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KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 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 2020–2022 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 2022 
metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 
                  1.5. Mokyklos veiklos planą rengė 2021 m. gruodžio 8 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, 2022 metų veiklos planas skelbiamas mokyklos svetainėje 
www.labunavosmokykla.lt 

II SKYRIUS 
2021 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 
1.8. Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 
Veiklos prioritetai 2021 metais: ugdymo kokybės tobulinimas, teigiamo emocinio klimato, saugios ir modernios aplinkos kūrimas. 
Įgyvendinant 2021 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 nuolatinei 
veiklai, aktyvinti auklėtojų/mokytojų ir šeimos bendradarbiavimą bei tėvų švietimą, puoselėti mokyklos tradicijas, dalintis gerąja patirtimi mokyklos 
bendruomenėje, rajone, respublikoje, užsienyje. 

Mokykloje ir jos skyriuose ugdomi 146 mokiniai ir 134 ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikai. Iš jų pradinio ugdymo pakopoje – 60, 
pagrindinio – 86, „Ąžuoliuko“ skyriuje – 39, Nociūnų skyriuje – 22, Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje – 73 ugdytiniai.  

Švietimo pagalba buvo teikiama 71 ugdytiniams (iš jų 10 yra didelių ir labai didelių poreikių): 28 mokiniai buvo ugdomi pagal pritaikytas (19 
mokinių) ir individualizuotas programas (9 mokiniai). 7 mokiniams reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba. 38 ugdytiniai turi kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimus.  

Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę lankyti pailgintos darbo dienos grupę. Neformalusis vaikų švietimas vykdytas, įgyvendinant neformaliojo 
švietimo programas. Užsiėmimus lankė 71 proc. mokykloje besimokančių mokinių. Neformaliojo švietimo valandos buvo skirtos mokinių pasirinktoms 
saviraiškoms programoms – tautiniam tapatumui, meniniams, kalbiniams ir socialiniams, sporto, sveikatos ugdymo ir gamtosaugos gebėjimams ugdyti. 
Mokyklos muziejuje kaupta informacija apie esamus ir buvusius mokyklos darbuotojus, mokinius, mokykloje vykusius renginius. 

Įstaigoje dirba 96 darbuotojai, iš jų 51 pedagogas (su vadovais), iš kurių 9 mokytojai metodininkai, 30 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai. 
Mokykloje dirba 2 vyr. logopedai–spec. pedagogai, 1 vyr. socialinis pedagogas, 1 psichologo asistentas, 45 nepedagoginiai darbuotojai (4 mokytojo 
padėjėjai). 15 pedagogų Labūnavos pagrindinė mokykla yra nepagrindinė darbovietė. 
 Direktorius vadovauja mokyklai nuo 2013 m. sausio 1 d., turi II vadybinę kvalifikacinę kategoriją, pedagoginis darbo stažas – 36, vadybinis – 32 
metai. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi 39 metų pedagoginio darbo patirtį, pareigose dirba penktus metus. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriui 
vadovauja skyriaus vedėjas, „Ąžuoliuko“ ir Nociūnų skyriuose, atsakingomis už skyriaus veiklą yra paskirtos ten dirbančios mokytojos. 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į mokyklos veiklos prioritetus. Jie tobulino kompetencijas (daugiausiai nuotoliniu būdu 
individualiai ir grupėse), susijusias su aktyvių metodų ir IT taikymu pamokose, siekė aukštesnės kompetencijos socialinių emocinių įgūdžių klausimais.   

Kaip informavimo komunikavimo priemonės buvo naudojami elektroniniai dienynai TAMO ir „Mūsų darželis“, virtuali mokymo(si) aplinką 
„Microsoft 365 (Teams)“. Informacija apie mokyklos veiklą skelbta mokyklos svetainėje, žiniasklaidoje. Naudotasi elektroninio pašto, mokinių ir 
mokytojų duomenų bazėmis, NEC duomenų perdavimo sistema KELTAS, švietimo valdymo sistema ŠVIS.  
 2021 metais iš savivaldybės ir valstybės biudžeto gauta ir panaudota 1406,8 tūkst. Eur asignavimų. Mokymo lėšoms skirta 730,8 tūkst. Eur: darbo 
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 716,9 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 9,8 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 1,4 tūkst. Eur, 
darbdavio socialinei paramai – 4,1 tūkst. Eur. Skaitmeninio ugdymo plėtrai ir kitoms išmokoms iš valstybės lėšų skirta 18,5 tūkst. Eur: darbo užmokesčiui 
ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 13,0 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 1,1 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui 
– 3,4 tūkst. Eur. Savarankiškoms funkcijoms atlikti skirti asignavimai – 604,9 tūkst. Eur: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 
475,4 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 120,6 tūkst. Eur, darbdavio socialinei paramai – 8,9 tūkst. Eur. Turto nuomos, tėvų įmokų asignavimų 34,1 
tūkst. Eur panaudoti mitybai 25,7 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 8,4 tūkst. Eur. Kokybės krepšelio projekto panaudota 19,5 tūkst. Eur: darbo 
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms panaudota 6,9 tūkst. Eur, prekėms ir paslaugoms – 8,6 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 4,0 tūkst. Eur. 

Papildomų lėšų mokykla gauna: ugdymo mokesčio, rėmėjų, 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos, dalyvaudama projektuose. Šios lėšos 
padeda pagerinti ugdymo sąlygas bei praturtinti ugdymo aplinką. Gautas finansavimas (20,4 tūkst. Eur.) iš ES lėšų Erasmus+ projektui „From tradition to 
innovation“ vykdyti. Vykdoma rajono mokytojų motyvacijos programa – mokytojų skatinimui skirta 2,0 tūkst. Eur. Papildomai lėšų gauta ir panaudota  
higienos normų trūkumams šalinti: kondicionierių įrengimui darželiuose– 9,0 tūkst. Eur, Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus tualeto remontui ir nuotekų 
vamzdynų tvarkymui – 9,0 tūkst. Eur. Gauta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama – 2,3 tūkst. Eur, iš kitų rėmėjų gauta finansinė parama – 1,9 
tūkst. Eur. 6,5 tūkst. Eur paramos lėšų 2021 metais panaudota prekėms ir paslaugoms. Mokyklai skirta pakankamai aplinkos lėšų darbuotojų darbo 



užmokesčio išmokėjimui, „Sodros“ įmokoms, sąskaitoms už paslaugas ir prekes apmokėti. Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais, užtikrintas mokinių 
pavėžėjimas. 
           Įstaiga geriau aprūpinta šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Pagerintas interneto ryšys. Projektų ir rėmėjų lėšomis įsigyta interaktyvus ekranas, 
15 nešiojamų, 20 planšetinių, 8 – stacionarūs kompiuteriai, 9 spausdintuvai, 2 laminavimo aparatai, 2 hibridinės įrangos komplektai. 

Mokykloje ir skyriuose atliktas atskirų patalpų kosmetinis remontas, kapitalinis remontas – Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus ikimokyklinės grupės 
prausykloje. Atnaujintos bei praturtintos vidaus ir lauko erdvės kūrybai, sveikatingumui, pažinimui, nupirkta įvairių priemonių ugdymui. Išradingai 
išnaudotos vidaus erdvės. Atnaujintas koridorius kaip edukacinė erdvė, skatinanti vaikų matematinius, skaitymo, socialinius įgūdžius, lauko įrengimai, 
įsigyti nauji krepšinio stovai. Visuose skyriuose grupių patalpose įrengti kondicionieriai. 

Kiekvienam kabinetui mokymo bei projekto lėšomis nupirkti nešiojami kompiuteriai, multifunkciniai spausdintuvai.  Nuotoliniam bei kasdieniam 
(kontaktiniam) ugdymui naudojamos 5 išmanios lentos, virš 70 planšetinių kompiuterių, kurių pagalba pasijungiama prie „Reflectus“ programėlės. Visose 
mokyklos erdvėse yra WiFi.  

Atnaujintas socialinio ugdymo kabinetas, muziejus perkeltas į kitas patalpas. Jo vietoje pradėtas rengti nusiraminimo bei relaksacijos kambarys. 
Visų skyrių lauko aikštelėse pastatyti nauji įrengimai. 

Gavus finansavimą pradėtas įgyvendinti Erasmus tarptautinis projektas „From tradition to innovation“. 
Sporto salės renovacijai ir aikštyno atnaujinimui parengtos sąmatos, tačiau dėl projekto nuostatuose keliamų reikalavimų dėl renovuojamo objekto 

atskirties juridinio asmens registro išraše, paraiška nebuvo pateikta. 
Įgyvendindama formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, organizuodama prevencinę veiklą mokykla bendradarbiavo su Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Pelėdnagių seniūnija, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių Pagalbos šeimai centru, Kėdainių 
sveikatos biuru, Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, Policijos komisariatu, Kėdainių krašto muziejumi, Kėdainių sporto centru, kitomis 
rajono mokyklomis, Kėdainių kultūros centru. Vykdant mokinių profesinį švietimą palaikomi ryšiai su Kėdainių PRC, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokyklomis, Kauno statybininkų rengimo, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrais.  
 
I Prioritetas. Ugdymo kokybės tobulinimas 
1.Tikslas: Skatinant bendradarbiavimą ir lyderystę siekti tikslingo, lankstaus, įvairaus įvairiems mokiniams ugdymo(si) poreikių ir jų pažangos.  
1.1. Gerinti pamokos  ir kitų ugdymo formų kokybę.   

Siekiant gerinti ir tobulinti ugdymo proceso kokybę bei 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. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai rengė planus atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines 
rekomendacijas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašus“, priešmokyklinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus. Sudaryti kiekvieno vaiko 
mokyklinės brandos aprašai. Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa. Pedagogai bendradarbiavo ir dalinosi patirtimi, tobulino kompetencijas, 
susijusias su aktyvių metodų ir IT taikymu pamokose. 

2021 metais vyko 6 Mokytojų tarybos posėdžiai. Juose buvo analizuojamos stebėtų kontaktinių bei nuotolinių pamokų sėkmių bei nesėkmių 
priežastys, aptarta priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, ketvirtokų pasiruošimas aukštesnei ugdymo pakopai, naujai atvykusių mokinių, pirmokų, penktokų, 
devintokų adaptacija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių vertinimas bei patyriminis ugdymas. Analizuoti atliktų tyrimų, NMPP, PUPP 
rezultatai, numatytos  galimybės mokinių pasiekimams gerinti bei adaptacijos problemoms spręsti. Atkreiptas dėmesys į stebėtų pamokų uždavinio 
formulavimą, savivaldų mokymąsi, pamokos refleksiją. Mokytojai, kaip vertinimo ir įsivertinimo įrankį, pamokose taikė REFLECTUS programėlę. 
Atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos aprašas 5–10 klasėse, išleistas leidinys „Mokinio pažangos dienoraštis“. Kartu su švietimo pagalbos 
specialistais aptarti veiksmai mokinių praradimams mažinti. Veikė  matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos mokslų,  socialinių mokslų, užsienio 



kalbų konsultaciniai centrai. Mokiniai juos lankė žinioms pagilinti, kompensuoti spragas. Buvo analizuotos projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos: kaip 
efektyviau jas organizuoti pasikeitus ugdymo būdui, kaip pavyko pasiekti numatytus kokybinius bei kiekybinius projekto veiklų rodiklius. Dauguma 
planuotų kokybinių rodiklių ženkliai padidėjo. Atliktas ir aptartas pilnas mokyklos veiklos įsivertinimas, patikslintas mokyklos veiklos planas. Pritarta 
atnaujintam mokyklos ugdymo planui 2021–2023 metams. 

