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METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS

Veiklos prioritetai 2014-2016 metais: 

ugdymo proceso tobulinimas siekiant 

kiekvieno vaiko pažangos; 

bendradarbiavimo kultūros tobulinimas; 

 saugios ir motyvuojančios ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(1)

Įgyvendinant 2015 metų veiklos planą, buvo
siekiama užtikrinti ugdymo programų įvairovę,
kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą,
tobulinti pamokos (veiklų) organizavimą,
pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio
kompetencijas, tobulinti tarpdalykinius ryšius,
užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą,
stiprinant bendradarbiavimą su tėvais,
skatinti lyderystę visose mokyklos bendruomenės
žmonių grupėse, užtikrinti saugią, jaukią
motyvuojančią ugdymosi aplinką. Stiprinti
tapatumą su mokykla, skatinti vaikų saviraišką
puoselėjant mokyklos ir tautos kultūrą,
tradicijas ir papročius.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(2)

Atsižvelgiant įmokinių poreikius, parengtos ir 

pasiūlytos pasirenkamosios programos:

 5 ir 6 klasių mokiniams : „Etninė kultūra“, 

„Aplinkosaugos ABC“;

 neformaliojo švietimo programos: 

1-4kl. mokinimas: jaunųjų miško bičiulių, 

dramos,

5-10 kl. mokiniai – jaunųjų maironiečių ;



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(3)

 Organizuotos atviros, integruotos pamokos;

 Pamokos organizuotos netradicinėse aplinkose;

 Vyko neformaliojo švietimo būrelių mugė. 
Neformaliojo švietimo programų vadovai pristatė 
reklaminius stendus, supažindino mokyklos 
bendruomenę su savo darbo pasiekimais.

 Mokyklos skyriuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus ugdytinių pasiekimai vertinami pagal naujus 
vertinimo aprašus;

 Mokykloje ir jos skyriuose vykdytas nuoseklus 
praktinių, socialinių ir vertybinių įgūdžių ugdymas 
sėkmingai integruojant „Antro žingsnio“, „Zipio“ 
programas. Pradėta įgyvendinti OLWEUS patyčių 
prevencijos programa.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(4)

Vykdant ugdymą karjerai vyko:

 individualios ir grupinės konsultacijos 9-10 

klasių mokiniams;

 individualūs pokalbiai su specialiųjų poreikių 

mokiniais apie tolesnio mokymosi galimybes, 

profesijų pasirinkimą; 

 mokiniai supažindinti su informacijos apie 

profesijas paieška internete: svetainė AIKOS, 

MUKIS, Euroguidance, profesijų pasaulis, darbo 

rinka; 

 vyko profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai į 

Kėdainių įmones ir profesinio rengimo centrą.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(5)

Pradinių klasių mokytojų :

 respublikinė konferencija „Idėjų mugė. Kuriame 

ir dalijamės“ ;

 rajoninė pažintinė – praktinė mokinių 

konferencija „Medžių giraitėje“.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(6)

 Atnaujinta „Tėvų informavimo ir komunikavimo 

tvarka“, „Mokyklos uniformų dėvėjimo tvarka“, 

pakoreguotos mokyklos vidaus taisyklės. 

 Buvo vykdomas tėvų švietimas, pasitelkiant 

socialinių partnerius, bendradarbiaujančių 

mokyklų psichologus.

 2015 m. mokytojai, tėvai ir mokiniai naudojasi 

elektroniniu „TAMO“ dienynu, kaip novatoriška 

bendravimo ir bendradarbiavimo priemone. 

 Sukurtas naujas mokyklos tinklalapis, kuriame 

sukurtos Labūnavos pagrindinės mokyklos 

skyrių nuorodos. 



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(7)

Pradinių klasių mokinių tėvai prisideda:

 organizuojant netradicines ugdymo veiklas;

 padeda atnaujinant lauko įrenginius, kuriant 

edukacinę aplinką klasėje;

 tėvų iniciatyva organizuotos veiklos pradinėse 

klasėse: akcija „Tūkstantis gervelių“, Kalėdinis 

meduolių miestelis, „Nėriniuotos Kalėdos“ ir kiti.

