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I. 2019 M.  VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
 

 

 

1. TIKSLAS.  DIDINTI UGDYMO(SI)  PROCESO VEIKSMINGUMĄ, SIEKIANT INDIVIDUALIOS MOKINIO PAŽANGOS. 

 

Uždaviniai: 

1.1.   Didinti  pamokos  veiksmingumą ir jos kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 

 

1.2.   Sudaryti galimybes įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams pasiekti aukštesnių ugdymosi rezultatų. 

 

 

1.3.   Gerinti individualią  mokinio pažangą vadovaujantis savalaikiu grįžtamuoju ryšiu.  
 

 

2.  TIKSLAS.  KURTI APLINKĄ, GRINDŽIAMĄ TARPUSAVIO PASITIKĖJIMU, BENDRADARBIAVIMU, DARNIA VEIKLA, 

LEIDŽIANČIĄ  UGDYTI VERTYBINES NUOSTATAS. 

 

Uždaviniai: 

 

2.1. Skatinti bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną. 

2.2.  Turtinti mokyklą  moderniomis technologijomis, mokymo priemonėmis, šiuolaikišku inventoriumi,  atnaujinti esamas ir sukurti naujas 

edukacines ir poilsio erdves. 

 

 

 



II. 2019 M.  PLANUOJAMA VEIKLA 

 
1 Strateginis prioritetas. Ugdymo(si) kokybės  ir veiksmingumo gerinimas.  

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Laikas 

1.Didinti 

ugdymo(si) proceso 

veiksmingumą, 

siekiant 

individualios 

mokinio pažangos  

 

1.1. Didinti 

pamokos 

veiksmingumą ir  

jos kokybę, 

orientuotą į 

kiekvieno mokinio 

pažangą. 

Pamokų planavimo 

tobulinimas, pasirenkant 

tinkamus mokymo(si) metodus 

ir būdus. 

Planuodami mokymo(si) veiklą  

mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai atsižvelgia į mokinių 

asmeninę patirtį, galimybes. 

Metodinės grupės, 

mokytojai 

Nuolat 

Geros pamokos modelio 

įgyvendinimas (pamokų 

vedimas, stebėjimas, 

aptarimas, refleksija) 

 

Mokytojai stebi ir aptaria kolegų  

pamokas. Analizuoja gerų pamokų 

pavyzdžius, aptaria ugdymo metodus 

ir būdus. Mokytojai  analizuoja savo 

darbą, siekiant gerinti pamokos 

kokybę, dalijasi asmenine gerąja 

patirtimi, kolegų patirtį  taiko savo 

pamokose 

Mokytojai Nuolat 

Plėtoti tyrinėjantį mokymą: 

pamokos kitose edukacinėse 

erdvėse; IKT panaudojimas 

pamokose, integruotos įvairių 

dalykų pamokos; mokomųjų 

dalykų savaitės; mokomųjų 

dalykų projektai. 

Patraukliau perteikiamas ugdymo 

turinys. Mokomoji medžiaga siejama 

su mokinių gyvenimiška patirtimi 

Metodinės grupės, 

mokytojai 

Nuolat 

Mokiniai skatinami žinias sieti 

su patirtimi ir praktika 

Mokiniai išmoksta paaiškinti savo 

mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, 

gebėjimus ir veiklos būdus, nuolat 

grįžta prie jau išmoktų dalykų. 

Mokytojai Nuolat 

Mokymosi suasmeninimas, 

įtraukusis mokymas 

Mokytojai pripažįsta mokinių 

skirtybes, į kurias atsižvelgia 

organizuodami mokymą(si). Taikomi 

įvairūs nenuolatiniai mokinių 

Mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Nuolat 



pergrupavimo pagal jų poreikius 

būdai. 

Įvairių darbo pamokoje 

vertinimo būdų taikymas  ir  

mokinių supažindinimas su 

jais 

Ugdymo procese mokytojai taiko 

metodus, kurie įtraukia mokinius į 

į(si)vertinimą. 

Mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Nuolat 

Mokymosi bendradarbiaujant 

(mokinys mokiniui) sistemos 

tobulinimas 

Teikiama pagalba sunkumų turintiems 

mokiniams. Kuriami pozityvūs, 

tarpusavio pagarba, parama ir 

pasitikėjimu, bendromis vertybėmis 

grįsti santykiai, puoselėjamos mokinių 

stiprybės ir galios. 

Metodinės grupės, 

mokytojai, 

administracija 

Nuolat 

Mokiniai nuolat  mokomi 

pasitikrinti ir  įsivertinti. 

Mokiniai įsitraukia į vertinimo 

procedūras: įsivertina, vertina draugų 

darbus, atpažįsta, pasitikrina ir įvardija 

pažangą savo veikloje, kelia ir 

formuluoja tikslus ir uždavinius. 

Mokytojai Nuolat 

Projektinių veiklų 

organizavimas.   

Mokiniams sudaromos saviraiškos 

galimybės, lavinami mokinių 

mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir 

kiti gebėjimai. 

Mokytojai Nuolat 

Dalyvavimas seminaruose, 

nuotoliniuose mokymuose, 

susietuose su pamokos 

kokybės gerinimu 

Mokytojai dalyvauja  mokymuose, 

susietuose su pamokos kokybės 

gerinimu, dalijasi  gerąja patirtimi 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Pagal 

galimybes 

1.2.Sudaryti 

galimybes įvairių 

gebėjimų ir poreikių 

mokiniams pasiekti 

aukštesnių ugdymosi 

rezultatų. 

Užduočių individualizavimas 

ir diferencijavimas pamokoje 

bei skiriant namų darbų 

užduotis 

Mokiniai patiria mokymosi sėkmę, 

didėja pasitikėjimas savo jėgomis.  

 

Mokytojai 

 

Nuolat 

 

Mokinių ugdymosi poreikių 

tyrimai ir jų analizė 

Tyrimų rezultatai leidžia laiku 

atpažinti individualius ugdymosi 

Administracija, 

VGK, mokytojai 

Ne mažiau 

3 tyrimai 



 poreikius per metus 

Konsultacijų teikimas 

mokiniams 

Konsultacijos  šalina mokymosi 

spragas, padeda pasiruošti 

olimpiadoms, konkursams ir t.t. 

Mokytojai 

 

Nuolat 

 

Analizuojamas ir  tobulinamas 

konsultacinių pamokų skyrimo 

tikslingumas, trukmė, laikas. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius, 

koreguojamas konsultacinių pamokų 

skyrimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinės grupės 

Ne mažiau 

kaip 2 

kartus per 

metus 

Tyrimų, mokinių pasiekimų 

pokyčiams įvertinti, atlikimas. 

Analizuojami mokinių mokymosi 

pasiekimai 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, VGK 

I pusm. 

 

NMPP, vykdytų tyrimų ir 

PUPP rezultatų analizė ir 

aptarimas. 

 

Mokytojai susipažįsta su NMPP, 

mokykloje vykdytų tyrimų ir PUPP 

rezultatais. Tyrimų rezultatus naudoja 

planuodami ugdymo procesą.  

Administracija, 

metodinės grupės, 

mokytojai 

 

Birželio, 

spalio mėn.  

Mokytojai ir tėvai 

bendradarbiauja: inicijuoja 

susitikimus, pokalbius 

 

Abipusis bendravimas suteikia tėvams 

informacijos apie vaikų pažangą ir 

įtraukia tėvus į mokinių mokymo(si) 

procesus.  

Ne mažiau 2 kartus per mokslo metus 

organizuojami klasės tėvų 

susirinkimai. Visi tėvai 

bendradarbiauja su klasių vadovais. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Nuolat 

 

Gabiųjų mokinių ruošimas 

olimpiadoms, konkursams, 

sporto varžyboms  

Mokiniai dalyvauja olimpiadose, 

konkursuose, sporto varžybose 

Mokytojai Nuolat 

1.3. Gerinti 

individualią  

mokinio pažangą 

vadovaujantis 

Individualios mokinių 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistemos taikymas ir 

tobulinimas. 

Stebima ir fiksuojama mokinių 

daroma pažanga. Teikiamos 

rekomendacijos mokiniams dėl 

tolimesnio pažangos stebėjimo. 

Klasių vadovai, 

metodinė taryba, 

VGK 

Nuolat 



savalaikiu 

grįžtamuoju ryšiu. 

Sistemingas tikrinimas, ką 

mokiniai išmoko pamokoje 

Ugdomas mokinių sistemingas 

mokymasis. 

Mokytojai Nuolat 

Sistemingai analizuojami 

atskiro ugdymo(si) laikotarpio 

ar ugdymo pagal tam tikrą 

programą rezultatai remiantis 

mokinių veiklos ir elgesio 

stebėjimu, atliktų darbų ir 

kontrolinių darbų įvertinimų 

rezultatais. 

Laiku atpažinti mokinių individualūs 

ugdymo(si) poreikiai bei galimybės 

sudaro sąlygas atsižvelgti į dalykų ir 

neformaliojo švietimo veiklų pasiūlą, 

mokymosi veiklų diferencijavimą ir 

(ar) individualizavimą. Parengtos 

individualizuotos ir pritaikytos 

bendrosios programos  specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 

Klasių vadovai, 

mokytojai,  

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, VGK 

Nuolat 

 

Renginių „Mano sėkmės 

istorija“ organizavimas 

 

Mokiniai susipažins su mokyklą 

baigusių mokinių sėkmės istorijomis, 

didės mokymosi motyvacija  

Klasių vadovai, 

socialinės 

pedagogės 

Ne mažiau 

1 renginys 

Tėvams informacijos apie 

vaiko mokymąsi savalaikis  

teikimas. 

Mokykla laiku, atsakingai ir 

tikslingai teikia duomenis apie 

mokinių ir mokyklos 

pasiekimus. Sėkmingai veikia 

glaudus ir įpareigojantis ryšys: 

Mokykla-tėvai-mokykla. 

Tėvai laiku gaus informaciją apie 

vaiko mokymąsi 

 

Mokykla laiku, atsakingai ir tikslingai 

teikia duomenis apie mokinių ir 

mokyklos pasiekimus. 

 

Mokytojai, VGK, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Administracija, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

VGK posėdžiuose 

analizuojami mokinių 

mokymosi rezultatai, 

organizuojamas pagalbos 

teikimas mokiniams 

Mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų laiku bus suteikta pagalba. 

 

VGK 

 

Kiekvieną 

mėnesį 

 

Klasės valandėlių, kuriose 

analizuojama, aptariama 

mokinių pažanga, numatomos 

Gerės mokinių mokymosi rezultatai Klasių vadovai Ne rečiau 

kaip 2 

kartus per 



priemonės rezultatams gerinti  

vedimas 

mėnesį 

 

2 Strateginis prioritetas. Saugios, kultūringos  ir modernios mokyklos kūrimas. 

2. Kurti aplinką, 

grindžiamą 

tarpusavio 

pasitikėjimu, 

bendradarbiavimu, 

darnia veikla, 

leidžiančią  ugdyti 

vertybines nuostatas  

 

2.1.Skatinti 

bendruomenės narių 

kūrybiškumą, 

pilietiškumą ir 

sveiką gyvenseną. 

Bendruomenės nariams 

vadovautis Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

vykdymo mokykloje tvarkos 

aprašu. 

Visi mokyklos darbuotojai reaguoja į 

smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo 

smurto ir patyčių formos.   

Direktorius, VGK Nuolat 

Prevencinės veiklos 

efektyvinimas. 

Vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa, 

bendradarbiaujama su Visuomenės 

sveikatos biuro, policijos darbuotojais, 

konsultuojami mokiniai ir tėvai 

(globėjai, rūpintojai) 

 VGK, klasių 

vadovai, mokytojai 

Nuolat 

Sistemingas klasių valandėlių 

vedimas  

Sistemingai ir kokybiškai vedamos 

klasės valandėlės, kuriose ugdomi 

mokinių bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai, 

sprendžiamos klasėje kylančios 

problemos, mokomasi spręsti 

konfliktus.  

