
VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  

Birželio-rugpjūčio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

PRIEMONĖS LAIKAS  VYKDYTOJAI  REZULTATAI  

I KRYPTIS. PALANKIŲ UGDYMUISI SĄLYGŲ KŪRIMAS 

Teigiamo mikroklimato, sveikatos įgūdžių 

formavimas – prevencinė veikla 

- Klasių idėjų „Kaip pakeisčiau pasaulį?“ 

įgyvendinimas, rezultatų aptarimas  
Sveikatiados idėjų įgyvendinimas: 

- praktinis užsiėmimas „Saugi vasara“ (stovyklos 

vaikams) 

 

. 

4-11 d.  

 

 

13 d. , 22 d.   

Direktorė S. Černauskienė 

Soc. pedagogė R. E. Kubiliūtė 

Savanorių klubas 

Sveikatos priežiūros specialistė K. 

Tiškevičienė 

Klasių vadovai 

- Mokiniai įgyvendins sukurtas idėjas, paskutinio SEU pusvalandžio metu 

reflektuos, kas pavyko. 

- Mokiniai susipažins su saugaus elgesio taisyklėmis, ugdysis atsakingą požiūrį 

į savo sveikatos saugojimą. 

II KRYPTIS. PLANAVIMAS 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

- plačiojo įsivertinimo rezultatų palyginimas su 

centre vykdomų tyrimų rezultatais, pristatymas 

bendruomenei 

- veiklos plano sudarymas išsikeltai problemai 

spręsti. 

- Mokyklos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-

2019 m. m. koregavimas 

Ugdymo turinio planavimas 

- Neformaliojo švietimo programos 2018-2019 

m. m.  

- Ilgalaikiai ugdymo planai 2018-2019 m. m.  

- Pailgintos dienos grupės darbo plano 

parengimas 

- Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

rezultatų ir metinių įvertinimų palyginimas 

- Dokumentų tvarkymas (pateikia klasių 

vadovai): 

- saugaus elgesio instruktažai 

- mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 

suvestinės 

- Tinklo grupių susirinkimai UP koregavimo ir 

veiklos plano kūrimo klausimais 

- Mėnesio refleksija „Apmąstyk ir veik“ (ar 

pasiekti numatyti rezultatai?) 

 

14 d.  

 

 

2-3 savaitės 

 

 

 

 

15 d.  

 

rugpjūčio 24 d. 

20 d.  

 

 

 

14 d.  

 

 

 

 

14-22 d.  

 

20 d.  

Direktorė S. Černauskienė 

Kaitos valdymo komanda 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

komanda 

UP rengimo komanda 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

- Gauti plačiojo įsivertinimo rezultatai lyginami su centre atliekamų tyrimų 

rezultatais, daromos išvados ir apibendrinimai. 

- Sudarytas veiklos planas padės įgyvendinti centro ugdymo plane išsikeltus 

prioritetus bei siekti strateginiame plane numatytų tikslų. 

- UP kūrimo komanda analizuoja, kaip buvo įgyvendintas 2017-2018 m. m. 

ugdymo planas, teikia mokytojams  pasiūlymus, tariasi dėl UP tobulinimo – 

kiekvienas prisiima atsakomybę.  

- Tikslingai planuojamos veiklos visais lygmenimis siekiant mokinio 

pažangos.  

- Analizuojama, kaip sekėsi   išskiriamos tobulintinos sritys, priimami 

sprendimai kitiems mokslo metams. 

- Laiku sutvarkyti dokumentai – ugdomas pareigos ir atsakomybės jausmas. 

- Mokytojai tinklo grupėse aptars UP atskirus punktus, teiks siūlymus, prisiims 

atsakomybes. 

- Aiškinsimės, kaip sekasi įgyvendinti numatytas mėnesio veiklas,  

numatysime tolimesnius žingsnius. 