Pasigendama tėvų efektyvaus

bendradarbiavimo pagrindinio ugdymo 

pakopoje, siekiant teikti veiksmingą pagalbą 

mokiniui. 



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS(8)

 Moksleiviai turi galimybę atsiskleisti bei 

pasirodyti savo mokyklos bendruomenei 

dalyvaudami įvairiuose renginiuose mokykloje, 

vietos bendruomenėje, rajonine ir respublikoje 

bei įgyvendinant tarptautinį Comenius projektą.

 Mokykloje pradėtas įgyvendinti projektas 

„Sėkmės pamokos“, kurių metu sėkmės 

istorijomis dalinsis buvę mokyklos mokiniai.



DVEJI METAI PASAKOJE



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS.

MOKINIŲ PASIEKIMAI(1)

Sėkmingai dalyvaujama rajono, regiono, šalies 

olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

 respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnai –

2015“ – II vieta; 

 2015 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – Lietuvos 

liaudies kūrybos atlikėjų konkursas 

„TRAMTATULIS“ – du mokiniai Kėdainių  

rajoną atstovavo regione ir pateko į respublikinį 

turą; 



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS..

MOKINIŲ PASIEKIMAI(2)

 respublikinis meninės kūrybos darbų konkursas-
konferencija „Mano pasaulis“ – 1 kl. mokiniai tapo 
nugalėtojais; 

 respublikinis ekologinis konkursas „Žalioji palangė“ –
tapo nugalėtojais; 

 respublikiniame pradinių klasių mokinių piešinių 
konkurse „Pavasario šaukliai“ – 1 kl. mokinė tapo 
laureate; 

 respublikinis moksleivių piešinių konkursas „Žemės 
pasakojimai“ – II vieta;  

 respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas „Tau, 
mamyte – 2015“ – II vieta; 

 respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas 
„Lietuvos paukščiai 2015“ – III vieta; 



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS. 

MOKINIŲ PASIEKIMAI(1)

 tarptautinis matematikų konkursas „Kengūra“ –

2 mokiniai pateko tarp 50 respublikoje geriausių;

 dailaus rašto konkursas „Rašom“ – 2 mokiniai 

užėmė II vietą; 

 rajoninis 2-4 kl. mokinių konkursas „Rašau 

diktantą“ – 3 kl. mokinys užėmė II vietą; 

 rajoninis 1-4 kl. mokinių meninio skaitymo 

konkursas – III vieta; 



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS.

MOKINIŲ PASIEKIMAI(2)

 mokinių olimpinio festivalio 3x3 krepšinio 

varžybos – tarp rajono pagrindinių mokyklų 

užimta I vieta; 

 Olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybos 

rajone – I vieta; 

 rajoninės keturkovės varžybos – II vieta; 

 virvės traukimo varžybos – II vieta; 

Olimpinio festivalio  varžybose Kėdainių 

rajono kaimo mokyklų tarpe – III vieta.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS.

PAGALBOS TEIKIMAS(1)

 4 ugdytiniai gyveno šeimose, gaunančiose 

socialinę pašalpą; 

 105 mokiniai ir 16 priešmokyklinukų gavo 

nemokamus pietus, 16 – ir pusryčius, 

 77 ugdytiniai gyveno nepilnose šeimose;

 mokykloje mokėsi 8 globotiniai;

 mokiniai auga šešiose socialinės rizikos šeimose.



KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

SOCIALINIO PASO 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 

DUOMENYS

Pilnos šeimos Nepilnos šeimos

Globoja

mų 

vaikų 

skaičius

Bendras 

šeimų 

skaičiusDaugiav

aikės

1-2 

vaikai 

šeimoje

Problemi

nes

Disfunkcinė

s

Pilnų šeimų 

skaičius

Daugiavai

kės

1-2 

vaikai 

šeimoje

Vienas 

iš tėvų 

miręs

Proble

mines

Disfunkcin

ės

Nepilnų 

šeimų 

skaičius

Pagrindinė 

mokykla

8 43 3 2 51 4 21 2 1 2 27 2 78

„Ąžuoliuko“ 

sk. (darželis)

4 29 - - 33 - 1 - - - 1 - 34

„Dobiliuko“ 

skyrius 

(darželis)

6 35 1 2 41 4 8 2 - 12 3 54

„Dobiliuko“ 

skyrius

(mokykla)

4 24 4 - 28 8 12 - 2 2 20 48

Nociūnų 

skyrius

1 11 1 - 12 5 13 1 1 1 17 3 30

VISO :

23 142 9 4 165 21 55 3 6 3 79 8 244



KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MAITINIMO

Pietus gaunančių vaikų skaičius Pusryčius 

gaunančių ugdytinių 

skaičius

Mokiniai Piešm. gr.