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ pradinių klasių, fizikos, biologijos, chemijos 
mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai vedė pamokas ir panaudojo gautas priemones bei medžiagą iš projekto svetainės „Vedlys“. 

Ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse dalyvauta rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir meno projektuose: 
„Žemė mūsų namai 2021“, „Kurpaitė mamai“, „Gera gyventi kartu“, „Lietuvos paukščiai 2021“, „Kalėdinis žaisliukas – kitaip“, „Paslaptis Advento tyloje“ 
ir kt. Dalyvauta tarptautiniuose programos eTwinning ilgalaikiuose projektuose. Vyko bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi su užsienio šalių 
pedagogais. Veiklos vyko netradicinėse aplinkose, į ugdymą įtrauktos įvairios priemonės, veikimo būdai: STEAM, „Kimochi“ programa, kuri kėlė vaikų 
susidomėjimą, norą veikti, patirti, sužinoti. Priešmokyklinėse grupėje įgyvendinta tarptautinė „Zipio draugai“ programa. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos ir „Dobiliuko“ skyriaus pradinukai aktyviai dalyvavo ir gerų rezultatų pasiekta rajono, respublikos, 
tarptautiniuose bei Švietimo ir mokslo ministerijos renginiuose,  konkursuose,  parodose, konferencijose, projektuose: „Olympis 2021“, „Olimpinis mėnuo 
2021“, „Matematikos ekspertas“, „Čia mano Lietuva“, „Trys raidelės, bet daug žodelių“, „Įdomiausia žiemos pasaka“, „Kelionė po Lietuvą“, „Mano 
mylimiausias laukinis gyvūnas“, „Mano raidės sportuoja“, „Vaikų Velykėlės 2021“, ,,Spalvotas pasaulis margutyje“, „Kelias į Olimpą“, „Pagauk pavasario 
akimirką“, ,,Žemė – mūsų namai 2021“, „Keturi metų laikai“, „Mano skaičius“, „Nykštukas“,  „Sportuojanti Kalėdų eglutė“ ir kt. Pradinukai dalyvavo 
respublikinėje virtualioje piešinių fotografijų parodoje, judėjimo akcijoje „2021 European School Sport Day“, respublikinio projekto Europos „Code 
Week“ programavimo savaitėje. 2–3 klasių mokiniai dalyvavo Kėdainių sporto centro projekte „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Įgyvendinti 
tęstiniai projektai „Būsimas pirmokas“, „Būsimas penktokas“. Organizuotos dvi mokyklinės konferencijos. Vyko integruotos pamokos: STEAM 
laboratorija, finansinio raštingumo pamoka, muzikos ir šokio pamoka „Šokame dainuodami“, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų 
pamoka „Viduramžių pilys“. 

Siekiant paskatinti mokinių motyvaciją ir kūrybiškumą, pradinių klasių mokytojos vykdė ugdomąją veiklą „Gamtamokslinės spintos“ 
laboratorijoje, išradingai naudojo priemones sėkmingam ugdymo proceso paįvairinimui. Mokinių tėvai padovanojo klasėms lavinamuosius ir stalo 
žaidimus. Veiksmingai ir funkcionaliai išnaudojant išorinę edukacinę aplinką, ugdomoji veikla organizuota netradicinėse aplinkose: pinigų, traukinių ir 
Jūrų muziejuose, stadione, prie tvenkinio ir kt. Puikiai išnaudotos nuotolinės virtualios aplinkos. Pamokos vyko Palangos gintaro, Taikomosios dailės ir 
dizaino bei Laikrodžių muziejuose, Šiaulių jaunųjų technikų centre ir kt. Siekiant kalbos ugdymą vykdyti patrauklioje žaidybinėje veikloje, dalyvauta 
respublikiniame tęstiniame projekte „Žaidimai moko“. 

Labūnavos pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su dalykų mokytojais 2021 metais dalyvavo Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių XII-ojoje 
informacinių technologijų olimpiadoje, 5–6 klasių mokinių dailaus rašto konkurse „Rašau“, 27-osios Lietuvos mokinių dailės Olimpiados rajono etape, 
piešinių konkurse Kėdainių dekanate „Šv. Juozapo litanija iliustracijose“. Respublikiniuose: „Skaitmeninio atviruko konkurse, „Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokyklų 5–10 klasių mokinių respublikiniame lietuvių kalbos nuotoliniame konkurse „Odė mėgstamiausiam herojui“, skaitovų konkurse 
„Gimtinės spalvos“, socialinio plakato konkurse „Šalia mūsų ar už sienos?“, poetinės kūrybos konkurse „Poezijos pavasarėlis 2021“, kūrybinio dailyraščio 
konkurse „Geroji žinia“. Akcijoje „Laiškas istorijai“, inicijuotoje Prezidento Gitano Nausėdos, Konstitucijos egzamine, respublikinėje tiriamojoje–
praktinėje gamtos mokslų konferencijoje „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“. Tarptautiniuose konkursuose: KENGŪRA 2021, „Olympis 2021“. Organizuotos 
Atradimų dienos: „Pažintis su Lietuvos liaudies buities muziejumi“, „Kryždirbystė ir kiti menai literatūroje“, „Nervų sistemos tyrimų tendencijos“, 
„Apšviesk! Taip veikia elektrinė“, „Camera obscura – tamsioji kamera“, „Simbolių kalba“ su „Bažnytinio paveldo muziejaus“ edukatore, „Skaitymo 
gerinimas“. Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją bei Lietuvių kalbos dienas, parengtas nuotolinių pamokų ciklas „Lietuvos Valstybė 
– mano širdyje“, vykdyta pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“. Vyko istorijos pamokos netradicinėse aplinkose: Kauno pilies ir Kėdainių krašto 



muziejuose. Vykdyti informacinių technologijų projektai „Kompiuterių architektūra“. Dalyvauta Kultūros paso paslaugų renginiuose: „Stebuklo 
skambesys“, „Afrikos būgnai“, „Meniniai odos dirbiniai“, „Virtualus literatūrinis susitikimas su rašytoja Gaja Guna Ekle (nuotolinė paslauga)“. Geros 
savijautos programos renginys „Klasės palydėjimas“ 5 – 6, 7–8  ir 9–10 klasių koncentrams. 9 –10 klasės mokiniams vyko virtualūs susitikimai su Kėdainių 
profesinio rengimo, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrais bei Kauno Informacinių technologijų mokykla. Parengtos ir apibendrintos 
UKSIS žinios. Bibliotekoje mokiniai dalyvavo įvairiuose piešinių konkursuose, buvo skatinami aktyviai dalyvauti, drąsiai eksponuoti savo darbus. 

Spec. pedagogės ir logopedės užsiėmimai vyko pagal patvirtintą grafiką. Buvo taisomi, lavinami kalbiniai gebėjimai, plečiamas ugdytinių 
žodynas. VGK teikė efektyvią ir sisteminę pagalbą. Buvo organizuojamas ir koordinuojamas prevencinis darbas, atsižvelgiant į individualius ugdytinių 
poreikius, teikiama pagalba, kuriama vaikui saugi ir palanki ugdymosi aplinka. 

    Atsižvelgus į mokinių poreikius ir pageidavimus, buvo parengtos ir vykdomos neformaliojo švietimo programos, numatančios įvairias 
kūrybines, etnokultūrines, informacinių technologijų, sportines, praktines ir pažintines veiklas. Labūnavos pagrindinėje mokykloje buvo organizuotos 
neformaliojo švietimo programos: „Mažoji meno studija“, vaikų folkloro ansamblis „Pėdelis“, „Jaunieji miškininko bičiuliai“, „Mažasis krepšinis“, 
Judrieji žaidimai, „Jaunasis meistras“, Sporto ir Šokių būreliai, „Jaunasis keramikas“, „Jaunieji programuotojai“, „Kūrybinės kelionės“. Pelėdnagių 
„Dobiliuko“ skyriuje –„Medžių giraitėje“, „Informatikos pradžiamokslis“,  Menų ir dramos būreliai. 2021 m. mokykloje vyko Neformaliojo vaikų švietimo 
(NVŠ) 2 programos: Kūrybinės dirbtuvės „Menų kalvė“, Futbolo būrelis.  

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

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vertinimas vyko nuolat ir buvo fiksuojamas du kartus per metus elektroniniame dienyne „Mūsų 
darželis“. Vykdyta lyginamoji ugdymo kompetencijų kokybės analizė. Nuolat ir sistemingai kaupti vaikų pasiekimų aplankai. Buvo analizuojama, kaip 
vykdomas šio amžiaus vaikų individualios pažangos fiksavimas, kaip identifikuojami vaikų gebėjimai. Vertinant mokinio žinias ir gebėjimus ugdomojoje 
veikloje, organizuoti individualūs pokalbiai su tėvais „Mama, tėtis, aš ir mokytoja“. Stebėta vaikų adaptacija grupėse. 

Siekiant teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą, pradinių klasių mokytojai ieškojo efektyvesnių būdų, kaip padidinti mokymo(si) patrauklumą, 
efektyvumą ir pasiekti geresnių rezultatų, aptarė tai metodiniuose pasitarimuose. Naudojosi elektroniniu TAMO dienynu, kaip bendravimo ir 
bendradarbiavimo, skatinimo ir informavimo priemone. Mokiniai ir mokinių tėvai gavo savalaikę informaciją apie kiekvieno mokinio mokymosi procesą 
ir padarytą pažangą. Buvo naudojama „Reflectus“ programa laiku identifikuoti spragas, padėti iškelti duomenimis grįstus klausimus ir priimti duomenimis 
grįstus sprendimus, atrasti tinkamiausius mokymo būdus kiekvienam vaikui. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai buvo analizuojami ir 
aptariami, teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti. Stebima mokymosi proceso pažanga.  

Mokytojų tarybos posėdžiuose kalbėta apie ugdymo turinio pritaikymą, įsivertinimą, vertinimą siekiant kiekvieno vaiko pažangos. Švietimo 
pagalbos teikimas specialiųjų poreikių ugdytiniams aptartas ne tik vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, bet ir mokytojų taryboje. Posėdžiuose buvo 
aptariama, jog nuotolinio ugdymo metu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas SUP mokiniams, jų ugdymosi praradimams mažinti, todėl jų konsultavimui 
buvo skiriamos papildomos valandos. Pasitelkus švietimo pagalbos specialistus ir mokytojų padėjėjus dalis mokinių galėjo mokytis mokykloje nuotoliniu 
būdu. Turintys sunkumų ir gabūs 5–10 klasių mokiniai savo žinias, įgūdžius bei gebėjimus turėjo galimybę gilinti dalykų konsultaciniuose centruose.  

Sudarytos sąlygos gabių mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Dalyvauta tarptautiniame Lietuvos mokinių matematikos konkurse „Kengūra 
2021“, „Gamtos Kengūra“ ir „Kalbų Kengūra“ (anglų k, lietuvių k.). Konkursuose, „Olympis 2021 – Pavasario sesija“  ir „Olympis 2021 – Rudens sesija“. 
Dalyvavę mokiniai įvertinti I, II ir III laipsnio diplomais, padėkomis.  