III KRYPTIS. KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK 

Gebėjimų ir nuostatų formavimas 

- Žygio diena „Pakeliui į vasarą“ 

- Edukacinių programų  diena „Džiaugsmas yra 

pasirinkimas“ 

- Miško diena „Išbandyk save“ 

- Tyrimas „Mokinio individuali pažanga“ 

- Mokinių lankomumo analizė 

Mokinių poreikių tenkinimas 

- Mokinių vasaros stovyklos „Žinau-taikau-kitą 

mokau 6“ organizavimas 

 

13 d. 

14 d. 

 

15 d.   

3 savaitė 

3 savaitė 

 

11-22  d. 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

R. Miknaitienė 

Bibliotekininkė I. Galeckienė 

R. Raškauskienė 

Kaimo bendruomenė 

O. Maksvytienė 

Soc. pedagogė R. E. Kubiliūtė 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

- Mokiniai ugdysis sveikos gyvensenos įpročius, gebėjimą turiningai ir 

aktyviai leisti laisvalaikį, stiprins judėjimo poreikį. Į veiklas įsitrauks kaimo 

bendruomenė. Ugdysis bendruomeniškumo jausmas. 

- Mokiniai įgytas žinias pritaikys praktiškai, ugdysis vertybines nuostatas, 

mokėjimo mokytis kompetenciją. 

- Mokiniai aktyviai įsitrauks į veiklas, pasirinktos užduotrys skatins kūrybingą 

žinių taikymą, jie jaus pasitikėjimą savo jėgomis. Formuosis vertybinės 

nuostatos – meilė gamtai, savo aplinkai. 

- Dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio individualiai pažangai – priimami 

susitarimai  mokinio pasiekimams gerinti.  

- Aptariami lankomumo rezultatai, priimami susitarimai lankomumui gerinti. 

- Mokiniai įdomiai ir turiningai leis laisvalaikį, ugdysis bendravimo ir 

bendradarbiavimo, draugiškumo įgūdžius. Įgytą patirtį taikys kasdieninėse 

situacijose. 

V KRYPTIS. TOBULĖJIMAS 

Mokytojų mokymasis, dalijimasis atsakomybe 

- Individualūs pokalbiai su mokytojais 

(grįžtamasis ryšys), savianalizės anketų 

pristatymas 

- Išvykos centro bendruomenės nariams  

Pagal sudarytą 

grafiką 

 

 

Birželis, liepa 

Direktorė S. Černauskienė 

 

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

tikslus, kas pavyko, su kokiais sunkumais susidūrė. 

- Mokytojai ir ūkinės grupės nariai turiningai praleis laiką – geriau pažins savo 

gimtąjį kraštą, išbandys edukacines programas 

VI KRYPTIS. BENDRADARBIAVIMAS 

Posėdžiai, susirinkimai 

- Atestacijos komisijos posėdis 

- Centro tarybos posėdis: centro ugdymo plano 

2017-2018 ir 2018-2019 m. m. koregavimas, 

susitarimų priėmimas 

- Mokytojų tarybos posėdis: dėl 5-10  klasių 

mokinių pasiekimų; dėl plačiojo įsivertinimo 

rezultatų 

- Mokytojų tarybos posėdis: centro veiklos plano 

pristatymas; susitarimai 2018-2019 m. m.  

- 4, 6, 8 klasių mokinių tėvų susirinkimai 

(supažindinimas su standartizuotų testų 

rezultatais) 

- Tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymasis ir 

dalyvavimas  centro renginiuose (pažyma) 

 

20 d.  

21 d.  

 

 

14 d.  

 

 

rugpjūčio 29 d.  

 

1 d. 11 val.  

 

 

3 savaitė 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Direktoriaus pav. ugdymui  

R. Miknaitienė 

S. Veselkienė 

L. Mačiulaitienė 

 

 

 

 

 

 

- Analizuojamos mokytojų tobulinimo(si) galimybės, jų atitiktis kvalifikacinei 

kategorijai. 

- Analizuojama, kaip įgyvendinamas ugdymo planas, tariamasi dėl ugdymo 

kokybės gerinimo, priimami susitarimai, kurie padeda siekti individualios 

mokinio pažangos. 

