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MAŽEIKIŲ SODŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 MOKSLO METAMS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2020-2021 mokslo 

metams (toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos  strateginius veiklos prioritetus, išorės 

įvertinimo ir vidinio įsivertinimo išvadas, mokyklos bendruomenės rekomendacijas ir siūlymus. 

  

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo 

politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkinti aptarnaujamos teritorijos gyventojų vaikų mokymosi ugdymosi poreikius, laiduoti 

pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti 

neformalųjį švietimą, suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, racionaliai ir tikslingai naudoti 

mokyklai skirtus išteklius, stiprinti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais bei tėvų 

bendruomene, kurti gerą mokyklos įvaizdį. 

  

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato 

priemones uždaviniams įgyvendinti. 

  

4. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimas – PUPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas 

– UP, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, mokinio krepšelio lėšos – MKL. 

  

II. MOKYKLOS VIZIJA 
  

Tai moderni, šiuolaikiška, efektyvi, atvira naujovėms, patraukli ir auganti mokykla, teikianti 

pagrindinį išsilavinimą, ugdymą grindžianti humaniškumo, lygių galimybių principu, 

bendražmogiškomis vertybėmis, dalyvaujanti  verslumą skatinančiose programose, suteikianti 

galimybes  išskleisti kiekvienam individualius gebėjimus, ugdanti veiklų, savarankišką, kūrybingą, 

atpažįstantį save veiklos pasaulyje, mokantį pritaikyti gautas žinias ir kompetencijas mokinį, 

gebantį pasiekti užsibrėžtą rezultatą. 

  

III. MOKYKLOS MISIJA 
  

Mokykla teikianti  kokybišką, atitinkantį  pagrindinio ugdymo programos pirmosios ir 

antrosios dalies ugdymo programos standartus. Puoselėja mokyklos ir šalies tradicijas, ugdo 

pilietiškai aktyvų, demokratišką, tolerantišką kultūrų įvairovei, atsakingai tobulinantį savo 

gebėjimus mokinį.  Puoselėja jaukią, saugią, sveiką, modernią mokymosi bei darbo aplinką. 

 

 

 



IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA 
  

Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla, kurioje kiekvienas gali atrasti, atskleisti ir išreikšti save. 
 

V. MOKYKLOS VERTYBĖS 
  

 Lygių galimybių sudarymas siekiant kiekvieno individualios ūgties. 

 Atvirumas ir imlumas naujovėms bei profesionalumas. 

 Bendruomeniškumas ir kūrybiškas, atsakingas ugdymas(is) sveikoje ir saugioje aplinko-

je. 

 Nuolatinis tobulėjimas, drausmė ir atsakomybė už savo veiksmus, sąžiningumas ir parei-

gingumas. 

  

VI. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 

 

2020 m. atliktas platusis įsivertinimas, kurio metu išskirtos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios 

vertės:  

 

REZULTATAI 

Aukščiausios vertės Žemiausios vertės 

2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,3 

2.1.3 Orientavimasis į mokinių poreikius 3,2 

2.2.2 Ugdymo(si) organizavimas 3,2 

3.1.1. Įranga ir priemonės 3,2 

2.4.1. Vertinimas ugdymui 3,1 

3.1.2 Pastatas ir jo aplinka 2,5 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 2,5 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 2,6 

2.4.2 Mokinių įsivertinimas 2,7 

2.3.1 Mokymasis 2,7 

 

 

 

Apibendrinus surinktus duomenis, išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos 

sritys: 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos moki-

niui specialistai.  
2. Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdantis 

mokinių kūrybiškumą. 

3. Tikslingas biudžeto lėšų panaudojimas at-

sižvelgiant į finansines galimybes. 

4. Mokyklos kompiuterizavimo lygis: visuo-

se kabinetuose kompiuterizuotos moky-

tojų darbo vietos, yra prieiga prie interne-

to, Wi-Fi, interaktyvios lentos ir kt. 
5. Tenkinami mokinių ugdymosi ir visybiš-

kumo, optimalumo  poreikiai (neformalus 

ugdymas, darbas su gabiais ir sunkumų 

turinčiais mokiniais, mokytojų konsultaci-

jos). 