Klasių auklėtojai nuolat palaikė ryšį su auklėtinių tėvais, buvo aiškinamasi dėl jų nesėkmių, mokymo(si) motyvacijos ir elgesio problemų. 
Pasitelkta ne tik švietimo pagalbos specialistų, bet ypatingais atvejais ir kitų institucijų pagalba. Mokinių tėvams buvo organizuotos trys nuotolinės 
psichologų paskaitos tema: „Kaip padėti vaikui mokytis“.  



Mokytojų tarybos pasitarimuose buvo analizuoti mokinių signaliniai, pusmečių, metiniai ugdymosi pasiekimai, vertinamas pokytis, numatomos 
ugdymo proceso tobulinimo kryptys.  

Buvo analizuojama kaip vykdomas ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų individualios pažangos fiksavimas, kaip identifikuojami 
vaikų gebėjimai. Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai veiklas fiksavo ir vaiko pažangos ataskaitas individualiai teikė elektroniniame 
dienyne „Mūsų darželis“. 5–10 klasių mokinių pažanga fiksuojama mokyklos parengtame „Mokinio pasiekimų dienoraštyje“.  

Taikant vertinimo ir įsivertinimo sistemos priemones, savalaikiai nustatyti mokinio individualieji ugdymosi poreikiai, laiku nustatyti ugdymo(si)–
mokymo(si) poreikiai. Mokiniai mokėsi įsivertinti asmeninę ugdymosi pažangą, į(si)vardinti asmeninius ypatumus ir panaudoti juos sėkmei pasiekti. 
    Vykdant „Kokybės krepšelio“ projektą nuo 2021 m. spalio mėnesio veikė lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, gamtos, istorijos, 
geografijos, fizikos, chemijos konsultaciniai centrai žemesnių, aukštesnių gebėjimų ir individualių poreikių mokiniams. Vyko pasirenkamųjų dalykų 
pamokos bei moduliai 5–10 klasėse: ekologija, etninė kultūra, rusų kalba, „Lietuvių kalbos ir literatūros paslaptys“, Lytiškumo ir rengimo šeimai; 1–4 
klasėse: lietuvių ir anglų kalbų, matematikos. Psichologų parengta ir vykdoma emocinio ugdymo programa „Atrask“. Veikė visos dienos mokyklos 
modelis, padedantis mokiniams pasirinkti reikiamą pagalbą prieš ir po pamokų. 
    Pagalba buvo teikiama nuolatos vykdant MIP (mokinių individualios pažangos aprašą), analizuojant mokinių pažangą klasės valandėlių metu, 
klasių auklėtojams bendradarbiaujant su dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais. Kartą per mėnesį vyko klasių auklėtojų pasitarimai, kuriuose 
buvo dalijamasi gerąja patirtimi, numatomos tolesnės veiklos kryptys. Ypatingas dėmesys mokinių savalaikės pagalbos teikimui buvo skiriamas nuotolinio 
mokymo(si) metu. Kovo–birželio, lapkričio–gruodžio mėnesiais vyko dalykų konsultacijos mokiniams, patyrusiems mokymosi sunkumų, dėl COVID-19 
pandemijos. 

Vyko NŠ veiklos ir el. dienyno pildymo stebėsena. Sausio–birželio mėnesiais 5–10 klasėse būrelių veikla vyko nuotoliniu būdu. 
Siekta sistemingai teikti kompleksinę (mokytojo–logopedo–psichologo) pagalbą, kuri padėjo įveikiant socialines, emocines, pedagogines 

problemas ir neleido susiformuoti žinių ir gebėjimų spragoms. Visus metus mokiniams buvo teikiama psichologinė pagalba. Organizuoti 191 individualūs 
pokalbiai su mokiniais apie emocinę sveikatą, savo silpnybių / stiprybių pažinimą, mąstymo klaidų atpažinimą, santykius su bendraamžiais ir mokytojais.. 
Problemoms spręsti, taikyti tiesioginio poveikio būdai. Sistemingai teikta socialinio pedagogo pagalba: pokalbiai su mokiniais, turinčiais pamokų 
lankomumo, mokymosi motyvacijos, nedrausmingo elgesio, patyčių problemų. 14 mokinių, turinčių minėtų problemų, buvo užvesti dokumentų segtuvai 
(„bylos“). Specialiojo pedagogo pagalba teikta nenutrūkstamai mišriu būdu. Su dalykų mokytojais buvo tariamasi dėl sunkumų šalinimo, specialiosios 
pagalbos teikimo galimybių. Mokytojai pildė pasiekimų lapus, kuriuose įvertino ugdytinių pažinimo galias ir sunkumus.  

2021 m. buvo organizuoti 4 VGK posėdžiai, kurių metu pritarta VGK plano projektui, specialiųjų poreikių mokinių programoms, aptarti pagalbos 
mokiniui specialistų planai, jų įgyvendinimas, 15 posėdžių–svarstytas mokinių, kurie pažeidžia mokinių elgesio taisykles, elgesys, informuoti jų tėvai. 
Nuotolinio mokymo(si) metu vyko 20 VGK pasitarimų, dėl SUP bei problematiškų  mokinių  ugdymo(si), lankomumo, vertinimo. Daliai jų nuspręsta 
ugdymo pagalba teikti mokykloje. Švietimo pagalbos specialistai susitarė ir pasiskirstė dėl išskirtinio dėmesio skyrimo atskiriems mokiniams, nuolatos 
palaikė su jais ar jų tėvais ryšį, padėjo mokytis.  

Vykdydami mokinių individualios pažangos stebėjimą, kas mėnesį 5–10 klasių auklėtojai kartu su auklėtiniais pirmą mėnesio savaitę aptarė 
kiekvieno mokinio pažangą, tolimesnius tikslus. Kelis kartus per metus buvo aptariami, vertinami 5–10 kl. mokinių individualios pažangos fiksavimai, 
signalinių pusmečių, pusmečių rezultatai. Nepažangūs 5–10 klasių mokiniai kartu su dalykų mokytoju, auklėtoju, tėvais ir mokyklos administracija 
nusimatė savo mokymosi tikslus ir įsivertino jų įgyvendinimą asmeninės pažangos fiksavimo pokalbių metu 2 kartus per metus. Visiems  SUP mokiniams 
ir mokiniams, atvykusiems iš užsienio, sudarytas individualaus ugdymo  planas, kuris suderintas su mokytojais, ŠP specialistais ir tėvais.  

Nuotolinio mokymosi metu, 50,8 proc. 5–8 klasių SUP mokiniams ir mokiniams, turintiems ugdymosi praradimų, sudaryta komanda „Mokinys + 
mokytojo padėjėjas“, socialinis pedagogas, spec. pedagogas–logopedas.  

Vyko sisteminga klasės auklėtojo veiklos, neformaliojo švietimo būrelių fiksavimas el. dienyne bei jo stebėsena. 



Rugsėjo mėnesį vyko Mokinių tarybos pirmininko rinkimai, naujų narių priėmimas bei veiklos plano rengimas. Mokiniai pateikė praėjusių metų 
pusmečio ataskaitą. Vyko stendo „Mokinių taryba“ pildymas, mokyklos bendruomenės informavimas apie mokinių tarybos veiklą, renginius 
bendruomenei. 
 
1.3. Plėtoti administracijos, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingą kompetencijų tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.  

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir susipažinti su 
naujausiomis šiuolaikinės ugdymo tendencijomis. Turėta daugiau galimybių tobulinti mokytojų IKT įgūdžius, profesines ir asmenines kompetencijas 
(nuotoliniuose seminaruose, kursuose, konferencijose ir kt.), video mokymų platformoje Pedagogas.lt, ir kt. Ugdymo kokybei gerinti dalyvauta 
seminaruose: „Ugdymo(-si) scenarijai: kaip sukurti tinkamą ugdymo(-si) turinio dizainą savo darželiui“, „MS Paint sprendimai nuotoliniam ugdymui“, 
„Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: fizinis pajėgumas“, „Kūrybinės dirbtuvės: kaip sukurti vaikų 
kūrybiškumą skatinančią aplinką?“ ir kt. Siekė aukštesnės kompetencijos socialinių emocinių įgūdžių klausimais, išklausydami vebinarus: ,,Neigiamos 
suaugusiojo emocijos: kaip apsaugoti vaikus”, ,,Vaikų pagyrimų poveikis elgesio, savivertės formavimuisi“, „Žaidimų terapija: prasmingi žaidimai 
vaikams“. Pildytos mokytojų savianalizės anketos skatina tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos. Sėkmingas darbas naudojant 
„Microsoft Teams“ programą. Pristatyti pranešimai mokytojų tarybos posėdyje ,,Patirtinio ugdymo taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame 
ugdyme“. Pažangių metodų taikymo gerosios darbo patirties fiksavimas – pradėtas pildyti praktinės veiklos duomenų bazėje elektroninėje sistemoje „Mūsų 
darželis“. 

Pagal poreikį, Labūnavos pagrindinės mokyklos „Ąžuoliuko“ skyrius bendradarbiavo su mokyklos administracija, buvo sprendžiami aktualūs 
klausimai. Tėvai buvo skatinami bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos logopedu. Jo pagalba buvo teikiama nenutrūkstamai, užsiėmimai vyko pagal 
patvirtintą grafiką. Buvo taisomi, lavinami kalbiniai gebėjimai, plečiamas ugdytinių žodynas. Vyko užsiėmimai vaikams su mokyklos sveikatos priežiūros 
specialistu. Renginių akimirkomis dalintasi mokyklos tinklalapyje.  

Ieškant naujų veiklos būdų, Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius pedagogai vedė ir stebėjo atviras veiklas: „Spalvų paletė“, ,,Kas skuba į pagalbą“, 
„Mėlynasis vandens lašelis“. Mokytojai stebėjo, aptarė kolegų pamokas/veiklas, įgijo patirties. Tikslingai rinkosi kvalifikacijos tobulinimo renginius, 
aktyviai išnaudojo nuotolinio mokymosi  galimybes ir išklausė seminarus, vebinarus video mokymų platformoje Pedagogas.lt ir kt.: „Nuotolinis ugdymas 
darželyje“, „Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinukų veikloje“, „Kaip lavinti vaiko emocinį intelektą“, „Pozityvaus mąstymo 
lavinimas“ ir kt. Mokytojai siekė aukštesnės kompetencijos socialinių emocinių įgūdžių klausimais, išklausydami vebinarus: „Neigiamos suaugusiojo 
emocijos. Kaip nuo jų apsaugoti vaikus?“, „8 įkvepiančios dirbtuvės pedagogo psichinei, fizinei ir emocinei sveikatai“ ir kt. Siekiant aukštos dalykinės ir 
vadybinės kompetencijos dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo seminaruose: ,,Refleksyvaus mokymosi principų įgyvendinimas mokykloje”,  ,,Nuotolinio 
ugdymo organizavimas pradinėse klasėse”, „Ugdymo(si) scenarijai: kaip sukurti tinkamą ugdymo(si) turinio dizainą savo darželiui“, ,,Švietimo ir 
mokymosi pagalbos turinčiam mokiniui teikimas mokykloje” ir kt. Dalyvauta ilgalaikės programos ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 
ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno mokinio pažangą: modulio seminaruose: struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas, individualių 
pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, skaitymo sutrikimų įveikimo būdai“. Sėkmingas vaikų–mokytojų–tėvų įtraukimas 
į bendrą veiklą, bendruomeniškumo skatinimas vykdant projektus ,,Margas rudens rūbas“, ,,Mano švieselė“, ,,Pavasarinis madų šou“, „Žemė mūsų 
rankose“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo nuotolinėse diskusijose „Patirtinis ugdymas darželyje: kodėl ir kaip?“, „Lyčių stereotipai ugdyme: dėl 
ko galime sutarti?“. Mokymuose: „Atnaujinta STEP-M programa mokytojams“, seminare elekroninėje erdvėje  „Medijų edukacija mokyklose: naujos 
saviraiškos ir bendravimo formos“, konferencijoje-projekte „Inovacijos vaikų darželyje“. Parengė metodinius rinkinius „Darželis pavasarį“, „Kūrybinės 
dirbtuvės: kaip sukurti vaikų kūrybiškumą skatinančią aplinką?“, „Darželis lauke“.  



