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Prienų “Revuonos” pagrindinės  mokyklos 
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d., 
įsakymu Nr.(1.3)-V1-141 

 
PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2018-2019 M.M. VEIKLOS PLANAS  
 

I. BENDROJI DALIS 
 

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2016-2017 m.m. veiklos planas 

parengtas vadovaujantis: 

1.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (nauja įstatymo redakcija nuo 2011 

m. liepos 1 d.: Nr. XI-1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31). 

1.2. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2015-2018 m. strateginiu veiklos 

planu, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2017-2018 m. m. veiklos planu. 

2. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2018-2019 m. m. veiklos planą rengė 

darbo grupė Direktoriaus įsakymas „Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2018-

2019 m. m. veiklos planui rengti darbo grupės sudarymo“ 2018 m. birželio 01 d. Nr.(1.3)-

V1-112 

2.1. Ilona Balčiukynienė – vadovas; 

2.2. Rasa Alaburdienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų 

mokytoja ekspertė, narys; 

2.3. Dalia Skučienė - direktorės pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja 

metodininkė, narys; 

2.4. Kristina Belenavičienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, narys; 

2.5. Asta Lasatienė- – istorijos vyr mokytoja, narys; 

2.6. Kristina Kravčenko  – matematikos mokytoja metodininkė, Mokinių klubo 

vadovė, narys; 

2.7. Rimantas Pauža – direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, narys; 

2.8. Vaida Rukienė - tėvų atstovė, narys; 

2.9. Evelina Balčiūnaitė – mokinių prezidentė, narys;  
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3. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos veikla vykdoma remiantis šiais 

dokumentais: 

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl formaliojo 

švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijos užtikrinimo“ (2008 m. lapkričio 24 d. 

Nr.ISAK-3219) 

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2010 m. birželio 

21 d. Nr. V-962 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 

ISAK-3219 "Dėl Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijos 

patvirtinimo" pakeitimo. 
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III. 2017-2018 m. m. mokyklos veiklos plano įgyvendinimo analizė 

Strateginis prioritetas: Asmeninės mokinio pažangos stebėjimas, vertinimas ir 

įsivertinimas.  

Tikslas: Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, siekiant optimalios 

mokinio asmeninės sėkmės. 

Uždaviniai: 

● Pripažįstant mokinio pasiekimų visumą, suteikti galimybes kiekvienam pasirodyti 

kuo geriau. 

● Įvairinant asmeninės pažangos stebėjimo būdus pamokoje, mokyti mokinius 

taisyti mokymosi spragas ir vadovauti pačių mokymuisi. 

Strateginis prioritetas: Aktyvių mokymo metodų taikymas ir ugdymo proceso 

diferencijavimas. 

Tikslas: Efektyvinti ugdymo procesą sudarant galimybę kiekvienam mokiniui patirti 

įvairius mokymosi būdus ir formas. 

Uždaviniai: 

● Išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams 

galimybę įgyti įvairesnės patirties. 

● Organizuoti mokymą(si) atsižvelgiant į mokinių skirtybes. 

Strateginis prioritetas: Kryptingas mokyklos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

Tikslas: Planingai siekti mokytojų asmeninio meistriškumo augimo, pasinaudojant 

įvairiomis galimybėmis. 

Uždaviniai: 

● Suplanuoti kryptingą mokytojų asmeninio meistriškumo augimą. 

● Suteikti darbuotojams galimybes naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo 

formomis. 

Įgyvendinant strateginį prioritetą „Asmeninės mokinio pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir įsivertinimas“  formavome ugdymo turinį ir organizavome ugdymo 

procesą, siekdami optimalios mokinio asmeninės sėkmės. Siekėme pripažinti ir stebėti 
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mokinio pasiekimų visumą, suteikti galimybes kiekvienam mokiniui pasirodyti kuo 

geriau. Įvairindami asmeninės mokinio pažangos stebėjimo būdus pamokose, mokėme 

mokinius taisyti mokymosi spragas ir vadovauti pačių mokymuisi. 

