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KĖDAINIŲ R.  LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020 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, 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 ilgalaikių (2013-2022 m.) švietimo plėtros tikslų projektą. 

1.3. Metinis mokyklos veiklos planas sudarytas vadovaujantis Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 2020-2023 metų  strateginiu planu, 

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

                  1.4. Šiame veiklos plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių  metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2020 

metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

                  1.5. Mokyklos veiklos planą rengė 2019 m. gruodžio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-171 sudaryta darbo grupė.  

            1.6. Mokyklos metinis veiklos planas aptariamas mokyklos tarybos posėdyje, tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

                  1.7. Pritarus mokyklos tarybai ir mokyklos direktoriui įsakymu patvirtinus, 2020 metų veiklos planas skelbiamas mokyklos svetainėje 

www.labunavosmokykla.lt 

II SKYRIUS 

2019 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

2.1. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

Veiklos prioritetai 2019 metais:  veiksmingas ir kokybiškas ugdymas siekiant kiekvieno vaiko pažangos, stipri, susitelkusi ir nuolat tobulėjanti 

mokyklos bendruomenė. 

Įgyvendinant 2019 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. 

2018-2019 m. m. pabaigoje mokėsi 147 mokinių: iš jų pradinio ugdymo pakopoje – 65, pagrindinio – 82. Pasiekimų lygiai pradinėse klasėse: 

aukštesnysis – 10, pagrindinis – 26, patenkinamas – 29,  pažangumas – 100 proc., kokybinis rodiklis – 53,3 proc. 5-10 klasėse gerai – 4, gerai – 9, 

patenkinamai – 67,  nepatenkinamai – 2, pažangumas – 90 proc., kokybinis rodiklis – 13,4 proc. Bendras mokyklos pažangumas – 91,6 proc., kokybinis 

rodiklis – 29,6 proc. 

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 7 mokiniai. PUPP lietuvių k. vidurkis yra 6,9, o matematikos – 6,7. 

Labūnavos pagrindinėje mokykloje ugdomi 128 ugdytiniai iš 68 šeimų, „Ąžuoliuko“ skyriuje  - 42 ugdytiniai iš 50 šeimų, Nociūnų skyriuje – 29 

ugdytiniai iš 22 šeimų, Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje - 98 ugdytiniai iš 73 šeimų.  Į mokyklą ir jos skyrius pavežami 115 vaikai: visi 115 ugdytiniai 

vežami mokykliniais autobusais.  

Šeimų socialinė padėtis yra gana gera, mokykloje yra 14 mokinių, kuriems teikiamos socialinės paslaugos.. Nemokamai maitinami 53 mokiniai ir 

priešmokyklinukai. 

 2019 m. buvo teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos priežiūros bei ugdymo karjerai specialistų 

paslaugos. Švietimo pagalba  teikiama 74 ugdytiniams: 36 mokinys buvo ugdomas pagal  pritaikytas ir individualizuotas programas, parengti 36 

individualūs ugdymo planai šiems mokiniams. 74 ugdytiniai turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jiems  teikiama  logopedo pagalba, socialinio pedagogo 

konsultacijos.  

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. Užsiėmimus lankė 75 proc. mokykloje besimokančių 

mokinių. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – tautiniam tapatumui, meniniams, kalbiniams ir 

socialiniams, sporto, sveikatos ugdymo ir gamtosaugos gebėjimams ugdyti. Mokyklos tradicijomis rūpinasi ne tik mokyklos mokiniai ir mokytojai, dažnai 

juose kaip aktyvūs dalyviai yra mokinių tėvai, seneliai, aptarnaujantis mokyklos personalas, Labūnavos bendruomenės nariai. Mokyklos muziejuje 

kaupiama informacija apie esamus ir buvusius mokyklos darbuotojus, mokinius, kartais mokyklos muziejuje vedamos istorijos pamokos. 

Įstaigoje dirba 101 darbuotojai, iš jų 53 pedagogai, iš jų 10 mokytojų metodininkų, 30 mokytojų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 

9  mokytojai, mokykloje dirba  2 -  vyr. specialieji pedagogai-logopedai, 1- vyr. socialinis pedagogas, 1 - bibliotekininkas, 1 – psichologas, 43 - 

nepedagoginiai darbuotojai. 17 pedagogų, tai nepagrindinė darbovietė.  

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

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, turintis 37 metų pedagoginio darbo patirtį, pavaduotoju dirba trečius 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.  

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

vidutinis ir maksimalus tarifinio atlygio koeficientas. 

Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais,  užtikrinamas mokinių pavėžėjimas. 

Gauta 2% gyventojų pajamų mokesčio parama bei kitų rėmėjų lėšos per 2019 m. – 4100,00 Eur. Mokykla gavo papildomą finansavimą dalyvaudama 

projektuose: Comenius projektas „From story to story“ (2600,00Eur), ERASMUS+C.L.E.V.E.R. (7244,00 Eur), įgyvendindama vietos projektus: „Pyktis 



ne brolis 3“(500,00 Eur) „Sveikatą stiprinanti mokyklėlė“ (400,00 Eur), „Ateik ir atsivesk draugus“ (300,00 Eur) 11,0 tūkst. Eur. Papildomai gautų lėšų 

panaudota  higienos normų trūkumams šalinti, pavėsinių remontui -3500,00 Eur. 

Mokyklai aplinkos lėšų skirta pakankamai išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir sodros įmokas, apmokėti  sąskaitas už paslaugas ir prekes. 

Stebimi ir teigiami poslinkiai. 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+Project CLEVER daugiašalės mokyklų partnerystės projektą užmegzti ryšiai su aštuoniomis užsienio šalių mokyklomis. 

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 mokytojai parengė ilgalaikius 

planus, neformaliojo švietimo programas, pritaikė ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams, įvertino skirtingų gebėjimų turinčių mokinių ugdymo(-si) 

poreikius. Pedagogai bendradarbiavo ir dalinosi patirtimi, tobulino kompetencijas, susijusias su aktyvių metodų taikymu pamokose, diferencijavimu ir 

individualizavimu, integruotų pamokų organizavimu. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose aptartas priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir ketvirtokų pasiruošimas aukštesnei ugdymo pakopai, naujai 

atvykusių mokinių, pirmokų, penktokų, devintokų adaptacija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių  vertinimas. Analizuoti atliktų tyrimų 

rezultatai, numatytos  galimybės mokinių pasiekimams gerinti bei adaptacijos problemoms spręsti. 

Siekiant geresnių rezultatų, buvo analizuoti  mokinių signaliniai, pusmečių, metiniai ugdymo(si) pasiekimai, ieškota efektyvesnių mokinių 

skatinamo būdų. 2, 4, 6, 8 klasėse buvo vykdyti NMPP, 10 klasėje – PUPP. 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. 
Parengtas mokinių   individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. 

2019 m. buvo organizuoti 17 VGK posėdžių, kurių metu pritarta VGK plano projektui, patvirtintas pagalbos gavėjų sąrašas, pagalbos 

mokiniui specialistų planai, pritarta specialiųjų poreikių mokinių programoms. Posėdžiuose svarstyti mokinių elgesys, kurie pažeidžia mokinių elgesio 

taisykles,  informuoti jų tėvai. Mokykloje vyko 6 VGK posėdžiai dėl SUP mokinių, aptarti jų ugdymosi ir lankomumo rezultatai. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokytojų parengtas programas 5-10 klasių mokiniams pasiūlytos keturios pasirenkamųjų dalykų 

programos: “Įdomioji istorija”, “Įdomioji geografija”, „Lytiškumo ir rengimo šeimai“ ir „Teksto kūrimo“ modulis 6 ir10 klasėse. 

Spec. pedagogė ir logopedė sudarė užsiėmimų tvarkaraštį. 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. 



Buvo stebėtos 9 pamokos 1 - 4 klasėse, 14 - įvairių dalykų pamokų 5-10 klasėse. Dėmesys skirtas įsivertinimui ir vertinimui ugdymo procese 

bei aktyvių metodų panaudojimui pamokose. Pastebėta, kad mokytojai pamokose numato skirtingas užduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokiniams ar jų grupėms, tačiau ne visada sudaroma galimybė mokiniams rinktis veiklas pagal gebėjimus. Pamokose paliekama per mažai laiko 

įsivertinimui ir vertinimui. 

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

ugdymo programų bei geresnės adaptacijos aukštesnėse ugdymo pakopose. Stebėtos 8 pamokos 5 klasėje, aptarti ugdymosi rezultatai. Atliktas tyrimas 5 

klasėje „Kaip jaučiuosi mokykloje“. Jo rezultatai pristatyti išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje.  

Išsiaiškintos naujų mokinių adaptacijos problemos ir aptartos priemonės joms spręsti. Svarstyta mokinių mokymosi motyvacija, santykiai su 

mokytojais ir kitais mokiniais, elgesio problemos, aptarti individualūs atvejai. Stebėtos klasės dėl elgesio ir emocijų sunkumų, pateiktas grįžtamasis ryšys 

ir rekomendacijos mokytojams.  

2019 m. Labūnavos pagrindinėje mokykloje buvo organizuotos neformaliojo švietimo programos: Muzikos studija, Judrieji žaidimai, Mažoji 

meno studija, „Jaunieji miškininkai“, „Prie arbatos“, Sporto ir Šokių būreliai, „Mažasis krepšinis“, Keramikos būrelis, „Jaunieji programuotojai“, Vaikų 

folkloro ansamblis „Pėdelis“, „Dailė laisvalaikiu“, „Kūrybos kraitelė“. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje - „Bandau, tyrinėju, eksperimentuoju“, Kelionė 

po skaičių šalį, Menų ir Dramos būreliai. 

Atliktas tyrimas dėl neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo 5-10 klasėse. Ieškota NVŠ programų pasiūlos ir galimybių, kurios 

patenkintų visus mokinių poreikius. 2019 m. organizuota ir įgyvendinta Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 2 programos: Kūrybinės dirbtuvės „Menų 

kalvė“, Futbolo būrelis. 

Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai rinkosi laisvai, jos buvo  neprivalomos. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos 

atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos galimybes, mokyklos tikslus. 6 val. buvo skirtos Labūnavos, 5 val. - Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus pradinių 

klasių mokiniams, 6 val.  - besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą.  

Buvo organizuota vaikų vasaros stovykla. Vyko įvairios veiklos, užsiėmimai, kokybiškas užimtumas. 

Lankantys būrelius mokiniai sėkmingai dalyvavo įvairiuose konkursuose: „Ant Smilgelės krantelio“, „Tramtatulis“, „Patrepsynė 2019“, 

„Galim 2019“. Vaikų folkloro ansamblis „Pėdelis“ buvo rajoninių, respublikinių ir nacionalinių konkursų laureatai.  

Organizuotos integruotos matematikos, biologijos ir informacinių technologijų pamokos Kėdainių miesto parke, lietuvių k. – tikybos 

sakraliniame - istoriniame komplekse Paberžėje, integruota dailės - anglų k. pamoka Kėdainių krašto muziejuje. 

Buvo parengti du tarptautiniai Erasmus+ projektai, kurių nepavyko laimėti. Jie bus tobulinami ir  teikiami dar kartą kitais metais. 

Mokiniai dalyvavo Kultūros paso paslaugų renginiuose: „Edukacinis klasikinės muzikos koncertas“, „Meno terapija“, „Kauno pilies lobis“, 

„Auksinis šiaudas“, Vytauto Didžiojo karo muziejaus renginys - edukacinė programa „Išgyvenimo pradžiamokslis“, „Sferinis kinas – mobilusis 

planetariumas“ ir kt. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos ir „Dobiliuko“ skyriaus pradinukai aktyviai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose 

renginiuose,  konkursuose,  parodose, konferencijose, projektuose. 2-3 klasių mokiniai dalyvavo programoje „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-

2019“. 

Pradinėse klasėse gerų rezultatų pasiekta tarptautiniuose renginiuose: „Kengūra“, „Gamtos Kengūra“, „Kalbų Kengūra“, „Olympis“, 

„Matematikos ekspertas“, piešinių konkurse „Lietuva iš arti ir iš toli“, kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas Lietuvai 2019“, mokinių piešinių ir dailyraščio 

konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“, piešinių konkurse „Vasaros olimpinės žaidynės“. Sėkmingai dalyvauta  respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose: 

„Raštingiausias pradinukas“, dailaus rašto konkurse „Rašom“, meninio skaitymo konkurse „Su knyga per gyvenimą“, vaikų piešinių ir nuotraukų konkurse 

„Lietuvos paukščiai“, piešinių konkurse „Žemės pasakojimai“, konstitucijos egzamino kūrybiniame konkurse „Mano namai – laisva Lietuva“, virtualioje 

piešinių parodoje „Gamta žiemą“, virtualioje Užgavėnių kaukių parodoje, piešinių  ir plakatų konkurse „Sveiki sugrįžę, paukščiai!“, respublikinėse 



konferencijose „Profesijos seniau ir dabar“ ir „Sveikatos akademija“, rajoninėje konferencijoje „Sveika šiandiena-sveikesniam rytojui“, tarptautiniame 

švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje 2, 3 ir 4 klasėse dirbama pagal integruotus vadovėlius „Vaivorykštė“, pagrįstais mokomųjų dalykų jungimu 

pagal temas ir suteikiančiais galimybę kiekvieną dieną mokytis sistemingai integruojant  mokomuosius dalykus ir bendruosius gebėjimus. 