Bendrojo ugdymo mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Refleksyvaus mokymosi principų įgyvendinimas mokykloje“ seminaruose, 
nuotolinėse konferencijose „Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad padėtume vaikui?“, „Lyderystė mokymuisi“, internetinėje paskaitoje „Pasaulio pažinimo 
laboratorija pradinėse klasėse: tyrinėju, ieškau, pažįstu“, nuotolinėse respublikinėse konferencijose „Pamoka šiuolaikiniam mokiniui“ ir „I’m going DeepL 
underground. Dirbtinis intelektas mokantis užsienio kalbų: galimybės ir ribos“, „Kaip konstruoti ankstyvojo skaitymo užsiėmimą”, programoje 
mokytojams STEP-M , LOK Olimpinio švietimo forume „Fizinis raštingumas ir kritiškai svarbus požiūris į judėjimą“, „Genialios pamokos – genia.ly 
interaktyvaus mokymo turinio kūrimas- Genially. Animacija. Quizo kūrimas. Scape papildiniai. Escape room – pabėgimo kambarys“, seminaruose 
„AUTORIŲ TEISĖS: ką reikėtų žinoti dalinantis skaitmeniniu mokomuoju turiniu?“, „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“, tarptautinėje STEAM 
konferencijoje „EDSTART ŠIAULIAI“ ir kt. 

Vyko metodiniai pasitarimai apie pasiekimų matavimo įrankio „REFLECTUS naudojimą pamokose. Metodinėse grupėse aptartas „Nuotolinio 
mokymo(si) vadovas“, mokytojai nuolatos dalinosi patirtimi apie nuotolinio darbo specifiką. Pradėtas vykdyti tarptautinis Erasmus+ projektas „From 
tradition to innovation“, nuotoliniu būdu vykdomos veiklos, susitikimai su projekto partneriais. Vyko mokinių mokomoji praktinė konferencija „Visos 
žemės gražios". 

Mokykla vykdė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“, kurioje dalyvavo 100 proc. mokinių, 95 proc. jų 
diskutavo, pildė „Savu keliu“ pratybas.  Kovo mėnesį vyko programos mokymai klasių auklėtojams ir ŠP specialistams „Darbo su tėvais modulis“.  
Nuotolinio mokymo metu švietimo pagalbos specialistai teikė kassavaitines veiklos ataskaitas, jos aptartos VGK pasitarimuose.  
 
1.4. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų  bendradarbiavimą; 

Planuojant mokyklos veiklą, vykdant veiklos planų įgyvendinimą bei mokyklos pažangos įsivertinimą, buvo bendradarbiaujama su visų dalykų 
mokytojais, ŠP specialistais, tėvais.  

Bendradarbiaujant su Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla buvo organizuotas paskaitų ciklas tėvams: „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“, 
,,Smegenų galia – neatrastas potencialas veikti“, „Ribų kūrimas bei natūralių pasekmių naudojimas vaikų auklėjime“, „Naujoji karta – kaip pažinti, kaip 
priimti ir kuo padėti?“ Šiuose nuotoliniu būdu organizuotuose seminaruose dalyvavo apie 52 proc. tėvų. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai organizavo projektus komandinio darbo, tėvų lyderystės ir bendradarbiavimo skatinimui: 
,,Margas rudens rūbas“, ,,Mano švieselė“. Organizuotos kūrybinės veiklos šeimai: „Žydintis šeimos traukinukas“, ,,Pavasarinis madų šou“ ir kt. Nociūnų 
skyriuje tėvelių pagalba įrengtas „Basakojų takas“. Pravestos atviros veiklos: „Spalvų paletė“, „Kas skuba į pagalbą“, „Mėlynasis vandens lašelis“. Vyko 
pedagogų-tėvų-logopedų bendradarbiavimas. Palaikytos sveikatos specialistės iniciatyvos įvairiais sveikatos klausimais. Organizuoti praktiniai 
užsiėmimai, konsultacijos tėvams apie vaikų adaptaciją, vertinimą, brandumo mokyklai nustatymą. Siekiant aktyvinti specialistų pagalbą, 
individualizuojant ugdymo planus, vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą, organizuotas Mokytojų tarybos posėdis „Specialistų komandos įveiklinimas 
ugdymo proceso planavimo ir vaiko pažangos vertinimo procese“. 

Siekiant mokinių individualios pažangos mokytojai, tėvai ir švietimo pagalbos specialistai bendradarbiavo tarpusavyje ir teikė mokiniams tikslingą 
pagalbą. Mokiniai susitiko su spec. pedagogu, logopedu, psichologu. Vyko geranoriškas bendradarbiavimas su pradinukų tėvais, buvo organizuojami 
susirinkimai, šventės, vedami individualūs pokalbiai. Vyko mokytojų, mokinių ir tėvų pozityvus bendradarbiavimas inicijuojant ir organizuojant bendrus 
renginius. Dalyvauta projekte „Trispalvė daiktų istorija“, organizuota paroda „Žibintų paslaptys“ ir kt. Tėvų susirinkimuose mokytojos skaitė pranešimus 
dėl mokinių adaptacijos, mokymosi pažangos. 

Nuotolinio ugdymo metu pagalbos mokiniui specialistai, mokytojų padėjėjai ir kiti mokyklos darbuotojai padėjo specialiųjų poreikių mokiniams 
susiorientuoti informacinėse technologijose, nuotolinio mokymo programų gausybėje, konsultavo. Dalis mokinių turėjo galimybę mokytis nuotoliniu būdu 
iš mokyklos minėtų specialistų bei darbuotojų priežiūroje. Suplanuotas projektas „Tėvų valanda“ pradėtas įgyvendinti 5 klasėje. Tėvai individualiai buvo 
kviečiami į mokyklą pokalbiui su klasės auklėtoju. 



Vaiko gerovės komisija mokykloje organizavo Krizių valdymo komandą, aptarė planą, numatė veiksmus bei priemonės. Nuotolinio mokymo metu 
vyko tėvų informavimas apie mokyklos veiklos būdus bei galimybes. Su tėvais daug bendravo klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai. Tėvai 
dalyvavo VGK posėdžiuose, svarstant jų vaikų elgesį mokykloje. 

Mokinių tėvai gavo reikalingą individualią psichologinę pagalbą problemoms spręsti, taikant tiesioginio poveikio būdus arba, esant 
sudėtingesniems atvejams, buvo pasiūlyta kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą ar kitus specialistus. Mokytojai gavo reikalingą pagalbą, įgijo žinių 
mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiams spręsti ir gavo rekomendacijas sprendžiant individualius atvejus. 

Buvo bendradarbiaujama su ŠPT pagalbos specialistais rengiant mokinių gebėjimų įvertinimą. Parengta rekomendacija–atmintinė tėvams 
„Mokymosi sunkumai įveikiami“, kurioje nurodyta, kokiais vaiko ištekliais remtis, kad mokinys patirtų sėkmę. Buvo nuolat bendraujama su ugdytinių 
šeimomis, kurių tėvai nepakankamai rūpinasi savo vaikais.  

Planuojant mokyklos veiklą ir vykdant veiklos planų įgyvendinimą bei mokyklos pažangos įsivertinimą, buvo bendradarbiaujama su dalykų 
mokytojais, ŠP specialistais, tėvais. Vykdant nuotolinį mokymą atliktos dvi tėvų apklausos apie šio ugdymo ypatumus ir atsižvelgta į pastabas. Vyko 
mokyklos veiklos kokybės pasirinktos srities „Ugdymas ir mokymasis“ giluminis vertinimas, vykdyta mokytojų, mokinių ir tėvų apklausa, rezultatai 
naudoti atliekant pilną mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą birželio mėnesį. Vyko darbuotojų veiklos vertinimas ir metiniai pokalbiai, mokytojai pildė 
savianalizės anketas. 

Bibliotekininkė teikė pagalbą įgyvendinant ugdymo planus. Buvo maksimaliai išnaudotos bibliotekinių paslaugų galimybės ugdymo procese. 
Pateiktos rekomendacijos auklėtojams kaip ugdyti kompetencijas klasių valandėlių metu pagal parengtą medžiagą „Karjeros vadovas“. Karjeros ugdymas 
integruotas į dalykų programas. 5–10 klasių mokiniai gilino žinias dalyvaudami Konstitucijos egzamine. Mokytojams patarta ieškant dalyko mokymuisi 
reikalingos literatūros, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo klausimais. Bendradarbiauta su pradinių klasių, dalykų mokytojais, klasių vadovais ruošiant 
darbus, parodas, renginius. Pasirūpinta vadovėliais, skaitmeninėmis užduotimis. Dalyvaujant virtualiuose rajoniniuose renginiuose sustiprėjo 
bendradarbiavimas su Kėdainių miesto bei rajono mokyklų bibliotekininkais. 

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai bendradarbiavo su auklėtinių šeimomis nuolat. Visi kartu siekė bendrų susitarimų vaiko 
labui. Pagerėjo komunikavimo kompetencija. Mokytojai stengėsi įsiklausyti į tėvų lūkesčius, pageidavimus, spręsti iškilusius klausimus. Domėtasi lauko 
darželių darbo specifika, erdvių kūrimu. „Ąžuoliuko“ skyriaus renovuotose pavėsinėse įkurtos jaukios lauko erdvės vaikams. Pagamintos naujos priemonės 
„Vabzdžių viešbutis“, „Biblioteka“, „Avilys“. 

Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus mokinių tėvams buvo pasiūlyta įsitraukti į savo vaikų pasiekimų vertinimo procesą, vertinant savo vaikų žinias 
ir gebėjimus, atlikus pasitikrinamuosius darbus nuotoliniu būdu. Didelis dėmesys buvo skiriamas tobulinant tėvų (globėjų) informavimo sistemą. Buvo 
siekiama kuo įvairiapusiškiau išnaudoti elektroninius dienynus TAMO ir „Mūsų darželis“, Microsoft Teams aplinką, mokyklos internetinės svetainės ir 
grupių Facebook puslapio teikiamas galimybes bendravimui ir bendradarbiavimui, skatinimui ir informavimui. Renginių, švenčių ir pamokų  planavimas 
ir organizavimas vyko bendradarbiaujant su mokinių tėvais.  

