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Žmogiškieji ištekliai
Bendras darbuotojų skaičius - 61 asmuo:
Labūnavos pagrindinėje mokykloje – 49 (14 dirba su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais),  Nociūnų skyriuje - 12 
darbuotojų.  

Labūnavos pagrindinė mokykla yra pagrindinė darbovietė  - 54 
darbuotojams, nepagrindinė – 7. 

Dirba  33 pedagogai: 
Labūnavos pagrindinėje mokykloje – 27 ( 6 dirba su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais), 
Nociūnų skyriuje – 6. 

Iš 33 pedagogų: 
• 21 mokytojas (4 -mokytojai metodininkai, 14 -vyr. mokytojų ), 
• 2 vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 
• 6 auklėtojai (4 vyr. auklėtojai, 1 –auklėtojas),
• socialinis pedagogas, 
• logopedas –specialusis pedagogas, 
• 2 meninio ugdymo pedagogai (1 – vyr. men. ugd. ped.)



2012 METŲ MOKYKLOS 
VEIKLOS ANALIZĖ

Įgyvendinant 2012 metų veiklos planą, 
buvo siekiama gerinti mokymo ir 
mokymosi motyvaciją plėtojant 

psichologinę, socialinę, specialiąją 
pagalbą mokiniui.



TIKSLAI 2012 M.

I tikslas: Gerinti mokymo ir mokymosi 
motyvaciją.

II tikslas: Plėtoti psichologinę, 
socialinę  pagalbą mokiniui.



I tikslas: Gerinti mokymo 
ir mokymosi motyvaciją.

1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ugdymo 
individualizavimą ir diferencijavimą.

2. Uždavinys. Tobulinti vertinimo ir rezultatų 
panaudojimo sistemą.

3. Uždavinys. Plėsti mokėjimo mokytis 
kompetencijas, naudoti aktyvumo ir motyvacijos 
skatinimo metodus.

4 .Uždavinys.  Integruoti pilietiškumą, verslumą į 
formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą.



1.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką 
ugdymo individualizavimą ir 

diferencijavimą.

Mokytojų komandai dalyvavus metodiniame seminare 
„Kaip tobulinti mokymą ir mokymąsi“ (pagal ESF 
projektą BMT-2) bei visiems pedagogams  
atliekant savianalizę, dalijantis patirtimi 
metodinėse darbo grupėse buvo siekiama atrasti  
kuo efektyvesnių mokymosi būdų, atitinkančių 
mokinių gebėjimus. Buvo sudarytos galimybės 
mokiniams realizuoti save neformaliame švietime, 
tačiau modulių ir pasirenkamųjų dalykų įvairovės 
sukurti nepavyko dėl mažo mokinių skaičiaus ir 
lėšų stygiaus. 



1.2. Uždavinys. Tobulinti vertinimo ir 
rezultatų panaudojimo sistemą.

Mokytojų komanda dalyvavo BMT-2 projekto  
seminare „Vertinimas ir įsivertinimas“. Pradinėse 
klasėse sukurta vieninga vertinimo sistema, kuri 
atsiskleidžia mokyklos pradinio ugdymo pedagogų 
sukurtoje mokinių pasiekimų vertinimo knygelėje. 
Pagrindinio ugdymo pakopoje praktiškai kuriamos 
ir taikomos formuojamojo vertinimo strategijos 
pamokose, kai kurių dalykų mokytojai taiko 
kaupiamąjį vertinimą. 

Vadovaujantis mokyklos veiklos giluminio įsivertinimo 
išvadomis 5-10 klasių mokiniai pasigenda pozityvių 
vertinimų.

Reikalinga stiprinti tėvų ir mokytojų 
bendradarbiavimą padedant vaikui siekti pažangos.
Vis dar išlieka būtinybė tobulinti vertinimo 
sistemą aptariant su mokiniais bei jų tėvais.



1.3. Uždavinys. Plėsti mokėjimo mokytis 
kompetencijas, naudoti aktyvumo ir 
motyvacijos skatinimo metodus (1)

Mokytojai dalyvavo metodiniame seminare „Mokinių 
mokymosi motyvacijos stiprinimas įvairiais 
lygmenimis“. 

Mokytojų komanda dalyvavusi  seminare „Mokymasis 
bendradarbiaujant – efektyvi mokymo ir mokymosi 
strategija “ įpareigota panaudojimo galimybes  
aptarti metodinėse . 