Klasių vadovai Nuolat 

Mokinių skatinimas dalyvauti 

neformaliajame ugdyme, 

įvairiuose projektuose, 

parodose, šventėse, 

stovyklose, edukacinėse 

išvykose, ekskursijose, 

renginiuose, akcijose, 

Apie 70-85 %  mokinių dalyvauja 

popamokinėje veikloje. Lavinami 

mokinių mąstymo, kūrybiškumo, 

lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, 

bendravimo, bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

VGK, klasių 

vadovai, 

mokytojai, 

Mokinių taryba 

Nuolat 



skatinama savanorystė 

Atsakingo mokinių elgesio 

virtualiose erdvėse skatinimas.   

Mokiniai mokosi atsakingai elgtis el. 

erdvėje, sužino internete slypinčius 

pavojus. 

VGK, IT 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Nuolat 

Mokinių elgesio taisyklių 

priminimas ir skatinimas jų 

laikytis.  

Mokiniai žino tinkamo elgesio 

mokykloje taisykles, jų laikosi. 

Pagerėja mokinių elgesys, santykiai su 

kitais mokiniais ir mokytojais. 

Klasių vadovai, 

VGK 

Nuolat 

Renginių organizavimas 

(sveikos gyvensenos, 

pilietiškumo ir kt.) 

Ugdomos vertybines nuostatos 

(kūrybiškumas, pilietiškumas, sveika 

gyvensena ir  kt.) 

Direktoriaus 

pavaduotojos, 

metodinės grupės, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Nuolat 

Mokinių tarybos veiklos 

efektyvinimas, susitikimai - 

diskusijos su administracija ir 

VGK 

Didėja mokinių aktyvumas, mokiniai 

teikia pasiūlymus dėl mokyklos 

veiklos gerinimo, renginių 

organizavimo, savanoriauja, 

bendradarbiauja su administracija ir 

VGK.  

Soc. pedagogė, 

VGK, Mokinių 

taryba 

Nuolat 

Tėvų įtraukimas į mokyklos 

gyvenimą 

 

Tėvai įtraukiami į darbo grupes; 

dalyvauja posėdžiuose (VGK, 

Mokyklos tarybos), projektuose, 

renginiuose; padeda organizuoti 

klasės renginius, ekskursijas, išvykas. 

Direktorius, klasių 

vadovai 

Nuolat 

2.2. Turtinti 

mokyklą  

moderniomis 

technologijomis, 

Mokyklos  vidinių ir išorinių  

erdvių gerinimas. 

 

Atnaujinta I a. fojė,  įrengta poilsio 

zona mokiniams, sutvarkyti želdynai, 

įrengta lauko klasė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio  

reikalams 

II pusm. 



mokymo 

priemonėmis, 

šiuolaikišku 

inventoriumi,  

atnaujinti esamas ir 

sukurti naujas 

edukacines ir poilsio 

erdves . 

 

 

Įrengti Mokinių tarybai  darbo 

kabinetą. 

Suaktyvės Mokinių tarybos veikla Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio  

reikalams 

I pusm. 

Kabinetų aprūpinimas 

naujosiomis mokymo 

priemonėmis.  

Mokykla plečia ugdymo galimybes, 

priemonės atitinka šiuolaikinius 

ugdymo reikalavimus, gerėja 

pamokos kokybė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio  

reikalams 

Nuolat 

Bibliotekos fondo papildymas 

vadovėliais ir programine 

grožine literatūra. 

Vadovėliai, grožinė literatūra 

tikslingai panaudojami ugdymo(si) 

tikslams pasiekti. 

Direktorius, 

Metodinė taryba, 

bibliotekininkės 

Nuolat 

Įtraukti mokinius į klasės ir 

bendrų mokyklos erdvių 

projektavimą, dekoravimą 

Gražės mokyklos patalpos, ugdomas 

mokinių kūrybiškumas, darbštumas, 

atsakingumas 

Mokinių taryba, 

mokytojai 

Nuolat 

Ieškoti rėmėjų, partnerių 

pagalbos gerinant mokyklos 

estetinį vaizdą. 

Pritraukiamos rėmėjų lėšos,  gerėja 

mokyklos estetinis vaizdas.  

Direktorius, 

Mokyklos taryba  

Nuolat 

 

 

                                                              1 priedas 

MOKYKLOS  TARYBOS VEIKLOS PLANAS  2019 METAMS 

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

1.        Mokyklos direktoriaus veiklos vertinimas Sausis Direktorius 

2.  2019 m. mokyklos lėšų naudojimas, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas 

 

Vasaris 

 
Direktorius 

 

 

3.           2019-2020 ir  2020-2021  m. m. mokyklos pradinio, pagrindinio ir Stalgėnų skyriaus ugdymo programų     Gegužė Direktoriaus 



ugdymo planų  derinimas.  

 

pavaduotojos ugdymui 

 

 

4.           Mokyklos įsivertinimo grupės ataskaita,2019 m.  mokyklos veiklos plano ataskaita ir  2020  m.  

mokyklos veiklos plano aprobavimas 

 

Gruodis Direktorius, Mokyklos 

veiklos planavimo 

darbo grupė 

5.           Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 m. atestacijos programos derinimas Gruodis Direktorius 

 

     

                                                              

2 priedas 

MOKYTOJŲ  TARYBOS VEIKLOS PLANAS  2019 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi asmenys 

1. I pusmečio rezultatų analizė.  Vasaris Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

2. Dėl pradinio ugdymo programos baigimo. 

Dėl 1-3, 5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. 

Dėl papildomų darbų skyrimo. 

Birželis Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

3. Dėl pagrindinio ugdymo programos baigimo. 

Dėl 6-9 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. 

Dėl papildomų darbų skyrimo. 

 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

4. Dėl pagrindinio ugdymo programos baigimo po papildomų darbų. 

Dėl 1-9 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę po papildomų darbų. 

Dėl papildomų darbų skyrimo. 

Dėl 2018-2019 m. m. mokyklos pradinio ugdymo programos ugdymo plano derinimo. 

Dėl 2018-2019 m. m. mokyklos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano derinimo. 

 

Birželis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

5. 2019 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, PUPP-o,  vykdytų tyrimų rezultatų 

analizavimas. 

Birželis, spalis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 



                  3 priedas 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

 

 

Tikslas – tvirta, atsakinga, kūrybiška, pilietiška ir savarankiška mokinių bendruomenė. 

Uždaviniai:  

1. Atstovauti daugumos mokinių interesus mokykloje. 

2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, pilietinę savanorystę. 

3. Stiprinti mokyklos savivaldą. 

 

Veiklos turinys Data Atsakingas Pastabos 

Mokinių tarybos susirinkimai Kiekvieną 

trečiadienį 

Mokinių tarybos pirmininkas  

Dalyvavimas mokinių savivaldų forumuose, mokymuose, LMS 

renginiuose 

Nuolat Mokinių tarybos nariai  

Mokinių tarybos susitikimas – diskusija su klasių vadovais, 

mokyklos administracija 

Sausio 

mėn. 

 

Mokinių taryba, klasių vadovai  

Mokinių tarybos nuostatų koregavimas Mokinių tarybos pirmininkas  

Kino vakaras  

 

Mokinių taryba, IKT priežiūros 

specialistas 

 

Vykdomos apklausos dėl filmo 

pasirinkimo 

Vakaras – diskoteka „Inscenizuoju dainą“ Mokinių tarybos nariai, Renginių 

organizavimo studija 

Organizuojant renginį 

bendradarbiauti su Renginių 

organizavimo studija 

Mokinių tarybos posėdis dėl smurto ir patyčių prevencijos. 

Apklausos rezultatų aptarimas 

 

Mokinių tarybos pirmininkas Pasiūlymų teikimas mokyklos 

administracijai ir VGK dėl 

priemonių smurto ir patyčių 

mažinimui.  

Rajone organizuojamų renginių, akcijų ir galimybių juose 

dalyvauti aptarimas. 

Mokinių tarybos pirmininkas, rajono 

jaunimo organizacijų nariai 

 

I pusmečio rezultatų aptarimas Vasario 

mėn. 

 Mokinių tarybos nariai  

Vasario 16-osios paminėjimas Mokinių tarybos nariai Prisidedame prie renginių 

organizavimo, mokyklos erdvių 

puošimo. 

Kovo 11-osios paminėjimas Kovo Mokinių tarybos nariai Prisidedame prie renginių 



mėn. organizavimo, mokyklos erdvių 

puošimo. 

Veiksmo savaitė  

BE PATYČIŲ 

Mokinių tarybos nariai Dalyvavimas veiksmo savaitėje, 

Bendradarbiavimas su VGK 

organizuojant savaitės be patyčių 

renginius. 

Judriosios pertraukos – sveika gyvensena 

 

Balandžio-

gegužės 

mėn.  

Pageidaujantys 6-10 kl. mokiniai Judriosios pertraukos 

organizuojamos lauke, jei tinkamos 

oro sąlygos. 

Mokinių ir mokytojų pasveikinimas su Mokslo ir žinių švente Rugsėjo 

mėn. 

Mokinių tarybos nariai  

Naujų narių į Mokinių tarybą rinkimas, komandos formavimas Mokinių tarybos nariai Tarybos narių individualus savęs 

vertinimas, pristatymas. 

Pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai Mokinių tarybos nariai  

Vakaras – diskoteka (pagal mokinių pageidavimą) 

 

Mokinių tarybos nariai Bendradarbiaujama su Renginių 

organizavimo studija 

Mokinių rinkimas į Mokyklos tarybą 

 

Spalio 

mėn.  

8 -10 kl. Mokinių tarybos nariai  

Popietė 5-ų klasių mokiniams „Mokykla – jėga” 7- kl. Mokinių tarybos nariai   

7-10 kl. Diskoteka - Helovyno šventė 8-9 kl. Mokinių 

tarybos nariai 

Bendradarbiaujama su Renginių 

organizavimo studija 

Tolerancijos dienos paminėjimas 

 

 

Lapkričio 

mėn.  

Mokinių taryba, klasių seniūnai  

Kalėdinio atviruko gamyba Mokinių tarybos nariai Bendradarbiaujama su VGK 

Kalėdiniai renginiai. Kalėdinis paštas. 

 

Gruodžio 

mėn.  

9 -10 kl. Mokinių tarybos nariai Kalėdinių renginių plano 

sudarymas, renginio organizavimas, 

vedimas, scenarijaus rašymas kartu 

su Renginių organizavimo studija 

Mokinių tarybos metų veiklos aptarimas, veiklos ataskaitos 

pateikimas mokiniams. 

Mokinių tarybos pirmininkas, 

Mokinių tarybos nariai 

 

Mokinių tarybos 2020 m. veiklos plano sudarymas. Mokinių tarybos pirmininkas  

 

Mokinių tarybos pirmininkė                                                             Rugilė Domarkaitė 

 



   4 priedas  

  

2019 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

TIKSLAS: 

Vaikui saugios ir palankios mokymosi aplinkos, orientuotos į gerą savijautą, asmenybės sėkmę, individualias vaiko galimybes atitinkančius 

ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, gerinimas. 

UŽDAVINIAI: 

1. Analizuoti mokymosi aplinkos, jos saugumo, kitus su vaiko gerove susijusius klausimus,  remiantis Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais 

duomenimis. 

2. Analizuoti mokymo sutarties, mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir ieškoti problemų sprendimo būdų. 

3. Organizuoti prevencines ir intervencines priemones mokykloje, kurios atitiktų mokinių poreikius, užtikrintų emociškai saugią ir palankią 

ugdymo(si) aplinką mokykloje. 

4. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, švietimo programų pritaikymą. 

5. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos ir kitose vaiko gerovės srityse. 

6. Bendradarbiauti su mokyklos krizių valdymo komanda, vykdant krizinių atvejų valdymą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Atsakingi 

 VGK veiklos koordinavimas, posėdžiai 

1.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai: 

1. Dėl pagalbos teikimo mokymosi sunkumų turintiems mokiniams  

 

 

 

2. Dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo PPT  

 

3. Dėl Saugaus interneto savaitės renginių  

Kiekvieno 

mėnesio II –ą 

antradienį 

 

Pagal poreikį 

Sausio mėn. 