Mokytojos A.Urbonavičienė ir D. Dovydavičiūtė organizavo  rajoninę pradinių klasių pažintinę – praktinę konferenciją „Mano augintinis“. 

Pradinėse klasėse vyko integruotos pamokos. Pedagogės praturtino profesinę kompetenciją: mokytoja L. Ilevičienė pravedė seminarą Labūnavos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams „Microsoft programos ir įrankiai“, D. Dovydavičiūtė ir J. Vaitiekūnienė organizavo 

paskaitą „Lietuvių tradiciniai žaidimai ir šokiai“. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su dalykų mokytojais 2019 metais dalyvavo Kėdainių rajono mokinių tinklinio, šaškių, 

kroso estafečių, virvės traukimo, keturkovės, lengvosios atletikos, futbolo, kaimo vietovių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose. Kėdainių rajono 

savivaldybės vykdytame projekte „Žiūrėk krepšinį blaiviomis akimis“ ir Visuomenės sveikatos biuro projekte „Elgsenos keitimo iniciatyvos Kėdainių 

rajono vaikams ir jaunimui“. Konkursuose: tarptautiniame Lietuvos mokinių matematikos, kalbų (lietuvių k. ir anglų k.), gamtos KENGŪRA, Kėdainių 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto, 48-ajame tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse, 

nacionaliniame etape, Kėdainių kultūros centro skaitovų konkurse „Pavasaris pražydo žiedais“ taip pat Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos 

olimpiadoje. Žemės dienos minėjime „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne, inkilų kėlimo šventėje. Kėdainių dekanato jaunimo dienoje, 

Simpoziume „Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė – moteris ateitininkė, mokytoja, kankinė“ bei akcijoje „Darom“. Koncertavo Pelėdnagių kultūros skyriaus 

koncerte, skirtame Motinos dienai „Mama, pakylėk ligi dangaus“ ir Kėdainių miesto šventės folkloro festivalyje „Į vidurio Lietuvą susiėję“. 

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

išsamiai teikiama informacija kur ieškoti informacijos renkantis profesiją. Visus metus vyko individualūs pokalbiai su mokiniais, turinčiais specialiųjų 

poreikių. Jų metu suteikta informacija apie tolesnio mokymosi galimybes, profesijų pasirinkimą. 

Bibliotekoje nauji skaitytojai buvo supažindinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis. 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. Tarptautinės vaikiškos knygos dienos proga vyko  netradicinė veikla 

M. Daukšos viešosios bibliotekos Nociūnų filiale. Bibliotekininkė vykdė parodomąją veiklą lauke „Saugau  Lietuvą“, dalyvavo akcijoje „Kalba tyla“. 

Priešmokyklinėje grupėje vykdyta Tarptautinė programa „Zipio draugai“, 4-6 metų vaikams pritaikytos „Zumba kids“ treniruotės. Dalyvauta 

savaitėje „Be patyčių“, pagamintas „Tolerancijos švyturys“ (Bitučių“ gr.), akcijoje „Darom 2019“ „Neišmesk pradžiugink draugą“. 

Parengti priešmokyklinio ugdymo metiniai ugdymo planai, atsižvelgiant į priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos reikalavimus. 

Sudaryti kiekvieno vaiko mokyklinės brandos aprašai. 

Sudaryti ilgalaikiai ir trumpalaikiai ikimokyklinio ugdymo planai, atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“ bei 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, užtikrinant prasmingą patirtinį ugdymą (si). Ugdymo turinys aktualizuotas pagal individualius 

ugdytinių gebėjimus. 

Priešmokyklinėse grupėse vykdyta Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Organizuoti anglų kalbos ir šokio neformaliojo ugdymo 

užsiėmimai 3-11 metų vaikams. 

Apibendrinant pirmojo uždavinio Aktualizuoti ugdymo  turinį, atsižvelgiant į mokinių/vaikų patirtį, gebėjimus, poreikius bei galimybes 

įgyvendinimo analizę galima teigti, kad numatytos priemonės, kurios buvo tikslingai pasirinktos siekiant aktualizuoti ugdymo turinį, geresnės mokymo(si) 

kokybės davė apčiuopiamus rezultatus. 

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



Mokytojų tarybos posėdyje analizuotas mokymąsi skatinančių metodų taikymas pamokose, gamtos mokslų priemonių panaudojimas. Pradinių 

klasių, fizikos, biologijos, chemijos mokytojai pamokose pradedamos naudoti gamtos mokslų priemones, vadovaujantis pamokų aprašais projekto 

sistemoje Vedlys.lt. Reikėtų aktyviau panaudoti minėtas priemones ir plėtoti tarpdalykinius ryšius, išnaudoti visas integravimo galimybes. Mokytojų 

tarybos posėdyje aptarta kaip vykdoma ugdomoji veikla kitose edukacinėse aplinkose. Integruotų ir netradicinių mokymosi veiklų įgyvendinimui sudarytas 

planas, lankstus tvarkaraštis. Apie minėtas veiklas išleista knyga „Augu Lietuvoje“. 

Pagrindiniame ugdyme 30 proc. gamtos mokslų dalykui, pradiniame ugdyme – 20 proc. pasaulio pažinimo dalykui skirtų pamokų per mokslo 

metus buvo skiriama eksperimentavimui, tyrinėjimui ir praktinių įgūdžių ugdymui. 20 proc. socialinių mokslų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo 

metus skiriama 9–10 klasėse mokinių projektinio darbo gebėjimams ugdyti. Įgyvendinamas projektas „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“, gautos priemonės 1-4, 5-8 klasėse. Mokytojų sukurtos ir naudojamos mokymo priemonės, buvo aptariamos metodinėse grupėse.  

Tobulinti mokytojų IKT įgūdžiai, profesines ir asmenines kompetencijos. Pildytos mokytojų savianalizės anketos. Siekiant savalaikio informacijos 

teikimo ir prieinamumo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme nuo 2019 m. rugsėjo pradėtas naudoti elektroninis dienynas „Mūsų darželis“.  

Visiems ikimokyklinės grupės, pradinių klasių ugdytiniams teikiama pagalba pagal patvirtintą tvarkaraštį pamokų metu spec. pedagogo-logopedo 

kabinete, vyresnių klasių ugdytiniams – kitose patalpose. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas kelia papildomų reikalavimų ugdymo procesui. Sausio 

mėnesį atliktas SUP situacijos, dėl pagalbos teikimo efektyvumo tyrimas, rezultatai aptarti Mokytojų tarybos posėdyje.  

Mokyklos vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos buvo nuolat naudojamos aktyviajam mokymuisi. Siekiant paskatinti mokinių motyvaciją ir 

kūrybiškumą, pradinių klasių mokytojos vykdė ugdomąją veiklą įvairiose edukacinėse aplinkose. Pradinukai dalyvavo užsiėmimuose ir lankėsi: J. 

Monkutės-Marks muziejuje, Labūnavos medicinos punkte, M. Daukšos viešojoje bibliotekoje bei jos Pelėdnagių ir Labūnavos skyriuose, „Dadu“ ledų 

fabrike, Labūnavos žemės ūkio bendrovės gyvulininkystės padalinyje, Kėdainių krašto muziejaus padalinyje tradicinių amatų centre, „Litexpo“ parodų 

rūmuose, stadione ir tiesiog gamtoje. Žiūrėdami sferinį kiną, mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje apie orbitą. Mokyklos edukacinė aplinka buvo 

praturtinta „Gamtamokslinės spintos“ priemonėmis, pradėta rengti laboratorija. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje įkurta žaidimų erdvė „Draugas“, gauti 

reikalingi vadovėlių komplektai ir mokymo priemonės. Dauguma mokytojų pamokose sėkmingai taikė IKT. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai 

dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Nakties stebuklas“ muzikos mokykloje, šventėje-pramogoje „Ei mažyliai, duokim garo“ l/d „Žilvitis“, vaikų šventėje 

„Kėdainių herojai“ Kėdainių arenoje. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių susirinkimų metu pristatytos ir aprobuotos metodinės 

priemonės vaikų ugdomajai veiklai tobulinti: „Spalvos“, „Judrios spalvos“, „Emocijų veidukai“, Pykčio pėdutės“, „Spalvų takelis“, pagamintos priemonės 

„Pėdutės“, „Linksmieji barškučiai“, „Nuotaikėlės“. Vykdytos veiklos netradicinėse aplinkose: parke, prie tvenkinio, bibliotekose, pašte, bendruomenės 

centruose, kultūros centruose ir kt.). 

Vyko sveikatingumo mėnesio renginiai, mokytojai skaitė pranešimus tėvams, mokiniams apie sveikos gyvensenos įgūdžius. Buvo vykdomi 

trumpalaikiai ir ilgalaikiai sveikatos stiprinimo projektai. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje laimėtas ir įgyvendintas sveikatos projektas „Buvimas kartu 

gydo 3“ (vertė 1000,00 Eur). Įsigytos priemonės Kimochis ugdymo programai įgyvendinti, sukurta žaidimų erdvė „Draugas“. Įgyvendintas projektas 

„Sveikatos laipteliais“, populiarumo susilaukė „Linksmoji penkiakovė“.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime. Talkino rengiant „Sėkmės pamoką“, konferenciją „Keturios stichijos“. Mokinių tarybos nariai 

teikė siūlymus dėl netinkamo kai kurių mokinių elgesio ir jų gerinimo būdų, popamokinio laiko gerinimo galimybių. Rugsėjo mėnesį mokiniai susipažino 

su mokyklos vidaus darbo taisyklėmis, mokinių teisėmis ir pareigomis., važiavimo su mokykliniais autobusais taisyklėmis pasirašytinai.  

Buvo vykdoma pamokų lankomumo kontrolė ir analizė, be pateisinamos priežasties daugiausiai pamokų praleidžiančių mokinių nustatymas, 

poveikio priemonių parinkimas ir taikymas. Dar likusi problema – 5-10 kl. mokinių vėlavimas į pamokas. Patvirtinus naują Lankomumo apskaitos ir 

nelankymo prevencijos tvarką, numatytos priemonės mokinių vėlavimo į pamokas prevencijai. Nuolat vykdoma mokyklinių uniformų dėvėjimo kontrolė, 

kur leido pasiekti gerų rezultatų: 96 proc. mokinių tvarkingai dėvi uniformas. 



Bibliotekos fondas buvo turtinamas naujomis knygomis bei priemonėmis. Parengtos naujai gautų leidinių parodos bibliotekoje. Vyko karjeros 

ugdymui reikalingos medžiagos tolesnis rinkimas, mokinių informavimas, grožinės, informacinės ir ugdymo procesui reikalingos literatūros pirkimo 

organizavimas. Mokiniai susipažinę su karjeros ugdymo, planavimo galimybėmis, perspektyvomis, lengviau pasirenka tolimesnę kryptį. Mokiniai, 

mokytojai bei visi bibliotekos skaitytojai buvo aprūpinti metodine literatūra. 

Administraciniuose pasitarimuose aptarti veiklos planai ugdymo aplinkai gerinti, kalbėta apie kabinetų apžiūrą ir vertinimą, įstaigai skirtų 

asignavimų tikslingą panaudojimą, pasiruošimą remonto darbams bei naujiems mokslo metams. Įvertintas kabinetų/grupių pasirengimas naujiems mokslo 

metams, apsirūpinimas priemonėmis. Buvo pateiktos paraiškos metodinių priemonių, įrangos, vadovėlių įsigijimui. Atsižvelgus į mokytojų/auklėtojų 

poreikį, pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus finansines galimybes kabinetai, klasės, grupės aprūpintos, įsigyta ugdymui reikalingų įvairių priemonių. 

Mokytojai naudoja ir savo sukurtas mokymo priemones, kurios aptariamos metodinėse grupėse. Būtų tikslinga pasirengti kabinetų modernizavimo bei 

turtinimo planą ir nusistatyti priemonių pirkimo prioritetus. Suremontuota lauko pavėsinė, demontuoti bei suremontuoti lauko įrengimai „Ąžuoliuko“ 

skyriuje. Atnaujinta dalis kompiuterių ir monitorių IT kabinete. Iš valstybės pagal panaudą gautos 5 planšetės, 12 įsigijome, MK bei paramos lėšomis. 

Atliktas dorinio ugdymo, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros kabineto remontas. Paramos būdu atnaujinti suolai šiame kabinete, nupirktos spintos. 

Atnaujinti dienos šviesos šviestuvai, atliktas virtuvės ir virtuvėlių remontas Nociūnų skyriuje. Kitose mokyklos ir skyrių patalpose atlikti kosmetiniai 

remontai. Nupirktos lovytės „Ąžuoliuko“ skyriaus priešmokyklinei grupei, stalai maisto gamybai Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriui, persirengimo spintelės 

penktos klasės mokiniams, lentynos „Ąžuoliuko“ skyriui, baldai gamtos mokslų priemonėms. „Ąžuoliuko“ skyriuje, klasėje pirmame aukšte baigiama 

įrengti gamtos mokslų laboratorija pradinėms klasėms. „Ąžuoliuko“ skyriuje pakeistos durys į balkoną. Įsigytos spintelės, šaldytuvas Nociūnų skyriuje. 