Nociūnų skyriuje sėkmingai vyko nuotolinis ugdymas su kai kuriais priešmokyklinukais, atliktos užduotys, dalyvauta projektuose. Vyko virtualūs 
grupių tėvų susirinkimai. Tėveliai buvo pastoviai informuoti apie vaikų veiklas, pasiekimus grupėje elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ ir uždarose 
socialinių tinklų grupėse. 

Socialinis pedagogas konsultavo tėvus dėl vaikų pamokų praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, elgesio, patyčių. Nuolat vyko bendradarbiavimas 
su klasių auklėtojais ir mokytojais sprendžiant mokinių problemas, susijusias su pamokų lankomumu, elgesiu, emocijomis, pykčiu, patyčiomis. Vyko 
glaudus bendradarbiavimas su Pelėdnagių, Vilainių, Kėdainių seniūnijų ir Kėdainių miesto bei rajono socialinėmis darbuotojomis, Kėdainių policija, 
Vaiko teisių apsaugos , Socialinės paramos skyriais, Kėdainių pagalbos šeimai centro atvejo vadybininkais. Socialinis pedagogas dalyvavo atvejo vadybos 
posėdžiuose, kurių metu vyko šeimos poreikių pagalbai vertinimas.  
 



II Prioritetas. Teigiamo emocinio klimato, saugios ir modernios aplinkos kūrimas. 
2.Tikslas: Kurti modernią ir fiziškai bei emociškai saugią ugdymos(si) aplinką. 
2.1. Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines ir kūrybiškas aplinkas mokykloje, pamokose, virtualioje erdvėje. 

Administraciniuose pasitarimuose aptarti darbai 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. Didesnis dėmesys skirtas nuotoliniam ugdymui bei jo metu reikalingoms IT priemonėms įsigyti. Skaitmenines pratybas EMA 
naudojo 98 proc. 5–8 kl. mokinių,  EDUKA – 74 proc. 5–10 kl. mokinių. Mokytojų skaitmeniniam raštingumui gerinti bei individualiai kvalifikacijai 
tobulinti nupirktas akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų paketas. Pamokoms, pasitarimams, tėvų susirinkimams, informacijos talpinimui, 
subendrinimui bei sisteminimui naudojama virtuali aplinka Microsoft 365/Teams. Kiekvienas mokyklos darbuotojas, 1–10 klasių mokiniai darbui bei 
mokymuisi gali naudotis darbiniais paštais. Mokykloje mokiniai ir mokytojai gali naudotis saugiu internetu. Kiekviename kabinete projekto lėšomis 
atnaujinti kompiuteriai, nupirkti spausdintuvai, planšetės, išmanusis ekranas. 

Nuotolinio mokymo metu mokytojai išradingai naudojo įvairias virtualias edukacines aplinkas pamokų ir būrelių veiklai organizuoti. TEAMS 
aplinkoje 5–10 klasių mokytojai nuolat pildė aplanką „Ugdymas kitose aplinkose ir integruotos pamokos“.  

Mokyklos patalpose įrengtas projekto „Erasmus+ stendas antrame aukšte. Dailės mokytoja kartu su mokiniais kūrė projektus, dekoravo mokinių 
darbais bendras mokyklos erdves. Visos mokyklos langai ir kitos erdvės papuoštos mokinių meniniais darbeliais žiemos sezonui, Kalėdoms. Klasių 
auklėtojai kartu su mokiniais sukūrė dekoracijas, kurias dovanojo mokyklai.  

1–4 klasių mokymosi patalpose įvairiose edukacinėse aplinkose organizuoti užsiėmimai, pamokos ir veiklos skatino mokinių motyvaciją, 
kūrybiškumą, lavino mąstymą. Pamokos buvo vedamos miestelio stadione, medicinos punkte, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios  
bibliotekos Pelėdnagių skyriuje. Pagerėjo pamokų kokybė, tikslingai naudojant informacines technologijas ir kompiuterines programas ugdymo procese.  

,,Ąžuoliuko“ skyriuje tikslingai taikytos informacinės technologijos ugdymo procese. Aktuali informacija pateikta uždarose „Facebook‘o grupėse, 
mokyklos svetainėje, elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“. Dalyvauta ekologiniuose, sveikatingumo projektuose, vykdytos STEAM veiklos. 
Bendradarbiaujant su tėvais ir mokytojais suorganizuota paroda „Žibintų paslaptys“. Šventiškai papuošti įstaigos langai, aplinka.  

,,Dobiliuko“ skyriuje sukurta kiekvienam vaikui pritaikyta ugdymo(si) aplinka, kurią jis gali keisti ir joje savarankiškai veikti. Neišnaudojant 
didelių finansinių išteklių, atnaujintos ir praturtintos lauko erdvės kūrybai. Sukurta netradicinė lauko erdvė šiltnamyje: eksperimentiniai staliukai, 
skatinantys veikti eksperimentuojant, tyrinėjant, naudojant aplinkoje randamas priemones. Atnaujintas „Pupų namas“, gėlynai.  

Nociūnų skyriuje tėvelių pagalba įrengtas „Basakojų takas“, pasodinti du gėlynai, ant grindinio plytelių nupieštas „Labirintas“, skirtas vaikų 
veiklai. Pagaminta dekoracijų šventėms. 

Organizuojant mokyklos bibliotekos darbą pristatyti 28 iškilūs menininkai virtualioje aplinkoje bei 7 parodose mokyklos bibliotekoje. 
Bendruomenėje skatintos  kultūrinės iniciatyvos. Išryškintas integracinis menų poveikis asmenybės raidai. Praplėstas kultūrinis mokinių akiratis, atskleisti 
įžymių autorių kūrybos aspektai. Stiprintas tautinis ir kultūrinis identitetas. I aukšto stende demonstruotos 28 teminės parodos, o virtualioje aplinkoje – 14 
parodų. 

Nuolatos buvo stebimas ir analizuojamas mokyklos aplinkos kūrimas, kas mėnesį aptariamas administraciniuose pasitarimuose. Pagalbinio 
personalo darbuotojai karantino metu atliko kosmetinius remontus mokykloje ir jos skyriuose, tvarkė mokyklos aplinką. Atnaujintas socialinio ugdymo 
kabinetas, muziejus perkeltas į kitas patalpas. Jo vietoje pradėtas rengti nusiraminimo bei relaksacijos kambarys. 

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



Ugdant mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, buvo organizuota Europos judumo savaitė, taip pat vyko pedagoginis tėvų švietimas – paskaitų 
ciklas „Kaip padėti vaikui mokytis?“.  

Klasių auklėtojams ir ŠP specialistams vyko programos „Savu keliu“ mokymai „Darbo su tėvais modulis“. 5–10 klasių mokiniams ir 
mokyklos bendruomenės nariams vyko mokymai „Išsigelbėk per 30 sekundžių“. Psichologų parengta ir vykdoma emocinio ugdymo programa „Atrask“. 
Programoje dalyvavo 50 proc. 5–10 klasių mokinių. 6–10 klasių mokiniai lankė  pasirenkamojo  dalyko „Lytiškumas ir rengimas šeimai“ pamokas.  Ilgųjų 
pertraukų metu žaidė krepšinį, stalo tenisą,  judriuosius žaidimus. Sukurta mokytojų ir specialistų budėjimo mokykloje per pertraukas sistema, tai sudarė 
saugesnę aplinką visiems ugdytiniams. 

Visus metus buvo ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Klasių valandėlėse buvo 
vykdomas mokinių prevencinis švietimas. Psichologas ir socialinis pedagogas pravedė valandėles: „Nedrausmingas elgesys“ – 10 klasėje, „Patyčios“ – 9  
ir 5  klasėse, „Mokinių agresija, smurtas“ – 5 klasėje, „Nesaugus internetas“ – 6 klasėje. Kėdainių vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės 
specialistai vedė paskaitą 5 – 10 klasių mokiniams. Socialinis pedagogas teikė pagalbą mokytojams organizuojant įvairius renginius bei akcijas mokykloje: 
bendradarbiaujant su fizinio ugdymo mokytoju organizuota ,,Judumo savaitė“, su bibliotekininke  – Konstitucijos egzaminas, su psichologu –  tarptautinė 
tolerancijos diena. Metų pabaigoje suorganizuotas sporto renginys „Sportas linksmai“ mokyklos bendruomenei. Visus metus buvo vedami socialinio 
emocinio ugdymo užsiėmimai,  pagerinti mokinių gebėjimą atpažinti emocijas. Mokiniai buvo mokomi tinkamų emocijų raiškos būdų. Klasės valandėlių 
metu mokiniai supažindinti su bendravimo ir bendradarbiavimo, empatijos ir tolerancijos svarba.  Su mokiniais aptarti patyčių ir konfliktų požymiai, 
patyčių ir konfliktų žala socialiniuose santykiuose. Mokyklos psichologas pravedė 25 emocinio socialinio ugdymo užsiėmimus. 

Nociūnų skyriuje įgyvendinta emocinių ir socialinių įgūdžių „Zipio draugų“ programa bei programos „Sveiki dantukai“ ir „Sveikas maistas  - 
sveikas vaikas“. 

„Dobiliuko“ skyriuje ypatingas dėmesys buvo skiriamas emociniam saugumui, skirtingų ugdymosi poreikių ir gebėjimų vaikams. „Kimochis“ 
ugdymo programai įgyvendinti įrengtas kampelis, sukurtos metodinės priemonės: emocijų stendas, „Emocijų kubeliai“, „Klausau, girdžiu, patyliu“, „Noriu 
pasakyti“, „Gerai, blogai“ ir kt.   

Pradinėse klasėse sukurtas ir įgyvendintas sveikatos projektas „Sveikatos medis“. Organizuoti trumpalaikiai ir ilgalaikiai sveikatos projektai: 
Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, „Sveikatiada“ ir kt.. Tęsiami vykdomi ir kuriami nauji, įstaigos veiklos kryptis atspindintys projektai: „Vaikystė gamtos 
apsuptyje“, „Basomis per pievelę“, „Šeima, tai vieta, kur gyvena laimė“ ir kt. Į pradinio ugdymo turinį  integruotos programos: Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;  Žmogaus saugos bendroji programa; Ugdymo karjerai integruojamoji programa; Sveikatos 
ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa; Etninės kultūros ugdymo programa; Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa 
„Savu keliu“. Buvo sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje veikloje. 
Ugdytiniai dalyvavo SEU draugiškoje olimpiadoje „Dramblys“. Pagal atskirą planą mokiniai toliau dalyvavo respublikiniuose projektuose „Sveikatą 
stiprinanti mokykla“, „Aktyvi mokykla“. Fizinio ugdymo mokytojas dalinosi gerąja patirtimi „Aktyvios mokyklos“ projekte tema „Aktyviame kūne – 
aktyvus protas“.  

„Ąžuoliuko“ skyriuje vykdomas  eTwinning projektas MATEMATIKTE  ILK ADIM „The First Steap in Mathematics/erasmus projekt“, kurio 
dėka mokykla buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu. Vykdomas antrasis eTwinning projektas „Learning English In Preschool“. Priešmokyklinės 
„Bitučių“ grupės ugdytiniams vyko anglų kalbos užsiėmimai, „Zumba kids“ treniruotės 4–6 metų vaikams. Ugdytiniai dalyvavo įvairiose akcijose, 
edukacinėse veiklose. Užsiėmimai tenkino vaikų individualius poreikius, teigiamai veikė savivertę ir pasitikėjimą savimi. 

