
                                                                                                      
 

 

 

ŠILUTĖS R. VILKYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2022 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 

2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2021 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: 1) aktyvus mokinių mokymas ir 

mokymasis; 2) mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo ir lyderystės stiprinimas. Numatytos 

priemonės trims uždaviniams įgyvendinti: 

3.1. Pirmuoju uždaviniu buvo siekiama pritaikyti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius. 

Didelis dėmesys skirtas ugdymo turinio diferencijavimui ir individualizavimui pamokoje. Organizuoti 

mokymai mokytojams „Užduočių diferencijavimas, individualizavimas, personalizavimas pamokoje“. 

Nustatytas 5-10 klasių mokinių mokymosi stilius, parengtos rekomendacijos, kuriomis vadovaujasi 

mokytojai. Įsigytos Ema, Eduka licencijos. Eduka klasės dėka darbą su klase buvo galima perkelti į 

virtualią erdvę, o tai labai pasiteisino nuotolinio mokymo metu. Platus užduočių bankas pritaikytas 

įvairių poreikių ir gabumų mokiniams, savalaikis grįžtamasis ryšys sudarė sąlygas ir visi mokiniai 

patyrė sėkmę, nes gavo įvertinimus, nuolatinį pažangos stebėjimą, tai rodo 5-10 klasių mokinių 

mokyklos bendras pažangumo vidurkis, kuris pakilo 0,14 dalimi. Aukštesniuoju lygiu baigė 2 

mokiniais daugiau negu praėjusiais metais, darome išvadą, kad ugdymas vyko pakankamai sklandžiai. 

Organizuotos 5 patyriminio ugdymo praktinių studijų dienos. Parengta ir įgyvendinta 10 integruotų 

programų „Mes iš Pamario krašto“. Įgyvendinant praktinių studijų dienas bendradarbiauta su rajono 

mokyklomis (Juknaičių pagrindine mokykla, Vydūno gimnazija). Praktinių studijų dienose dalyvavo 93 

proc. mokinių. Lapkričio mėnesį organizuota integruotų mokslų savaitė „Pamokos kitaip“. Visi 5-10 

klasių mokytojai vedė po vieną-dvi integruotas pamokas, pravesta 11 integruotų pamokų. 95 procentai 

mokinių teigia, kad integruotų mokslų savaitės veiklos buvo įdomios, motyvuotos. 5-10 klasių 

mokiniams organizuota didžiausia nuotolinė pamoka Lietuvoje „Mokonomika“. 8 klasės mokiniai 

dalyvavo nuotolinėje respublikinėje konferencijoje, skirtoje V. Mačernio 100-osioms gimimo 

metinėms. Inicijuotos akcijos: „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, „Daržoves ir vaisius valgyti ne tik 

sveika, bet ir linksma“, „Sveikuoliška priešpiečių dėžutė“. Mokiniai turėjo galimybę plėtoti savo 

sveikatingumo ir verslumo įgūdžius, susipažinti su ekologiškais produktais. 1-10 klasių mokiniai 

dalyvavo Geros savijautos programoje. Organizuoti užsiėmimai: 1-4 klasių mokiniams 

„Bendradarbiavimo ir komandos įgūdžių formavimas“, 5-7 klasių mokiniams „Nusiraminimo ir streso 

įveikos technikos“, 8-10 klasių mokiniams „ Streso įveika ir nusiraminimo technikos“. 5-10 klasėse su 

dalykų mokytojais organizuoti klasių kiekvieno mokinio mokymosi sėkmių ir nesėkmių aptarimai. 

Vyko trišaliai pokalbiai, kiekvieno 5-10 klasės mokinio individualios pažangos aptarimai su vaikais, 
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tėvais (globėjais), klasės vadovas ir administracija. Skirtas dėmesys kiekvienam mokiniui, geresniam jų 

pažinimui. Pastebėta, kad po šių pokalbių iš 12-kos 10 klasės mokinių, net 9 mokiniai padarė pažangą 

iki +0,63 balo dalies, pagerėjo aptartų dalykų mokymosi pasiekimai. Trišaliai pokalbiai buvo 

organizuojami naudojant Office 365 Teams platformą. 98 proc. mokinių teigė, kad, mokantis 

nuotoliniu būdu, domėjosi praktine veikla, laboratoriniais bandymais, tyrimais. Mokinių taryba 

nuotoliniu būdu aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime, organizavo nuotolinius renginius. Įrengta 

mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo bei poilsio erdvė. 

3.2. Sistemingai įgyvendintas antrasis uždavinys – stiprinti pedagogų profesinio dialogo 

kompetenciją. Buvo inicijuota ir „Microsoft Teams“ platformoje pradėtas rengti mokytojų edukacinės 

patirties bankas. Platformos faile parengti aplankai pagal dalykus, kur mokytojai talpina savo metodinę 

medžiagą (pranešimai, pateiktys ir kt.), pamokų medžiagą (užduotys, pristatymai, vaizdo įrašai). Trys 

pedagogai dalyvavo projekto „Tęsk“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 mokymuose, kuriuose buvo 

pristatytas “Pedagogo profesijos kompetencijų aprašas“, nagrinėtos ir mokomos  atpažinti 4 pedagogų 

kompetencijos. Mokymų medžiaga pasidalinta su kolegomis metodinėse grupėse. Mokytojų 

metodinėse grupėse pradėta analizuoti bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimo projektai. 

Mokykla yra dalyvaujanti ESF projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, Pr. Nr. 09.2.1-

ESFA-V-726-05-0001. Įrengtos belaidžio interneto (Wi-Fi) 4 prieigos. Mokytojai turės galimybę 

dalyvauti mokymuose, tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją, ugdant saugios virtualios 

erdvės kūrimo vaikams nuostatas ir gebėjimus, panaudojant belaidžio tinklo infrastruktūrą mokykloje. 

Įgyta didelė pedagogų patirtis nuotoliniame mokyme. Mokytojams pavyko pritaikyti mokymo 

medžiagą, į ugdymo procesą integruoti skaitmenines ugdymo priemones, mokinių motyvaciją bei 

susidomėjimą išlaikyti, įvairias IT programas panaudoti. Vyko nuolatinis individualus mokinių 

konsultavimas ir bendravimas su jais. Palyginus su praėjusiais metais 4 proc. daugiau mokinių teigia, kad 

yra skatinami bendradarbiauti, 96 proc. mokinių teigia, kad su jais aptariamos mokymosi sėkmės, 

nesėkmės, galimybės. Mokyklos pedagogai aktyviai dalyvavo „Pedagogų kompetencijų išsaugojimas 

stiprinant jų psichinę sveikatą“ mokymuose. 50 proc. pedagogų  patobulino socioemocines 

kompetencijas: objektyvaus vertinimo savo galių profesinėje veikloje išlaikant savigarbą ir pasitikint 

savimi; savęs ir socialinio pažinimo, streso ir konfliktų valdymo bei atsakingų sprendimų priėmimo 

kompetencijas. Įgyvendintos 9 integruotos veiklos: istorijos ir matematikos edukacinė veikla 5 kl. 

mokiniams „Senoviniai laikrodžiai“ ir virtualus turas po laikrodžių muziejų; istorijos - matematikos 

edukacinė veikla laikrodžių muziejuje „Laiko skaičiavimas senovėje“; istorijos ir pilietiškumo pagrindų 

pamoka Laisvės gynėjų dienos 30-iui atminti „Aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi“ 5-10 kl. 

mokiniams; IT ir biologijos projektas „Lankstinukas. Stuburiniai gyvūnai“ 7 kl.; anglų k. – muzikos 

pamoka „Jau skamba Kalėdos! Pabėgimų kambarys 8 kl.; dailės ir technologijų projektas „Knygos 

skirtukas“; IT ir geografijos projektas „Valstybės“ 8 kl.; IT ir geografijos projektas „Žygio maršruto 

aprašymas. Sutartiniai ženklai“ 6 kl.; lietuvių kalbos ir šokio pamoka 3 klasėje „Lietuvių smulkioji 

tautosaka ir jos panaudojimas šokyje“. Mokytojų metodinėse grupėse vyko dalijimasis patirtimi, kaip 

sekėsi įgyvendinti integruotas veiklas, projektus. Įgyvendintas 1-4 klasėms skirtas skaitymo skatinimo 

projektas „Gyvenu skaitymo šaly“. Į ugdomąją veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

mokytojos sėkmingai integravo prevencinės programos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijas“, sukurta saugi, šilta, vaikų 

ir tėvų pasitikėjimą pedagogais skatinanti grupių atmosfera. 3-10 klasių vadovai klasių valandėlių metu 

įgyvendino OPKUS programą, buvo siekiama mažinti patyčias, gerinti emocinę atmosferą mokykloje. 

