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MAŽEIKIŲ SODŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2022-2023 MOKSLO METAMS 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2022-2023 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 šiuolaikiška, patraukli ir auganti mokykla, suteikianti galimybes  išskleisti kiekvienam 

individualius gebėjimus, ugdanti veiklų, savarankišką, kūrybingą, atpažįstantį save veiklos 

pasaulyje, mokantį pritaikyti gautas žinias ir kompetencijas mokinį, integruojant socialinį ir emocinį 

ugdymą, gebantį pasiekti užsibrėžtų rezultatų, lavinantį gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus 

integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje. 

 

III. MOKYKLOS MISIJA 
  

Puoselėti mokyklos ir šalies tradicijas, ugdyti pilietiškai aktyvų, demokratišką, 

tolerantišką kultūrų įvairovei, atsakingai tobulinantį savo gebėjimus mokinį.   

 

 

 

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 sveikoje ir saugioje aplinkoje. 

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

gingumas. 

  

VI. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 

 

2022 m. atliktas platusis įsivertinimas, kurio metu išskirtos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios 

vertės:  

 

 

REZULTATAI 

Aukščiausios vertės Žemiausios vertės 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius  

2.4.1. Vertinimas ugdymui  

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu  

3.1.2 Pastatas ir jo aplinka  

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga  

2.3.1. Mokymasis  

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

 

 

 

 

Apibendrinus surinktus duomenis, išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos 

sritys: 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos moki-

niui specialistai.  

2. Tikslingas biudžeto lėšų panaudojimas at-

sižvelgiant į finansines galimybes. 

3. Mokyklos kompiuterizavimo lygis: visuo-

se kabinetuose kompiuterizuotos moky-

tojų darbo vietos, yra prieiga prie interne-

to, Wi-Fi, interaktyvios lentos ir kt. 

4. 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, nepakan-

kamas dėmesys vaikams, nepakankama 

pagalba. 

5. Pasyvus dalyvavimas projektuos, rengi-

niuose. 

6. Nepakankamai dėmesio skiriama  

mokytojų dalijimusi gerąja patirtimi apie 

IKT naudojimą ugdymo procese 

 

 

Galimybės Grėsmės 



Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Tėvų (globėjų) galimybių pažinimas ir jų 

įtraukimo į bendras veiklas didinimas. 

2. Mokyklos bendruomenės sutelktumas, su-

tarimas, siekiant užsibrėžtų ugdymo bei 

bendrų tikslų. 

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. 

 

2022 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2022-2023 m. m. 

tobulinimui: sutelkti mokyklos bendruomenės narių pastangas į mokymasis virtualioje aplinkoje. 

Skatinti mokinius naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi priemonėmis, įtraukti į virtualų mokymąsi  

poromis ir komandomis. aktyviau įsitraukti į veiklas. Išnaudoti ugdymui mokyklos turimus IKT 

resursus. Dalintis gerąja patirtimi apie IKT naudojimą ugdymo procese. 

 

 

VII. 2022-2023  MOKSLO METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO GALIMYBĖS  
  

Realizuodama iškeltus 2022-2023 mokslo metams tikslus ir uždavinius, mokykla iš mokymo lėšų 

numato panaudoti:  

 mokytojų darbo užmokesčiui 

 spaudiniams 

 mokymo priemonėms 

 pedagogų kvalifikacijos kėlimui  

 

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

„1,2 procentų“ ir už patalpų nuomą pritrauktų lėšų skirs:  

 mokyklos patalpų einamajam remontui ir ūkio reikalams 

 baldams ir org. Technikai 

 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 2022– 2023 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. 2022-2023  MOKSLO METŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

Tikslas. Tobulinti mokymo(si) organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio visuminės ūgties.  

Uždaviniai: 

 

1. Kryptingai organizuoti ugdymo(si) veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio gebėjimus ir 

galimybes. 

2. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

3. Stiprinti mokyklos bendruomenės savivoką ir savivertę, skatinant   dalyvavimą mokyklos 

gyvenime. 

 

  

2022-2023 M.M. UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Uždavinys. Kryptingai organizuoti ugdymo(si) veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio 

gebėjimus ir galimybes. 