Taikomi netradiciniai mokinių mokymąsi aktyvinantys 
metodai, skatinamas savarankiškas mokinių darbas 
pamokose, tačiau daugiausiai vyrauja verbaliniai 
mokymo metodai, orientuoti į tiesioginį faktinių 
žinių perdavimą .



1.3. Uždavinys. Plėsti mokėjimo mokytis 
kompetencijas, naudoti aktyvumo ir 
motyvacijos skatinimo metodus (2)

Ryškus gabių mokinių dalyvavimas įvairiose olimpiadose, 
varžybose, konkursuose, projektuose.

2012 metais užimta:
II v. rajone  - 8 kl. mokinių dorinio ugdymo, 

- 5 kl. mokinių matematikos olimpiadose,  
II v. rajone– konkurse „Būk saugus“. 

I v.  - rajoninėse LMOF kaimo vietovių mokyklų 4 ir jaun. kl.
- 5-6 klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, 

II v. - rajoninėse LMOF krepšinio 3x3,  
- keturkovės,  
- pradinių klasių kvadrato varžybose,
- 5-6 kl. (berniukų komanda) kvadrato varžybose, 



1.3. Uždavinys. Plėsti mokėjimo mokytis 
kompetencijas, naudoti aktyvumo ir 
motyvacijos skatinimo metodus (3)

• Vis dar sunkiai pereiname nuo mokymo prie 
mokymosi paradigmos.

• Retai taikome informacines technologijas per 
pamokas. Informacinės technologijos ir jų 
programos tobulėja. Neįvaldę turimų programų, 
negebėsime naudotis sudėtingesnėmis. 

• Analizuojant pagalbos mokiniui efektyvumą bei 
dermę veiklos įsivertinimo grupė papildomai siūlo 
atlikti namų darbų krūvio tyrimą. 



1. 4. Uždavinys.  Integruoti pilietiškumą, 
verslumą į formalųjį ugdymą ir 

neformalųjį švietimą.

Buvo siekiama  ugdyti  mokinių asmenines, socialines, 
edukacines, profesines kompetencijas:

• Mokykloje organizuoti tiek tradiciniai, tiek 
netradiciniai renginiai, įgyvendintos visos 
numatytos veiklos, organizuotos akcijos.

• Mokyklos bibliotekoje rengtos įvairios parodos, 
organizuoti renginiai, vykdant akcijas bei 
integruotus projektus, skatinančius pilietiškumą 
bei verslumą 



II tikslas: Plėtoti psichologinę, 
socialinę  pagalbą mokiniui.

1. Uždavinys. Organizuojant pedagoginį tėvų 
švietimą plėtoti mokytojų ir tėvų 
bendradarbiavimą padedant vaikams 
mokytis.

2. Uždavinys. Teikti pedagoginę, psichologinę, 
socialinę ir specialiąją pagalbą mokiniui 
užtikrinant lygias galimybes.

3. Uždavinys. Teikti pagalbą planuojant 
karjerą.



2. 1. Uždavinys. Organizuojant 
pedagoginį tėvų švietimą plėtoti 

mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą 
padedant vaikams mokytis.

• Tėvų pedagoginis švietimas vaikų gyvenimo įgūdžiams  ugdyti  
vykdomas mokyklos visuotinio susirinkimo metu pasitelkiant  
įvairius specialistus,  per individualią klasės auklėtojo veiklą. 

• Siekiama aktyvesnio tėvų dalyvavimo bei iniciatyvų 
formaliame ir neformaliame ugdyme . 

• Dauguma tėvų nesikreipė pagalbos į mokyklos pagalbos 
specialistus, bet kurie kreipėsi liko patenkinti. 

• Tėvai pageidautų paskaitų apie bendravimą, sveikatos 
priežiūros specialistų patarimų apie šią problemą,  paskaitų 
įvairiomis temomis, susietomis su vaiko ugdymu ir elgesiu.



2.2. Uždavinys. Teikti pedagoginę, 
psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą 

mokiniui užtikrinant lygias galimybes (1)
• Socialinę pedagoginę pagalbą teikia mokyklos socialinis 

pedagogas, klasės auklėtojai per  klasės valandėles, tėvų 
susirinkimus, bendraudami individualiai su mokiniu bei jo 
šeima; dalykų mokytojai pamokų bei pertraukų metu ;

• Logopedas – specialusis pedagogas teikia pagalbą kalbėjimo 
ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams bei specialiųjų 
poreikių mokiniams. 