1 ir 2 klasės mokiniai dalyvavo vaiko emocijos ir elgesio prevencijos tarptautinėje programoje 

„Obuolio draugai“. Į tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio“ draugai įsijungė 

priešmokyklinio ugdymo grupė. Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, nagrinėti veiklos 

rodikliai: 4.2.2. „Bendradarbiavimas su tėvais“, 4.2.3. „Mokyklos tinklaveika“, pateiktos išvados ir 

rekomendacijos, supažindinta mokyklos bendruomenė, rezultatai panaudoti tolimesniam mokyklos 

veiklos planavimui. 

 

https://wifi.lm.lt/
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3.3. Trečiuoju uždaviniu buvo siekiama telkti mokyklos bendruomenės narius ir kitus partnerius 

bendradarbiavimui. 96 proc. mokytojų, planuodami veiklas, bendradarbiauja su kolegomis, numato 

bendras veiklas, mokosi vieni iš kitų, skatinama kolegiška pagalba, kolektyve vyrauja tarpusavio 

pasitikėjimo atmosfera. Vyresniųjų klasių mokytojų metodinėje grupėje nuotoliniu būdu anglų kalbos 

mokytoja vedė praktinius mokymus „Skaitmeninių priemonių kūrimas su Liveworksheets“. 

Informacinių technologijų mokytoja mokė, kaip dirbti su elektronine knyga „Ourboox“. Klasių vadovų 

metodinėje grupėje skaityti pranešimai: „Kaip ugdyti lyderystę klasėje“, „Kaip ugdyti toleranciją 

naudojant imitacinius žaidimus“. Organizuotas kolegialus grįžtamasis ryšys (KGR). Suburtos 7 KGR 

grupės. Nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio grupės kolegoms pravedė ir aptarė 12 pamokų. Du mokyklos 

atstovai dalyvavo kolegialios patirties sklaidos konferencijoje „Drąsiai kitaip 3“. Pristatė savo gerąją 

patirtį organizuojant praktinių studijų dienas „Mes iš Pamario krašto“, skaitė pranešimą „Patirtinio 

mokymo(si) organizavimas taikant projektinę veiklą pradinėje mokykloje“. Dalyvauta tarptautiniame 

eTwinning projekte „Building our future“ (dalyvaujančios šalys: Lietuva, Turkija, Rumunija). Projekto 

metu mokiniai nagrinėjo pagrindines aplinkosaugos problemas savo regione, aptarė priežastis ir 

galimus jų sprendimo būdus. Vykdytas eTwinning projektas „Pakelkime akis į dangų. 2 klasė 

bendradarbiavo su Kretingos Pranciškonų gimnazijos 2 klasės mokiniais, vykdė bendrus projektus: 

„Žalioji palangė“, „Adventiniai renginiai“, bendravo virtualiai. Organizuotas mokymo metodas 

„Pamokos studija“ , bendradarbiaujant su Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos 

rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos anglų kalbos mokytojomis.  Dalis mokyklos bendruomenės 

aktyviai įsijungė į vaikų vasaros poilsio stovyklos „Pažinimo vasara“, kurioje dalyvavo 30 1-4 klasių 

mokinių, organizavimą ir vykdymą. Mokytojų komanda tęsė Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimo projekto „VEŽA“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009 įgyvendinimą, kurio 

metu siekiama gerinti pradinio ugdymo mokinių skaitymo gebėjimus. Įgyvendinant projektą 

bendradarbiaujama su rajono mokyklomis: Kintų pagrindine, Šilutės Žibų pradine ir Prienų rajono 

Jiezno gimnazija. Įgyvendinamas 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). 

4. Mokinių pasiekimai ir pažanga. Organizuotos 6 nuotolinės mokyklinės olimpiados, kuriose 

dalyvavo 65 mokiniai. Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis“ dalyvavo 37 mokiniai: 

matematikos konkurse po vieną mokinį užėmė 1 ir 2 vietas, 2 mokiniai – 3 vietą; biologijos ir pasaulio 

pažinimo – 1 vieta 1 mokinys, 3 vieta – 1 mokinys; istorijos konkurse laimėta 2 vieta – 1 mokinys, 3 

vieta – 1 mokinys; angų konkurse 1 mokinys 1 vieta. Tarptautiniame „Kings“ anglų kalbos olimpiados 

finale laimėtas 2-ojo lygmens diplomas. Tarptautiniame nuotoliniame matematikos konkurse 

„Kengūra“ dalyvavo 10 mokinių, iš jų 5 mokiniai pateko į rajono mokinių dešimtuką. Rajoniniame 

teisinių žinių konkurse „Temidė“ laimėta antra vieta, rajoniniame piešinių konkurse „Piešiame šv. 

Kalėdas“ 1 mokinys – laureatas. Respublikiniame karpinių konkurse „Gyvybės medį auginu“ vienam 

mokiniui įteikta padėka. Tarptautinio informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ 1 mokinys užėmė 2 

vietą. 8 klasės keturių mokinių komanda vadovaujama 2 mokytojų dalyvavo tarptautinio universiteto 

EU-CONEXUS organizuotame konkurse „THINK SMART, CREATE GREEN“. Dalyviai sukūrė 

plakatą, kuriame pateikė savo tvarios pakrančių miestų plėtros sprendimą. Pagrindinė tvaraus 

sprendimo idėja – skaidrus gaubtas, kuris padės apsaugoti miesto gyvenamas zonas nuo uosto keliamų 

dulkių ir triukšmo bei leis gyventojams grožėtis jūra ant gaubto įrengtoje apžvalgos aikštelėje. 

Mokyklos komandos plakatas – pristatymas laimėjo I vietą nacionalinėje atrankoje ir atstovavo Lietuvą 

finale. Rajoniniame piešinių konkurse „Piešiame šv. Kalėdas“ 1 mokinys tapo laureatu. 

Respublikiniame karpinių konkurse „Gyvybės medį auginu“ 1 mokiniui įteikta padėka. Du 6 klasės 

mokiniai dalyvavo Herojaus mokyklos organizuotame Herojaus knygų klubo rašinių konkurse. 1 

mokinys laimėjo prizą – 2 mėnesius nuotoliniu būdu lankyti Herojaus knygų klubą. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų 

parodoje „Velykinis margutis“, tarptautinėje darbų parodoje „Pavasario pranašai“, apskrities projekte 

„Smagios pertraukėlės“. Vykstant nuotoliniam mokymui daug renginių organizuota virtualioje 
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aplinkoje: kovo 11-osios paminėjimas (sukurtas video filmas), Velykų laikotarpio video stendas 

„Šiandien pasėsiu“, klasių kalėdinių nuotraukų koliažai ir sveikinimai. 

5. Gerėja mokinių lankomumas. Mokinių lankomumo skatinimo sistema duoda rezultatų, nes 

2021 m. 30 proc. mažiau praleista pamokų negu praėjusias metais. Praleistų pamokų skaičius vienam 

mokiniui sumažėjo 14,86 pamokomis.  Daugiausia pamokų praleista dėl ligos. Už gerą mokyklos 

lankymą mokiniams įteikiami mokyklos padėkos raštai. 