 

 

1. Nepakankama mokinių mokymosi moty-

vacija, atsakomybės ir pareigos jausmo 

stoka. 
2. Mokinių iniciatyvumo stoka. 
3. Mokinio asmeninės pažangos pamatavi-

mas. 
4. Mažas mokinių tėvų aktyvumas, nepakanka-

mas dėmesys vaikams, nepakankama pagalba. 
5. Pasyvus dalyvavimas projektuos, rengi-

niuose. 

 

 



Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Tėvų (globėjų) galimybių pažinimas ir jų 

įtraukimo į bendras veiklas didinimas. 
2. Komandinio darbo stiprinimas. 

3. Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose pro-

jektuose. 

4. Platesni ryšiai su kitomis mokyklomis, so-

cialiniais partneriais. 

5. Mokyklos įvaizdžio formavimas, sklaida 

spaudoje, socialiniuose tinkluose. 

1. Mažėjantis mokinių skaičius. 
2. Nestabili švietimo politika. 
3. Mažėjanti mokymosi motyvacija ir moky-

mosi pasiekimų smukimas.  
4. Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir e-

mocijų, sveikatos sutrikimų, skaičius 

5. Minimali tėvų pagalba vaikams. 

 

2020 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2020-2021 m.m. tobulinimui: 

sutelkti mokyklos bendruomenės narių pastangas mokinio pasiekimams ir pažangai gerinti, 

ypatingą dėmesį skiriant mokinių mokymosi motyvacijai. Skatinti mokinius aktyviau įsitraukti į 

veiklas. Stiprinti bendrą mokinio, mokytojo ir tėvų atsakomybę už mokinio asmeninę pažangą. 

Laikytis bendruomenės susitarimų, kartu numatyti mokyklos perspektyvą. 

 

 

VII. PAGRINDINIŲ 2020-2021 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 

REALIZAVIMO GALIMYBĖS  
  

Realizuodama iškeltus 2020-2020 mokslo metams tikslus ir uždavinius, mokyklai iš mokimo lėšų 

numato panaudoti:  

 mokytojų darbo užmokesčiui 

 spaudiniams 

 mokymo priemonėms  

 pedagogų kvalifikacijos kėlimui  

 

Siekdama įgyvendinti mokslo metų tikslus ir uždavinius, Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla iš  

„2 procentų“ ir už patalpų nuomą pritrauktų lėšų skirs:  

 mokyklos patalpų einamajam remontui ir ūkio reikalams  

 baldams ir orgtechnikai 

 klasių ir koridorių apšvietimui  

 mokymo priemonėms ir ugdymo renginiams  

 dalyvavimui šalies ir miesto projektuose  

 

Siekdamos sudaryti sąlygas mokiniams mokytis jaukioje ir saugioje mokykloje, Mokyklos Taryba 

ir administracija numato nuolat kreiptis į Mažeikių miesto savivaldybę dėl mokyklos skubios 

renovacijos, lėšų skyrimo avariniams remonto darbams bei dalyvauti įvairiuose projektuose, kur 

skiriamos lėšos mokyklų materialinės bazės tobulinimui. 

  

  

VIII. MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO ŠALTINIAI 
  

 Mokyklos Strateginis planas, Nuostatai, Ugdymo planas 2019 – 2022 mokslo metams; 

 išorės ir vidaus įsivertinimo išvados; 



 mokinių, tėvų ir mokytojų apklausų analizė; 

 psichologinių diagnostinių tyrimų ir PPT medžiaga; 

 mokytojų ir mokyklos tarybų nutarimai; 

 metodinės tarybos ir metodinių grupių planai ir nutarimai; 

 mokytojų atestavimo komisijos darbo planas. 

 

 

IX. PAGRINDINIS 2020-2021 MOKSLO METŲ  
TIKSLO ĮGYVENDINIMO OPERATYVINIAI UŽDAVINIAI: 

 

 

     1. Tikslas. Mokymą orientuoti į individualių mokinio poreikių tenkinimą  

     1.1. Uždavinys Kryptingai organizuoti ugdymo(si) veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio moky-

mosi pažangą. 