Pagal ugdytinių poreikius organizuotas neformalus ugdymas. Ugdytiniai turėjo galimybę įvairiapusiškai ugdytis dramos, matematikos, dailės, 
gamtos pažinimo būreliuose. Efektyvi pailgintos darbo dienos grupės veikla, kur buvo sudarytos sąlygos mokiniams turiningai leisti laisvalaikį. 
Atsižvelgiant į mitybos reikalavimus, atliktas tyrimas „15 dienų valgiaraščio patiekalų atitikimas vaikų poreikiams“. Išsiaiškintas vaikų maitinimo 
poreikis, pakoreguotas valgiaraštis ir pritaikytas pagal vaikų poreikius. 



Mokyklos bibliotekoje susibūrė mėgstantys meną, piešimą mokiniai. Mokyklos bibliotekininkė visus skatino atsiskleisti ir drąsiai demonstruoti 
savo talentą, perteikti teigiamas emocijas. Buvo skatintas kūrybiškumas. Mokiniai gilino žinias apie įvairius knygų skirtukus bei jų gamybą, rašė dailyraštį, 
iliustravo. Organizuotos penkios piešinių parodos. 
 
2.3. Praturtinti ugdymą ir jo aplinkas moderniomis ir mokyklos poreikius tenkinančiomis priemonėmis. 

Siekiant praturtinti ugdymą ir jo aplinkas moderniomis ir mokyklos poreikius tenkinančiomis priemonėmis, 2021 metais Labūnavos pagrindinėje 
mokykloje atliktas kosmetinis remontas: perdažytos kabinetų bei koridoriaus grindys, kelių kabinetų sienos, atnaujintos lubos bei grindys. Remontas 
atliktas socialinio ugdymo kabinete ir 1 klasėje. Pirmokams nupirktos spintelės rūbams bei daiktams. Atnaujintuose kabinetuose nupirkti nauji baldai. 
Nociūnų skyriuje nupirktos žaliuzės priešmokyklinėjė grupėje, reikalinga įranga ir priemonės virtuvei, baldai ir buitinės priemonės grupėms (elektrinė 
viryklė maisto gaminimui, puodai, linoleumas ikimokyklinės grupės prausyklai, spintelė naktipuodžiams), varteliai ir spynos vartams užrakinti. 
„Ąžuoliuko“ skyriuje atliktas kasmetinis remontas grupėse, atnaujintas lauko inventorius: pastatyti 4 įrengimai lauko aikštelėms. Šalia pagrindinio 
mokyklos pastato rudenį įrengta erdvė „Lauko klasei“ bei poilsio zonos.  

Toliau įgyvendinamas projektas „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, naudojamos gautos priemonės 1–4, 5–8 
klasėse. 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. Įsigyta metodinių priemonių ir vadovėlių. Mokytojai naudoja ir savo sukurtas 
mokymo priemones, kurios aptariamos metodinėse grupėse. Visi kabinetai aprūpinti moderniomis IT priemonėmis, sutvarkytas WiFi internetas. 
Nuotolinio mokymosi metu visi mokyklos mokiniai, kurie neturėjo galimybių prisijungti prie nuotolinių pamokų, buvo aprūpinti kompiuteriais, 
planšetėmis, interneto kortelėmis. Mokytojai – ausinėmis, kameromis, spausdintuvais ir kitomis jų poreikius tenkinančiomis priemonėmis, būtinomis 
kokybiškam nuotoliniam mokymui. Grįžus prie kontaktinio ugdymo, kiekvienam kabinetui nupirkti spausdintuvai, gamtos mokslų kabinetui – išmanioji 
lenta. Gauti 2 hibridinės mokymosi įrangos komplektai. 

„Dobiliuko“ skyriuje išradingai išnaudotos vidaus erdvės. Įstaigos viduje atnaujintas koridorius kaip edukacinė erdvė, skatinanti vaikų 
matematinius, skaitymo, socialinius įgūdžius. Atnaujinti lauko įrengimai, įsigyti nauji krepšinio stovai. Ugdymo proceso patrauklumui ir kokybei didinti 
įsigytas kompiuteris ikimokyklinio ugdymo grupėje, projektorius 3 klasėje, laminavimo aparatas, kūrybiniai–eksperimentavimo stalai, STEAM priemonių 
rinkinys. Atnaujintos patalpos: atliktas kapitalinis „Drugelių“ grupės prausyklos remontas, kosmetinis patalpų remontas. 

Siekiant paskatinti ugdytinių motyvaciją ir kūrybiškumą „Ąžuoliuko“ skyriuje ugdomoji veikla organizuota įvairiose edukacinėse aplinkose. Vyko 
tiriamoji veikla grupėse, lauke. Buvo sukurta „Gamtos tyrinėjimų laboratorija“. Pagal poreikį įsigyta naujų papildomų priemonių, žaislų.  

Bibliotekoje surengta akcija „Knygų Kalėdos“. Buvo kviečiama padovanoti knygų mokyklos bibliotekai. Per metus priimta 29 vienetai paramos būdu 
gautų knygų, vaizdinių bei mišrių garsinių priemonių. Ugdymo turtinimui moderniomis priemonėmis, mokytojams buvo nupirktos 3, o mokiniams – 289 
skaitmeninių pratybų EMA bei EDUKA licencijos. 

Mokyklos taryba, kaip ir kasmet inicijavo 1,2% paramos mokyklai rinkimą. 
 
2.4.Puoselėti senas bei kurti naujas mokyklos tradicijas, siekiant unikalios mokyklos kultūros. 

 Mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir ugdytiniai dalyvavo virtualiose respublikinėse ir rajoninėse konferencijose, 
forumuose, tarptautiniuose projektuose, parodose. Kaip ir pernai, dėl pandemijos sudarytų sąlygų atsisakyta bendrų renginių ir didžioji dalis tradicinių 
renginių organizuota virtualioje aplinkoje ar atskirose grupėse: Šeimos diena, Žemės diena, „Linksmoji penkiakovė“, „Tolerancijos miestas“ ir kt. 
Vykdytos STEAM veiklos: „Lobių paieškos lede“, „Nuo sėklelės iki daržovės“, „Meninės fantazijos ant sniego“, „Mandala“ ir kt. Siekiant vaikų, mokytojų 
įtraukimo į bendrą veiklą, bendruomeniškumo skatinimui organizuoti projektai: ,,Margas rudens rūbas“, ,,Mano švieselė“ ir kt. Sudalyvauta trijuose 



eTwinning tarptautiniuose projektuose,  iš kurių du buvo apdovanoti „Nacionaliniais Kokybės ženkleliais“ ir  mokykla buvo apdovanota dviem Europos 
Kokybės ženkleliais už puikų eTwinning projektų „The First Step in Mathematics” ir „Fairytale math“ veiklų įgyvendinimą. Organizuoti netradiciniai 
renginiai: eksperimentų savaitė lauke, Šypsenos diena ir kt. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su šeima, „Ąžuoliuko“ skyriaus mokytojai taikė 
įvairesnes bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas. Vyko tradiciniai renginiai: „Atsisveikinimo su eglute šventė“, Vasario 16-ios renginys, 
Užgavėnių šėlionės, „Apglėbkime žemę mažomis rankelėmis“, „Teatro diena“, „Atsisveikinimo su darželiu šventė“, Vaikų ginimo dienos šventė „Spalvota 
vaikystė“, rudenėlio šventė „Aš einu rudenėlio takeliu“, Kalėdų šventė. Buvo puoselėjamos krašto tradicijos ir papročiai. Vyko glaudus bendradarbiavimas 
su Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriumi ir Labūnavos bendruomenės centru. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus vidaus erdvėse surengtos pailgintos 
darbo dienos grupės parodos: „Paukšteliai žiemą“, „Rudens gėrybės“, „Eglės – Karalienės“, „Katinėlių“ grupės vaikų smėlio darbų paroda, kieme – visos 
bendruomenės darbų paroda „Velykų medis“. Taip pat organizuoti tradiciniais tapę renginiai: Šeimos diena, Kaziuko mugė, Šypsenos diena. Ypatingu 
projektu pažymėta tolerancijos diena „Pasaulis visiems vienas“, sukurtas tolerancijos miestas. Vaikų susidomėjimo sulaukė Vaikų gynimo šventė 
„Vaikystės spalvos“, madų šou ,,Pavasariniai žiedai“, kalėdinių sveikinimo atvirukų kūrimas ir apsikeitimas jais „Merry Christmas, Let‘s Be Friends“. 
Nociūnų skyriaus ugdytiniai dalyvavo rajoniniuose ir respublikiniuose kūrybinių darbų, fotografijų konkursuose ir virtualiose parodose: „Pirmasis 
pavasario žiedas“, „Ponios rudeninė skrybėlė“, „Augalų žavadienis“, „Auginu pasakų medį“, „Ledo gėlės ant langų“, „Lietuvos atspindžiai mano lange“, 
„Mažoj širdelėj visa Lietuva“, „Tau gimtine, mažų rankelių – gražūs darbeliai“, „Lietuvos paukščiai“, „Pasaulis vaiko akimis. Žiema – 2021“, „Sveiki 
sugrįžę, paukšteliai“, „Rieda margučiai“, „Stebuklinga STEAM gėlytė mylimai mamytei“. Pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. 
Tarptautiniuose, ekologiniuose, meniniuose, kūrybiniuose, emocinės raiškos ir socialiniuose projektuose: „Žemė – mūsų namai 2021“, „Vieno lašelio 
istorija“, „Šypsena – kelias į draugystę“, „Aš žaliasis agurkėlis“, „Vaikų atradimai darželyje“, „Viliojanti sniego paslaptis“, „Skirtukas knygai 2021“. 
Vestos tradicinės kalendorinės ir kitos šventės, bendradarbiaujant su tėvais, seneliais, Nociūnų kaimo bendruomene: pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 
nes liudija...“, viktorina – rytmetis „Ką aš žinau apie Lietuvą“, rytmetis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Eilės Lietuvai“, virtualios piešinių 
ir nuotraukų parodos „Sugrįštantys paukščiai“ ir „Mano margučiai“, išleistuvių šventė „Sudie žaislai ir lėlės, keliausim mokyklėlėn“, Mokslo metų 
pradžios šventė, judrioji akcija „Bėgu aplink darželį“, dviratukų ir paspirtukų varžybos, Vitaminų šventė, tolerancijos diena „Tolerancijos miestas“, žibintų 
rytmetis, susitikimas su Kalėdų seneliu, Senelių  šventė, Vaikų gynimo diena „Karinė stovykla“, jubiliejinė gimtadienio šventė „Lašiukams – 20 metų“, 
Šeimos dienai skirtas renginys „Mama, tėtis ir aš“. 

Pradinėse klasėse vyko įdomūs, pilietiškumą ir tautiškumą ugdantys renginiai, siekta  supažindinti mokinius su gimtojo krašto istorija, papročiais ir 
tradicijomis. Paminėta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, vyko Vasario 16-osios šventė „Mano žodžiai“, mokslo metų pabaigos šventė, Mokslo 
ir žinių diena, Mokytojų dienos šventė „Renkuosi mokyti“, Atradimų diena, kalėdinis renginys „Linksmai ir saugiai į Kalėdas“. Lapkričio mėnesį vyko 
mokyklinė praktinė – pažintinė konferencija „EKO traukinys“. 