Mokslo metų pradžioje buvo organizuojami klasėse dėstančių mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai. Juose buvo analizuojama informacija apie 

mokinių ugdymosi poreikius, mokymosi rezultatus, sėkmes ir problemas, sudaryti 

mokiniams reikiami individualūs ugdymosi planai. 

Pradinių klasių metodinė grupės nariai suvienodino 1-2 ir 3-4 pradinių klasių 

mokinių asmeninės pažangos stebėjimo formas, kurios bus taikomos nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. 

Produktyviojo mokymo klasėse trimestrų ir metų pabaigoje vyko dėstančių 

mokytojų, mokinių ir praktinio mokymosi vietų vadovų bendri susirinkimai, kuriuose 

buvo aptariama ir vertinama mokinių asmeninė pažanga. Informacija apie šiuos renginius 

talpinama mokyklos svetainėje. 

2017-2018 m. m. buvo stebimi kiekvieno mokinio pasiekimai įvairiose 

mokyklinio ugdymo srityse ir pripažįstama jo daroma pažanga. Informacija apie mokinių 

mokymosi pasiekimus ir laimėjimus po pamokinėje veikloje buvo skelbiama mokyklos 

stenduose, internetinėje svetainėje bei facebook socialiniame tinkle.  

Siekėme įvairinti asmeninės pažangos stebėjimo būdus pamokoje ir mokyti 

mokinius taisyti mokymosi spragas bei vadovauti pačių mokymuisi. Mokytojai stebėjo ir 

fiksavo mokinių asmeninę pažangą pamokoje bei teikė pagalbą. Siekdami išsiaiškinti 

pažangos stebėjimo būdų įvairovę pamokoje, atlikome tyrimą „Asmeninės pažangos 

stebėjimo būdai pamokose, pagalba mokiniui taisant mokymosi spragas bei vadovaujant 

pačių mokymuisi“. Jo metu išaiškėjo, kad dalis mokytojų žino galimus pagalbos 

mokantis teikimo būdus, dauguma taiko įvairius diferencijavimo pamokoje būdus, o 

pavieniai mokytojai yra susipažinę su suasmenintu mokymu bei bando jį taikyti. 

Siekiant identifikuoti skaitymo problemas pamokose ir rasti jų sprendimo būdus 

Kalbų ir doros metodinės grupės nariai suorganizavo netradicinio ugdymo dieną „Knygos 

diena“. Reflektuojant renginį buvo nutarta, jog mokiniams, turintiems skaitymo 
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problemų, reikalinga nuolatinė mokytojų pagalba, todėl būtų tikslinga organizuoti šiems 

mokiniams konsultacijas. 

Kiekvienas mokytojas Mokyklos metodinei tarybai pristatė bent vieną, jam 

geriausiai pasiteisinusį, mokinio asmeninės pažangos stebėjimo pamokoje būdą. Mokslo 

metų pabaigoje suorganizuota mokykloje metodinė konferencija „Mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimas pamokoje ir pagalba jam“. 

Įgyvendinant strateginį prioritetą „Aktyvių mokymo metodų taikymas ir 

ugdymo proceso diferencijavimas“ efektyvinome ugdymo procesą sudarydami 

galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius mokymosi būdus ir formas. Kiekvienas 

dalyko mokytojas mokslo metų eigoje pravedė bent po vieną pamoką ne savo kabinete, o 

kitoje erdvėje, suteikdami mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties. Dalis pamokų 

organizuotos socialinių partnerių erdvėse. Pamokos vyko Prienų krašto muziejuje, 

Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre, Prienų Justino Marcinkevičiaus 

bibliotekoje, Prienų policijos komisariate ir kt. 