• Mokinių sveikatos priežiūrą vykdo Kėdainių sveikatos biuro 
sveikatos priežiūros specialistas,. Ikimokyklinukų sveikata, 
maitinimo kokybe rūpinasi įstaigos slaugytojas.

• Psichologinę pagalbą galima gauti tik bendradarbiaujant su 
Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologu. 

• Mokytojų padėjėjų, psichologo mokykloje nėra. 



2.2. Uždavinys. Teikti pedagoginę, 
psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą 

mokiniui užtikrinant lygias galimybes (2)

Vykdomos programos: 
• „Zipio draugai“;
• Antrasis žingsnis" ; 
Integruojant į dalykus:
• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos, 
• Gyvenimo įgūdžių ugdymo, 
• Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos 

vykdomos



2.2. Uždavinys. Teikti pedagoginę, 
psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą 

mokiniui užtikrinant lygias galimybes (3)

Vykdyti prevenciniai renginiai: 
• „ Aš galiu pasakyti NE“ , skirtas pasaulinei 

kovos su AIDS dienai paminėti;
• „Po tolerancijos skėčiu“ 
• „Savaitė be patyčių“ ;
• Saugaus eismo pamokėlės pradinukams
• Paskaita apie mokinio teises, pareigas ir 

atsakomybes ;



2.2. Uždavinys. Teikti pedagoginę, 
psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą 

mokiniui užtikrinant lygias galimybes. (3)

Parengti  lankstinukai:
• „Paklausk savęs, kuriuo keliu eini?“ (skirtas savęs 

pažinimui bei saviugdai), 
• „ Vaiko pareigos“ (nurodyti teisės aktai, 

reglamentuojantys mokinių atsakomybę). 
3 klasės mokinai dalyvavo rajoniniame konkurse „Būk 

saugus“.
Vykdyti projektai vasarą: 
• „Vaikystės šypsena“, 
• „Robinzono Kruzo keliais savęs pažinimo link“. 



2.2. Uždavinys. Teikti pedagoginę, 
psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą 

mokiniui užtikrinant lygias galimybes. (4)

Išlieka poreikis teikti profesionalią 
psichologinę pagalbą  mokiniams ir 
mokytojams, tobulinti mokytojų 
kompetencijų ugdymą prevencijos bei 
pagalbos teikimo srityje, užtikrinti 
mokinių, turinčių specialiųjų mokymosi 
poreikių ugdymo kokybę.



2.3. Uždavinys. Teikti pagalbą 
planuojant karjerą .(1)

Mokinių karjeros planavimas vykdomas kryptingai, 
sukurta sistema: 

• mokyklos veiklos plane, 
• 5-10 klasės auklėtojų veikloje, 
• atskirai išskiriant valandas profesiniam 

informavimui. 
• integruojama dalykų bei būrelių veikloje, socialinio 

pedagogo darbe. 
Informacija kaupiama bibliotekoje, karjeros ugdymo 

taške 



2.3. Uždavinys. Teikti pagalbą 
planuojant karjerą .(2)

Vyko septyni individualūs bei grupiniai 
pokalbiai - konsultacijos profesijos 
pasirinkimo klausimais;

Organizuotos paskaitos: 
• Karjeros planavimo žingsniai, 
• Įsidarbinimo galimybių barometras, 
• PRC Lančiūnavos skyriaus pristatymas – CD 

peržiūra; 
• e-pamoka informacinių technologijų 

kabinete.



2.3. Uždavinys. Teikti pagalbą 
planuojant karjerą .(3)

Organizuotos išvykos į :
• Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją;
• Kėdainių PRC;
• Kauno profesines mokyklas: Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo , Kauno 
statybininkų rengimo centrus, Kauno 
taikomosios dailės, Kauno buitinių paslaugų 
ir verslo mokyklas. 



2.3. Uždavinys. Teikti pagalbą 
planuojant karjerą .(4)

Vykdomas projektas „Drąsinkime ateitį“, kurio metu 
pasidalijama buvusių mokyklos mokinių gyvomis 
sėkmės istorijomis. 

