
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Balandžio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

- Aplinkų kaitos komandos susirinkimas 

- Edukacinių erdvių I aukšto koridoriuje panaudojimas: 

5-10 klasių mokinių domino varžybos, aktyvios 

pertraukos mokiniams „Wii“ 

 

9 d. 14.40 val. 

2 savaitė 

kiekvieną 

trečiadienį 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

Klasių vadovų metodinė 

grupė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė K. Tiškevičienė 

Psichologė I. Pociuvienė 

Edukacinių aplinkų kūrimo 

komanda 

 

- Bus tariamasi, kaip efektyviau išnaudoti  vidines ir išorines aplinkas, bus parengtas 

planas balandžio mėn. netradicinei dienai „Geri darbai puošia Žemę“ organizuoti. 

- 5-10 klasių mokiniai kartu su klasių vadovais pasigamins domino korteles, 

sudarytos komandos žais ir bus išaiškinti nugalėtojai. Didės mokinių ir mokytojų 

bendrumo jausmas, artumas, pasitikėjimas.  Gerės mikroklimatas centre. 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Etnografinis tyrimas (grįžtamasis ryšys) 

- Praktinė veikla „Aš saugus kelyje“ („Kiškučių“, 

„Kodėlčiukų“ ir „Smalsučių“ grupės) 

Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir saugią 

ateitį“: 

- užsiėmimai mokinių tikslinėms grupėms (atsižvelgiant į 

Etnografinio tyrimo rezultatus); 

- teminių filmų peržiūra I aukšto fojė 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas: 

- Pamokos-praktiniai užsiėmimai: „Sudėliok sveikos 

mitybos piramidę“ („Kodėlčiukų“, „Smalsučių“ ir 

„Kiškučių“ grupės), „Alkoholis ir tabakas“ (8-10 kl.) 

- Pamoka mergaitėms „Aš tokia, kaip ir tu“ (7-10 kl.) 

 

. 

3-4 savaitės 

3 savaitė 

 

 

pirmadienį, 

antradienį ir 

penktadienį 

2-3 savaitės 

 

11 d. 

 

11 d. 

25 d.  

- Bus matuojami mokinių elgesio pokyčiai, daromos išvados ir apibendrinimai. 

- Ugdytiniai žinos ir mokės, kaip saugiai pereiti gatvę, kaip saugiai elgtis kelyje. 

- Mokiniams pagal sudarytą grafiką tikslinėse grupėse vyks užsiėmimai, jie ugdysis 

pozityvaus elgesio įgūdžius, gebėjimą atsispirti netinkamam elgesiui. Bus 

formuojamos teigiamos nuostatos, stiprinamos  vertybės,  padedančios  tinkamai 

pasirinkti. 

- Filmų edukacijos pagalba bus ugdomas mokinių pilietiškumas, skatinamas 

pozityvus elgesys. 

- Mokiniai formuosis sveikos gyvensenos įgūdžius, mokysis atsispirti neigiamai 

įtakai. 

- Mokinės sužinos apie fizinius ir emocinius pokyčius brendimo metu, mokysis kaip 

lengviau priimti permainas, stiprės pasirtikėjimas savimi. 

 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar pasiekti 

numatyti rezultatai?) 

Balandis 

25 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Kaitos valdymo komanda 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo komanda 

- Analizuojami dokumentai, komandoje tariamasi dėl pasirengimo veiklos kokybės 

įsivertinimui. 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  numatysime 

tolimesnius žingsnius. 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Skaitomumo skatinimas 

- Akcija „Visa diena su knyga“ 

- Padovanok bibliotekai knygą 

- Mokinių poreikių tyrimas „Aš ir mano mokyklos 

biblioteka“ 

 

25-27 d.  

9-13 d. 

16-20 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R. Miknaitienė 

Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

- Populiarinama knyga, mokiniai skatinami skaityti pertraukų metu. 

- Aktyviai prisijungiama prie bibliotekų fondų pildymo respublikinių iniciatyvų. 

Bendruomenės nariai įtraukiami į bibliotekos fondo pildymo akcijas. 

-  Surinkti mokinių pageidavimai, pasiūlymai kokių knygų, veiklos pokyčių reikėtų 

mokyklos bibliotekoje. 



Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Valandėlė kartu su tėveliais  ,,Mintys apie profesiją“ (3 

kl.) 

- Išvyka į įmonę „ArtGlacio“ (5 kl.) 

- „Karjeros įgyvendinimas“ (7 kl.) 

- Išvyka į Vilkaviškio krašto muziejų. Edukacinė 

programa ,,Senojo pašto paslaptys“. (1 kl.) 

- Išvyka į įmonę  „Verrnitas“ (9-10 kl.) 

 

16 d.  

 

24 d.  

27 d. 

23 d. 

 

27 d.  

 

Klasių vadovai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Savanorių klubas „Mums 

rūpi“ 

R. Raškauskienė 

Kaimo bendruomenė 

Tinklo grupė STEAM 

Edukacinių aplinkų kūrimo 

komanda 

 

 

 

 

 

- Mokiniai pasakos, ką žino apie pasirinktą profesiją, pristatys ją savo draugams. 