       1.2. Uždavinys. Tikslingai analizuoti mokinių pasiekimus. 

       1.3. Uždavinys. Plėtoti kaupiamojo vertinimo patirtis. 

     2. Tikslas. Ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant visuminės mokinio ūgties. 

       2.1. Uždavinys. Gilinti supratimą ir žinias apie mokėjimo mokytis kompetenciją.  

       2.2. Uždavinys. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą mokykloje; 

  3. Tikslas. Auginti mokinių, mokyklos bendruomenės savivoką ir savivertę, stiprinant asmeni-

nius santykius, skatinant  saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

       3.1. Uždavinys. Veiksmingai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas 5-10 klasėse. 

       3.2. Uždavinys. Planuoti ir organizuoti veiklas, padedančias mokiniams formuotis pasitikėjimą savo 

jėgomis, savigarbą, mokymosi sėkmę. 

       3.3. Uždavinys. Plėtoti bendruomenės narių lyderystės įgūdžius bei socialines kompetencijas. 

       3.4. Uždavinys. Aprūpinti kabinetus moderniomis mokymo(si) priemonėmis ir vadovėliais  

  

2020-2021 M.M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas. Mokymą orientuoti į individualių mokinio poreikių tenkinimą 

Uždaviniai Priemonės Data Atsakingi Laukiami rezultatai 

1.1.  Kryptingai 

organizuoti 

ugdymo(si) veiklas, 

orientuotas į 

kiekvieno mokinio 

mokymosi 

pažangą. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Mokinių mokymosi 

stilių tyrimas. 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

Psichologas 

asistentas, 

klasių 

vadovai. 

 

 

Mokytojai geriau 

pažins mokinius, 

organizuos pamokų 

veiklas, atsižvelgdami 

į mokinių mokymosi 

stilių.  

1.1.2. Klasės, namų darbų, 

atsiskaitomųjų darbų 

diferencijavimas, 

atsižvelgiant į individualius 

mokinių mokymosi 

poreikius. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

Tinkamas ugdymo 

turinio, mokymo(si) ir 

vertinimo užduočių ir 

metodų pritaikymas 

skirtingiems klasės 

mokinių sugebėjimų 

lygiams, poreikiams, 

mokymosi stiliams. 



 

 

 

 

Diferencijuotam 

mokymui sudarytos 

panašių poreikių 

mokinių mobilios 

grupės (lietuvių k., 

matematika). 

1.1.3. Mokinių mokymosi 

stebėsena, tėvų 

informavimas el. dienyne 

apie pažangos pokyčius. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

 

1.1.4. Atviros pamokos, 

pamokos  „Kolega kolegai“ 

„Užduočių parinkimas, 

diferencijavimas ir 

asmeninė mokinio pažanga 

(įsi)vertinimas“ . 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai sustiprins 

profesines 

kompetencijas 

lankydami kolegų 

pamokas, tobulindami 

pamokos vadybą. 

1.2. Tikslingai 

analizuoti mokinių 

pasiekimus. 

1.2.1. Individualios mokinių 

pažangos fiksavimas. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

Fiksuojama kiekvieno 

mokinio ugdymosi 

situacija padės laiku     

identifikuoti moky-

mosi kliūtis ir tartis 

dėl pagalbos teikimo 

būdų.  

1.2.2. Mokinio asmeninės 

pažangos fiksavimo būdų ir 

priemonių aptarimas 

metodinėse grupėse. 

Sėkmingų patirčių 

pristatymas. 

sausis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai patobulins 

individualios 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistemas. 

1.2.3. Mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos 

aprašo parengimas. 

 

 

Gruodis Metodinė 

taryba 

Aptarti bendri 

asmeninės pažangos 

vertinimo susitarimai. 

Mokiniai ir mokytojai 

gebės stebėti ir 

analizuoti pažangą. 

1.2.4. Mokinių mokymosi 

krūvio  

analizė, krūvio reguliavimo  

priemonių numatymas 

2020-2021 m. m. Rezultatų 

pristatymas  

mokytojų tarybos posėdyje. 