Mokiniai, tėvai ir mokytojai  su aktualia informacija 
šia tema gali susipažinti mokyklos tinklalapyje. 

2012 m. parengtas lankstinukas tėvams  „Specialiųjų 
poreikių mokinių tolimesnis mokymasis“. 

Mokyklos veiklos giluminio įsivertinimo metu 
nustatytas poreikis aktyvinti profesinį 
informavimą pradinėse klasėse, tėvams teikti 
daugiau informacijos apie mokinių profesinę ateitį. 



Finansiniai  ištekliai 2012 m.
Išlaidų straipsniai

Mokinio krepšeliui

skirti asignavimai 

(tūkst. Lt)

Savarankiškoms

atlikti skirti

asignavimai

(aplinka) (tūkst. Lt)

Atsitiktinės 

paslaugos 

(tūkst. Lt)

Tėvų įnašai

(tūkst. Lt)

Parama

(tūkst. Lt)

Darbo užmokestis 640,8 252,7 - - -

Soc. draudimo įmokos 206,1 78,2 - - -

Mityba - - - 18,4 -

Medikamentai - - - - -

Ryšių paslaugos - 2,5 - - -

Spaudiniai 8,1 - - - -

Transporto išlaikymas -- 34,5 - - -

Kitos prekės - 5,1 - 7,6 4,4

Komandiruotės - - - - -

Kvalifikacijos kėlimas 0,9 - - - -

Šildymas - 106,6 2,9 - -

Elektros energija - 33,9 4,9 - -

Vanduo - 4,8 0,2 - -

Kitos paslaugos 1,1 7,7 - 1,3 0,3

Darbdavių soc. parama 28,5 12,3 - - -

Iš viso: 885,5 538,3 8,0 27,3 4,7



STIPRYBĖS
• Mokykla gražioje, geografiškai patogioje 

vietovėje;
• Vienintelė pagrindinė mokykla seniūnijoje;
• Kvalifikuoti pedagogai;
• Pagalbos specialistai;
• Jauki ir svetinga aplinka;
• Vykdomas karjeros ugdymas;
• Nedidelių projektų įvairovė;
• Siekiama visos bendruomenės mokymosi;
• Finansinis savarankiškumas; 



SILPNYBĖS
• Vis dar sunkiai pereinama nuo mokymo prie mokymosi 

paradigmos;
• Silpna mokinių mokymosi motyvacija;
• Nepakankamai aktyvi savivalda;
• Pirmumas teikiamas ne skatinimui, o bausmėms;
• Vis dar einam į šeimą ne su pozityvu, o su negatyvu;
• Didesnis susikoncentravimas į problemas, o ne sprendimus;
• Nepakankama refleksija su mokiniais ir jų tėvais. 
• Nepakankama svarba  įsivertinimui.
• Didėjant pavežamų mokinių skaičiui mokyklinis autobusas 

vyksta keliais maršrutais, skirtingomis kryptimis. Mokiniams, 
atvykstantiems  iš tolimesnių kaimų ilgėja laukimo laikas iš 
ryto ir po pamokų; 



GRĖSMĖS
• Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl išvykimo į užsienį, dėl 

gimstamumo mažėjimo;
• Priemiestinė, „pasienio“  mokykla;
• Darbo vietų stoka vietovėje;
• Daugumos tėvų  per mažas domėjimasis vaikų ugdymu;
• Stipresnis aplinkos poveikis (žiniasklaidoje atskleidžiamas 

psichologinis, fizinis smurtas) mokinių elgsenai;
• Dėl krepšelio stygiaus negalima pasirenkamųjų dalykų 

pasiūla;
• Socialinės atskirties didėjimas, tėvų nedarbas;
• Mokinių, turinčių įvairių sutrikimų didėjimas;
• Dėl senų ir nerenovuotų mokyklos pastatų bei aukštų kainų 

ypatingai didelės išlaidos šildymui; 