- Mokiniai sužinos, kokios profesijos žmonės dirba šioje įmonėje, kokius mokslus 

reikia baigti, norint įgyti būtent šias profesijas, susipažins su įmonės vykdoma 

veikla, išsiaiškins, kokia produkcija gaminama. 

- Mokiniai išmoks parengti savo kompetencijų aplanką; supras gebėjimo dirbti 

komandoje svarbą. 

- Susipažins su pašto darbuotojų darbu, senoviniais ir šiuolaikiniais žinių perdavimo 

būdais ir priemonėmis. 

- Mokiniai susipažins su įsidarbinimo galimybėmis fabrike, žinos darbo 

specifiškumą. 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Projektas „Geri darbai puošia Žemę“  

- Sūdavos krašto mokinių darbų konferencija „Mano 

darbai – tai mūsų ateitis“ 

- Dalyvavimas eTwinning projekte „Snapshots of my 

world“ 

- Dalyvavimas eTwinning projekte „We done it & PASS“ 

- Neformaliojo švietimo veiklų  stebėjimas (kaip 

formuojamos bendrosios kompetencijos, vertybinės 

nuostatos) 

- Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa dėl 

neformaliojo švietimo programų pasirinkimo 2018-2019 

m. 

- Tyrimas „Mokymosi motyvacija“ (analizė pateikiama 

mokytojų susirinkime) 

- Nacionalis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) (2, 

4, 6, 8 klasės) 

 

24 d.  

20 d. 10 val.  

 

Balandis 

 

 

 

 

 

3 savaitė 

 

 

3-4 savaitės 

 

nuo 16 d.  

- Mokiniai kartu su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), aptarnaujančiu 

personalu, kaimo bendruomene kurs inaujas ir  tobulins sukurtas erdves – ugdysisi 

kūrybiškumas, bendruomeniškumas, meilė gamtai, bus puoselėjama jauki, skatinanti 

tyrinėjimą aplinka 

- Mokiniai ugdysis gebėjimą vertinti savo asmenines savybes, taikys strategijas 

išsikeltirems tikslams pasiekti, mokysis sklandžiai dėstyti savo mintis. 

- Mokiniai pagerins užsienio kalbų žinias, susipažins su su kitų šalių bendraamžiais, 

pažins kitų šalių kultūras. 

- Ugdytiniai aktyviai įsitraukia į veiklas, parinktos užduotys skatina kūrybingumą, 

mokiniai jaučia pasitikėjimą savo jėgomis. 

- Išsiaiškinami  mokinių poreikiai kitiems mokslo metams. 

- Mokytojams  pristatomi  tyrimo rezultatai, palyginami su pernai metais. 

Susitariama dėl motyvacijos skatinimo būdų. 

- Mokytojai analizuos rezultatus, numatyts kokios pagalbos reikia konkretiems 

mokiniams.  

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo „Mums rūpi“ veikla: 

- užsiėmimai „Mokymasis tarnaujant“; 

- radijo laida „Centro radijas“; 

- refleksija „Kaip mums sekasi?“ 

 

 

Pirmadienis 

20 d.   

30 d.  

- Savanorių klube  vykdomos veiklos ugdys mokinių atsakomybę, pilietiškumą, 

skatins pozityvų elgesį, motyvuos aktyviai veikti siekiant savo asmeninių bei centro 

bendruomenės tikslų. 

- Savanorių klubo nariai ves radijo laidas:  informuos apie naujienas ir veiklas  

centre,  primins susitarimus, skatins pozityvų bendravimą. 

- Aptariami  veiklų rezultatai: kas pavyko, kokia nauda mokiniams, ką reikėtų 

tobulinti. Suplanuotos mėnesio veiklos. 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS 



Mokytojų mokymasis, dalijimasis atsakomybe 

- Pamokų stebėjimas ir aptarimas (ugdymo turinio 

diferencijavimas) 

- Pažyma „Pamokos organizavimas kitaip“ 

- El. dienyno pildymas (aptariama mokytojų susirinkime) 

 

Balandis 

 

iki 13 d.  

11 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo komanda 

- Stebimi mokinių pasiekimai pamokoje. Įvardinami sėkmingi ir tobulintini aspektai, 

priimami susitarimai. 

- Mokytojai pamokose taiko įvairius mokymo(si) būdus – didėja mokinių mokymosi 

motyvacija 

- Mokytojai pildo dienyną vadovaudamiesi Dienyno pildymo tvarkos aprašu, 

mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai)  laiku gauna informaciją. 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

(tyrimo „Namų darbai“ aptarimas“) 

- Klasių vadovų  metodinės grupės susirinkimai  

- VGK posėdis 

Pirmas mėn. 

trečiadienis 

 Pirmas mėn. 

penktadienis 

26 d.   

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė,  

S. Čibirkienė 

R. E. Kubiliūtė 

 

I. Pociuvienė 

 

IRRIS 

 

Mūzos 

Bitutės 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, tariamasi dėl ugdymo kokybės 

gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios mokinio pažangos. 