6. 2020 - 2021 m. m. mokyklos metinis pažangumo vidurkis – 7,42, tai 0,14 dalimis didesnis už 

praėjusius metus. Labai gerai, gerai, patenkinamai baigė 98,31 proc. 5-10 klasių mokinių, 

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

kartoti kursą. Palyginus su praėjusiais metais 5-10 klasių mokinių mokymosi kokybė pagerėjo 2,37 

proc.. Labai gerai mokykloje mokosi 12,3 proc. 1-10 klasių mokinių, gerai – 42,5 proc., patenkinamai – 

44,3 proc., nepatenkinamai – 0,9 proc. Pagerėjo anglų k. dalyko vidurkis 0,16 dalimis, rusų k. 0,40, 

istorijos 0,38 dalimis, matematikos 0,49, gamtos, biologijos 0,55, informacinių technologijų 0,84 

dalimis, fizikos 2,66 dalimis. Skatinama kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, geriausiai 

besimokantiems, individualią pažangą padariusiems mokiniams įteiktos padėkos. 

7. Dvylika 10 klasės mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą: 

7.1. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

Dalykas 
2020-2021 m. m. 

Dalyvavo Vidurkis 

Matematika 12 5,8 

Lietuvių kalba ir literatūra 12 6,7 
 

7.2. Palyginus su 2019 metais mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros PUPP vidurkis sumažėjo 

0,1 dalimi, o matematikos padidėjo – 1,6 dalimis. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP mokyklos 

vidurkis 0,2 dalimis yra didesnis už savivaldybės vidurkį, matematikos 1,8 dalimis mažesnis; 

7.3. mokiniai, baigę dešimtą klasę, toliau mokosi gimnazijose (3 mokiniai) ir profesinėse 

mokyklose (8 mokiniai), nesimoko 1 mokinys. 

8. Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kokybinė analizė leidžia daryti išvadą, kad 

mokyklos 2021 metų veiklos plano veiklų įgyvendinimo rezultatai vertinami gerai. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS 
 

9. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas. 

  

IV SKYRIUS 

2022 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 
 

10. Kiekvieno mokinio asmeninė ūgtis. 

 

V SKYRIUS 

METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

11. Metiniai veiklos tikslai ir uždaviniai: 

11.1. Aktyvus mokinių mokymas ir mokymasis. 
11.1.1. Pritaikyti ugdymo turinį atsižvelgus į kiekvieno mokinio poreikius.  

11.1.2. Stiprinti patyriminį ir integralų ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.  

11.2. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo stiprinimas.  

11.2.1. Siekti pedagogų nuolatinio profesinio tobulėjimo. 

11.2.2. Plėtoti mokyklos tinklaveiką. 
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VI SKYRIUS 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

11.1.1. Pritaikyti ugdymo turinį atsižvelgus į kiekvieno mokinio poreikius. 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. Konsultacinės valandos 1-10 

klasių mokiniams. 

Mokytojai per metus Gerės mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

2. Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas, 

vertinimas. 

Mokytojai per metus 100 proc. mokytojų pamokose 

stebi mokinių daromą pažangą ir 

taiko įvairius vertinimo ir 

įsivertinimo, refleksijos 

metodus. 

3. Praktinių studijų dienų 

vykdymas. 

mokytojai birželio I ir 

II savaitės 

Parengtos integruotų dalykų 

programos 1-10 klasių 

mokiniams. Ugdomos mokinių 

dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos, gerės mokinių 

pasiekimai, mokymosi 

motyvacija. 

4. Adaptacijos tyrimai 1 ir 5 

klasėse. 

 

Psichologas lapkritis, 

gruodis 

Mokytojai geriau pažins 

mokinius, pritaikys ugdymo 

turinį. 

5. Mokymosi stiliaus 5 klasės 

mokiniams nustatymas. 

Psichologas spalis, 

lapkritis 

Nustatytas 5 klasės mokinių 

mokymosi stilius, pateiktos 

rekomendacijos mokytojams. 

Diferencijuojamas ir 

individualizuojamas ugdymo 

turinys pamokoje, gerėja 

mokinių rezultatai. 

6. 5-10 klasių mokinių pasiekimų 

aptarimai su dalykų 

mokytojais. 

Administracija per metus Analizuojamos mokymosi 

problemos. Numatomos 

pagalbos priemonės mokinių 

pasiekimų rezultatų gerinimui.  

7. 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. 

8. Mokinių asmeninių 

kompetencijų įsivertinimas. 

Klasių vadovai per metus Mokiniai konstruktyviai 

sprendžia problemas, žino savo 

gabumus ir polinkius. 

Atsakingas mokinių požiūris į 

mokymosi rezultatus ir jų 

vertinimą, nusimatys priemones 

pažangos gerinimui, aptars su 

klasės vadovu, tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

9. Ugdomosios veiklos stebėsena.  

(6 priedas). 

Administracija per metus Mokinių ir mokytojo veikla 

pamokoje, ugdymo turinio 

integravimas, diferencijavimo 

taikymas įvairių gebėjimų 

mokiniams, individualios 
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pagalbos taikymas. 

10. Mokyklinių olimpiadų, 

konkursų organizavimas ir 

vykdymas. 

Dalyvavimas rajono, 

respublikos ar tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose, varžybose, 

parodose ir kt. 

Dalykų mokytojai per metus Individualūs mokinio pasiekimai 

ir pastangos matomi, 

pripažįstami, skatinami.  

Gerai besimokantys ir talentingi 

mokiniai dalyvaus rajono, 

respublikos, tarptautiniuose 

renginiuose. Gerės asmeniniai 

mokinio mokymosi ir kitų 

veiklų pasiekimai ir pažanga. 

11. Veiklos rodiklio „1.2.1. 

Mokinio pasiekimai ir 

pažanga“ ir rodiklio „1.2.2. 

Mokyklos pasiekimai ir 

pažanga“ vertinimas.  

Pavaduotojas 

ugdymui, darbo 

grupės 

per metus Atliktas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos, 

supažindinta mokyklos 

bendruomenė. Rekomendacijos 

naudojamos mokyklos veiklos 

planavime, mokinių rezultatų 

gerinimui. 

12. Individualių mokinio 

pasiekimų ir iniciatyvų 

pripažinimas 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 

pažangą padariusiems 

mokiniams, organizuotos 3 

apskrito stalo arbatėlės. 

Organizuojamos išvykos 

mokinių skatinimui, kurie per 

mokslo metus padarė pažangą, 

pasiekė reikšmingų pasiekimų.  

13. Prevencinės programos 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programos įgyvendinimo 

rekomendacijos“ 

įgyvendinimas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

Grupių mokytojai per metus Programa integruojama į 

ugdymo procesą, vaikai mokomi 

sveikai gyventi. 

14. OPKUS įgyvendinimas 

klasėse, klasės valandėlių 

organizavimas.  

Klasių vadovai per metus Mažės patyčių, gerės emocinė 

atmosfera. Programoje dalyvaus 

100 proc. 3-10 klasių mokinių. 

15. Tarptautinės ankstyvosios 

prevencijos programos „Zipio“ 

draugai įgyvendinimas. 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

 

per metus Socialinių įgūdžių programoje 

dalyvaus 100 proc. 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikų. 

16. Vaiko gerovės užtikrinimas. VGK per metus Sprendžiami vaiko gerovės 

užtikrinimo klausimai. 

17. Prevencinės veiklos. Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, 

klasių vadovai 

per metus Pagerės mokyklos 

mikroklimatas. 90 proc. mokinių 

dalyvaus mokyklos, rajono, 

šalies prevenciniuose 

renginiuose. 
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11.1.2. Stiprinti patyriminį ir integralų ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. „Pamokos kitaip“. Integruotų 

pamokų organizavimas 

netradicinėje erdvėje. 