Stengėmės mokymą(si) organizuoti atsižvelgiant į mokinių skirtybes. Atlikta 

visų mokinių asmeninių ir ugdymosi poreikių apklausa. Nustatyti mokinių mokymosi 

stiliai. Mokyklos metodinėje taryboje buvo susitarta pamokose naudoti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, įvairių rūšių užduotis, derinti individualų, partnerišką, grupinį 

ir visos klasės darbą. Stebint pamokas išsiaiškinti dažniausiai mokytojų taikomi darbo 

pamokoje diferencijavimo būdai. Paaiškėjo, kad mokytojai pamokoje dažniausiai ugdymą 

diferencijuoja: 

● atsižvelgdami į mokinių gebėjimus (Pateikia papildomas užduotis 

gabiems mokiniams (kryžiažodžiai, galvosūkiai, kūrybinės užduotys). 

Leidžia pasirinkti kurią užduotį atliks (lengvesnę ar sunkesnę) nurodo 

uždavinių numerius, kuriuos gali pasirinktinai spręsti: 4-5-ui, 6-8-ui ir 

visus 9-10. Skiria užduotį ar dalį užduoties, atsižvelgdami į mokinio 

darbo tempą ir t. t.), 

● taikydami skirtingų gebėjimų mokinių bendradarbiavimą „Mokinys-

mokiniu“ (Stipresni mokiniai padeda mažiau sugebantiems mokiniams. 

Aukštesnių pasiekimų mokiniai įjungiami į mokomąją aiškinamąją 
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veiklą, sudarant grupes, kuriose yra skirtingų gebėjimų mokinių. 

Repetitorių sistemos naudojimas - vieni mokiniai moko kitus. 

"Mokytojai" įtvirtina ir pagilina turimas žinias, "mokiniai" - geriau 

sutelkia dėmesį, išmoksta naujų dalykų ir t. t.). 

Išlaikant saugios mokyklos statusą vykdyta patyčių ir smurto prevencinė 

programa Olweus ir su ja susijusios veiklos. Šiais mokslo metais mokykloje vyko Olweus 

programos išorės vertinimas, kurio metu programos veiklos įvertintos teigiamai ir 

mokyklos komanda pakviesta dalyvauti „Mokytojo TV“ programoje apie prevencinės 

programos teisingą pasirinkimą. 

Įgyvendinant strateginį prioritetą „Kryptingas mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas“ buvo atliktas mokyklos pedagoginių darbuotojų tyrimas 

„Duomenimis grįstas kvalifikacijos kėlimo kryptingumo tyrimas“ ir išsiaiškintas 

kvalifikacijos poreikis. Atsižvelgus į mokyklos prioritetus ir tyrimo rekomendacija 

mokykloje buvo suorganizuoti 40 akademinių valandų kursai „Informacinės 

technologijos į pagalbą asmeninei mokinių pažangai“. 

2018 m. pradžioje buvo organizuojamas mokyklos A, B, C lygio etatinių 

darbuotojų veiklos vertinimas. 

2017-2018 m. m. mokykla siekė suteikti darbuotojams galimybes naudotis 

įvairiomis profesinio tobulėjimo formomis. Dauguma mokytojų tapo Semi+ sistemos 

vartotojais. Mokytojai turėjo galimybę išbandyti portalo www.pedagogas.lt 

organizuojamus nuotolinius kursus. Vyko kolegialus mokymasis: tarpusavio pamokų 

stebėjimas, pranešimai konferencijoje ir metodinių grupių susirinkimuose, individualios 

konsultacijos ir kt. 
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III. MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 
 
Tirtos sritys: 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga  

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka  

 

  Gautos išvados: 

Mokinio pasiekimai ir pažanga  

 

1.2.1. Mokykloje puoselėjama mokymosi pažangos kultūra – daugiau nei pusė 

mokinių daro individualią mokymosi pažangą. 

1.2.2. Mokykloje sukurta ir naudojama direktorės įsakymu patvirtinta 

pakankamai veiksminga mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, padedanti 

išsiaiškinti mokiniui gebėjimų lygį ir siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

1.2.3. Visų klasių mokinių pasiekimai  ir asmeninė pažanga yra  stebima, 

fiksuojama, aptariama su mokiniais, mokytojais ir tėvais. 