Įsigyta žaislų, priemonių, kitokio inventoriaus lauko žaidimams ir veiklai visuose skyriuose. Atnaujinta pavėsinių danga Nociūnų skyriuje. Pakeistas takas 

šalia pagrindinės mokyklos. Visiems skyriams UAB „LINĖJA transport“ padovanoti šiltnamiai praturtino ugdomąją aplinką ir sėkmingai ir praplėtė erdvę 

tiriamajai veiklai. Plečiamas sodas „Ąžuoliuko“ skyriuje, pradėti sodinti vaismedžiai pagrindinės mokyklos teritorijoje. Tikėjomės atnaujinti sporto 

inventorių mokyklos sporto salėje bei skyrių teritorijose projekto lėšomis, tačiau negautas finansavimas. Dėl „Ąžuoliuko“ ir Nociūnų skyrių pastatų 

renovacijos, lėšų skyrimo teritorijų aptvėrimui tinkamo aukščio tvora, Pelėdnagių „Dobiliuko“ prausyklų remontui pateikti prašymai Kėdainių rajono 

savivaldybei. Mokinių darbai puošia klasių ir bendras mokyklos erdves, tačiau mokyklos aplinka nepakankamai išnaudojama ugdymo proceso įvairinimui. 

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

mokiniams. 

Mokytojų tarybos posėdyje aptarta neformaliojo švietimo, valandų, skirtų mokinių poreikių tenkinimui tikslingumas bei veiksmingumas. 

Atliktas tyrimas dėl neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo 5-10 klasėse. UP projektas Mokytojų taryboje svarstytas du kartus. Atsižvelgus į 

mokinių poreikius, metodinių grupių siūlymus, ugdymo plane skirta 14 valandų mokinių poreikiams tenkinti, 4 val. – pasirenkamiesiems dalykams. 

Mokykloje mokiniai papildomai galėjo pasirinkti dvi NVŠ programas. Mokytojų tarybos posėdyje aptartas švietimo pagalbos teikimo 

efektyvumas įvairių poreikių ugdytiniams, vertintas taikomų prevencinių priemonių veiksmingumas. 

Siekiant pakelti pradinių klasių mokinių individualią pažangą, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai bendradarbiavo tarpusavyje teikė 

mokiniams tikslingą pagalbą. Mokiniai susitiko su spec.pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu pagal patvirtintą grafiką. Vyko geranoriškas 

bendradarbiavimas su pradinukų tėvais, buvo organizuojami susirinkimai, vedami individualūs pokalbiai. Mokytojos perskaitė pranešimus tėvams: 

„Mokinių mokymosi motyvacija“, „Adaptacija. Ko bijo pirmokas?“,  „NMPP 2019 m. Labūnavos pagrindinės mokyklos 2 klasės ataskaita“. Pradinių 

klasių mokytojos dalyvavo visuose mokyklos numatytuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir paskaitose, taip pat gerino savo kompetencijas 

seminaruose: &quot;Mąstau ir kuriu: informatinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse“, „Nauja informatikos mokymosi priemonė pradiniame ugdyme“, 

„Įvadas į MOODLE taikymą mokykloje“, „Į STEAM orientuotas ugdymo procesas“, „Engaging with Content Language Integrated Learning (CLIL)“, 

„Learning technologies“, „Tarptautinių projektų kokybės užtikrinimas“, „Nauja informatikos mokymosi priemonė pradiniame ugdyme“, „Respublikinės 



moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė 2019“ mokymai&quot;, „Sąmoningumo ugdymas“, „Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų 

turinčius mokinius“, „Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“. Metodinėje grupėje pedagogės aptarė naujovės, pasidalino gerąja darbo patirtimi. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai organizavo individualius pokalbius ir grupių susirinkimus dėl vaikų adaptacijos 

(susitikimas-paskaita „3-4 metų amžiaus tarpsnio vaikų raidos ypatumas“, „Vaikų adaptacija ankstyvajame amžiuje“ ir kt.). Visus metus teikė mokytojų 

bei kitų specialistų individualias ir bendras konsultacijas tėvams aktualiomis temomis. Sudarė sąlygas tėvų dalyvavimui vaikų ugdyme sekant pasakas 

veiklų metu, padedant pravesti adventinius vakarus „Gerumas sūpuoja“, rudens forumą „Kas po rudenio lapu“ ir kt. 

Pagrindinio ugdymo metodinė grupė atliko penktokų adaptacijos mokykloje tyrimą „Penktokas dalykinėje sistemoje“ ir pristatė dalykų 

mokytojams, rezultatus pristatė tėvams. Taip pat buvo įpareigotas spec. pedagogas-logopedas parengti įvairų metodinių priemonių specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams, tačiau to padaryti nepavyko. Pagrindinio ugdymo metodinėje grupėje buvo peržiūrėti ir atnaujinti mokinių lankomumo, gabių 

mokinių skatinimo, kontrolinių ir rašomųjų darbų bei mokinių krūvio reguliavimo aprašai. 

Socialinis pedagogas, psichologas  stiprino klasių auklėtojų, mokytojų, tėvų ,švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą 

mokiniams. Nuolat vyko bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, mokytojais sprendžiant mokinių problemas, susijusias su elgesiu, emocijomis, agresija, 

mokymosi motyvacijos, elgesiu, , jas analizavo ir šalino. Dirbo su specialiųjų poreikių mokiniais. 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. Mokytojai įgijo žinių mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiams spręsti ir gavo rekomendacijas sprendžiant 

individualius atvejus. Vaikai, kuriems suteikta psichologo pagalba, susidūrė su problemomis, sunkumais: elgesio ir emocijų sunkumai, adaptacijos 

sunkumai, bendravimo sunkumai. Dažniausiai pasireikšdavo emocijų sunkumai. Individualios konsultacijos: vaikų konsultacijų – 151; tėvų konsultacijų 

– 26; mokytojų konsultacijų – 16; šeimų konsultacijų – 5.atlikti diagnostiniai tyrimai – 2. 

 Spec. pedagogas-logopedas konsultavo mokytojus, rengiančius pritaikytas bei individualizuotas programas. Tarėsi dėl individualios pagalbos 

pamokų metu, informavo apie ugdytinių pasiektus rezultatus. Kalbinių gebėjimų plėtotė svarbi įvairiais amžiaus tarpsniais, todėl nuolat palaikė ryšį su 

grupių auklėtojomis. 

Vaiko gerovės komisija du kartus per mėnesį vykdė švietimo pagalbos specialistų pasitarimus, kuriuose aptarė pagalbą mokiniams, SUP 

mokinių ugdymosi rezultatus, analizavo prevencinių priemonių veiksmingumą. Sukūrė mokytojų ir specialistų budėjimo mokykloje per pertraukas sistemą, 

sudarydami saugesnę aplinką visiems ugdytiniams. Sistemingai analizavo pamokų, klasės auklėtojų planus, įrašus el.dienyne. 

„Ąžuoliuko“ skyriuje visus metus buvo teikiama pagalba kalbos sutrikimų turintiems vaikams. Vykdyti tėvų ir logopedės susitikimai. 

Pelėdnagių „DOBILIUKO“ skyriuje organizuotos individualios psichologo, logopedo ir spec. pedagogo konsultacijos tėvams. Visus metus teiktos 

konsultacijos tėvams (globėjams) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais. Sudarytos sąlygos tėvams 

dalyvauti vaikų ugdyme sekant pasakas, padedant pravesti renginius ir pamokas (adventinius vakarus „Gerumas sūpuoja“, rudens forumą „Kas po rudenio 

lapu“ ir kt.). Nociūnų skyriaus pedagogai stiprinti auklėtojų, mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą teikiant 

pagalbą mokiniams. Vyko tėvų susirinkimai (spalio- lapkričio ir kovo-balandžio mėn) , susitikimai su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, 

individualūs pokalbiai. 

Dauguma mokytojų (80 proc.) tinkamai taikė 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. Apie 50 % klasių auklėtojų sistemingai organizavo veiklas, skatinančias tinkamus ugdytinių tarpusavio santykius. 

Mokytojai rengė neformaliojo ugdymo programas. Neformaliojo vaikų švietimo veikla buvo fiksuojama elektroniniame dienyne Tamo. 

Neformaliojo švietimo veikla buvo įgyvendinama aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus: mokykloje ir kitose aplinkose 

(muziejuose, teatre, lankytinose vietose, gamtoje, išvykose). Mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojas ugdymui atliko tyrimą apie būrelių 

pasirinkimą, motyvus, profesinį informavimą ir ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius.  



Bibliotekininkė teikė pagalbą įgyvendinant ugdymo planus. Skyriai aprūpinti vadovėliais, grožine literatūra. Dalyvaujant rajoniniuose 

renginiuose išryškėjo bendradarbiavimas su Kėdainių miesto bei rajono mokyklų bibliotekininkais. Taip pat, buvo dalyvauta mokyklos organizuojamuose 

projektuose, pagalba juos rengiant. Mokytojams patarta ieškant dalyko mokymuisi reikalingos literatūros, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo klausimais. 

Bendradarbiauta su pradinių klasių, dalykų mokytojais, klasių vadovais ruošiant darbus, parodas, renginius.  

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

Mokytojų tarybos ir administracijos posėdžiuose buvo aptartas ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas, įsivertinimas,  

vertinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, skirtas švietimo pagalbos teikimas specialiųjų poreikių ugdytiniams. Buvo analizuojama, kaip vykdomas 

mokinių/vaikų individualios pažangos fiksavimas, kaip identifikuojami mokinių/vaikų gebėjimai, aiškinamasi, dėl ko kyla nesėkmės, mokymosi 

motyvacijos stoka ir elgesio sutrikimai. Mokyklos metodinė taryba parengė ir patvirtino mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašą,  atnaujinti ir kiti tvarkų aprašai. Klasių auklėtojai kartą per mėnesį aptarė auklėtinių ugdymosi rezultatus, kiekvienas 

mokinys įsivertino savo pažangą ir fiksavo ją asmeninės pažangos lapuose. Kelis kartus per metus buvo aptariami, vertinami 5-10 klasių mokinių 

individualios pažangos fiksavimai, signalinių pusmečių, pusmečių rezultatai. Nepažangūs 5–10 klasių mokiniai kartu su dalykų mokytojais, auklėtoju, 

tėvais ir mokyklos administracija nusimatė savo mokymosi tikslus ir įsivertino jų įgyvendinimą. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos ir „Dobiliuko“ skyriaus pradinių klasių  mokytojos naudojosi elektroniniu Tamo dienynu, kaip novatoriška 

bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais priemone. Tėvai gavo savalaikę informaciją apie mokymo procesą, padarytą pažangą, apie organizuojamus 

renginius, susirinkimus. Metodinėje grupėje buvo peržiūrėti, koreguoti ir atnaujinti tvarkos aprašai: mokinių lankomumo tvarkos aprašas, gabių mokinių 

skatinimo tvarkos aprašas, spec. pedagoginės pagalbos aprašas, kontrolinių  ir rašomųjų darbų  aprašas, mokinių krūvio reguliavimo aprašas. Neformaliojo 

vaikų švietimo veikla buvo fiksuojama elektroniniame Tamo dienyne. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai „Ąžuoliuko“, „Dobiliuko“ ir Nociūnų skyriuose vykdė nuolatinį vaikų pažangos 

stebėjimą ir fiksavimą, vyko lyginamoji ugdymo kompetencijų kokybės analizė. Nuolat ir sistemingai buvo kaupiami vaikų pasiekimų aplankai, atliekamas 

vaikų vertinimas du kartus per metus, vertinimų rezultatai naudojami ugdymo proceso tobulinimui. Buvo siekiama kuo įvairiapusiškiau išnaudoti 

elektroninio dienyno, mokyklos internetinės svetainės ir grupių Facebook puslapio teikiamas galimybes.  

Vaiko gerovės komisijoje buvo pasirašyti visų SUP mokinių individualūs ugdymo planai, apsvarstytas ir patvirtintas mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta mokytojų, specialistų, mokinių bei tėvų veikla, siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos. 

Pažangos svarba, sėkmės potyriai - svarbus veiksnys siekiant mokymosi rezultatų, todėl specialusis pedagogas-logopedas tarėsi su 

mokytojais  dėl sunkumų šalinimo, specialiosios pagalbos teikimo galimybių. Mokytojai pildė pasiekimų lapus, kuriuose įvertino ugdytinių pažinimo 

galias ir sunkumus. Pasiekimų pokyčių stebėjimas buvo prieinamas visiems ugdytojams. 

Mokyklos taryba  pritarė Fizinio aktyvumo skatinimo Labūnavos pagrindinėje mokykloje planui penkeriems metams, kurį teikė mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Matonienė. Mokyklos tarybai pritarus, buvo organizuotos edukacinės išvykos gerai besielgiantiems  ir pažangiems 

mokyklos mokiniams į Klaipėdą. Vyko išvažiuojamieji seminarai mokytojams: “Vertinimas ugdant”  Kėdainių r. Josvainių gimnazijoje, “Mokinių 

pažangos stebėjimas ugdymo procese” Šaiulių  Salduvės progimnazijoje, “SEU programos integravimas į mokyklos gyvenimą“ Klaipėdos rajono Priekulės 

I.Simonaitytės gimnazijoje, “Emocinio intelekto vystymas mokykloje”. 

