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VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M. M. 
 

Strateginis prioritetas: Asmeninės mokinio pažangos stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas 
Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas 

rezultatas 
Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai Refleksija 

1. Formuoti 
ugdymo turinį ir 
organizuoti 
ugdymo procesą, 
siekiant 
optimalios 
mokinio 
asmeninės 
sėkmės. 

1.1. Pripažįstant 
mokinio pasiekimų 
visumą, suteikti 
galimybes 
kiekvienam 
pasirodyti kuo 
geriau. 

1.1.1. Mokslo metų 
pradžioje organizuoti 
klasėse dėstančių 
mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 
susirinkimus. 

Surinkta 
pakankamai 
informacijos apie 
mokinių 
ugdymosi 
poreikius, 
mokymosi 
rezultatus, sėkmes 
ir problemas, 
sudaryti reikiami 
individualūs 
ugdymosi planai. 

Administracija, 
klasių vadovai 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis 

Mokinių 
individualūs 
ugdymosi planai, 
Vaiko gerovės 
komisijos posėdžių 
protokolai. 

  1.1.2. Suvienodinti 
pradinių klasių 
mokinių asmeninės 
pažangos stebėjimo 
formas. 

Apibendrinus 
pradinių klasių 
mokytojų turimą 
patirtį sukurtos 
vieningos 
mokinių 
asmeninės 
pažangos 
stebėjimo formos. 

Mokyklos 
metodinė taryba ir 
pradinių klasių 
mokytojų 
metodinė grupė 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis 

Mokyklos 
metodinės tarybos 
ir pradinių klasių 
mokytojų 
metodinės grupės 
protokolai bei 
patvirtintos formos. 

  1.1.3. Produktyviojo 
mokymo klasėse 
trimestrų ir metų 

Trimestrų ir metų 
pabaigoje vyks 
dėstančių 

PM komanda, 
mokytojai, 
mentoriai, 

Darbuotojų 
laikas, patirtis, 
žinios. 

Mokinių 
baigiamieji 
trimestriniai darbai, 
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pabaigoje 
organizuoti dėstančių 
mokytojų, mokinių ir 
praktinio mokymosi 
vietų vadovų bendrus 
susirinkimus, 
vertinant mokinių 
asmeninę pažangą. 

mokytojų, 
mokinių, jų tėvų 
ir praktinio 
mokymosi vietų 
vadovų bendri 
susirinkimai, 
kuriuose bus 
aptarta mokinių 
asmeninė 
pažanga. 

mokiniai, jų tėvai, informacija 
spaudoje, 
internetinėje 
mokyklos 
svetainėje. 

  1.1.4. Stebėti 
kiekvieno mokinio 
pasiekimus įvairiose 
mokyklinio ugdymo 
srityse ir pripažinti 
daromą pažangą. 

Surinkta visuminė 
informacija apie 
mokinių 
pasiekimus ir 
daromą pažangą, 
mokiniai 
skatinami įvairiais 
būdais. 

Administracija ir 
klasių vadovai bei 
dalykų mokytojai 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis, 
mokyklos 
lėšos 

Informacija 
mokyklos 
stenduose bei 
internetinėje 
svetainėje. 

 1.2. Įvairinant 
asmeninės 
pažangos stebėjimo 
būdus pamokoje, 
mokyti mokinius 
taisyti mokymosi 
spragas ir 
vadovauti pačių 
mokymuisi. 

1.2.1. Įvairiais 
būdais stebėti bei 
fiksuoti mokinių 
asmeninę pažangą 
pamokoje ir teikti 
pagalbą. 

Dalykų mokytojai 
turės informaciją 
apie kiekvieno 
mokinio asmeninę 
pažangą, kurią 
panaudos ugdymo 
planavimui ir 
savalaikės 
pagalbos 
teikimui.  

Administracija, 
dalykų mokytojai 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis 

Pamokų stebėjimo 
lapai, metodinių 
grupių susirinkimų 
protokolai, 
konsultacijas 
vedančių mokytojų 
užrašai. 