Administracija, 

mokytojai 

balandis, 

gegužė 

Mokytojai organizuoja ir 

įgyvendina po 1-2 integruotas 

pamokas netradicinėje erdvėje 

(lauko klasėse). Aptariamos 

sėkmės, nesėkmės, galimybės. 

Parengta metodinė medžiaga, 

patalpinta Teams platformoje. 

2. Integruoti IT ir kitų dalykų 

projektai. 

Mokytojai per metus Plėtojamas integralus ugdymas 

tikslingai naudojant IT 

priemones. Integruotų projektų 

aprašymai patalpinti Teams 

platformoje.  

3. Ugdymo turinio integravimas 

organizuojant praktinių studijų 

dienas. 

Administracija, 

mokytojai 

birželis Parengtos praktinių studijų 

dienų integruotų dalykų 

programos. Plėtojamas 

mokytojų bendradarbiavimo 

galimybės. Dalyvauja visi 

mokiniai. Ugdomos mokinių 

dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos, gerės mokinių 

pasiekimai, mokymosi 

motyvacija. 

4. Mini Gamtos mokslų 

eksperimentų ir tyrimų 

laboratorijos įrengimas. 

Užsiėmimų organizavimas 

laboratorijoje. 

Administracija, 

gamtos mokslų 

mokytojai  

per metus  Mini laboratorija naudosis 100 

proc. 1-10 klasių mokinių. 

 

11.2.1. Siekti pedagogų nuolatinio profesinio tobulėjimo. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1. „Kolegialus grįžtamasis ryšys“ 

(KGR) įgyvendinimas. 

 

 

 

Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinių 

grupių vadovai 

per metus 7 KGR mokytojų grupės 

bendradarbiaudamos tarpusavyje 

ves po vieną pamoką, jas aptars 

ir vertins, mokysis kolegialiai, 

dalinsis gerąja darbo patirtimi. 

2. Mokyklos edukacinio patirties 

banko kūrimas.  

Mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorius, 

metodinių 

grupių vadovai 

per metus Mokytojai į Teams platformą 

kelia savo metodinę medžiagą. 

Dalijasi savo patirtimi, siekia 

nuolatinio tobulėjimo. 

3. 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. 
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4. Pedagogo profesinės 

kompetencijos tobulinimo 

refleksija. 

Mokytojai birželis Iki liepos mėnesio pedagogai 

parengs savo veiklos 

įsivertinimo lapus. Birželio 

mėnesį kartu su administracija 

individualiai aptars veiklos 

sėkmes, nesėkmes, numatys 

asmeninio meistriškumo augimą 

ir jo atkakliai sieks. 

5. Seminaras „Individualios 

pažangos pasimatavimas ir 

grįžtamasis ryšys pamokoje“. 

Administracija balandis Mokytojai tobulins savo 

socialinius emocinius 

gebėjimus, sieks asmeninio 

meistriškumo, nuolatinio 

tobulėjimo. 

6. Seminarai pagal kvalifikacinius 

reikalavimus: specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos ir 

IKT kompetencijoms. 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

per metus Mokytojai įgis naujų 

kompetencijų, gerės ugdymo 

kokybė. 

7. Pedagogų savišvieta ugdymo 

proceso tobulinimui. 

Pedagogai per metus Pedagogai tobulina savo dalyko 

kompetencijas, įgyja naujų 

gebėjimų  dirbant virtualioje 

aplinkoje, naudojant 

skaitmenines priemones.  

 

11.2.2. Plėtoti mokyklos tinklaveiką. 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Vykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1. Bendradarbiavimas su 

mokyklos partneriais Kretingos 

pranciškonų gimnazijos 3 

klasės mokiniais. 

D. Jonušienė, S. 

Steponavičienė 

Vasaris-

gegužė 

Bendradarbiaujant 

organizuojami bendri projektai, 

plečiamas mokinių akiratis, 

ugdomos bendrosios 

kompetencijos. 

2. Praktinių studijų dienų 

projekto „Pamoka kitaip“ 

tvarumo įgyvendinimas.   

 

 

 

gamtos mokslų 

mokytojai 

balandis Gamtos mokslų mokytojai 

(biologai, fizikai, chemikai) 

rengia bendrą programą su 

Juknaičių pagrindinės mokyklos 

ir Vydūno gimnazijos 

mokytojais. 

3. Praktinių studijų dienų 

pristatymo konferencija „Mes 

iš Pamario krašto. Darnus 

vystymasis“. 

Administracija birželis III 

savaitė 

Organizuota Šilutės Vydūno 

gimnazijos, Juknaičių ir 

Vilkyčių pagrindinių mokyklų 

mokinių praktinių studijų dienų 

pristatymo konferencija.  

4. Bendradarbiavimas su Šilutės 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru. 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

per metus Organizuojamos paskaitos 

sveikatingumo temomis 

mokyklos bendruomenei. 

5. Modelio „Pamokos studija“ 

įgyvendinimas. 

J. Dargužienė Kovas Bendradarbiaujant su Saugų J. 

Mikšo pagrindine mokykla, 

Klaipėdos rajono Veiviržėnų 

Jurgio Šaulio gimnazija bus 

sukurti bendri pamokų planai, 

aktyvesnė mokinių veikla, 

geresni rezultatai. 
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6. Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimo projektas ,,VEŽA“ 

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

0009. 

D. Jonušienė, V. 

Plieniuvienė, 

projekto darbo 

grupė 

per metus Įgyvendinami  bendri projektai 

mokinių skaitymo įgūdžių 

gerinimui, bendrųjų 

kompetencijų ugdymui. 

Konsultuojant Šilutės Žibų 

pradinei mokyklai, 

bendradarbiaujant su Šilutės r. 

Kintų pagrindine mokykla, 

Prienų r. Jiezno gimnazija. 

Projekto veiklų įtaka mokinių 

individualiai pažangai, 

pasiekimams.  

7. 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, 

atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio poreikius. 

8. Tarptautiniai eTwinning 

projektai. 

Mokytojai  per metus  Bendradarbiavimas su Lietuvos 

ir Europos mokyklomis, 

tobulinant mokinių kalbinius ir 

socialinius gebėjimus. 

9. OPKUS (OLWEUS programos 

kokybės užtikrinimo sistema) 

plano įgyvendinimas. 

Administracija per metus MSG grupių vadovai sutelks 

mokyklos bendruomenę 

mokymams, įgyvendintas 

OLWEUS programos kokybės 

užtikrinimo sistemos planas. 

10. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas.  

UK 

R. Malinauskienė 

per metus Parengtas ir įgyvendintas 

profesinio orientavimo planas. 

Organizuotos išvykos, renginiai. 

Veiklose dalyvaus apie 85 proc. 

mokinių. 

11. Mokinių tarybos ir Tėvų 

komiteto dalyvavimas 

sprendžiant klausimus, 

susijusius su ugdymo(si) 

proceso kokybe.  

Mokinių tarybos 

koordinatorius, 

tėvų komiteto 

pirmininkas 

per metus Įgyvendintos bent 1-2 mokinių 

tarybos ir tėvų komiteto 

pasiūlytos idėjos. 

12. Vaikų vasaros poilsio stovykla. Socialinis 

pedagogas, darbo 

grupė 

birželis Organizuota vienos savaitės 

stovykla 1 – 4 klasių 

mokiniams. Bendradarbiaujama 

su socialiniais partneriais. 

13. Trišalių pokalbių vystymas. 

(Vaikas, tėvai (globėjai, 

rūpintojai, mokykla). 

 

Klasių vadovai, 

administracija 

per metus  Gerės 5-10 klasių mokinių 

individuali pažanga, mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas vaikų ugdymo 

klausimais, bendradarbiavimas. 