Mokinių taryba pildė stendą „Mokinių taryba“, informavo mokyklos bendruomenę apie mokinių tarybos veiklą, renginius, planus, diskotekų 

rengimą. Buvo parengtas kalendorius „Diena be uniformos“. Baigiantis 2018-2019 m.m., atliktas tyrimas apie mokinių tarybos veiklą. 83 proc. mokyklos 

mokinių tarybos veiklą vertino labai gerai ir gerai, pateikė daug pasiūlymų kitiems metams. 

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

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



2.1. Telkti bendruomenę, kaip besimokančią organizaciją. 
Organizuojant mokymąsi bendruomenėje, skatinant lyderystę mokykloje buvo organizuojami seminarai, atsižvelgus į mokyklos veiklos 

prioritetus, mokyklos bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Pedagogų darbe taikant kolegialų grįžtamąjį ryšį pamokos kokybei gerinti. 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 patvirtino ,,Mokinių 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 geresnio ugdymo kokybės siūloma daugiau atsižvelgti į mokinių 

individualius poreikius ir gebėjimus, didinti mokymosi patrauklumą pasitelkiant kūrybiškumą. 

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, paskaitose: 

“Ugdomieji žaidimai hiperaktyviems, agresyviems ir k.t. vaikams ikimokyklinėse įstaigose“, „Netradicinių edukacinių erdvių lauke kūrimas“. Mokytojai 

dalinosi gerąja patirtimi, įgijo žinių, naujų patirčių. Šių skyrių pedagogai sudarė puikias sąlygas tėvų švietimui. Organizavo paskaitų ciklą tėvams su 

psichologe R. Murauskiene ir J. Arlauskiene „Mokiniai, tėvai, mokytojai“, „Kaip sugyventi?“, „3-4 m. amžiaus tarpsnio vaikų raidos ypatumai“. 

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 ,,Kokių kompetencijų, gebėjimų turi turėti mokytojas nuolat besikeičiančioje ugdymo įstaigoje“. Lankėsi 

parodoje „MOKYKLA 2019“: ,,Atradimų laboratorijos“. Skatinant mokyklos bendruomenę tobulėti ir telkti kaip besimokančią organizaciją mokykloje 

vyko įvairios veiklos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai kėlė kvalifikaciją kursuose, seminaruose, video mokymo platformoje 

„Pedagogas lt.“. Tarpusavyje dalinosi įžvalgomis iš seminarų. 
Mokykloje veikė Krizių valdymo komanda, aptartas planas, numatyti veiksmai bei priemonės.  

Psichologai skaitė paskaitas ir vedė užsiėmimus visiems mokyklos mokiniams ir tėvams. 

Mokyklos bendruomenė supažindinta su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencine programa ,,Savu keliu“. Palaikant bendruomenės 

iniciatyvas vyko glaudus bendradarbiavimas su Pelėdnagių, Vilainių, Kėdainių seniūnijų socialiniais pedagogais, Kėdainių policija, Vaiko teisių skyrium, 

Kėdainių pagalbos šeimai centro atvejų vadybininkėmis. Įtraukiant tėvus į bendruomenės gyvenimą, aktyvinant klasių vadovų ir mokytojų 

bendradarbiavimą vyko nuolatinis tėvų konsultavimas ir informavimas. 

Apžvelgiant neformaliojo švietimo veiklą, mokykla toliau dalyvavo „Sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje“. Nemažai dėmesio skirta 

mokinių saviraiškai, gebėjimų tobulinimui. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus parengtas neformaliojo švietimo programos, numatančios menines, 

kūrybines, sportines, etnokultūrines ir ekologines veiklas. Neformaliojo švietimo vadovai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

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 „Picų diena „Už 

nuopelnus“., kuri skatimo laikytis mokinių taisyklių ir dėvėti mokinio uniformą. Vyko akcija „Savaitė be namų darbų“, kuri skatino atsakingesnį požiūrį 

į darbą mokykloje, geresni mokinių ir mokytojų santykiai. Vyko „Pažeidimų lentelių“, pažeidžiančių mokyklos taisykles mokinių elgesio aptarimai, 

diskutuota. Buvo priimtas sprendimas rūšiuoti šiukšles, rinkti tarą, gautus pinigus naudoti mokymo priemonėms pirkti. Baigiantis mokslo metams 

mokinių tarybos nariai gerai vertino tarybos veiklą. 



Mokykloje vyko veiklos ir karjeros ugdymo srityje, kuriose mokiniai įgijo žinių apie mokyklos profesinio mokymo programas. Vyko išvykos 

į Kėdainių PRC, paskaitos „Ateities profesijos“, susitikimas su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro darbuotojais. Paskaita „Profesijų 

pasirinkimai. Projekte „Sėkmės pamokos“ vyko susitikimas su A. Domanskiu apie elektros inžinerijos profesiją. 
Vykdant bibliotekos veiklą buvo paruošta 16 parodų iškiliųjų menininkų ir kultūrinių įvykių jubiliejams paminėti. Tai subūrė bendruomenę, 

skatino kultūrines iniciatyvas. Buvo suorganizuota net 28 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 kategorijos darbuotojais, aptarti 

jų atliktos užduotys ir jas vertinti. 

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

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje organizuota laisvojo žaidimo diena „Diena be žaislų“, kuri stebėta Nociūnų ir „Ąžuoliuko“ skyrių bei 

Josvainių socialinio ir ugdymo centro mokytojų bei pristatyta respublikinėje konferencijoje Šiauliuose. Nociūnų skyriuje organizuota ir tėvų pravesta 

netradicinė atvira veikla lauke „Mes – būsimi tėvynės gynėjai. Karinė stovykla“. Parengti lankstinukai vaiko dienos ritmo, mokyklos veiklos organizavimo 

temomis. Organizuotas paskaitų ciklas tėvams su psichologe Ramune  Murauskiene „Mokiniai, tėvai, mokytojai. Kaip sugyventi?“. Sudarytos  sąlygos 

tėvams ir kitiems šeimos nariams dalyvauti renginiuose: Užgavėnių, šeimų, rudenėlio šventėse ir kt. „Ąžuoliuko“ skyriuje vyko renginiai skirti sausio 13- 

ąjai atminti kartu su pradinių klasių mokiniais ir mokytojais „Deganti širdis“, šventinis rytmetis skirtas vasario 16 –ąjai „Skambiausi žodžiai iš vaiko 

širdelės“. Taip pat, vyko ir sveikatos projektai: „Judam, krutam visada – sportas mūsų sveikata“, vasaros sveikatingumo projektas „Basomis per pievelę“ 

bei sveikatingumo savaitė „ Sveikai gyventi įprasi – gyvenimo džiaugsmą surasi“. „Dobiliuko“ skyriuje tėvų iniciatyva pravestos Pilateso treniruotės 

vaikams ir tėvams. O Nociūnuose tęstos ir plėtotos prevencijos, sveikatos stiprinimo programos: sveikatingumo renginiai, Zipio draugai, programa „Sveiki 

dantukai“. 

Bendradarbiaujant ir atsižvelgiant į visų mokytojų  pateiktus pasiūlymus, buvo parengtas 2019 metų pradinių klasių metodinės grupės veiklos 

planas, o pagrindinio ugdymo mokytojai nevedė žadėtų atvirų pamokų. 

Mokinių tarybos nariai teikė idėjas ir inicijavo akciją „Savaitė be namų darbų“, toliau rengė „Picų dieną“, naudojimąsi  dėžutėmis telefonams. 

Teikė siūlymus dėl aprangos per kūno kultūros apmokas, dėl kuprinių valgykloje, elgesio mokykliniuose autobusuose. Sausio mėnesį vyko mokymai 

„Išorinė komunikacija“, kuriuos mūsų mokykloje vedė Kėdainių r. mokinių tarybos nariai. Balandžio mėnesį A. Jasikėnaitė ir E. Klusaitė dalyvavo 

Kėdainių r. mokinių tarybos pavasario forume „Galimybių žaidynės“, dalinosi įspūdžiais. Gegužės mėnesį trys mokinių tarybos nariai dalyvavo Kėdainių 

r. mokinių tarybos renginyje „Mokinys – mokiniui“, dalinosi ten išgirstomis idėjomis. Taip pat, šį mėnesį vyko ir rajono  „Vadovų klubo“ susirinkimas, 

kuriame dalyvavo du mokyklos tarybos atstovai. Du tarybos mokiniai dalyvavo Kėdainių mokinių savivaldų apdovanojimuose, gavome nominaciją „Metų 

taktiškumas“. Mokinių tarybos pirmininkė kartą per mėnesį dalyvavo Kėdainių r. mokinių savivaldos susitikimuose. Lapkričio mėnesį Kėdainių r. mokinių 

tarybos narys Aurimas Girdžiūnas vedė mokymus  mokyklos mokinių tarybai. 

2019 m. rugsėjo mėnesį buvo pritarta mokyklos direktorės R. Karnilavičienės siūlymui teikti pradinių klasių mokytojos metodininkės Dianos 

Dovydavičiūtės kandidatūrą rajono „Metų mokytojo“ nominacijai gauti. Mokytojų tarybos posėdžiuose buvo analizuojama mokyklos veikla atsižvelgiant 

į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės atliktą įsivertinimą. Vyko sėkmingas bendradarbiavimas mokytojų metodinės veiklos, mokinių bendrų 

renginių, projektų rengimo temomis. Visus metus buvo tęsiamas projektas “Sėkmės pamokos”, kurio metu vyko susitikimas su buvusiu mokiniu A. 

Domanskiu ir pažintis su jo profesija. 



Mokyklos bibliotekoje šiais metais susibūrė mėgstantys meną, piešimą mokiniai. Visi buvo skatinami atsiskleisti ir drąsiai demonstruoti savo 

talentą, perteikti teigiamas emocijas. Buvo skatintas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai buvo kviečiami įtvirtinti žinias apie įvairius knygų personažus. 

Organizuotos viena dailyraščio bei keturios piešinių parodos. Tuo tarpu muziejuje buvo vestos istorijos pamokos 5 kl. mokiniams  apie mokyklą. Pateiktos 

atskiros užduotys surasti mokyklos raidos etapus. Mokiniai  sužinojo iš kokių vadovėlių mokėsi  seneliai, tėveliai, kokia buvo mokyklos struktūra. 

Nufotografuotos Labūnavos gatvės, kurios pavadintos išnykusių kaimų pavadinimais ir išleistas stendas. 

Pavasarį ugdytiniai kartu su spec. pedagoge-logopede dalyvavo Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuotame skaitovų bei kūrybinių 

darbų  konkursuose, „Obelėlės“ priešmokyklinės grupės logopedės užsiėmime bei dalinosi savo darbo patirtimi logopedų metodinės grupės pasitarime. 

O socialinis pedagogas glaudžiai bendradarbiavo su Pelėdnagių, Vilainių, Kėdainių miesto ir rajono seniūnijų socialinėmis darbuotojomis, Kėdainių 

policija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kėdainių pagalbos šeimai centro atvejų vadybininkėmis. Dalyvavo atvejo vadybos posėdžiuose, kurių metu 

vyko šeimos poreikių pagalbai vertinimas. 

Mokykla toliau dalyvavo sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje, kurios svetainėje keturis kartus sveikatos specialistė D. Kaupienė, 

biologijos mokytoja R. Feiferienė, Pelėdnagių “Dobiliuko” skyriaus vedėja A.Kaciucevičienė ir pradinio ugdymo mokytoja E. Junčienė dalinosi gerąja 

patirtimi. Spalio mėnesį mokykla teikė paraišką gauti “Aktyvios mokyklos” vardą. Taip pat, toliau vykdyta programa “Savu keliu”. 

Visais 2019 metais vyko mokyklos veiklos planavimas, aptartas jo įgyvendinimas. Toliau buvo tęsiamas mokyklos pažangos įsivertinimas. 

Vyko darbuotojų veiklos vertinimas ir metiniai pokalbiai. Atliktas mokyklos veiklos kokybės pasirinktos srities giluminis vertinimas, 2019 m. mokyklos 

veiklos plano tarpinis ir galutinis vertinimai, mokyklos 2018-2019 m. m. pažangos vertinimas. 

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

bendradarbiavimą bei tėvų švietimą. 

  Labūnavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse taikytos įvairios bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formos. 

„Dobiliuko“ skyriuje: projektai „Šeima, tai vieta, kur gyvena laimė“, „Žydintis šeimos traukinukas“, šeimos dienos šventė „Kai mes kartu nėra bėdų“, 

Inkilų kėlimo šventėje. Buvo parengti lankstinukai vaiko dienos ritmo, mokyklos veiklos organizavimo temomis, organizuotas paskaitų ciklas tėvams su  

psichologe Ramune  Murauskiene „Mokiniai, tėvai, mokytojai. Kaip sugyventi?“. „Ąžuoliuko“ skyriuje  tėvai ir kiti šeimos nariai aktyviai dalyvavo 

renginiuose :„Žiemos išvarymo linksmybės“, rytmetyje „Kaziūnės suktinis“, įvairiose šventėse: „Lik sveikas, mielasis darželi“, „Daržovių paradas“, 

tradicinėje senelių šventėje „Ir močiutę ir senelį pasikviesiu į ratelį“. Teikė pagalbą organizuojant parodas: „Margučių muliažų“, „Bitučių mozaikos“, 

„Rudens gėrybių  medis“. Vyko susirinkimai-susitikimai grupėse, paruošiamos grupės tėvai susitiko su būsimąja mokytoja A. Urbonavičiene. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos ir „Dobiliuko“ skyriaus  pradinių klasių mokytojos sėkmingai bendradarbiavo su mokinių tėveliais, 

siekdamos suburti juos aktyviai veiklai. Buvo organizuoti bendri renginiai: „Stebuklinga naktis“, šventė Labūnavos stadione „Sveika, vasara“, tėvų ir  

mokinių išleistuvių išvyka į Vilnių.  Dalyvauta akcijose „Padovanok seneliams sveikinimą“ ir „Pyragų diena“. Mokytojų dienos proga vyko veikla 

„Renkuosi mokyti“- tėveliai vedė pamokas. Buvo vykdomas  projektas „Buvimas kartu gydo 3“, kurio tikslas  sudaryti sąlygas tėvams-vaikams- 

bendruomenės nariams kurti darnius tarpusavio santykius, tokiu būdu stiprinant savo psichinę sveikatą (organizavo mokytoja J.Taujanskienė). 