  1.2.1.Atlikti tyrimą 
„Skaitymo 
problemos pamokose 

Vyks diskusijos 
dalykų mokytojų 
metodinėse 

Mokyklos 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojų 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis, 

Dalykų mokytojų 
metodinių grupių 
protokolai ir 
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ir jų sprendimo 
būdai“. 

grupėse bei 
mokinių focus 
grupėse. 
Parengtos 
rekomendacijos 
darbui su 
mokiniais 

metodinės grupės mokyklos 
lėšos 

parengtos 
rekomendacijos. 

  1.2.2. Suorganizuoti 
mokykloje metodinių 
darbų „Mokinio 
asmeninės pažangos 
stebėjimo pamokoje 
būdai“ parodą. 

Atrinkti ir 
mokyklos 
bendruomenei 
pristatyti 
pamokose taikomi 
asmeninės 
pažangos 
stebėjimo būdai. 

Mokyklos 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojų 
metodinės grupės 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis, 
mokyklos 
lėšos. 

Darbo grupės 
įsakymas, 
informacija 
internetinėje 
mokyklos 
svetainėje. 

  1.2.3. Suorganizuoti 
mokykloje metodinę 
konferenciją 
„Mokinio asmeninės 
pažangos stebėjimas 
pamokoje ir pagalba 
jam“ 

Bent po vieną 
kiekvienos 
metodinės grupės 
atstovą pristatys  
savo darbo patirtį. 

Mokyklos 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojų 
metodinės grupės 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis, 
mokyklos 
lėšos. 

Darbo grupės 
įsakymas, 
informacija 
internetinėje 
mokyklos 
svetainėje. 

       
Strateginis prioritetas: Aktyvi ų mokymo metodų taikymas ir ugdymo proceso diferencijavimas 

2. Efektyvinti 
ugdymo procesą 
sudarant galimybę 
kiekvienam 
mokiniui patirti 
įvairius mokymosi 

2.1. Išradingai 
ugdymui pritaikyti 
netradicines 
erdves, 
suteikiančias 
mokiniams 

2.1.1. Naudoti 
ugdymui įvairias 
mokyklos aplinkas, 
esančias viduje ir 
lauke. 

Kiekvienas 
dalyko mokytojas 
praves bent po 
vieną pamoką ne 
savo kabinete, o 
kitoje erdvėje. 

Administracija, 
dalykų mokytojai. 

Darbuotojų 
laikas, patirtis, 
žinios. 

Suvestinės 
„Mokymasis be 
sienų“. 
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būdus ir formas. galimybę įgyti 
įvairesnės patirties. 

  2.1.2. Organizuoti 
realaus pasaulio 
pažinimu pagrįstą 
ugdymą už mokyklos 
ribų esančiose 
aplinkose. 

Mokiniai turės 
galimybę ugdytis 
už mokyklos ribų, 
mokymasis bus 
susietas su jų 
interesais ir 
realaus pasaulio 
pažinimu. 

Administracija, 
dalykų mokytojai, 
klasių vadovai. 

Laikas, 
patirtis, žinios, 
mokyklos bei 
rėmėjų lėšos. 

Renginių aprašymai 
bei nuotraukos 
rajoninėje spaudoje 
bei mokyklos 
internetinėje 
svetainėje, 
suvestinės 
„Mokymasis be 
sienų“.. 

 2.2. Organizuoti 
mokymą(si) 
atsižvelgiant į 
mokinių skirtybes. 

2.2.1. Prieš 
planuojant ugdymo 
procesą kartu su 
mokinių tėvais bei 
pagalbos mokiniui 
specialistais sukaupti 
informaciją apie 
mokinių sveikatą, 
elgesį, pomėgius bei 
mokymosi ypatumus. 

Atlikta visų 
mokinių 
asmeninių ir 
ugdymosi 
poreikių apklausa. 
Nustatyti mokinių 
mokymosi stiliai. 

Administracija bei 
pagalbos mokiniui 
specialistai. 

Laikas, 
patirtis, žinios, 
mokyklos 
lėšos. 