Pagrindinė mokykla 61 3 8

Dobiliuko“ skyrius 18 5 6

Nociūnų skyrius 26 3 2

„Ąžuoliuko „ skyrius - 3 -

VISO: 105 14 16



MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS

PAVEŽAMI UGDYTINIAI  - 98:

 „Dobiliuko „ skyrius -14

 Nociūnų skyrius 19

 Pagrindinė mokykla- 65



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS.

PAGALBOS TEIKIMAS(2)

2015 m. buvo teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, 
socialinio pedagogo, sveikatos priežiūros bei ugdymo 
karjerai specialistų paslaugos.

 švietimo pagalba buvo teikiama 67 ugdytiniams;

 ugdymo programos pritaikytos 15;

 individualizuotos 6 mokiniams;

 kitiems mokiniams bei ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams teikiama logopedo 
pagalba, socialinio pedagogo konsultacijos;

 į mokyklą ir jos skyrius mokykliniais autobusais 
pavežami 98 ugdytiniai;

 pradinių klasių mokiniai turi galimybę lankyti 
pailgintos darbo dienos grupę.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS.

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas įgyvendinant 
mokytojų parengtas neformaliojo švietimo programas. 

 Užsiėmimus lankė 89 proc. mokykloje besimokančių 
mokinių. 

 Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių 
pasirinktoms saviraiškos programoms – tautiniam 
tapatumui, meniniams, kalbiniams ir socialiniams, 
sporto, sveikatos ugdymo ir gamtosaugos gebėjimams 
ugdyti.

 Mokyklos tradicijomis rūpinasi ne tik mokyklos 
mokiniai ir mokytojai, dažnai juose kaip aktyvūs 
dalyviai yra mokinių tėvai, seneliai, aptarnaujantis 
mokyklos personalas, Labūnavos bendruomenės 
nariai.

 Mokyklos muziejuje kaupiama informacija apie 
esamus ir buvusius mokyklos darbuotojus, mokinius.



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS.

BENDRI DARBAI

 Padėkos vakaras „gerumo spinduliai“;

 Šeimos šventė;

 Mokyklos jubiliejaus šventė. 

Išleista knygutė “Labūnavos mokyklos keliu“;

Sukurtas ir pagamintas mokyklos ženkliukas;

Mokyklos laidų galerija;

Atnaujintas koridorius į sporto salę;

Kompiuterizuotos darbo vietos su interneto ryšiu;



“LABŪNAVOS MOKYKLOS KELIU“



METINIO VEIKLOS PLANO

ĮGYVENDINIMAS. 

UGDYMO APLINKOS GERINIMAS

 Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. maitinimo paslaugą teikia 
pati mokykla;

 Pradėta mokyklos išorinė renovacija;

 Įrengta klasė pradinukams;

 Suremontuota klasė ir atnaujinti baldai Pelėdnagių 
skyriaus 1 kl.;

 Apšiltinta Pelėdnagių „Dobiliuko“ pastato viena 
siena;

 Atnaujinta virš 40 kv. m. takų Nociūnų skyriaus 
teritorijoje;

 Tvarkyti stogai, lopytos sienos Nociūnų ir Pelėdnagių 
skyriuose;

 Rekonstruota šildymo sistema mokyklos priestate –
technologijų kabinetuose;



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI(1)

2015 metų pabaigoje mokykloje dirbo 98 darbuotojai: 

 Labūnavos pagrindinėje mokykloje – 37 (23 pedagogai, 14 
nepedagoginių darbuotojų), 

 „Ąžuoliuko“ skyriuje – 13 (5 pedagogai, 8 nepedagoginiai 
darbuotojai), 

 Nociūnų skyriuje – 12 (6 pedagogai, 6 nepedagoginiai 
darbuotojai),  

 Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje – 36 (22 pedagogų, 14 
nepedagoginių darbuotojų).