Mokytojų tarybos posėdyje buvo kalbėta apie bendradarbiavimą įgyvendinant prevencines programas mokykloje. Socialinė - psichologinė 

komanda organizavo darbuotojų ir tėvų švietimą sveikatos ir žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencijos temomis, individualiai konsultavo mokinių 

tėvus. 

Mokyklos taryba stengėsi stiprinti mokinių tėvų ir mokytojų, bei socialinių partnerių  pozityvų bendradarbiavimą, aktyvinti mokyklos „Tėvų 

klubo“ veiklą, paskutiniame išplėstiniame posėdyje buvo organizuoti  naujų narių rinkimai  į mokyklos tarybą.  Socialinio pedagogo iniciatyva tėvai buvo 

nuolat informuojami ir konsultuojami aktualiais klausimais : nemokamo ir mokamo maitinimo klausimais, dėl vaikų elgesio, agresijos, mokymosi 

motyvacijos, elgesio, patyčių, pamokų lankomumo, nedėvinčių mokyklinių uniformų, dėl tėvų teisių ir pareigų. Mokyklos psichologė teikė tėvams 

individualias konsultacijas. Buvo pateikta bendra informacija, rekomendacijos Nociūnų skyriaus ikimokyklinės grupės tėvams apie vaikų negatyvias 



emocijas, skaitytas pranešimas visuotiniame tėvų susirinkime: „Vaikų emocijos: mokyklos ir namų ryšys“. Logopedė ir spec. pedagogė parengė 

rekomendaciją- atmintinę tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis“, stengtasi parodyti, kokias ugdymo strategijas plėtoti, kokiais vaiko ištekliais remtis, kad 

mokinys patirtų sėkmę. Nuolat buvo lankomos ugdytinių šeimos, kurių tėvai nepakankamai bendrauja su mokyklos bendruomene. VGK kovo mėn. 

suorganizavo paskaitą tėvams  „Rūkymas ir elektroninės cigaretės“(lektorius,  Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai"  Klaipėdos padalinio 

pirmininkas Artūras Šiukšta). Mokykloje buvo vykdoma prevencijos programa „Savu keliu“, su kuria supažindinti  tėvai. Du kartus per metus vyko tėvų 

apklausa apie mokyklos veiklą bei ugdymo organizavimą. Tėvų susirinkimų metu skaityta paskaita “Mūsų elgesys ir įpročiai. Ar visada elgiuosi 

teisingai?”. 

Neformaliajame švietime vyko bendradarbiavimas su tėvais ugdant vaikų kūrybiškumą. Pradinėse klasėse tėvai vedė edukacines pamokas, teikė 

pagalbą organizuojant renginius. Stiprėjo socialiniai, emociniai ryšiai šeimose. Minimaliai prisidėjo mokyklos Tėvų klubas. Gruodžio mėnesį bibliotekoje 

buvo surengta akcija „Dovanoju bibliotekai“. Tėveliai buvo kviečiami pasidomėti namuose esančia bibliotekėle bei  padovanoti naujų knygų mokyklos 

bibliotekai.                                                                         

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

Labūnavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai  stebėjo atviras veiklas Josvainių socialinio ir 

ugdymo centre. Nociūnų skyriuje buvo pristatytas Kėdainių l/d „Puriena“ ilgalaikis meninės raiškos projektas „Pasakų ir fantazijos Šalyje“. 

Suorganizuotos parodos Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje „Mano spalvotas pasaulis“ ir  Pelėdnagių seniūnijoje „Kuri gražiausia spalva 

Gimtinės“. Vykdytas bendradarbiavimas su Labūnavos senelių namais „Smiltelė“ (Atvelykis, „Pyragų diena“). Dalyvauta respublikinėse ir rajoninėse 

konferencijose, forumuose, tarptautiniuose projektuose. Labūnavos pagrindinės mokyklos ir „Dobiliuko“ skyriaus  pradinių klasių mokytojai bendravo ir 

bendradarbiavo su mokinių tėveliais, siekdami suburti juos aktyviai veiklai, aktyvino jų švietimą. Organizavo bendrus renginius: „Stebuklinga naktis“, 

šventė Labūnavos stadione „Sveika, vasara“, tėvų ir  mokinių išleistuvių išvyka į Vilnių, dalyvauta akcijose „Padovanok seneliams sveikinimą“ ir „Pyragų 

diena“. Mokytojų dienos proga vyko veikla „Renkuosi mokyti“ – tėvai vedė pamokas. Buvo vykdomas projektas „Buvimas kartu gydo 3“, kurio tikslas  

sudaryti sąlygas tėvams-vaikams-bendruomenės nariams kurti darnius tarpusavio santykius, tokiu būdu stiprinant savo psichinę sveikatą (treniruočių 

vaikams/bendruomenės nariams,  paskaitų organizavimas, žaidimo erdvės įkūrimas). Pagrindinio ugdymo metodinės grupės nariai, aktyviai bendraujant 

ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene dalyvavo ir organizavo renginius: Sausio – 13-osios akcija, Vasario 16-osios dienos minėjimas, Kovo 11-

osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, Šeimos šventė, Sporto diena, Kultūrinė muziejų diena, Kūrybinės dirbtuvės, Atradimų 

diena, Humanitarų ir menų diena, Gamtos ir tiksliųjų mokslų diena, Turizmo diena, Mokslo metų baigimo diena „Mano sėkmės“, Mokytojo diena 

„Renkuosi mokyti“, Kalėdinis renginys „Kalėdų pasaka“.  

Bendradarbiaujant su Mokyklos ir Mokinių taryba organizuotas tradicinis koncertas Tarptautinei Šeimos dienai paminėti, mokslo metų 

užbaigimo šventė „Mūsų sėkmės“, pilietinė iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, „Judėjimo savaitė“, sporto renginys „Mokytojai-mokiniai“, 

Tarptautinė tolerancijos diena. Organizuoti renginiai, akcijos mokykloje: „ Mėnuo be patyčių“, „Darom“. Parengtas vaikų vasaros stovyklos „Vaikystės 

šypsena“ projektas. Mokyklos psichologas vedė veiklas, paskaitėles, interaktyvius užsiėmimus temomis: „Stresas. Kaip jį įveikti?“, „Pyktis“, „Tarpusavio 

santykiai“, „Paauglystė“, „Bendradarbiavimas“.  

Mokykloje vyko susitikimai su Kauno karaliaus Mindaugo  profesinio rengimo centro darbuotojais, paskaita „Ateities profesijos“ ir su 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro darbuotojais, paskaita „Profesijų pasirinkimai“. Tęsiamas projektas „Sėkmės pamokos” – susitikimai 

su buvusiais mokyklos mokiniais, įvairių profesijų atstovais. Susitikimas su A. Domanskiu, paskaita „Elektros inžinerijos profesija“. 

Metodinėse grupėse buvo numatyti ir vyko seminarai mokytojams apie mokinio pažangą: „Vertinimas ugdant“ Josvainių gimnazijoje, 

„Mokinių pažangos stebėjimas ugdymo procese“ Šiaulių Salduvės progimnazijoje, „Socialinių emocinių programų integravimas į mokyklos gyvenimą“ 

Klaipėdos r. Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje, „Emocinio intelekto vystymas mokykloje“, „Kokių gebėjimų turi turėti mokytojas nuolat 

besikeičiančioje ugdymo įstaigoje“. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi: vyko paskaita „Vaikų tradiciniai liaudies žaidimai ir rateliai“, kurią vedė pradinio 



ugdymo mokytoja metodininkė D. Dovydavičiūtė, mokymai bendruomenei „Molis-terapija ir menas. Informacinės technologijos – ofiso programos”, 

kuriuos vedė mokytojos R. Feiferienė, R. Jėckienė.  

Organizuotos rajoninė pradinių klasių konferencija „Mano augintinis“, mokyklos 5-10 klasių mokinių mokomoji praktinė konferencija 

„Keturios stichijos“. 

Vyko ilgalaikio ugdymo netradicinėje erdvėje projekto „Augu Lietuvoje“ pristatymas mokyklos bendruomenei.  Išleista knyga „Augu 

Lietuvoje“. Vyko projektų „Būsimas pirmokas“, „Būsimas penktokas“  tęstinumas. 

Bendradarbiaujant su mokyklos biblioteka tradiciškai priešmokyklinukai bei 1-5 klasių mokiniai buvo supažindinami su bibliotekos 

taisyklėmis, įrašyti į naujų skaitytojų gretas, vyko popietės. Organizuota išvyka į Kėdainių M. Daukšos viešąją biblioteką, Monkutės-Marks muziejų „IV 

Knygos meno parodą: iliustracijos“. Vykdytos akcijos „Grąžink bibliotekai knygą“, „Pasidalinkime“. Dalyvauta tarptautiniame projekte, skirtame Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitei. Įvyko 5-9 klasių mokinių popietė „Šviesos ir žodžio šventė“. 

„Ąžuoliuko“ skyriuje bendruomenei pristatyti grupių spektakliai „Kiškučių margučiai“, „Dovana silpniausiam“. Organizuota edukacinė 

programa  „Pažintis su neregio pasauliu“, susitikimas su pasakų vaikams autore Indre Gaskaite-Stankevičiene. Dalyvauta meno projektuose, „Kuriame 

pilį Gediminui“, „Vėduoklė mamai“. Pravesta parodomoji valandėlė tėvams „Man kuprinė ant pečių, o kuprinėj obuolių... “. Direktorė R. Karnilavičienė 

pristatė tarptautinio projekto patirtį, parsivežtą iš susitikimo Turkijoje. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje vesti tradiciniai ir netradiciniai renginiai (grupių 

krikštynos, Vaikų ginimo diena, adventiniai vakarai, Kaziuko mugė, projektas „Piešiu muziką“, „Muzikos diena“, „Diena kitaip“, „Verslo idėjų 

inkubatorius“ ir kt.) padėjo gerinti  bendruomenės mikroklimatą. Dalyvauta respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, apsikabinimo akcijoje „Taikos 

glėbys“, sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių „Dobiliuko“ maratonas - „Draugystė veža“. Ugdant pilietiškumą, mokiniai turėjo galimybę susitikti 

su Pelėdnagių seniūnijos seniūnu Edvinu Pagirsku ir buvusiu Kėdainių miesto meru Sauliumi Grinkevičiumi. Parodos „Kuri gražiausia spalva Gimtinės“ 

ir „Kalėdos burbule“, eksponuotos Pelėdnagių seniūnijos fojė. Nociūnų skyriaus pedagogai ir ugdytiniai, bendradarbiaudami su tėveliais organizavo ir 

dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija...“. Viktorinose „Kaip surasti Lietuvą“, „Mažųjų Lietuva“, akcijoje „Savaitė be patyčių“, 

organizavo senelių šventę „Ant močiutės kelių“, priešmokyklinukų išleistuves „Sudie žaislai ir lėlės, keliausim mokyklėlėn...“, pramogą- viktoriną 

„Rudenėlio vaišės“, Žibintų šventę, Advento rytmečius ir Kalėdų šventę „Kalėdų stebuklas“. 

Dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose projektuose, konkursuose, parodose: „Šaltis mums tai nebaisus – judam, krutam visada – 

sveikata mūsų gera“ (fotografijų ir aprašymų paroda), „Atvirukas Lietuvai 2019“, „Atvirukas Žemai“, „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, „Tradiciniai 

margučių raštai“, „Žaidimai moko“, „Velykų paukštė“, „Vėduoklė mamai 2019“ 

Mokykloje ir jos skyriuose ir toliau puoselėjamos senos tradicijos, kuriamos naujos, skatinančios bendruomeniškumą. Buvo rengiami trumpi 

renginių aprašai, nuotraukos eksponuojamos mokyklos stenduose, vėliau sisteminama mokyklos metraštyje, viešinama mokyklos tinklalapyje, rajono bei 

respublikos medijose. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokytojai nuolat aprašinėjo ir viešino organizuotas veiklas bei renginius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

 

VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

2019 m. mokyklos veiklos kokybei įvertinti  įsivertinimas atliktas  platusis įsivertinimas, kurio metu išskirtos 

 5 aukščiausios vertės: 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai, 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka, 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai, 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius, 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas 

5 žemiausios vertės:  

3.1.1. Įranga ir priemonės, 

            4.1.3. Mokyklos savivalda, 

            2.3.1. Mokymasis,  

            3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje,  

            2.4.2. Mokinių įsivertinimas.

    

Remiantis surinktais duomenimis užpildyta „Bendrojo ugdymo mokyklų 2019 m. įsivertinimo ir pažangos anketa“, atliktos mokinių ir mokinių 

tėvų apklausos, kuriose iš viso dalyvavo 79 mokiniai, 50 tėvų. 