12. Posėdžiai: 

Posėdžių 

organizatorius 
Posėdžių temos Data Atsakingas 

 

Mokytojų 

taryba 

 

1.1. 2022 metų mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.2. Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas. 

 

Sausis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Integruotų mokslų savaitės „Pamokos 

kitaip“ aptarimas (sėkmės, nesėkmės, 

galimybės). 

2.2. Adaptacijos tyrimų 1 ir 5 klasės 

pristatymas. 

2.3. Mokymosi stiliaus nustatymo 5 klasės 

mokiniams ataskaitos apibendrinimas. 

2.4. 1-4 klasių mokinių I-ojo trimestro 

rezultatų aptarimas. 

2.5. 2021 m. Olweus mokinių apklausos 

rezultatų pristatymas. 

Sausis Pasisako integruotas 

pamokas organizavę 

mokytojai, 

psichologas, pradinio 

ugdymo mokytojai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

3.1. 5-10 klasių mokinių II-ojo trimestro 

ugdymosi rezultatų ir lankomumo analizė. 

3.2. Praktinių studijų dienų organizavimas, 

mokytojų bendradarbiavimo galimybės. 

Kovas Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

4.1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) 

patirties sklaida. 

4.2. „Pamokos kitaip“. Integruotų pamokų 

organizavimas netradicinėje erdvėje. 

Balandis KGR grupių atstovai, 

direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

5.1. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų 

ugdymosi pasiekimai. 

5.2. 1-4 klasių mokinių metiniai ugdymosi 

rezultatai, kėlimas į aukštesnes klases. 

5.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, rekomendacijos. 

Birželis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupių pirmininkai 

6.1. 5-9 klasių mokinių metiniai rezultatai, 

kėlimas į aukštesnes klases. Dešimtos klasės 

mokinių išsilavinimo pažymėjimų išdavimas. 

6.2. PUPP rezultatų analizė. 

6.2. Mokyklos ugdymo plano 2022-2023 m. 

m. projekto aptarimas, nutarimų priėmimas. 

 

Birželis 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 

 

7.1. Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

7.2. Dėl ugdymo plano 2022-2023 m. m. 

tvirtinimo. 

Rugpjūtis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

8.1. OPKUS (OLWEUS programos kokybės 

užtikrinimo sistema) įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

8.2. 2022 m. NMPP rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

8.3. Dėl mokyklos edukacinio patirties banko 

kūrimo aptarimo. 

8.4. Pasirengimas mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimui. 

Spalis Direktorius, 

pavaduotojas 

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

ugdymosi rezultatų ir lankomumo analizė. 

9.2. 2022 m. veiklos plano analizė, 2023 metų 

tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas. 

9.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2023-

2025 m. programos svarstymas. 

Gruodis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

 

Mokyklos 

taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 2022 m. mokyklos veiklos plano 

aptarimas. 

1.2. Mokyklos vadovo 2021 m. veiklos 

ataskaitos pristatymas. 

1.3. Mokyklos lėšų panaudojimas. 

Sausis Mokyklos tarybos 

pirmininkas, 

direktorius 

 

2.1. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

užsakymas. 

2.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai, išvados. 

2.3. Mokyklos 2022-2023 m. m. ugdymo 

plano svarstymas, nutarimų priėmimas. 

2.4. Mokinių neformaliojo vaikų švietimo 

būrelių ir kitų pasiūlų pasirinkimas. 

Birželis Raštvedys, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokyklos 

tarybos pirmininkas 

3.1. Mokyklos 2023-2025 m. strateginio 

veiklos plano svarstymas. 

3.2. Mokyklos dalyvavimo prevencijos 

programose aptarimas. 

3.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

planavimas. 

Rugsėjis Mokyklos tarybos 

pirmininkas, 

direktorius, soc. 

pedagogas, 

pavaduotojas ugdymui 

4.1. Mokyklos tarybos 2022 m. veiklos 

apibendrinimas. 

4.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos perspektyvinės 2023-

2025 m. programos svarstymas. 

4.4. Veiklos plano 2023 m. sudarymas. 

Gruodis Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

 

5. Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos 

bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų 

bei mokinių interesus. 

Visus 

metus 

Mokyklos taryba 

6. Teikti siūlymus mokyklos administracijai 

dėl mokykloje vykdomos veiklos tobulinimo, 

mokinių ugdymo ir darbo sąlygų kūrimo. 

Nuolat Mokyklos taryba 

7. Inicijuoti 1,2 proc. pajamų mokesčio 

rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai 

dėl surinktų lėšų panaudojimo. 

I pusmetis Mokyklos taryba 

8. Rūpintis mokinių maitinimu mokyklos 

valgykloje, tirti bei skatinti maitinimo tvarką 

ir kokybę. Kartą per mokslo metus atlikti 

apklausą dėl maitinimo kokybės. 

Visus 

metus 

Mokyklos taryba 

_______________________________ 
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VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingas 

1. 

 

Mokinių kompetencijų atpažinimo 

analizavimas ir aptarimas: 

1. „Vaiko raidos aprašas. Komunikavimo 

kompetencija“. 

2. „Kultūrinė kompetencija“. 

 

 

 

3. „Kūrybiškumo kompetencija“. 

 

 

4. „Pažinimo kompetencija“. 

 

5.  „Pilietiškumo kompetencija“. 

 

6. „SESG kompetencija“. 

 

 

7. „Skaitmeninė kompetencija“. 

„Skaitmeninio turinio kūrimas lietuvių kalbos 

ir literatūros pamokoms“. 

 

 

Sausis 

 

Kovas 

 

 

 

Balandis 

 

 

Gegužė 

 

Birželis 

 

Rugsėjis 

 

 

Lapkritis 

 

 

J. Dargužienė, V. 

Vytuvienė 

J. Valutienė, P. 

Jančauskienė, G. 

Pečiulis 

 

A. Mikužienė, R. 

Malinauskienė, A. 

Montrimienė 

A. Rupeikienė, V. 

Banionienė 

V. Beresnienė, R. 

Pociuvienė 

S. Steponavičienė, D. 

Černeckytė, L. 

Šepkienė 

R. Barkauskienė, B. 

Dapkūnienė 

B.Dapkūnienė 

2. „Pedagogo profesijos kompetencijų aprašas“. 

Pristatymas, analizavimas. 

Kovas V. Jurgelevičiutė, J. 

Dargužienė 

3. „Pamokos studijos“ modelio įgyvendinimo 

pristatymas. 

Gegužė J. Dargužienė 

4. Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Fizikos pamoka 10 kl. „Fotometrija“. 

2. „Pamokos studija“ 6 kl. 

 

 

 

 

3. Fizikos pamoka 8 kl. „Slėgis. Kuo jis 

svarbus, kaip jį valdyti?“ 

4. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 10 kl. 

 

Sausis 

Balandis 

 

 

 

 

Gegužė 

 

Lapkritis 

 

S. Steponavičienė 
Vilkyčių, Saugų J. 

Mikšo pagrindinių 

mokyklų ir  Veiviržėnų 

J. Šaulio gimnazijos 

anglų k. mokytojos 

 

S. Steponavičienė  

 

B. Dapkūnienė 

5. Atvirų integruotų pamokų stebėjimas ir 

aptarimas: 

1. Fizikos – chemijos pamoka 9 kl. 

„Elektrolizė“. 

2. Ekonomikos – geografijos pamoka 10 kl. 

„Tarptautinės prekybos ribojimai“. 

3. Istorijos – matematikos pamoka 6 kl. 

 

 

Vasaris 

 

Balandis 

 

Vasaris 

 

 

S. Steponavičienė, A. 

Rupeikienė 

R. Pociuvienė, D. 

Jonušienė 

V. Beresnienė, A. 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

1 priedas 
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„Laiko skaičiavimas“. 

4. Biologijos – chemijos pamoka 9-10 kl. 

„Kramtomoji guma. Kas tai?“ 

5. Fizikos – technologijų pamoka 9 kl. 

„Elektros variklis“. 