Mokinių apklausų 
anketos bei 
mokinių mokymosi 
stilių suvestinė 

  2.2.2. Pamokose 
naudoti įvairius 
mokymosi būdus ir 
formas, įvairių rūšių 
užduotis, derinti 
individualų, 
partnerišką, grupinį 
ir visos klasės darbą. 

Bus sudarytos 
palankesnės 
sąlygos pamokose 
ugdytis įvairių 
poreikių 
mokiniams. 

Administracija, 
dalykų mokytojai 

Laikas, 
patirtis, žinios. 

Pamokų stebėjimo 
lapai, mokytojų ir 
pagalbos mokiniui 
specialistų veiklos 
ir kvalifikacijos 
tobulinimo 
savianalizės 
anketos. 

  2.2.3. Išlaikant 
saugios mokyklos 

Vykdomos 
patyčių ir smurto 

Administracija, 
klasių vadovai, 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 

Užpildytos 
dokumentų formos. 
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statusą vykdyti 
patyčių ir smurto 
prevencinę programą 
Olweus ir su ja 
susijusias veiklas.  

prevencijos 
programos 
Olweus veiklos. 

MSG lyderiai. patirtis. 

Strateginis prioritetas: Kryptingas mokyklos darbuotojų kvalifikacijos k ėlimas 
3. Planingai siekti 
mokytojų 
asmeninio 
meistriškumo 
augimo, 
pasinaudojant 
įvairiomis 
galimybėmis. 

3.1. Suplanuoti 
kryptingą 
mokytojų 
asmeninio 
meistriškumo 
augimą. 

3.1.1. Atlikti tyrimą 
dėl kvalifikacijos 
poreikio. 
 
 
 
 

Bus išsiaiškintas 
mokytojų 
kvalifikacijos 
poreikis. 

Administracija, 
dalykų mokytojai  

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Direkcinės tarybos 
pasitarimų 
protokolai, 
Kvalifikacijos 
tobulinimo 
programa. 

  3.1.2. Skatinti 
mokytojus 
reflektuoti savo 
veiklą ir numatyti 
kvalifikacijos 
tobulinimosi kryptis. 

Užpildytos 
mokytojo ir 
pagalbos 
specialisto veiklos 
ir kvalifikacijos 
tobulinimo 
anketos. 

Administracija, 
dalykų mokytojai 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokytojo ir 
pagalbos specialisto 
veiklos ir 
kvalifikacijos 
tobulinimo anketos. 

  3.1.3. Organizuoti 
darbuotojų veiklos 
vertinimo 
procedūras. 

Aptarti 
darbuotojo 
pasiekti rezultatai, 
vykdant jam 
sufotmuluotas 
užduotis ir 
numatomas 
kvalifikacijos 
tobulinimas.  

Administracija, 
A,B,C lygio 
etatiniai 
darbuotojai. 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Veiklos vertinimo 
išvados, direkcinės 
tarybos pasitarimų 
protokolai. 
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 3.2 Suteikti 
darbuotojams 
galimybes naudotis 
įvairiomis 
profesinio 
tobulėjimo 
formomis. 

3.2.1.Skatinti 
mokytojus tapti 
Semi+ sistemos 
vartotojais. 

Bus naudojamasi 
respublikine 
kvalifikacijos 
kėlimo renginių 
duomenų baze. 

Administracija, 
dalykų mokytojai 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Metodinių grupių 
protokolai. 

  3.2.2. Aktyvinti 
mokytojų 
kavlifikacijos kėlimą 
virtualioje aplinkoje 
organizuojamuose 
kursuose, 
mokymuose, 
seminaruose ir kt. 

Visi mokytojai 
bent kartą 
dalyvaus portalo 
pedagogas.lt 
organizuojamuose 
nuotoliniuose 
kursuose. 

Administracija, 
dalykų mokytojai 

Mokyklos 
lėšos, 
darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokytojų tarybos 
posėdžių 
protokolai. 

  3.2.3. Skatinti 
kolegialų mokymąsi. 

Vyks 
 sąmoningas ir 
kryptingas 
mokymasis 
mokytojų 
komandose. 

Administracija, 
dalykų mokytojai 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokytojų tarybos 
protokolai, 
metodinių grupių 
protokolai. 
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