 S. Petkuvienė, 

B. Tilvikienė, 

L. Vainauskienė,                      

R. Mačerauskienė 

S. Petkuvienė 

S. Petkuvienė 



 

4. Dėl apklausos apie smurto ir patyčių mastą mokykloje 3-10 klasių mokiniams 

organizavimo 

 

5. Dėl mokinių, mokomų namuose, ugdymosi rezultatų 

 

6. Dėl veiksmo savaitės „Be patyčių“ renginių  aptarimas 

Sausio mėn. 

 

Sausio-

balandžio mėn. 

Kovo mėn. 

R. Mačerauskienė 

 

S. Petkuvienė,  

B. Tilvikienė 

L. Vainauskienė,                      

R. Mačerauskienė 

 7. Dėl pagalbos teikimo organizavimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

 

8. Mokinių sveikatos analizė. Mokinių profilaktinių patikrinimų rezultatų aptarimas su  

mokytojais. 

 

9. Dėl tolerancijos dienos renginių aptarimo  

 

10. 2019 m. VGK ataskaitos analizė, 2020 m.  mokyklos VGK veiklos plano aprobavimas. 

11. Kiti  

Pagal poreikį 

Lapkričio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

Pagal poreikį 

S.Petkuvienė 

S. Petkuvienė, 

S. Kazlauskienė 

R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė 

S.Petkuvienė 

Pagal VGK atliekamas 

funkcijas 

2.  Mokyklos ugdymosi aplinkos, vaikų saugumo užtikrinimo, vaikų ugdymosi poreikių, problemų ir 

jų priežasčių analizavimas 

Pagal poreikį S. Petkuvienė 

3.  Nemokamo mokinių maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas Visus metus L. Vainauskienė 

4.  Komisijos veiklos ataskaitos rengimas  Gruodžio mėn. S. Petkuvienė 

5.  Bendravimas  ir bendradarbiavimas Plungės rajono savivaldybės PPT,  Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, Policijos komisariatu, Soc. paramos ir rūpybos skyriumi, Socialinių paslaugų centru, 

Visuomenės sveikatos biuru, kitomis  institucijomis 

Pagal poreikį S. Petkuvienė 

R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė 

 Prevencinė veikla, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas 



6.  Pašalinių asmenų lankymosi mokykloje apskaita ir kontrolė Visus metus M. Vauras 

7.  Mokytojų, užtikrinančių mokinių saugumą ir drausmę pertraukų metu, grafiko sudarymas ir jo 

koregavimas 

Sausio, rugsėjo 

mėn. 

R. Mačerauskienė,                   

S. Petkuvienė 

8.  Lankomumo kontrolė. Lankomumo ataskaitų aptarimas Kiekvieną 

mėnesį 

R. Mačerauskienė,  

L. Vainauskienė, 

 klasių vadovai. 

9.  Individualus darbas su pamokas be priežasties praleidinėjančiais mokiniais Pagal poreikį  R. Mačerauskienė,  

L. Vainauskienė, 

 klasių vadovai. 

10.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

įgyvendinimas. 

Visus metus 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

dalykų mokytojai,  

 klasių vadovai, soc. 

pedagogės 

11.  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas Pagal ilgalaikius 

planus, klasių 

vadovų planus 

Dalykų mokytojai,  

klasių vadovai,  

S. Kazlauskienė 

12.  Mokinių, bei jų tėvų, klasių vadovų konsultavimas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. 

Pokalbiai klasėse sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių klausimais 

Visus metus Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

13.  Mokinių supažindinimas (priminimas) su Mokinių elgesio taisyklėmis, Poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka ir kt. tvarkomis 

Rugsėjo mėn.  Klasių vadovai 

14.  Saugaus interneto savaitės renginių organizavimas ir koordinavimas (pagal atskirą planą) Sausio-vasario 

mėn. 

IT mokytojai,           

V.Liatukienė,                            

15.  Seminaro „Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“ mokiniams tėvams, 

mokytojams organizavimas 

Kovo mėn. S. Petkuvienė 

 



16.  Tolerancijos dienos renginių organizavimas ir koordinavimas Lapkričio mėn. R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė 

17.  Kalėdinių atvirukų mugė  Lapkričio, 

gruodžio mėn.  

R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė,              

Mokinių taryba 

18.  Protų mūšis „AIDS: Geriau žinoti!“ Gruodžio mėn.  R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė, 

S. Kazlauskienė 

19.  Projektų rengimas ir vykdymas, dalyvavimas kitų institucijų skelbiamuose konkursuose, akcijose 

ir kt. 

Pagal turimą 

informaciją  

R. Mačerauskienė,  

L. Vainauskienė, 

klasių vadovai. 

20.  Vaikų vasaros poilsio organizavimas 1- 4 klasių mokiniams Birželio mėn. S. Petkuvienė, 

L. Vainauskienė 

 

 

Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija   

21.  Apklausos apie smurto ir patyčių mastą mokykloje 3-10 klasių mokiniams organizavimas, 

rezultatų analizavimas ir aptarimas su mokiniais, tėvais, mokytojais 

Sausio mėn. R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė,  

S. Petkuvienė 

22.  Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ renginių organizavimas ir vykdymas Kovo mėn. R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė, 

klasių vadovai, Mokinių 

taryba 

23.  Klasės valandėlės  Kiekvieną mėn.  Klasių vadovai 

24.  Mokyklos darbuotojų pakartotinas supažindinimas (priminimas) su Plungės „Ryto“ pagrindinės 

mokyklos smurto ir patyčių intervencijos vykdymo tvarkos aprašu 

Rugsėjo  mėn.  S. Petkuvienė,  

R. Mačerauskienė 



25.  Individualūs smurto ir patyčių atvejų sprendimai   Pagal poreikį R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė 

26.  Individuali pagalba smurtą ir patyčias patyrusiems, smurtaujantiems ir besityčiojantiems 

mokiniams ir jų tėvams 

Pagal poreikį R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė 

27.  Klasės vadovų ir mokytojų konsultavimas smurto ir patyčių klausimais Pagal poreikį R. Mačerauskienė, 

L. Vainauskienė 

28.  Seminaro „Psichologinio atsparumo ugdymas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“ mokytojams 

organizavimas 

Vasario mėn. S. Petkuvienė 

29.  Darbo su specialiuosius ugdymo(si) poreikius turinčiais mokiniais organizavimas 

30.  Specialiųjų poreikių mokinių pavėžėjimo organizavimas Rugsėjo mėn. 

(iškilus 

poreikiui) 

L. Vainauskienė 

31.  Pagalba mokytojams dėl pritaikytų bendrųjų ir individualiųjų programų rengimo, rekomendacijos 

dėl darbo su specialiųjų ugdymosi  poreikių mokiniais: planų, būdų, metodų, darbo formų ir kt. 

Pagal poreikį L. Juodeikienė,                         

L. Milvydienė 

32.  Mokyklos bendruomenės supažindinimas su specialiojo ugdymo naujovėmis Nuolat L. Juodeikienė,                         

L. Milvydienė 

33.  Plungės rajono savivaldybės PPT konkursų, viktorinų ir kitų institucijų renginių, organizuojamų 

specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams, organizavimas ir koordinavimas 

Nuolat S. Petkuvienė,  

L. Juodeikienė,                         

L. Milvydienė 

34.  Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos ir Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės 

mokyklos 2-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinės popietės 

organizavimas 

Balandžio mėn. L. Juodeikienė,                          

L. Milvydienė 

35.  Pirminio/pakartotinio vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, 

įvertinimo atlikimas, organizavimas ir koordinavimas 

Pagal poreikį S. Petkuvienė,  

L. Juodeikienė,                         

L. Milvydienė 



 Krizių valdymas 

36. 1

. 

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą. Esant krizinei 

situacijai 

S. Petkuvienė 

 

37. 

Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba, ir 

organizuoti jos teikimą 

Esant krizinei 

situacijai 

S. Petkuvienė 

  38. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę, žiniasklaidą, mokyklos 

steigėją, Policijos komisariatą, Vaiko teisių apsaugos skyrių ir kt. 

Esant krizinei 

situacijai 

S. Petkuvienė 

 

VGK pirmininkė  Stepanija Petkuvienė 

 

                 5 priedas 

  DARBO GRUPĖS PROFESINIAM ORIENTAVIMUI VYKDYTI 

 VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

TIKSLAS : 

Sudaryti galimybes įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, tolesnei 

profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

 

UŽDAVINIAI : 

 Kurti ir plėtoti įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių karjeros ugdymo sistemą mokykloje; 

 Siekti, kad mokiniai remdamiesi išsamiu savęs ir pasaulio pažinimu priimtų, o tėvai padėtų vaikams priimti adekvačius karjeros sprendimus;  

 Ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;  

 Teikti informaciją apie  darbo rinką; 

 Suteikti informacijos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams apie galimas profesijas. 



Eil. 

Nr.  
Veiklos sritis 

 

 

Data Atsakingi Pastabos 

1.  UKSIS duomenų pildymas 2019 m. sausio mėn. A. Kiaulakienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui B. Tilvikienė 

 

2.  Profesijų mugė Kaune arba  Vilniuje 2019 m.sausis, spalis Darbo grupė profesiniam orientavimui 9-10 klasių mokiniams 

3.  Profesinis veiklinimas 2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui Pagal galimybes 

4.  Mokinių individualios konsultacijos 

 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui Pagal poreikius 

5.  

 

Kaip parašyti gyvenimo aprašymą (CV) ir 

motyvacinį  laišką 

2019 m. sausio mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

lietuvių kalbos mokytojos 

10 klasių mokiniams 

6.  Susitikimas su VPGT darbuotojais 2019 m. sausio mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 9 klasių mokiniams 

 

7.  Tėvų bankas 2019 m. sausio mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

Papildymas 

 

8.  

 

Sėkmės istorijos 2019 m. vasario mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 9-10 klasių mokiniams 

9.  Integruotas PIT ir IT projektas 7 klasių 

mokiniams  „Profesijos aplink mane“ 

2019 m. vasario  mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 7 klasių mokiniams 

10.  Protų mūšis 8 klasių mokiniams „Profesijų 

įvairovė“ 

2019 m. vasario mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 8 klasių mokiniams 

11.  Naujų socialinių partnerių paieška ir 

bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui  

12.  Mokinių supažindinimas su internetiniais 

puslapiais, talpinančiais informaciją  profesinės 

karjeros klausimais 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

5-10 klasių mokiniams 

 



  

13.  Karjeros diena 2019 m.  Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

Pagal  atskirą planą 

planą 

14.  Profesinio ugdymo integravimas į įvairių 

mokomųjų dalykų pamokas 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

 

5-10 klasių mokiniams 

15.  Pasaulio pažinimo pamokos 1-4 klasių 

mokiniams „Įvairių profesijų žmonės“ 

2019 m.  pagal ugdymo 

planus 

Pradinių klasių mokytojai, 

A. Kiaulakienė 

1- 4 klasių mokiniams 

16.  Bendradarbiavimas su kitais  UKC centrais, 

Plungės darbo užimtumo centro jaunimo 

skyriumi 

2019  m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

9-10 klasių mokiniams 

17.  Klasės valandėlės profesinio informavimo 

temomis 

2019  m. Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

klasių vadovai 

5-10klasių vadovai 

 

18.  Grupinės konsultacijos 9-10 kl. mokiniams Pagal poreikį Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

9-10 klasių mokiniams 

 

19.  Profesinė diena „Renkuosi profesiją“ 2019 m.  kovo – 

balandžio mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 9-10 klasių mokiniams 

20.  Atvirų durų renginiai Plungės technologijų ir 

verslo mokykloje, Klaipėdos profesinėse 

mokyklose 

2019 m. balandžio- 

gegužės  mėn. 

 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

10 klasių mokiniams 

21.  Atvirų durų renginiai Plungės „Saulės“ 

gimnazijoje 

2019 m. balandžio-

gegužės  mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

10 klasių mokiniams 



22.  Informacinių leidinių iš švietimo įstaigų, 

kolegijų, profesinių mokyklų   pristatymas 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

10 klasių mokiniams 

23.  Išvyka į Plungės jaunimo darbo centrą: 

Planuoji karjerą? Renkiesi procesiją? Ieškai 

darbo? 