    

     Mokinių aukščiausios vertės klausimai:    

 
 

Tėvų aukščiausios vertės klausimai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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?) 

 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai pritaikyti ugdymo poreikiams ir 

patogūs mokiniams. 

 Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdantis mokinių 

kūrybiškumą. 

 Kvalifikuoti mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

 Sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui ir naujų 

kompetencijų įgijimui. 

 Mokinių ir mokytojų santykiai pagarbūs, skatinama mokinių 

lyderystė. 

 Tvarkinga, estetiška, jauki mokykla ir jos aplinka. 

 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?) 

 Pedagogų kolegialaus mokymosi stoka. 

 Dalis gerai besimokančių mokinių išvyksta mokytis į miesto 

gimnazijas. 

 Mažėja vietos gyvenvietės, o didėja pavėžėjamų į mokyklą mokinių 

skaičius. 

 Atskirų mokinių mokymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės 

stokos. 

 Dalies tėvų abejingumas dėl vaikų mokymosi rezultatų. 

 Nepakankamas tėvų, mokytojų, mokinių bendradarbiavimas. 
 

 

GALIMYBĖS 
(išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo: kokios ateities galimybės? ką per mažai 

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

 Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdymo procese. 

 Asmeninės mokinių/ugdytinių pažangos stebėjimo ir  fiksavimo 

tobulinimas. 

 Komandinio darbo stiprinimas, aktyviau įtraukiant mokytojus, 

pagalbos mokiniui specialistus, savivaldos institucijas į 

įvairiapusės pagalbos kiekvienam mokiniui teikią.  

 Klasių auklėtojų ir specialistų bendradarbiavimo glaudinimas. 

 Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, inicijuojant 

pozityvios pedagoginės patirties sklaidą. 

 Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“ įgyvendinimas ir  tikslingas praktinis 

priemonių panaudojimas. 

 Tėvų galimybių pažinimas ir jų įtraukimo į bendras veiklas 

didinimas. 

 Dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies projektuose, 

sudarančiuose galimybę gerinti ugdymosi aplinką ir perimti 

pozityvią patirtį. 

 

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?) 

 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, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I Prioritetas. Ugdymo kokybės tobulinimas 

 

Tikslas: Skatinant bendradarbiavimą ir lyderystę siekti tikslingo, lankstaus, įvairaus įvairiems mokiniams ugdymo(si) poreikių ir jų pažangos.  

Uždaviniai: 

1. Gerinti pamokos  ir kitų ugdymo formų kokybę.  

2. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, stebėti ir analizuoti kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį. 

3. Plėtoti administracijos, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingą kompetencijų tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.  

4. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų  bendradarbiavimą; 

 

 

II Prioritetas. Teigiamo emocinio klimato, saugios ir modernios aplinkos kūrimas. 

 

Tikslas: Kurti modernią ir fiziškai bei emociškai saugią ugdymos(si) aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines ir kūrybiškas aplinkas mokykloje, pamokose, virtualioje erdvėje. 

2. Kurti ir nuosekliai diegti mokinių užimtumo, sveikatingumo ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas, vykdyti prevencinę veiklą, 

užtikrinančią mokinių saugumą. 

3. Praturtinti ugdymą ir jo aplinkas moderniomis ir mokyklos poreikius tenkinančiomis priemonėmis. 

4. Puoselėti senas bei kurti naujas mokyklos tradicijas, siekiant unikalios mokyklos kultūros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V  SKTYRIUS 

2020 metų VEIKLOS TURINYS 
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Prioritetas: Ugdymo kokybės tobulinimas   

1.  Strateginis tikslas. Skatinant bendradarbiavimą ir lyderystę siekti tikslingo, lankstaus, įvairaus įvairiems mokiniams ugdymo(si) ir 

pažangos. 

1. 1. Gerinti pamokos  ir kitų ugdymo formų kokybę. 

1. 1. 1. Koreguoti ugdymo turinio 

planus, atsižvelgiant į kintančius 

mokinių poreikius, pasiekimus, 

iškylančius sunkumus, 

atsirandančias naujas galimybes. 

Efektyvinti pamokos planavimą, 

vadovaujantis ne mokymo, o 

mokymosi paradigma. Numatyti 

integravimo galimybes. 

 

Ugdymo turinio planai atitiks mokinių 

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 

patirtimi, gebėjimais, gyvenimo praktika. 

Planuose numatys, kaip išmokyti mokinius 

žinias interpretuoti, kaip spręsti iškilusias 

problemas, mokytis tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, 

kuriant.  

Visi mokytojai bendradarbiaus ir 

ilgalaikiuose planuose numatys mokomųjų 

dalykų integraciją. 

Mokytojai, 

administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojų taryba, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

 

Vasaris, 

rugsėjis 

ŽI, 

SBVB 

1. 1. 2. Tobulinti pamoką per kolegialų 

bendradarbiavimą. Skatinti 

teigiamą mokymosi motyvaciją 

pamokoje, siekiant pagerinti 

mokymosi rezultatus taikant 

įvairius mokymo metodus. Nuolat 

stebėti išmokimą, naudojant kuo 

įvairesnius vertinimo būdus, 

įtraukiant mokinius į įsivertinimą, 

Pamoka – ugdymo kokybės garantas.  

Pamokose bent 80 proc. mokinių bus aišku, 

koks turi būti veiklos rezultatas ir 

pageidaujamas užduoties atlikimo lygis, 

veiks veiklos pamokoje įsivertinimo sistema. 

Kryptingai ir sistemingai bus stebimas 

išmokimas pamokoje. 

 Veiks metodinės grupės, kurios analizuos 

pamokos vadybą ir ieškos efektyviausių 

Administracija, 

mokytojai,  

metodinė  taryba, 

mokytojų taryba, 

ŠP specialistai 

Vasaris –

birželis, 

Rugsėjis – 

gruodis  

ŽI, 

SBVB, 

PR 



akcentuojant jų asmeninę 

pažangą. 

 

metodų, kuriais mokiniai bus skatinami 

aktyviai mokytis, atsižvelgiant į individualius 

mokinių ugdymosi poreikius ir galimybes..  

Socialinė, psichologinė, pedagoginė pagalba 

bus sutelkta skatinti mokinius aktyviai  

mokytis. 

Dauguma mokytojų (80 proc.) taikys 

veiksmingus, informacijos mokytojui 

teikiančius išmokimo stebėjimo, patikrinimo 

būdus. Išmokimo vertinimas aiškus 

mokiniams. Vertinant bus remiamasi 

konkrečiais vertinimo kriterijais. 

1. 1. 3. Taikyti inovatyvius mokymosi 

metodus, paremtus aktyviu  

mokinių mokymusi. 

 

Daugiau nei 50 proc. visų pamokų per 

mokslo metus bus taikomi mokymąsi 

skatinantys mokymosi metodai, informacines 

komunikacinės technologijos.  Mokiniai 

mokysis racionaliai išnaudoti IKT priemones 

mokymuisi gerinti. Priemonės bus 

panaudotos 30 proc. stebėtų pamokų. 

Pradiniame ir pagrindiniame ugdyme bent 30 

proc. gamtos ir technologijų dalykams skirtų 

pamokų per mokslo metus skirs 

eksperimentavimui, tyrinėjimui ir praktinių 

įgūdžių ugdymui panaudojant projekto 

gamtos ir technologinių mokslų priemones. 

20 proc. socialinių mokslų dalykui skirtų 

pamokų laiko per mokslo metus bus skiriama 

9–10 klasėse mokinių projektinio darbo 

gebėjimams ugdyti.  

Mokytojai, 

metodinė taryba, 

mokytojų taryba 

Vasaris –

birželis, 

Rugsėjis – 

gruodis 

ŽI, 

SBVB, 

PR 

1. 1. 4. Pamokose individualizuoti ir 

diferencijuoti mokymosi veiklas 

pagal mokinių gebėjimus,  

mokymosi pasiekimus, vyraujantį 

mokymosi stilių. 

Dauguma (80 proc.) mokytojų pamokose 

pritaikys pagrindinius ugdymo turinio 

elementus mokymo turinį, mokymosi 

metodus, vertinimo būdus. Numatys 

skirtingas užduotis ir veiklas skirtingų 

gebėjimų ir poreikių mokiniams ar jų 

grupėms.  Mokiniams sudarys galimybes 

rinktis veiklas pagal gebėjimus. Didesnę 

laiko dalį mokiniai dirbs poromis ar mažose 

Mokytojai,  

administracija, 

mokytojų taryba 

 

Vasaris –

birželis, 

Rugsėjis – 

gruodis 

ŽI, 

SBVB 



grupėse (to paties ar skirtingo gebėjimų 

lygio). Mokiniai mokysis įsivertinti savo ir 

įvertinti kitų darbo rezultatus. Namų darbų 

užduotys bus  individualizuojamos bei 

diferencijuojamos. 

1. 1. 5. Vykdyti mokinių pasiekimų 

stebėseną. 

Atlikti tarptautinių, NMPP testų, 

PUPP rezultatų analizę. 

 

Analizuojami 1–10 klasėse vykdomų testų 

rezultatai, mokinių pažangos stebėsenai 

vykdomi NMPP testai. Atliekami ir 

analizuojami pažangos stebėsenos 

efektyvumo tyrimai. Numatomos tobulinimo 

kryptys, vykdoma grįžtamoji kontrolė.  

Organizuoti pokalbiai su lietuvių k., 

matematikos ir kitų mokomųjų dalykų, 

pradinių klasių mokytojais, siekiant mokinių 

mokymosi kokybės. Rezultatai, išvados, 

rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai,  

klasių auklėtojai, 

ŠP specialistai 

Vasaris ,  

Birželis, 

rugpjūtis 

ŽI, 

SBVB 

1. 2.   Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, stebėti ir analizuoti kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį. 

1. 2. 1. Panaudoti ugdymo plano 

galimybes skirtingų poreikių ir 

gebėjimų mokinių ugdymui.  

Ugdymo plane skiriama ne mažiau kaip 30 

proc. valandų skirtų mokinių poreikiams 

tenkinti. Organizuojamos dalykų 

konsultacijos, moduliai, pasirenkamieji 

dalykai 1-10 klasių mokiniams. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojų taryba, 

mokytojai 

Gegužė, 

rugsėjis - 

gruodis 

SBVB 

1. 2. 2. Tobulinti klasės auklėtojo 

veiklos planavimą ir 

organizavimą.   

Patobulinta  klasės auklėtojo veiklos 

planavimo forma. Dauguma (80 proc.) klasių 

auklėtojų taiko inovatyvius ugdymosi 

metodus, ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį 

visi auklėtojai vykdo ugdomąją veiklą kitose 

edukacinėse aplinkose. Kartą per metus 

analizuojami veiklos pokyčiai, jų įtaka 

mokinių vertybinių nuostatų formavimui, 

kompetencijų ugdymui, klasės mikroklimato 

gerinimui. Organizuojami mokymai klasių 

auklėtojams, patobulinta klasės auklėtojo 

kompetencija, dalijamasi gerąja patirtimi. 

Taikomos  naujos bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais  formos. Kryptingai vykdoma 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai,  

klasių auklėtojai, 

ŠP specialistai 

Kovas, 

Birželis - spalis 

ŽI, 

SBVB, 

PR 



klasės auklėtojo veiklos stebėsena ir 

vertinimas. 

1. 2. 3. Organizuoti pedagoginės, spec. 

pedagoginės, psichologinės, 

socialinės pagalbos teikimo 

mokiniui efektyvumo tyrimus.  

 

Kasmet atliekami specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo, pagalbos mokiniui 

teikimo efektyvumo, psichologinio klimato 

tyrimai. Tobulinama Vaiko gerovės 

komisijos veikla identifikuojant mokinių 

gebėjimus, mokymosi, motyvacijos ar 

elgesio sutrikimus. Mokyklos bendruomenė 

aktyviau įsijungia analizuojant mokinių 

mokymo(-si) problemas ir priimant 

sprendimus. Kryptingai vykdomas taikomų 

prevencinių priemonių veiksmingumo 

vertinimas. 

Administracija, 

VGK, 

ŠP  specialistai 

Gegužė,  

lapkritis 

ŽI, 

SBVB 

1. 2. 4. Stebėti ir  analizuoti mokinių 

gebėjimus, aiškinantis jų 

nuolatines nesėkmes, mokymosi 

motyvacijos ir elgesio 

sutrikimus. 

Plėtoti ugdymą karjerai. 

 

Bus sudaromos sąlygos mokiniui palyginti 

esamus pasiekimus su jo lūkesčiais. Bus 

atliekamas mokymosi sunkumų, elgesio 

sutrikimų identifikavimas, individualūs 

diagnostiniai tyrimai. Tyrimų rezultatai 

pristatomi bendruomenei, aptariami su mokiniais 

individualiai, vyks mokinių konsultavimas. 

Vertinimo metu gauta informacija bus 

panaudojama ugdymo proceso koregavimui ar 

tolesniam planavimui.  