6. Lietuvių kalbos ir literatūros – geografijos 

pamoka 8 kl. 

 

Gegužė 

 

Gegužė  

 

Lapkritis 

 

Montrimienė 

V. Banionienė, A. 

Rupeikienė 

S. Steponavičienė, G. 

Pečiulis  

B. Dapkūnienė, R. 

Pociuvienė 

6.  Diskusijos: 

1. „Pasiūlymai dėl individualios pažangos 

aprašo tobulinimo, trišalių pokalbių kokybės 

gerinimo“.  

2. „Mokinio individualios pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas. Bendros sistemos 

kūrimo galimybės.“ 

 

Sausis 

 

 

Birželis 

 

J. Dargužienė, visi 

metodinės grupės 

nariai 

J. Dargužienė, visi 

metodinės grupės 

nariai 

7. NMPP rezultatų apibendrinimas. Duomenų 

panaudojimas mokinių individualiai pažangai, 

pasiekimams gerinti. 

Lapkritis Dalykų mokytojai 

8. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. Kiekvieno 

užsiėmimo metu 

Metodinės grupės 

nariai 

9. Metodinės grupės metų veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2023 m. 

Gruodis J. Dargužienė 

 

 

 

 

 

 

 

PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

 

Laikas Atsakingas 

1. 1. 2021 m. 4 klasės e-NMPP rezultatų stipriosios ir 

silpnosios pusės. Duomenų panaudojimas mokinių 

individualiai pažangai, pasiekimams gerinti. 

2. Susipažinimas su „Vaiko raidos aprašu.“ 

„Komunikavimo“ kompetencijos atpažinimas. 

Sausis D. Jonušienė 

2. Mokinių kompetencijų atpažinimo  analizavimas ir 

aptarimas: 

 

1. Kultūrinė kompetencija. 

2. Kūrybiškumo kompetencija. 

3. Pažinimo kompetencija. 

4. Pilietiškumo kompetencija. 

5. SESG kompetencija. 

6. Skaitmeninė kompetencija. 

 

 

 

Vasaris 

Kovas 

Gegužė 

Rugsėjis 

Spalis 

Lapkritis 

 

 

 

1. V. Plieniuvienė 

2. D. Genčiuvienė  

3. D. Kubilienė 

4. L. Šepkienė 

5. V. Norvilienė 

6. V. Plieniuvienė 

3. Atviros šokio pamokos 3 klasėje „Polka poroje“ 

stebėjimas ir aptarimas. 

Kovas D. Genčiuvienė 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

2 priedas 
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4. Atvirų integruotų pamokų stebėjimas ir aptarimas: 

1. Pasaulio pažinimo - šokio pamoka 4 kl. „Pasaulio 

šalys“. 

2. Matematikos - šokio pamoka 3 kl. „Laikrodukas“. 

 

3. Pasaulio pažinimo - šokio pamoka 1-2 kl. 

„Parskrendantys paukščiai“. 

 

4. Anglų k. – pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje. 

 

5. Anglų k. – šokio pamoka 4 klasėje. 

 

6. Lietuvių kalbos - tikybos  pamoka 4 kl. „Gyvūnų 

globėjas Pranciškus ir mano augintinis“. 

 

Balandis 

 

Kovas 

 

Kovas 

 

 

Gegužė 

 

Gegužė 

 

Spalis 

 

D. Genčiuvienė 

V. Plieniuvienė 

D. Jonušienė,  

D. Genčiuvienė 

D. Kubilienė 

D. Genčiuvienė 

 

V. Norvilienė, 

D. Kubilienė 

V. Norvilienė 

D. Genčiuvienė 

D. Jonušienė, 

L. Šepkienė 

5. Informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi 

programos „Vedliai“ aptarimas. 

Rugsėjis D. Jonušienė 

V. Plieniuvienė 

D. Kubilienė 

6. NMPP rezultatų stipriosios ir silpnosios pusės. 

Duomenų panaudojimas individualiai pažangai, 

pasiekimams gerinti. 

Spalis  D. Jonušienė, 

V. Plieniuvienė 

7. Kolegialus grįžtamasis ryšys, pamokų stebėjimas 

,,Kolega-kolegai". 

Dalijimasis gerąja patirtimi. 

Per metus Metodinės grupės 

nariai 

8. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. Kiekvieno 

užsiėmimo 

metu 

Metodinės grupės 

nariai 

9. Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2023 m. 
Gruodis 

D. Jonušienė 

 

 

 

 

 

 

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingas 

1. Klasės valandėlės 10 klasėje „Pykčio, smurto ir 

agresijos jausmai bei jų prevencija“ stebėjimas 

ir aptarimas. 

Vasaris A. Mikužienė  

2. Klasės vadovo kultūrinio identiteto ir 

pilietiškumo kompetencija ( pagal „Pedagogo 

profesijos kompetencijų aprašą“ Nr.1.). 

Balandis B. Dapkūnienė 

 

3. Pranešimas „Bendravimo su mokiniu kliūtys. 

Kaip jų išvengti?“ 

Kovas Psichologė M. Andriušienė 

4. Individualios mokinių pažangos ir pasiekimų 

įsivertinimas, pokyčių analizavimas. 

Spalis B. Dapkūnienė, 

kiti klasių vadovai 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2022  metų veiklos plano 

3 priedas 
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5. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. Kiekvieno 

užsiėmimo 

metu 

Grupės nariai 

6. Metodinės grupės metinės veiklos aptarimas. 

Veiklos 2023 metams planavimas. 

Gruodis B. Dapkūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLA 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingas 

1. Pranešimas „Matematinių vaiko gebėjimų 

ugdymas Pelėdžiukų grupėje“. 

Vasaris A. Motiejauskaitė-Milė 

 

2. Elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ privalumų 

ir trūkumų aptarimas. 

Metodinės grupės nariai 

3. Metodinė valanda „Ugdytinių ugdymo(si) 

pasiekimų vertinimas“. 

Gegužė D. Karlonienė 

A. Motiejauskaitė-Milė 

A. Žąsytienė 

4. Pranešimas „Įtraukusis ugdymas“. A. Vaickutė 

5. Parengtų metodinių priemonių pristatymas ir 

aprobavimas. 

Metodinės grupės nariai 

6. Naujos priešmokyklinio ugdymo programos 

pristatymas. 

Birželis D. Karlonienė 

7. Metodinė valanda „Ugdytinių ugdymo(si) 

pasiekimų vertinimas, adaptacija“. 

Spalis D. Karlonienė 

A. Motiejauskaitė-Milė 

A. Žąsytienė 

8. Pranešimas „Žaidimų reikšmė vaikų ugdymui“. A. Žąsytienė 

9. Išklausytų kursų, seminarų sklaida. Pagal 

galimybes 

Metodinės grupės nariai 

10. Įvykusių renginių refleksija. Gruodis Metodinės grupės nariai 

11. Metodinės grupės 2022 m. veiklos aptarimas. 

Veiklos planavimas 2023 metams. 

A. Žąsytienė  

 

 

 

 

 

 

 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

4 priedas 
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MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. RENGINIAI, ŠVENTĖS, KONKURSAI 

1.1. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija”. 

Sausio 13 d.  A. Motiejauskaitė-Milė 

1.2. Viktorina „Metų laikai”. Sausis A. Motiejauskaitė-Milė 

1.3. „Boružėlių“ grupės edukacinis užsiėmimas 

tarptautinei Ačiū dienai paminėti. 

Sausio 11 d. A. Žąsytienė 

1.4. Renginys „Sniego gniūžtė“. Sausio 20 d.  A. Žąsytienė 

1.5. Virtuali ekskursija po laikrodžių muziejaus 

ekspoziciją 5 kl. 

Sausis A. Montrimienė, V. 

Beresnienė 

1.6. Virtuali istorijos-matematikos pamoka „Laiko 

skaičiavimas senovėje“ 5 kl. 

