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         PATVIRTINTA 

                       Labūnavos pagrindinės mokyklos 

                        direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. 

                         įsakymu Nr. V1- 15 

 

 

KĖDAINIŲ R.  LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos metinis veiklos planas – tai dokumentas, numatantis mokyklos bendruomenės veiklą 

įgyvendinant tikslus ir uždavinius. 

1.2. Metinis mokyklos veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į: 

1.2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), apibrėžiantį formalaus švietimo esmę, 

pagalbą mokyklai, mokytojui, mokiniui, švietimo prieinamumą ir kokybės siekį, mokyklos veiklą, bendruomenės narių teises, pareigas bei atsakomybę, 

valdymą, savivaldą ir finansavimą.  

1.2.2. Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, patvirtintą LR Seimo 2013 m. gruodžio 

23 d. nutarimu Nr. XII – 745, kuria siekiama  sutelkti švietimo bendruomenės pastangas esminiams pokyčiams švietimo srityje, kurie būtini atsižvelgiant 

į visuomenės lūkesčius, nuostatas, pasaulines švietimo filosofijos, politikos ir praktikos tendencijas, Geros mokyklos koncepciją, patvirtintą Švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1308, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, patvirtintą Švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1309. 

1.2.3. Kėdainių rajono savivaldybės plėtros planą iki 2020 m. (2012 m. vasario 10 d. Nr. TS - 53),  kuriuo siekiama  efektyvių ir kvalifikuotų 

žmoniškųjų išteklių,  darnios žmogaus ir aplinkos vystymąsi užtikrinančios infrastruktūros bei sukurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo 

sistemą rajone. Kėdainių rajono savivaldybės švietimo strateginius tikslus ir prioritetus, aprašytus 2017-2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės 

strateginiame veiklos plane patvirtintame 2016-12-30 rajono tarybos sprendimu Nr. TS-272. 

1.3. Metinis mokyklos veiklos planas sudarytas vadovaujantis Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 2017-2019 metų  strateginiu planu, 

mokyklos veiklos įsivertinimo bei išorės vertinimo išvadomis  ir yra  nukreiptas į ugdymo procesą, sąmoningos asmenybės ugdymą. 

                  1.4. Metiniame plane mokyklos veikla yra grindžiama demokratiškumo, viešumo, atsinaujinimo principais, pedagogine iniciatyva bei 

kūrybiškumu, mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu. 

                  1.5. Planas parengtas atsižvelgiant į  mokyklos kriterijus, mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos situaciją, kuri lemia galimybes ir grėsmes, 

silpnybes ir stiprybes svarbiausius sėkmės veiksnius, galimas alternatyvas, įtaką darančius sprendimus.  

                  1.6. Šiame veiklos plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių  metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2019 

metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

                  1.7. Mokyklos veiklos planą rengė 2018 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-158 sudaryta darbo grupė.  
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            1.8. Mokyklos metinis veiklos planas aptariamas mokyklos tarybos posėdyje, tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

                  1.9. Pritarus mokyklos tarybai ir mokyklos direktoriui įsakymu patvirtinus, 2019 metų veiklos planas skelbiamas mokyklos svetainėje 

www.labunavosmokykla.lt 

 

II SKYRIUS 

2018 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2.1. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Veiklos prioritetai 2018 metais:  veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti 

mokyklos bendruomenė. 

Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus, aktualizuoti ugdymo  

turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes, kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką, 

stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams, tobulinti mokinių/vaikų 

pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. Siekiama skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių 

iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant tradicijas,  telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją, palaikyti bendruomenės narių 

iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų. įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, 

aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos bendradarbiavimą bei tėvų švietimą, puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos 

bendruomenėje, rajone, respublikoje, užsienyje. 

2017-2018 m. m. pabaigoje mokėsi 138 mokinių: iš jų pradinio ugdymo pakopoje – 78, pagrindinio – 60. Pasiekimų lygiai pradinėse klasėse: 

aukštesnysis – 19, pagrindinis – 26, patenkinamas – 32, nepatenkinamas – 1,  pažangumas – 97,72 proc., kokybinis rodiklis – 58,35 proc. 5-10 klasėse 

gerai – 9, patenkinamai – 51,  pažangumas – 100 proc., kokybinis rodiklis – 13,9 proc. Bendras mokyklos pažangumas – 99,23 proc., kokybinis rodiklis -

36,13 proc. 

2018 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 8 mokiniai. PUPP lietuvių k. vidurkis yra 5,8, o matematikos – 4,5.  

Labūnavos pagrindinėje mokykloje ugdomi 117 ugdytiniai iš 89 šeimų, „Ąžuoliuko“ skyriuje  - 44 ugdytiniai iš 31 šeimų, Nociūnų skyriuje – 28 

ugdytiniai iš 23 šeimų, Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje - 93 ugdytiniai iš 73 šeimų.  Į mokyklą ir jos skyrius mokykliniais autobusais pavežama 113 

ugdytinių. 

Šeimų socialinė padėtis yra gana gera, nes iš visų  šeimų tik 8 šeimos (3,9 proc.) yra socialiai remiamos. Nemokamai maitinami 56 (21,05 proc.) 

mokiniai ir priešmokyklinukai.  

  2018 m. buvo teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos priežiūros bei ugdymo karjerai specialistų 

paslaugos. Švietimo pagalba  teikiama 58 ugdytiniams: 31 mokinys buvo ugdomas pagal  pritaikytas ir individualizuotas programas, 27 ugdytiniai turi 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jiems  teikiama  logopedo pagalba, socialinio pedagogo konsultacijos.  

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. Užsiėmimus lankė 85 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 
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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, kartais mokyklos muziejuje vedamos istorijos pamokos. 

Įstaigoje dirba 101 darbuotojai, iš jų 55 pedagogai, 15 pedagogų, tai nepagrindinė darbovietė, 1 -  vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas, 1- 

socialinis pedagogas, 1 - bibliotekininkas, 1 – psichologas, 1 – psichologo asistentas, 48 - nepedagoginiai darbuotojai. Mokykloje dirba 9 mokytojai 

metodininkai, 27 mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 4  mokytojai, 10 vyr. auklėtojų, 4 auklėtojai.  

 Direktorius  vadovauja mokyklai nuo 2013 m. sausio 1 d., turi II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, turintis 36 metų pedagoginio darbo patirtį, pavaduotoju dirba antrus metus. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriui 

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

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas orientuotas į mokyklos veiklos prioritetus. Pedagogai kelia kvalifikaciją individualiai, organizuojami seminarai 

bei metodiniai užsiėmimai mokykloje. Mokyklos valdymas pagrįstas bendradarbiavimu, pasitikėjimu, siekiu formuoti vertybėmis grindžiamą įstaigos 

kultūrą. Sprendimai priimami tariantis su bendruomenės nariais.  Mokykloje skatinama pasidalytoji lyderystė. 

Kaip informavimo komunikavimo priemonė naudojamas elektroninis dienynas TAMO. Informacija apie mokyklos veiklą skelbiama mokyklos 

svetainėje, žiniasklaidoje. Naudojamasi elektroninio pašto, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC duomenų perdavimo sistema KELTAS, švietimo 

valdymo sistema ŠVIS.  

Finansavimo iš savivaldybės ir valstybės biudžeto 2018 m. asignavimų panaudota – 1040,1 tūkst. Eur. Buvo vykdomos veiklos, organizuotos išvykos 

į užsienio šalis už 2018 m. gautas ES papildomo finansavimo lėšas, dalyvaujant ERASMUS+ C.L.E.V.E.R.  projekte ((3622,00 Eur ) projekto vertė 18110 

Eur ). Papildomas finansavimas taip pat buvo gautas laimėjus įvairius savivaldybės skelbtus konkursus. Įgyvendinti projektai: „Buvimas kartu 

gydo“(500,00 Eur) , „Sveikas maistas – laimingas vaikas“ (500,00 Eur). 2000,00 Eur  papildomai gautų lėšų panaudota  higienos normų trūkumams šalinti, 

15000,00 Eur – pagrindinės mokyklos tualetų remontui atlikti , 700,00 Eur – avarinei situacijai likviduoti. Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 

parama - 2175,73 Eur. Iš kitų rėmėjų gauta finansinė parama – 6866,07 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšos skirtos pagal MK metodiką pakankamai užtikrina ugdymo proceso organizavimą. Pedagogų darbo užmokesčiui taikomas 

vidutinis ir maksimalus darbo užmokesčio koeficientas. Mokyklai aplinkos lėšų skirta pakankamai išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir sodros 

įmokas, apmokėti  sąskaitas už paslaugas ir prekes. Nupirkta pakankamai IT priemonių, kitų ugdymui reikalingų priemonių. Remontuotas, demontuotas 

atnaujintas lauko inventorius skyriuose: Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje pagaminti lauko nameliai vaikams, pagamintas „Pupų namas“ edukaciniams 

užsiėmimams. Nupirktos medžiagos „Ąžuoliuko“ skyriaus pavėsinių remontui. Negauta lėšų įrengti žaidimų aikštelę pradinukams „Ąžuoliuko“ skyriuje. 

Atliktas kapitalinis sanitarinių mazgų  remontas  pagrindinėje mokykloje, sutvarkytas šalia esantis koridorius. Atliktas būtinasis vamzdynų remontas 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje, „Ąžuoliuko“ skyriuje antrame aukšte. Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais,  užtikrinamas mokinių pavėžėjimas. 

Įgyvendindama formaliojo ir neformaliojo švietimo 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, muzikos, kalbų mokyklomis, kitomis rajono mokyklomis, kultūros centru. Vykdant mokinių profesinį švietimą su Kėdainių PRC, Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklomis, Kauno statybininkų rengimo, Kauno maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centrais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Pagal švietimo mainų programą ir mokymosi visą gyvenimą nuostatas įgyvendinant Erasmus+ 

projektą CLEVER daugiašalės mokyklų partnerystės projektą užmegzti ryšiai su aštuoniomis užsienio šalių mokyklomis. 
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I. Prioritetas.  Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

1.  Tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. 

 

1.1. Aktualizuoti ugdymo  turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes. 

Siekiant gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus, Labūnavos pagrindinėje mokykloje buvo koreguojami ilgalaikiai 

teminiai planai, parengtos ir suderintos dalykų ir neformaliojo švietimo  programos, numatytos veiklos ir renginiai, atitinkantys  2018 m. mokyklos 

prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

Metodinės grupės rengė siūlymus ir priėmė susitarimus dėl mokyklos ugdymo plano rengimo. Įgyvendinama mokymosi/ugdymosi pažangos bei 

kuriama individuali mokinių pažangos fiksavimo sistema. 

Parengtas Mokyklos tarybos veiklos planas 2018 m. Numatytos  veiklos ir renginiai, atitinkantys 2018 m. mokyklos numatytus prioritetus, tikslus 

ir uždavinius. Planas apsvarstytas Tarybos posėdyje, priimti bendri susitarimai. Išklausyta mokyklos vadovo veiklos ir finansinė ataskaita, aptarti 

finansiniai  poreikiai ir galimybės. 

Gegužės mėn. VGK posėdyje nutarta pritarti 2018–2019 m. m. pagalbos gavėjų sąrašui. Rugsėjo mėn. posėdyje pritarta mokytojų parengtoms 

individualizuotoms ir pritaikytoms programoms. Atlikti vertinimai Kėdainių ŠPT. Mokykloje vyko VGK posėdžiai dėl SUP mokinių, aptarti jų ugdymosi 

ir lankomumo rezultatai. Specialusis pedagogas ir logopedai sudarė užsiėmimų tvarkaraštį. Pagalba buvo teikiama nenutrūkstamai, užsiėmimai vyko pagal 

patvirtintą grafiką. Pažintinių procesų ir elgesio sutrikimų šalinimas vyko pagal parengtas ir metodinėje taryboje patvirtintas programas. Tačiau dauguma 

tėvų nesidomėjo vaiko kalbėjimo sunkumais, kuriuos reikia lavinti ir namuose, dirbti pagal pateiktas rekomendacijas. 

Vykdyti projektai „Būsimas pirmokas“, „Būsimas penktokas“, siekiant pereinamumo tarp priešmokyklinio,  pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų bei geresnės adaptacijos aukštesnėse ugdymo pakopose.  Atliktas tyrimas „Mokyklos kultūra“. Jo rezultatai pristatyti išplėstiniame metodinės 

tarybos posėdyje. Vyko mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo analizuojami ugdymo rezultatai, aptariama pirmokų, penktokų, devintokų, naujai 

atvykusių mokinių adaptacija, su šia tema atliktų tyrimų rezultatai, numatytos  galimybės mokinių pasiekimams gerinti bei adaptacijos problemoms spręsti. 

Mokykloje atliktas mokinių neformaliojo švietimo poreikių tyrimas, išanalizuota  neformaliojo švietimo veikla. Kiekvienam mokiniui sudarytos 

sąlygos dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje. Mokinių poreikiams tenkinti ugdymo plane skirtos: 5 val. Labūnavos, 4 val. Pelėdnagių „Dobiliuko 

skyriaus pradinių klasių mokinimas ir 5 val. mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą. Atsižvelgiant į mokinių poreikius 5–7 

klasių mokiniams, mokytojai parengė keturias pasirenkamųjų dalykų programas. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų  programos aptartos 

metodinėse grupėse, teiktos tvirtinimui. Nuo spalio mėnesio pagal NVŠ programą pradėjo veikti Futbolo užsiėmimai. 

Mokytojai, vykdydami projektą „Augu Lietuvoje“, vedė  integruotas pamokas netradicinėse aplinkose. Integruotų  mokymosi veiklų įgyvendinimui 

buvo sudarytas lankstus tvarkaraštis. 

Per metus stebėtos 45 įvairių dalykų pamokos 1–10 klasėse. Mokytojai kūrė šiltą, jaukią ir atvirą darbo atmosferą, ragino mokinius aktyviai reikšti 

savo nuomonę, suteikė besimokantiems galimybę pasitikrinti naujas žinias ir įgūdžius. Pamokose nepakankamai laiko buvo skiriama laiko vadybai ir 

planavimui, mokinių vertinimui ir įsivertinimui. Namų darbų užduotys buvo mažai diferencijuojamos. Visose pamokose mokiniai supažindinami su 

mokymosi uždaviniais, tačiau ne visose keliami aiškūs, vertinimo kriterijais pamatuojami mokymosi uždaviniai. Mokytojai pamokose nepakankamai 

aiškiais kriterijais skyrė užduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ar jų grupėms. Stebėta pamokų, kur mokiniai dirba poromis ar 

mažose grupėse (to paties ar skirtingo gebėjimų lygio). Pamokose mokiniams ne visada buvo aišku, koks turi būti veiklos rezultatas. Daugumoje stebėtų 

pamokų buvo taikomas individualus, savarankiškas mokymosi metodas. Didesnė dalis mokytojų (60 proc.) turimas informacines technologijas ugdymo 
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procese taikė, tačiau nepakankamai išnaudojo jų galimybes. Mokomoji medžiaga buvo siejama su mokiniams gerai žinoma aplinka, pateikiant 

gyvenimiškų pavyzdžių. Mokytojams buvo rekomenduojama tyrinėjimui, eksperimentavimui, praktinių įgūdžių ugdymui, projektinio darbo gebėjimams 

ugdyti  9–10 klasėse skirti didesnį dėmesį. 

Siekiant geresnių rezultatų, nuolat buvo analizuoti  ugdymo (si) pasiekimai, ieškota efektyvesnių mokinių skatinamo būdų. 2, 4, 6, 8 klasėse buvo 

vykdyti NMPP, 10 klasėje – PUPP. Vykdytas nacionalinis penkiolikmečių tyrimas. Vykdytų NMPP mokyklos mokinių rezultatai ir pridėtinė vertė panaši 

kaip rajono ir respublikos vidurkis, o 4 klasės - geriausi rajone, tarp geriausiųjų respublikoje. Bendri rezultatai aptarti klasėse, mokytojų taryboje, tėvų 

susirinkimų metu, numatytos priemones rezultatams pagerinti. Rezultatai panaudoti mokymosi spragoms šalinti. Įvertintas parengtų instrumentų mokinio 

asmeninei pažangai matuoti ir fiksuoti efektyvumas. Su individualiais rezultatais mokinių tėvai supažindinti pasirašytinai.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo rajono, respublikos, tarptautiniuose bei Švietimo ir mokslo ministerijos renginiuose,  konkursuose, parodose, žygiuose,  

konferencijose, akcijose. Pasiekė labai gerų rezultatų.  