2019 m. gegužės mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

 

10 klasių mokiniams 

 

24.  Atvirų durų dienos Lietuvos profesinėse 

mokyklose 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui Pagal poreikius ir 

galimybes 

25.  Išvykos į įmones, organizacijas, įstaigas 

muziejus „Dovanoju patirtį“ 

2019 m. gegužės mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

5-10 klasių mokiniams 

26.  Integruotos PIT ir gamtos mokslų pamokos  

UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centre 

2019 m. gegužės mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

chemijos, biologijos, fizikos mokytojai 

9-10 klasių mokiniai 

27.  Išvykos į rajono įmones 

 

2019 m. gegužės mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

Pagal klasių vadovų 

pageidavimus 

28.  Informacinių stendų profesinio informavimo 

temomis leidimas 

2019 m. balandžio-

gegužės mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

5-10 klasių mokiniams 

29.  Konsultacijos specialiųjų ugdymosi poreikių  

mokiniams  dėl tolimesnio  kelio pasirinkimo 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

8-10 klasių mokiniams 

30.  Dalyvavimas projekte „Kam to reikia?“. 

Susitikimai su verslo atstovais 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

Specialistų gerosios 

patirties sklaida 

mokiniams 

31.  Naujų  socialinių  partnerių  paieška, sutarčių 

sudarymas 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

Platesnis 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

32.  Naudojimasis „Lamo“ sistema 2019  m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

10 klasių mokiniams 



33.  Asmenybinių savybių svarba renkantis 

profesiją 

2019  m. Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

klasių vadovai  

8-10 klasių mokiniams 

34.  Ugdymo karjerai veiklos 2018- 2019 m. m.  

ataskaita 

2019 m. gruodžio  mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui  

35.  Komunikavimas mokyklos tinklapyje 2019  m. 

 

Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

mokytoja atsakinga  už internetinį puslapį 

 

36.  Anketos 5-10 klasių mokiniams ,,Profesiniai 

ketinimai“ pildymas ir jų analizė 

2019  m. 5-10 klasių vadovai, 

darbo grupė profesiniam orientavimui 

5-10 klasių mokiniams 

37.  Integruotos karjeros ir technologijų pamokos 9 

klasių mokiniams ,,Pažintis su Lietuvos ūkio 

šakomis, darbu ir verslo pasauliu“ 

2019 m. rugsėjo-spalio 

mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

technologijų mokytojai 

 

9 klasių mokiniams 

38.  
 

Dalyvavimas KAM organizuotame projekte, 

supažindinimas su kario profesija 

2019 m. spalio mėn. 

 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 9-10 klasių mokiniams 

39.  Edukacinės pamokos  Žemaitijos 

nacionaliniame parke, Bukantės  muziejuje, 

kitose kultūrinėse erdvėse 

2019 m. balandžio-

birželio mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

lietuvių kalbos  bei technologijų mokytojai 

5-8 klasių mokiniams 

40.  Karjeros planų rašymas. 8-10 klasių mokinai 2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui Pagal galimybes 

41.  Pagalba klasių vadovams  ruošiantis  klasių 

valandėlėms profesinio  orientavimo temomis 

(vaizdinės, video, tekstinės medžiagos 

pateikimas 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui 5-10klasių vadovams 

 

42.  Susitikimas su specialiųjų tarnybų atstovais: 

policijos, greitosios pagalbos, gaisrinės  

darbuotojais, (policininko,  kinologo, 

paramediko ,ugniagesio profesijomis). 

Ginti-  Saugoti - Padėti 

2019 m.rugsėjo-spalio 

mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

5-9 klasių kiniams 
 

 

43.  Lankstinukas  5 klasių vadovams „Kaip 

organizuoti klasės valandėles  profesinio 

informavimo temomis“ 

2019 m. rugsėjo mėn. 

 

Darbo grupė profesiniam orientavimui, IKT 

mokytojos 

 

5 klasių  vadovams 

 

44.  Dalyvavimas  kasmetinėje Respublikinėje 

karjeros savaitėje 

2019 m.  Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

9-10 klasių mokiniai 



45.  Supažindinimas su mokykloje dirbančių 

žmonių profesijomis 

2019m. lapkričio mėn. Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

5-6 klasių mokiniams 

46.  Edukacinės pamokos  Plungės technologijų ir 

verslo mokykloje 

2019 m. lapkričio- 

gruodžio mėn. 

Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

9  klasių mokiniams 

 

47.  Edukacinės pamokos  Plungės rajono verslo 

įmonėse ir organizacijose 

2019 m. pagal poreikį Darbo grupė profesiniam orientavimui 9  klasių mokiniams 

 

48.  Klasės valandėlės profesinio informavimo 

temomis 

2019 m. Darbo grupė profesiniam orientavimui, 

klasių vadovai 

5-10klasių vadovai 

 

49.  Metodinės medžiagos kaupimas „Profesinio 

informavimo“ klausimais 

2019 m.  Darbo grupė profesiniam orientavimui 

 

 

          

 Darbo grupės  profesiniam orientavimui vykdyti pirmininkė  B. Tilvikienė 

             6 priedas 

 METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 M. 

 

TIKSLAS.  Mokyklos metodinės veiklos tobulinimas, siekiant ugdymosi kokybės gerinimo ir pamokos veiksmingumo užtikrinimo.  

 

Uždaviniai: 

2.1. Stiprinti mokytojų, mokyklos vadovų ir švietimo pagalbos specialistų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą. 

2.2. Skatinti mokytojus domėtis pedagoginėmis ir metodinėmis naujovėmis, šiuolaikiškais ugdymo(si) metodais ir priemonėmis, taikyti juos 

ugdymo(si) procese. 

2.3. Teikti siūlymus mokyklos vadovams dėl šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos gerinimo. 

  

 

 

Metodinės tarybos posėdžiai, pasitarimai 

 Veiklos turinys   Atsakingas Data   



 Metodinė išvyka į Klaipėdos Gedminų progimnaziją, siekiant susipažinti su šiuolaikiškų mokymo 

priemonių naudojimo patirtimi 

Stepanija Petkuvienė Sausio-vasario 

mėn. 

 

 

Dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo paraiškos aprobavimo Jolanta Mieliauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Vasario mėn. 

 Metodinė diena „Kolega – kolegai“ Jolanta Mieliauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Balandžio mėn. 

 Dėl 2019–2020 m. m. ir 2020-2021 m.m. mokyklos ugdymo plano rengimo 

 

Jolanta Mieliauskienė Gegužės- birželio 

mėn. 

 

 

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų, PUPP-o,  vykdytų tyrimų rezultatų analizavimas Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Spalio mėn. 

 Dėl kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizės, kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymo  ir 

pasiūlymų teikimo 

Jolanta Mieliauskienė Lapkričio mėn. 

 Dėl 2019 m. mokyklos veiklos  analizės ir siūlymų 2020 m. mokyklos veiklos planui teikimo 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, Jolanta 

Mieliauskienė 

Lapkričio-

gruodžio mėn. 

 Dėl 2019  m. Metodinės Tarybos veiklos aptarimo ir 2020 m. veiklos planavimo Jolanta Mieliauskienė Gruodžio mėn. 

 

Metodinė veikla 

 Dalykų, pasirenkamųjų dalykų ilgalaikių planų, dalykų modulių,  neformaliojo švietimo programų 

aprobavimas. Pritaikytų bendrųjų dalykų ir individualizuotų ugdymo programų aptarimas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugpjūčio mėn., 

sausio mėn. 

 Pasiūlymų teikimas dėl Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemos taikymo 

ir tobulinimo 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugsėjo mėn. 

 Ryšių su bendradarbiaujančiomis ugdymo įstaigomis atnaujinimas, naujų partnerių paieška, 

bendradarbiaujant su šalies ir rajono švietimo įstaigomis 

Mokyklos vadovai, 

Metodinė taryba 

nuolat 

 Lankytų seminarų, konferencijų,  mokymų ir kitų renginių, susijusių su pamokos kokybės 

gerinimu medžiagos pristatymas ir aptarimas metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

nuolat 

 Kvalifikacijos tobulinimo poreikių nagrinėjimas. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymas 

ir pasiūlymų teikimas 

Metodinių grupių 

pirmininkai, Metodinė 

taryba 

Lapkričio- 

gruodžio mėn. 

 Projektinių veiklų, tradicinių renginių, mokomųjų dalykų savaičių ir kt.veiklų, ugdančių mokinių Metodinių grupių Pagal metodinių 



vertybines nuostatas, organizavimas, koordinavimas ir aptarimas pirmininkai grupių planus 

 Seminarų, pranešimų, atvirų pamokų rengimas, stebėjimas ir aptarimas, šiuolaikiškų ugdymo 

metodų taikymas, kaupimas ir sklaida 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pagal metodinių 

grupių planus 

 Informacijos apie dalykinę, metodinę veiklą mokykloje viešinimas spaudoje, internete Metodinių grupių 

pirmininkai 

Po renginių 

 Pagalba mokytojams   

 Teikti metodinę pagalbą mokytojams  ilgalaikių planų ir programų sudarymo klausimais, pamokos 

organizavimo, ugdymo pasiekimų vertinimo ir kitais klausimais 

Metodinė taryba Pagal poreikį 

 Teikti pagalbą jauniems specialistams ir naujai pradėjusiems dirbti mūsų mokykloje mokytojams Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

Pagal poreikį 

 Teikti pagalbą kolegoms organizuojant mokyklos ir rajono, respublikos  metodinius, dalykinius 

renginius 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pagal poreikį 

 

     Metodinė tarybos pirmininkė                   Jolanta Mieliauskienė  

              7 priedas 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ  METODINĖS GRUPĖS  

 

  VEIKLOS PLANAS  2019 METAMS 
 

                 Prioritetas. Pamokos veiksmingumas ir jos kokybė, orientuojant į kiekvieno mokinio pažangą. 

 

Tikslas – tobulinti mokytojų metodinį bendradarbiavimą ir dalykininkes kompetencijas, siekiant didinti ugdymo(si)  proceso 

veiksmingumą ir individualią mokinio pažangą, užtikrinti šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką. 

 

 Uždaviniai:   

1. Dalytis gerąja patirtimi siekiant tobulinti pamokos kokybę,  individualios mokinio pažangos stebėjimą, fiksavimą ir savalaikės pagalbos teikimą; 
2. Organizuoti ir aptarti renginius, kuriuose mokiniai turėtų galimybes atskleisti individualius gebėjimus; 

3. Analizuoti respublikinių ir mokyklos vykdytų  tyrimų rezultatus, siekiant ugdymo(si) veiksmingumo; 

4. Bendradarbiauti vykdant projektines veiklas ir kuriant ugdymui(si) palankią aplinką. 

 
 

                     Priemonės Vykdytojai, 

partneriai 

Laikas 



Metodinės grupės posėdžiai: 

 

1. Dėl skaitymo gebėjimų ugdymo: ,,Motyvacijos skatinimas ugdant skaitymo ir rašymo 

įgūdžius“,  
„Pagalba mokiniams tobulinant garsinės analizės ir sintezės  įgūdžius“ 

 

2. Dėl integruotų ugdymo dienų organizavimo pagal ugdymo planą 

 

 

3. Dėl pradinio ugdymo ilgalaikių, klasės vadovo planų, neformaliojo švietimo programų 

aprobavimo. 

 

4. Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. Pradinio ugdymo programos  ugdymo plano 

rengimo. 

 

5. Dėl antrų klasių mokinių diagnostinių testų ir ketvirtų klasių mokinių NMPP rezultatų 

aptarimas ir analizė.  
 

6. Dėl 2019 m. veiklos analizės    ir 2020 m. veiklos plano rengimo. 

 

 

 

 
Irena Šarkauskienė,Nijolė Dmitrikovienė, 

Rasita Paulauslienė, Liucija Juodeikienė, 
 

S. Petkuvienė,  I. Šarkauskienė 

 

 

 

Irena Šarkauskienė 

 

 

Stepanija Petkuvienė,Irena Šarkauskienė 

 

 

Stepanija Petkuvienė,  Irena Šarkauskienė 

 
 

Irena Šarkauskienė 

 

 

 

 

Sausio- 

vasario mėn. 

 

Vasario, 

kovo, egužės 

mėn. 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

Gegužės 

mėn. 

 

Spalio-

lapkričio 
mėn. 

 
Gruodžio 

mėn.  

Kita veikla: 

7. Geroji patirtis: IKT naudojimas pamokose.  

 

2 -4 klasių mokytojos 

 

Vasario mėn. 

8. Matematikos olimpiados organizavimas Irena Šarkauskienė Vasario mėn. 

9. Metodinė diena „Kolega- kolegai“  Irena Šarkauskienė Balandžio 

mėn. 

10. Abėcėlės šventė 1-ų klasių mokiniams Kristina Riaukienė Balandžio 

mėn. 

 

11. Trečių klasių mokinių   kvadrato varžybos Aniceta Matevičienė 

 

 

Gegužės 

mėn. 

 

12. Rudens gėrybių paroda „Rudens stebuklai“ 

 

Aniceta Matevičienė Rugsėjo 

mėn. 



 

13. Pirmokų krikštynos Reda Godlauskienė, 

Pirmokų mokytojos 

Rugsėjo 

mėn. 

14. Kalėdiniai renginiai Reda Godlauskienė, 

Klasių vadovai 

Gruodžio 

mėn. 

15. Dalyvavimas rajono metodinio būrelio organizuojamuose renginiuose (olimpiadose, 

meninio skaitymo konkursuose ir kt.) 

Klasių vadovai Pagal poreikį 

 

 

 
    Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė                                  Irena Šarkauskienė    

 

 

8 priedas 

 

GAMTAMOKSLINIO IR  IR SOCIALINIO UGDYMO  MOKYTOJŲ  METODINĖS GRUPĖS  

 VEIKLOS PLANAS    2019 METAMS 

 

TIKSLAI: 

1. Didinti ugdymo(si)  proceso veiksmingumą, siekiant individualios mokinio pažangos. 

 

Uždaviniai: 

 Naudojant įvairius metodus ir priemones mokyti mokinius stebėti ir vertinti savo išmokimą , siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio geresnius 

ugdymo rezultatus. 

 Didinti  pamokos  veiksmingumą ir jos kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 

 Gerinti individualią  mokinio pažangą vadovaujantis savalaikiu grįžtamuoju ryšiu 

 

 

2. Kurti aplinką, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, darnia veikla, leidžiančią  ugdyti vertybines nuostatas  

 

Uždaviniai: 

Skatinti bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną. 

 



 

Praktiniai  užsiėmimai : 
 

Mėnuo Pavadinimas  Atsakingi Pastabos  

Sausio mėn.  

Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija’ ’(skirta sausio 13-ąja 

paminėti) 

 

Chemijos, lietuvių kalbos integruotas projektas 8 klasių mokiniams 

,,Vandens lašelio pasakojimas’’ 

 

Rajoninė chemijos , biologijos olimpiada 9-10 klasių mokiniams  

Integruota pilietinio ugdymo –ekonomikos pamoka ,,Mokesčiai 

sugrįžta kiekvienam’’ 

 

 

Susitikimas 10 klasių kokinių su R. Grigaliene  savanoriavusią  

Ugandoje  

 

 

.Integruotas lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus projektinis darbas 5 

klasėse  ,,Augalų ir gyvūnų namai“ 

 

 

Projektas 8 klasių mokiniams ,,Bakterinės ir virusinės ligos“8 kl. 

 

 

Istorijos mokytojai  

 

I.Niedvarienė, D. Svilaitė 

 

 

I.Niedvarienė,  

D. Barcevičienė 

V. Žutautaitė, D. Bartkuvienė 

 

 

 

V. Žutautaitė 

 

 

 

D.Barcevičienė,D.Garbenčiėnė 

J.Pakarklienė 

 

 

D. Barcevičienė 

 

Stendas, radijo laida 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su mokesčių 

inspekcijos darbuotojais   



Vasario mėn.   

Projektas ,,Dažai iš augalinių medžiagų “ 

 

Žemaitijos istorijos savaitė 

 

6-10 klasių mokinių geografijos olimpiada ,,Mano gaublys’’ 

 

Rajoninė fizikos olimpiada 9-10 klasių mokiniams  

 

Konkursas 9-10 klasių mokiniams ,,Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija’’ 

 

Istorinė viktorina 5 klasių mokiniams ,,Lietuva – mano Tėvynė’’ 

(skirta vasario 16-ąjai) 

 

Istorijos olimpiada 9-10 klasių mokiniams  

 

Mokyklinė gamtos ir žmogaus, biologijos olimpiada 5-8 kl. 

 

Atvira istorijos pamoka 10 klasėje ,,Už laisvę ir tėvynę‘‘ 

5-8 klasių gamtos ir žmogaus, biologijos mokyklinė olimpiada  

 

 

Priešgaisrinė sauga 9 klasėse 

 

Rajoninė geografijos olimpiada 9-10 klasių mokiniams  

 

Renginys 8 klasių mokiniams skirtas Žemės dienai  

 

Integruotas chemijos ,biologijos,  lietuvių  kalbos projektas 9 klasių 

mokiniams ,,Vandens grožis ir formos’’ 

 

 

Konkursas istorijos kengūra  5-10 klasių mokiniams  

 

I.Niedvarienė 

 

Istorijos mokytojai  

 

Geografijos mokytojai  

 

M. Mikaitė 

 

Istorijos mokytojai  

 

 

V. Žutautaitė, A. Jakštas  

 

 

Istorijos mokytojai  

 

D.  Barcevičienė, 

 V. Gladiševa  

V. Žutautaitė 

D.  Barcevičienė, 

 V. Gladiševa  

 

 

A.Kiaulakienė 

 

N. Kačinskienė I. Strazdienė 

 

I.Niedvarienė, M. Mikaitė 

 

I.Niedvarienė, D. Svilaitė 

D. Barcevičienė 

 

Istorijos mokytojai  

 



Kovo mėn.  Renginiai skirti Kovo 11-ąjai 

Integruota istorijos , lietuvių k. pamoka 9 klasės mokiniams 

,,Knygnešių laikais’’ 

Geografijos projektas 8 klasių mokiniams ,,Europos lankomi 

objektai’’ 

Integruota istorijos –lietuvių k. pamoka 9 klasei  ,,Su šviesos 

ryšuliu ant pečių’’ 

Viktorina 5-6 klasėms skirta Žemės dienai  

 

8 klasių mokinių piešinių , plakatų paroda ,,Nedeginkime žolės’’ 

Renginiai skirti žemės dienai 

  

Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka 9 klasėje ,,Spaudos 

draudimo laikotarpis ‘‘ 

Istorijos mokytojai 

J. Mieliauskienė 

 

 I.Strazdienė 

 

V. Žutautaitė, J. Pakarklienė 

 

D. Barcevičienė,  

V. Gladiševa 

A.Kiaulakienė 

M. Mikaitė, D.  Barcevičienė, 

I. Niedvarienė, 

A. Jakštas, J. Pakarklienė 

 

Balandžio mėn.  

 

 

 

NMPP 8 klasėse 

 

 

Integruota fizikos –chemijos pamoka 10 klasių mokiniams 

,,Spinduliuotės poveikis gyvajam organizmui’’ 

 

Edukacinė išvyka 6 klasių mokiniams į Žemaitijos nacionalinį 

parką  

 

Edukacinė išvyka 10 klasių mokiniams į šaltojo karo militarizmo 

muziejų  

 

5-7 kl. Vakarų Lietuvos penktų - aštuntų klasių mokinių gamtos 

mokslų - biologijos olimpiadoje 

 

Integruota istorijos - lietuvių k. pamoka 8 klasių mokiniams 

“Lietuvių kovos su kryžiuočiais lietuvių literatūroje” 

Istorijos, chemijos, biologijos, 

fizikos mokytojai  

 

M. Mikaitė, I. Niedvarienė 

 

 

N. Kačinskienė 

 

 

V. Žutautaitė, A. Jakštas,  

M. Mieliauskienė 

 

V.Gladiševa, D.Barcevičienė 

 

 

J.Mieliauskienė, J.Pakarklienė, 

D.Svilaitė 

 

Gegužės mėn.  

 

 

 

Edukacinė išvyka 9 klasių mokiniams į Žemaitijos nacionalinį 

parką  

 

8-10 klasių mokinių Europos egzaminas  

N. Kačinskienė 

 

 

Istorijos mokytojai  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroda ,,Europa – mūsų namai’’ 

 

Renginys 7 klasių mokiniams ,,Virtuali kelionė į Romą’’ 

 

6 kl Kretingos rajono Salantų gimnazijos regioninės 

gamtamokslinės tiriamųjų darbų konferencijoje „Žmogus ir gamta“ 

 

Konkursas 9 klasių mokiniams  ,,Geriausiai moku daryti dirbtinį 

kvėpavimą ‘’ 

Projektas 5 klasių mokiniams ,,Medžio pasas‘‘ 

 

 

Istorijos mokytojai  

 

V. Žutautaitė, A. Jakštas  

 

V. Gladiševa  

 

 

A.Kiaulakienė 

 

D. Barcevičienė 

Birželio mėn.   

Vilties ir gedulo dienos paminėjimas  

 

Edukacinė pilietiškumo ugdymo  pamoka 9 klasių mokiniams 

Plungės savivaldybėje  ,,Vietos savivalda’’ 

 

Edukacinė integruota chemijos, fizikos, pilietiškumo  ir karjeros 

ugdymo išvyka 9 klasių mokinių Plungės valymo įrenginius 

,,Vandens tarša ir valymas Plungėje’’ 

 

Chemijos- fizikos integruotos lauko laboratorijos 9 klasėms 

,,Plungės jūros vandens savybių ir cheminės sudėties nustatymas’’ 

 

Edukacinis renginys 10 klasių mokiniams ,,Atgimimo sąjūdį 

prisimenant‘‘ 

 

5 klasių mokinių susitikimas su istoriku B. Pociumi  

 

Edukacinis renginys šeštų klasių mokiniams ,,Pagonybės ženklai 

Plungės parke‘‘ 

 

Istorijos mokytojai  

 

V. Žutautaitė 

 

 

V. Žutautaitė, M. Mikaitė,  

I.Niedvarienė 

 

M. Mikaitė  

 I. Niedvarienė 

 

 

Istorijos mokytojai  

 

 

A.Jakštas , V. Žutautaitė 

 

A.Jakštas, V. Žutautaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plungės viešoji biblioteka  

 

 

 

 

Plungės parkas 

Rugsėjo mėn.  Dalyvavimas Europos Paveldo dienose  Plungės raj.  

 

Pilietinė  iniciatyva „Atminties kelias“, skirta  Lietuvos žydų 

Istorijos mokytojai  

 

Istorijos mokytojai  

 



genocido aukų atminimo dienai paminėti ( 9-10 klasės) 

 

Istorijos projektas 5 klasių mokiniams ,,Mano giminės genealoginis 

medis‘‘ 

 

9 klasių mokinių projektinis darbas ,,Saugus kelias į mokyklą‘‘ 

( lankstinukų darymas pradinių klasių mokiniams) 

Konstitucijos egzaminas  9-10 klasių mokiniams  

 

Edukacinė išvyka 9 klasių mokinių į Bukantę  J. Žemaitės 

memorialinį muziejų 

 

 

Istorijos mokytojai 

 

 

A. Kiaulakienė 

 

Istorijos mokytojai  

 

V. Žutautaitė, A. Jakštas  

Spalio mėn.   

Projektas ,,Konstitucija gyvai‘‘ 

 

Konstitucijos egzaminas (9-10 klasių mokiniams) 

 

 

Istorijos, pilietiškumo pagrindų  projektas 10 klasių mokiniams 

,,Dabar ir tada ‘‘ 

 

5 klasių mokiniams susitikimas su policijos , greitosios pagalbos, 

gaisrinės darbuotojais ,,Ginti, saugoti, padėti‘‘ 

 

Projektas 6 klasės mokiniams  " Sveikuolių sveikuoliai" 

 

Projektas 9 klasių mokiniams ,,Augalinės ir gyvūninės ląstelių 

modeliai‘‘ 

 

V.  Žutautaitė 

 

Istorijos mokytojai  

 

 

Istorijos mokytojai 

 

 

A. Kiaulakienė 

 

V. Gladiševa 

 

D. Barcevičienė 

 

Lapkričio mėn.   

Pilietiškumo pagrindų projektas9-10 klasių mokiniams  ,,Žmogus 

tarp žmonių‘‘ skirtas tolerancijos dienai paminėti   

 

Edukacinė integruota chemijos-fizikos ir karjeros ugdymo pamoka  

9 klasėse  ,,Vidaus degimo varikliai ir aplinkos tarša“ 

 

Edukacinė pamoka pilietiškumo ugdymo 10 klasės mokiniams 

 

Istorijos mokytojai  

 

 

I. Niedvarienė, M. Mikaitė 

 

 

V. Žutautaitė, A. Jakštas,  

 

 

 

 

 

 

 

Plungės Teismo Rūmai  



,,Teisinė sistema Lietuvoje‘‘ 

 

Pamoka 9 klasės mokiniams Žemaičių dailės muziejuje ,,Plungės 

dvaras. Kunigaikščiai Oginskiai‘‘ 

 

Europos atliekų mažinimo savaitei skirti renginiai 

 

 

Mini projektas 6 klasėms ,,Greitis ‘‘ 

 

J. Mieliauskienė 

 

J. Mieliauskienė 

 

 

V.Gladiševa, D.Barcevičienė 

 

 

D.Barcevičienė 

Gruodžio mėn.  Istorijos projektas 5-6 klasių  mokiniams ,,Istorijos laikraštis ‘’ 

 

Protų mūšis 9-10 klasių mokiniams ,,Kalėdos pasaulyje’ 

 

Integruotos žmogaus saugos ir IT pamokos 8 klasėse 

 

 

Projektas 7 klasės mokiniams ,,Ląstelių modeliai‘‘ 

 

Istorijos mokytojai  

 

V. Žutautaitė 

 

Informacinių technologijų 

mokytojai , A.Kiaulakienė 

 

D. Barcevičienė 

 

 

Teoriniai renginiai : 

Mėnuo  Pavadinimas Atsakingi Pastabos  

Sausio mėn.  Apskrito stalo diskusija ,, Kodėl šiuolaikinėje mokykloje svarbu 

integruoti ugdymo turinį?’’ 

 

 

Dalykų mokytojai  

Vasario mėn.  Ruošimasis dalykų rajoninėms olimpiadoms  

 

 Įvairių mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymas pamokose, 

mokinių supažindinimas su jais 

Dalykų mokytojai  

 

Dalykų mokytojai  

 

Kovo mėn.  2018m. NMPP pasiekimų analizė 8 klasėse. 

 

Geros pamokos modelio įgyvendinimas 

Dalykų mokytojai  

 

Dalykų mokytojai 

 



Balandžio mėn.  2019 m. analizė  NMPP Dalykų mokytojai  

Gegužės mėn. Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemos 

taikymas ir tobulinimas 

 

Dalykų mokytojai   

Birželio mėn. 2018-2019m.m. veiklos aptarimas Dalykų mokytojai  

 
 

Rugsėjo mėn. Metodinės veiklos plano aptarimas, koregavimas  

 

Dalykų, pasirenkamųjų dalykų ilgalaikių planų, dalykų modulių,  

neformaliojo švietimo programų aprobavimas.  

 

Pritaikytų bendrųjų dalykų ir individualizuotų ugdymo programų 

aptarimas 

V. Žutautaitė 

 

V. Žutautaitė 

 

Dalykų mokytojai 

 

Spalio mėn. Mokinių pažangos fiksavimo modelio aptarimas 

 

NMPP 8 klasių mokinių darbų aptarimas 

Dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai 

 

Lapkričio mėn. Diskusija ,,Prevencinių ugdymo priemonių integravimas į ugdymo 

procesą’’ 

 

Pamokų planavimo tobulinimas, pasirenkant tinkamus mokymo(si) 

metodus ir būdus 

Dalykų mokytojai 

 

 

V. Žutautaitė 

 

Gruodžio mėn. Mokinių pažangos fiksavimo modelio aptarimas. 

 

2019 m. metodinės grupės veiklos  aptarimas, ataskaita 

Dalykų mokytojai 

 

V. Žutautaitė 

 

Gamtamokslinio ir  ir socialinio ugdymo  mokytojų  metodinės grupės  pirmininkė                                         Virginija Žutautaiė 

 

9 priedas 

 

MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

 

 

3. TIKSLAS -  didinti ugdymo(si)  proceso veiksmingumą, siekiant individualios mokinio pažangos. 

Uždaviniai: 



 Didinti  pamokos  veiksmingumą ir jos kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 

 Sudaryti galimybes įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams pasiekti aukštesnių ugdymosi rezultatų. 

 Gerinti individualią  mokinio pažangą vadovaujantis savalaikiu grįžtamuoju ryšiu.  

4.  TIKSLAS -  kurti aplinką, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, darnia veikla, leidžiančią  ugdyti vertybines nuostatas . 

        Uždaviniai: 

 Skatinti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą. 

 

I. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

laikas 
Vykdytojai 

 

Numatomas rezultatas 

1. 
Mokymosi bendradarbiaujant (mokinys mokiniui) 

sistemos tobulinimas 
Nuolat 

Metodinės 

grupės nariai 

Skatinant gabius mokinius suteikti pagalbą 

sunkumų turintiems mokiniams, gerės 

rezultatai, tarpusavio pagarba, 

pasitikėjimas. 

2. 
Užduočių individualizavimo ir diferencijavimo 

pamokoje  veiksmingumas 
Nuolat 

Metodinės 

grupės nariai 

Mokiniai patiria mokymosi sėkmę, 

didėja pasitikėjimas savo  jėgomis 

3. 

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo programos, prognozės ir organizavimo 

tvarka                                                                                          

Kovo mėn 
Metodinės 

grupės nariai 

 

Ugdymo proceso tobulinimas 

4. 

Ruošimasis matematikos nacionaliniam mokinių 

pasiekimų patikrinimui  ir PUPP 

 

Sausio mėn. -

birželio mėn. 

Metodinės 

grupės nariai 

Gerės mokinių pasiekimai, rezultatai 

5. 6, 8 klasių matematikos NMPP 
Balandžio -

gegužės mėn. 

Metodinės 

grupės nariai 

Mokiniai bus skatinami siekti 

aukščiausio jiems įmanomo lygio. 

6. Olimpiadų, konkursų, varžybų pasiekimų analizė Birželio mėn 
Metodinės 

grupės nariai 

 Aptartos statistinės ataskaitos, supažindinta 

bendruomenė. 

7. 
Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

pagal metodinės grupės narių poreikius.  

 

Pagal 

galimybes 

Metodinės 

grupės nariai 

Visi metodinės grupės nariai dalyvauja 

švietimo įstaigų organizuojamuose 

renginiuose.  

 

8. 
Užduočių, skirtų gabių vaikų mokymo(si) veiklai 

organizuoti, banko kaupimas ir naudojimas pagal gabių 

mokinių poreikius. 
Nuolat 

Metodinės 

grupės  nariai 
Kaupiamos  užduotys gabiems mokiniams. 

Gilės dalyko žinios. 



9. 
Ilgalaikių planų, modulių programų 5 – 10 klasėse 

aptarimas, derinimas 

Rugpjūčio 

mėn. 
D. Domarkienė Tinkamas ugdymo turinio planavimas 

10. 
Pritaikytų ir individualizuotų programų ruošimas 

specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 
Rugsėjo mėn. 

Metodinės 

grupės nariai 

Tikslingos ir kvalifikuotos pagalbos 

suteikimas mokiniams, kad patirtų 

mokymosi sėkmę. 

11. 5 klasių bei naujai atvykusių mokinių adaptacija Spalio mėn. 
Metodinės 

grupės nariai 
Tinkama mokinių adaptacija 

12. 

Matematikos NMPP, vykdytų tyrimų ir PUPP 

rezultatų analizė ir aptarimas. 
 

Birželio, spalio 

mėn. 
B. Tilvikienė 

Tyrimų rezultatai naudojami planuojant 

ugdymo procesą. 

13. 
Pamokos veiksmingumo ir jos kokybės, orientuotos 

į kiekvieno mokinio pažangą, didinimas. 
Nuolat  

Metodinės 

grupės nariai 

Planuodami mokymo(si)  veiklą 

mokytojai atsižvelgia į mokinių 

asmeninę patirtį, galimybes. 

14. 

Individualios mokinių  pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistemos tobulinimas. 

Kaupiamojo vertinimo ir įsivertinimo būdai 

pamokoje. 

 

Rugsėjo -

gruodžio mėn. 

 

Metodinės 

grupės nariai 

Bus susitarta, kaip, kokiais būdais 

mokytojai stebės, fiksuos ir analizuos 

kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. 

Mokytojai  supažindina  mokinius su   

vertinimo kriterijais, kada ir kaip jie yra 

taikomi. Laikomasi vertinimo įvairovės. 

 
 

II.  Kita veikla: 

1. 2019 m. vasario mėn. 

          Saugaus interneto savaitė...............................................................................L. Stugienė, R. Venckienė 

 9– 10 kl. rajoninė matematikos olimpiada.....................................................D. Domarkienė, L. Daugėlienė 

    

2. 2019 m. kovo mėn.  

          5– 8 kl. rajoninė matematikos olimpiada ......................................................D. Margelienė, K. Ablingienė 

                      Matematikos popietė 7 klasių mokiniams......................................................L. Daugėlienė, K. Ablingienė 



          Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“...................B.Tilvikienė 

3. 2019 m. lapkričio mėn.  

   Tarptautinis informacinių technologijų „Bebras“ konkursas.........................L. Stugienė, R. Venckienė 

          Matematikos popietė 5 klasių mokiniams....................................................Matematikos mokytojai 

          Kalėdinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija-2019“ ..............................L. Stugienė, R. Venckienė 

4. 2019 m. gruodžio mėn. 

Projektas „Matematika Kalėdinėse dekoracijose“.......................................Matematikos mokytojai 

 

 

 

                                  Metodinės grupės pirmininkė     Daiva Domarkienė 

 

 

 

                 10 priedas 

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

 

 

I. TIKSLAS -  didinti ugdymo(si)  proceso veiksmingumą, siekiant individualios mokinio pažangos. 

Uždaviniai: 

 Skatinti mokinius, siekti individualios pažangos ir mokyti įsivertinti savo veiklą bei pasiekimus. 

 Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, kūrybiškumui atskleisti. 

 Populiarinti savo dėstomą dalyką. 

 

II. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

laikas 
Vykdytojai 

 

Pastabos 



1. 
Teksto analizės ypatumai 6 kl. 

 
Balandžio 

mėn. 

Metodinės 

grupės nariai 

 

2. 
Ilgalaikių planų, modulių programų 5-10 klasėse 

aptarimas ir derinimas 

Rugpjūčio 

mėn. 

Dalia 

Naruševičienė 

 

3. 

Diagnostinių testų įtaka, siekiant individualios mokinio 

pažangos Rugsėjo mėn. 
Metodinės 

grupės nariai 

 

4. 
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir 

PUPP rezultatų aptarimas 
Spalio mėn 

Metodinės 

grupės nariai 

 

 

5. 

Mokytojų, dirbančių 9-10 kl., dalijimasis gerąja 

patirtimi 

 

Lapkričio mėn. 
Metodinės 

grupės nariai 

 

6. 
Kursų, seminarų medžiagos aptarimas, 

pasidalijimas  gerąja patirtimi 
--- 

Kvalifikaciją 

kėlusios 

mokytojos 

 

 

 

  

 

II.  Kita veikla: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Vykdymo 

laikas 
Vykdytojai 

 

Pastabos 

1. 
Chemijos ir lietuvių k. mini projektas „Vandens lašelio 

pasakojimai“ 8 kl. mokiniams 
Sausio mėn. 

