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Gegužės mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas 

- Individualūs pokalbiai su mokytojais dėl vidinių erdvių 

kūrimo (grįžtamasis ryšys) 

Edukacinių erdvių  panaudojimas:  

- mokytojų vedamos pamokos lauko erdvėse; 

- dėlionių savaitė; 

- aktyvios pertraukos mokiniams „Wii“. 

 

3 savaitė 

 

 

 

kiekvieną 

trečiadienį 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

Soc. pedagogė R. E. 

Kubiliūtė 

R. Ražukienė 

R. Rucevičienė 

Sveikatos priežiūros 

specialistė K. Tiškevičienė 

Psichologė I. Pociuvienė 

Edukacinių aplinkų kūrimo 

komanda 

S. Čibirkienė 

 

- Mokytojai  išnaudos kartu su mokiniais sukurtas  vidines  erdves pamokose  bei 

praves  kiekvienas  bent po 2 pamokas lauko edukacinėse erdvėse – didės mokymosi 

motyvacija. 

- Mokiniai turiningai leidžia laiką pertraukų metu, laikosi susitarimų ir taisyklių, 

mokosi pagarbos vienas kitam. 

- Didės mokinių ir mokytojų bendrumo jausmas, artumas, pasitikėjimas.  Gerės 

mikroklimatas centre. 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Etnografinis tyrimas (grįžtamasis ryšys) 

- Akcija „Mes už saugią vaikystę“ 

- Dviračių vairuotojų kelių eismo taisyklių egzaminas 

 (5 kl.)  
Projektas „Pasirinkdamas dabar, kuriuosi sveiką ir saugią 

ateitį“: 

- užsiėmimai mokinių tikslinėms grupėms (atsižvelgiant į 

Etnografinio tyrimo rezultatus); 

- Pasaulinės dienos be tabako minėjimas-akcija 

Sveikatiados idėjų įgyvendinimas: 

- pamoka –praktikumas „Būsi švarus – būsi sveikas“ (1-4 

kl.) 

 

. 

1-2 savaitės 

25 d. 

22 d. 

 

pirmadienį, 

antradienį ir 

penktadienį 

2-3 savaitės 

31 d. 

 

16 d.  

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

- Kartu su ikimokyklinio ugdymo grupės vaikais savanoriai karpys pėdutes iš 

popieriaus ir ant jų pieš svajones, spalvins. Bus ugdomi vaikų bendravimo įgūdžiai, 

puoselėjant pakantumą, supratimo ir gerumo jausmus. Bus mokoma pastebėti gerus 

darbus, skatinama būti gerais, tolerantiškais ir neabejingais. 

- Mokiniai gebės saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, saugos savo sveikatą, gaus 

pažymėjimus.  

- 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. 

- Mokiniai savanoriai kvies visus prisijungti prie akcijos, skatins gyventi sveikai. 

- Mokiniai formuosis sveikos gyvensenos įgūdžius, mokysis prižiūrėti savo kūną ir 

drabužius.  

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas  

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar pasiekti 

numatyti rezultatai?) 

Gegužė 

22 d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Kaitos valdymo komanda 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo komanda 

- Atliekamas veiklos kokybės įsivertinimas. 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  numatysime 

tolimesnius žingsnius. 

III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Skaitomumo skatinimas 

- Projektas „...ir taip gimsta knyga“ 
- Akcijos „Draugauk su knyga“  rezultatų pristatymas 

- Mokinių skaitomumo ir dažniausiai skaitomų knygų 

 

21-25 d.  

28 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui R. Miknaitienė 

- Mokiniai domėsis knygos keliu pas skaitytoją, patys kurs knygeles. 

- Aptarti rezultatai, apdovanoti daugiausia knygų perskaitę akcijos dalyviai.  

- Parengta ir bibliotekos stende pristatyta bibliotekos statistika populiariausios 

knygos ir aktyviausiai skaitančios klasės . Populiarinama knyga, mokiniai skatinami 



apžvalga „Mes skaitome“  29 d.  Bibliotekininkė I. 