GALIMYBĖS
• Ryšių su tėvais stiprinimas žvelgiant per pozityvumo prizmę;
• Mokyklos sėkmės istorijų viešinimas;
• Rinkodaros gerinimas;
• Visos bendruomenės mokymasis;
• Lyderių ( mokinių, mokytojų) ugdymas mokykloje;
• Įsivertinimo sistemos tobulinimas;
• Kūrybingas ugdymo turinio taikymas;
• Dalyvavimas ES projektuose;
• Platesni bei glaudesni ryšiai su kitomis institucijomis;
• Elektroninio dienyno įdiegimas, IT bazės atnaujinimas; 
• Platesni bei glaudesni ryšiai su kitomis institucijomis, rėmėjų 

paieška; 
• Valdymo modelio tobulinimas  (naujo modulio kūrimas numatant 

skyrių vedėjų pareigybes) siekiant efektyvesnės ugdymo kokybės 
bei materialinių išteklių panaudojimo skyriuje  bei darželio 
patalpose;

• Pagrindinio mokyklos pastato renovacija,  stogų remontą, kitų 
pastatų dalinis remontas;

• Dar vienas, didesnis mokyklinis autobusas. 



Strategijos tikslas –

pasirinkti teisingą veiklos tobulinimo 
kryptį bei efektyvius  veiklos  

organizavimo būdus racionaliems 
pokyčiams.



MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį,  
priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį 

ugdymą, rengiant įvairiapusių poreikių 
mokinius sėkmingam tolimesniam 

mokymuisi ir gyvenimui.



VIZIJA

Labūnavos pagrindinė mokykla –

gera pradžia Pelėdnagių seniūnijos vaikams  –
besimokanti ir besikeičianti, bendraujanti 
ir bendradarbiaujanti, puoselėjanti  tautos 

kultūros tradicijas bendruomenė.



FILOSOFIJA

Tik pats augdamas gali auginti.



Asmeninė filosofija

• „Jeigu tu nori kažką valdyti, turi prisikasti iki 
„Locus nascendi“ (lot. užgimimo vietos) ir tas 
reiškinys pražys visai kitomis spalvomis...“ 

Morenas.
• „Žmogus – kaip raidė knygoje, kurios pavadinimas –

Žmonija. Tiktai pažindami raides pradedame 
skaityti“. 

J. Marcinkevičius
• Labai svarbu žinoti prasmę, tai ką tu darai. Prasmė 

švietime – vardan sėkmingo vaiko mokymosi.



VERTYBĖS

• Demokratiškumas, atsinaujinimas;

• Humaniškumas, tautiškumas;

• Atsakomybė, pagarba ir tolerancija;

• Bendradarbiavimas ir buvimas kartu;



VEIKLOS PRIORITETAI 
2013 METAIS

• Pagalbos  ugdytiniams 
efektyvinimas;

• Patrauklios bendruomenei, atviros 
visuomenei ugdymo įstaigos 
tobulinimas .



1  prioritetas – PAGALBOS  
UGDYTINIAMS  EFEKTYVINIMAS

1.1. Tikslas. Gerinant psichologinę, specialiąją ir 
socialinę pagalbą, stiprinant vertybinių 
nuostatų ugdymą, tarpusavio bendravimą ir 
bendradarbiavimą užtikrinti ugdytinių 
saugumą, kurti mokinių saviugdos sistemą.

1.2. Tikslas. Kūrybiškai organizuoti ugdymo 
procesą, sudaryti palankias galimybes įvairių 
polinkių, gebėjimų ir interesų mokiniams 
patirti sėkmę.

1.3. Tikslas. Puoselėti tautos kultūrą, papročius 
ir tradicijas.



1.1. Tikslas. Gerinant psichologinę, specialiąją ir 
socialinę pagalbą, stiprinant vertybinių nuostatų 

ugdymą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą 
užtikrinti ugdytinių saugumą, kurti mokinių saviugdos 

sistemą.(1)

Uždaviniai:
1. Kurti ir įgyvendinti mokinių skatinimo sistemą.
2. Parengti ir įgyvendinti mokinių saviugdos programą. 
3. Stiprinti mokytojų ir mokinių pozityvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 
4. Stiprinti sveikatingumo ir komunikavimo kompetencijų ugdymą 

ikimokykliniame bei priešmokykliniame ugdyme.
5. Inicijuoti tėvų įtraukimą į mokyklos bendruomenės veiklą, kurti 

tėvų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistemą. 
6. Skatinti mokinių kultūrinės bei socialinės kompetencijos plėtrą.