82 – iems darbuotojams Labūnavos pagrindinė mokykla yra 
pagrindinė darbovietė, nepagrindinė – 16 – ai. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriui vadovauja skyriaus vedėja, 
„Ąžuoliuko“ ir Nociūnų skyriuose yra paskirtos auklėtojos 
atsakingomis už skyriaus veiklą.



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI(2)

Iš 55 pedagogų: 

 1 pavaduotojas ugdymui; 

 30 mokytojų (9 mokytojai metodininkai, 17 vyr. 

mokytojų, 4 mokytojai);

 3 vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogai;

 13 auklėtojų ( vyr. auklėtojai - 9, auklėtojai – 4), 

 3 meninio ugdymo mokytojai;

 vyr. socialinis pedagogas, vyr. specialusis 

pedagogas – logopedas, vyr. specialusis 

pedagogas, vyr. logopedas.



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI(3)

Mokykloje iš viso dirba 44 nepedagoginiai darbuotojai:

 direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir bendriesiems reikalams, 

 raštvedys, 

 vyr. buhalteris, 

 buhalteris, 

 maitinimo organizatoriai, 

 mokytojų ir auklėtojų padėjėjai, 

 el. duomenų bazių tvarkytojas,

 informacinių technologijų specialistas, 

 sandėlininkai, 

 skalbėjai, 

 budėtojai, 

 valytojai, 

 naktiniai sargai, 

 virėjai, 

 kiemsargiai, 

 vairuotojai, 

 Darbininkai.



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI.

VALDYMAS



FINANSŲ IŠTEKLIAI(1)

Išlaidų straipsniai

Mokinio
krepšeliui

skirti

asignavimai
(tūkst. Eur)

Savarankiškoms

funkcijoms atlikti
skirti asignavimai

(aplinka) (tūkst. Eur)

Atsitiktinės

paslaugos, patalpų
nuoma (tūkst. Eur)

Tėvų įnašai
(tūkst. Eur

Parama
(tūkst. Eur)

Darbo užmokestis 330,1 214,0 - - -

Soc. draudimo įmokos 102,1 68,7 - - -

Mityba - - - 24,6 -

Medikamentai - 0,3 - - -

Ryšių paslaugos - 1,6 - - -

Spaudiniai 2,1 - - - -

Transporto išlaikymas - 9,7 0,7 - -

Kitos prekės 3,3 7,7 0,3 6,5 2,3

Komandiruotės - 0,1 - - -

Kvalifikacijos kėlimas 1,0 0,3 - - -

Šildymas - 51,1 - - -

Elektros energija - 16,9 - - -

Vanduo - 3,6 - - -

Šiukšlių tvarkymo išl. - 1,0 - - -

Kitos paslaugos 1,7 7,0 - - 1,2

Iš viso: 440,3 382,0 1,0 31,4 3,5

Finansavimo iš savivaldybės , valstybės biudžeto ir rėmėjų 2015 m. asignavimų 

panaudota – 858,2 tūkst. Eur.:



FINANSŲ IŠTEKLIAI(1)

 Buvo vykdomos veiklos, organizuotos išvykos į užsienio šalis ir 
išleistas leidinys  už  8412,60 Eur, lėšos gautos iš ES papildomo 
finansavimo , dalyvaujant Comenius projekte: "From story to story. 

 Papildomas finansavimas buvo gautas:

laimėjus įvairius savivaldybės skelbtus konkursus:

Įgyvendinti projektai: „Sveikatos stiprinimo mokyklėlė“ (580,00 
Eur), „Pyktis ne brolis 2“ (590,00 Eur), vaikų vasaros užimtumo 
programos „Nuo praeities lobyno link savęs pažinimo“ (300,00 Eur), 
„Gėrio taku“ (188,50 Eur), „ Vasaros spalvos“ (406,00 Eur ). 

860,00 Eur papildomai gautų lėšų panaudota  higienos normų 
trūkumams šalinti, 

6455,61 Eur viryklės, meno kolektyvo rūbų įsigyjimui ir 
mokyklos priestato šildymo sistemos remonto darbams atlikti .

 Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama už 2015 m. –
3119,58 Eur. Iš ūkininkų ir kitų rėmėjų gauta finansinė parama –
1479,38 Eur.,  parama maisto produktais – už 81,55 Eur.



ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖ IR

BENDRADARBIAVIMAS(1)

Labūnavos pagrindinė mokykla dalyvaudama projekto 
Lyderių laikas 2 veiklose bendradarbiavo su:

 Kėdainių šviesiąja, 

 LSU  Kėdainių „Aušros“ progimnazija,

 Kėdainių r. Akademijos, 

 Šėtos gimnazijomis, 

 Kėdainių specialiąja mokyklomis. 

Mokykla prisidėjo rengiant Kėdainių rajono 

„Mokinio individualios pažangos ir socialinių 
kompetencijų modelį“. 

Vyko bendradarbiavimas su Lyderių klubo mokyklomis, 
dalijamasi gerąja patirtimi turėjo įtakos efektyvesnei 

socialinei pagalbai ir prevencinei veiklai. 



ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖ IR

BENDRADARBIAVIMAS(2)

Įgyvendindama formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, 
organizuodama prevencinę veiklą mokykla bendradarbiavo 
su:

 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 
kultūros skyriumi, 

 Vaiko teisių apsaugos skyriumi, 

 Pelėdnagių seniūnija, 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 

 Kėdainių sveikatos biuru, 

 Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, 

 Policijos komisariatu, 

 Kėdainių krašto muziejumi, 

 Kėdainių sporto centru, dailės, 

 Kėdainių muzikos mokykla;

 Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriumi.



ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖ IR

BENDRADARBIAVIMAS(3)

Vykdant mokinių profesinį švietimą - su:

Kėdainių PRC, 

 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija;

 Kauno  taikomosios dailės mokykla;

 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla; 

 Kauno statybininkų rengimo centru;

 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru;

 Kauno IT PRC;

 Kauno Karaliau Mindaugo PRC;

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 

Pagal švietimo mainų programą ir mokymosi visą gyvenimą 
nuostatas įgyvendinant Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projektą užmegzti ryšiai su septyniomis užsienio 
šalių mokyklomis.



ĮSTAIGOS PROBLEMOS

IR JŲ SPRENDIMAS

Grėsmės ir silpnybės:

 mokinių skaičiaus nepastovumas dėl išvykimo į 

užsienį, dėl vietos gyventojų amžiaus, dėl 

mokyklos geografinės padėties (priemiestinė, 

rajono paribio mokykla). 

 Didėja socialinė atskirtis, mokinių, turinčių 

įvairių sutrikimų. 

 Tėvų ir vaikų bendravimo stoka. 

 Plintanti socialinių veiksnių įtaka kultūros ir 

bendravimo elgsenai. 

 Didėja elgesio ir emocijų sutrikimų bei mokymosi 

sunkumų turinčių vaikų. 



ĮSTAIGOS PROBLEMOS

IR JŲ SPRENDIMAS

Numatome galimybes tobulinimui: 

 siekiant kiekvieno vaiko pažangos, kūrybiškai 

organizuoti ugdymo procesą, 

 tobulinti bendradarbiavimą su vaiko šeima per 

švietėjiškus užsiėmimus, kitas edukacines 

veiklas. 

 dalyvavimas ES projektuose, 

 mokyklos sėkmės istorijų viešinimas. 

 reikalinga mokyklos skyrių pastatų renovacija ir 

kiemų atnaujinimas



DĖMESYS ATEIČIAI

 Geros mokyklos koncepcija;

 KOKYBĖS KULTŪROS PLĖTROS VEIKSMŲ 
PLANAS;

 Ugdymosi pasiekimai 2; 4; 6; 8;10 klasėse;

 Kūrybiškas ugdymo proceso organizavimas;

 Ugdymo proceso priežiūra;

 Ugdymo aplinkos gerinimas: 

- projektoriai visose klasėse;

- atnaujinti sanitariniai mazgai;

- suremontuota po 1 klasę kiekviename 
koncentre.



AČIŪ