 

Priemonės Data Atsakingi Laukiami rezultatai 

1.1. Mokinių mokymosi stilių tyrimas. 

 

Rugsėjis 

 

Psichologas 

asistentas, 

klasių vadovai. 

Mokytojai geriau pažins 

mokinius, organizuos pamokų 

veiklas, atsižvelgdami į 

mokinių mokymosi stilių.  

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). 

1.3. Mokinių mokymosi stebėsena, 

tėvų informavimas el. dienyne apie 

pažangos pokyčius. 

Metų 

eigoje 

Dalykų 

mokytojai 

Sustiprins mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimą, mokinio 

pažangos atžvilgiu. 

1.4. Atviros pamokos, gerosios 

patirties sklaida. 

 

Pagal 

metodini

ų grupių 

planus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

Mokytojai sustiprins 

profesines kompetencijas 

lankydami kolegų pamokas, 

tobulindami pamokos vadybą. 



1.5. Mokinio sėkmės ir pažangos 

pamokose stebėjimas. 

Nuolat Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai dažniau taikys 

grįžtamojo ryšio procedūras, 

gautą informaciją, esant 

reikalui, panaudos vaiko 

pažangai pasiekti ir 

ilgalaikiams planams 

koreguoti. 

1.6. Naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir 

aptarimas. 

Nuolat Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Sistemingas mokytojų 

įsivertinimas skatins 

mokytojus tobulinti savo 

kompetencijas , siekti 

asmeninės pažangos. 

1.7. Tobulinti mokinių, turinčių 

skirtingus gebėjimus ugdymą.  

Nuolat Klasių vadovai,  

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai. 

Mokiniai geriau jausis, gerės 

ugdymo rezultatai, mokytojai 

gebės efektyviau 

diferencijuoti ugdymą.  

1.8. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos 

metinį veiklos planą. 

Nuolat I. Stonkienė Mažės probleminių situacijų 

pamokose ir mokykloje, gilės 

tėvų – mokytojų – mokinių 

bendradarbiavimas padedant 

vaikui. 

1.9. Mokinio asmeninės pažangos 

fiksavimo būdų ir priemonių aptarimas 

metodinėse grupėse. Sėkmingų 

patirčių pristatymas. 

Metų 

eigoje 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

Mokytojai patobulins 

individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

sistemas. 

1.10. Mokinių, turinčių SUP ugdymosi 

rezultatų aptarimas VGK. 

Metų 

eigoje 

Spec. 

pedagogas 

Aptarti rezultatai, numatytos 

pagalbos priemonės. 

1.11. Akademinių rezultatų stebėsena 

ugdymo procese.  

Gruodžio 

mėn., 

Gegužės 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Išanalizavę diagnostinių ir 

kontrolinių darbų, signalinių ir 

pusmečių pasiekimų rezulta-

tus, mokytojai numatys būdus, 

kaip padėti mokiniams įveikti 

mokymosi sunkumus, plėtos 

gabių mokinių gebėjimus.  

1.12. Nacionalinių mokinių pasiekimų 

rezultatų analizė metodinėse grupėse. 

Spalis Metodinės 

grupės 

Bus išskirtos bent 3 mokinių  

sėkmės ir 2 tobulintinos sritys 

pagal metodinės grupės kryptį, 

numatytos konkrečios prie-

monės pasiekimams gerinti.  

1.13. Pagrindinio ugdymo patikrinimo 

rezultatų analizė. 

Lapkritis Metodinės 

grupės 

Numatytos priemonės ugdymo 

pasiekimams gerinti. 



1.14. Mokyklos darbuotojų kvalifika-

cijos kėlimas, atsižvelgiant į mokyklos 

prioritetus. 

Metų 

eigoje 

Visi darbuotojai Darbuotojai kryptingai kels 

kvalifikaciją, įgytas žinias tai-

kys praktinėje veikloje. 

2. Uždavinys Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

 

2.1. Gilinti mokinių supratimą ir žinias 

apie mokėjimo mokytis kompetenciją 

fiksuojant ir analizuojant mokinių 

pasiekimus. 

Rugsėjo 

mėn. 

Vasario 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai 

Fiksuojama kiekvieno 

mokinio ugdymosi situacija 

padės laiku     identifikuoti 

mokymosi kliūtis ir tartis dėl 

pagalbos teikimo būdų 

2.2. Mokinių apklausa: „Mokėjimo 

mokytis kompetencijos vertinimas“. 