Metodinės grupės nariai ir chemijos 

mokytoja 

 

2. 
Projektas „Spinduliuko kelionė“ 6 kl. mokiniams. 

Sausio mėn. Metodinės grupės nariai ir V. Gladiševa 
 

3. Skaitovų konkursas Sausio mėn Metodinės grupės nariai 
 

 

4. Dailyraščio konkursas Vasario mėn. Metodinės grupės nariai  



 

5. 
Projektas „Vandens grožis ir formos“ 9 kl. 

mokiniams 
Kovo mėn. 

Metodinės grupės nariai ir chemijos, 

biologijos mokytojos 

 

6. 
Mažasis diktantas 

 
Kovo mėn. Metodinės grupės nariai 

 

7. 
Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 

 
Kovo mėn. S. Ablingienė 

 

8. 
Fotonovelių konkursas 5-10 kl. mokiniams 

 

Balandžio 

mėn. 
J. Pakarklienė 

 

9. 
Projektas „Laiškai knygai“ 

 
Gegužės mėn. S. Ablingienė 

 

10. 

Integruota lietuvių k. ir kūno kultūros pamoka 

„Veiksmažodis gyvai“ 6 kl. 

 

Gegužės mėn. 
D. Svilaitė, D. Naruševiečienė, V. 

Vaitkus 

 

11. 

Popietė „Plungės krašto poetų posmai“ 8-10 kl. 

mokiniams 

 

Rugsėjo mėn. Metodinės grupės nariai 

 

12. 
Paroda „Vaižgantas – „deimančiukų“ ieškotojas“ 

 
Spalio mėn. Metodinės grupės nariai 

 

13. 
Popietė ‚Rokoukiemės žemaiteška“ 6 kl. mokiniams 

 
Spalio mėn. D. Garbenčienė 

 

14. 
Literatūrinė popietė meilės tema 

 
Lapkričio mėn. G. Norkuvienė 

 

15. 
Projektas, skirtas Žemaitijos kraštui 

 
Lapkričio mėn. 

Dailės, muzikos, technologijų, lietuvių k. 

mokytojai 

 

 

                        Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų  metodinės grupės pirmininkė  Dalia Naruševičienė 

 

 

 

 

 

              



11 priedas 

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UŽSIENIO KALBŲ IR DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

5. Tikslas - didinti ugdymo(si)  proceso veiksmingumą, siekiant individualios mokinio pažangos. 

 

Uždaviniai: 

5.1.  Didinti  pamokos  veiksmingumą ir jos kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 

5.2. Siekti aukštesnės mokymosi motyvacijos, sudarant galimybę mokiniams dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, renginiuose. 

5.3.  Gerinti individualią  mokinio pažangą vadovaujantis savalaikiu grįžtamuoju ryšiu.  
 

6.  Tikslas - kurti aplinką, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, darnia veikla, leidžiančią  ugdyti vertybines nuostatas . 
 

Uždaviniai: 

6.1. Skatinti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą  pamokų ir neformalių  renginių metu, ruošiantis jiems. 

6.2. Gerinti ugdymo(si) aplinkų estetinį vaizdą mokinių projektiniais darbais. 

6.3. Skatinti bendruomeniškumą, metodinį, dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

Veiklos turinys 

 

Mėnuo 

/data 

Renginio pavadinimas Atsakingi Pastabos  

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 

 

Sausis  9-10 kl. mokyklinė anglų k. olimpiada 

 

 

Anglų k. mokytojos  

Vasaris 10kl. mokinių atranka į rusų k. olimpiadą. 

7-8 kl. mokyklinė anglų k. olimpiada 

Diktanto vokiečių kalba konkursas 6-9 kl. 

Rusų k. mokytojos  

Anglų k. mokytojos 

R. Skroblytė 

 



Kovas Rusų k. abėcėlės šventė 6 kl.  

Dailyraščio konkursas 2-4 kl. mokiniams (anglų k.) 

 

Rusų k. mokytojos  

D. Skripkaitienė 

 

 

 

Balandis Integruota anglų k.ir dailės pamoka 7 kl. mokiniams 

10 kl. kalbos mokėjimo lygių nustatymas. 

Rusų k. dailyraščio konkursas  

3-4 kl. mokinių skaitymo anglų k. konkursas  

Metodinės grupės susirinkimas (Dalijimasis gerąja patirtimi 

apie pamokos veiksmingumo efektyvinimo galimybes) 

Velykinės pamokos vokiečių k. 

 

Lija Tolpegina 

Užsienio k. mokytojos 

Rusų k. mokytojos  

D. Skripkaitienė, K. Norkutė 

R. Skroblytė 

 

R. Skroblytė 

 

 

 

 

 

 

Pagal atskirą mėnesio 

planą 

Gegužė Integruota kūno kultūros ir užsienio k. pamoka 

Integruota geografijos ir užsienio k. pamoka 

 

Užsienio k.ir kūno k. mokytojai 

 

Pagal atskirą mėnesio 

planą 

Birželis Projektinių darbų pristatymas 

Metodinės grupės susirinkimas 

 

Užsienio k. ir dorinio ugdymo 

mokytojos 
 

Rugpjūtis  

(2018-08-

2...) 

Metodinės grupės susirinkimas. 

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testų aptarimas. 

Europos kalbų dienos (09-26) renginių planavimas. 

Ilgalaikių planų aprobavimas . 

 

R. Skroblytė  

Rugsėjis 

 

Europos kalbų dienos paminėjimas 

 

Visos u.k. mokytojos  

Spalis Metodinės grupės susirinkimas. 

(Helovyno/ Kalėdinių renginių planavimas) 

R. Skroblytė, dalykų mokytojai   

Gruodis Kalėdinės vokiečių kalbos pamokos 9-okams  

Netradicinės anglų kalbos pamokos 

Metodinės grupės susirinkimas. 

(Veiklos plano 2020  m. sudarymas, mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, (įsi)vertinimo, savalaikio 

grįžtamojo ryšio būdų aptarimas, tobulinimas. 

R. Skroblytė 

Anglų k. mokytojos  

R. Skroblytė 

 

 

 

 

 

 

    

 



Kita veikla  

 

Sausis 

Pasiruošimas mokyklinei anglų k. olimpiadai.  

Projektinių darbų planavimas 

Anglų k. mokytojos 

Užsienio k. ir dorinio ugdymo 

mokytojos 

 

 

Vasaris 

 

Pasiruošimas 10kl. mokinių rusų k. olimpiadai, 

7-8 kl. mokyklinei anglų k. olimpiadai, vokiečių kalbos 

diktanto 6-9 kl.konkursui  

Užsienio k. mokytojos  

Kovas 

 

 

Kalbų Kengūros konkursas, vertimo konkursas „Tavo 

žvilgsnis“ 

Teatro dienos renginiai 

 

Užsienio k. mokytojos 

 

Užsienio k. mokytojos 

 

 

Balandis  Integruotų užsienio kalbų pamokų su geografija ir kūno kultūra 

planavimas (bendradarbiaujama su kitų metod. grupių 

mokytojais) 

2-4 kl. mokinių velykinių atvirukų paroda 

Užsienio k. mokytojos, geografijos, 

kūno kult. mokytojai 

 

M. Balsytė 

 

 

Birželis 

 

 

Pusmečio veiklos aptarimas. Veiklos plano naujais mokslo 

metais tikslinimas 

  

Rugsėjis 

(09-26) 

Europos kalbų dienos paminėjimas 

 

 

Visos u.k. mokytojos  

 Spalis Helovyno šventė  

 

 

Anglų k. mokytojos   

Gruodis „Kalėdinė mugė“ mokiniams rusų-vokiečių kalbomis 

 

Prakartėlių paroda 

R. Skroblytė, D. Jansonienė, D. 

Kryževičienė 

Tikybos mokytojos 

Pagal atskirą mėnesio 

planą 

Rugsėjis-

gruodis 

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (informavimas Tamo 

sistemoje, susitikimai, individualūs pokalbiai) 

Visos u.k. ir dorinio ugdymo 

mokytojos 
 

Rugsėjis-

gruodis 

Pamokos netradicinėse aplinkose. Įvairių darbo pamokoje būdų 

taikymas, ind. pažangos stebėjimas, fiksavimas. Savalaikio 

grįžtamojo ryšio būdų aptarimas, tobulinimas. Dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

Visos u.k. ir dorinio ugdymo 

mokytojos 
 

Metodinės grupės pirmininkė R. Skroblytė 
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MENŲ, TECHNOLOGIJŲ,  KŪNO KULTŪROS IR NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJŲ  

 METODINĖS GRUPĖS  VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 
 

1. Tikslas – Didinti ugdymo(si)  proceso veiksmingumą, siekiant individualios mokinio pažangos. 

  Uždaviniai: 

1.1. Didinti  pamokos  veiksmingumą ir jos kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 

1.3. Gerinti individualią  mokinio pažangą vadovaujantis savalaikiu grįžtamuoju ryšiu.  

 

2. Tikslas – Kurti aplinką, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, darnia veikla, leidžiančią  ugdyti vertybines nuostatas. 

Uždavinai:  

2.1.  Skatinti bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną. 

2.2.  Dalyvauti atnaujinant esamas ir sukuriant naujas edukacines erdves mokykloje.  

 

 Veiklos turinys Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Numatomas rezultatas  

  

TEORINIAI-PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI: 

   

1.  Metodinės grupės metinės veiklos plano aptarimas. sausio mėn. Metodinės 

grupės mokytojai 
Tinkamai planuojamas ugdymo turinys.  

2. Dalykų ilgalaikių planų ir neformalaus ugdymo programų 

aprobavimas. 

rugpiūčio mėn. Metodinės 

grupės mokytojai 
Tinkamas ugdymo turinio planavimas 

3.  Pritaikytų ir individualizuotų programų ruošimas 

specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

Rugsėjo mėn. Metodinės 

grupės mokytojai 
Tikslingos ir kvalifikuotos pagalbos suteikimas 

mokiniams, kad patirtų mokymosi sėkmę. 

4.  Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir aptarimas, 

naudojant refleksiją, kaip metodą. 

 

balandžio mėn 

 I. Platakienė,  

R. Untulienė 

Aptariama ir susipažįstama, kokiais būdais 

mokytojai stebės, fiksuos ir analizuos kiekvieno 

mokinio asmeninę pažangą. 

Mokytojai  supažindina  mokinius su   vertinimo 

kriterijais, kada ir kaip jie yra taikomi.. 

5. Kūrybinė - projektinė – sportinė veikla pamokose, 

varžybose konkursuose ir kt.   

birželio – 

gruodžio mėn 

Visi metodinės 

grupės 

mokytojai 

Aptariami pasiekimai, suvedamos statistinės 

ataskaitos, su rezultatais supažindinama  

bendruomenė. 

6.  Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir 

mokymuose: mokykloje, rajone, respublikoje arba 

nuotolinių būdu. 

Visus metus  Visi metodinės 

grupės 

mokytojai 

Dalyvaudami švietimo įstaigų organizuojamuose 

renginiuose mokytojai kelią kvalifikaciją, tobulina 

dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

 

 

1. 

KITA VEIKLA. 

ATVIROS PAMOKOS: 

Bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais vedant 

integruotas pamokas, sveikos gyvensenos projektus 

 

 

Visus metus 

 

 
Metodinės 

grupės mokytojai 

 

Vykdoma dalykų integracija. 

(gamtos ir žmogaus, biologijos, istorijos, 

geografijos, užsienio ir lietuvių kalbos ir t.t) 



2. Vesti pamokas kitose netradicinėse erdvėse: parke, 

stadionuose, parduotuvėse, muziejuose, kultūros namuose, 

viešojoje bibliotekoje, įmonėse, sakralinėse erdvėse ir t.t .  

Visus metus Visi metodinės 

grupės 

mokytojai 

Suteiks mokiniams galimybę įgyti įvairesnės 

praktinės patirties, galimybė susipažinti ir būti 

mokomiems sėkmingų ir patyrusių žmonių.  

3. Paplūdimio tinklinio diena. rugsėjo mėn. Kūno kultūros 

mokytojai 

 

Skatinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

mokomasi pagarbos, savarankiškumo ir sveikos 

gyvensenos. 

4. Policijos rėmėjų tinklinio taurė  

 

gegužės mėn. V. Vaitkus,  

R. Laurinaitis. 

Populiarinama bendradarbiavimas ir bendrystė. 