- Klasių vadovai tarsis ir  dalinsis patirtimi, kaip burti draugišką ir darnų kolektyvą.  

- Aptariami pagalbos mokiniui teikimo būdai elgesio turintiems mokiniams. 

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi suasmenindami 

ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

- ŠPT išvadų paaiškinimų pateikimas mokytojams  

Mokymasis 

- Edukacinės programėlės kūrimas 

- Mokomės vienos iš kitų (pasidalijimas gerąja patirtimi) 

 

 

 

26 d.  

 

Balandis 

 

- Parengta informacija  apie spec. poreikių mokinius  padės mokytojams planuoti  

ugdymą. 

- Mokytojai mokysis vieni iš kitų, pagal galimybes patirtį pritaikys savo veiklose. 

- Panaudojant mokyklos edukacines erdves ir Gižų kaimo vietoves, bus sukurta 

edukacinė programėlė. 

- Bus pasidalinta gerąja patirtimi ir pritaikyta savo veiklose. 

 

Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas 

tobulinant ugdymo turinį“ įgyvendinimas 

- Seminaras mokytojams „Paradigmų kaita: gero 

mokymosi link“ 

Seminaro „Diferencijuoto mokymo principai ir jų 

įgyvendinimas“ išmokimų taikymas praktiškai: 

-  mokinių profilių analizavimas 

- metodo „Sunkumo lygiai“ aptarimas ir taikymas  9 

klasės pamokose  

- 6 klasės mokinių mokymosi tikslų diferencijavimas; 

teksto analizės  pagal lygmenis taikymas 7 klasėje  

- skaitymo strategijų taikymas pamokose 

- užduočių pagal mokomuosius dalykus bazės kūrimas; 

bent 1 pamoka per ciklą skiriama aukštesniesiems 

mąstymo gebėjimas ugdyti 

- Matematikos konsultacijos mokiniams 

- Ataskaitų ruošimas ESFA: konsultacijų lankomumo  

 

 

5 d. 9.30 val. 

 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-30 

29 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Alvito pagr. mokyklos 

direktorius R. Bulkauskas 

Direktorius pav. ugdymui 

R. Miknaitienė 

Lektorė R. T. 

Bruzgelevičienė 

L. Klimčiauskaitė 

IRRIS grupė 

Mūzos 

Vaivorykštė 

Bitutės 

STEAM 

 

 

 

 

- Mokytojai įgis žinių ir gebėjimų apie mokymąsi mokytis, personalizuotą 

mokymą(si), siekiant kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.  

- Išanalizavus mokinių standartizuotų testų profilius, atrinkti "nestabilūs" mokiniai, 

kuriems mokantis sunku susikaupti,valdyti jausmus ir emocijas, susitarta dėl 

pagalbos būdų. 

- Mokiniams bus pritaikytos užduotys pagal jų gebėjimus, lengviau įsisavins 

mokomąją medžiagą. 

- Išanalizavę mokinių profilius diferencijuos mokymosi tikslus, taikys pasirinktą 

skaitymo strategiją 7 klasėje. 

- Mokysis skaityti sąmoningai, gebės analizuoti tekstą, plės savo žodyną. 

- Atlikus ST užduotis  bent keliais procentais kils mokinių aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų  surinktų taškų dalis. 
 
- Mokiniams, kurie nepasiekė  patenkinamo pasiekimų lygmens ir/arba kurie siekia 

aukštesnio pasiekimų lygmens teikiama pagalba konsultacijų metu: jie motyvuojami 

įveikti įvairias matematines užduotis, didinamas pasitikėjimas savimi. 



suvestinė, mokymų grafikas  gegužės  mėn. - Laiku ir atsakingai pateiktos ESF ataskaitos. 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Finansinės būklės ataskaitos ruošimas (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- Veiklos rezultatų ataskaitos ruošimas (taip pat ir 

internetinis variantas) 

- Pažymos dėl sukauptų finansavimo pajamų ir sukauptų 

grąžintinų finansavimo sumų ruošimas 

- Pažymos dėl gautinų, gautų ir grąžintinų finansavimo 

sumų ruošimas 

- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ruošimas 

(taip pat ir internetinis variantas) 

- Internetinei svetainei paruošti darbuotojų vidutinį darbo 

užmokestį už ketvirtį 

- Statistinės ataskaitos KS-02 ruošimas(už ketvirtį) 

- Gėlynų ir takų  priežiūra 

- Einamieji remonto darbai (lentelių, suoliukų 

atnaujinimas, tvoros sutvarkymas) 

Balandis 

 

 

Ūkvedžiai  

L. Akucevičius ir I. 

Galeckienė 

Finansininkė R. Orentienė 

 

- Atsiskaityta savivaldybei ataskaitos. Pateikta informacija į interneto svetainę. 

- Ekonomiškai naudojamos centro lėšos;  skaidriai  vykdomi numatyti pirkimai. 

- Užtikrinamos saugios ir higienos normas atitinkančio ugdymo(si) ir darbo sąlygos 

- Nuolat tvarkoma ir prižiūrima mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


