodis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos 

2.25 Integruotas tikybos-muzikos projektas ,,Šv. 

Kalėdų belaukiant“. 

Gruodis J. Valutienė, L. Šepkienė 

3. PARODOS 

3.1. Interaktyvi paroda “Paţaiskime” („Pelėdţiukų“ 

grupė). 

Sausio 25-29 

d. 

A. Motiejauskaitė-Milė 

3.2. ,,Ţiemos pasaka“ (1-4 kl.).  Vasaris V. Plieniuvienė 

3.3. ,,Myliu Lietuvą“ (1-4 kl.). Kovas V. Plieniuvienė 

3.4. Stendai Velykų ir Kalėdų tema (durų puošyba; 

pagal situaciją virtualus variantas). 

Kovas, gruodis L. Šepkienė 

3.5. ,,Velykos-pavasario šventė“ (1-4 kl.). Balandis V. Plieniuvienė 

3.6. Paroda “Parskrido paukšteliai” (“Boruţėlių” 

gr). 

Balandis A. Ţąsytienė 

3.7. Vaikų darytų nuotraukų paroda „Mano ŢEMĖ“ 

(„Pelėdţiukų“ grupė). 

Balandţio 19-

23 d. 

A. Motiejauskaitė-Milė 

3.8. Paroda „Mano svajonių profesija“ (8 klasė). Geguţė R. Malinauskienė 

3.9. Mokinių kūrybinių darbų paroda „Gyvenimo 

dţiaugsmai“ 8 – 9 kl. 

Geguţė P. Jančauskienė 

3.10. Rudeninių puokščių paroda Mokytojų dienai. Spalis V. Norvilienė, V. Vytuvienė 
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UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PLANAS 

 

Kryptis Priemonė Laikas Atsakingas 

Ugdymo turinio 

programos ir 

ilgalaikiai planai. 

Programų derinimas:  

neformaliojo vaikų švietimo programos, 

individualizuotos ir pritaikytos bendrosios 

programos. 

2021-09-10 

 

 

 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius 

Ilgalaikių planų derinimas:  

dalykų ilgalaikiai planai, klasių vadovų 

veiklos planai, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo planai. 

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

planų derinimas.  

Programų ir 

ilgalaikių planų 

įgyvendinimas: 

pamokų, renginių, 

neformaliojo vaikų 

švietimo stebėjimas 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas. kartą per 

pusmetį 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Mokymo nuotoliniu būdu organizavimas. Nuotolinio 

mokymo 

metu 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Individualizuotų ir pritaikytų bendrųjų 

programų įgyvendinimas. 

2 kartus per 

metus 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Prevencinių programų įgyvendinimas. 2 kartus per 

metus 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

uţsiėmimai: 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

uţsiėmimų jaunų specialistų ir pirmus 

metus mokykloje dirbančių mokytojų 

veiklos stebėsena. 

3-5 pamokos 

per metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Besiruošiančių atestacijai pedagogų veikla 

(vykdoma pagal mokyklos mokytojų 

atestacijos programą). 

stebimos ne 

maţiau kaip 

4-5 pamokos 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veikla (pamokos, renginiai, neformaliojo 

vaikų švietimo uţsiėmimai ir kitos veiklos). 

 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

veikla. 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Klasių vadovų veiklų stebėjimas ir analizė 2 kartus per Direktorius, 
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(planuose numatytos ir įgyvendintos bent 

po 2 edukacinės išvykos per mokslo metus, 

internetinėje svetainėje patalpintas išvykos 

aprašymas). 

metus pavaduotojas 

ugdymui  

Saugaus elgesio instruktaţai mokiniams. 2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

Ugdymo plano 

susitarimų, mokinių 

paţangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

stebėsena. 

Bendrųjų kompetencijų, etninės kultūros, 

sveikatos ugdymo, antikorupcinio ugdymo, 

rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, 

ugdymo karjerai, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos ir kitų prevencinių programų 

integracija (integracinių veiklų fiksavimas 

ilgalaikiuose planuose, elektroniniame 

dienyne). 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Socialinės-pilietinės veiklos susitarimų 

vykdymas. 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

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 

Direktorius, 

pavaduotojas 

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 

Direktorius, 

pavaduotojas 

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 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Namų darbų skyrimas (namų darbų apimtis, 

vertinimas, diferencijavimas). 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

Uţduotys mokinių 

ugdymo 

pasiekimams ir 

lygiui nustatyti. 

NMPP organizavimas, vykdymas, prieţiūra. 

 

Kovas-

geguţė 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

 
PUPP organizavimas ir prieţiūra. Geguţė-birţelis 

Anglų kalbos testas 10 klasės mokiniams 

kalbos mokėjimo lygiui nustatyti . 

Kovas 

Pedagoginės 

pagalbos mokiniui 

teikimo stebėsena. 

Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi 

spragų.  

Per metus Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  Darbas su gabiais mokiniais.  Per metus 

Olimpiadų organizavimas ir vykdymas. Per metus Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

________________________ 