Sausis A. Montrimienė, V. 

Beresnienė 

1.7. 8-10 klasių istorijos olimpiada. Sausis V. Beresnienė 

1.8. 6-8 klasių geografijos olimpiada. Sausio 3 savaitė R. Pociuvienė 

1.9. „Pelėdžiukų“ grupės edukacinis užsiėmimas 

„Duonos kelias“.   

Vasaris A. Motiejauskaitė-Milė 

1.10. „Pelėdžiukų“ grupės eilėraščių raiškaus 

deklamavimo konkursas. 

Vasaris A. Motiejauskaitė-Milė 

1.11. 6-9 kl. dailyraščio konkursas minint gimtosios 

kalbos dieną. 

Vasaris B. Dapkūnienė 

1.12. „Bitučių“ grupės piešinių konkursas „Mano 

meilė begalinė“. 

Vasaris D. Karlonienė 

1.13. „Pelėdžiukų“ grupės edukacinis užsiėmimas 

„Mano gėlytė“. 

Kovas A. Motiejauskaitė-Milė 

1.14. Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. Kovas J. Barškietienė 

1.15. „Bitučių“ grupės viktorina „Mano kraštas 

Lietuva“. 

Kovas D. Karlonienė 

1.16. 5-10 klasių mokyklinė anglų k. olimpiada. Kovas J. Dargužienė 

1.17. Užgavėnių šventė. Kovo 1 d.  J. Valutienė 

1.18. Lygiadienio šventė. Kovas V. Banionienė 

1.19. Kovo 11-osios koncertas. Kovo 10 d. J. Valutienė, D. 

Genčiuvienė 

1.20. Kaziuko mugė. Kovo 4 d. D. Kubilienė, J. Valutienė 

1.21. 1-4 klasių olimpiada „Kengūra“. Kovas D. Jonušienė 

1.22. 6-10 kl. viktorina, skirta Žemės dienai. Kovas R. Pociuvienė 

1.23. 3 klasės olimpiada „Olympis“. Kovas D. Jonušienė 

1.24. 5-10 kl. konkursas „Olympis“. Kovas, spalis A. Montrimienė 

1.25. Matematikos savaitė: 

1. Renginys, skirtas PI dienai. 

2. Mokyklinė matematikos olimpiada 5-10 kl. 

3. Mintinio skaičiavimo konkursas 

Kovas 

14 d. 

15 d. 

16 d. 

A. Montrimienė 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

5 priedas 
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„Matmintinis“. 

4. Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“. 

 

17 d. 

 

1.26. 5-10 kl. matematikos olimpiada „Kings“. 

Kvalifikacinis turas. 

Balandis, 

lapkritis 

A. Montrimienė 

1.27. 1-4 klasių mokyklinė matematikos olimpiada. Balandis D. Jonušienė 

1.28. 6-9 kl. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Balandis B. Dapkūnienė 

1.29. 7-10 kl. Lietuvos mokinių astronomijos 

olimpiada. 

Balandis S. Steponavičienė 

1.30. „Bitučių“ grupės edukacinė išvyka į žirgyną. Balandis D. Karlonienė 

1.31. 1-4 kl renginys „Aš – europietis“, skirtas 

Europos dienai paminėti. 

Gegužės 4 d. V. Norvilienė, P. 

Jančauskienė 

1.32. 4 klasės anglų k. olimpiada. Gegužė V. Norvilienė 

1.33. 6-9 kl. raiškiojo skaitymo konkursas. Gegužė B. Dapkūnienė 

1.34. „Bitučių“ grupės renginys „Mano namai – 

mano tvirtovė“. 

Gegužė D. Karlonienė 

1.35. 8 klasės chemijos mokyklinė olimpiada. Gegužė A. Rupeikienė 

1.36. Šeimos diena. Gegužės 13 d. J. Valutienė, D. 

Genčiuvienė 

1.37. Šventinė popietė „Pelėdžiukų metai 2021-

2022”. 

Gegužė A. Motiejauskaitė-Milė 

1.38. „Bitučių“ grupės šventinis rytmetis „Kaip gera 

būti vaiku“.   

Birželio 1 d. D. Karlonienė 

1.39. „Pelėdžiukų“ grupės šventinis rytmetis „Vaikų 

šalyje”(skirtas vaikų gynimo dienai paminėti). 

Birželio 1 d. A. Motiejauskaitė-Milė 

1.40. „Boružėlių grupės šventinis rytmetis „Laimingi 

vaikai“. 

Birželio 1 d. A. Žąsytienė 

1.41. 1-4 klasių sporto sveikatingumo diena.  Birželis Pradinio ugdymo mokytojos 

1.42. 1-4 klasių mokslo metų užbaigimo šventė. Birželis Pradinio ugdymo mokytojos 

1.43. Šventinis rytmetis „Pelėdžiukai mokslo ir žinių 

labirintuose“.  

Rugsėjo 1 d. A. Motiejauskaitė-Milė 

1.44. „Boružėlių grupės šventinis rytmetis „Rugsėjo 

pirmosios skambutis“. 

Rugsėjo 1 d. A. Žąsytienė 

1.45. Rugsėjo pirmosios šventė. Rugsėjo 1 d. J. Valutienė, D. 

Genčiuvienė 

1.46. „Europos kalbų diena”. Rugsėjo 26 d. J. Dargužienė, V. Vytuvienė 

1.47. 7-10 kl. 14-oji Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiada. 

Rugsėjis S. Steponavičienė 

1.48. „Bitučių“ grupės edukacinis užsiėmimas – 

išvyka į keramikos studiją. 

Spalis D. Karlonienė  

1.49. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos 

minėjimas. 

Spalis M. Andriušienė 

1.50. 1-4 kl. renginys „Gyvūnais rūpinkimės 

atsakingai“, skirtas gyvūnų gerovės metams 

paminėti. 

Spalis V. Norvilienė, P. 

Jančauskienė 

1.51. 5-10 kl. respublikinis informatikos ir 

informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. 

Lapkritis R. Barkauskienė 

1.52. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Lapkričio16 d. J. Barškietienė, M. 

Andriušienė 
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1.53. „Boružėlių“ grupės renginys „Draugo diena“. Lapkričio 29 d. A. Žąsytienė 

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

1.55. 6-10 kl. geografinis proto mūšis. Kalėdos ir 

Naujieji metai. 

Gruodis R. Pociuvienė 

1.56. 9, 10 klasės mokyklinė chemijos olimpiada. Gruodis A. Rupeikienė 

1.57. 1-10 kl. Adventinis renginys.  Gruodis J. Valutienė 

1.58. Ikimokyklinių grupių Kalėdiniai renginiai. Gruodis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, muzikos 

mokytoja 

1.59. Adventinė vakaronė su „Bitutėmis“. Gruodis D. Karlonienė, J. Valutienė 

2. PROJEKTAI 

2.1. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas. Projektas „VEŽA“ (3, 4 

klasės). 

Sausis-birželis D. Jonušienė, V 

Plieniuvienė 

2.2. Ikimokyklinių grupių projektas „Sniego 

diena“. 

Sausis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, muzikos 

mokytoja 

2.3. „Pelėdžiukų“ grupės projektas „Daiktų 

pasaulis“. 

Sausis A. Motiejauskaitė-Milė 

2.4. Ekologinis pažintinis projektas „Vandens 

pažinimas per eksperimentus“. 

Sausis D. Karlonienė 

2.5. 6 kl. IT ir geografijos projektas „Žygio 

maršruto aprašymas. Sutartiniai ženklai“. 

Sausis R. Barkauskienė, R. 

Pociuvienė 

2.6. 7-8 kl. projektas „Liaudies išmintis lietuvių 

tautosakoje“. 

Vasaris B. Dapkūnienė 

2.7. Ikimokyklinis tarpgrupinis projektas, skirtas 

Užgavėnių šventei. 