1.2.4. Stengiamasi laiku nustatyti mokiniui kylančius mokymosi sunkumus. 

Pagal nustatytą grafiką mokykloje vyksta konsultacijos mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams.  

1.2.5. Mokykloje kaupiami NMPP rezultatai, PUPP įvertinimai, kurie 

analizuojami dalykų metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvų 

susirinkimuose. 

1.2.6. Dauguma (daugiau nei pusė) mokyklos mokinių dalyvauja projektuose, 

renginiuose, pilietinėse iniciatyvose, būreliuose, konkursuose, varžybose mieste, 

rajone, respublikoje ir už jos ribų. 

1.2.7. Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, 

skatinami, tokiu būdu teikia augimo džiaugsmą ir motyvuoja. 

 

Pastatas ir jo aplinka 

3.1.2.1.      Pagal poreikius ir galimybes planingai atnaujinamos mokymo erdvės, 

plečiamas ir atnaujinamas IT tinklas.  

3.1.2.2.      Kartą metuose atliekamas mokyklos kabinetų ir aplinkų vertinimas. 
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3.1.2.3.  Mokykla turi patvirtintą leidimą – higienos pasą.  

3.1.2.4. Mokyklos aplinka ir patalpos jaukios, estetiškos. Yra daug erdvių 

pritaikytų poilsiui ir ugdymo (si) procesui.  

3.1.2.5. Visi  mokiniai (išskyrus SUS)  (86%)  naudojasi rakinamomis 

individualiosiomis spintelėmis . 

 

Siūlymai veiklai tobulinti: 

 Lyginti ir analizuoti Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (standartizuotų 

testų), PUPP mokinių rezultatus su jų trimestro bei metiniu įvertinimu. 

 Ieškoti būdų, kurie motyvuotų nepažangius ar mokymosi sunkumų turinčius 

vyresniųjų 8-10 klasių mokinius aktyviau lankyti konsultacijas. 

 Priimti bendrus susitarimus dėl mokinių žemų pasiekimų prevencijos (iš anksto 

numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti) ir savalaikės 

intervencijos (sprendžiant iškilusias problemas). 

 Priešmokyklinės ir pailgintos darbo dienos  grupės patalpas pagal galimybes 

pritaikyti priešmokyklinės grupės vaikų pietų miegui. 

 Įtraukti mokinius į kryptingą  socialinės–pilietinės veiklos planavimą.  

 Įrengti lauko klasę priešmokyklinės ir pradinių klasių mokiniams.  

 

iV. MOKYKLOS 2018-2019 M.M. STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

1. Mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų stebėjimas, vertinimas ir 
įsivertinimas (1.2.1). 

2. Mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas (2.2.1). 

3. Tėvų švietimas ir pagalba mokantis (4.2.2). 

 
V.  MOKYKLOS 2018-2019 M.M. TIKSLAI 

 
1. Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, siekiant mokinių 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų optimalumo ir visybiškumo. 
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2. Efektyvinti ugdymo procesą sudarant galimybes mokiniams įgyti įvairios 

prasmingos patirties. 

3. Bendradarbiauti su tėvais, siekiant jų įsitraukimo į vaikų ugdymą(si) įvairiomis 

formomis. 

 
 

VI. MOKYKLOS 2018-2019 M.M. UŽDAVINIAI 
 

  Sukurti mokinių bendrųjų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo įrankius. 

 Įvairinant asmeninės pažangos stebėjimo būdus pamokoje, vertinti ir mokyti 

mokinius įsivertinti savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

 Stebėti ir fiksuoti mokinio pasiekimų visumą įvairiose mokyklinio ugdymo 

srityse. 

 Organizuoti pamokas siejant mokymą su mokinių gyvenimo patirtimis ir sudarant 

sąlygas spręsti realaus pasaulio problemas. 

 Išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams 

galimybę įgyti įvairesnės patirties. 

 Išsiaiškinus poreikius, pasiūlyti tėvams tinkamus pagalbos vaikui būdus ir formas. 

 Sudaryti sąlygas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimui, siekiant mokinių pažangos, 

fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo. 
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VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M. M. 
 

Strateginis prioritetas: Mokinio bendrųjų ir dalykinių kompetencijų stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas (1.2.1). 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas 
rezultatas 

Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai Refleksija 

1. Formuoti ugdymo 
turinį ir organizuoti 
ugdymo procesą, 
siekiant mokinių 
bendrųjų ir 
dalykinių 
kompetencijų 
optimalumo ir 
visybiškumo. 

1.1.•Sukurti mokinių 
bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
įsivertinimo įrankius. 

1.1.1. Susipažinti 
su kitų ugdymo 
įstaigų turima 
patirtimi vertinant 
ir įsivertinant 
mokinių bendrąsias 
kompetencijas. 

Pedagoginiai 
darbuotojai 
pagilins žinias apie 
mokinių bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimą ir 
įsivertinimą. 

Administracija, 
Mokyklos 
metodinė taryba. 

Pedagoginių 
darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Direkcinės 
tarybos bei 
Mokyklos 
metodinės tarybos 
susirinkimų 
protokolai. 

  1.1.2. Pagal 
galimybes 
dalyvauti 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programose, 
skirtose mokinių 
bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimui. 

Dauguma 
pedagoginių 
darbuotojų gebės 
vertinti mokinių 
bendrąsias 
kompetencijas.  

Administracija, 
Prienų švietimo 
pagalbos tarnyba 

Mokinio 
krepšelio lėšos, 
pedagoginių 
darbuotojų 
laikas. 

Dalykų mokytojų 
metodinių grupių 
protokolai. 

  1.1.3. Parengti 
mokinių bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
įsivertinimo 
įrankius, 

Parengtos ir 
mokyklos vadovo 
patvirtintos 
mokinių bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimo ir 

Administracija, 
Mokyklos 
metodinė taryba. 

Pedagoginių 
darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokyklos 
direktoriaus 
įsakymas. 
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atsižvelgus į 
mokinių amžių ir 
poreikius. 

įsivertinimo 
formos. 

 1.2. •Įvairinant 
asmeninės pažangos 
stebėjimo būdus 
pamokoje, vertinti ir 
mokyti mokinius 
įsivertinti savo 
bendrąsias ir 
dalykines 
kompetencijas. 

1.2.1. Išbandyti 
parengtus mokinių 
bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
įsivertinimo 
įrankius, 
atsižvelgiant į 
mokinių amžių ir 
poreikius. 

Bent vienoje 
klasėje išbandytos 
mokinių bendrųjų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
įsivertinimo 
formos. 

Administracija, 
Mokyklos 
metodinė taryba, 
mokytojai 

Mokytojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokyklos 
mokytojų tarybos 
susirinkimų 
protokolai. 

  1.2.2. Priimti 
susitarimus, kad 
kiekvienas 
mokytojas stebi ir 
fiksuoja mokinių 
dalykines 
kompetencijas. 

Kiekvienas 
mokytojas 
pasirinkta forma ir 
dažnumu fiksuoja 
mokinių dalykines 
kompetencijas. 

Administracija, 
mokytojai. 

Mokytojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Dalykų mokytojų 
turimos mokinių 
dalykinių 
kompetencijų 
fiksavimo formos. 

 1.3. Stebėti ir 
fiksuoti mokinio 
pasiekimų visumą 
įvairiose mokyklinio 
ugdymo srityse. 

1.3.1. Papildyti 
asmeninės 
pažangos stebėjimo 
formą dalimi, skirta 
mokinio pasiekimų 
įvairiose 
mokyklinio 
ugdymo srityse 
fiksavimui. 

5-10 klasių 
mokiniai pradeda 
fiksuoti savo 
ugdymosi 
pasiekimų visumą. 

Administracija, 
Klasių vadovų 
metodinė grupė 

Mokinių ir 
klasių vadovų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokinių 
asmeninės 
pažangos 
stebėjimo formos, 
klasių vadovų 
metodinės grupės 
susirinkimų 
protokolai. 

Strateginis prioritetas: Mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas (2.2.1). 
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Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas 
rezultatas 

Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai Refleksija 

2. Efektyvinti 
ugdymo procesą 
sudarant galimybes 
mokiniams įgyti 
įvairios prasmingos 
patirties. 

2.1. Organizuoti 
pamokas siejant 
mokymą su mokinių 
gyvenimo patirtimis 
ir sudarant sąlygas 
spręsti realaus 
pasaulio problemas. 

2.1.1. Atlikti tyrimą 
„Patirtinis mokymas 
pamokoje“ (apklausa 
ir/arba pamokų 
stebėjimas). 

Vyks diskusijos 
dalykų mokytojų 
metodinėse 
grupėse bei 
mokinių focus 
grupėse. Parengtos 
rekomendacijos 
darbui su 
mokiniais 

Mokyklos 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojų 
metodinės grupės 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis, 
mokyklos 
lėšos 

Dalykų 
mokytojų 
metodinių 
grupių 
protokolai ir 
parengtos 
rekomendacijos. 

  2.1.2. Pagal 
galimybes dalyvauti 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programose, skirtose 
patirtiniam 
mokymui.. 

Dauguma 
pedagoginių 
darbuotojų gebės 
savo pamokose 
naudoti patirtinį 
mokymą(si). 

Administracija, 
Prienų švietimo 
pagalbos tarnyba 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, 
pedagoginių 
darbuotojų 
laikas. 

Dalykų 
mokytojų 
metodinių 
grupių 
protokolai. 

  2.1.3. Organizuoti 
realaus pasaulio 
pažinimu pagrįstą 
ugdymą. 

Kiekvienas dalyko 
mokytojas praves 
bent po vieną 
atvirą pamoką, 
skirtą patirtiniam 
mokymui. 

Administracija, 
dalykų mokytojai. 

Darbuotojų 
laikas, patirtis, 
žinios. 

Atvirų pamokų 
grafikas ir 
pamokų 
analizės lapai. 

  2.1.4. Suorganizuoti 
mokykloje praktinę-
metodinę 
konferenciją 
„Patirtinis 
mokymas(-sis) 

Dauguma 
mokyklos 
mokytojų pristatys 
savo pamokose 
taikomo patirtinio 
mokymo(-si) 

Mokyklos 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojų 
metodinės grupės. 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis, 
mokyklos 
lėšos. 

Darbo grupės 
įsakymas, 
Mokyklos 
metodinės 
tarybos 
protokolai. 
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pamokose“. patirtį. 

 2.2. Išradingai 
ugdymui pritaikyti 
netradicines erdves, 
suteikiančias 
mokiniams galimybę 
įgyti įvairesnės 
patirties. 

2.2.1. Atlikti 
mokyklos veiklos 
kokybės tyrimą 
„Mokymasis ne 
mokykloje“ 

Išsiaiškinti 
mokykloje esančią 
situaciją ir pateikti 
rekomendacijai 
šios srities 
tobulinimui. 

Mokyklos veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
grupės nariai. 

Darbuotojų 
laikas, žinios, 
patirtis. 

Mokyklos 
veiklos kokybės 
įsivertinimo 
grupės 
susirinkimų 
protokolai. 

  2.1.1. Naudoti 
ugdymui įvairias 
mokyklos aplinkas 
bei aplinkas už 
mokyklos ribų. 

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“. 