 Bus parengti ir įgyvendinti socialinės, 

specialiosios ir pedagoginės pagalbos, ugdymo 

karjerai  priemonių planai. Organizuoti 

susitikimai su  profesinių mokyklų 

moksleiviais karjeros ugdymo klausimais, 2 

išvykos-ekskursijos į profesines mokyklas. 
Mokiniai kartu su dalyko mokytoju ir (ar) klasės 

vadovu ir tėvais parengs individualius planus, bus 

organizuoti pokalbiai, kaip sekasi mokiniams 

įgyvendinti individualiame plane numatytus 

uždavinius. Bus parengtos ir pasirašytos trišalės 

sutartys. Mokinio mokymosi procesą stebės ir 

kartu su mokiniu spręs mokymosi pasiekimų 

problemas  pavaduotojas ugdymui,  klasės 

vadovas. 

Administracija, 

ŠP  specialistai, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Sausis - gruodis ŽI, 

SBVB, 

PR 



1. 2. 5. Tobulinti mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimą ir 

įsivertinimą bei individualios 

pažangos stebėjimą.  

Įtraukti mokinių tėvus į 

asmeninės individualios mokinio 

pažangos stebėjimą ir aptarimą. 

Mokinių pažangos stebėjimas vykdomas pagal 

mokyklos pasirengtą tvarkos aprašą. Sudarytos 

galimybės mokiniams mokytis pagal 

individualius ugdymo planus. 5–10 klasės 

mokiniai nusimato pagrįstus savo mokymosi 

tikslus ir įsivertina jų įgyvendinimą ir fiksuoja  

asmeninę pažangą kas mėnesį. Sustiprės mokinių 

motyvacija fiksuoti individualią pažangą. Nuolat 

ir sistemingai kaupiami vaikų pasiekimų 

įrodymai, atliekamas vaikų vertinimas du kartus 

per metus (10 ir 04 mėn.) ir fiksuojamas 

elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis“. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

klasių auklėtojai 

Kovas, birželis, 

rugsėjis, 

lapkritis 

ŽI, PR 

 

1. 2. 6. Ugdyti mokinių mokėjimo 

mokytis kompetenciją. 

Mokykloje susitarta dėl Mokėjimo mokytis 

(toliau – MM) kompetencijų ugdymo. Į MM 

kompetencijos ugdymo procesą įtraukta visa 

mokyklos bendruomenė.  Patobulinta 

mokytojų MM ugdymo kompetencija. 

Parengtos mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymo rekomendacijos. Apie mokėjimą 

mokytis organizuojamas mokinių ir jų tėvų 

švietimas. Stiprinama mokinių atsakomybė 

už savo mokymąsi,  padidėja mokinių 

aktyvumas pamokose.  

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

Kovas, birželis ŽI, 

SBVB 

1. 3.   Plėtoti administracijos, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingą kompetencijų tobulinimą ir gerosios patirties 

sklaidą. 

1. 3. 1. Parengti  mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų, vadovų, 

kvalifikacijos tobulinimo  

tvarką. 

Parengta   mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų, vadovų kvalifikacijos ir 

asmeninio tobulėjimo  tvarka. Kiekvienas 

mokytojas nusimato savo profesinio 

tobulinimo(si) sritį, sudaro asmeninio 

tobulėjimo planą (ATP). Sudarytos sąlygas 

mokytojams dalyvauti kvalifikaciniuose 

renginiuose, stebėti kolegų veiklas.  

Administracija, 

metodinė taryba, 

ŠP specialistai, 

mokytojai 

Gruodis  ŽI 

 

1. 3. 2. Mokytojams dalintis gerąja 

darbo patirtimi organizuojant 

seminarus, atviras, metodines  

veiklas mokyklos ir rajono 

Mokytojai metodininkai, vyresnieji 

mokytojai bent vieną kartą per mokslo metus 

veda atviras pamokas arba parengia jiems 

priimtina tema seminaro programą, ją 

pristato teminio seminaro ar konferencijos 

Metodinė taryba, 

administracija, 

mokytojai 

Vasaris - 

gruodis 

ŽI, 

SBVB, 

PR 



kolegoms, fiksuojant pažangių 

metodų taikymą. 

 

metu rajono, mokyklos  pedagogams,  

pasidalija įgyta patirtimi. 

Sudarytos sąlygos mokytojams skaityti 

paskaitas, pranešimus, organizuoti seminarus 

mokykloje, rajone, respublikoje.  

Dauguma mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų (80 proc.)  aktyviai dalinasi 

patirtimi bei rodo iniciatyvą perimant gerąją 

patirtį. Sukurtas mokytojų gerosios patirties 

sklaidos duomenų bankas. Sukurta ir nuolat 

pildoma praktinės veiklos duomenų bazė 

elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“. 

1. 3. 3.  Organizuoti mokymąsi 

bendruomenėje.  

  

Visa mokyklos bendruomenė mokosi drauge, 

organizuojamos edukacinės išvykos. Kasmet 

vyksta 2-3 seminarai, atsižvelgus į mokyklos 

veiklos prioritetus, mokyklos bendruomenės 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, 

siūlymus, mokinio krepšelio lėšas, skirtas 

kvalifikacijai tobulinti. Organizuoti 2 

susitikimai - gerosios patirties vizitai į 

mokyklas, galinčias pasidalinti mokinių 

mokymosi padaryta pažanga. 

80% mokytojų individualiai dalyvauja 

kompetencijos tobulinimo kursuose. 

Dalyvaujame mokymuose „STEAM 

ugdymas“ – integralus, į kompleksišką 

tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir 

problemų sprendimą kreipiantis mokinių 

gebėjimų ugdymą gamtos mokslų, 

technologijų, menų ir matematikos. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

Vasaris - 

gruodis 

ŽI, 

SBVB 

1. 3. 4. Skatinti nuotolinį mokymąsi. 80 proc. mokytojų bus prisijungę prie 

nuotolinio mokymosi sistemos ir išklausę 1-

2 seminarus ar paskaitas (Pedagogas.lt ir kt.) 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

Vasaris - 

gruodis 

SBVB 

1. 3. 5. Skatinti lyderystę buriant 

mokytojus į darbo grupes. 

Skatinama lyderystė sudarant darbo grupes 

organizuoti renginius, rengti mokyklos 

dokumentus, analizuoti ugdymo procesą. 

Kuriamos besimokančios, pokyčių  

komandos.  

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

Vasaris - 

gruodis 

ŽI 



1. 3. 6. Tęsti vykdomus ir kurti naujus, 

mokyklos veiklos kryptis 

atspindinčius, projektus.  

Įgyvendinamas projektas: „Sėkmės 

pamoka“. Parengtas ir įgyvendinamas 

projektas „Širdies žodžiai Lietuvai“. 

Vykdoma priešmokyklinio ugdymo 

socialinių emocinių įgūdžių programa 

,,Kimochi“. 

Administracija, 

metodinė taryba 

Vasaris - 

gruodis 

ŽI, 

SBVB, 

SB, PR 

1. 3. 7. Teikti paraiškas ir dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose. 

Teikiamos paraiškos dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose. Dalyvaujant 

parengiamuosiuose vizituose, užmegzti 

ryšiai su partneriais užsienyje ir  gautas 

finansavimas vienam dvišalių arba 

daugiašalių mokyklų partnerysčių projektui. 

Administracija, 

mokytojai, 

ŠP specialistai 

Vasaris - 

gruodis 

ŽI, ES 

1. 4. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų  bendradarbiavimą; 

1. 4. 1. Kurti ir plėtoti konsultavimo 

sistemą. 

Patobulintas mokinių tėvų informavimo ir 

komunikavimo tvarkos aprašas. Vykdoma 

mokytojų, tėvų apklausa dėl švietimo 

pagalbos poreikio. Per mokslo metus 

organizuotos ne mažiau kaip 4 atvejų analizės 

su mokytojais, mokyklos ŠP  specialistais, 

tėvais. 

E. dienyne reguliariai pateikiama informacija 

tėvams, mokytojams. 70 proc. mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) stebės e.dienyne vaiko 

pasiekimus ir pažangą, 90 proc. – pažangos ir 

pasiekimų MIP lapuose. 

Nuolat papildomas mokyklos svetainėje 

sukurtas skyrius „Pagalba mokiniui ir 

tėvams“, kuriame ŠP, UK specialistai rengia 

ir pateikia  aktualią informaciją mokiniams ir 

tėvams.  

VGK, 

ŠP specialistai, 

klasių auklėtojai 

Vasaris - 

gruodis 

ŽI, 

SBVB 

1. 4. 2. 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 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Sausis –  

gruodis 

ŽI 



teikimą.  Dalis tėvų  veda pamokas, 50 proc. 

tėvų dalyvauja kitoje mokyklos 

organizuojamoje veikloje. Aktyviai veikia 

suburtas iniciatyvių tėvų klubas. Tėvų 

iniciatyvinės grupės veikloje dalyvauja 30-50 

tėvų. 

1. 4. 3. Klasių  auklėtojams sistemingai 

organizuoti veiklas, skatinančias 

tinkamus mokinių tarpusavio 

santykius.  

 

80 % klasių auklėtojų sistemingai organizuoja 

veiklas, skatinančias tinkamus ugdytinių 

tarpusavio santykius.  

Analizuojami klasės  auklėtojų planai, įrašai 

e. dienyne, pamokų stebėjimų protokolai. 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

Vasaris – 

gruodis 

ŽI 

 

1. 4. 4. 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 

sėkmingas bendradarbiavimas mokytojų 

metodinės veiklos, mokytojų konsultavimo, 

vadybinės patirties sklaidos, mokinių bendrų 

renginių, projektų rengimo temomis su 

rajono, respublikos ir užsienio mokyklomis.  

Administracija,  

ŠP specialistai, 

savivaldos 

institucijų 

vadovai 

Sausis - gruodis ŽI, PR 

1. 4. 5. Įtraukti mokinių tėvus į 

prevencinių, socializacijos, 

sveikatos stiprinimo programų, 

projektų, renginių planavimą ir 

vykdymą. 

Organizuoti seminarus – 

praktinius mokymus tėvams 

siekiant sėkmingo mokinių 

mokymosi, vykdant prevencinę 

programą ,,Savu keliu”. 

Tėvai dalyvauja programų rengime bei jų 

vykdyme. Socialinė – psichologinė komanda 

organizuoja tėvų švietimą sveikatos ir 

žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencijos 

temomis, individualiai konsultuoja mokinių 

tėvus. 

Mokinių tėveliai aktyvūs mokyklos 

gyvenimo dalyviai: pagelbėja rengiant 

renginius, aktyviai juose dalyvauja, 

bendradarbiaudami su klasių auklėtojais ir 

mokytojais patys siūlo ir organizuoja veiklas 

mokiniams. 

Suorganizuotas bent 1 seminaras, 

konsultacija ar praktiniai mokymai tėvams 

,,Kaip vaikui padėti mokytis?“ padės geriau 

pažinti savo vaikus, gerės tarpusavio 

bendravimo įgūdžiai, įgytos žinios leis 

ŠP specialistai, 

klasių auklėtojai 

Kovas - gruodis ŽI, 

SBVB, 

PR, UP, 

ES 



tėvams padėti savo vaikams siekti geresnio 

mokymosi rezultato. 

Prioritetas.  Teigiamo emocinio klimato, saugios ir modernios aplinkos kūrimas. 

2.  Strateginis tikslas. Siekti sukurti modernią ir fiziškai bei emociškai saugią ugdymos(si) aplinką. 

2. 1. Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines ir kūrybiškas aplinkas mokykloje, pamokose, virtualioje erdvėje. 

2. 1. 1. Organizuoti ugdomąją veiklą 

kitose edukacinėse aplinkose. 

Kurti ir turtinti mokyklos 

edukacines aplinkas. 

Kartą per pusmetį dalykų, pradinių klasių 

mokytojai, klasių auklėtojai vykdo ugdomąją 

veiklą kitose edukacinėse aplinkose: 

bibliotekoje, skaitykloje, gamtoje, 

muziejuose, bankuose, edukacinėse 

išvykose, kt. Vykdomas mokinių profesinis 

švietimas. Ugdymas netradicinėse aplinkose 

numatomas ilgalaikiuose planuose. 

5-8 kl. gamtos mokslų priemonėms įrengtos 

spintos. Baigiama įrengti gamtos mokslų 

laboratorija, prieinama visiems mokytojams, 

dirbantiems pradinėse klasėse. 1 ir 2 klasėse 

įrengtos interaktyvios lentos. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

 

Sausis - gruodis ŽI, 

SBVB, 

PR 

2. 1. 2. Tikslingai taikyti informacines 

technologijas pamokoje. 

Užtikrinamas  turimų informacinių 

technologijų tikslingas taikymas ugdymo 

procese. Dauguma mokytojų (80 proc.)  

tinkamai taiko IKT siekdami pamokos 

uždavinių, atsižvelgdami į mokomojo dalyko 

specifiką, mokinių pasirengimą. Daugumoje 

pamokų mokymas vaizdus, vyrauja aiškus 

mokymo priemonių  poveikis.  

Administracija, 

IT specialistas, 

mokytojai 

Sausis - gruodis ŽI, 

SBVB, 

PR 

2. 1. 3. Išradingai naudoti ir kurti įvairias 

mokyklos aplinkas ugdymo 

proceso įvairinimui. 