 

Vasaris Metodinė 

taryba 

Mokykloje susitarta 

dėl mokymo krūvio 

optimizavimo, 

kontrolinių darbų 

vykdymo, namų  

darbų krūvio.  

Parengtas mokinių 

mokymosi krūvių 

mažinimo planas. 

1.2.5. Mokinių, turinčių 

SUP ugdymosi rezultatų 

Metų Spec. Aptarti rezultatai, 

numatytos pagalbos 



aptarimas VGK. eigoje pedagogas priemonės. 

1.2.6. Mokinių ir jų tėvų 

apklausa dėl 2020-2021 m. 

m. mokinių ugdymosi po-

reikių.  

Gegužė Pagalbos 

specialistai 

Atliktos mokinių ir 

tėvų apklausos, numa-

tytos priemonės mo-

kinių poreikių tenki-

nimui.  

1.2.7. Akademinių rezultatų 

stebėsena ugdymo procese.  

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

Išanalizavę diagnosti-

nių ir kontrolinių dar-

bų, signalinių ir pus-

mečių pasiekimų re-

zultatus, mokytojai 

numatys būdus, kaip 

padėti mokiniams į-

veikti mokymosi sun-

kumus, plėtos gabių 

mokinių gebėjimus.  

1.2.8. Nacionalinių mokinių 

pasiekimų rezultatų analizė 

metodinėse grupėse „Ką 

mums sako standartizuoti 

testai?“  

Spalis Metodinės 

grupės 

Bus išskirtos bent 3 

mokinių ST sėkmės ir 

2 tobulintinos sritys 

pagal metodinės gru-

pės kryptį, rezultatai 

palyginti su 2019-

2020 m. m., numaty-

tos konkrečios prie-

monės pasiekimams 

gerinti.  

1.3. Plėtoti 

kaupiamojo 

vertinimo patirtis. 

 

1.3.1. Kaupiamojo vertini-

mo sistemų peržiūra, kore-

gavimas. 

 

 

Lapkritis 

 

Dalykų 

mokytojai 

Visi mokyklos moky-

tojai peržiūrės ir kore-

guos savo kaupiamojo 

vertinimo sistemas, 

jas pasitvirtins ir pris-

tatys metodinėse gru-

pėse. Kaupiamojo ver-

tinimo sistemos padės 

mokytojui kryptingai 

fiksuoti mokinių da-

romą pažangą. 

1.3.2. Diskusija  ,,Sėkmės ir 

sunkumai taikant kaupiamo-

jo vertinimo sistemas, pade-

dančias fiksuoti mokinių 

daromą pažangą. 

kovas Metodinė 

taryba 

Pristatytos kaupiamo-

jo vertinimo sistemos .  

2 Tikslas. Ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant visuminės mokinio ūgties. 

 

2.1. Gilinti 

supratimą ir žinias 

apie mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją.  

2.1.1. Mokinių apklausa: 

„Mokėjimo mokytis 

kompetencijos vertinimas“. 

Sausis Pagalbos 

specialistai 

Apklausos rezultatai 

parodys Mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

ugdymo  stipriąsias ir 

silpnąsias sritis, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sudarys galimybes 

šiuos rezultatus aptarti 

su mokiniais, klasių 

vadovais, mokytojais 

ir tėvais.  

2.1.2. Metodinės tarybos 

susirinkimas „Mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

stiprinimas ugdymo 

procese“. 

Vasaris Metodinė 

taryba 

Bus aptartos mokėji-

mo mokytis kompe-

tencijos ugdymo ga-

limybės pamokoje. 

Vykdoma sklaida me-

todinėse grupėse. 

2.1.3. Diskusija su mokinių 

taryba „Mūsų pamokų 

sėkmės istorija“. 

Vasaris Metodinė 

taryba 

Bus aptartos sąlygos ir 

galimybės, 

leidžiančios 

mokiniams išsakyti 

savo nuomonę ir 

reflektuoti, kokia 

pamoka/veikla yra 

sėkminga.  

2.2. Gerinti 

mokinių rezultatus 

organizuojant 

patirtinį, realiu 

pasaulio pažinimu 

pagrįstą ugdymą. 