Strateginis prioritetas: Tėvų švietimas ir pagalba mokantis (4.2.2). 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas 
rezultatas 

Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai Refleksija 

3.Bendradarbiauti 
su tėvais, 
įtraukiant juos į 
vaikų ugdymą(si) 
įvairiomis 
formomis, 
siekiant mokinių 
pažangos, fizinės 
ir psichinės 
sveikatos 
stiprinimo. 

3.1.Bendradarbiau
ti su tėvais 
instituciniu 
lygmeniu. 

3.1.1. Organizuoti 
atvirų durų dienas 
tėvams du kartus 
per metus. 

Tėvai išsamiau 
sužinos apie 
vaiko 
pasiekimus, 
galimybes, 
problemas. 

Administracija, 
klasių vadovai, 
dalykų 
mokytojai. 

Darbuotojų 
laikas, 
žinios, 
patirtis. 

Informacija 
mokyklos 
svetainėje, 
savaitiniuose 
planuose. 

  3.1.2. Du kartus 
per metus 

Tėvai gauna 
specialiųjų 

Administracija, 
klasių vadovai, 

Darbuotojų 
laikas, 

Susirinkimų 
protokolai. 
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organizuoti 
visuotinius tėvų 
susirinkimus 
aktualiais jiems ir 
mokyklai 
klausimais. 

pedagoginių 
žinių. 

socialiniai 
partneriai. 

žinios, 
patirtis 

  3.1.3. 
Organizuoti:  

- vienas sportines 
varžybas,  
- vieną bendrą 
vakaronę“, 
 - vieną šventę. 

Stiprės 
tarpusavio 
santykiai: vaikų 
ir tėvų, tėvų ir 
mokytojų, tėvų 
tarpusavio. 

Administracija, 
klasių vadovai, 
dalykų 
mokytojai. 

Darbuotojų 
laikas, 
žinios, 
patirtis 

Informacija 
mokyklos 
svetainėje, 
savaitiniuose 
planuose. 

 3.2. Išsiaiškinti, 
kokios pagalbos 
reikia tėvams, 
siekiant geresnio 
jų įsitraukimo į 
ugdymosi 
procesą. 

3.2.1. Atlikti 
tyrimą „Pagalbos, 
padedant vaikui 
mokytis, poreikis“ 

Paaiškės, kokios 
pagalbos reikia 
tėvams, bus 
teikiama tikslinė 
pagalba. 

Administracija, 
Vaiko gerovės 
komisija, 
klasių vadovai. 

Darbuotojų 
laikas, 
žinios, 
patirtis. 

Tyrimo 
medžiaga. 

  3.2.2. Atlikti 
mokyklos veiklos 
kokybės tyrimą 
„Bendradarbiavim
as su tėvais“. 

Išsiaiškinti 
mokykloje 
esančią situaciją 
ir pateikti 
rekomendacijas 
šios srities 
tobulinimui. 

Mokyklos 
veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
grupės nariai. 

Darbuotojų 
laikas, 
žinios, 
patirtis. 

Mokyklos 
veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
grupės 
susirinkimų 
protokolai. 

 3.3. Išsiaiškinus 
poreikius, 
organizuoti 
bendradarbiavimą 

3.3.1. Organizuoti 
tikslinių grupių 
tėvų susirinkimus. 

Atskiros tėvų 
grupės įgis 
jiems reikalingų 
žinių. 

Administracija, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 

Darbuotojų 
laikas, 
žinios, 
patirtis. 

Tyrimo 
medžiaga, 
Mokytojų 
tarybos 
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su tėvais 
individualiu 
lygmeniu. 

socialiniai 
partneriai. 

posėdžio 
protokolas. 

 

 

 3.3.2. Organizuoti 
atskirų klasių ar 
klasių koncentrų 
mokinių, jų tėvų 
ir mokytojų 
susirinkimus. 

Geriau bus 
žinomos atskirų 
klasių 
problemos. 

Administracija, 
klasių vadovai, 
dalykų 
mokytojai. 

Darbuotojų 
laikas, 
žinios, 
patirtis. 

Mokytojų 
susirinkimų 
protokolai. 
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