Organizuotoje rajoninėje pradinių klasių pažintinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvos vandenų gyventojai“ pradinių klasių mokiniai apžvelgė 

Lietuvos žuvų pasaulio įvairovę bei jų reikšmę gamtai, formavo palankaus aplinkai elgesio bei gamtos apsaugos nuostatas. Meninio skaitymo konkursuose  

„Su knyga - per gyvenimą“, „Pavasaris pražydo žodžiais“ pradinukai užėmė prizines vietas. Puikiai pasirodė diktanto ir dailaus rašto konkursuose. Rajono 

švietimo įstaigų pradinio ugdymo 3–4 klasių mokinių protų mūšyje „Mažasis lyderis – 2018“ mokyklos komanda užėmė 1 vietą. Mokiniai dalyvavo 

Konstitucijos egzamine. Trečius metus iš eilės pradinukai laimėjo Konstitucijos egzamino kūrybinį konkursą „Aš ir tu – dar 100 metų kartu“. Pradinukai, 

dalyvaudami įvairiuose respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose įgijo žinių apie Lietuvos valstybingumo šimtmetį. Mokiniai dalyvavo tarptautiniuose 

konkursuose: „Kengūra“, „Kalbų kengūra“, „Olympis”, SEU olimpiada „Dramblys“. „Matematikos ekspertas 2018“. Tarptautiniame konkurse „Kengūra“ 

respublikoje laimėta 1 vieta, Kėdainių rajono 4 klasių matematikos olimpiados konkurse „Geriausias matematikas” laimėtos 2 ir 3 vietos.  Nacionaliniame 

projekte „Sveikos gyvensenos abėcėlė“ ketvirtoko istorija atspausdinta knygoje „ Marsiečio abėcėlė“. 2–3 klasių mokiniai dalyvavo programoje „Mokėk 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2018“. (Daugiau laimėjimų pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos ataskaitoje). 

5–10 klasių mokiniai taip pat dalyvavo konkursuose „Kengūra“, „Kalbų kengūra“, Kėdainių rajono matematikos 5–6 klasių olimpiadoje, dailiojo 

rašto 5–6 klasių  konkurse. Priešgaisrinės apsaugos piešinių konkurse ,,Aš žinau taisykles, o tu?“ dalyvavo atrinkti darbai iš 5, 8 klasių. Tikybos mokytoja 

su mokiniais dalyvavo konferencijoje ,,Sveika, malonėmis apdovanotoji“ Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijoje, kalėdinio – kūrybinio dailyraščio konkurse 

,,Geroji žinia“. Suorganizuota mokyklinė konferencija ,,Garsas“. 

Organizuotos sportinės veiklos: ,,Žiūrėk krepšinį blaiviomis akimis“, Šaškių varžybos ,,Be pykčio“, krepšinio turnyras 3x3 su Nevėžio 

krepšininkais. Ženklūs pasiekimai rajoninėse sportinėse varžybose. (Daugiau laimėjimų pagrindinio ugdymo metodinės grupės veiklos ataskaitoje). 

Bibliotekoje nauji skaitytojai buvo supažindinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Pateiktos mokytojams vadovėlių ir mokymo priemonių 

anketos pagal dalykų mokytojų pageidavimus. Mokiniai teikė užklausas renkantis informaciją, ją tinkamai naudojo. Išmoko rasti, atsirinkti, įvertinti, 

sisteminti rastą informaciją, gavo kvalifikuotą pagalbą rinkdamiesi literatūrą. Mokiniai ir mokytojai buvo aprūpinti metodine literatūra, vadovėliais ir 

įvairiomis mokymo priemonėmis.  

Mokykloje profesinis orientavimas vykdomas pakankamai aktyviai, mokiniai gauna pakankamai informacijos, kaip planuoti savo karjerą, išsamiai 

teikiama informacija, kur ieškoti informacijos renkantis profesiją. Apie tolesnio mokymosi galimybes, profesijų pasirinkimą supažindinti SUP turintys 

mokiniai. 9–10 klasių mokinai lankėsi Kėdainių, Kauno, Ukmergės profesinio rengimo centruose. 

Mokiniai ir tėvai  gavo reikalingą  individualią psichologinę pagalbą problemoms spręsti, taikant tiesioginio poveikio būdus arba esant 

sudėtingesniems atvejams, pasiūlymą kreiptis į pedagoginę  psichologinę tarnybą ar kitus specialistus. Susitarta dėl mokymosi pagalbos mokiniui 
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organizavimo. Su mokytojais išsiaiškintos naujų mokinių adaptacijos problemos ir aptartos priemonės joms spręsti. Svarstyta mokinių mokymosi 

motyvacija, santykiai su mokytojais, mokinių elgesio problemos. Aptarti individualūs atvejai. Išanalizuotas būsimų pirmokų ir penktokų pasirengimas 

mokyklai. Mokyklos psichologai teikė mokiniams individualią pagalbą, vyko pokalbiai su tėvais, konsultacijos su mokytojais. Psichologo konsultacijose 

svarstytos mokinių mokymosi motyvacijos stoka, santykiai su mokytojais ir kitais mokiniais, elgesio problemos. Aptarti individualūs atvejai. Sumažėjo  

mokinių elgesio, bendravimo ir kt. problemos, pagerėjo mokinių socialiniai įgūdžiai. Mokykloje sukurta  palanki ugdymui(si), saugi aplinka, skatinanti 

pasitikėjimą ir pagarbą, veikimo laisvę ir visų bendradarbiavimą.  

 „Ąžuoliuko“ skyriaus ugdytiniai dalyvavo sveikatos projektuose. Vaikai įgijo žinių ir gebėjimų  įvairiomis, sveikatą tausojančiomis temomis. 

Susipažino su sveika mityba. Savaitėje „Be patyčių“ vaikai įgijo žinių apie žalingų įpročių žalą.  Dalyvaujant tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ 

pagerėjo vaikų tarpusavio santykiai, socialiniai gebėjimai. Mokiniai įgijo pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. 4–6 metų vaikams vyko 

„Zumba kids“ treniruotės. Vaikai linksmai ir energingai treniravosi, atliko nesudėtingas, jų amžiaus tarpsniui pritaikytas šokių choreografijas. Vykdant 

tarptautinį projektą C.L.E.V.E.R. (Children Learn English Very Easily and Rejoyce)  3–7 metų mokiniai buvo mokomi anglų kalbos, bendravo  su kitų 

šalių vaikais tiesioginių telekonferencijų metu. Vaikai mokėsi anglų kalbos lengvai ir žaismingai, gamino įvairias priemones, bendravo  su kitų šalių 

vaikais tiesioginių konferencijų metu. Žaisdami  išmoko dainelių ir žaidimų anglų kalba. Vyko tiesioginiai pokalbiai per Skype programą.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimas vyko nuolat, buvo aprašoma ir aptariama su tėvais du kartus per metus. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje buvo organizuotos individualios psichologo, logopedo ir spec. pedagogo  konsultacijos mokiniams ir tėvams. 

Aptartos individualios ugdymo problemos ir galimybės su grupių, klasių mokytojais. Pagal vaikų poreikius, atitinkamai parinkti ir pritaikyti ugdymo 

metodai, sudarytos sąlygas vaikų integracijai į ugdymo procesą. Individualūs pokalbiai su naujai atvykusių vaikų tėvais padėjo geriau įsitraukti į visą 

ugdymo procesą Organizuoti anglų kalbos užsiėmimai 5–6 metų vaikams. Sudarytos sąlygos kokybiškam mokinių poreikių tenkinimui, kalbinių gebėjimų 

ugdymui. Susitikimuose su priešmokyklinės grupės tėveliais ir vaikais vyko glaudus bendradarbiavimas su šeima, kuris padėjo tėvams įgyti žinių ir 

patirties, kaip padėti vaikui adaptuotis mokykloje. Sudarytos sąlygos priešmokyklinės grupės vaikams padėti adaptuotis mokykloje. Mokiniams sudarytos 

sąlygos dalyvauti bent vienoje nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje programoje, kuri skatina sveiką gyvenseną. Mokiniai formavosi pozityvų požiūrį į 

save, asmens saugą, mokėsi pasirinkti veiksmingas priemones, mažinančias grėsmes ir pavojus arba padedančias jų išvengti. Pravestas renginys „Vaikų 

žemė“, kurio metu pagamintas bendras darbas ,,Apkabink žemę gerais darbais“. Vaikai įgijo žinių apie ekologiją, ugdė įgūdžius dirbti grupėje. Buvo 

sudarytos sąlygos socialių įgūdžių ugdymui. Vyko nuoseklus praktinių, socialinių ir vertybinių įgūdžių ugdymas, integruojant „ Zipio draugai“ programas. 

Mokiniai formavosi pozityvų požiūrį į save, asmens saugą, mokėsi pasirinkti veiksmingas priemones, mažinančias grėsmes ir pavojus arba padedančias 

jų išvengti. Sudarytos sąlygos socialių įgūdžių ugdymui. 

Nociūnų skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių ugdytiniai, mokiniai dalyvavo projektuose, rajoniniuose konkursuose, konferencijose. 

Skyriuje tęsiamos mokyklos ir puoselėjamos senosios lietuvių tautinės tradicijos. Vyko glaudus bendradarbiavimas su Josvainių gimnazijos Skaistgirių 

skyriaus mokiniais. Skyriuje surengtos dailės ir technologijos darbelių parodos. Vyko netradicinės  pamokos lauke, bibliotekoje, Nociūnų bendruomenės 

centre, Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriuje. Skyriaus mokytojos vykdė pasaulinę pilietinę akciją „Lietuvis – lietuviui“, skirtą Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti, dalyvavo projektuose: „Čiulbėkit, paukšteliai, mylimoj šalelėj“, „Kaip surasti Lietuvą 2018“. 

 

1.2. Uždavinys. Kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką. 

Mokytojų tarybos posėdyje susitarta dėl mokymosi metodų, paremtų aktyviu mokinių mokymuisi, taikymo. Mokykloje stebėta ir įvertinta, kokie 

aktyvūs mokymosi metodai taikomi pamokose. Stebėtose pamokose mokytojai išlaiko logišką ir nuoseklią pamokos struktūrą. Didesnę pamokos dalį vis 



9 

 

dar vyksta mokymas ir nėra aktyvinančių mokinius mokymo metodų įvairovės. Mokiniai geba susirasti reikiamos informacijos ir ją tinkamai naudoti. 

Daugumoje stebėtų pamokų buvo taikomas individualus savarankiškas mokymosi metodas. Mokomoji medžiaga siejama su mokiniams gerai žinoma 

aplinka, pateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, tačiau tyrinėjimui, eksperimentavimui, praktinių įgūdžių ugdymui, projektinio darbo gebėjimams ugdyti  9-

10 klasėse reikėtų skirti didesnį dėmesį. Tai aptarta 1-4 kl., 5-10 kl. 1-10 kl. mokytojų tarybos posėdyje. Įvertinta ar ir kaip tikslingai taikomos informacinės 

technologijos pamokose. Turimos  informacinės technologijos nėra pakankamai išnaudojamos ugdymo procese. Dauguma mokytojų (80 proc.) tinkamai 

taiko IKT siekdami pamokos uždavinių, atsižvelgdami į mokomojo dalyko specifiką, mokinių pasirengimą. Informacinės technologijos keičia mokymosi 

galimybes, todėl reikėtų papildomai metodinių užsiėmimų mokytojų informaciniam raštingumui tobulinti.  

Daugiau kaip 95 proc. dalykų, pradinių klasių mokytojų, klasių auklėtojų vykdė ugdomąją veiklą kitose edukacinėse aplinkose: bibliotekoje, 

skaitykloje, gamtoje, muziejuose, kultūros centruose, edukacinėse išvykose, kt. Ugdymas netradicinėse aplinkose buvo numatytas ilgalaikiuose planuose. 

Pradinių klasių mokytojai pamokas vedė įvairiose edukacinėse aplinkose. J. Vaitiekūnienė pravedė edukacines pamokas Arnetų namuose ir netradicinėje 

aplinkoje „Oi, tas runkelio saldumas“. E. Junčienė pravedė netradicines – edukacines pamokas „Nariuotakojai“, Pelėdnagių bendruomenės centre „Graži 

ponia pelėda“, Anykščių „Arklių muziejuje“ „Prakalbink molį“, Arnetų namuose „Skudurinukė“, vaško žvakelių gaminimas. D. Dovydavičiūtė organizavo 

edukacinę, pažintinę 1 ir 2 klasės mokinių išvyką į Pelėdnagių bendruomenės centrą, 2 klasės mokinių išvyka pas ūkininką J. Raižį, edukacinį užsiėmimą 

„Ūkininko labas rytas“. A. Urbonavičienė - išvyka į miškininko ir ornitologo V. Naruševičiaus sodybą, išvyka į Pelėdnagių kaimą. J. Taujanskienė kūrė 

edukacinę aplinką sporto salėje – sukūrė taikinius ant sporto salės sienų, šokinėjimo klasę savo klasėje, organizavo išvyką į Tradicinių amatų centro veiklą 

„Margučių marginimas vašku“, pravedė integruotos dienos veiklas – „Prie senojo M. Daukšos ąžuolo. Babėnų šile“. L. Ilevičienė vedė pamokas Kėdainių 

rajono savivaldybės M. Daukšos viešosios bibliotekos, Pelėdnagių filiale ir  Pelėdnagių bendruomenės centre.  2-3 klasių mokiniams kūno kultūros 

pamokos vyko Kėdainių Sporto centro baseine. Pradinių klasių mokytojai, atsižvelgdami į mokinių poreikius ir galimybes aptarė ir koregavo bendrąjį 

2018-2019 m. m. ugdymo planą, pateikė savo pasiūlymus mokyklos vadovams. Skatinant mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, 

atsakomybę buvo organizuojamos netradicinės dienos: Renkamės mokyti, Tolerancijos diena, Kalėdinė popietė, Kūrybinės dirbtuvės (Kaziuko mugė). 

Organizuotos atvirų pamokų vedimas, stebėjimas ir aptarimas. 

Analizuota ir įvertinta, kaip  naudojamos ir kuriamos mokyklos aplinkos ugdymo proceso įvairinimui. Dailės mokytoja kartu su mokiniais kuria 

projektus, dekoruoja mokinių/vaikų darbais klasių ir bendras mokyklos erdves.  

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo bendros veiklos organizuotos bei stebėtos „Ąžuoliuko“ skyriuje, aptartos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės metodiniuose pasitarimuose, sėkmingos veikos aptartos dviejuose mokytojų tarybos posėdžiuose. Nociūnų skyriaus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo netradicinėse veiklose lauke, bibliotekoje, Nociūnų bendruomenės centre, Kėdainių kultūros 

centro Nociūnų skyriuje. Ugdytiniai noriai veikė ir mokėsi, susipažino su įvairiomis priemonėmis, su kuriomis galėjo naudoti tyrinėjimo metodą įvairioje 

veikloje – vandens, sniego, gamtos reiškinių tyrinėjimą kasdieninėje veikloje. „Dobiliuko“ skyriaus priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai dalyvavo 

edukacinėje pamokėlėje-pasakėlėje „Smuiko raktelis“ Kėdainių muzikos mokykloje. Dinamiška aplinka didino mokinių motyvaciją, skatino kūrybiškumą.  

 Sudarytos ir suderintos neformaliojo švietimo programos. Skirstant neformaliojo švietimo valandas, atsižvelgiama į mokinių poreikius ir polinkius. 

Birželio mėnesį atliktas tyrimas apie mokinių poreikius NŠ, atsižvelgta į mokinių poreikius: pradėjo veikti naujas futbolo, informatikų būreliai. Nepavyko 

organizuoti šaulių būrelio, bet planuojamas 2019 metais. Rugsėjo mėnesį atlikta NŠ programų analizė. Būrelių vadovams pateiktos konkrečios 

rekomendacijos. Sudarytas ir  suderintas patogus NŠ tvarkaraštis, pritaikytas prie mokinių pavėžėjimų namo. 

Mokiniai šviečiami, skatinama ieškoti informacijos įvairiuose informavimo šaltiniuose. Mokiniai susipažino su LDB barometru, darbo biržos 

veikla, tinklalapiu, jos teikiamomis paslaugomis, lengviau orientuojasi darbo rinkos pasiūloje. Atliktas tyrimas „Kaip mokiniai apsisprendžia dėl tolesnio 
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mokymosi baigus mokyklą?“, aptartas 10 klasės mokinių tolesnio mokymosi pasirinkimas. Informacija profesinio švietimo klausimais kaupiama 

bibliotekoje. Mokyklos bendruomenės nariai naudojasi sukaupta medžiaga, ji nuolatos atnaujinama. Bibliotekoje mokiniams buvo sudarytos didesnės 

literatūros pasirinkimo galimybės. Buvo organizuojamas naujų grožinės bei ugdymo procesui reikalingos literatūros leidinių gavimas ir jų sąrašo 

pateikimas mokytojų kambaryje bei bibliotekos stende. Parengtos naujai gautų leidinių parodos bibliotekoje.  

Apie ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką rodo mokinių aktyvus dalyvavimas mokyklos gyvenime. Rugsėjo mėnesį 

išrinkta nauja, aktyvi mokinių taryba numatė savo veiklos kryptis, numatė gaires kitiems metams. Mokinių tarybos nariai teikė siūlymus dėl netinkamo 

kai kurių mokinių elgesio ir jų gerinimo būdų, neformaliojo ugdymo gerinimo galimybių. Mokiniai aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime. Talkino 

rengiant „Sėkmės pamokas“, „Savaitę be patyčių“, Sveikatinimo dieną, Kalėdinį renginį. Mokyklos taryba, norėdama skatinti mokinius siekti geresnių 

ugdymosi rezultatų, didinti mokymosi motyvaciją, iniciavo stendo „Mūsų gabiausieji pradinukai“ darželio patalpose parengimą.  

Visus metus vertinta mokyklos aplinka dėl atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams. Mokyklos tarybos pritarimu 

patvirtinta vadovėlių, laikraščių, kitų mokymo priemonių 2018-2019 m. m. įsigijimo tvarka. Buvo pateikti pasiūlymai ir pageidavimai dėl vadovėlių, 

padalomosios medžiagos ir kitų mokymo priemonių įsigijimo ir priimti bendri susitarimai. Parengtas kabinetų, klasių, grupių apžiūros tvarkos aprašas, 

tačiau 2018 metais nebuvo vykdoma kabinetų apžiūra. Mokymo priemonių bei ugdymo aplinkos gerinimo reikalingumas buvo paliktas 

kabineto/klasės/grupės vadovo įsivertinimui. Mokytojai naudojo ir savo sukurtas mokymo priemones, kurios buvo aptariamos metodinėse grupėse. 