2.2.1. Organizuoti pamokas 

netradicinėse edukacinėse 

erdvėse. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

Ugdymo proceso 

vykdymo įvairovė 

didins mokinių 

mokymosi 

motyvaciją, gerės 

mokinių mokymosi 

rezultatai, mokiniai 

gebės teoriją pritaikyti 

praktikoje 

2.2.2. Tiriamojo pobūdžio 

metodų naudojimas 

pamokose ir kitose veiklose. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

2.2.3. Planingas 

tarpdalykinių ryšių 

integracijos pamokoje 

vykdymas, veiklos 

fiksavimas integracijų 

lentelėje 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

moky-tojai 

Dalyko turinio 

integracija sudarys 

galimybes vykdyti 

vidinę ir išorinę 

integraciją, mokys 

mokinius analizuoti, 

sisteminti ir pritaikyti 

žinias praktikoje.  

3. Tikslas. Auginti mokinių, mokyklos bendruomenės savivoką ir savivertę, stiprinant asmeninius 

santykius, skatinant  saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

3.1.Veiksmingai 

įgyvendinti 

socialinio ir 

emocinio ugdymo 

programas 5-10 

klasėse. 

3.1.1. Socialinio ir emocinio 

ugdymo LIONS QUEST 

programos įgyvendinimas 5-

8 klasėse. 

 

Metų 

eigoje 

Klasių 

vadovai, 

Lina 

Bubelienė 

 

Susitarta dėl 

programos 

integravimo, 

vykdymo, veiklos 

fiksavimo. 

Kiekvienam 5-10 

klasių mokiniui 

sudarytos sąlygos 

dalyvauti  Socialinio ir 

emocinio ugdymo 



LIONS QUEST 

„Paauglystės 

kryžkelės“ 

programoje. 

3.1.2. Gyvenimo į gūdžių 

ugdymo ir žalingų įpročių 

programos įgyvendinimas 9 

klasėje. 

 

Metų 

eigoje 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

specialistai 

Susitarta dėl parengtos  

programos 

integravimo, 

vykdymo, veiklos 

fiksavimo. Mokytojai 

patirtimi dalinasi 

metodinėje grupėje.  

 

3.1.3. Socialinio ir emocinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimo 

veiksmingumo analizė ir 

vertinimas. 

Vasaris, 

Gegužė 

Pagalbos 

specialistai 

Klasės vadovų 

pasitarime įvertintas 

programos 

veiksmingumas, 

susitarta dėl 

tolimesnio programos 

vykdymo. Analizė 

pristatyta Mokytojų 

tarybos posėdyje.  

3.1.4. 5 klasės ir naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimas. 

spalis Psichologas 

asistentas 

Išsiaiškinta mokinių 

savijauta mokykloje, 

numatytos priemonės 

problemų šalinimui. 

3.2. Planuoti ir 

organizuoti veiklas, 

padedančias 

mokiniams 

formuotis 

pasitikėjimą savo 

jėgomis, savigarbą, 

mokymosi sėkmę. 

3.2.1. Aktyvus mokinių 

dalyvavimas popamokinės 

veiklos renginiuose, 

akcijose, projektuose. 

 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai, 

būrelių 

vadovai, 

klasių 

vadovai 

Mokiniai ugdysis 

socialines, 

komunikavimo, 

asmenines, pažinimo 

kompetencijas. 

3.2.2. Formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

dermė. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai, 

būrelių 

vadovai, 

klasių 

vadovai 

Sudarytos galimybės 

ugdyti(s) individualius 

mokinių gebėjimus 

tikslingai panaudojant 

neformaliojo švietimo 

valandas, įgyvendinat 

projektus, dalyvaujant 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose. 

3.2.3. Mokinių saugumo 

pertraukų metu 

užtikrinimas, kuriant naujas 

edukacines erdves. 

Metų 

eigoje 

Administra-

cija 

Edukacinių erdvių 

plėtojimas ir 

išnaudojimas užtikrins 

mokinių fizinį 

aktyvumą, stiprins 



mokinių sveikatą. 