Mokytojų/auklėtojų kartu su mokiniais 

projektuotos, įrengtos, dekoruotos 

mokinių/vaikų darbais klasės ir bendros 

mokyklos erdvės. 

Administracija, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

Sausis - gruodis ŽI, 

SBVB, 

PR 

2. 1. 4. Parengti ir pradėti įgyvendinti 

priešmokyklinio, ikimokyklinio 

ugdymo lauko pedagogikos 

įgyvendinimo planą.  

Įrengta tyrinėjimų ir atradimų erdvė, 

kūrybinės ir pojūčių lavinimo erdvės visuose 

skyriuose. Garantuotas nenutrūkstamas vaikų 

ugdymas vidaus ir lauko erdvėse. 

Administracija, 

Mokytojai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

Kovas – 

rugsėjis  

ŽI, 

UP,PR 



 „Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

2. 1. 5. Elektroninės mokymosi 
aplinkos (EMA, Dizi ar kitų) 

diegimas pagrindinio ugdymo 

dalykų pamokose. 

Kiekvienas mokytojas bent kartą per 2 

savaites organizuoja pamoką naudodamasis 

elektronine mokymosi aplinka, kuri leidžia 

diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) 

procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo 

sistemą. 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Birželis – 

gruodis  

ŽI, PR 

2. 2.  Kurti ir nuosekliai diegti mokinių užimtumo, sveikatingumo ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas, vykdyti 

prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą. 

2. 2. 2. Tęsti ir plėtoti prevencijos, 

socializacijos, sveikatos 
stiprinimo  programas mokykloje. 

Diegti socialinių emocinių 

įgūdžių programą ,,Kimochi“. 

Tęsiama veikla pagal Aktyvios ir  Sveikatą 

stiprinančios įstaigos programą. 

Dalyvaujame  Sveikatiados, patyčių ir 

žalingų įpročių prevencijos Savu keliu, Zipio 

draugai,  Antras žingsnis ir kitose  

programose. Įdiegta socialinių emocinių 

įgūdžių programa ,,Kimochi“ visose 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

Vykdomos programos Nociūnų skyriuje: 

„Sveiki dantukai“, „Sveikas maistas  - 

sveikas vaikas“, „Žaidimai moko“, 

programos ir projektai „Ąžuoliuko“ skyriuje: 

„Aktyvus laisvalaikis darželyje“, „Sveikos 

gyvensenos ugdymas netradicinėje 

aplinkoje“, vasaros sveikatingumo  projektas 

„Basomis per pievelę“, ekologinis projektas 

„Vaikystė gamtos apsuptyje“, Dobiliuko 

skyriuje: „Buvimas kartu gydo“, „Vasaris – 

sveikatingumo mėnuo“. Organizuojami 2–3 

prevenciniai renginiai, kartą per mėnesį 

pravestos teminės klasės valandėlės sveikos 

gyvensenos, patyčių prevencijos, alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos temomis. 

Bendradarbiaujama su Kėdainių visuomenės 

sveikatos biuru. 

ŠP specialistai,  

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Sausis - gruodis ŽI 



2. 2. 2. Atlikti tyrimus ir pateikti 

rekomendacijas dėl pirmokų, 

penktokų, naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos, klasių 

mikroklimato. 

Mokykloje bus kuriama saugi ir draugiška 

aplinka, puoselėjama bendruomenės vertybių 

sistema. Bus atlikti tyrimai apie  pirmų, 

penktų ir devintų  klasių mokinių adaptaciją, 

5-10 klasėse pildomas „Klasių termometras“, 

pateiktos rekomendacijos.  

ŠP specialistai,  

klasių auklėtojai 

Gegužė, 

rugsėjis, 

spalis 

ŽI 

2. 2. 3. Organizuoti aktyviąsias, 

naudingąsias, kūrybiškąsias 

dienas edukacinėse ir kitose  

erdvėse,  sporto ir sveikatingumo 

renginius. 

Organizuojamos ne mažiau 5 kultūrinės – 

pažintinės dienos, skirtos sporto ir 

sveikatingumo renginiams. Šiose veiklose 

dalyvaus beveik visi mokiniai.  

 

Administracija, 

metodinė taryba, 

ŠP specialistai, 

mokytojai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

Sausis - gruodis ŽI 

2. 2. 4. Organizuoti mikroklimato 

gerinimo užsiėmimus ir 

užsiėmimų ciklą, grįstą 

dėmesingo įsisąmoninimo 

metodais. 

Bus pagerintas tarpusavio bendravimas, 

supratimas, priėmimas, emocinė atmosfera. 

Bus pagerintas mokinių gebėjimas sutelkti 

dėmesį, atpažinti emocijas, mintis, vidines 

būsenas. 

Psichologas,  

klasių auklėtojai 

Vasaris – 

birželis, 

Spalis - gruodis 

ŽI 

2. 2. 5. Sudaryti sąlygas lankyti 

papildomus, vaiko ugdymui(si) 

naudingus užsiėmimus, vaikų 

asmeninės raiškos būrelius. 

Vykdomi anglų kalbos užsiėmimai 

priešmokyklinių  grupių ugdytiniams, kurie 

padės mokytis anglų kalbos ikimokykliniame 

amžiuje. Įsteigti individualius vaikų 

saviraiškos poreikius tenkinantys būreliai 

(dailės, sporto).  

Mokytojai, 

administracija  

Sausis - gruodis ŽI 

2. 2. 6. Organizuoti seminarus – 

praktinius mokymus 

mokytojams siekiant sėkmingo 

mokinių mokymosi, vykdant 

prevencinę programą ,,Savu 

keliu”. 

Konsultacija ar praktiniai mokymai 

mokytojams, kurie padės geriau pažinti 

mokinius, gerės tarpusavio bendravimo 

įgūdžiai. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

ŠP specialistai 

Kovas  ŽI, 

SBVB 

2. 2. 7. Panaudoti „Kultūros paso“ 

veiklas „Laimi visi“ edukacines 

veiklas ugdant mokinių 

socialinius emocinius įgūdžius. 

2020 vaiko socialinės gerovės metai. 

Edukacinės veiklos ugdys mokinių emocinį 

intelektą, bendravimą. 

Administracija, 

Metodinė taryba 

2020 ŽI, 

SBVB 

2. 3.  Praturtinti ugdymą ir jo aplinkas moderniomis ir mokyklos poreikius tenkinančiomis priemonėmis. 



2. 3. 1. Parengti kabinetų, klasių, 

grupių, kitų erdvių turtinimo ir 

modernizavimo planus ir juos 

įgyvendinti. 

Įsigyti  ir panaudoti ugdymo 

procese   interaktyvių, inovatyvių 

ugdymo priemonių.  

 

Sukurta mokomųjų kabinetų aprūpinimo 

priemonėmis duomenų bazė. 

Įsigyjamos interaktyvios, inovatyvios 

ugdymo priemonės ir panaudojamos 

ugdymo procese.    

Vyks įdomesnis, kokybiškesnis ugdymo 

procesas, inovatyvūs ugdymo metodai atitiks 

vaiko amžių, poreikius. 

Rekonstruotas mokyklos muziejus taps 

patrauklesnis lankytojams, bus tenkinami 

pažintinai, informaciniai poreikiai. 

Administracija, 

kabinetų, 

muziejaus 

vadovai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

Balandis, 

birželis 

SB, 

SBVB, 

PR 

2. 3. 2. Įrengti „Lauko klasę“ 

mokiniams ir  papildomas poilsio 

vietas ugdytiniams. 

Įrengti tyrinėjimų ir atradimų 

erdvę, kūrybines ir pojūčių 

lavinimo erdves lauke. 

Šalia mokyklos įrengta „Lauko klasė“. 

Įrengtos poilsio zonos viduje ir lauko 

aplinkoje mokykloje ir jos skyriuose. 

Mokyklos  skyrių  erdvės bus papildytos 

priemonėmis ir įrengimais, žaislais 

pritaikytais ugdymo poreikiams.  

Administracija, 

metodinė taryba, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

Balandis - 

spalis 

SB, 

SBVB, 

PR 

2. 4.   Puoselėti senas bei kurti naujas mokyklos tradicijas, siekiant unikalios mokyklos kultūros. 

2. 4. 1. Organizuoti renginius, 

konkursus mokykloje,  

kultūrines-pažintines dienas. 

Dalyvauti  rajono ir šalies 

organizuojamuose renginiuose, 

konkursuose, projektuose. 

Dalyvauti akcijose ir pilietinėse 

iniciatyvose.  

 

Bus organizuojami įvairūs renginiai, 

pilietinės akcijos, kultūrinės-pažintinės 

dienos, skirtos paminėti iškilias istorines 

datas. Kultūrinių-pažintinių dienų veiklose, 

akcijose, pilietinėse iniciatyvose dalyvaus 

95% mokinių ir 100% mokytojų. Per metus 

organizuojami 1-2 renginiai ir veiklos, skirti 

paminėti LR Seimo paskelbtiems 

atmintiniems metams, 2-3 projektai, 5-6 

akcijos. Bus suburta mokyklos darbo grupė 

mokyklos jubiliejaus renginių programos 

organizavimui ir įgyvendinimui.  

Administracija, 

metodinė taryba, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai, 

„Ąžuoliuko“, 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko, 

Nociūnų skyriai 

 

Sausis - gruodis SB, ŽI, 

SBVB, 

PR 

2. 4. 2. Mokykloje organizuoti mokyklos 

ir rajonines mokinių 

konferencijas. 

Mokiniai, vadovaujami mokytojų, tyrinėja,  

atlieka eksperimentus, vykdo projektus ir 

kitas veiklas netradicinėse aplinkose. 

Kartą metuose mokykloje ar jos skyriuose 

organizuojamos pažintinės, mokomosios, 

praktinės konferencijos, kurių metu mokiniai 

Administracija, 

metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

Gegužė – 

birželis,  

spalis - lapkritis 

ŽI, 

SBVB, 

SB, PR 



skaito pranešimus pristatydami atliktus 

tyrimus, projektus bei kitas veiklas.  

2. 4. 3. 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. Kuriama gyva mokyklos istorija: 

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.  

Muziejaus 

vadovas, 

mokytojai 

Sausis - gruodis ŽI, 

SBVB, 

SB, PR 

2. 4. 4. Kūrybingai ir tikslingai panaudoti 

„Kultūros paso“ siūlomas 

veiklas, edukacinius užsiėmimus 

ugdant mokinių kultūrinius, 

pažintinius socialinius emocinius 

įgūdžius. 

Edukacinės veiklos, užduotys, pamokos bei 

susitikimai  ugdys mokinių emocinį intelektą, 

bendravimą. 

Administracija, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Sausis -gruodis ŽI, 

SBVB 

2. 4. 5. Aktyvinti socialinius ryšius 

mokyklos bendruomenėje. 

Mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja 

vietos bendruomenės, seniūnijos veiklose. 

Bendradarbiaujant su Labūnavos 

bendruomenės centru  kasmet organizuojama 

bei dalyvaujama tradiciniame Protų mūšyje 

bei kituose renginiuose. 

Mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja 

vietos bendruomenės savanorystės veiklose, 

projektuose. Jiems rūpės mokyklos aplinkos, 

bendruomenės, šalies gerovė ir  prisidės ją 

kuriant.  

Administracija, 

mokyklos taryba, 

klasių auklėtojai, 

vietos 

bendruomenės 

atstovai 

Sausis - gruodis SB, ES, 

PR, ŽI. 

2. 4. 6. Plėtoti ir tobulinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

 

Bus vykdomos įvairios veiklos su socialiniais 

partneriais, plečiama galimybė lanksčiau ir 

konstruktyviau bendrauti ir bendradarbiauti 

už įstaigos ribų, organizuojant įvairius 

renginius, akcijas, konferencijas, 

Administracija, 

mokyklos taryba, 

klasių auklėtojai, 

vietos 

bendruomenės 

atstovai. 

Sausis - gruodis SB, ES, 

PR, ŽI. 



konsultacijas tėvams, pedagogams ir 

mokiniams.  

 

Finansavimo šaltiniai : Savivaldybės biudžetas SB ; Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB;  

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES ; Paramos, privačių investuotojų lėšos PR ; Pajamų už suteiktas paslaugas, ugdymą lėšos UP ; 

Žmogiškieji ištekliai ŽI. 

 

 

VI 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 2020 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, 2020 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 

2020 m. gruodis 

2021 m. sausis 

2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Direktoriui  Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose 

2020 m.  

kas ketvirtį 

3. Direktoriaus pavaduotojai ūkio ir 

bendriesiems reikalams 

Direktoriui  Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose 

2020 m. 

kas ketvirtį 

4. Vyr. buhalteris Direktoriui 

Mokyklos tarybai 

Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose, mokyklos 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

5. Logopedai VGK pirmininkui 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 



6. Specialusis pedagogas VGK pirmininkui 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

7. Psichologas VGK pirmininkui 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

8. Socialinis pedagogas VGK pirmininkui 

mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 

mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

9. Bibliotekininkas Direktoriui  

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos administracijos  

pasitarimuose, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

10. Metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

Ataskaitos metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

11. Mokytojai Metodinėse grupėse,  

kuruojančiam veiklą mokyklos 

vadovui 

Ataskaitos metodinių grupių 

pasitarimuose, įsivertinimo 

anketos individualiuose 

pokalbiuose  

2020 m. 

 kartą per pusmetį 

pagal poreikį 

 

______________________________________________________________ 
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