Rugsėjo, 

sausio 

mėn. 

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. 

2.3. Metodinės tarybos susirinkimas 

„Mokėjimo mokytis kompetencijos 

stiprinimas ugdymo procese“. 

Rugsėjo 

mėn. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai,  

Bus aptartos mokėjimo 

mokytis ugdymo strategijos. 

2.5. Motyvacinis pokalbis „Mano 

sėkmės istorija“. 

Metų 

eigoje 

Ugdymo 

karjerai 

koordinatorius 

Motyvacinis pokalbis ugdys 

mokinių pasitikėjimą savo 

jėgomis, skatins siekti tikslų. 

2.6. Gerinti mokinių rezultatus, taikant 

aktyviuosius mokymo metodus ir 

STEAM veiklas. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Tiksliųjų 

mokslų dalykų 

mokytojai  

Aplankys Telšių STEAM 

centrą. 

3. Uždavinys. Auginti mokinių, mokyklos bendruomenės savivoką ir savivertę, stiprinant 

asmeninius santykius, skatinant  saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

3.1.Veiksmingai įgyvendinti socialinio 

ir emocinio ugdymo programas. 

Metų 

eigoje 

 

 

Lina 

Pučkorienė, 

Daiva 

Poškuvienė, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai. 

Susitarta dėl programos 

integravimo, vykdymo, 

veiklos fiksavimo. 

Kiekvienam 5-9 klasių 

mokiniui sudarytos sąlygos 

dalyvauti  socialinio ir 

emocinio ugdymo 

programose. 

Emocinio ugdymo LIONS 

QUEST „Paauglystės 

kryžkelės“ programoje. 3.2. Socialinio ir emocinio ugdymo 

LIONS QUEST programos 

įgyvendinimas 5-8 klasėse. 

Metų 

eigoje 



3.3. Gyvenimo įgūdžių 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.  

3.4. Socialinio ir emocinio ugdymo 

programos įgyvendinimo 

veiksmingumo analizė ir vertinimas. 

 

Vasario, 

gegužės 

mėn. 

Klasių vadovai, 

pagalbos 

specialistai 

Bus apžvelgtas programos 

veiksmingumas, rezultatai, 

numatomi tolimesnės veiklos 

gairės. 

3.5. Skatinti mokinių dalyvavimą 

popamokinėje veikloje, akcijose, 

projektuose, konkursuose. 

Metų 

eigoje 

Būrelių, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai. 

Bus formuojami mokinių 

įgūdžiai, skatinamas 

bendravimas, 

bendradarbiavimas, lyderystė, 

savanorystė. 

3.6. Mokinių saugumo pertraukų metu 

užtikrinimas, kuriant naujas 

edukacines erdves (poilsio zonas, 

žaidimo kambarį.  

 

Metų 

eigoje 

Mokyklos 

administracija 

Mokiniai galės saugiai pailsėti 

pertraukų metu, pagerės 

tarpusavio bendravimas, 

emocinė savijauta. 

3.7. Informacijos sklaida socialiniuose 

tinkluose: Facebook, Instagram ir pan.  

Metų 

eigoje 

Visa 

bendruomenė 

Bus vykdoma sklaida, 

formuojamas teigiamas 

požiūris į mokyklą, jos veiklą. 

3.8. Prasmingas socialinių pilietinių 

ugdymo veiklų plėtojimas 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, mokinių savanoriškos 

veiklos inicijavimas. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Visa 

bendruomenė 

Akcentuojama gerosios 

patirties sklaida, bendravimo 

ir bendradarbiavimo svarba, 

plėtojami ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

3.9. Lyderystės įgūdžių kryptingas 

plėtojimas. 

Visus 

metus 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai. 

Bus gerinami komandinio 

darbo įgūdžiai, bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

3.10. Mokyklos erdvių, kabinetų, 

atnaujinimas, mokymo priemonių 

įsigijimas 

Metų 

eigoje 

Administracija, 

bibliotekos 

vedėja 

Atnaujintos mokyklos erdvės, 

mokymo priemonės, 

vadovėliai 

 

 

 

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. 