Vasaris Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, muzikos 

mokytoja 

2.8. Ilgalakis IT ir geografijos projektas 

„Valstybės“ 

Balandis-

gegužė 

R. Barkauskienė, R. 

Pociuvienė 

2.9. Projektas „Laiko ratas“. Rugsėjis-

gruodis 

Pradinio ugdymo mokytojos 

2.10. 1-4 klasių Velykinė darbelių paroda. Balandis D. Jonušienė 

2.11. Projektas su F. Bajoraičio biblioteka (Vilkyčių 

filialas) – „Skaitymo skatinimas 1-2 kl.“. 

 D. Kubilienė 

2.12. Edukacinė pažintinė 1-2 kl. pamoka F. 

Bajoraičio bibliotekoje (Vilkyčių filialas) 

„Margučių marginimas vašku, Velykų 

papročiai ir tradicijos. 

Balandis D. Kubilienė, P. 

Jančauskienė 

2.13. „Boružėlių“ grupės projektas „Agotos kelias“. Vasaris A. Žąsytienė 

2.14. Respublikinis ekologinis konkursas „Mano 

žalioji palangė“, skirtas Jurgio Ambraziejaus 

Pabrėžos metų minėjimui. 

Vasaris-

balandis 

D. Karlonienė 

2.15. „Boružėlių“ grupės projektas „Atbunda 

gamta“. 

Kovas A. Žąsytienė 

2.16. Ikimokyklinis tarpgrupinis projektas „Vaikų 

Velykėlės – 2022“. 

Balandis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, muzikos 

mokytoja 
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2.17. „Pelėdžiukų“ grupės projektas „Pelėdžiukų 

šeimų sąskrydis. 
Gegužė A. Motiejauskaitė-Milė 

2.18. „Boružėlių“ grupės projektas „Aš ir mano 

šeima“. 

Gegužė A. Žąsytienė 

2.19. Sporto ir sveikatingumo diena. Gegužė J. Valutienė 

2.20. Ikimokyklinis tarpgrupinis rudens projektas 

„Rudenėlio draugai“. 

Spalis Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, muzikos 

mokytoja 

2.21. „Pelėdžiukų“ grupės projektas „Po pasakų 

skraiste – 2022). 

Spalis-lapkritis A. Motiejauskaitė-Milė, J. 

Valutienė 

2.22. 7 kl. teatralizuoti skaitymai pagal A. Lindgren 

kūrybą. 

Lapkritis B. Dapkūnienė 

2.23. „Boružėlių“ grupės projektas „Šv. Kalėdų 

belaukiant“. 

Gruodis A. Žąsytienė 

2.24. Padovanok kalėdinę šilumą (kalėdinių atvirukų 

gaminimas ir jų dovanojimas kaimo 

bendruomenės žmonėms). 

Gruodis B. Dapkūnienė 

3. PARODOS 

3.1. Stendas, skirtas sausio 13 d. aukoms atminti. Sausio 13 d. V. Beresnienė 

3.2. Interaktyvi paroda grupėje „Pažaiskime“. Sausis A. Motiejauskaitė-Milė 

3.3. 1-4 klasių kūrybinė paroda „Žiemos pasaka“. Vasaris V. Plieniuvienė 

3.4. 5-10 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Vasario 16-osios dienai“. 

Vasario 16 d. P. Jančauskienė 

3.5. Stendas, skirtas vasario 16 d. paminėti. Vasaris V. Beresnienė 

3.6. Stendai Velykų ir Kalėdų tema (durų puošyba) Kovas, gruodis L. Šepkienė 

3.7. Stendas, skirtas kovo 11 d. paminėti. Kovas V. Beresnienė 

3.8. „Boružėlių“ grupės paroda „Pavasario 

linksmybės“. 

Balandis A. Žąsytienė 

3.9. 5-10 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Pavasario atgimimui“. 

Balandis P. Jančauskienė 

3.10. 1-4 klasių kūrybinė darbelių paroda „Tau, 

mamyte“. 

Gegužė V. Plieniuvienė 

3.11. Mokinių darbų paroda „Mano svajonių 

profesija“. 

Gegužė R. Malinauskienė 

3.12. Fotografijų konkursas-paroda „Mano 

augintinis“. 

Spalis V. Norvilienė, P. 

Jančauskienė 

4. INTEGRUOTA VEIKLA 

4.1. Integruota istorijos ir lietuvių kalbos ir 

literatūros veikla „Aš prisimenu, kodėl esame 

laisvi, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

Sausio13 d. V. Beresnienė, A. 

Mikužienė 

4.2. Integruota lietuvių k. – istorijos popietė 

„Esame ir liudijame Lietuvą“, skirta vasario 16 

d. paminėti. 

Vasaris V. Beresnienė, A. 

Mikužienė 

4.3. Integruotas projektas „Liaudies išmintis 

lietuvių tautosakoje“. 

Kovas J. Valutienė 

4.4. 5 kl. integruotas lietuvių kalbos ir dailės 

projektas „Šešėlių teatras“.  

Kovas S. Steponavičienė, A. 

Mikužienė 

4.5. 7 kl. mokyklinis integruotas, ilgalaikis IT ir Balandis- R. Barkauskienė, V. 
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biologijos projektas „Lankstinukas“. gegužė Banionienė 

4.6. 10 kl. mokyklinis ilgalaikis, integruotas fizikos 

ir IT projektas „Saulės šeima“. 

Balandis-

birželis 

R. Barkauskienė 

4.7. 9 kl. integruota IT ir fizikos veikla „Elektrinių 

grandinių braižymas ir skaičiavimas rašykle“. 

Gegužė R. Barkauskienė 

4.8. 6 kl. integruota IT ir matematikos veikla 

„Koordinačių sistema“. 

Gegužė R. Barkauskienė 

4.9. 10 kl. integruotas informacinių technologijų ir 

fizikos projektas „Mėnulio fazės“. 

Spalis S. Steponavičienė 

4.10. 5 kl. integruota IT ir matematikos veikla „Kaip 

apskaičiuoti greičiau? Matmintis. 

Lapkritis R. Barkauskienė 

4.11. Integruotas tikybos-muzikos projektas „Kalėdų 

belaukiant“. 

Gruodis L. Šepkienė, J. Valutienė 

 

 

 

 

 

 

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. 

2022-09-12 

 

 

 

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 

Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

6 priedas 
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Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimai: 

Pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimų 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 

mažiau kaip 

4-5 pamokos 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veikla (pamokos, renginiai, neformaliojo 

vaikų švietimo užsiėmimai 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 

(planuose numatytos ir įgyvendintos bent 

po 2 edukacinės išvykos per mokslo metus, 

internetinėje svetainėje patalpintas išvykos 

aprašymas). 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

Saugaus elgesio instruktažai mokiniams. 2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

Ugdymo plano 

susitarimų, mokinių 

pažangos 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 medžiagų 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, užsiėmimai, edukacinės veiklos 

įvairiose mokyklos aplinkose, už 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 pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos susitarimai dėl vertinimo 

sistemingumo ir dažnumo (patikrinimas 

2-3 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 
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elektroniniame dienyne).  dalykus 

Mokinių krūvio 

stebėsena ir 

kontrolė. 

Kontrolinių darbų organizavimas ir 

vertinimas (kontrolinių darbų numatymas 

kontrolinių darbų grafike, fiksavimas 

elektroniniame dienyne, mokinių 

informavimas). 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

pagal kuruojamus 

dalykus 

Namų darbų skyrimas (namų darbų apimtis, 

vertinimas, diferencijavimas). 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

Užduotys mokinių 

ugdymo 

pasiekimams ir 

lygiui nustatyti. 

NMPP organizavimas, vykdymas, priežiūra. 

 

Balandis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui  

 
PUPP organizavimas ir priežiūra. Gegužė-birželis 

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  

________________________ 

 