3.2.4. Vaikų užimtumo ir 

edukacijos tobulinimas 

atostogų metu, 

organizuojant stovyklas, 

išvykas, užsiėmimus. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai, 

būrelių 

vadovai, 

klasių 

vadovai 

Stiprės mokinių 

bendruomeniškumas, 

kultūros įgūdžiai. 

3.2.5. Prasmingas socialinių 

pilietinių ugdymo veiklų 

plėtojimas 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais, 

mokinių savanoriškos 

veiklos inicijavimas. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai, 

būrelių 

vadovai, 

klasių 

vadovai 

Mokiniams bus 

suprantama vertybių 

išraiškos funkcija – 

pagalba kitam ir 

tarnauti bendruomenei 

yra svarbiausios 

vertybės. 

3.2.6. Socialinių pilietinių 

veiklų ir profesinio 

orientavimo veiklų 

refleksijos. 

Vasaris, 

birželis 

Klasių 

vadovai 
Veiklų reflektavimas 

klasės valandėlių metu 

padės ugdyti mokinių 

kritinį mąstymą, 

stiprės mokinių 

reflektavimo įgūdžiai. 
 

3.3. Plėtoti 

bendruomenės 

narių lyderystės 

įgūdžius bei 

socialines 

kompetencijas. 

4.3.1. Tėvų įtraukimas į 

mokyklos renginių, klasės 

valandėlių, pamokų 

organizavimą, karjeros 

ugdymo programos 

įgyvendinimą. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai, 

būrelių 

vadovai, 

klasių 

vadovai 

Tėvų įsitraukimas į 

įvairią mokyklos veiklą 

stiprins pedagogų  ir 

tėvų bendradarbiavimo 

įgūdžius, atlieps tėvų 

lūkesčius.  

4.3.2. Mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos 

organizavimas, atsižvelgiant 

į mokyklos prioritetus. 

Metų 

eigoje 

Administra-

cija, 

metodinė 

taryba. 

Mokytojai kryptingai 

kels kvalifikaciją, 

įgytas žinias taikys 

praktinėje veikloje. 

4.4.3. Lyderystės įgūdžių 

kryptingas plėtojimas. 

Metų 

eigoje 

Administara

cija, dalykų 

mokytojai 

Mokytojai įvairiose 

formaliose ir 

neformaliose darbo 

grupėse plėtos 

lyderystės įgūdžius. 

 4.4.4. Diskusija „Mokinio 

elgesio susitarimai“. 

Spalis Soc. 

pedagogas 

Patobulinti mokyklos 

mokinių elgesio 

susitarimai. 

3.4. Modernizuoti 

ir gerinti 

ugdymo(si ) ir 

viešąsias aplinkas. 

3.1.1. Mokyklos erdvių 

atnaujinimas. 

II ketvir-

tis 

Ūkvedė Atnaujinti 

mokyklos 

gėlynai. 

3.1.2. Šoninės laiptinės 

atnaujinimas. 

Rugsėjis-

gruodis 

Ūkvedė Suremontuota 

laiptinė 

3.1.3. 2 kabinetų Metų Ūkvedė Atnaujinti 



atnaujinimas. eigoje kabinetai 

3.5. Aprūpinti 

kabinetus 

moderniomis 

mokymo(si) 

priemonėmis ir 

vadovėliais 

3.2.1. Naujų priemonių ir 

vadovėlių įsigijimas. 

Metų 

eigoje 

Bibliotekos 

vedėja 

Naujos, 

atnaujintos 

priemonės ir 

vadovėliai padės 

geriau 

organizuoti 

ugdymo procesą.  

3.2.2. Naujų daiktų 

saugojimo spintelių 

įsigijimas. 

Metų 

eigoje 

Ūkvedė Nupirktos daiktų 

saugojimo 

spintelės. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Plane numatytų uždavinių įgyvendinimo priemonės tikslinamos, detalizuojamos, papildomos 

sudarant kiekvieno mėnesio veiklos planus.  

Plano priedai: Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos, Mokinių tarybos, metodinių grupių, 

bibliotekos, VGK, ugdymo karjerai, sveikatos priežiūros specialisto planai.  

Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius. 