2021 m. pirmą pusmetį pagrindinio ugdymo koncentre renginiai, akcijos, kultūrinės-pažintinės dienos vyko prisitaikant prie pakitusios situacijos – 
nuotolinio mokymo. Antrą pusmetį, mokantis kontaktiniu būdu, sėkmingai vyko visi suplanuoti renginiai: Mokslo ir žinių diena, mokytojų diena 
„Renkuosi mokyti“, tradicinių amatų diena, skirta Kovo – 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kalėdinis renginys „Kalėdų 
skambesys“. 5–10 klasėse kontaktiniu būdu organizuoti renginiai: 8-okų pagrindinio ugdymo pažymėjimų teikimo ir 10-okų paskutinio skambučio šventės, 
Europos judumo savaitė „Judėk tvariai. Išlik sveikas“, Konstitucijos egzaminas, Tolerancijos diena, „Advento vainikas“, pilietinė akcija „Laisvės gynėjų 
diena – Sausio 13-oji“, šimtadienis, veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“, sporto renginys „Sportas linksmai, nusikalstamumo prevencijos renginys su 
Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės specialistais. Organizuota dieninė vasaros poilsio stovykla mokiniams, gaunantiems nemokamą 
maitinimą. Neformaliojo švietimo būrelių vadovai nedalyvavo kūrybiniuose konkursuose. Dailės mokytojas surengė dvi virtualias parodas, skirtas Vasario 
– 16-ąjai – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti ir „Mūsų Laisvei – 30 metų“. Informacinių technologija mokytoja parengė virtualią parodą, skirtą 
Vasario 16-ąjai.  



Mokyklos taryba prisidėjo organizuojant mokykloje netradicinę dieną „Renkuosi mokyti“, pradinių klasių tėveliai vedė veiklas klasėse. Pagal 
galimybes dalyvavo socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose bei veiklose. Mokinių taryba organizavo virtualias akcijas: „Širdelės ekranuose“, 
„Skirtingų kojinių diena“, „Kuriame trispalvę kartu“, taip pat virtualias fotografijų parodas. Grįžus mokytis kontaktiniu būdu surengta akcija „Dalinkimės 
šiluma“, paminėta Helovino diena mokykloje, surengta „Picų diena“ mokiniams, dėvintiems mokyklinę uniformą. Mokinių tarybos komandos atstovai 
dalyvavo Kėdainių rajono mokinių tarybos (toliau – KRMT) organizuojamuose Lytiškumo mokymuose. Pirmininkas dalyvavo KRMT rudens 
ataskaitiniame forume. Kiekvieną mėnesį Mokinių Tarybos atstovai dalyvavo rajono KRMT organizuojamuose virtualiuose Vadovų klubuose, vykdė 
kassavaitinius susirinkimus, sukūrė „Labūnavos mokyklos bendruomenė“ Facebook grupę, dalyvavo rajono mokinių tarybos renginiuose. Vykdė 2 
apklausas, dalyvavo penkiuose rajono mokinių tarybos organizuotuose renginiuose. Mokyklos mokinių taryba tapo Lietuvos mokinių sąjungos  (toliau – 
LMS) nare, turinčia balsavimo teisę, dalyvavo dviejuose forumuose. 

Mokyklos bibliotekoje pirmokai tradiciškai buvo įrašyti į naujų skaitytojų gretas. Taip pat vestos penkios popietės 1–10 klasėms, 
organizuotos dvi virtualios edukacijos 5–8 klasių mokiniams. Vykdytos akcijos „Grąžink bibliotekai knygą“ ir „Pasidalinkime“. Mokyklos muziejuje 
atnaujintas stendas „Jie baigė mūsų mokyklą“. 

Mokyklos Vaiko gerovės komisija bendradarbiavo su KŠPT, vertinant SUP mokinių gebėjimus. Gruodžio mėn. vyko virtualus pasitarimas, 
derinant vieno mokinio vertinimo ir ugdymo strategijas. Kėdainių ŠPT specialistė rudenį atliko 9–10 klasių SUP mokinių karjeros pasirinkimo galimybių 
vertinimą ir pateikė rekomendacijas. 

Mokykloje veikė visos dienos mokyklos modelis, padedantis mokiniams pasirinkti reikiamą pagalbą prieš ir po pamokų. Pilnai pavyko 
pasinaudoti „Kultūros paso“, „Geros savijautos programos“ siūlomomis paslaugomis. 

Mokytojai visus įvykusių renginių aprašus talpino mokyklos tinklalapyje http://www.labunavosmokykla.lt/, viešino mokyklos stenduose. 
Informacija suarchyvuota ir susisteminta mokyklos metraštyje. Saugoma mokyklos muziejuje. Apie neformaliojo švietimo veiklą rajono, respublikinėje 
spaudoje pasidalinta nebuvo, kadangi dalį laiko nebuvo mokomasi kontaktiniu būdu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III SKYRIUS 
VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 
Atlikus 2021 m. mokyklos veiklos kokybės vertinimą (apklausas bei kokybinius duomenų rinkimo metodus: sutelktųjų grupių diskusijas, interviu, 

turimų dokumentų tyrimus) išskirta:
Aukščiausia vertė: 
4.2.1. Veikimas kartu 

 

Žemiausia vertė:  
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 



 
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?) 

 Asmeninės ugdytinių pažangos stebėjimas ir  fiksavimas  
pasinaudojant REFLECTUS programėle. 

 Efektyvi metodinių grupių veikla.  
 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai pritaikyti ugdymo poreikiams ir 

patogūs mokiniams. 
 Sudarytos sąlygos nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir naujų 

kompetencijų įgijimui. 
 Dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies projektuose perimant 

pozityvią patirtį. 
 Geras aprūpinimas IKT, mokymo bei organizacinėmis 

priemonėmis. 
 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?) 

 Žemi mokinių  mokymosi pasiekimai. 
 Nepakankamas individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo 

procese. 
 SUP mokinių ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu. 
 Drausmės problemos dėl socialinių įgūdžių stokos. 
 Atskirų mokinių mokymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės 

stokos. 
 Dalies gerai besimokančių mokinių išvykimas mokytis į miesto 

mokyklas. 
 Mažėjantis vietos gyvenvietės, o didėjantis pavėžėjamų į mokyklą 

mokinių skaičius. 
 Dauguma pamokų tradicinės, stoka vizualizacijos, 

eksperimentavimo, savivaldaus mokymo. 
 Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdymo procese. 
 

 
GALIMYBĖS 

(išorinis faktorius, kuris gali būti naudingas siekiant tikslo: kokios ateities galimybės? ką per mažai 
išnaudojame? ką galime optimizuoti? kokių naujų galimybių matome?) 

 Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, inicijuojant 
pozityvios pedagoginės patirties sklaidą. 

 Patyriminės, projektinės veiklos mokykloje organizavimas. 
 Tėvų galimybių pažinimas, komandinio darbo stiprinimas, 

aktyvesnis savivaldos institucijų  įtraukimas į bendras veiklas. 
 Gamtos mokslų ir technologijų priemonių  praktinis 

panaudojimas ir veiklų viešinimas. 
 Pagalbos mokiniui specialistų veiklos stiprinimas. 
 Mokyklos veiklų bei sėkmės istorijų viešinimas. 
 Ugdymui(si) bei mokinių/ugdytinių kompetencijoms formuotis 

palankios ugdymosi aplinkos kūrimas. 
 Mokyklos sporto salės, skyrių lauko įrengimų ir kiemų 

atnaujinimas, teritorijų aptvėrimas rėmėjų bei projektų lėšomis 
sudarant geresnes ir saugesnes sąlygas. 

 
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. 

 Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, sveikatos sutrikimų, 
skaičius. 

 Mokytojų pervargimas dėl besikeičiančios švietimo politikos bei 
ekstremalios situacijos šalyje. 

 Dalies tėvų socialinių įgūdžių stoka, neturėjimas galios savo vaikų 
auklėjimui bei ugdymuisi. 

 Neaptverta mokyklos teritorija apsunkina saugios ugdymosi aplinkos 
užtikrinimą. 

 Mokyklos sporto bazės, skyrių teritorijų, sanitarinių bei kitų patalpų 
prasta infrastruktūra; 
 

 



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  SKYRIUS 

2022 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, 

Ugdymo turinio planai atitiks mokinių 
pajėgumą, turimus išteklius ir mokytojų 
patirtį, skatins kiekvieną mokinį kelti sau 

Mokytojai, 
administracija, 
metodinė taryba, 

Vasaris, 
rugsėjis 

ŽI, 
SBVB 



iškylančius sunkumus, 
atsirandančias naujas galimybes. 
Efektyvinti pamokos planavimą,  
stiprinti savivaldų mokymąsi, 
numatyti integravimo galimybes. 
 

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. 

mokytojų taryba, 
„Ąžuoliuko“, 
Pelėdnagių 
„Dobiliuko, 
Nociūnų skyriai 
 

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, 
akcentuojant jų asmeninę 
pažangą. 
„Reflectus“ taikymas. 
 

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 
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. Įsivertinimui naudojama „Reflectus“ 
programėlė. Išmokimo vertinimas aiškus 
mokiniams. Vertinant bus remiamasi 
konkrečiais vertinimo kriterijais. 

Administracija, 
mokytojai,  
metodinė  taryba, 
mokytojų taryba, 
ŠP specialistai 

Vasaris –
birželis, 
Rugsėjis – 
gruodis  

ŽI, 
SBVB, 
PR 

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 

Mokytojai, 
metodinė taryba, 
mokytojų taryba 

Vasaris –
birželis, 

ŽI, 
SBVB, 
PR 



 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.  

Rugsėjis – 
gruodis 

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 
grupėse (to paties ar skirtingo gebėjimų 
lygio). Mokiniai mokysis įsivertinti savo ir 
įvertinti kitų darbo rezultatus. Namų darbų 
užduotys bus  individualizuojamos bei 
diferencijuojamos. 

Mokytojai,  
administracija, 
mokytojų taryba 
 

Vasaris –
birželis, 
Rugsėjis – 
gruodis 

ŽI, 
SBVB 

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, 

Administracija, 
metodinė taryba, 
mokytojai,  
klasių auklėtojai, 
ŠP specialistai 

Vasaris ,  
Birželis, 
rugpjūtis 

ŽI, 
SBVB 



rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos 
posėdžiuose.  

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 panaudojama 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,  
Birželis, 
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 
klasės auklėtojo veiklos stebėsena ir 
vertinimas. 

Administracija, 
metodinė taryba, 
mokytojai,  
klasių auklėtojai, 
ŠP specialistai 

Kovas, 
Birželis - spalis 

ŽI, 
SBVB, 
PR 

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 IU, PU vaikų 
pasiekimų įrodymai, atliekamas vaikų 

Administracija, 
metodinė taryba, 
klasių auklėtojai 

Kovas, birželis, 
rugsėjis, 
lapkritis 

ŽI, PR 
 



vertinimas du kartus per metus (10 ir 04 
mėn.) ir fiksuojamas elektroninėje sistemoje 
,,Mūsų darželis“. 