Bendras pristatymas nebuvo vykdomas. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, skyrių ūkvedžiai numatė prioritetinius darbus ugdymo aplinkos bei higienos 

įgūdžių gerinimui. Ūkinės veiklos planai aptarti administraciniuose pasitarimuose, įvertintos bei numatytos lėšos jų įgyvendinimui, numatyti pagrindiniai 

darbai ugdymo aplinkai gerinti bei higienos trūkumams šalinti. Aptartos lauko įrengimų vertinimo, kurį atliko samdyta akredituota įmonė, išvados. 

Įvertintos galimybės savo darbo jėga pašalinti numatytus trūkumus, atlikti remonto darbus ar ieškoti paslaugos tiekėjo. Įrengtas projektorius antroje klasėje, 

nupirktas televizorius mokytojų kambariui, atnaujinta dalis kompiuterių ir monitorių IT kabinete. Įsigyta kitų mokyklos ugdymo aplinkai ir kitoms erdvėms 

reikalingų priemonių, atnaujintos mokyklos ir jos aplinkos erdvės. Atnaujinti suolai pirmai klasei pagrindinėje mokykloje,  atliktas kapitalinis sanitarinių 

mazgų  remontas  pagrindinėje mokykloje, sutvarkytas šalia esantis koridorius. Atliktas būtinasis vamzdynų remontas Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje, 

„Ąžuoliuko“ skyriuje antrame aukšte. Atnaujinti dienos šviesos šviestuvai Nociūnų skyriaus ir „Ąžuoliuko“ skyriaus grupėse, koridoriuje, mokyklos 

koridoriuje prie valgyklos, II aukšto fojė. Atliktas matematikos kabineto ir ,,Ąžuoliuko“ skyriaus koridoriaus kapitalinis ir kosmetinis virtuvės remontas 

Nociūnų skyriuje, bei kitose mokyklos ir skyrių patalpose pagal būtinybę. Atnaujintas minkštasis inventorius ir indai maisto gamybai. Suremontuotas 

vandens įvadas Nociūnų skyriuje, įrengtas apšvietimas „Ąžuoliuko“ skyriaus teritorijoje. Nupirkta skarda ir mediena „Ąžuoliuko“ skyriaus pavėsinių 

remontui ir persirengimo spintelės penktos klasės mokiniams. Negauta lėšų įrengti žaidimų aikštelę pradinukams „Ąžuoliuko“ skyriuje. Kartu su 

pedagogais, tėveliais atnaujintos, keičiamos aplinkos, siekiant organizuoti ugdomąją veiklą kitose edukacinėse aplinkose: Sveikatingumo takas 

„Ąžuoliuko“ skyriuje, pasodinti vaismedžiai ir vaiskrūmiai seno sodo vietoje. Remontuotas, demontuotas atnaujintas lauko inventorius skyriuose: 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje pagaminti lauko nameliai vaikams, pagamintas „Pupų namas“ edukaciniams užsiėmimams. „Ąžuoliuko“ skyriuje 

pagamintos naujos priemonės vaikų vaidinimams. Siekiant turtinti edukacinę mokyklos aplinką, mokyklos tarybos inicijuotas 2% paramos mokyklai 

rinkimas, skatinant visus bendruomenės narius, mokinių tėvelius, socialinius partnerius.  

Mokyklos mikroklimato, mokinių savijautos, patyčių paplitimo mokykloje tyrimai aprodė, kad mokyklos bendruomenė palankiai vertina 

mikroklimatą. Mokykloje kuriama saugi ir palanki ugdymuisi aplinka. Mokiniai supažindinti su mokyklos vidaus darbo taisyklėmis, mokinių teisėmis ir 

pareigomis, važiavimo mokykliniu autobusu taisyklėmis pasirašytinai. Konfliktinius atvejus fiksavo socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Individualių, motyvacinių pokalbių su mokiniais metu sumažėjo mokinių elgesio, bendravimo ir kt. problemos, pagerėjo mokinių socialiniai 
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įgūdžiai.  Klasių auklėtojai kas mėnesį teikė informaciją tėvams. Vyko nuolatinė pamokų lankomumo kontrolė ir analizė. Pradėtas pildyti 5-10 klasių 

mokyklos lankomumo apskaitos žurnalas, kuris palengvino pamokų lankomumo stebėjimą. Dėl didelio praleistų pamokų kiekio atskirai analizuotas 

gruodžio mėnesio 9 klasės mokinių lankomumas, jo priežastys bei gerinimo galimybės. Vykdyta į pamokas vėluojančių mokinių kontrolė. Klasių 

auklėtojai aptarė priežastis su į pamokas vėluojančiais mokiniais, informuoti tėvai. Mokiniai tvarkingai dėvėjo uniformą. Kas mėnesį vyko uniformų 

dėvėjimo žymėjimas, kurį atliko išrinkti mokinių tarybos nariai. Informacija susisteminta „Mokinių taisyklių pažeidimų lentelėje“. Sudarytas mokyklos 

socialinis pasas. Gauti statistiniai duomenys apie mokinių šeimų socialinę padėtį padėjo geriau pažinti šeimas. Sklandus ugdytinių pavėžėjimo mokykliniu 

autobusiuku koordinavimas, sudarė sąlygas mokiniams per trumpesnį laiką atvykti į mokyklą ir grįžti po pamokų. Pagrindinio ugdymo metodinėje grupėje 

išdiskutuotos ir parengtos mokinių elgesio taisyklės. Laminuotos taisyklės patalpintos visų kabinetų ir klasių stenduose. 

Įgyvendinant 2018 m. sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje veiklos planą buvo siekiama, gerinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, 

nagrinėjant psichoaktyvių medžiagų poveikį sveikatai, teikiant žinių apie užkrečiamąsias ligas, taikant prevencines priemones prieš traumas ir kt.. Buvo 

patikrinti ir suformuoti pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 reikalavimus. Sudaryti fizinio pajėgumo grupių 

sąrašai kūno kultūros mokytojui padėjo užtikrinti saugų ir efektyvų fizinio aktyvumo krūvių paskirstymą tarp mokinių pamokų metu. Į varžybas buvo 

išleidžiami vaikai, atsižvelgus į gydytojo rekomendacijas sveikatos pažymos formoje. Infekcinių susirgimų šiais metais nebuvo. Labūnavos pagrindinėje 

mokykloje ir jos skyriuose buvo vykdomi įvairūs sveikatingumo projektai, renginiai, valandėlės, kurie ugdė vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus darželinukai ir mokyklos 1 klasės mokiniai dalyvavo renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 

Kėdainiuose“. Mokykloje organizuota dieninė vasaros poilsio stovykla 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą „Vaikystės šypsena“. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje organizuotas projektas „Šeima tai vieta, kur gyvena laimė“. Siekiant sustiprinti bendruomenės narių norą sportuoti, 

sveikai gyventi, dalyvauta respublikinėse akcijose: „Apibėk mokyklą“, „Judrumo savaitė“, „Vasaris-sveikatingumo mėnuo“, „Darom 2017“. Laimėtas ir 

įgyvendintas sveikatos projektas „Buvimas kartu gydo 2“, kur organizuoti užsiėmimai įstaigos bendruomenei dvasinės ir psichinės sveikatos stiprinimo 

klausimais. Pravesti renginiai mokiniams: „Geriausio šaškininko rinkimai“, „Penkiakovės varžybos“. „Ąžuoliuko“ skyriuje buvo kuriama ir gražinama 

įstaigos aplinka, vaikais mokėsi rūpintis augalais. Priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo respublikiniame   projekte „Nežinau kada pumpuras gimsta, 

gilėj ąžuolas miega žinau“, kuriame dalyvavo Lietuvos darželiai „Ąžuoliukas“. Vaikais mokėsi prižiūrėti medelius. Parinko vietą naujam medeliui, 

pasodino ir juo rūpinosi. Akcijos „Darom 2018“ metu „Ąžuoliuko“ kiemelyje vaikai gamino darbelius iš buitinių atliekų „Neišmesk, pradžiugink draugą“, 

tvarkė ir gražino aplinką, išmoko rūšiuoti buitines atliekas. „Ąžuoliuko“ skyriuje organizuotos kūrybinės vaikų parodos įstaigoje, projektai, pramogos – 

leidžiančios pasireikšti vaiko saviraiškai. Piešinių parodos „Žiemos išdaigos“, „Margučių spalvos“, „Paukšteliai žiemą“, „Dėžutė su linkėjimais mieliems 

seneliams“ ir kt. Buvo kuriama ir gražinama įstaigos aplinka. Plėtėsi vaikų meninė, socialinė kompetencijos. Parengtas nuotraukų stendas projekto 

C.L.E.V.E.R. „Gražiausios veiklų akimirkos“, darželio koridoriuje. Visa darželio bendruomenė supažindinta su veiklomis ir akimirkomis iš susitikimų su 

projekto partneriais. Pagerėjo vaikų ir pedagogų tarpusavio santykiai, vaikai susipažino su sveika mityba. Vyko glaudus bendradarbiavimas su šeima, 

socialiniais partneriais. 

 

1.3. Uždavinys. Stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą 

mokiniams. 

Birželio mėnesį parengtas ugdymo plano projektas, kuris išanalizuotas metodinėse grupėse bei pristatyti siūlymai mokytojų taryboje. Rugpjūčio 

mėnesį ugdymo planas projektas aptartas Mokyklos taryboje, suderintas su Savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus Vedėju ir pristatytas Mokytojų 

tarybos posėdyje. 
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 2018 m. vasario mėnesį, visuotinio susirinkimo metu mokyklos tarybos nariams ir mokinių tėveliams buvo pristatyta nauja smurto prevencijos 

programa „Savu keliu“, kuri padeda užtikrinti mokinių saugumą mokykloje, gerus santykiai tarp mokinių, tarp mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos 

darbuotojų. 

 2018 m. birželio – rugpjūčio mėn. atliktas tyrimas dėl neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo 5-10 klasėse. Ieškota NVŠ programų pasiūlos 

ir galimybių, kurios patenkintų visus mokinių poreikius. Išaiškėjo poreikis IT būreliui, futbolo, šaulių būreliams. Futbolo būrelis pagal NVŠ programą 

pradėjo veikti nuo spalio mėnesio. 

 Teikiami siūlymai mokinių skatinimo ir drausminimo bei tėvų informavimo tvarkai. Sudaryta darbo grupė, kuri darbą tęs iki 2019 vasario mėn.  

 Aptarti ir palyginti mokinių įvertinimų rezultatai, daroma mokinių pažanga, numatytos darbo formos su gabiaisiais ir motyvacijos stokojančiais 

mokiniais, pasidalinta gerąja patirtimi. Analizuojama mokinių individuali pažanga, identifikuojant mokinių gebėjimus, aiškinantis jų nuolatines nesėkmes, 

mokymosi motyvacijos ir elgesio sutrikimus, remiantis mokinio individualios pažangos fiksavimo lapais. Sistemingas mokymosi pažangos aptarimas su 

mokiniais, jų tėvais, padėjo pasiekti mokiniams geresnių ugdymosi rezultatų tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo lygmenyje. Klasių auklėtojai numatė 

veiklas, skatinančias tinkamus ugdytinių tarpusavio santykius. Pasitaikė atvejų, kad auklėtojai laiku neužpildydavo veiklų elektroniniame dienyne. 

 Spalio mėnesį, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose bei mokytojų tarybos posėdyje buvo aptartas švietimo pagalbos teikimas specialiųjų poreikių 

ugdytiniams. Tai aktualu ir įvertinus  NMPP rezultatus, išanalizavus mokinių savijautos rodiklius. Švietimo pagalbos specialistai įpareigoti numatyti 

konkrečias veiklas mokinių savijautai mokykloje bei individualiems ugdymo pasiekimams gerinti. Pastebėta, jog specialiųjų poreikių mokiniai pasiekia 

geresnių mokymosi rezultatų, įgyja daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, moka praktiškai taikyti įgytas žinias. 

 Vaikams teikiama spec. pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pagalba pagal patvirtintą grafiką. Išnaudojamos UP galimybės. 

Tenkinami tėvų ir mokinių ugdymosi poreikiai. Spec. pedagogas konsultuoja taip pat ir mokytojus, rengiant pritaikytas bei individualizuotas programas, 

dėl individualios pagalbos pamokų metu, informuoja apie ugdytinių pasiektus rezultatus. Su klasės auklėtojais aptaria vaikų kalbos ir komunikacijų bei 

pažintinius procesus. Dėl glaudaus socialinio pedagogo bendradarbiavimo su mokinių tėvais, sumažėjo probleminio elgesio atvejų mokykloje, sustiprėjo 

vaiko socialinis tinklas. Taip pat vyksta komandinis darbas su klasių vadovais, pedagogais sprendžiant mokinių problemas, susijusias su emocijomis, 

elgesiu, lankomumu ir mokymusi, jų analizavimas ir šalinimas. Sveikatos priežiūros specialistė nuolat teikia sveikatinimo veiklos metodines 

rekomendacijas mokytojams, auklėtojams, tėvams. Organizuoja renginius sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. Birželio mėn. atliktas tyrimas 

dėl pagalbos teikimo efektyvumo. Rezultatai tyrimo pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-13. Gruodžio mėn. atlikta SUP mokinių apklausa apie 

pagalbos specialistų, mokytojų pagalbos teikimą, intensyvumą. 

 Mokyklos bendruomenė aktyviau įsijungia analizuojant mokinių mokymo(-si) problemas ir priimant sprendimus. Kryptingai vykdomas taikomų 

prevencinių priemonių veiksmingumo vertinimas.  

Vaiko gerovės komisija atlieka mokinių mokymosi lūkesčių, gabių ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo, pagalbos mokiniui teikimo 

efektyvumo, psichologinio klimato tyrimus. Tobulinama veikla identifikuojant mokinių gebėjimus, mokymosi, motyvacijos ar elgesio sutrikimus. 

Vykdomas taikomų prevencinių priemonių veiksmingumo vertinimas. 

Spalio ir lapkričio mėnesiais vyko ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos, 1, 5 klasių ir naujai į mokyklą atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimai. Mokytojai stebėjo  ir analizavo mokinių ugdymosi veiklą, bendravimą pamokose, tarpusavio santykius kitose mokyklos erdvėse,  

planavo tolimesnį darbą šioje klasėje. Metodinio pasitarimo metu dalykų mokytojai, klasės auklėtoja  išsakė savo pastebėjimus, aptarti mokinių ir jų tėvų 

apklausos rezultatai.   
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Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinėse grupėse paruošta ir naudojama efektyvi vaikų vertinimo sistema, brandumo nustatymas 

ruošiantis į mokyklą. Taip suteikiama tikslinė informacija tėvams.   

„Ąžuoliuko“ skyriuje nuolat vyksta bendradarbiavimas su šeima. 2018 m. balandžio mėnesį, „Bitučių“ grupėje vyko atvirų durų dienos, kurių metu 

tėvai turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti su būsimų pirmokų mokytoja. Visus metus vyko bendradarbiavimas tarp tėvų, auklėtojos ir logopedo. 

„Dobiliuko“ skyriuje rugsėjo mėnesį buvo organizuojami pranešimai-konsultacijos tėvams apie vaikų adaptaciją, vertinimą, brandumo mokyklai 

nustatymą tėvų susirinkimų metu, vykdant individualius pokalbius. Organizuoti individualūs pokalbiai įgalino tėvus suteikti vaikui pagalbą namuose. 

Užtikrinta pagalba atsižvelgiant  į individualius  vaiko poreikius. Balandžio mėnesį vyko atvira veikla: dramos būrelio ir Katinėlių grupės spektakliai skirti 

teatro dienai. Skaityti pranešimai mokinių tėvams: „Mokymas – tai tik vienas lapelis to, ką vadiname auklėjimu“, „Vaikų savivertė. Savęs vertinimas“. 

Klasių ir grupių mokytojų glaudus bendradarbiavimas skatina tėvų pagalbą ugdant vaikus. 

Nociūnų skyriuje tobulėjo pamokų ir veiklos organizavimas. Ugdymo turinys buvo pritaikytas pagal ugdytinių kompetencijas, gebėjimus ir patirtį. 

Vasario mėnesį kūrė nesudėtingus projektus, juos pristatė draugams, tėveliams, įstaigos bendruomenei. 

Pradinių klasių metodinėje grupėje aptartos naujovės, pasidalinta gerąja darbo patirtimi. Naujovių aptarimas ir įgytų žinių sklaida metodinėje 

grupėje grįžus iš kvalifikacinių renginių: Pranešimai: „Tėvai - vaikai - mokytojas: sėkmė kartu“, “Dosni obelis”, “Mūsų vertybės”, “Mąstyk. Suvok. 

Patirk.”, „Menininkais esame mes gimę. Ar tikrai?“, „Mokinių savęs vertinimas“. Vaikų folkloro ansamblio „Pėdelis“ veikla. „ Refleksijos kaip grįžtamojo 

ryšio taikymas praktinėje veikloje fiksuojant mokinių pasiekimus, pažangą ir vertinimą“.  Rajoninė konferencija “Ekologinis ugdymas Kėdainių r. švietimo 

įstaigose.  