1.1. Tikslas. Gerinant psichologinę, specialiąją ir socialinę 
pagalbą, stiprinant vertybinių nuostatų ugdymą, tarpusavio 

bendravimą ir bendradarbiavimą užtikrinti ugdytinių saugumą, 
kurti mokinių saviugdos sistemą.(2)

Priemonės:
Metodiniai užsiėmimai:
• “Sėkmingos pamokos kriterijai“
• “Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis”
Mokinių skatinimo sistemos sukūrimas;
Mokinių saviugdos programos “Savo siekių alpinistai“ įgyvendinimas;
Socialinių įgūdžių programa „Mąstau, tariuosi, kitaip elgiuosi“ ;
Projektas „Laiko dėlionė“. 
Asmeninės mokinio pažangos stebėsenos fiksavimas,  
Didelę pažangą padariusių mokinių skatinimas.
Mokinių sėkmės istorijų viešinimas.

Sveikatingumo programos
• „Lai trykšta sveikatos versmė“
• „Sveikatos stiprinimo mokyklėlė“
• ‚Sportas ir sveikata visiems“
Namų darbų krūvio ir jų tikslingumo tyrimas



1.2. Tikslas. Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, 
sudaryti palankias galimybes įvairių polinkių, gebėjimų 

ir interesų mokiniams patirti sėkmę.(1)

Uždaviniai:
1. Orientuoti ugdymo turinio procesą ir 

vertinimo sistemą į mokinio kompetenciją 
(mokėjimo mokytis, iniciatyvumo, 
kūrybiškumo ugdymą). 

2. Sudaryti sąlygas pamokose, kad 
kiekvienas mokinys pagal savo išgales 
pasiektų kuo geresnių rezultatų. 



1.2. Tikslas. Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, 
sudaryti palankias galimybes įvairių polinkių, gebėjimų ir 

interesų mokiniams patirti sėkmę.(2)

Priemonės:
• Mokymai bei praktiniai užsiėmimai  metodinėse grupėse 

tema “ Kūrybišką skatinančios aplinkos kūrimas ir efektyvus 
naudojimas sklandžiai vaiko raiškai“.

• Mokymosi bei ugdymosi bendradarbiaujant savaitės 
organizavimas mokykloje.

• Pasirinktos klasės dalykų integruota programos parengimas.
• Individualus mokinių konsultavimas. 
• Tyrimo bei mokymų vykdymas  „Mokinių mokymosi poreikių ir 

stilių pažinimas – pagalba individualizuojant ir 
diferencijuojant mokymą, mokantis mokytis

• Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos 
tobulinimas.



1.3. Tikslas. Puoselėti tautos kultūrą, 
papročius ir tradicijas.(1)

Uždaviniai:
1. Puoselėti šalies, miesto ir mokyklos 

tradicijas, siekiant ugdyti pagarbą 
šeimos, tautos, tėvynės tradicijoms ir 
papročiams.

2. Bendradarbiaujant su rajono ir 
respublikos institucijomis saugoti 
Pelėdnagių  krašto kultūros paveldą 



1.3. Tikslas. Puoselėti tautos kultūrą, 
papročius ir tradicijas.(2)

Priemonės:
• Projekto   „Tai išmokau iš senelių“ įgyvendinimas;
• Folklorinio  ratelis ”Pėdelis” organizuojamos 

tautinės ir etnografinės šventės  mokyklos 
bendruomenei bei Labūnavos krašto žmonėms. 

• Integravimasis į Kėdainių krašto muziejaus 
organizuojamus projektus bei programas. 

• Dalyvavimas respublikiniame projekte ”Mūsų kraitis 
Europoje”. 

• Neformaliojo švietimo programaos ”Etninė kultūra” 
parengimas ir įgyvendinamas;

• Dalyvavimas ES projekte „Comenius .
• Bendradarbiavimas su mokykla - partnere Europoje,  

savo krašto kultūros paveldo pristatymas.



1.3. Tikslas. Puoselėti tautos kultūrą, 
papročius ir tradicijas.(2)

Priemonės:

• Projekto ”Gimtinė” parengimas ir vykdymas.
• Bendradarbiaujant su Labūnavos bendruomenės 

centru vykdyti edukacinio projekto „Labūnavos 
duonos kelias“ įgyvendinimas.

• Kraštotyrinių ekspedicijų vykdymas Labūnavos 
apylinkėse bendradarbiaujant su rajono vyr. 
etnografe. 