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 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. Mokytojams dalintis gerąja 
darbo patirtimi organizuojant 
seminarus, atviras, metodines  
veiklas mokyklos ir rajono 
kolegoms, fiksuojant pažangių 
metodų taikymą. 
 

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 
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 IU bei PU mokytojų praktinės 
veiklos duomenų bazė elektroninėje 
sistemoje „Mūsų darželis“. 

Metodinė taryba, 
administracija, 
mokytojai 

Vasaris - 
gruodis 

ŽI, 
SBVB, 
PR 

1. 3. 2.  Organizuoti mokymąsi 
bendruomenėje.  
  

Visa mokyklos bendruomenė mokosi drauge, 
organizuojamos edukacinės išvykos. Kasmet 
vyksta 2–3 seminarai, atsižvelgus į mokyklos 

Administracija, 
metodinė taryba, 
mokytojai 

Vasaris - 
gruodis 

ŽI, 
SBVB 



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. 

1. 3. 3. Skatinti nuotolinį mokymąsi. 80 proc. mokytojų bus prisijungę prie 
nuotolinio mokymosi sistemos ir išklausę ne 
mažiau 1-2 seminarus ar paskaitas 
(Pedagogas.lt ir kt.) 

Administracija, 
metodinė taryba, 
mokytojai 

Vasaris - 
gruodis 

SBVB 

1. 3. 4. 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. 5. Tęsti vykdomus ir kurti naujus, 
mokyklos veiklos kryptis 
atspindinčius, projektus.  

Įgyvendinamas projektas: „Sėkmės 
pamoka“, pradinio ugdymo kūrybiniai 
projektai. Vykdoma priešmokyklinio 
ugdymo socialinių emocinių įgūdžių 
programa ,,Kimochi“, patyčių prevencijos 
programa „Zipio draugai“, psichotropinių 
medžiagų vartojimo prevencijos programa 
„Savu keliu“. 

Administracija, 
metodinė taryba 

Vasaris - 
gruodis 

ŽI, 
SBVB, 
SB, PR 

1. 3. 6. 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. 
mokytojų, tėvų apklausa dėl švietimo 
pagalbos poreikio. Per mokslo metus 
organizuotos ne mažiau kaip 4 atvejų analizės 

Metodinė taryba, 
VGK, 
ŠP specialistai, 
klasių auklėtojai 

Vasaris - 
gruodis 

ŽI, 
SBVB 



su mokytojais, mokyklos ŠP  specialistais, 
tėvais. 
E. dienyne reguliariai pateikiama informacija 
tėvams, mokytojams. 70 proc. mokinių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) stebės el. dienyne vaiko 
pasiekimus ir pažangą, 90 proc. 5-10 kl. 
mokinių – „ Mokinio pažangos dienoraštyje“. 
Nuolat papildomas mokyklos svetainėje 
sukurtas skyrius „Pagalba mokiniui ir 
tėvams“, kuriame ŠP, UK specialistai rengia 
ir pateikia  aktualią informaciją mokiniams ir 
tėvams.  

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 
teikimą.  Dalis tėvų  veda pamokas, 50 proc. 
tėvų dalyvauja kitoje mokyklos 
organizuojamoje veikloje. Aktyviai veikia 
suburtas iniciatyvių tėvų komitetas. Tėvų 
iniciatyvinės grupės veikloje dalyvauja 30-50 
tėvų. 

Administracija, 
metodinė taryba, 
mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Sausis –  
gruodis 

ŽI 

1. 4. 3. 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, 
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. 4. Įtraukti mokinių tėvus į 
prevencinių, socializacijos, 
sveikatos stiprinimo programų, 

Tėvai dalyvauja programų rengime bei jų 
vykdyme. Socialinė – psichologinė komanda 
organizuoja tėvų švietimą sveikatos ir 

ŠP specialistai, 
klasių auklėtojai 

Kovas - gruodis ŽI, 
SBVB, 



projektų, renginių planavimą ir 
vykdymą. 
Organizuoti seminarus – 
praktinius mokymus tėvams 
siekiant sėkmingo mokinių 
mokymosi, vykdant prevencinę 
programą ,,Savu keliu”. 

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 
tėvams padėti savo vaikams siekti geresnio 
mokymosi rezultato. 

PR, UP, 
ES 

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. Įrengta gamtos mokslų laboratorija, 
prieinama visiems mokytojams, dirbantiems 
pradinėse klasėse.  

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 

Administracija, 
IT specialistas, 
mokytojai 

Sausis - gruodis ŽI, 
SBVB, 
PR 



pamokų mokymas vaizdus, vyrauja aiškus 
mokymo priemonių  poveikis.  

2. 1. 3. Išradingai naudoti ir kurti įvairias 
mokyklos aplinkas ugdymo 
proceso įvairinimui. 

Mokytojų/auklėtojų kartu su mokiniais 
suprojektuotos, 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 
„Dobiliuko“, 
Nociūnų skyriai 

Kovas – 
rugsėjis  

ŽI, 
UP,PR 

2. 1. 5. Elektroninių mokymosi aplinkų 
(EMA, „Eduka“ 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“ 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 

ŠP specialistai,  
klasių auklėtojai, 
mokytojai 

Sausis - gruodis ŽI 



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. 

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 „Klasės termometras“, 
pateiktos rekomendacijos.  

ŠP specialistai,  
klasių auklėtojai 

Gegužė, 
rugsėjis, 
spalis 

ŽI 

2. 2. 3. Organizuoti mikroklimato 
gerinimo užsiėmimus ir 
užsiėmimų ciklą, grįstą 
dėmesingo įsisąmoninimo 
metodais. 

Pagerės tarpusavio bendravimas, supratimas, 
priėmimas, emocinė atmosfera, mokinių 
gebėjimas sutelkti dėmesį, atpažinti 
emocijas, mintis, vidines būsenas. Veiks 
socialinio emocinio ugdymo programa 
„Atrask“. 

Psichologas,  
klasių auklėtojai 

Vasaris – 
birželis, 
Spalis - gruodis 

ŽI 

2. 2. 4. Sudaryti sąlygas lankyti 
papildomus, vaiko ugdymui(si) 
naudingus užsiėmimus, vaikų 
asmeninės raiškos būrelius. 
Vyksta visos dienos mokykla. 

Vykdomi anglų kalbos užsiėmimai 
priešmokyklinių  grupių ugdytiniams, kurie 
padės mokytis anglų kalbos ikimokykliniame 
amžiuje. Įsteigti individualius vaikų 
saviraiškos poreikius tenkinantys būreliai 
(dailės, sporto). Vykdoma neformaliojo 
švietimo būrelių veikla. 
Veiks dalykų konsultaciniai centrai, kuriuos 
lankys ne mažiau 30 proc. 5-10 klasių 
mokinių. 

Mokytojai, 
administracija  

Sausis - gruodis ŽI 

2. 2. 5. Organizuoti seminarus – 
praktinius mokymus 
mokytojams siekiant sėkmingo 

Mokytojams vyks konsultacijos ar praktiniai 
mokymai, kurie padės geriau pažinti 

Administracija, 
metodinė taryba, 
ŠP specialistai 

Kovas  ŽI, 
SBVB 



mokinių mokymosi, vykdant 
prevencinę programą ,,Savu 
keliu”. 

mokinius, gerės tarpusavio bendravimo 
įgūdžiai. 

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. 
Bus įrengtas relaksacijos kambarys mokinių 
nusiraminimui, individualiam ugdymui.  

Administracija, 
kabinetų, 
muziejaus 
vadovai, 
„Ąžuoliuko“, 
Pelėdnagių 
„Dobiliuko“, 
Nociūnų skyriai 

Balandis, 
birželis 

SB, 
SBVB, 
PR 

2. 3. 2. Toliau įrenginėti  „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 tenkinti.  

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 kūrybiniuose  
(ne dalykinėse, tai prie 1.1) 
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.  

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. 

Administracija, 
metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

Gegužė – 
birželis 

ŽI, 
SBVB, 
SB, PR 



Kartą metuose mokykloje ar jos skyriuose 
organizuojamos pažintinės, mokomosios, 
praktinės konferencijos, kurių metu mokiniai 
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“, Geros 
savijautos programos“ siūlomas 
veiklas, edukacinius užsiėmimus 
ugdant mokinių kultūrinius, 
pažintinius socialinius emocinius 
įgūdžius. 

Edukacinės veiklos, užduotys, pamokos bei 
susitikimai  ugdys mokinių emocinį intelektą, 
bendravimą. 100 proc. bus pasinaudota šioms 
programoms skirtomis lėšos. 

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 organizuojami bendri 
renginiai. 
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 

Administracija, 
mokyklos taryba, 
klasių auklėtojai, 

Sausis - gruodis SB, ES, 
PR, ŽI. 



 už įstaigos ribų, organizuojant įvairius 
renginius, akcijas, konferencijas, 
konsultacijas tėvams, pedagogams ir 
mokiniams.  

vietos 
bendruomenės 
atstovai. 

2. 4. 7. Įvairių veiklų sklaida mokyklos 
stenduose, renginių talpinimas ir 
viešinimas mokyklos tinklapyje, 
straipsniai spaudoje. 

Edukacinės veiklos, užduotys, pamokos bei 
susitikimai  ugdys mokinių emocinį intelektą, 
bendravimą. 
Greitai ir lengvai pasiekiama informacija 
apie renginius. 
Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi. 

Administracija, 
NŠ vadovai, 
mokytojai 

Sausis - gruodis SB, ES, 
PR, ŽI. 

 
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 ir skyriuose dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui 
specialistai (socialinis, specialieji pedagogai, logopedai, bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas, psichologo asistentas), 
aptarnaujantis personalas dalyvauja 2021 metų veiklos plano įgyvendinime. 

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui 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, 2021 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 

2022 m. gruodis 
2023 m. sausis 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriui  Ataskaitos administracijos  
pasitarimuose 

2022 m.  
kas ketvirtį 



3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 
bendriesiems reikalams 

Direktoriui  Ataskaitos administracijos  
pasitarimuose 

2022 m. 
kas ketvirtį 

4. Vyr. buhalteris Direktoriui 
Mokyklos tarybai 

Ataskaitos administracijos  
pasitarimuose, mokyklos 
tarybos posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

5. Logopedai VGK pirmininkui 
Mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 
mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

6. Specialusis pedagogas VGK pirmininkui 
mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 
mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

7. Psichologas VGK pirmininkui 
Mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 
mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

8. Socialinis pedagogas VGK pirmininkui 
mokytojų tarybai 

Ataskaitos VGK pasitarimuose, 
mokytojų,  tarybos posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

9. Bibliotekininkas Direktoriui  
Mokytojų tarybai 

Ataskaitos administracijos  
pasitarimuose, mokytojų 
tarybos posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

10. Metodinių grupių pirmininkai Direktoriaus pavaduotojui 
ugdymui 

Ataskaitos metodinės tarybos 
posėdžiuose 

2022 m. 
kartą per pusmetį 

11. Mokytojai Metodinėse grupėse,  
kuruojančiam veiklą mokyklos 
vadovui 

Ataskaitos metodinių grupių 
pasitarimuose, įsivertinimo 
anketos individualiuose 
pokalbiuose  

2022 m. 
kartą per pusmetį 
pagal poreikį 

 
______________________________________________________________ 
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