 

5. 

PARODOS: 

Dalyvauti rajono „Dailės ir technologijų  mokytojų ir jų 

mokinių kūrybos darbų parodoje“ Plungės kultūros centre  

 

spalio mėn. 

   

Technologijų ir 

dailės 

mokytojai 

Bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, darbštumas, 

atsakingumas, atliktais darbais papuoštas mokyklos 

interjeras. 

 

6.  Mokinių  kūrybinių darbų paroda LR Seime.     sausio mėn. Technologijų ir 

dailės 

mokytojai 

Mokyklos „Reklama“ Respublikoje.  

Tobulinami mokyklos viešieji ryšiai. Skatinami 

mokiniai. 

 

7. 

PROJEKTAI: 

Integruotas kūrybinis projektas „Žemaitija“ skirtas „2019 - 

Žemaitijos  metams paminėti“. 

 

 

lapkričio, 

gruodžio mėn. 

Menų ir 

technologijų 

mokytojai 

kartu su 

lietuvių kalbos 

mokytojais 

Projektinės veiklos metu mokyklos bendruomenė 

mokysis dirbti kartu, lavins tarpusavio santykius, 

kūrybiškumą, verslumą, mokys spęsti iškilusiais 

problemas, įveikti iššūkius, leis atskleisti įvairius 

talentus. 

 

8. 

ŠVENTĖS: 

Respublikinė alternatyvios mados šventė „Mados blykstė 

– 2019“   

 

gegužės mėn 

 

Irena 

Platakienė 

Bus lavinama mokinių savarankiškumo, 

kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai. Skatinama 

mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo su 

kitomis Respublikos mokyklomis veikla.  

Į veiklą įtraukiama mokyklos ir rajono bendruomenė 

– tėvai, verslininkai, savivaldybės institucijos.   

 

9. Sporto šventė „Iki, mokykla“  

 

birželio mėn. Kūno kultūros 

mokytojai 

Skatinama bendrystės veikla. 

10.  KONCERTAI:  
„Mokslo ir žinių diena“, „Mokytojų dienai“ „Valstybinių 

švenčių paminėjimai“, dalyvavimas mokyklos ir rajono 

renginiuose  

Visus metus Muzikos  

mokytojai 

Skatinama mokinių saviraiška – galimybė parodyti 

gebėjimus ir pasiekimus meninėje, veikloje, 

skatinami integraciniai ryšiai. 

11. VARŽYBOS:  

 - Dalyvauti Lietuvos mokyklų žaidynėse – LMŽ 22 

sporto šakos.  

-„Žaisk su mokytojais“   

-   

Kalėdinės sporto varžybos  

-Kalėdinės stalo teniso varžybos 

 

Visus metus  

 

sausis, vasaris, 

kovas, 

balandis 

 

 

Kūno kultūros 

mokytojai  

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

Kūno kultūros 

Skatinama mokinių saviraiška – galimybė parodyti 

gebėjimus ir pasiekimus sportinėje veikloje, 

skatinami bendradarbiavimo ir integraciniai ryšiai. 



 

-Šaulių biatlono varžybos 

-Rajono kroso estafečių diena      

 

lapkričio mėn. 

 

 

gegužės  mėn 

 

mokytojai  

 

Kūno kultūros 

mokytojai  

 

12. EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS: 

-Puošti mokinių kūrybiniais darbais pasirinktą mokyklos 

erdvę. 

-Mokyklos langų puošimas Kalėdų šventėms  

 

Visus metus 

 

gruodžio  mėn 

 

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

V. Stankuvienė 

Pagerės mokyklos estetinis vaizdas, atsiras galimybė 

bendrąsias erdves pritaikyti ugdymui. 

13. APIE VEIKLAS INFORMUOTI  MOKYKLOS IR 

RAJONO  INTERNETINIUOSE  PUSLAPIUOSE, 

LAIKRAŠČIUOSE. 

Visus metus 

 

Metodinės 

grupės mokytojai 
 

14. SKATINTI MOKINIUS DALYVAUTI  

NEFORMALIAJAME UGDYME, ĮVAIRIUOSE 

PROJEKTUOSE, ARODOSE, ŠVENTĖSE, 

KONKURSUOSE.  

Visus metus 

 

Metodinės grupės 

mokytojai 
 

 

 

Metodinės grupės pirmininkas                                    Irena  Platakienė  
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BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO   2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

     BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslai: 
1. Ugdyti mokinių informacinius ir skaitymo gebėjimus. 

2. Ugdyti savarankišką, už savo mokymosi rezultatus bei elgesį atsakingą asmenybę. 

3. Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, reikalingus  

    ugdymo(si) procese. 

 

Uždaviniai: 

1. Teikti individualias konsultacijas atliekant informacinę paiešką. 

2. Organizuoti skaitymo  popietes, klasių valandėles ir skaitymo ugdymo pamokas. 

3. Aktyviai dirbti su bibliotekos skolininkais. 

4. Aktyviai  bendradarbiauti su mokytojais, organizuojant užklasinį skaitymą. 

5. Pagal galimybes atnaujinti informacinės ir šakinės literatūros fondą. 

 



I. DARBAS SU VARTOTOJAIS 
1. Aptarnauti vartotojus, ugdyti jų literatūrinį skonį, rekomenduojant skaityti knygas, atitinkančias   

    vartotojų amžių bei poreikius. 

2. Skatinti vartotojų skaitymą, literatūrinius bei  informacinius gebėjimus, organizuojant renginius, 

     pokalbius su mokiniais apie  literatūros aktualijas, pravedant klasių valandėles, popietes, netradicines  

     pamokas įvairių klasių mokiniams. 

3. Aktyviai dirbti su bibliotekos skolininkais, skatinti mokinių savarankiškumą bei atsakomybę. 

4. Stengtis sukurti jaukią bibliotekos erdvę, palankią ne tik darbui, bet ir laisvalaikio praleidimui. 

5. Pagal poreikį organizuoti mokinių socialinę veiklą bibliotekoje – informaciniame centre. 

 

II. RENGINIAI 

     Vaizdiniai renginiai: 

 

1. ,,Kristijonui Donelaičiui 150  metų‘‘ ( sausio mėn.) 

2. ,,Šv. Valentino diena. Šaknys ir tradicijos‘‘ (vasario mėn.) 

3. ,, Knygos, švenčiančios jubiliejų. ‘‘ (kovo  mėn.) 

4. ,,Viljamui Šekspyrui 455 metai‘‘ (balandžio mėn.) 

5. ,,J.Tumui-Vaižgantui 150 metų‘‘ (rugsėjo mėn.) 

6. ,,Salomėjai Nėriai 115 metų‘‘( lapkričio mėn.) 

7. ,,Kalėdų paslaptis‘‘ (gruodžio mėn.) 

  

Biblioteka- informacinis centras organizuos ir aktualias mokyklai parodas, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius (visus metus). 

    

    Žodiniai renginiai: 

 

1. Naujų knygų bei aktualių literatūrinių temų vaikams ir jaunimui pristatymas ( visus metus, mokytojams ir mokiniams pageidaujant klasių valandėlių 

metu). 

2. Susitikimas su populiariu vaikų rašytoju Aidu Jurašiumi (pagal galimybes vasario arba kovo mėn.).  

3. Skaitymo ugdymo pamokos  6-10 klasių mokiniams ,, Distopijų pasauliai‘‘, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (balandžio mėn. II-III 

sav.).  

4. Pamokėlės ,,Pirmoko diena bibliotekoje‘‘, skirtos supažindinti pirmokus su biblioteka ir jos taisyklėmis (spalio mėn.III sav.). 

5. Skaitymo ugdymo pamokos  ,,Rudeniniai skaitymai‘‘ pradinių ir 5-tų klasių mokiniams ,,Tampi  amžinai atsakingas už tą, ką prisijaukinai‘‘. 

Pristatoma lietuvių ir užsienio autorių kūryba apie gyvūnus vaikams (lapkričio  mėn. II-III sav.). 

 

III. INFORMACINIS DARBAS 



 

    1. Atsakinėti į mokytojų ir mokinių bibliografines užklausas. 

    2. Supažindinti vartotojus su naujai gautais leidiniais bei bibliotekos aktualijomis. 

    3. Padėti vartotojams rasti reikiamą informaciją internete ir knygose. 

    4. Informuoti mokytojus ir mokinius apie bibliotekoje vykstančius renginius bei akcijas. 

     

IV. FONDO FORMAVIMAS 
 

1. Nurašyti susidėvėjusią ir nebeaktualią grožinę literatūrą bei pasenusius vadovėlius. 

2. Užsakinėti mokyklinius vadovėlius bei mokymo priemones, atsižvelgiant į mokyklos poreikius. 

3. Formuoti grožinės literatūros fondą, atsižvelgiant į moksleivių amžiaus grupių bei mokytojų poreikius. 

4. Užtikrinant ugdymo proceso efektyvumą pasikeitus lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programai, bendradarbiauti su lietuvių kalbos bei pradinių 

klasių mokytojais. 

5. Pagal galimybes  nuolat atnaujinti informacinės bei pedagoginės literatūros fondą. 

6. Nuolat tvarkyti vadovėlių ir grožinės literatūros bei šakinės literatūros fondus MOBIS sistemoje.  

 

14 priedas 
ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS 

    

 

Eil. 

Nr. 
Numatoma veikla 

Atlikimo 

terminas 
Atsakingas 

1. Mokyklos patalpos, teritorija, jų priežiūra:   

1.1. Sanitarinių  mazgų priežiūra, valymas. Nuolat Kiemsargis, valytojos 

1.2. Mokyklos teritorijoje esančių sporto aikštelių, stadiono, pievelių priežiūra; Nuolat Kiemsargis 

1.3. Mokyklos gėlynų priežiūra, jų atnaujinimas; Nuolat, išskyrus žiemą Kiemsargis 

1.4. Mokyklos paruošimas naujiems mokslo metams; Rugpjūtis Direktoriaus pav. ū. r. 

1.5. Mokyklos paruošimas šildymo sezonui; Spalis Direktoriaus pav. ū. r. 

2. Materialinės bazės apsauga, inventorizacija:     



2.1. 
Apsaugos signalizacijos, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės, ryšių sistemų priežiūra ir 

eksploatacija; 
Nuolat Direktoriaus pav. ū. r. 

2.2. 
Medžiagų, prekių, gaminių likučių atitikimo buhalteriniuose dokumentuose kontrolė, 

jų išdavimas ir nurašymas pagal nustatytą tvarką; 
Nuolat Direktoriaus pav. ū. r. 

2.3. Pagrindinių priemonių inventorizacija; Lapkritis 
Komisija, pagal  direktoriaus  įsakymą 

2.4. Viešųjų pirkimų vykdymas. Nuolat Direktoriaus pav. ū. r. 

3. Kiti darbai:     

3.1. Mokyklos inventoriaus priežiūra, remontas; Esant poreikiui Einamojo remonto darbininkas 

3.2. Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbai; Esant poreikiui Einamojo remonto darbininkas 

3.3. San. mazgų, vandentiekio, kanalizacijos sistemų priežiūra, remontas; Esant poreikiui Einamojo remonto darbininkas 

3.4. Šilumos sistemos ūkio priežiūra ir eksploatacija; Nuolat Direktoriaus pav. ū. r. 

3.5. Elektros energijos ūkio priežiūra ir eksploatacija; Nuolat Direktoriaus pav. ū. r. 

3.6. Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, įsigijimas; Esant poreikiui Direktoriaus pav. ū. r. 

3.7. 
Mokyklos aprūpinimas baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis 

priemonėmis ir ūkinėmis prekėmis. 
Esant poreikiui Direktoriaus pav. ū. r. 

4. Aptarnaujantis personalas:     

4.1. Aptarnaujančiojo personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščių, grafikų sudarymas; Kiekvieną mėnesį Direktoriaus pav. ū. r. 

4.2. 
Instruktuoti ir stebėti, kaip laikosi aptarnaujančio personalo darbuotojai darbų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos, vidaus darbo taisyklių. 
Nuolat Direktoriaus pav. ū. r. 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   Marius Vauras 



 

 

                                                

                                      