Galeckienė 

Klasių vadovai 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Savanorių klubas „Mums 

rūpi“ 

R. Raškauskienė 

Kaimo bendruomenė 

Tinklo grupė STEAM 

 

 

 

 

 

skaityti. 

Profesinis informavimas ir konsultavimas 

- Išvyka į skulptoriaus P. Rimšos sodybą ,,Ūkininko 

sodyboje“ (1 kl.) 

- Kūrybos valandėlė „Kuo norėčiau būti užaugęs“ (4 kl.) 

- Susipažinimas su kirpėjos profesija (2 kl.) 

- Išvyka į Marijampolės policijos komisariatą  (5 kl.) 

- Išvyka į įmonę „Vernitas“ (10 kl.) 

 

 

14 d.  

 

7 d. 

15 d.  

15 d. 

25 d.  

- Susipažins su sodybos šeimininkų rūpesčiais auginant gyvulius ir paukščius, 

ugdysis pagarbą žmogaus triūsui ir supratimą, kad už kruopštų žmogaus darbą yra 

atlyginama. 

- Vaikai pasakos apie savo svajonių profesiją, argumentuos, kodėl norėtų ją 

pasirinkti. Pagalvos, ar kasmet keičiasi jų svajonė, ar ne, argumentuos. 

- Mokiniai sužinos, kokios profesijos žmonės dirba lankytose įmonėse ir įstaigose, 

kokius mokslus reikia baigti, norint įgyti būtent šias profesijas, susipažins profesijų 

specifiškumu. 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Problemų sprendimo diena „STEAM olimpiada“ 

- Rajoninė spartakiada, skirta prof. K. Baršausko 114-

osioms gimimo metinėms 

- Dalyvavimas eTwinning projekte „Snapshots of my 

world“ 

- Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 

(2, 4, 6, 8 klasės) 

- Neformaliojo švietimo būrelių mugė „Atrask save“  

- Tyrimas „Pradinių klasių mokinių skaitymo įgūdžiai“ 

(grįžtamasis ryšys) 

 

16 d.  

18 d.   

 

 

 

2-4 d.  

 

21 d.  

11 d.  

- Mokiniai ugdysis gebėjimą vertinti savo asmenines savybes, taikys strategijas 

išsikeltiems tikslams pasiekti, mokysis sklandžiai dėstyti savo mintis. 

- Mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius, gebėjimą turiningai ir aktyviai 

leisti laisvalaikį, stiprins judėjimo poreikį. Į veiklas įsitrauks kaimo bendruomenė ir 

tėvai (globėjai, rūpintojai). Ugdysis bendruomeniškumo jausmas.  

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

pažins kitų šalių kultūras. 

- Mokytojai analizuos rezultatus, numatyts kokios pagalbos reikia konkretiems 

mokiniams.  

- Mokiniai su būrelių vadovais pristatys veiklų rezultatus, mokytojai supažindins su 

numatomų  būrelių 2018-2019 m. m. veiklomis, bus sudarytos galimybės pasirinkti 

pagal poreikius  ir pageidavimus norimus būrelius kitiems mokslo metams. 

- Išsiaiškinamas mokinių skaitymo lygmuo pagal Bendrosiose programose 

numatytus pasiekimus, kokia padaryta pažanga palyginus su spalio mėn. rezultatais, 

priimami sprendimai. 

Lyderystės skatinimas 

Savanorių klubo „Mums rūpi“ veikla: 

- radijo laida „Centro radijas“ 

 

 

23 d.   

-Savanorių klubo nariai ves radijo laidą apie rūkymo žalą organizmui, skatins 

gyventi sveikai, atsakingai rūpintis savo sveikata. 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS 

Mokytojų mokymasis, dalijimasis atsakomybe 

- Pamokų stebėjimas ir aptarimas (ugdymo turinio 

diferencijavimas) 

- Individualūs pokalbiai su mokytojais (grįžtamasis 

ryšys), savianalizės anketų pristatymas 

 

Gegužė  

 

Pagal sudarytą 

grafiką 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui 

 R. Miknaitienė 

 

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

priimami susitarimai. 