„Ąžuoliuko“ kiemelyje įrengtas sveikatingumo takas, pagamintos priemonės žaidimams lauke.  

2018 m. „Dobiliuko“ skyriuje vyko projektas „Buvimas kartu gydo“. Tėvų įgytos žinios su psichologu V. Arvasevičiumi  padeda tėvams,  vaikams 

siekti akademinės ir socialinės pažangos.  

Vyko glaudus bibliotekininkės bendradarbiavimas su pradinių klasių, dalykų mokytojais, klasių vadovais, taip pat su Nociūnų, „Dobiliuko“, 

„Ąžuoliuko“ skyrių  mokytojais, auklėtojais  užsakant vadovėlius, mokymo, ugdymo  priemones. Dalyvaujant rajoniniuose renginiuose bei 

bendradarbiaujant su Kėdainių miesto, rajono mokyklų bibliotekininkais, patobulintos kompetencijos, įgyta naujų žinių. 

KU koordinacinė grupė bendradarbiaudama su Kėdainių  profesinių mokyklų atstovais, Kėdainių darbo birža,  Kauno profesinių mokyklų atstovais 

nuolat teikia naujausią informaciją klasių auklėtojams apie karjeros ugdymą. Integruojant karjeros ugdymą į būrelio veiklą, buriama  mokyklos 

bendruomenė, skatinamos  kultūrinės iniciatyvos.  

Visus metus, visų skyrių pedagogai, siekiant aukštos dalykinės ir vadybinės kompetencijos, aktyviai dalyvavo įvairiose kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose. 

 

1.4. Uždavinys. Tobulinti mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. 

Birželio ir spalio mėn. vykusiuose mokytojų tarybos posėdžiuose „Dėl ugdymo turinio individualizavimo, diferencijavimo, įsivertinimo,  vertinimo 

ir kiekvieno vaiko pažangos“, „Dėl vertinimo ir įsivertinimo svarbos asmens augimui“, „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo“ 

analizuotas, patobulintas ir aptartas mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo tvarkos aprašas. Mokytojai 

nusimatę ir supažindinę mokinius su savo dėstomo dalyko vertinimo kriterijais, tačiau pamokose nepaliekama arba paliekama per mažai laiko įsivertinimui 

ir vertinimui. Nėra taikomi veiksmingi išmokimo stebėjimo, patikrinimo būdai. Ne visose pamokose išmokimo vertinimas pakankamai aiškus mokiniams.. 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimas vyksta nuolat, fiksuojamas  du kartus metuose. „Ąžuoliuko“, Pelėdnagių „Dobiliuko“ 

skyriuose parengti vaikų pasiekimų aprašai  leido  numatyti kokybišką ugdymo procesą. Spalio mėn. priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai supažindinti su 

„Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“. Tėvai susipažino su ugdymo turiniu, galimybėmis parengti vaikus sėkmingam mokymuisi pirmoje klasėje. 

Išnaudotos elektroninio dienyno teikiamas galimybės bendravimui ir bendradarbiavimui, skatinimui ir informavimui. Teikta savalaikė informacija apie 

organizuojamus renginius, susirinkimus. Ugdytiniai apdovanojami padėkos raštais. Nociūnų skyriuje kartą per du mėnesius su ugdytiniais aptarti jų 

pasiekimai ir problemos. Ikimokyklinio amžiaus vaikus vertinta pagal 18 ugdymo sričių, priešmokyklinio amžiaus vaikai pagal 5 ugdymo kompetencijas. 

Tėveliai supažindinti su vaikų pasiekimais, ugdymo sritimis. Kaupti individualūs vaikų aplankuose darbeliai, nuotraukų pavyzdžių, kurie atspindėjo vaikų 

pasiekimų lygį, aptariami įrašai TAMO elektroniniame dienyne (pagyrimai, pastabos, komentarai). 

Analizuojami mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo lapai, „Ketvirtokų pasiruošimas dalykinei sistemai“.  Vykdytas projektas 

„Būsimas penktokas“, organizuota atvira klasės valandėlė dalykų mokytojams, siekiant perimamumo tarp pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bei 

geresnės adaptacijos aukštesnėje ugdymo pakopoje. 

Pagal parengtą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarkos aprašą mokiniai kas mėnesį 

kartu su klasės auklėtoju pildo asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo lapus, lygina su ankstesniais rezultatais. Nepažangūs 5–10 klasių mokiniai kartu 

su dalykų mokytoju, auklėtoju, tėvais ir mokyklos administracija nusimato pagrįstus savo mokymosi tikslus ir įsivertina jų įgyvendinimą asmeninės 

pažangos fiksavimo pokalbių metu 2 kartus per metus. 

Gabūs mokiniai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono, respublikos organizuotose priemonėse, olimpiadose, konkursuose, konferencijose, 

varžybose ir pelnė apdovanojimus. Užtikrintos sąlygos gabiųjų mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimui. Metodinė taryba palaikė mokytojus, kurie 

organizavo vyresniųjų klasių konferenciją „Garsas“, pradinių klasių konferenciją „Lietuvos vandenų gyventojai“. 

Gerai besimokantys, padarę pažangą, aktyvūs mokiniai skatinami organizuojant gegužės, birželio mėn. edukacines  išvykas: pradinių klasių 

mokinių išvyka po Anykščių kraštą, vyresnių klasių mokinių išvyka į pajūrį. 

Pavasarį ir rudenį buvo stebėta, kaip pamokose taikomi įvairūs išmokimo stebėjimo būdai, kaip vykdomas vertinimas, ar pagrįstas konkrečiais 

vertinimo kriterijais. Mokytojai pamokose nepakankamai aiškiais kriterijais numato  užduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ar jų 

grupėms. Ne visose pamokose yra galimybė rinktis veiklas pagal gebėjimus. Pamokose nepakankamai laiko skiriama mokinių mokymui įsivertinti savo 

ir įvertinti kitų darbo rezultatus. Skiriama nemažai dėmesio mokiniui - prieinant, pagiriant, paaiškinant, tačiau nepakankamas dėmesys, mažai arba 

nepaliekama pamokos laiko įsivertinimui, vertinimui. Išmokimo vertinimas nėra aiškus mokiniams. Neaiškus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Tik keliose stebėtose pamokose išryškėjo mokytojų taikomi išmokimo stebėjimo, patikrinimo būdai. Stebėtose 

pamokose mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama nebuvo vertinama visapusiškai: žinios, supratimas, gebėjimai, įgūdžiai, nuostatos. 

Specialusis pedagogas, logopedai siekė tobulinti ugdytinių, turinčių SUP, vertinimo sistemą, sekti jų ugdymo(si) pasiekimų pažangą taip aktyvinant 

motyvaciją. Su mokytojais, mokiniais buvo aptariami pasiekimai, pažanga, aktyvumas, tačiau mažai mokytojų taiko vertinimą kaupiant balus. Todėl 

dažnai mokiniai turi per mažai įvertinimo balų, o tai neskatina mokymosi motyvacijos. Rengti mokinių, turinčių SUP,  pasiekimų pokyčių aplankai, 

analizuoti mokytojų pateikti pasiūlymai. Mokytojai pildė SUP mokinių pasiekimų lapus. 

VGK vasario mėn. posėdyje  aptarti SUP mokinių ugdymosi rezultatai, įsivertinimas, lankomumas.  Aptarti būdai, kaip skatinta kiekvieną mokinį 

kelti sau ugdymosi tikslus, įsivertinti pažangą ir  siekti geresnių rezultatų. Gegužės mėn. VGK posėdyje  vyko mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, 

patyčių, žalingų įpročių ir kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizavimas. Svarstytas mokinių, kurie pakartotinai pažeidžia mokinių elgesio taisykles,  

elgesys, informuoti jų tėvai. Pažeidimų atvejai, mokinių taisyklių pažeidimų lentelė aptarta mokinių taryboje, paskelbta mokinių tarybos stende.  
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Konstatuota, kad per II pusmetį mokiniai pagerino savo elgesį,  motyvaciją, atsakingiau žiūri į ugdymosi procesą. Lapkričio mėn. buvo vykdoma mokytojų 

darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais stebėsena. Stebėsenos rezultatai aptarti VGK posėdyje. 

Metodinėje taryboje buvo numatyta tobulinti mokomųjų dalykų vertinimą. Mokykloje susitarta dėl vertinimo kriterijų ir  pažangos fiksavimo 

mokomojo dalyko, klasės, mokyklos lygmenimis. Susitarta dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos. 

Mokinių/ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas peržiūrimas ir pagal poreikį koreguojamas. Sudaryta darbo grupė tvarkos aprašams 

„Mokinių lankomumo tvarkos aprašas“,  „Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas“, „Spec. pedagoginės pagalbos aprašas“, „ Kontrolinių  ir rašomųjų 

darbų  aprašas“, „ Mokinių krūvio reguliavimo aprašas“. Atnaujinti aprašus numatyta 2019 metais. 

Išnaudotos elektroninio dienyno teikiamas galimybės bendravimui, bendradarbiavimui, skatinimui ir informavimui. Mokiniai, tėvai gavo savalaikę 

informaciją. Nuolat ir sistemingai buvo teikiama informacija tėvams apie mokinio pasiekimus. 

Mokinių tarybos stende nuolatos veikė informavimas apie mokinių tarybos veiklą, planus, renginius, mokinių tarybos narių dalyvavimą 

mokymuose, uniformos dėvėjimo priežiūrą, elgesio pamokų ir pertraukų metu įvertinimo lentelė, vasaros veiklas. Tai skatino mokinius aktyviai dalyvauti 

ugdymo procese. 

Visus metus mokyklos biblioteka skatino mokinius  aktyviai dalyvauti piešinių, rašinių parodose, eksponuoti savo darbus, dalyvauti konferencijose, 

renginiuose, skatino teigiamai save vertinti ir įsivertinti.  

 

 

     II. Prioritetas. Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos bendruomenė. 

2. Tikslas. Skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant tradicijas. 

 

2.1. Uždavinys. Telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją.  

Organizuojant mokymąsi bendruomenėje, skatinant lyderystę mokykloje buvo organizuojami seminarai, atsižvelgus į mokyklos veiklos prioritetus, 

mokyklos bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Buvo tobulinama ugdymo kokybė: didinamas mokymosi patrauklumas modernizuojant 

ugdymo procesą, naujinamos ugdymo erdvės, įranga. Siekiant nustatyti, kaip panaudojamas grįžtamasis ryšys pamokos kokybės gerinimui, ar vyksta 

bendradarbiavimas tarp mokytojų veiklos analizės grupė analizavo, patobulino ir aptarė ,,Mokiniu pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

skatinimo ir informavimo tvarkas“ aprašą. Veiklos peržiūros analizėje nurodyta, kad mokytojai nusimatę ir mokinius supažindinę su savo dėstomo dalyko 

vertinimo kriterijais, tačiau pamokose paliekama per mažai laiko įsivertinimui ir vertinimui. Nėra taikomi veiksmingi išmokimo stebėjimo, patikrinimo 

būdai. Ne visose pamokose išmokimo vertinimas pakankamai aiškus mokiniams. Vykdoma mokinių individualios pažangos stebėsena, reguliariai stebima 

asmeninė mokinių pažanga. Tikimasi, kad ši veikla vis geriau teiks grįžtamąjį ryšį apie ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. Siekiant 

geresnės ugdymo kokybės siūloma daugiau atsižvelgti į mokinių individualius poreikius ir gebėjimus, didinti mokymosi patrauklumą pasitelkiant 

kūrybiškumą. 

Skatinant mokyklos bendruomenę tobulėti ir telkti kaip besimokančią organizaciją mokykloje vyko įvairios veiklos. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai kėlė kvalifikaciją kursuose, seminaruose atsižvelgiant į kiekvieno pedagogo asmenines kompetencijas: gilino žinias, 

kaip geisti ugdymo proceso kokybę, tobulino vaiko vertinimo sistemą. Tarpusavyje dalinosi įžvalgomis iš seminarų ,,Vaikų kūrybiškumo ugdymas 

teatriniais metodais“ bei ,, Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos planavimas“. 
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Siekiat užtikrinti sistemingą pedagogų kvalifikacijos kėlimą, pradinių klasių pedagogai (t.y. „Ąžuoliuko“, Nociūnų ir „Dobiliuko“ skyriaus 

pedagogai) dalyvavo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, kitų Švietimo centrų ir mokyklos organizuojamuose seminaruose ir konferencijose: ,,Bandymų, 

stebėjimų ir netradicinių priemonių panaudojimas priešmokyklinuko veikloje“, ,,Saugumas internete ir IKT įrankiai pamokoms“, ,,Aktyvus muzikos 

klausymas ir improvizacijos taikymas ugdant ikimokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikus“, ,,Vaiko pilietiškumo ugdymas. Kaip gimsta 

pilietiškumas“, ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomosios veiklos planavimas“, ,,Ekologinis ugdymas Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo 

įstaigose“. Dalyvavo rajoniniame projekte ,,Vandens lašelio kelionė“. Vedamas atviros veiklos skyrių pedagogams, vaikų spektakliai ,,Bulvelė“, ,,Karvutė 

Betina“. Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi, įgijo žinių, naujų patirčių. 

  Šių skyrių pedagogai sudarė puikias sąlygas tėvų švietimui. Organizavo paskaitų ciklą tėvams su psichologu V. Arvasečiumį „Vaikai, jų aplinka 

šeimos santykiai“. Paskaita ,,Šeimos vertybių įtaka psichosocialinei raidai“, lektorė psichologė J. Arlauskienė. Paskaita ,,Kad vaikas augtų sveikas ir 

saugus“, lektorė I. Kuprevičiūtė. Organizuoti individualūs pokalbiai ,,Mama, tėtis, aš ir mokytojas“. Abipusis mokyklos ir ugdytinių tėvų bendravimas 

leido siekti geresnių ugdymo rezultatų. Pagrindinio ugdymo metodinės grupės ataskaitoje paminėta, kad mokytojai atnaujino žinias ir įgijo naujų 

kompetencijų, tobulino įgūdžius bei mokėsi taikyti praktikoje pritaikant seminarų ,,Saugumas internete ir IKT įrankiai pamokose“, ,,Nauji iššūkiai 

šiuolaikinei  pamokai“, ,,Komunitekacija ir santykių kūrimas švietimo įstaigoje“, lankėsi parodoje „MOKYKLA 2018“: ,,Atradimų laboratorijos“. 

Mokykloje  vyko ir kitokie mokymai. VGK ataskaitoje paminėta, kad atnaujino žinias kaip organizuoti krizės valdymo priemones, supažindino 

mokytojus ir bendruomenės narius. Psichologai sistemingai per visus metus skaitė paskaitas ir vedė užsiėmimus. Skaitė paskaitas visiems mokyklos 

mokiniams: „Priklausomybė nuo kompiuterio“, ,,Apie psichologo veiklas“, ,,Emocijas mūsų gyvenime“, ,, Mėlynasis banginis“, pranešimas mokytojų 

tarybos posėdyje apie penktokų ir naujai atvykusiu devintokų adaptacijos tyrimo rezultatus, dalyvavo klasių valandėlėse ir vedė užsiėmimus bei praktinius 

užsiėmimus visų klasių mokiniams: klasės valandėlė penktokams ,, Mikroklimato gerinimas“ bei ,, Emocijos ir jų pasireiškimas“. Pravesti užsiėmimai 5-

10 kl. mokiniams ,,Psichologinis atsparumas“ ir 8 klasės mokiniams ,,Paauglystė“. Vyko psichologo užsiėmimai ir pradinėse klasėse: 1-4 klasių mokiniams 

,,Draugystė“, 4 klasės mokiniams paskaita ,,Tarpusavio santykiai“, ,,Tinkamas mokinių elgesys“. Psichologai skaitė pranešimus tėvams: ,, Dobiliuko“ 

skyriaus antrokų tėveliams ,,Vaikų auklėjimo stiliai ir klaidos“, visiems tėvams ,,Šeimos vertybių įtaka vaiko psichologinei raidai“, aktyviai dalyvavo tėvų 

susirinkimuose. Tėvai įgijo daugiau patirties ir žinių, santykiams su vaikais spręsti, būti psichologiškai atsparesniems. Socialinis pedagogas supažindino 

mokyklos bendruomenę su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencine programa ,,Savu keliu“. 

Mokykloje aktyviai vykdoma sveikatą stiprinančios mokyklos veikla. Įvykdyti veikloje numatyti renginiai, bendraujama su programos steigėjais. 

Pasidalinta gerąja patirtimi, parengti ir nusiųsti  aprašai Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklaraščiui. Straipsnius parašė „Dobiliuko“ skyrius vedėja A. 

Kaciucevičenė, socialinė pedagogė J. Kalinauskienė, kūno kultūros mokytojas S. Stanionis. Mokykla dalyvavo bendrame Lietuvos renginyje ,,Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“  ir gavo padėkos raštą. Vyko projektas ,,Sveikas vaikas - laimingas vaikas“, kurio eigoje buvo skaitytos 

dvi paskaitos tėvams, kurias skaitė mitybos specialistė Ingrida Kuprevičiūtė. 