- Diskutuojama, ar didėja mokinio individuali pažanga, kaip mokytojai 

priimtus susitarimus taiko pamokose. Tariamasi, kaip efektyviau padėti 

mokiniui siekti pažangos.  

- Mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su testų rezultatais. 

Išskiriamos tobulintinos sritys, priimami sprendimai pasiekimams gerinti. 

- Išsiaiškinsime, kiek tėvų lankosi centre organizuojamuose renginiuose, 

susirinkimuose, rezultatus palyginsime su pernai metais 

Projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas 

tobulinant ugdymo turinį“ įgyvendinimas 

 

 

Direktorė S. Černauskienė 

Alvito pagrindinės mokyklos 

- Bus aptartas konkretus pasiektas rezultatas, gauti kolegų patarimai ir 

pastebėjimai, reflektuojama, kaip siekti vaiko individualios pažangos. 



Seminaro „Diferencijuoto mokymo principai ir jų 

įgyvendinimas“ išmokimų taikymas praktiškai: 

- Bendra Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių 

refleksija „Pažangos link“ Paežerių dvare 

- Matematikos konsultacijos mokiniams 

- Ataskaitų ruošimas ESFA: konsultacijų 

lankomumo  suvestinė, mokymų grafikas  

birželio-rugpjūčio  mėn., mokėjimų grafiko 

teikimas 

- Konsultacijos mokytojams  dėl 2018 m. 

standartizuotų testų 

 

 

19 d. 10 val. 

 

5-12 d.  

29 d.  

 

rugpjūčio 9 d.  

 

rugpjūčio 4 sav.  

direktorius R. Bulkauskas 

Švietimo, kultūros  ir sporto 

skyriaus vyr. specialistė I. 

Meseckienė 

Direktorius pav. ugdymui R. 

Miknaitienė 

L. Klimčiauskaitė 

Švietimo konsultantė V. Vaitiekienė 

- Mokiniai, kurie nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygmens ir /arba kurie 

siekia aukštesnio pasiekimų lygmens teikiama pagalba konskultacijų metu: jie 

motyvuojami įveikti įvairias matematines užduotis, didinamas pasitikėjimas 

savimi 
 
- Laiku ir atsakingai pateiktos ESF ataskaitos ir grafikai. 

- Konsultantas-moderatorius ves konsultacijas tinklo grupėms, tinklo grupės 

dirbs su duomenimis, geriau pažins kiekvieną mokinį, koreguos savo 

ilgalaikius planus. 

VII KRYPTIS. FINANSINĖ-ŪKINĖ VEIKLA 

- Ketvirtinės atsakaitos 

- Finansinis auditas 

- Kitų darbuotojų atostogų skaičiavimas 

- Žolės pjovimas ir gėlynų priežiūra 

- Patalpų  remontas: 1, 2, 4 klasių daliniai 

remontai; prezentacinės sienos II a. 

atnaujinimas,; laiptinės , koridorių sienų ir grindų 

dažymas; gamtos mokslų kabineto įrengimas 

- Vadovėlių 2018-2019 m. m., ugdymo 

priemonių, metodinės ir grožinės literatūros 

pirkimas, bendradarbiavimas su tiekėjais 

- Vadovėlių ir ugdymo(si) priemonių surinkimas, 

apskaitymas-patikrinimas 

Birželis- 

rugpjūtis 

 

 

Ūkvedžiai  

L. Akucevičius ir I. Galeckienė 

Finansininkė R. Orentienė 

 

- Atsiskaityta savivaldybei ataskaitos. Pateikta informacija į interneto svetainę. 

- Pateikti dokumentai finansiniam auditui, gautos ir aptartos išvados 

- Suskaičiuoti atostoginiai. 

- Nuolat tvarkoma ir prižiūrima mokyklos-daugiafunkcio centro teritorija. 

- Mokytojai ir mokiniai dirba ir mokosi atnaujintose, jaukiose, estetiųškose 

patalpose 

- Laiku pasirengta naujiems mokslo metams, mokinai ir mokytojai turi 

reikalingus vadovėlius ir ugdymo(si) priemones. 

- Vykdoma turimo bibliotekos fondo apskaita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