- Mokytojai reflektuos savo veiklą, analizuos, kaip sekėsi pasiekti išsikeltus tikslus, 

kas pavyko, su kokiais sunkumais susidūrė. 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 



Posėdžiai, susirinkimai 

- Mokytojų susirinkimai veiklos tobulinimo klausimais 

(Etnografinio tyrimo rezultatai) 

- Klasių vadovų  metodinės grupės susirinkimai  

- Mokytojų tarybos posėdis: dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, 1-4 klasių 

mokinių pasiekimų; dėl mokinių ir jų tėvų apdovanojimo 

Pirmas mėn. 

trečiadienis 

 Pirmas mėn. 

penktadienis 

29 d.  

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė,  

S. Čibirkienė 

 

 

 

 

 

IRRIS 

 

Mūzos 

 

Bitutės 

Vaivorykštė 

- 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.  

- Diskutuojama, ar didėja mokinio individuali pažanga, kaip mokytojai priimtus 

susitarimus taiko pamokose. Tariamasi, kaip efektyviau padėti mokiniui siekti 

pažangos.  

Iššūkio „Organizuojame mokymąsi suasmenindami 

ugdymosi turinį “ link 

Mokinio pažinimo link 

- ŠPT išvadų paaiškinimų pateikimas mokytojams  

Mokymasis 

- Edukacinės programėlės kūrimas ir įgyvendinimas 

- Mokomės vienos iš kitų (pasidalijimas gerąja patirtimi) 

- Integruota atvira pamoka 

- Grupių koordinatorių susitikimas- refleksija „Mūsų 

kelias“ 

 

 

 

5 d.  

 

Gegužė 

 

25 d. 

16 d.  

- Parengta informacija  apie spec. poreikių mokinius  padės mokytojams planuoti  

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

mokiniais išbandyta edukacinė programėlė. 

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

- Bus pasidalinta gerąja patirtimi ir pritaikyta savo veiklose. 

- Analizuosime, ką ir kodėl veikiame, kaip mums sekasi eiti tikslo link, 

nusimatysime tolimesnius žingsnius, bus pildomas vaiko ūgties tinklo voratinklis. 

Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas 

tobulinant ugdymo turinį“ įgyvendinimas 

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  

suvestinė, mokymų grafikas  birželio mėn. 

- Mokėjimų grafiko teikimas 

 

Gegužė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-30 

29 d.  

11 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Direktorius pav. ugdymui 

R. Miknaitienė 

L. Klimčiauskaitė 

IRRIS  

Mūzos 

 

Vaivorykštė 

 

Bitutės 

STEAM 

 

 

 

 

- 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. 

- Laiku ir atsakingai pateiktos ESF ataskaitos ir grafikai. 

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) 

- Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo 

užmokesčiui vykdymą (forma Nr. B-1) 6 mėn. 

- Kitų darbuotojų atostogų skaičiavimas 

- Žolės pjovimas ir gėlynų priežiūra 

- Sąmatos remonto darbams skaičiavimas 

- Autobuso MB 413 GDD 985 paruošimas techninei 

apžiūrai 

- Einamieji remonto darbai, lauko suoliukų gamyba 

- Vadovėlių 2018-2019 m. m., ugdymo priemonių, 

metodinės ir grožinės literatūros pirkimas, 

bendradarbiavimas su tiekėjais 

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių surinkimas, 

apskaitymas-patikrinimas 

Gegužė 

 

 

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. 

- Suskaičiuoti atostoginiai. 

- Laiku pasirengta naujiems mokslo metams, mokinai ir mokytojai turi reikalingus 

vadovėlius ir ugdymo(si) priemones. 

- Vykdoma turimo bibliotekos fondo apskaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