Koordinuojant mokykloje mokinių tarybos veiklą, reguliariai vyko susirinkimai, kuriuose buvo teikiami naudingi pasiūlymai, priimami problemų 

sprendimo būdai. Vyko darni mokinių veikla, kurios metu atsiskleidė mokinių kūrybingumas, iniciatyvumas. Vyko akcija ,, Nevėluojam į pamokas“, todėl 

pagerėjo mokinių atėjimas į pamokas laiku. Kas mėnesį vyksta „Picų diena“, kuri paskatino mokinius atsakingai dėvėti uniformas, telkė klasių kolektyvus 

ir bendrą atsakomybę. 

Mokykloje vyko veiklos ir karjeros ugdymo srityje, kuriose mokiniai įgijo žinių apie mokyklos profesinio mokymo programas. Tai padėjo jiems 

apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi. Kėdainių profesinio rengimo centro transporto ir verslo skyriuje mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ,,Kad ir 

kur bebūčiau, Lietuva yra mano namai“. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko mugė ,, Aš einu ten, kur man įdomu-sėkmės keliu“. Kauno 



17 

 

maisto pramonės ir prekybos mokymo centre dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose. Taip pat vyko susitikimas su Kėdainių profesinio rengimo centro 

atstovais ir mokinių tėvais. 

Vykdant bibliotekos veiklą buvo paruošta 11 parodų iškiliųjų menininkų ir kultūrinių įvykių jubiliejams paminėti. Tai subūrė bendruomenę, skatino 

kultūrines iniciatyvas. Buvo suorganizuota net 20 teminių parodų pirmo aukšto stenduose, kuriuos padėjo atskleisti mokyklos išskirtinumo ir savitumo 

vertybes, skleidžiama aktuali informacija, skatinamas skaitymas, kūrybiškumas ir tradicijų puoselėjimas, išryškintas integracinis menų poveikis 

asmenybės raidai, atskleista aktyvi mokinių veikla. Siekiant sukaupti ir sisteminti informaciją apie mokyklą iš įvairių šaltinių, pastoviai pildomas segtuvas, 

„Apie mūsų mokyklą spaudoje“. Tuo skatinamas bendruomenės narių socialinis jautrumas.  

Mokytojų tarybos administraciniame pasitarime ,, Dėl darbuotojų veiklos vertinimo ir metinių užduočių skyrimo“  buvo aptarta darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašas, įpareigoti atsakingi darbuotojai vykdyti metinius pokalbius su jų pavaldumo A2, B, C kategorijų darbuotojais, aptarti jų atliktas 

užduotys ir jas vertinti. 

 

2.2. Uždavinys. Palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų. 

2018 m. vasario mėnesį „Ąžuoliuko“ skyriaus ikimokyklinės grupės auklėtoja R. Šaltienė organizavo visuotinę mankštą „Ir suaugę ir maži – 

mankštą mylime visi“, kurios įgyvendinimas įstaigoje formavo  bendruomenės požiūrį į sveiką gyvenseną. Taip pat vasario mėnesį vyko visų grupių 

auklėtojų ir auklėtinių vykdomas įstaigos puošimas, skirtas Lietuvos 100-ečiui paminėti. Tuo metu vyko bendradarbiavimas su pradinių klasių mokiniais 

ir mokytojais. Rugsėjo mėnesį, vadovaujami A. Varkalienės, priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai dalyvavo Kėdainių miesto šventėje, saugaus eismo 

pamokėlėse su policijos pareigūnais ir kt. Spalio mėnesį auklėtoja G. Činikienė surengė bendrą visų grupių auklėtinių rudens gėrybių parodą darželio 

kieme „Rudens karoliai“, kuomet vyko ypatingas bendradarbiavimas su šeima. Kovo ir lapkričio mėnesiais priešmokyklinės grupės vaikai lankėsi 

Labūnavos senelių namuose „Smiltelė“. Dalyvavo akcijoje „Padovanok sveikinimą seneliui“ atvelykio  ir „Pyragų“ dienos progomis.  

2018 m. sausio-gruodžio mėnesiais „Dobiliuko“ skyriuje buvo tęsiamos jau pernai įdiegtos bendravimo su tėvais formos: tėvų dienos, turistinis-

pažintinis žygis. Tėvai įtraukti į mokymą ir mokymąsi bei kūrybišką bendradarbiavimą. Puikiai pasinaudota tėvų idėjomis organizuojant pedagogų dienos 

renginį. Taip pat buvo organizuota edukacinė išvyka į LK DLEJR mokomojo pulko 1-ąjį mokomąjį batalioną, išvyka į teatrą. Vyko kūrybiškas 

bendravimas pasitelkiant iniciatyvas. 

Nociūnų skyriuje vyko aktyvus mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų bei ugdytinių  bendravimas ir bendradarbiavimas. Aptartos 

naujovės ir įgytų žinių sklaida, kurios padėjo ugdyti visapusišką asmenybę. Organizuoti tėvelių susirinkimai ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse: 

„Vaikų pasiekimai ir brandumas mokyklai“, „Žaidimai moko“, „Priešmokyklinuko diena“. Ugdytinių tėveliai aktyviai dalyvavo  ir plačiau sužinojo apie  

ugdytinių veiklas įstaigoje. Susipažino su ugdymosi rezultatais, pasidžiaugė savo vaikų sėkmėmis. Ugdytiniai skaitė tekstus, dainavo daineles. Analizuoti 

standartizuoti testai 2-4 klasėse - „Kaip mums pavyko parašyti?“. Taip pat įvyko priešmokyklinės grupės vaikų ekskursija į Kauno valstybinį lėlių teatrą, 

lėlių teatro muziejų, žiūrėjo spektaklį „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“. 

2018 m. mokyklos taryba  aktyvino iniciatyvą mokinių tėvelių ir socialinių partnerių „Lauko klasei“ kurti. Stiprino mokinių tėvų ir mokytojų, bei 

socialinių partnerių  pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą.  Tačiau, „Lauko klasės“ įkurti nepavyko, bet pradėtas sodinti sodas „Ąžuoliuko“ skyriaus 

teritorijoje. 

2018 metais vyko koncentrais ir bendri mokytojų tarybos posėdžiai. Posėdžių metu aptarta kaip sekasi įgyvendinti atnaujintas ikimokyklinio 

ugdymo programas mokyklos skyriuose. Ruošiantis naujiems mokslo metams susipažinta su naujais LR vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos 

dokumentais, jais bei mokyklos strategija vadovaujantis  mokytojų tarybos posėdyje aptartos gairės naujiems mokslo metams. Atsižvelgiant į mokyklos 
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veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus numatytos veiklos kryptys ir  priemonės 2018 metų veiklos planui, ugdymo kokybei gerinti, siekiama kiekvieno 

vaiko pažangos. Savivaldos institucijos  įtraukiamos į mokyklos planavimo procedūras, teikia pasiūlymus, inicijuoja pokyčius. Vyksta sėkmingas 

bendradarbiavimas mokytojų metodinės veiklos, mokinių bendrų renginių, projektų rengimo temomis. 

Mokinių tarybos nariai teikė idėjas ir organizavo Šv. Valentino dieną, inicijavo akciją „Savaitė be namų darbų“, toliau rengė „Picų dieną“, siekė, 

jog pamokose būtų naudojamos dėžutės telefonams. Teikė siūlymus dėl skambučio, aprangos per kūno kultūros apmokas, dėl kuprinių valgykloje, elgesio 

mokykliniuose autobusuose. Siūlė organizuoti futbolo būrelį, kuris veikia nuo rugsėjo mėn. Taip pat, suorganizavo susitikimą su mokyklos direktore Rita 

Karnilavičiene. Mokiniai išsakė savo lūkesčius, problemas, kuo pasidžiaugė ir ką keistų mokyklos gyvenime. Kalėdiniame renginyje mokinių tarybos 

nariai organizavo žaidimus bei veiklą mokyklos mokiniams. Žiniomis, patirtimi dalinosi mokinių tarybos susirinkimuose. 

Mokinių tarybos nariai dalyvavo ir mokymuose: 1) Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų Pavasario 

forume. 2) Kėdainių rajono mokinių tarybos rudens forume ,,Pradėkime nuo klausimo KODĖL“. Mokinių tarybos pirmininkė kartą per mėnesį dalyvavo 

Kėdainių r. mokinių savivaldos susitikimuose. Forumuose dalyvavo po du mokinių tarybos narius.  

Mokyklos metodinė taryba tęsė vykdomus ir kūrė naujus, mokyklos veiklos kryptis atspindinčius projektus. Tęsiami projektai: „Sėkmės pamoka“ 

ir  „Augu Lietuvoje“. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės sutarimu spalio mėnesį organizuotas pranešimas „Du metai, kaip mokomės anglų 

kalbos linksmai ir žaismingai“. Gerosios patirties sklaida suteikė žinių ir skatino mokytojus ieškoti naujų veiklos būdų. Vyko tarptautinio projekto 

C.L.E.V.E.R. veiklų pristatymas skyrių mokytojams. Skaidres paruošė ir pranešimą skaitė Audronė Varkalienė. Paruoštas nuotraukų stendas darželio 

bendruomenei „Gražiausios veiklų ir kelionių akimirkos“. Skyriaus vedėja A. Kaciucevičienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. Bagdonienė 

parengė pranešimą-pristatymą „Naujos lauko edukacinės erdvės „Dobiliuko“ skyriuje“. Naujų idėjų pristatymas skatino kūrybiškumą, padėjo suprasti, 

kaip atnaujinti ir kurti efektyvesnes edukacines erdves, neišnaudojant didelių finansinių išteklių. Ateityje planuojama įrengti sveikatingumo taką. 

„Domino“ ir „Geometrinių figūrų klasę“. 

VGK tęsė ir plėtojo prevencijos, socializacijos, sveikatą stiprinančios mokyklos programų veiklas. Dalyvavo programose: Sveikatiada, Zipio 

draugai,  Antras žingsnis, Savu keliu, Sveikatą stiprinanti mokykla. Koordinavo  prevencinės programos ,,Savu keliu“ vykdymą. Programa buvo sėkmingai 

vykdoma visose klasėse, klasės auklėtojų veikloje, vyko darbas su tėvais. 

Darbuotojų veiklos priežiūros ir vertinimo grupė planavo mokyklos veiklą ir vykdė veiklos planų įgyvendinimo bei mokyklos pažangos 

įsivertinimą. Vyko šios veiklos: 1) Veiklos planavimas. 2) Darbuotojų veiklos vertinimas ir metiniai pokalbiai. 3) Mokyklos veiklos kokybės pasirinktos 

srities giluminis vertinimas. 4) 2018 m. mokyklos veiklos plano tarpinis ir galutinis vertinimai. 5) Mokyklos 2017-2018 m. m. pažangos vertinimas.  Veikla 

buvo planuojama vadovaujantis Mokyklos strateginiu planu. Pasibaigus kalendoriniams metams rengiamos grupių ataskaitos, vykdomas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas. Atsižvelgiant į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus numatomos veiklos kryptys ir  priemonės 2019 metų veiklos 

planui, ugdymo kokybei gerinti, siekiama kiekvieno vaiko pažangos. Savivaldos institucijos  įtraukiamos į mokyklos planavimo procedūras, teikė 

pasiūlymus, inicijavo pokyčius. Vyko sėkmingas bendradarbiavimas mokytojų metodinės veiklos, mokinių bendrų renginių, projektų rengimo temomis. 

Konkrečios priemonės veiklos planui įgyvendinti atsispindėjo Mokyklos mėnesio planuose. Taip pat buvo atliktas A2, B, C kategorijų darbuotojų veiklos 

vertinimas. Atsakingi darbuotojai vykdė metinius pokalbius su jų pavaldumo darbuotojais, aptarė jų atliktas užduotis, jas įvertino bei numatė naujas kitiems 

kalendoriniams metams. Įsivertinimas ir susitarimai fiksuoti darbuotojų vertinimo lapuose. 

Birželio mėnesį administracija vykdė neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo analizę. Įvertintas programų naudingumas, rezultatai. 

Vertinimui panaudotas mokinių tyrimas apie neformaliojo švietimo lankomumą, kokybę, reikalingumą. Mokytojai, būrelių vadovai bei klasių auklėtojai 
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dalyvavo įvairiuose projektuose. Buvo sudaryta palanki  aplinka ir galimybės mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, 

vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai. Būrelių vadovai ir mokytojai  pasiekimus parodė organizuodami koncertus, viktorinas, dalyvaudami 

įvairiuose  renginiuose, šventėse, varžybose, konkursuose. Už aktyvią veiklą bei aukštus pasiekimus  mokiniai buvo skatinami direktoriaus padėkomis, 

kurios įteiktos mokslo metų pabaigoje.  

Sausio mėnesį bibliotekoje surengta piešinių paroda pagal Bibliją „Jėzaus aplankymas – Trys Karaliai“ bei piešinių paroda „Pasakų veikėjas“. 

Kovo mėnesį papildė 6-8 klasių mokinių piešinių paroda „Kalbos atspindžiai piešinyje“, „Piešiame pasaką“  bei paroda „Tausokime savo kalbą“. Gegužės 

mėnesį biblioteka pasitiko piešinių paroda „Žydintis pavasaris“ bei naujai gautų knygų paroda. Gruodžio mėnesis užbaigtas pradinių klasių mokinių 

piešinių paroda „Jėzų aplanko angelai“. Šiomis parodomis suburti mėgstantys piešimą bei  kūrybą mokiniai. Visi paskatinti atskleisti ir demonstruoti savo 

talentą, perteikti teigiamas emocijas. Ypatingai skatintas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai įtvirtino žinias apie įvairius knygų personažus, įsigilino į 

Biblijos veikėjų elgesį bei jų skleidžiamą pozityvą. Taip pat, susipažino su naujomis knygomis, kuomet buvo skatintas noras skaityti. 

Socialinė pedagogė J. Kalinauskienė sprendė socialines problemas, palaikydama glaudžius ryšius su Pelėdnagių, Vilainių, Kėdainių seniūnijomis 

bei rajono socialinėmis pedagogėmis, taip pat su Kėdainių policija, Vaikų teisėsaugos skyriumi. Glaudžiai bendradarbiavo su socialiniais partneriais,  

dalyvavo atvejo vadybos posėdžiuose, šeimos poreikių pagalbai vertinime. Mokslo metų eigoje skatino dalintis gerąja patirtimi, vedė klasės valandėlę 8 

klasės mokiniams „Ar elektroninės cigaretės kenkia plaučiams?“, kurios metu padėjo mokiniams įvertinti psichoaktyvių medžiagų vartojimą, 

priklausomybės padarinius.  

Specialioji pedagogė-logopedė R. Saltonienė dalinosi gerąja darbo patirtimi. Spalio mėnesį stebėjo atvirą parodomąjį logopedinį specialiojo 

pedagogo ir logopedo užsiėmimą Kėdainių specialiojoje mokykloje, kur buvo pristatomos ugdomosios mokyklos erdvės. 

Muziejui vadovaujanti istorijos mokytoja A. Grikevičienė pirmame pusmetyje vedė istorijos pamoką 5 kl. mokiniams „Ką žinai apie savo 

mokyklą?“. Jos metu buvo skatintas noras sužinoti mokyklos istoriją. Taip pat, mokiniai sužinojo iš kokių vadovėlių mokėsi  seneliai bei tėveliai. 

 

2.3. Uždavinys. Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos 

bendradarbiavimą bei tėvų švietimą. 

2018 metų eigoje mokinių tėvai buvo nuolatos įtraukiami į mokyklos bendruomenės veiklą  Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyriaus 

„Dobiliuko”,  „Ąžuoliuko” ir Nociūnų skyriuose . 

 „Dobiliuke” buvo  organizuoti užsiėmimai tėvams – vaikams: „Meditacinės muzikos vakaras“, atvirukų gamyba seneliams (dalyvavimas akcijoje 

„Pradžiuginkim širdis senoliams“).  Pravesti projekto „Šeima, tai vieta, kur gyvena laimė“ renginiai ir veiklos: pristatymo renginys, šeimos dienos šventė 

„Kai mes kartu nėra bėdų“ ir kt.   “Ąžuoliuko” skyriuje vyko Rugsėjo pirmosios šventė „Kaip gera susitikti vėl“, vyko glaudus bendradarbiavimas su 

šeima. Vaikai susipažino su naujais draugais, aplinka. Rudenį įvyko tradicinė senelių šventė  „Pasaulis su seneliais didžiulis ir linksmas”, kurioje buvo 

bendraujama ir bendradarbiaujama su seneliais ir tėveliais.      Atsisveikinimo su darželiu šventė „Aš užaugau – išeinu“. Bendras vaikų ir tėvų darbas 

„Skrybėlėtas rudenėlis‘, papuoštos skrybėlės rudens gėrybėmis. Organizuotas skrybėlių paradas „Ąžuoliuko kieme.  Nociūnų skyriuje irgi buvo 

organizuoti renginiai, įtraukiant tėvus ir senelius į aktyvią bendruomenės veiklą. Tėvelių susirinkimai ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse: „Vaikų 

pasiekimai ir brandumas mokyklai“, „Žaidimai moko. Priešmokyklinuko diena“. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos ir jos skyrių  pradinių klasių mokytojai bendravo ir bendradarbiavo su mokinių tėveliais, siekdami suburti juos 

aktyviai veiklai, aktyvinti tėvelių švietimą.  Labūnavos pagrindinės mokyklos mokytojos ir darželio auklėtojos organizavo smagią  šeimos sporto šventę 

„Mama, tėtis ir aš”, skirtą tarptautinei šeimos dienai paminėti. Pradinėse klasėse buvo organizuotos pamokos Mokytojų dienai „Pamokos kitaip“. Pamokas 
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tą dieną vedė mokinių tėveliai. Per metus Labūnavos pagrindinės mokyklos, Nociūnų ir  „Dobiliuko” skyriuose  įvyko 12  pradinių klasių mokinių tėvų 

susirinkimų, paskaitų klasėse aktualiomis temomis. Paskaitas skaitė pačios mokytojos ar buvo pakviesti mokyklos psichologai. Pelėdnagių “Dobiliuko” 

skyriuje vyko šeimų darbų paroda „Žydintis šeimos traukinukas“, Žibintų paroda, molbertų gaminimas su tėveliais, darbų paroda „Mano abėcėlės šitoks 

gražumėlis!“, „Pupų namo kūrimas“, paroda skirta Lietuvos atkūrimo šimtmečiui „100 eglučių“. Mokytoja J. Taujanskienė parašė ir laimėjo savivaldybės 

finansuojamą projektą „Buvimas kartu gydo 2“. Tėveliai klausėsi psichologo V. Arvasevičiaus paskaitų. Parengti lankstinukai sveikatos saugojimo, įstaigos 

veiklos organizavimo temomis. Atnaujinta informacija tėvams suteikė žinių apie tarpusavio santykius, problemų sprendimo būdus, įstaigos veiklos 

organizavimą.  