• Aplanko ”Gimtinės praeitis” papildymas. 



2 prioritetas –
PATRAUKLIOS BENDRUOMENEI, ATVIROS 
VISUOMENEI MOKYKLOS TOBULINIMAS

2.1. Tikslas. Didinti mokyklos patrauklumą, 
gerinti jos įvaizdį .

2.2. Tikslas. Stiprinti mokyklą, kaip 
organizaciją.

2.3. Tikslas. Išlaikyti ir gerinti ugdymo  
aplinką.



2.1. Tikslas. Didinti mokyklos patrauklumą, 
gerinti jos įvaizdį. (1)

Uždaviniai:

1. Stiprinti bendradarbiavimą su ugdytinių 
tėvais. 

2. Plėtoti mokyklos viešuosius ryšius, 
informacinę sistemą. 

3. Tobulinti ir įgyvendinti mokyklos veiklos 
pristatymo visuomenei sistemą.



2.1. Tikslas. Didinti mokyklos 
patrauklumą, gerinti jos įvaizdį. (1)

Priemonės:

Tėvų informavimo sistemos tobulinimas;
e-dienyno įdiegimas.
Bendri visos mokyklos bendruomenės renginiai:
Tėvų švietimas bendruose seminaruose, tėvų susirinkimuose.
Tėvų susirinkimai : 
• „Pozityvi tėvystė”
• Mokyklos kultūra. Socialinis dialogas."
Tėvai dalyvavimas atvirose ugdymo veiklose, organizuojant tėvų dienas. 
• Informacijos sklaidos koordinavimo sistemos apie mokyklos veiklą 

sukūrimas.
• Informacijos apie veiklą paskelbiamas  mokyklos tinklalapyje, spaudoje, 

mokyklos laikraštyje.



2.2. Tikslas – stiprinti mokyklą, kaip 
organizaciją.(1)

Uždaviniai:
1. Stiprinti mokyklos bendruomenės 

vertybių sistemą.
2. Tobulinti mokytojų ir specialistų 

kompetencijas.
3. Puoselėti ir plėtoti mokyklos tradicijas.
4. Tobulinti visų bendruomenės narių 

partnerystę.



2.2. Tikslas – stiprinti mokyklą, 
kaip organizaciją.(2)

Priemonės:
• Seminarų organizavimas  visai mokyklos bendruomenei. 
• Susitarimai dėl bendrų vertybių ir jomis stiprinami įstaigos 

žmogiškieji ištekliai.
• Mokyklos simbolikos naudojimo tvarkos parengimas. Skatinimas  

naudoti  mokyklos simboliką. 
• Tobulinti visų bendruomenės narių partnerystę. 
• Pedagogų bendradarbiavimo stiprinimas. 
• Kvalifikacijos tobulinimo renginiai besimokančios organizacijos 

tematika.  Aplinkos personalas dalyvavimas mokyklos renginiuose, 
šventėse, mokyklos vykdomose programose..

• Veiklos analizės ir įsivertinimo sistemos sukūrimas. 
• Kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas nepakankamoms  

pedagogų kompetencijoms tobulinti.



2.3. Tikslas. Išlaikyti ir gerinti ugdymo  
aplinką. (1)

Uždaviniai:

1. Tobulinti mokymo priemonių 
papildymo ir naudojimo sistemą.

2. Turtinti mokyklos IT bazę.

3. Susitvarkyti (atnaujinti)  mokyklos 
teritoriją.



2.3. Tikslas. Išlaikyti ir gerinti ugdymo  
aplinką. (2)

Priemonės:

• Mokymo priemonių bei trūkstamos naujos vaikų literatūros 
fondų atnaujinimas ir papildymas .

• Turimų mokymo priemonių katalogo pagal atskirus kabinetus 
sudarytas . 

• IT plėtros programos sukūrimas.
• Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas dviejuose 

kabinetuose. 
• Fasadinio pėsčiųjų  tako rekonstrukcija.
• Apšvietimo įrengimas mokyklos teritorijoje;
• Sporto aikštynas atnaujinimas ikimokyklinukams.



“Jeigu žmogų priimi tokį, koks jis yra, 
jis toks ir liks, tačiau jei jį priimsi 

tokį, koks jis turėtų ir galėtų būti, jis 
toks ir taps.”

J. W. Goethe



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ


