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I SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA: Saugi, kūrybiška, bendruomeniška mokykla 
 

Vizija Mokiniui Tėvui Mokytojui Mokyklos darbuotojui Mokyklai 

Saugi  

Geba taikyti įgytas žinias, ugdosi 
individualius gebėjimus. Vyrauja 
pagalba ir pasitikėjimas. Kiekvienas 
vaikas jaučiasi mylimas ir gerbiamas.  

Tinkama aplinka mokytis, bendrauti 
ir ilsėtis. 

Žino, kad jų vaikai mokykloje 
mylimi ir gerbiami, jaučiasi 
saugūs, vertinami kaip 
asmenybės, turinčios savo 
nuomonę ir požiūrį į gyvenimą. 

Palanki mokymui(si), jauki, sveika, 
saugi, estetiška, tinkamai įrengta 
darbo vieta. Vyrauja pagalba ir 
pasitikėjimas.  

Saugus, sveikas, laimingas, 
kultūringas kiekvienas mokyklos 
bendruomenės narys. Vyrauja 
pagalba ir pasitikėjimas. 

Palankus psichologinis klimatas, 
kai kiekvienas mokyklos 
bendruomenės narys jaučiasi esąs 
reikalingas ir vertingas.  

Geras mikroklimatas, jauki, saugi, 
estetiškai įrengta aplinka. 

Kūrybiška 

Gebanti mokytis, kūrybiška, 
iniciatyvi, pasitikinti savimi, smalsi, 
ir atvira naujoms idėjoms  asmenybė. 
Atrandanti mokymosi džiaugsmą ir 
asmeninę pažangą.  

Kiekvienas bendruomenės narys nori 
mokytis, pasitiki savo jėgomis, yra 
atsakingas už savo mokymąsi. 

Vaikas geba mokytis pagal savo 
patirtį bei individualius 
gebėjimus, patiria mokymosi 
džiaugsmą ir pasiekia  
asmeninės pažangos, tėvai 
nuolat, tiksliai informuojami 
apie vaikų sėkmę. 

Profesionalūs, kūrybiški, mylintys 
vaikus, norintys mokytis ir mokyti 
mokytojai. Ugdymo procesas – 
patirtinis, interaktyvus, 
provokuojantis, motyvuojantis ir 
skatinantis smalsumą, žingeidumą, 
lavinantis lyderystės, kūrybiškumo, 
kritinio, loginio mąstymo, 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. Dėmesys mokymosi 
poreikiams ir stiliams.    

Kiekvienas mokyklos narys yra 
stiprus savo srities profesionalas, 
atliekantis savo vaidmenį bei 
prisidedantis prie mokyklos 
augimo. 

Įkvepianti aplinka, prasminga 
veikla. Vadovai lyderiai. 
Besimokanti ir besidalinanti 
žiniomis, patirtimi. Ugdomos 
stiprios, kuriančios asmenybės.  

Pasiekta pažanga. 

Besimokanti organizacija. 

Integruota veikla mokinio sėkmei. 

Bendruome
niška  

Pagarbus bendravimas, 
bendradarbiavimas, veiklumas, 
drąsiai prisiimantis atsakomybę, 
atsakingas už savo mokymąsi ir 
padeda kitam mokytis, moka 

Mokinių ir tėvų dalyvavimas, 
mokyklos atvirumas. 

Mokytojų ir tėvų bendravimas 
padedant vaikams mokytis. 

Moka bendrauti ir bendradarbiauti, 
dalijasi patirtimi ir žiniomis.  
Bendri ir vieningi susitarimai.  

Tai vieta, kurioje žmonės nuolatos 

Visi bendruomenės nariai ir jų 
vaidmenys yra svarbūs. 

Mokyklos bendruomenės nariai 
kartu nustato prioritetus, numato 

Atvira diskusijoms, abipusė 
pagarba žmogui. Partnerystė su 
kitomis institucijomis. Palaikanti 
mokyklos bendruomenė. 
Skatinamas iniciatyvumas, 
bendradarbiavimas, savitarpio 
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bendrauti ir bendradarbiauti.  

Geba dirbti bendraudamas ir 
bendradarbiaudamas įvairiomis 
aplinkybėmis. 

Geba teikti pagalbą draugui.  

Aktyvi visuomeniška veikla 

atranda tai, jog jie patys kuria 
tikrovę. Ir kad jie gali ją keisti 

veiklą, ją įgyvendina ir vertina. pagalba.  

Bendravimo, grįžtamojo ryšio ir 
konfliktų sprendimo kultūra  

 

 
 

II SKYRIUS 
MOKYKLOS MISIJA 

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą Nemunėlio Radviliškio seniūnijos bei 
aplinkinių vietovių mokiniams 

III SKYRIUS 
VERTYBĖS 

5 P: Pagarba, Pagalba, Pozityvus požiūris, Pavyzdys, Palaikymas. 
 

IV SKYRIUS 
STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos. 

2. Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas. 
3. Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo kultūros kūrimas, mokytojų profesinių kompetencijų ir lyderystės skatinimas. 
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V SKYRIUS. 
2016 METŲ VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
• Mokyklos administracija kuria saugią ir jaukią aplinką, skatina pamokų vedimą netradicinėse aplinkose, 

palaiko mokytojų iniciatyvas organizuoti pamoką kitoje erdvėje, refleksijos kultūrą, skatina mokytojus 
lanksčiai panaudoti laiką. 

• Mokinai turi mokinių poilsiui/laisvalaikiui skirtą erdvę, yra aktyviai įtraukti į sprendimų priėmimo 
procesą, mokiniai įkvepia mokyklą kūrybinėms iniciatyvoms.  

• Geras mokyklos mikroklimatas, įvaizdis ir viešieji ryšiai, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 
• Jauki aplinka - 18 įrengtų dalykinių kabinetų, iš jų 15 kompiuterizuotų, veikia el. dienynas, yra biblioteka, 

valgykla.   
• Mokytojai motyvuoti tobulėti kūrybiško mokymo ir mokymosi srityje. 
• Originalūs mokyklos bendruomenės renginiai.  
• Nedidelės mokinių klasės - mokytojai turi galimybę pastebėti ir atskleisti mokinių visus mokinių 

gebėjimus.  
• Nauja katilinė, atnaujinta sporto salė, lauko aikštynai, stadionas, modernizuota (apšiltinta mokykla, 

bendrabutis, ikimokyklinis skyrius). Atnaujinti ikimokyklinio skyriaus pavėsinių stogai, gauta dovanų 
žaidimų aikštelė, nuvestas internetas į ikimokyklinį skyrių, atnaujinta technologijų klasė. Įsigyta 
ikimokykliniam skyriui konvekcinė kepimo krosnis. Gautas naujas mokyklinis autobusas.  

• Įrengtos individualios rūbų spintelės kiekvienam mokiniui.  
• Rezultatyvūs mokinių pasiekimai rajoninėse olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. 

• Mokykloje daug nepanaudotos erdvės (tiek viduje, tiek aplink ją) mokymosi medžiagos pateikimui, 
kuri gali tapti mokymosi šaltiniu. 

• Trūksta patrauklios, žadinančios smalsumą mokymosi medžiagos, refleksijos kultūros  mokyklos 
bendruomenėje. 

• Išorės partnerių suradimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant ugdymo programas. 
• Žema dalies mokytojų motyvacija kūrybiškai planuoti ir lanksčiai išdėstyti ugdymo turinį.  
• Silpna tėvų parama ir įtraukimas į ugdymą mokykloje.  
• Nepakankamas mokinių saugumo užtikrinimas mokyklos teritorijoje. 
• Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas. 
• Blogėjanti vaikų žaidimo aikštelių ir įrenginių būklė, ikimokyklinio skyriaus tvoros aukštis 

nebeatitinka higienos normų reikalavimų, prastėja klasių kabinetų grindų ir baldų būklė.  
• IT stoka ikimokykliniame skyriuje. 
• Mažos MK lėšos mokinių mokomosioms išvykoms. 
• Pagalba mokantis - psichologo, sveikatos specialisto (dietologo), spec. pedagogo trūkumas. 
• Tobulintina mokinių pageidaujamo elgesio skatinimo sistema.  
• Ribotos galimybės mokinių visiems poreikiams patenkinti. 
• Nėra geriamojo vandens aparatų, mergaičių asmens higienos kabinos. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
• Motyvuoti mokytojus pateikti mokymosi medžiagą, organizuoti mokymus apie kūrybišką mokymosi 

medžiagos parengimą ir įkvepiančios erdvės rengimą, dalytis patirtimi.   
• Vykdyti mokytojų ir mokinių vizitus į interaktyvias ekspozicijas turinčius muziejus, valstybinių parkų 

lankytojų centrus, kitas mokyklas, kurios sėkmingai kuria įkvepiančias vidines erdves. 
• Organizuoti „Kūrybiškiausios mokymosi aplinkos“ (kabineto) rinkimus. 
• Įgalinti mokytojus pasirengti Asmeninio tobulėjimo planą mokymo(si) srityje ir siekti jo įgyvendinimo. 
• Išbandyti ir apmokyti mokytojus naudotis IT nuotoliniam kūrybiško mokymo planavimui online (pvz. 

Google diskas, Google hangout ir t.t.). 
• Ieškoti ir įtraukti į ugdymo procesą socialinius partnerius. 
• Skatinti partnerystę bei bendravimo kultūrą tarp šeimos ir mokyklos.   
• Steigti „Visos dienos mokyklą“. 
• Nuolatinių rėmėjų paieška. 

• Tolimas atstumas nuo savivaldybės  centro - prastas susisiekimas. 
• Ekonominės padėties įtaka, nepakankamas finansavimas. 
• Blogėjant demografinei padėčiai – mažėja mokinių skaičius. 
• Emigracija. 
• Dalis mokytojų gali netekti darbo. 
• Pastebima dalies tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą stoka. 
• Sensta IKT bazė. 
• Daugėja socialiai remtinų šeimų. 
• Silpnėja mokinių mokymosi motyvacija dėl stiprėjančių išorės faktorių (socialiai remtinos šeimos, 

nepriteklius šeimose, tėvų užimtumas, tėvų gyvenamoji vieta užsienyje, t.t.). 
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VI SKYRIUS 
 VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

Priemonė  Įgyvendinimo vertinimo kriterijus  Atsakingas  Data Asignavi
mai 

Siekiamas rezultatas 
1 lygis 2 lygis  3 lygis 4 lygis  

Prastai  Patenkinama
i  

Gerai Labai gerai 

11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

Strateginis siekis - Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos 

1.1. Uždavinys: : Tobulinti pamokos ir kasdieninės veiklos planavimą ir organizavimą 

MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMAS 
 
1.1.METODINĖ 
DIENA IR 
PEDAGOGINĖS 
VEIKLOS 
PRIEŽIŪRA IR 
KONSULTAVIMAS 
„Kryptingas pamokos 
(ugdomosios veiklos) 
planavimas ir 
organizavimas“ 

1.1.1. Darbas su pedagogų grupėmis dėl planavimo tobulinimo. 
Patobulinti pedagogų ilgalaikiai teminiai planai atsižvelgiant į 
sutartus kriterijus (mokymasis mokytis, ugdymo turinio orientacija į 
bendrųjų ir dalyko kompetencijų ugdymą, ugdymo individualizavimas, 
atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius, savarankiškas mokymasis, ugdymo 
turinio integracija, grįžtamasis ryšis, vertinimo informacijos analizavimas ir 
panaudojimas planuojant ugdymą(si)), remiantis  švietimo stebėsenos, 
vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų testų, nacionalinių ir 
tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos 
įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis, edukologų ir kitų sričių 
mokslininkų įžvalgomis, šeimos ir vietos bendruomenės poreikiais.  

Kuruojantis 
vadovas 

Rugpjūčio 
mėn.  

KM Ne /  
Taip 

1.1.2. Atnaujinta  ikimokyklinio ugdymo programa pagal vietos 
bendruomenės, vaikų, šeimų poreikius ir įstaigos galimybes.  

L. Kučinskaitė Iki liepos mėn. MK Taip /Ne 

1.1.3 Pedagogai kryptingai planuoja ir organizuoja pamokas (veiklas) 
taikydami mokymosi paradigmas. Stebėtų pamokų vertinimo protokolai: 
Uždavinio formulavimas – 2,57 
Ugdymo turinio planavimas – 2 
Mokymo metodų parinkimas 3,1 
Mokymo medžiagos parinkimas-3,2 

Kuruojantis 
vadovas 

Visus metus MK Pagerės pamokų kokybės įvertinimas   
bent 0,1 balu. 
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Ugdymo turinio atskleidimas -3 
Ugdymo aplinkos kūrimas-2,8 
Laiko ir išteklių valdymas- 3,1 
Mokinių pasiekimų vertinimas-2,5 

1.2.SEMINARAS 
„Mokyklos ir 
kiekvieno mokinio 
(vaiko) individualios 
pažangos (VIP) 
užtikrinimas“ 

1.2.1Pedagogai patobulins mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
profesinę kompetenciją.  

Mokyklos 
administracija 

Rugpjūčio 
mėn. 

MK Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis 
proc. 

       
 

1.3.METODINĖ 
DIENA IR 
PEDAGOGINĖS 
VEIKLOS 
PRIEŽIŪRA IR 
KONSULTAVIMAS 
„Mokyklos ir 
kiekvieno mokinio 
(vaiko) individualios 
pažangos (VIP) 
užtikrinimas“ 
 

1.1.2. Parengtas kiekvieno mokinio individualios pažangos ir 
pasiekimų (pažangos diagnozavimo) gerinimo planas. 
Patobulintas „Mokinių individualios pažangos (VIP) aprašas“, 
laiduojantis vaikų ugdymo(si) pažangą.  

Mokyklos 
administracija 

Iki rugpjūčio 
mėn. 

MK Taip / Ne 

1.3.2. Atnaujintas ikimokyklinio /priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų vertinimo aprašas („Žingsniai“). 

L. Kučinskaitė Iki birželio 
mėn.  

MK Taip /Ne 

1.1.3. Kiekvienas pedagogas yra parengęs savo dalyko vertinimo 
tvarką (informacija pateikiama stenduose, el. dienyne, 
mokyklos interneto svetainėje), su ja supažindinęs mokinius 
(per pirmąsias dalyko pamokas, numatyta teminiuose 
planuose) 

Mokytojai 
dalykininkai 

Iki rugpjūčio 
mėn. 

MK Taip/Ne 

1.1.4. Stiprinamas formuojamasis vertinimas. Susitarta dėl 
kaupiamojo vertinimo mokykloje. Kiekvienas pedagogas 
taiko kaupiamąjį vertinimą, proc. 

Mokyklos 
administracija 

Gegužės mėn. MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.1.5. 10 kl. Mokiniai pradeda kaupti “Mokymosi pasiekimų 
aplanką”  (ePortfelis, eAplankas), tai – asmens susikauptų patirties 
įrodymų – realių faktų, atspindinčių pasiekimus mokantis, plėtojant 
savanorišką ir (ar) visuomeninę veiklą, keliaujant, dirbant, bendraujant ir kt. 
rinkinys. Jis taikomas šiems tikslams: fiksuoti ir įvertinti mokinio surinktus 
patvirtinimus apie jo mokymąsi; kaupti įrodymus, kad asmuo, mokydamasis 
formaliojo švietimo įstaigoje ar kitur, įgijo tam tikrus gebėjimus, žinias ir 
kompetencijas; kurti priemonę savo pažangai stebėti ir įsivertinti. 

10 kl. mokinių, parengusių ir viešai pristačiusių savo Mokymosi pasiekimų 
aplanką, dalis proc.  

10 kl. klasės 
vadovas 

Iki gruodžio 
mėn.  

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.1.6. Kiekvienas pedagogas nuolat planuoja, sistemingai 
analizuoja kiekvieno mokinio (vaiko) individualias pastangas 
ir pažangą (VIP) proc.  

Mokytojai 
dalykininkai 

1 kartą į 
mėnesį 

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 
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1.2.TYRIMAS 
„Mokyklos, mokinių 
ir tėvų (globėjų) 
mokymosi pasiekimų 
lūkesčiai“ 

1.1.7. Kiekvienas mokinys analizuoja savo mokymosi gebėjimus, 
pasiekimus, pažangą, reflektuoja, pastebi savo klaidas, 
atpažįsta stiprybes, fiksuoja mokymosi tikslus, planuoja 
tolesnį mokymąsi ir įsivertinimo būdus (VIP lapai), proc.  

Klasių vadovai 1 kartą į 
mėnesį  

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.1.8. Klasių (grupių) vadovai, dalyvaujant tėvams (globėjams), 
mokiniui, kartą į mėnesį organizuoja 15 min. individualius 
pokalbius su kiekvienu vaiku, kur analizuojama vaiko 
savijauta, mokymosi pasiekimai ir pažanga. Mokiniai pildo 
VIP lapus. Parengtas individualaus pokalbių su mokiniu ir 
tėvais (globėjais) planas.  

Pokalbiuose dalyvavusių mokinių /tėvų (globėjų)  dalis, proc. 

Klasių (grupių) 
vadovai 

1 kartą į 
mėnesį po 15 

min.  

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.1.9.Klasių (grupių) vadovai bendradarbiauja su klasėje (grupėje) 
dirbančiais pedagogais, VGK, pagalbos specialistais, mokyklos 
administracija aptariant mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, tikslus.   

MV, VGK   1 kartą į 
mėnesį  

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

 ASMENINĖS  IR PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS    

1.2. TYRIMAS 
„Klasės (grupės) 
termometras“ 

1.2.1. Mokymuisi palankus mikroklimatas. Mokinių psichologinė 
savijauta. Pasitenkinimas mokykla. Klasių (grupių) vadovai 
klasių valandėlių (ugdomosios veiklos) metu tiria mokinių 
(vaikų) tarpusavio santykius ir savijautą klasėje, mokykloje. 
Gerai besijaučiančių mokinių (vaikų) dalis, proc. 

Klasių (grupių) 
vadovai 

1kartą į mėnesį MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.3. METODIN
Ė DIENA 

„Vaiko brandumas 
mokyklai“  

1.3.1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pradinių klasių mokytojų, tėvais 
(globėjų), mokytojų dalykininkų bendradarbiavimas siekiant, susipažinti su 
būsimų pirmokų (penktokų) pažintiniais, kultūriniais, socialiniais 
ypatumais. Susitikimuose dalyvavusių būsimų pirmokų ir penktokų tėvų 
(globėjų) dalis, proc.  

V. Pilkauskienė, 
J. Mulokienė  

Gegužės mėn.  MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.4. TYRIMAS 
„Ikimokyklinio 
skyriaus vaikų, 
pirmokų, penktokų, 
naujai atvykusių 
mokinių (vaikų) 
adaptacija 

1.4.1.Pasididžiavimas savo mokykla (mokinių ir mokytojų santykiai, 
socialinė veikla, tėvų švietimas). Mokinių pažinimas. Atliktas tyrimas apie 
tenkinamus individualius vaiko (šeimos) poreikius. Sėkmingai 
adaptavusiusių mokinių (vaikų) dalis, proc.  

I, V  kl. vadovai, 
ikimokyklinio 

skyriaus 
pedagogės 

Spalio mėn.  MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

Šv
ie

t
im

o 
pa

ga
l   

 

1.8. 
METODINĖ 
DIENA IR 

1.8.1. Kiekvienas pedagogas atlieka mokinių mokymosi pasiekimų lygio 
nustatymą (diagnostiniai ir įsivertinimo įrankiai) ir atsižvelgdamas į 
rezultatus, kartu su mokiniais planuoja tolesnį mokymą. 

Mokytojai 
dalykininkai 

Rugsėjo, 
sausio, 

gegužės mėn. 

MK Duomenys ugdymo kokybei ir vadybai 
gerinti 



7 
 

PEDAGOGI
NĖS 
VEIKLOS 
PRIEŽIŪRA 
IR 
 
KONSULTA
VIMAS 
„Ugdymo(si) 
organizavima
s“ 
 

1.8.2. Kiekvienas pedagogas ugdymą planuoja pagal mokinių poreikius ir 
stilius. Pedagogų, aktualizuojančių, individualizuojančių ir 
diferencijuojančių (mokymą, vertinimo būdus, aplinką, grįžtamąjį ryšį, 
dirbant su gabiais mokiniais) dalis, proc.  

Mokyklos 
administracija 

Visus metus MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.8.3. Pedagogai teigia, kad turi galimybę dirbti kitose erdvėse. Kiekvienas 
pedagogas praveda per mokslo metus bent vieną pamoką (veiklą) su 
kolega, tėvais, pasikvietęs įdomų žmogų, pasitelkęs mokinius, kitose 
erdvėse  (mokykloje, bibliotekoje, gamtoje ir t.t.).  Pravestų pamokų 
(veiklų) skaičius. 

Mokyklos 
administracija 

Visus metus   MK 7 14 21 28 

1.8.4. Kiekvienas pedagogas sudaro sąlygas mokiniams mokantis naudotis 
kompiuteriais visų dalykų pamokose (elektroninės programos pamokoms), 
Kiekvienas pedagogas praveda per mokslo metus bent vieną pamoką 
(veiklą) integruotai (integruotų veiklų planas), naudodamas medijas ir 
IKT.  Pravestų pamokų (veiklų) skaičius. 

Mokyklos 
administracija 

Visus metus   MK 7 14 21 28 

1.8.5. Patobulintas pagalbos mokiniui mokantis teikimo modelis (tvarka). 
Konsultacinė pagalba mokiniams (grupinė ir individuali). Stebima KUC, 
„Namų darbų klubo“ veikla. Mokinių, lankiusių KUC ir „Namų darbų 
klubą“ (fiksuoja mokytojai dalykininkai) dalis, ir mokymosi pagalbą 
gavusių mokinių dalis, proc.  

VGK 
Mokytojai 

dalykininkai 

Rugpjūčio 
mėn. 

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.8.6. Mokinių mokymosi pagalba mokiniams (socialinės valandos). 
Skatinti gabiuosius mokinius įsitraukti į mokymosi pagalbos teikimą 
silpnesniems mokiniams. Pagalbą teikusių mokinių dalis, proc.  

Mokinių 
savivalda  

Visus metus  MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.8.7. Tėvų pagalba mokantis (konsultacijos, mokymai tėvams) (pvz. kaip 
elgtis, kaip vaikas susiduria su mokymosi sunkumais). Mokymuose 
dalyvavusių tėvų (globėjų) dalis, proc.  

Mokyklos 
administracija 

Vasario mėn.  MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.9. Socialinė 
pedagoginė 

pagalba  

1.9.1. Veikia patyčių pastebėjimo, atpažinimo ir reagavimo į jas sistema 
Patyčias patiriančių vaikų dalis, proc. 

Grigienė A. Lapkričio mėn. MK 15% 13% 12% 10% 

1.9.2. Veiklų, įvykdytų pagal patyčių prevencijos programas, skaičius. Grigienė A. Visus metus MK 0 3 6 9 

1.9.3. Parengtas socialinio pedagogo veiklos planas. Vykdoma socialinė 
pagalba mokiniams, šeimoms. Mokinių (šeimų), gavusių socialinę 
pedagoginę pagalbą dalis, proc.  

Grigienė A. Visus metus MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.9.4. Patobulintas mokinių lankomumo tvarkos aprašas. Mokyklos 
lankomumo rodikliai. Nedidelis praleistų (nepateisintų) pamokų bei 
vėlavimo į pamokas skaičius, tenkantis vienam mokiniui per metus. 

Grigienė A. Iki birželio 
mėn. 

MK 15  ir daugiau 
nepateisintų pamokų 

per mokslo metus, 
nebuvo nuosekliai 

veikiama pagal 
lankomumo tvarką. 

10-11 nepateisintų 
pamokų per mokslo 

metus 
 

6-7  
nepateisintos 
pamokos per 
mokslo metus 

0-4 nepateisintos 
pamokos per 
mokslo metus 
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1.10 
Logopedo, 

tėvų 
(globėjų)  ir  
pedagogų  

bendradarbia
vimas 

1.10.1. Logopedo veiklos planas. Logopedo pagalbą gavusių mokinių 
(vaikų), pedagogų, tėvų dalis, proc.  

D. Unglinskienė Birželio mėn.  MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.10.2. Paskaita/mokymai  tėvams/globėjams, pedagogams „Kaip tobulinti 
vaiko tartį?“ Paskaitoje/mokymuose  dalyvavusių tėvų/globėjų, pedagogų 
dalis, proc. 

D. Unglinskienė Spalio mėn.   MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.11. 
Sveikatos 
priežiūros 
specialisto, 
pedagogų ir 
tėvų 
bendradarbia
vimas 

1.11.1. Sveikatos priežiūra mokykloje. Sveikatos priežiūros specialisto 
veiklos planas. Veiklų, stiprinančių mokinių (vaikų) sveikatą ir fizinį 
aktyvumą, skaičius.   

N. Gailiūnienė Visus metus  MK 0 3 6 9 

 1.12. 
Ugdymo 
karjerai 
specialisto, 
pedagogų ir 
tėvų 
(globėjų) 
bendradarbia
vimas 

1.12.1. Parengtas ugdymo karjerai veiklos planas. Ugdymo karjerai 
renginių, ugdančių mokinių asmeninę ir pažinimo kompetenciją, skaičius. 

Bibliotekos 
vedėja  

Visus metus MK 0 3 6 9 

1.12.2. Mokinių, gebančių planuoti savo asmeninę karjerą dalis, proc. Bibliotekos 
vedėja  

Visus metus MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.13. METODINĖS 
TARYBOS 
POSĖDŽIAI 
 „Mokinių (vaikų) 
ugdymo(si) pasiekimų 
stebėsenos duomenų 
panaudojimas 
tolimesnio ugdymo 
planavimui“  
(1.2.2) 

1.13.1. Analizuojami mokinių akademiniai rezultatai, mokymosi pagalbos 
klausimai. Teikiami siūlymai dėl VIP. Renkamas pažangiausias mokinys ir 
klasė. Vyksta mokinių, mokytojų skatinimas. Atnaujintos mokinių elgesio 
ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklės. Į susitarimus įtraukiama mokyklos 
bendruomenė.  

MV  Kiekvieno 
mėnesio I 

pirmadienį.  

MK Duomenys ugdymo kokybei ir vadybai 
gerinti 

1.13.2. Mokyklos metinis pažymių vidurkis V. Vaitaitytė Birželio mėn. MK 7,00 7,05 7,10 7,15 
1.13.3. Mokyklos metinis pažangumas V. Vaitaitytė Birželio mėn. MK Duomenys ugdymo kokybei ir 

vadybai gerinti 
100 % 

1.13.4. 1-10 kl. mokinių, pasiekusių aukštesnįjį (7-10 balų) įvairių 
mokomųjų dalykų pasiekimų lygį dalis, (I ir II pusmečio rezultatai), dalis, 
proc. 

V. Vaitaitytė Vasario, 
birželio mėn. 

MK 9,6 % 9,4% 9,5% 10,6% 
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1.13.5. 2 kl. nacionalinių MPP tyrimų rezultatai. Mokinių pasiekusių 
aukštesnįjį pasiekimų lygį dalis, proc. 
(skaitymas, rašymas, matematika, pasaulio pažinimas) 

J. Mulokienė Balandžio 
mėn. 

MK Duomenys ugdymo kokybei ir 
vadybai gerinti  

33 % 
 

1.13.6. 4 kl. nacionalinių MPP tyrimų rezultatai. Mokinių pasiekusių 
aukštesnįjį pasiekimų lygį dalis, proc. 
(Skaitymas, rašymas, matematika, pasaulio pažinimas) 

J. Mulokienė Balandžio 
mėn. 

MK Duomenys ugdymo kokybei ir 
vadybai gerinti 

20 % 
 
 

1.13.7. 6 kl. nacionalinių MPP tyrimų rezultatai. Mokinių pasiekusių 
aukštesnįjį pasiekimų lygį dalis, proc. 
(Skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos ir socialiniai mokslai) 

J. Matusevičienė, 
I. Mizarienė 

A. Navalinskienė 
A.Grigienė 

Balandžio 
mėn. 

MK Duomenys ugdymo kokybei ir 
vadybai gerinti 

16 % 
 
 

1.13.8. 8 kl. nacionalinių MPP tyrimų rezultatai. Mokinių pasiekusių 
aukštesnįjį pasiekimų lygį dalis, proc. 
(Skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos ir socialiniai mokslai) 

J. Matusevičienė, 
G. Zlotkienė, 

A. Navalinskienė 
A.Grigienė 

Balandžio 
mėn. 

MK Duomenys ugdymo kokybei ir 
vadybai gerinti 

12 % 
 

1.13.9. 10 kl. PUPP: lietuvių kalba, užsienio kalbos (anglų ir rusų), 
matematikos, gamtos ir socialinių mokslų.  10 kl. mokinių, pasiekusių 
aukštesnįjį pasiekimų lygį dalis, proc. 
 

V. Vaitaitytė, 
I. Mizarienė, 
A. Grigienė, 

A. Navalinskienė 
R. Plikšnienė 

V. Greviškienė 

Birželio mėn. MK Duomenys ugdymo kokybei ir 
vadybai gerinti  

20 % 
 
 

1.13.10. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. Į skirtingus mokinių poreikius 
orientuota popamokinė veikla. Tenkinami saviugdos ir saviraiškos 
poreikiai. Mokinių, dalyvavusių ir laimėjusių mokyklos, rajojo, šalies 
olimpiadose, varžybose, konkursuose (gabių mokinių ugdymas) skaičius 

V. Vaitaitytė  
 

Birželio mėn.  MK nedalyvaujama 
jokiuose 

konkursuose 
 

dalyvaujama 
rajono 

konkursuose, 
mokiniai 
mokyklos 
laureatai 

rajono laureatai, 
dalyvaujama 

respublikiniuose 
konkursuose 

mokiniai 
respublikinių 

konkursų laurea tai 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas ir padėti vaikui aktyviai mokytis orientuojant ugdymo procesą į BK ugdymą. 
Mokinių BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ ugdymas ir pažangos matavimo sistemos kūrimas 

INICIATYVUMO IR KŪRYBINGUMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS 
1.2.1. 
PEDAGOGINĖS 
VEIKLOS 
PRIEŽIŪRA IR 
KONSULTAVIMAS 
„Dinamiška ir atvira 
ugdymo aplinka“ 

1.2.1.1 Sukurta bendrųjų kompetencijų (BK) pažangos vertinimo 
tvarka (darbo grupės subūrimas, knygelės kūrimas, diskusija su mokinių 
savivalda, tėvais, mokytojais, iliustracijų kūrimas dailės pamokose. 
Parengti kriterijai, padedantys fiksuoti, stebėti ir vertinti mokinio BK, 
pristatymas mokyklos bendruomenei) 

J. Mulokienė Visus metus  MK Duomenys ugdymo kokybei ir vadybai 
gerinti 

1.2.1.2.  Mokyklos muziejus pritaikytas pamokų vedimui. Sukurtos vidinės 
erdvės: „Skaitymo“, „Kalbų laiptinė“ . Kiekvienas pedagogas įvairiose 
mokyklos erdvėse eksponuoja bent 1 kartą metuose mokinių projektinius 

R. Zemlickienė 
V. Greviškienė 

 

Visus metus MK, BL 0 1 2 3 
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darbus ir ugdymosi rezultatus, atspindinčius procesą.  
1.2.1.3. Stebėtų pamokų, kuriose taikyti kūrybiškumą  ir bendradarbiavimą 
skatinantys metodai dalis, proc. 

Mokyklos 
administracija 

Visus metus MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.2.2. Įsitraukimas į 
mokyklos gyvenimą 

1.2.2.1.  Mokykloje vykdomų renginių, netradicinių dienų (be skambučio, 
be laiko, be sienų), pilietinių, socialinių iniciatyvų, tyrinėjimų, savanorystės 
akcijų, talkų, išvykų, parodų, konkursų, projektų, tiriamųjų veiklų ir kt. 
skaičius. Kiekvienas pedagogas per metus su mokiniais (vaikais) parengia 
bent vieną tiriamąjį darbą – projektą.Juose dalyvaujančių mokinių (vaikų) 
dalis proc.   

Dalykų 
mokytojai 

Visus metus  MK, BL 2 
 
 

5 8 
 

10 

11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

1.2.3. MOKYMO 
PRIEMONIŲ 
(PROGRAMŲ)  
RENGIMAS  

1.2.3.1  Edukacinių žaidimų įgalinimas. Kiekviena metodinė grupė 
parengia bent po vieną mokymo priemonę (programą). Parengtų priemonių 
(programų) skaičius  mokykloje.(„Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbiniai 
gebėjimai (sakytinė ir rašytinė kalba)“. „Ikimokyklinio ugdymo vaikų 
sveikatos kompetencijai ugdyti ir vertinti“) 

NVŠ vadovai 
V. Pilkauskienė 
L. Kučinskaitė 

Visus metus MK 0 1 2 3 

KOMUNIKAVIMO GIMTĄJA IR UŽSIENIO KALBA  KOMPETENCIJOS  UGDYMAS 

1.2.4. METODINĖ 
DIENA 
„Ar moka skaityti 
mūsų vaikai?“  

1.2.4.1 Parengtas bibliotekos veiklos planas. Bibliotekos, kaip informacinio 
centro veiklos tobulinimas. Bibliotekoje organizuotų veiklų, ugdančių BK, 
skaičius. 

Bibliotekos 
vedėja  

Visus metus MK 0 3 6 9 

1.2.4.2. Parengtas matematinio raštingumo, skaitymo ir rašymo gebėjimų 
tobulinimo planas, apimantis visus mokomuosius dalykus. Veiklų, skirtų 
skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimui,  skaičius. 
 

Dalykų 
mokytojai,  
Bibliotekos 

vedėja  

Visus metus MK 0 3 6 9 

1.2.4.3. 1, 3, 5, 7, 9 kl. mokinių, pasiekusių aukštesniųjų matematinio 
raštingumo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų, dalis proc. 

1,3,5, 7, 9 kl. 
dalykų 

mokytojai  

3 kartus 
metuose  

MK Duomenys ugdymo kokybei ir vadybai 
gerinti  

1 kl. -14%, 3 kl. -30 %, 5 kl. -40 %, 7 kl. -20 
%, 9 kl. -30 % 

2 Strateginis siekis - Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas. 

2.1. Uždavinys: kurti saugią, sveiką, higienos normas atitinkančią ugdymo aplinką. 

2.1.1.Įgalinanti 
mokytis fizinė aplinka 

2.1.1.1. Parengtas ir įgyvendintas mokyklos 
edukacinių aplinkų sukūrimo ir atnaujinimo planas. 
Atnaujinta pradinio ugdymo klasė. Įrengtas apšvietimas 
priešais mokyklą, unitazai. 

R. Zemlickienė Visus metus BL Pagerintos ugdymo ir higienos sąlygos. 

2.1.1.2. Apsaugoti ikimokyklinio skyriaus sporto salės langai, 
atnaujinta lopšelio grupės prausykla, tvora, žaidimų įranga. 

R. Zemlickienė Visus metus BL Pagerintos ugdymo ir higienos sąlygos. 
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2.1.2.Vaikų 
maitinimo, korupcijos 
prevencijos, higienos 
normų vykdymo, 
patalpų švaros  ir 
tvarkos bei 
nepedagoginio 
personalo darbo 
priežiūros vykdymas 

2.1.1.3. Vykdoma maitinimo ir higienos normų, korupcijos 
prevencijos vykdymo stebėsena. Nepedagoginio personalo 
darbo priežiūra. 

R. Zemlickienė Visus metus BL Pagerintos maitinimo ir higienos sąlygos. 
Vykdoma korupcijos prevencija.  

Nepedagoginio personalo darbo priežiūra. 

2.1.3.Civilinės saugos 
ir priešgaisrinės 
saugos mokymų 
organizavimas 
mokyklos 
bendruomenei 

2.1.3.1.Mokymuose dalyvavusių mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus 
bendruomenės narių skaičius, proc. 

Ramanauskienė 
A. 

Birželio mėn.  BL 70 % mokinių 
20 % darbuotojų 

3 Strateginis siekis - Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo kultūros kūrimas 

3.1. Uždavinys: tobulinti pedagogų gebėjimus interpretuoti duomenis 

3.1.1.METODINĖS 
TARYBOS 
POSĖDIS 
„Ugdymo proceso 
į(si)vertinimas ir 
planavimas“ 
(4.1.1) 

3.1.1.1.Mokyklos darbuotojų, įsivertinančių savo veiklos stipriąsias ir 
tobulintinas sritis  (įsivertinimo anketos) ir dalyvaujančių metiniame 
pokalbyje su kolegomis ir kuruojančiu vadovu bei gebančių įgyvendinti 
išsikeltus metinius tikslus  dalis, proc. 