  Visų klasių mokinių tėvai turėjo galimybę bendrauti su dalykų mokytojais, mokyklos psichologais, specialiaja pedagoge, logopede, mokyklos 

sveikatos priežiūros specialiste, aptarti mokymosi sunkumus ir galimybes. Mokyklos tarybos  organizuotame Protų mūšyje „Viskas, ką lietuvis turi žinoti”, 

skirtame Kovo 11-ąjai paminėti dalyvavo mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Mokyklos tarybos iniciatyva suburtas aktyvių, veiklių tėvų klubas, 

kaip lygiavertis mokyklos partneris, kuris padeda organizuojant renginius, atliekant kitas kūrybines veiklas. 

Mokykloje vykdoma prevencijos programa „Savu keliu“, su kuria supažindinti mokytojai, tėvai. Klasių auklėtojai naudojasi projektų autorių 

parengta metodine medžiaga, pratybomis. Mokyklos skyriuose įgyvendinama patyčių prevencijos programa „Zipio draugai“.  

Parengtas projektas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų konkursui. Gavus finansavimą, įgyvendinant projektą „Sveikas vaikas – 

laimingas vaikas“ tėvams organizuotos paskaitos, kurias skaitė sveikos mitybos specialistė I. Kuprevičiūtė, praktiniai užsiėmimai sveikatai palankios 

mitybos tema.  

 Bibliotekininkė suorganizavo akciją „Dovanoju bibliotekai“. Tėvai pasidomėjo namuose esančia bibliotekėle, nupirko naujų knygų mokyklos 

bibliotekai. Į akciją įsitraukė tėvai, mokytojai, mokyklos personalas. Kalėdiniu laikotarpiu buvo skatintas dosnumas, geranoriškumas, aktyvumas. 

Vaiko gerovės komisija – tai socialinė psichologinė komanda organizavo tėvų švietimą sveikatos ir žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencijos 

temomis, individualiai konsultavo mokinių tėvus. Socialinis pedagogas ir mokyklos psichologai  metų eigoje  informavo ir konsultavo mokinių tėvus 

aktualiais klausimais: dėl socialinės paramos gavimo (nemokamo vaiko maitinimo, aprūpinimo mokyklinėmis prekėmis), dėl vaiko pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, elgesio ir kt. problemų, dėl pedagoginių, socialinių ir psichologinių vaiko poreikių tenkinimo, tėvų teisių ir 

pareigų. 

  

2.4. Uždavinys. Puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone, respublikoje, užsienyje. 

Labūnavos pagrindinėje mokykloje ir jos skyriuose organizuojami tradiciniai renginiai, puoselėjamos senos mokyklos tradicijos, skatinančios 

mokyklos bendruomeniškumą. Tokiu būdu suburiama mokyklos bendruomenė:  mokiniai, tėveliai, mokytojai ir kt. darbuotojai. Puoselėjami pagarbūs 

tarpusavio santykiai, draugiškumas, pasitikėjimas. Kultūrinių mokyklos ryšių plėtra palankiai įtakoja mokyklos kultūrą, mikroklimatą, formuoja vertybes, 

skatina pasididžiavimą savo mokykla. 

Tarpusavyje aktyviai bendradarbiaujant Mokyklos tarybai, Mokinių tarybai, mokyklos socialiniam pedagogui, karjeros ugdymo specialistui, 

psichologui, VGK įstaigoje organizuota: pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, Valentino diena, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos renginys, 

šimtadienis, Užgavėnių šventė, kūrybinės dirbtuvės „Kaziuko mugė“, projektas „Augu Lietuvoje“, skirtas Kovo 11-ajai. Vyko Protų mūšis, dalyvauta 

tarptautiniame matematikos konkurse „KENGŪRA“. Organizuota Pasaulinė Žemės diena, pilietinė iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, „Gerų 

emocijų savaitė“ - šypsenų, apkabinimų, komplimentų, „Ačiū“, gerumo dienos, akcija „Darom 2018“, 5-10 kl. Šeimos šventė, mokslo metų baigimo šventė 

„Mano sėkmės“. Dalyvauta 1-5 kl. Kėdainių rajono savivaldybės dainų ir šokių šventėje. Vykdytos 1-10 kl. edukacinės išvykos „Pažink savo kraštą“, 
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Mokslo ir žinių diena, Konstitucijos egzaminas, Tarptautinė mokytojų ir tolerancijos „Raktas į širdį“ dienos. Organizuotos mokomosios praktinės 

konferencijos „Lietuvos vandenų gyventojai“ (1-4 kl.), „Garsas“ (5-10 kl.), „Šviesos diena“, naktis mokykloje „Kalėdų stebuklas“, advento rytmetis 

„Gerumo angelas“. Parengtas vaikų vasaros stovyklos „Vaikystės šypsena“ projektas. Vykdyti sporto ir sveikatingumo renginiai: moksleivių užimtumo 

veiklos projektas „Žiūrėk krepšinį blaiviomis akimis“, stebėtos Kėdainių krepšinio klubo „Nevėžis“ varžybos pagal klubo sudarytą grafiką. Dalyvauta 

projekto „Be pykčio“ šaškių ir krepšinio 3x3 varžybose, susitikime su Kėdainių „Nevėžio“ krepšininkais. Organizuota Olimpinė diena ir Europos judėjimo 

savaitė. Vykta į rajonines mokyklų sporto žaidynės pagal Kėdainių sporto mokyklos tvarkaraštį. Kaip ir kiekvienais metais vykdytas bėgimas prie 

paminklinio memorialo Anseiniuose, organizuotas mokinių ir jaunimo krepšinio turnyras tradicinėje Labūnavos sporto šventėje. Mokykloje vykdomas 

tęstinis projektas „Sėkmės pamokos” – susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais, įvairių profesijų atstovais, įvyko susitikimas su A. Šaduika, R. 

Kochanauskaite-Raižiene. 

Pradinių klasių mokytojai kartu su mokiniais vykdė projektą „Augu Lietuvoj“ bei šventė Europos kalbų dieną mokykloje. Organizavo Atvelykio 

šventę vaikams „Svečiuose pas Velykų bobutę“, dalyvavo šventėje Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje „Kaziuko mugė: „Pirk, parduok ar 

dovanok“, vykdė mokyklinį 1-4 kl. meninio skaitymo konkursą: „Su knyga – per gyvenimą“.  

Mokyklos skyrių priešmokyklinio ugdymo pedagogai organizavo gausybę tradicinių renginių: grupių krikštynas, šventinį renginį mamyčių dienai, 

vaikų ginimo dienos šventę, Kaziuko mugę ir kt. Taip pat buvo vykdoma tradicinė senelių ir anūkėlių šventė „Pasaulis su seneliais didžiulis ir linksmas“ 

bei advento popietė „Gerumas sūpuoja“.  Pristatyta muzikinė vaikų pop choro „Perliuko“ programa su Kalėdų seneliu. Vyko priešmokyklinukų išleistuvių 

šventės „Į mokyklą“, akcijos „Padovanok seneliui Velykinį sveikinimą“, „Pradžiuginkim širdį senoliams“.  

Mokyklos taryba organizavo tradicinę sporto šventę, skirtą Tarptautinei Šeimos dienai paminėti bei tėvelių, mokinių ir mokytojų protų mūšį, skirtą 

Kovo 11-ąjai paminėti.  

Labūnavos pagrindinės mokyklos Mokinių taryba taip pat prisidėjo prie mokyklos tradicinių renginių organizavimo: Valentino, Tolerancijos ir 

Sveikatinimo dienų, nakties mokykloje „Kalėdų stebuklas“. Mokinių tarybos nariai dalinosi idėjomis, informacija apie mokyklos renginius bei gyvenimą 

su savo klasės mokiniais, aktyviai prisidėjo rengiant kultūrines, menines, pažintines dienas. 

Nociūnų skyriaus pedagogai organizavo tradicinę senelių šventę „Ant močiutės kelių“, ugdytinių koncertą, skirtą tarptautinei šeimos dienai 

paminėti. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje vyko tradiciniai renginiai: grupių krikštynos, šventinis renginys šeimos dienai „Kai mes kartu nėra bėdų“, vaikų 

ginimo dienos šventė „Afrika“, advento vakarai „Gerumas sūpuoja“, Kaziuko mugė ir kt. Vykdytas meninio ugdymo projektas „Piešiu muziką“, „Oranžinė 

puota“. 

„Ąžuoliuko“ skyriuje organizuotas Sausio 13-ios minėjimas „Neužmirštuolės žiedas darželio kieme“, taip pat šventinis rytmetis skirtas Vasario 

16-ąjai „Gražiausi žodžiai skamba vaikų lūpose“, Lietuvos šimtmečio šventė. Vykdyti tarptautinio projekto „C.L.E.V.E.R. – Children Learn English Very 

Easily and Rejoice“ veiklų pristatymai mokyklos skyrių pedagogams, teatro diena „Pasekit pasaką seneliai“, svečiuose apsilankė skyrių pedagogai ir 

vaikai. Pastatytas priešmokyklinės grupės spektaklis „Karvutė Betina“, kuris parodytas  tėvų susirinkimo metu. Vykdyta sportinė pramoga, skirta šeimos 

dienai paminėti „Sportuojame visa šeima“, bendradarbiaujant kartu su Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinukais. Organizuotas susitikimas su tėvais, 

bendras vaikų ir tėvų darbas „Skrybėlėtas rudenėlis“, rudens gėrybėmis papuoštos skrybėlės. Taip pat vykdytas skrybėlių paradas „Ąžuoliuko“ skyriaus 

kieme bei tradicinė susitikimo su seneliais šventė „Pasaulis su seneliais didžiulis ir linksmas“. 

Mokykloje vyksta dalijimasis gerąja darbo patirtimi, skatinama organizuoti konferencijas, seminarus, atviras veiklas kolegoms. Vykdytas 

seminaras „Saugumas internete ir IKT įrankiai pamokoms“ (mokytoja R. Jėckienė). Vyko atvira fizikos pamoka (mokytoja A. Valonienė), klasės veiklos 
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užsiėmimas ketvirtoje klasėje (mokytoja J. Vaitiekūnienė). Organizuota rajoninė pradinių klasių mokinių konferencija „Lietuvos vandenų gyventojai“ 

(mokytojos D. Dovydavičiūtė, A. Urbonavičienė), konferencija 5-10 kl. mokiniams „Garsas“ (dalykų mokytojai). 

Bibliotekoje vyko rytmetis 1 klasės mokiniams, įrašant juos į bibliotekos skaitytojus „Jaunasis skaitytojas“, popietės 3 klasės mokiniams „Pasakų 

karalystėje“ ir 5-9 kl. mokiniams „Šviesos ir žodžio šventė“. Organizuota 6 klasės mokinių išvyka į Kėdainių M. Daukšos viešąją biblioteką „Keliauk su 

knyga”, akcijos „Grąžink bibliotekai knygą“, „Pasidalinkime“. Mokiniai kartu su bibliotekininke dalyvavo knygų dovanojimo šventėje Kėdainių M. 

Daukšos viešojoje bibliotekoje „Vaikų bibliotekėlė 2018“, tarptautiniame projekte – „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė”.  

Mokyklos muziejuje atnaujinta stendo dalis „Mokytojai“. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“, Pelėdnagių „Dobiliuko“ ir Nociūnų skyrių ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai bei 

pradinių klasių mokiniai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, parodose ir projektuose: konkurse „Rašau žodį  

LIETUVA“, piešinių parodoje „Mažoj širdelėj Lietuva“, kūrybinių darbų konkurse „Aš tavo gimtinė vardu Lietuva“ (A. Matutis), tarptautinėje vaikų 

piešinių parodoje „M. K. Čiurlionis vaikų akimis“, pilietinėje iniciatyvoje „Piešiu – rašau laišką“, Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų 

interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018“,  respublikiniame projekte „Auskim, auskim Lietuvos šimtmečio juostą“, 

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasaulinėje pilietinėje akcijoje „Lietuvis – lietuviui“, skirtoje Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti, respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Aš čia gyvenu“, respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte 

„Mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“, rajoniniame projekte „Ką papasakos lietaus lašelis?“, ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“, 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Ačiū, kad šalia esi“, tarptautiniame vaikų meno projekte „Juosta 

mamai 2018“, tarptautiniame projekte „Kamuolio diena 2018“, socialinėje akcijoje „Auginti smagu“, tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių 

ekologiniame-socialiniame švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte 

„Žaidimai moko“, rajoninėje akcijoje „Pradžiuginkim širdį senoliams“, respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, apsikabinimo akcijoje „Taikos 

glėbys“, „Apibėk mokyklą“, nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“, Europinėje „Move week“ sporto 

savaitėje, projekte „Pasaulis visiems vienas“, respublikiniame konkurse „Papuoškime prijuostę tautiniais ornamentais“, „Lietuvos paukščiai 2018“, 

„Gražiausio margučio konkursas“. Įgyvendino tarptautinį projektą Erasmus+ „C.L.E.V.E.R.“. Dalyvavo klasių konkurse, kurį organizavo Švietimo ir 

mokslo ministerija, regioninėje šventėje „Kaimo suvažiavimas 2018“ Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje, Konstitucijos egzamine „Aš ir tu – 

dar 100 metų kartu“, Pyragų dienoje globos namuose „Smiltelė“. Dalyvavo teatro studijos „Polėkis“ programoje „Laimingasis princas“ Kėdainių kultūros 

centre, Sausio 13-osios dienos minėjime „Atmintis gyva, nes liudija“, renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės šimtmečio paminėjimui „Dainuoju Lietuvai“, 

projekte „Pasaulis visiems vienas“, diktante „100 žodžių Lietuvai“, tautiškos giesmės giedojime ir kt. 

 Siekiant pasidalinti gerąją mokyklos patirtimi, sukurta efektyvi mokyklos įvaizdžio formavimo grupė, kuri atsakinga už nuolatinę informacijos 

apie veiklą mokykloje teikimą mokyklos tinklalapyje, rajono ir respublikinėje spaudoje, internetinėje erdvėje, įstaigos vidaus ir išorės erdvių puošimą 

šventėms, tėvų informavimą. Parengti stendiniai pranešimai, straipsniai įstaigos internetinėje svetainėje. Mokyklos bendruomenė nuolatos supažindinama 

su neformaliojo švietimo veikla bei rezultatais. Pedagogai nuolat viešina savo atliktus darbus socialinėse medijose. Dalyvauta respublikinėse ir rajoninėse 

konferencijose, forumuose, atvirų durų dienose. Vyko glaudus bendradarbiavimas tarp mokyklos skyrių. Organizuota išvyka į „Ąžuoliuko“ skyriaus teatro 

ir vaikų dienos ginimo šventę. Skaitytas pranešimas konferencijoje „Tarptautinių projektų vykdymo patirtis: ką ir kaip vykdėme/vykdome, ko išmokome?” 

(mokytojos O. Nečajeva, D. Dovydavičiūtė, G. Ivaškevičiūtė-Dirdė). Dalinantis gerąja darbo patirtimi, skaityti mokytojų pranešimai mokykloje, rajoninėse 

ir respublikiniuose renginiuose ( S. Galinienė, A. Varkalienė, J. Vaitiekūnienė). Organizuota Paroda „Laisvės aitvarai“ Pelėdnagių seniūnijos fojė. 
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III SKYRIUS 

VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

 

2018 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. 267 patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Atliktas platusis įsivertinimas, 

kurio metu išskirtos 5 aukščiausios vertės: 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka, 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai, 2.2.2. Ugdymosi organizavimas, 4.3.1. 

Kompetencija, 4.2.3. Mokyklos tinklaveika ir 5 žemiausios vertės: 2.3.1. Mokymasis,  2.4.2. Mokinių įsivertinimas, 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje, 1.2.1. 

Mokinio pasiekimai ir pažanga, 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai. Darbo grupė mokyklos veiklos kokybei įsivertinti, atsižvelgiant į  plačiojo 

įsivertinimo rezultatus, atliko teminį įsivertinimą: „Mokyklos ir mokymo kokybė“, „Ugdymas ir mokymasis“.  Surinkti duomenys, užpildyta Bendrojo 

ugdymo mokyklų 2018 m. įsivertinimo ir pažangos anketa. Apklausose dalyvavo visi mokytojai, 43 mokiniai ir 50 mokinių ir 65 tėvai. Atlikta dokumentų 

analizė, vyko pokalbiai su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos bendruomenei pateiktos anketos IQESonline.lt.  

 Apibendrinus surinktus duomenis, išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys: 

 

 

STIPRYBĖS 

 
(vidinis faktorius: mokyklos bruožai, kurie gali būti naudingi siekiant tikslo: kas einasi gerai? kuo galime 

pasikliauti? kuo esame patenkinti? kas suteikia energijos? kuo didžiuojamės? kuo mes stiprūs?) 

 

      3.1.2. Pastatas ir jo aplinka 

      2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (planų naudingumas) 

      2.2.2. Ugdymosi organizavimas 

 Kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

 Sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui ir naujų 

kompetencijų įgijimui. 

 Mokinių ir mokytojų santykiai pagarbūs, skatinama mokinių 

lyderystė. 

 Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdantis mokinių 

kūrybiškumą. 

 Apgalvotas ir suderintas mokinių pavėžėjimas. 

 Tikslingas biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų panaudojimas 

atsižvelgiant į finansines galimybes. 

 

 

 

 

SILPNYBĖS 

 
(vidinis faktorius: bruožai, kurie gali būti žalingi visai mokyklos bendruomenei: kas yra sunku? su kokiomis 

kliūtimis susiduriame? ko mums trūksta? kas mums sunkiai pavyksta? kur kliudome patys sau?) 

 

      2.3.1. Mokymasis 

      2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

      3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 

 Dalis gerai besimokančių mokinių išvyksta mokytis į miesto 

gimnazijas. 

 Pedagogų kolegialaus mokymosi stoka. 

 Mažėja vietos gyvenvietės, o didėja pavėžėjamų į mokyklą mokinių 

skaičius. 

 Tobulintina  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. 

 Atskirų mokinių mokymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės 

stokos. 

 Dalies tėvų abejingumas dėl vaikų mokymosi rezultatų. 

 Nepakankamas tėvų, mokytojų, mokinių bendradarbiavimas. 
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GALIMYBĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo: kokios ateities galimybės? ką per mažai 

išnaudojame? ką galime optimizuoti? kokių naujų galimybių matome?) 

 

      4.3.1. Kompetencija 

      4.2.3. Mokyklos tinklaveika 

 Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdymo procese. 

 Asmeninės mokinių/ugdytinių pažangos stebėjimo ir  fiksavimo 

tobulinimas. 

 Kolegialaus ryšio stiprinimas, gerosios patirties  sklaida. 

 Klasių auklėtojų ir specialistų bendradarbiavimo glaudinimas. 

 Tėvų galimybių pažinimas ir jų įtraukimo į bendras veiklas 

didinimas. 

 Projektinės veiklos organizavimas mokykloje. 

 Dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies projektuose, 

sudarančiuose galimybę gerinti ugdymosi aplinką ir perimti 

pozityvią patirtį. 

 Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, inicijuojant 

pozityvios pedagoginės patirties sklaidą. 

 Komandinio darbo stiprinimas. 

GRĖSMĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti kliūtis jūsų mokyklos bendruomenei: kur įžvelgiame ateities pavojus ir grėsmes? 

su kokiais sunkumais galime susidurti? kokių nepageidaujamų pasekmių baiminamės?) 

 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 

 Plintanti negatyvių socialinių veiksnių įtaka (socialiniai tinklai, 

demografinė padėtis, menkas materialinis apsirūpinimas) daro įtaką 

ugdymo(si) proceso efektyvumui, kultūros ir bendravimo elgsenai. 

 Mokinių skaičiaus nestabilumas. 

 Didėjantis specialiųjų poreikių mokinių skaičius. 

 Mažėjanti mokymosi motyvacija ir mokymosi pasiekimų smukimas. 

 Neaptverta mokyklos teritorija apsunkina saugios ugdymosi aplinkos 

užtikrinimą. 

 Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, sveikatos sutrikimų, 

skaičius. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 2019 METAIS 

 

I. Prioritetas. Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos.  

 

II. Prioritetas. Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos bendruomenė. 

 

V SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I. Prioritetas. Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos.  

1. Tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. 
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1.1. Uždavinys. Aktualizuoti ugdymo  turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes. 

1.2. Uždavinys. Kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką. 

1.3. Uždavinys. Stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams. 

1.4. Uždavinys. Tobulinti mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. 

 

     II. Prioritetas. Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos bendruomenė. 

 

2. Tikslas. Skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant tradicijas. 

2.1. Uždavinys. Telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją.  

2.2. Uždavinys. Palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų. 

2.3. Uždavinys. Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos bendradarbiavimą 

bei tėvų švietimą. 

2.4. Uždavinys. Puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone, respublikoje, užsienyje. 

 

VI SKYRIUS 

 2019 M. VEIKLOS TURINYS 
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Prioritetas.  Veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos.   

1.  Strateginis tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi pasiekimus. 

1. 1. Aktualizuoti ugdymo  turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes. 

1. 1. 1. Tirti ir analizuoti mokinių mokymosi 

poreikius, stilius, adaptaciją, 

pasirengimą mokyklai. 

 Atlikti mokinių, adaptacijos, vaikų 

pasirengimo mokyklai, mokymosi 

poreikių nustatymo, mokymosi stilių 

tyrimai,  analizuojami rezultatai.  

Pavasarį bus vertinamas, 

analizuojamas  priešmokyklinio 

amžiaus vaikų brandumas mokyklai, 

būsimų pirmokų pasirengimas 

mokyklai, organizuojami susitikimai 

su būsimąja mokytoja, tėvais. 

Klasių 

auklėtojai,  

mokytojai,  

spec. 

pedagogas, 

psichologas, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų 

2019 m. 

sausis 

gegužė 

rugsėjis 

 

ŽI, 

SBVB; 
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Rudenį visose grupėse stebima vaikų 

adaptacija. 

Tyrimai padės išsiaiškinti  mokinių,  

mokymosi motyvaciją, santykius su 

mokytojais,  adaptacijos problemas ir  

numatyti priemonės joms spręsti.  

skyriai, 

mokytojų 

taryba, 

administracija 

1. 1. 2.  Koreguoti ugdymo turinio planus, 

atsižvelgiant į kintančius 

mokinių/vaikų poreikius, pasiekimus, 

iškylančius sunkumus, atsirandančias 

naujas galimybes. Tobulinti mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimą ir 

įsivertinimą. Plėtoti ugdymą karjerai.  

 

Ugdymo turinio planai atitiks 

ugdytinių  pajėgumą, turimus išteklius 

ir mokytojų patirtį, skatins kiekvieną 

mokinį kelti sau ugdymosi tikslus, 

įsivertinti pažangą ir darys įtaką 

siekiant geresnių rezultatų, užtikrins 

Bendrųjų programų įgyvendinimą.  

Ugdymo turinys bus aktualizuotas, 

sietas su mokinių, ugdytinių  patirtimi, 

gebėjimais, gyvenimo praktika. 

Mokiniai susipažins su karjeros 

planavimo galimybėmis, 

perspektyvomis, bus suteikta 

informacija pageidaujantiems 

specialiųjų poreikių mokiniams ir jų 

tėvams. 

Dalykų 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos, 

ugdymo 

karjerai 

specialistai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų 

skyriai, 

metodinė 

taryba 

2019 m.  

vasaris 

rugsėjis 

ŽI, 

SBVB; 

1. 1. 3. Efektyvinti pamokos planavimą, 

vadovaujantis ne mokymo, o 

mokymosi paradigma, nuolat stebėti 

išmokimą, naudojant kuo įvairesnius 

vertinimo būdus, įtraukiant 

ugdytinius į įsivertinimą, 

akcentuojant jų asmeninę pažangą. 

 

 

 

Mokytojas planuodamas galvoja apie 

tai, kaip išmokyti mokinius žinias 

interpretuoti, kaip spręsti iškilusias 

problemas, mokytis tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant ir 

išrandant, kuriant.  

Per metus apsilankoma mokytojų 

pamokose, veiklose visose klasėse, 

grupėse. vertinta ir aptarta stebėtų 

pamokų kokybė. Konsultuoti 

kuruojamų dalykų mokytojai, teikta 

profesinė ir metodinė pagalba. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos  

specialistai, 

Metodinė 

taryba, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų 

skyriai 

2019 m.  

vasaris–birželis, 

rugsėjis- gruodis 

ŽI, 

SBVB, PR 
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Dalijamasi patirtimis metodinėse 

grupėse.  

Bus stebimas išmokimas pamokoje, 

įsivertinimas, vertinimas , kaip 

sudaromos galimybės mokiniams 

pamatuoti daromą asmeninę pažangą 

bei individuali pažanga fiksuojama. 60 

proc. mokinių sustiprins motyvaciją. 

1. 1. 4. Pamokose diferencijuoti mokymosi 

veiklas pagal mokinių gebėjimus,  

mokymosi pasiekimus. 

Įvertinti ugdymo turinio pritaikymo 

įvairių gebėjimų mokiniams rezultatai, 

skirtingų gebėjimų turinčių mokinių 

ugdymo (-si) poreikiai. 

Didesnę laiko dalį mokiniai dirba 

poromis ar mažose grupėse (to paties 

ar skirtingo gebėjimų lygio). Mokiniai 

mokomi įsivertinti savo ir įvertinti kitų 

darbo rezultatus. Namų darbų užduotys 

individualizuojamos bei 

diferencijuojamos. 

Dalykų 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos  

specialistai, 

administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokytojų 

taryba 

2019 m.  

vasaris–birželis, 

rugsėjis- gruodis 

ŽI, SBVB 

1. 1. 5. Planuoti ir vesti integruotas pamokas. Visi mokytojai bendradarbiauja ir 

ilgalaikiuose planuose numato 

mokomųjų dalykų integraciją. Per 

mokslo metus 5-10 klasių mokytojai 

vykdo 1, pradinių klasių mokytojai - 2 

integruotus projektus. Mokytojai kartą 

per 3 mėnesius veda integruotas 

pamokas. Sudaromos sąlygos 

integruotų  mokymosi veiklų 

įgyvendinimui - lankstus tvarkaraštis, 

veiklos planuose numatytos 

tarpdalykinės integracijos, projektų 

dienos.  

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

2019 m.  

vasaris–birželis, 

rugsėjis- gruodis 

ŽI, SBVB 

1. 1. 6. Vykdyti mokinių pasiekimų 

stebėseną. 

Sukurta individualios mokinių 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

sistema.  

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

2019 m.  

Vasaris, 

ŽI, SBVB 



28 

 

Organizuoti pokalbiai su lietuvių k., 

matematikos, pradinių klasių ir kitų 

mokomųjų dalykų mokytojais siekiant 

mokinių mokymosi kokybės. 

Atliekami ir analizuojami 2, 4, 6, 8, 10 

klasėse NMPP, PUPP rezultatai. 

Analizuojami mokinių ugdymosi 

pasiekimų pusmečių ir metiniai 

rezultatai, vertinamas pokytis. 

Numatomos ugdymo proceso 

tobulinimo kryptys.  

dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

balandis, 

gegužė, 

birželis, 

rugpjūtis 

1. 2.  Kurti ugdymui bei kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką. 

1. 2. 1. Taikyti inovatyvius mokymosi 

metodus, paremtus aktyviu  mokinių 

mokymusi. 

Pamokose taikomi mokymąsi 

skatinantys mokymosi metodai, 

informacines komunikacinės 

technologijos.  Pagrindiniame ugdyme 

10 proc. gamtos mokslų, tiksliųjų 

mokslų dalykui, pradiniame ugdyme - 

20 proc. pasaulio pažinimo dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus 

skiriama eksperimentavimui, 

tyrinėjimui ir praktinių įgūdžių 

ugdymui.  10 proc. socialinių mokslų 

dalykui skirtų pamokų laiko per 

mokslo metus skiriama 9–10 klasėse 

mokinių projektinio darbo gebėjimams 

ugdyti.  

Metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai, 

administracija, 

bibliotekininkas 

2019 m.  

vasaris–birželis, 

rugsėjis- gruodis 

ŽI, SBVB, 

PR 

1. 2. 2. Parengti kabinetų, klasių, grupių 

turtinimo ir modernizavimo planus ir 

juos įgyvendinti. 

Sukurta mokomųjų kabinetų, grupių 

aprūpinimo priemonėmis duomenų 

bazė. 

Administracija, 

kabinetų 

vadovai, darbo 

grupė, 

metodinė 

taryba 

2019 m. 

balandis, 

birželis 

SB, 

SBVB, PR 

1. 2. 3. Organizuoti ugdomąją veiklą kitose 

edukacinėse aplinkose. 

Kartą per pusmetį ir dažniau dalykų, 

pradinių klasių mokytojai, klasių 

Administracija, 2019 m.  

vasaris–birželis, 

ŽI, SBVB, 

PR 
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auklėtojas , būrelių vadovai vykdo 

ugdomąją veiklą kitose edukacinėse 

aplinkose: bibliotekoje, skaitykloje, 

gamtoje, muziejuose, bankuose, 

edukacinėse išvykose, kt. Vykdomas 

mokinių profesinis švietimas. 

Ugdymas netradicinėse aplinkose 

numatomas ilgalaikiuose planuose. 

metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai, 

bibliotekininkas, 

KU grupė, 

metodinė 

taryba, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų 

skyriai 

rugsėjis- gruodis 

1. 2. 4. Tikslingai taikyti informacines 

technologijas pamokoje, veiklose. 

Informacinės technologijos  keičia 

mokymosi galimybes. Turimos 

informacinės technologijos tikslingai 

taikomos ugdymo procese. Dauguma 

mokytojų (80 proc.)  tinkamai taiko 

IKT siekdami pamokos uždavinių, 

atsižvelgdami į mokomojo dalyko 

specifiką, mokinių pasirengimą. 90 

proc. pamokų mokymas vaizdus. 

Administracija, 

IT specialistas, 

dalykų 

mokytojai, 

grupių 

auklėtojai 

2019 m. 

kovas 

ŽI, SBVB, 

PR 

1. 2. 5. Išradingai naudoti ir kurti įvairias 

mokyklos aplinkas ugdymo proceso 

įvairinimui. 

Mokytojai/auklėtojai kartu su 

ugdytiniais projektuotos, įrengs, 

dekoruotos mokinių/vaikų darbais 

klasės ir bendras mokyklos erdves. 

Administracija, 

klasių,  grupių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai, 
bibliotekininkas 

2019 m. 

sausis - gruodis  

ŽI, SBVB, 

PR 

1. 2. 6. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

 

Mokykloje susitarta dėl Mokėjimo 

mokytis (toliau –MM) kompetencijų 

ugdymo veiklos krypčių. Į MM 

kompetencijos ugdymo procesą 

įtraukta visa mokyklos bendruomenė.  

Patobulinta mokytojų MM ugdymo 

kompetencija. Parengtos mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymo 

Administracija, 

metodinė 

taryba 

2019 m. ŽI, SBVB 
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rekomendacijos. Apie mokėjimą 

mokytis organizuojamas mokinių ir jų 

tėvų švietimas. Analizuojant pokyčius 

sėkmingai panaudojami MM 

kompetencijos vertinimo instrumentai. 

Stiprinama mokinių atsakomybė už 

savo mokymąsi,  padidėja mokinių 

aktyvumas pamokose. Patobulinta 

mokytojų mokėjimo mokytis ugdymo 

kompetencija. 

1. 3. Stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo  pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą 

mokiniams. 

1. 3. 1. Panaudoti ugdymo plano galimybes 

skirtingų poreikių ir gebėjimų 

mokinių ugdymui. 

Atliktas tyrimas dėl mokinių skirstymo 

į laikinas grupes ir pasirenkamųjų 

programų pasiūlos atitikimo mokinių 

poreikius. Apie 15 proc. mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti skirtų 

pamokų, 15 proc. neformaliojo 

švietimo valandų skiriama gabiųjų 

mokinių ugdymui. Siūlomos 2 

pasirenkamųjų dalykų ir įvairių 

modulių programos. 

Administracija, 

mokyklos 

savivaldos 

institucijos 

2019 m. 

gegužė, 

rugsėjis-gruodis 

SBVB 

1. 3. 2. Tobulinti klasės auklėtojo veiklos 

planavimą ir organizavimą. 

Mokslo metų pradžioje mokykloje 

susitarta dėl prioritetinių veiklos 

krypčių ugdant mokinių 

kompetencijas. Nuosekliai vykdomos 

numatytos priemonės, įtraukiami 

švietimo pagalbos, ugdymo karjerai 

specialistai, tėvai, mokytojai. Ne rečiau 

kaip 1 kartą per pusmetį visi auklėtojai 

vykdo ugdomąją veiklą kitose 

edukacinėse aplinkose.  Dauguma, 80 

proc. auklėtojų taiko inovatyvius 

ugdymo metodus. Organizuoti 

mokymai klasių auklėtojams. 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

klasių 

auklėtojai, 

psichologas, 

karjeros 

ugdymo 

koordinatoriai 

2019  m. 

kovas, 

birželis, 

rugpjūtis, 

rugsėjis, 

spalis 

ŽI, SBVB, 

PR 
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Kryptingai vykdoma klasės auklėtojo 

veiklos stebėsena ir vertinimas. 