Mokyklos 
administracija 

birželio mėn.. MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

3.1.1.2.Kiekvienas pedagogas domisi švietimo naujienomis, jas 
analizuoja, kritiškai vertina, įgyvendina. Pedagogų dalis (įsivertinimo 
anketos ir metinio pokalbio metu). 
3.1.1.3.Mokytojų, dalyvaujančių mokyklos veiklos įsivertinime ir  
gebančių mokyklos veiklą vertinti naudodami IQES ONLINE platformą bei 
atsižvelgus į rezultatus planuoti savo profesinį tobulėjimą dalis, proc. 

Įsivertinimo 
grupė 

Visus metus MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

3.1.1.4. Naujai pradėjusių dirbti pedagogų konsultavimas, pagalbos 
teikimas. Aptartų pamokų skaičius. 

Mokyklos 
administracija 

Visus metus MK 0 
pamokos 

1 
pamokos 

2 
pamokos 

3 
pamokos 

3.2. Uždavinys-puoselėti demokratinės vadybos, pasidalytosios lyderystės principus, telkti žmones kokybę laiduojantiems darbams, juos palaikyti ir motyvuoti  

SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS 
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3.2.1.METODINĖ 
DIENA 
„Kolega –kolegai. 
Mano patirtis“ 

3.2.1.1.Pedagogų bendradarbiavimas: poromis, pagal dalykų koncentrus. 
Atviros veiklos. Bus organizuojami metodiniai pasitarimai su 
bendradarbiaujančių  mokyklų mokytojais. Kiekvienos metodinės grupės 
pedagogai praves bent po 1 atvirą pamoką (veiklą).  
Pedagogų, vedusių atviras pamokas (veiklas), pasidalijusių patirtimi dalis, 
proc. 

Metodikos 
grupės  

Vasario – 
Birželio mėn.  

MK 11-30 % 31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

3.2.2.Pedagogų 
kompetencijų 
tobulinimas  

3.2.2.1.Patobulinta ir efektyviai taikoma mokytojų, pagalbos specialistų 
įsivertinimo ir skatinimo, kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos tvarka, 
susieta su mokinių rezultatais. Pedagogų, gebančių įvardinti savo 
kvalifikacijos tobulinimo poreikius dalis, proc.  

E. Timukienė Visus metus MK 11-30 % 
 

31-59 % 60–89 % 90 % ir 
daugiau 

3.2.3.Mokykla 
įsipareigojusi vietos 
bendruomenei ir 
steigėjui  

3.2.3.1.Straipsnių, pranešimų skelbtų mokyklos internetinėje svetainėje 
www.nrmokykla.lt, rajono, šalies spaudoje per metus skaičius.  

V. Vaitaitytė Visus metus MK 1 2 3 4 

3.2.4.Mokyklos 
savivaldos institucijų 
plėtojimas ir 
įtraukimas į mokyklos 
valdymą 

3.2.4.1.Parengtas mokinių savivaldos veiklos planas. Mokinių savivaldos 
įvykdytų iniciatyvų skaičius. 
 

V. Vaitaitytė Visus metus  MK 0 3 6 9 

3.2.5Mokyklos 
tinklaveika (4.2.3.) 

3.2.5.1.Mokykla bendradarbiauja su vietos bendruomene, įvairiomis 
organizacijomis, kitomis mokyklomis, buvusiais mokiniais. Bendrų 
iniciatyvų skaičius 

Mokyklos 
administracija  

Visus metus  MK 1 2 3 4 

3.2.6.Bendradarbiavi
mas su 
tėvais/globėjais 

3.2.6.1.Vykdomas tėvų (globėjų) švietimas (bendri mokymai, bendras 
pamokų vedimas, tėvų (globėjų) pranešimai kitiems tėvams (globėjams) ir 
mokytojams, bendri projektai, renginiai, vaikų elgesio ir mokymosi 
įvertinimas ir kryptingos pastangos jį stiprinti ar koreguoti, paskaitos, 
mokymai).  Kiekvienas klasės (grupės) vadovas organizuoja bent po vieną 
šviečiamąją veiklą tėvams (globėjams).  

A. Svalbonienė 
R. Plikšnienė 

L. Kučinskaitė 

Visus metus  MK 0 3 6 9 

 3.2.6.2. Parengti tėvų komiteto „Prie Apaščios“ nuostatai, veiklos planas. 
Patobulintas bendradarbiavimo ir tėvų (globėjų) informavimo tvarkos 
aprašas.  
Tėvų )globėjų) įtraukimas į sprendimų priėmimą, lyderystės skatinimas. 
Tėvų (globėjų) priimtų ir įvykdytų iniciatyvų skaičius. 

A. Svalbonienė 
R. Plikšnienė 
D. Sudeikytė 

Visus metus  MK 0 3 6 9 

 
 
 

http://www.nrmokykla.lt/
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PRITARTA 
Mokyklos tarybos posėdžio 2016-12-29  
protokoliniu nutarimu Nr. MT-03 
 
 
PRITARTA 
Mokytojų tarybos posėdžio 2016-12-30  
protokoliniu nutarimu Nr. PT-8 
 
 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos posėdžio 2017 m. rugpjūčio 31 d.  
Protokoliniu nutarimu Nr. MT-4 
 
 
PRITARTA 
Mokytojų tarybos posėdžio 2017-08-31 
protokoliniu nutarimu Nr. PT-7 
 
 

__________________________________ 
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