1. 3. 3. Organizuoti pedagoginės, spec. 

pedagoginės, psichologinės, 

socialinės pagalbos teikimo mokiniui 

efektyvumo tyrimus. 

Kasmet atliekami mokinių mokymosi 

lūkesčių, gabių ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo, pagalbos mokiniui 

teikimo efektyvumo, psichologinio 

klimato tyrimai. Tobulinama Vaiko 

gerovės komisijos veikla 

identifikuojant mokinių gebėjimus, 

mokymosi, motyvacijos ar elgesio 

sutrikimus. Vykdomas taikomų 

prevencinių priemonių veiksmingumo 

vertinimas. 

VGK, 

švietimo 

pagalbos  

specialistai 

2019  m. 

lapkritis 

ŽI, SBVB 

1. 3. 4. Parengti mokinio individualios 

pažangos fiksavimo lapus, 

analizuojant mokinių individualią 

pažangą, identifikuojant mokinių 

gebėjimus, aiškinantis jų nuolatines 

nesėkmes, mokymosi motyvacijos ir 

elgesio sutrikimus. Parengti ir 

įgyvendinti  socialinės, specialiosios 

ir pedagoginės pagalbos mokymosi 

sunkumų turintiems bei gabiems 

mokiniams priemonių planą. 

Bus sudaromos sąlygos mokiniui 

palyginti esamus pasiekimus su jo 

lūkesčiais. Bus atliekamas  mokymosi 

sunkumų, elgesio sutrikimų 

identifikavimas. Tyrimų rezultatai bus 

aptariami su mokiniais individualiai. 

Vertinimo metu gauta informacija bus 

panaudojama ugdymo proceso 

koregavimui ar tolesniam planavimui.  

Administracija, 

švietimo 

pagalbos  

specialistai, 

klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai, 

metodinė 

taryba 

2019  m. 

 

ŽI, SBVB, 

PR 

1. 3. 5. Klasių  auklėtojams  

sistemingai organizuoti veiklas, 

skatinančias tinkamus mokinių 

tarpusavio santykius. Analizuoti 

klasės  auklėtojų planus, įrašus e. 

dienyne, pamokų stebėjimo lapus  

65 % klasių auklėtojų sistemingai 

organizuoja veiklas, skatinančias 

tinkamus ugdytinių tarpusavio santykius.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba, klasių 

auklėtojai, 
bibliotekininkas 

2019 m. 

vasaris-gruodis 

ŽI 

 

1. 4. Tobulinti mokinių/vaikų pažangos ir pasiekimų, vertinimo ir įsivertinimo, skatinimo ir informavimo sistemą. 

1. 4. 1. Parengti vieningos mokinio 

asmeninės pažangos stebėjimo, 

Parengtas mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo bei 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

2019 m. 

kovas, birželis, 

rugsėjis 

ŽI, PR 
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fiksavimo bei rezultatų analizavimo 

ir panaudojimo tvarkos aprašą.  

rezultatų analizavimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašas. 
5–10 klasės mokiniai nusimato pagrįstus 

savo mokymosi tikslus ir įsivertina jų 

įgyvendinimą asmeninės pažangos 

fiksavimo pokalbių bent kartą per 

mėnesį.  

metodinė 

taryba, klasių 

auklėtojai 

1. 4. 3. Pamokose, veiklose taikyti 

įvairesnius išmokimo stebėjimo 

būdus, vertinimą, pagrįstą 

konkrečiais vertinimo kriterijais.  

Dauguma ugdytojų (80 proc.) taiko 

veiksmingus, informacijos mokytojui 

teikiančius išmokimo stebėjimo, 

patikrinimo būdus. Išmokimo 

vertinimas aiškus mokiniams. 

Vertinant remiamasi konkrečiais 

vertinimo kriterijais. 

Pedagogai, 

metodinė 

taryba 

2019 m. 

 

ŽI 

1. 4. 4. Tobulinti mokomųjų dalykų 

vertinimą.   

Peržiūrėti bei atnaujinti dalykų 

vertinimo kriterijai. Mokykloje 

susitarta dėl vertinimo kriterijų ir  

pažangos fiksavimo mokomojo dalyko, 

klasės, mokyklos lygmenimis. 

Susitarta dėl mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos. Vertinimas vienodinamas 

klasės ir mokyklos lygmeniu, 

grindžiamas su bendrosiomis 

programomis suderintais standartais. 

Mokinių pasiekimai ir pažanga 

vertinama visapusiškai: žinios, 

supratimas, gebėjimai, įgūdžiai, 

nuostatos. Mokinio pažangos 

fiksavimui sukurtos naujos priemonės. 

Organizuotas seminaras mokykloje, 

patobulinta mokytojų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo  kompetencija. 

Metodinė 

taryba, VGK, 

mokytojai 

2019  m. 

Vasaris,birželis, 

rugpjūtis 

ŽI 
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1. 4. 5. Tobulinti  mokinių/ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašą.    

 

Patobulintas  pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašas. Užtikrinta 

bendrų mokyklos ir mokomųjų dalykų 

vertinimo nuostatų dermė.  Mokiniai, 

ugdytinių tėvai supažindinami su 

bendrais ir dalyko vertinimo kriterijais, 

objektyviau vertinamos mokinių žinios 

ir pasiekimai. 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokytojai 

2019 m. 

rugsėjis 

ŽI 

Prioritetas.  Stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti mokyklos bendruomenė. 

2.  Strateginis tikslas. Skatinti pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, kartu puoselėjant 

tradicijas. 

2. 1. Telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją. 

2. 1. 1.  Organizuoti mokymąsi 

bendruomenėje, skatinant lyderystę.  

Mokykloje  organizuoti 3 

išvažiuojamieji, 3 seminarai mokykloje  

atsižvelgus į mokyklos veiklos 

prioritetus, mokyklos bendruomenės 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, 

siūlymus, mokinio krepšelio lėšas, 

skirtas kvalifikacijai tobulinti.  

20% mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų  per metus pasidalina 

patirtimi mokykloje, pristato savo 

gerąją patirtį, veda praktinius 

užsiėmimus,  atviras pamokas, kt. 

Mokytojai metodininkai organizuoja 1 

atvirą pamoką. Bent 2 mokytojai savo 

patirtį skleidžia rajone, respublikoje. 

Per mokslo metus organizuojama 10 

atvirų pamokų, kuriose dalyvauja ir 

aptaria 30 proc. mokytojų.  Diegiamos  

naujos gerosios patirties perėmimo ir 

dalijimosi formos, skatinama lyderystė, 

kuriamos besimokančios, pokyčių  

komandos. Kuriamas mokytojų 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokytojai 

2019 m. 

vasaris-gruodis 

ŽI, SBVB 
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gerosios patirties sklaidos duomenų 

bankas.  

2. 1. 2. Taikyti kolegialų grįžtamąjį ryšį  

pamokos kokybės gerinimui.  

Atsižvelgiant į mokinių individualius 

poreikius ir gebėjimus  tobulinama 

ugdymo kokybė: didinamas mokymosi 

patrauklumas modernizuojant ugdymo 

procesą, stiprinama mokinių 

mokymosi motyvacija, teikiama 

veiksminga pagalba mokiniui, 

tobulinama mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema, kuriama 

ir įgyvendinama mokinių individualios 

pažangos stebėsenos sistema, kuri leis 

reguliariai stebėti asmeninę mokinių 

pažangą, teiks grįžtamąjį ryšį apie 

ugdymo proceso kokybę ir mokinių 

mokymosi pasiekimus. 

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokytojai 

2019 m. 

birželis, gruodis 

ŽI, SBVB 

2. 2.  Palaikyti bendruomenės narių iniciatyvas, novatoriškas veiklas, ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų. 

2. 2. 1. Tęsti vykdomus ir kurti naujus, 

mokyklos veiklos kryptis 

atspindinčius, projektus.  

Įgyvendinamas projektas: „Sėkmės 

pamoka“. Surengti 3 susitikimai. 

Mokyklos bendruomenei pristaytas 

projektas, išleista knyga „Augu 

Lietuvoje“.  

Administracija, 

metodinė 

taryba, 

mokinių 

taryba, 

2019  m. 

vasaris-gruodis 

ŽI, SBVB, 

SB, PR 

2. 2. 2. Tęsti ir plėtoti prevencijos, 

socializacijos, sveikatos stiprinimo  

programas mokykloje.  

Dalyvaujama  sveikatą stiprinančių 

mokyklų  programos renginiuose, 

pateikiamos ataskaitos. Dalyvaujama  

Sveikatiados, patyčių prevencijos 

programose Zipio draugai,  Antras 

žingsnis programose, psichotropinių 

medžiagų vartojimo programoje „Savu 

keliu“. 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai,  

klasių 

auklėtojai, 

mokinių taryba 

2019  m. 

sausis -gruodis 

ŽI, SBVB, 

SB, PR 

2. 2. 3. Teikti paraiškas ir dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose.  

Teikiamos paraiškos dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose. 

Dalyvaujant parengiamuosiuose 

vizituose, užmegzti ryšiai su 

Administracija, 

mokytojai, 

specialistai 

2019 m. 

kovas 

ŽI, ES 
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partneriais užsienyje ir  gautas 

finansavimas vienam dvišalių arba 

daugiašalių mokyklų partnerysčių 

projektui. 

2. 3. Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos 

bendradarbiavimą bei tėvų švietimą. 

2. 3. 1. Taikyti įvairesnes bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais formas.  

 

Mokykloje taikomos įvairesnės 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

formos su tėvais.  Per mokslo metus 

organizuojami 2 aktyvūs tėvų 

susirinkimai.   Bendra tėvų, mokytojų, 

mokinių iniciatyva suorganizuojami 2 

mokyklos renginiai. Mokinių tėvai 

įtraukiami į ugdymo procesą, 

mokymo(si) pagalbos teikimą. 30 proc. 

tėvų dalyvauja kitoje mokyklos 

organizuojamoje veikloje. Veikia 

suburtas iniciatyvių tėvų klubas. Tėvų 

iniciatyvinės grupės veikloje dalyvauja 

10-20 tėvų. 

Administracija, 

mokyklos 

taryba, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

klasių 

auklėtojai 

2019 m. 

sausis -gruodis 

ŽI, SB, 

PR 

2. 3. 2. Stiprinti mokyklos savivaldos 

institucijų (Mokyklos tarybos, 

Mokytojų tarybos, Mokinių tarybos) 

partnerystę, skatinti  iniciatyvumą  

mokyklos veiklos tobulinimui.   

Aktyviai veikia visos savivaldos 

institucijos: Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, Mokinių taryba. 

Savivaldos institucijos  įtrauktos į 

mokyklos planavimo procedūras, teikia 

pasiūlymus, inicijuoja pokyčius. 

Vyksta bendradarbiavimas mokytojų 

metodinės veiklos,  mokinių bendrų 

renginių, projektų rengimo temomis su 

užsienio, respublikos ir rajono 

mokyklomis.  

Administracija, 

savivaldos 

institucijų 

vadovai 

2019 m. 

sausis -gruodis 

ŽI, PR 

2. 3. 3. Įtraukti mokinių/vaikų  tėvus į 

prevencinių, socializacijos, sveikatos 

stiprinimo programų, projektų 

renginių planavimą ir vykdymą. 

Socialinė – psichologinė komanda 

organizuoja tėvų švietimą sveikatos ir 

žalingų įpročių, nusikalstamumo 

prevencijos temomis, individualiai 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

2019 m. 

sausis -gruodis 

ŽI, SBVB, 

PR, UP, 

ES 
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konsultuoja mokinių tėvus. Vykdoma 

programa „Savu keliu“. 

klasių, grupių 

auklėtojai 

2. 4. Puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje, rajone, respublikoje, užsienyje. 

2. 4. 1. Mokytojams dalintis gerąja darbo 

patirtimi organizuojant seminarus, 

atviras veiklas rajono kolegoms. 

Mokytojai metodininkai, vyresnieji 

mokytojai bent vieną kartą per mokslo 

metus veda atviras pamokas, veiklas  

arba parengia jiems priimtina tema 

seminaro programą, ją pristato teminio 

seminaro ar konferencijos metu rajono, 

mokyklos  pedagogams. 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai, 

administracija 

2019 m. 

sausis -gruodis 

ŽI, SBVB, 

PR 

2. 4. 2. Mokykloje organizuoti mokytojų 

respublikines konferencijas.  

Vieną kartą metuose mokykloje  

organizuojama pradinio ugdymo 

mokytojų metodinė respublikinė 

konferencija, kurios metu mokytojai 

dalijasi gerąja darbo patirtimi. 

Administracija, 

metodinė 

taryba 

2019 m. birželis 

 

 

ŽI, SBVB, 

PR 

2. 4. 3. Mokykloje organizuoti mokyklos ir 

rajonines mokinių konferencijas.  

Mokiniai vadovaujami mokytojų 

tyrinėja,  atlieka eksperimentus, vykdo 

projektus ir kitas veiklas netradicinėse 

aplinkose. 

Mokykloje ar jos skyriuose 

organizuojamos pažintinės, 

mokomosios, praktinės konferencijos, 

kurių metu mokiniai skaito pranešimus 

pristatydami atliktus tyrimus, projektus 

bei kitas veiklas.  

Administracija, 

metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai 

2019 m. 

gegužė-birželis, 

spalis-lapkritis 

ŽI, SBVB, 

SB, PR 

2. 4. 4. Puoselėti krašto bei mokyklos 

tradicijas, turtinti ir sisteminti 

mokyklos istorijos muziejuje 

esančius eksponatus ir kitą medžiagą.  

Pilietiškumo ugdymu siekiama giliau 

pažinti gimtojo krašto, apylinkių 

istoriją, papročius ir tradicijas. 

Mokykla stiprina pilietinį ugdymą 

formuodama besimokančiųjų tautinę 

savimonę, perteikdama esmines 

etninės kultūros vertybes. Mokytojų 

darbo grupės pasirinktini organizuoja 

mokykloje tradicinius renginius. 

Kuriama gyva mokyklos istorija: 

Mokyklos 

muziejaus 

vadovas, 

mokytojai, 

auklėtojai,  

metodinė 

taryba, 

mokinių taryba 

2019 m. 

sausis - gruodis 

ŽI, SBVB, 

SB, PR 
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trumpi renginių aprašai, nuotraukos 

eksponuojamos mokyklos stenduose, 

vėliau sisteminama mokyklos 

metraštyje. 

Sukaupta medžiaga apie mokyklos 

istoriją ir veiklą  panaudojama 

pamokose, kitoje ugdomojoje veikloje, 

talpinama mokyklos internetinėje 

svetainėje, pateikiama kraštotyros 

darbų parodose Kėdainių krašto 

muziejuje ir kitur.  

 

 

VII SKYRIUS 

METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS, ĮVERTINIMO IR  ATSKAITOMYBĖS FORMOS, VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Metinio veiklos plano įgyvendinimas detalizuojamas mokyklos mėnesiniuose planuose. Mokyklos savivaldos institucijos (mokyklos, mokytojų, 

mokinių tarybos), metodinės veiklos struktūros (metodinė taryba, metodinės grupės), mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai ir kiti specialistai 

(socialinis, specialieji pedagogai, logopedai,  bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas), aptarnaujantis personalas dalyvauja 2018 metų veiklos 

plano įgyvendinime. 

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojai ūkio ir bendriesiems reikalams, vyr. buhalteris, mokyklos 

tarybos pirmininkas atsakingi už metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą. 

Savivaldos institucijose, metodinėje taryboje, metodinėse grupėse, vaiko gerovės komisijos, administracijos pasitarimuose vyks  metinio veiklos 

plano įgyvendinimo analizė, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių išryškinimas, pokyčių nustatymas, vertinimas. 

Metinio veiklos plano vertinimo kriterijai: mokyklos strateginio plano įgyvendinimas, 2019 m. veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, 

įsivertimo išvados, nacionalinių, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai ir kt.. 

  Mokyklos veiklos plano priežiūros vykdymo ataskaitos bus teikiamos: 

 

Eil. Nr. Kas atsiskaito Kam atsiskaito Atsiskaitymo forma Data 

 

1. Direktorius Mokyklos tarybai  

Savivaldybės tarybai 

Ataskaitos posėdyje, 

Ataskaita 

2019 m. gruodis 

2020 m. sausis 

2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Direktoriui  Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose 

2019 m.  

kas ketvirtį 
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3. Direktoriaus pavaduotojai ūkio ir 

bendriesiems reikalams 

Direktoriui  Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose 

2019 m. 

kas ketvirtį 

4. Vyr. buhalteris Direktoriui 

Mokyklos tarybai 

Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose, mokyklos 

tarybos posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

5. Logopedai VGK pirmininkui 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

6. Specialusis pedagogas VGK pirmininkui 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

7. Psichologas VGK pirmininkui 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

8. Socialinis pedagogas VGK pirmininkui 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

9. Bibliotekininkas Direktoriui  

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

10. Metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

11. Mokytojai Metodinėse grupėse,  

kuruojančiam veiklą mokyklos 

vadovui 

Ataskaitos metodinių grupių 

pasitarimuose, įsivertinimo 

anketos individualiuose 

pokalbiuose  

2019 m. 

 kartą per pusmetį 

pagal poreikį 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 PRITARTA 

                Mokyklos tarybos  

                2019 m. sausio 23 d. posėdžio 

 Protokoliniu nutarimu Nr. V3-01 


