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PATVIRTINTA 
                                                                                                                                         Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. 
gruodžio 29 d.  įsakymu Nr. V-548 
(2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V- 
Nauja redakcija) 

                                                                                                                                  
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS  2018 M. 

 
I SKYRIUS 

2018 m. mokyklos veiklos plano tikslai ir uždaviniai formuluojami remiantis strateginiu planu, mokyklos išorės ir vidaus į(si)vertinimo 
rezultatais, bendruomenės apklausų, tyrimų rezultatais, vykdomų projektų įsipareigojimais ir ištekliais. 
 

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 

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

Mokinys yra pats atsakingas už 
savo mokymąsi, jis aktyviai 
dalyvauja tobulindamas ir 
keisdamas save, taiko savo draugų 
patirtį. 

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

Mokytojas, be tradicinių 
mokymo metodų, naudoja 
individualius ir grupinius 
problemų sprendimo būdus, 
individualius ar grupinius 
projektus, mokymąsi iš patirties, 
individualų tyrinėjimą, 
savivaldų mokinių mokymąsi, 
kūrybą, darbą su informacijos 
šaltiniais. 

Mokytojas yra mokymosi 

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. 
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patarėjas (konsultantas), 
specialistas, padėjėjas. Savo 
žinias ir įgūdžius taiko mokiniui 
padėdamas įveikti problemas, 
kurios jam kilo besimokant. 

Bendruome
niška  

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

Geba dirbti bendraudamas ir 
bendradarbiaudamas įvairiomis 
aplinkybėmis. 

Geba teikti pagalbą draugui.  

Aktyvi visuomeniška veikla 

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

Visi bendruomenės nariai ir jų 
vaidmenys yra svarbūs. 

Mokyklos bendruomenės nariai 
kartu nustato prioritetus, numato 
veiklą, ją įgyvendina ir vertina. 

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

 
V SKYRIUS. 2017 METŲ VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 
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STIPRYBĖS GALIMYBĖS  
Mokinių įsitraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą.  
Ugdymo planai ir tvarkaraščiai.  
Santykiai ir mokinių savijauta.  
Narystė ir bendrakūra  
Vertinimo įvairovė.  
Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.  
Mokyklos veiklos kryptingumas.  
Bendruomenės įsipareigojimas susitarimams.  
Bendradarbiavimas su tėvais.  
Mokyklos tinklaveika.   

Reoganizuojama mokykla – auga mokinių, klasių komplektų skaičius – auga mokinio 
krepšelio lėšos – galimybė skirti valandų veikloms, kurių atsisakoma dėl „minusinės“ 
mokyklos statuso, galimybė sumažinti neapmokamų darbų skaičių. 
Skelbiami projektų konkursai pilietiškumo ugdymui, vasaros socializacijai, 
prevenciniam darbui sudaro galimybes pritraukti papildomų lėšų mokyklos 
strateginių tikslų įgyvendinimui 
Skelbiami IKT panaudojimo projektų konkursai sudaro sąlygas mokytojų 
kvalifikacijai tobulinti ir spręsti IKT bazės plėtros problemas 
Ieškoti ir įtraukti į ugdymo procesą socialinius partnerius. 
Skatinti partnerystę bei bendravimo kultūrą tarp šeimos ir mokyklos.   
Steigti „Visos dienos mokyklą“. 

SILPNYBĖS GRĖSMĖS 
Ugdymosi tikslų pagrįstumas ir sąryšingumas pamokoje.  
Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokoje.  
Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas organizuojant 
mokymą(si) pamokoje.   
Mokymosi socialumas..  
Tikslingas informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas pamokoje.  

 

Tolimas atstumas nuo savivaldybės  centro - prastas susisiekimas. 
Blogėjant demografinei padėčiai – mažėja mokinių skaičius. 
Dalis mokytojų gali netekti darbo. 
Pastebima dalies tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą stoka. 
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.). 
Valstybės vykdoma ugdymo turinio finansavimo politika mokinių mokymosi 
poreikių tenkinimo bei mokymosi aplinkos savalaikio modernizavimo, ryškėja dideli 
skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas; 
Daugėjantys visuomenės neigiami reiškiniai, didėjantis vaikų, augančių socialinės 
rizikos šeimose skaičius. Daugėja šeimų, išvykstančių gyventi į užsienį, paliekančių 
vaikus giminaičiams, seneliams.  
Kompetencijų ir išorės pagalbos stoka rengiant ES finansuojamus projektus.  
Sparčiai vykstantis IKT ir jų diegimas pralenkia mokytojų kompetenciją ir mokyklos 
galimybes.  
Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka visuomenės lūkesčių, keliamų 
mokyklai ir mokytojui, kas stabdo perėjimą nuo mokymo prie mokymosi. 
Ekonominė situacija Lietuvoje.  
Mažėjantis mokinių skaičius.  
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VI SKYRIUS 
 VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinimo priemonė, veikla  Rezultato įgyvendinimo kriterijus (kiekybinis/kokybinis) Atsakingas 
(koordinatorius) 

Įgyvendinimo 
laikas 

Finansavimo 
šaltinis  

 
2016-2020 metų 1 strateginis tikslas - Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos 

Prioritetinė veikla - Mokymosi socialumo plėtotė organizuojant aktyvų mokymąsi, stiprinant diferencijavimą, individualizavimą, suasmeninimą, tikslingai naudojant IKT. 

1.1. Uždavinys – Tobulinti pamokos planavimą, remiantis mokinių pažangos ir pasiekimų stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje duomenimis  

1.1.1. Mokytojų diskusija „Planavimo procedūrų 
tobulinimas“ 

Ne mažiau kaip 95 % pedagogų patobulins ilgalaikius planus pagal aptartus 
kriterijus, atsižvelgdami į NMPP ir PUPP rezultatus, mokyklos veiklos 
įsivertinimo ir išorinio vertinimo išvadas, šeimos ir vietos bendruomenės 
poreikius.  Ilgalaikiuose planuose numatys ne mažiau 10 % pamokų 
netradicinėse aplinkose, su IKT, projektinių, tiriamųjų veiklų. 
Ne mažiau kaip 90 % pedagogų diskutuos apie mokinių pažinimą, jų 
mokymosi sėkmių ir nesėkmių priežasčių indentifikavimą, ugdymo proceso 
organizavimą 

Mokyklos vadovai ir 
metodikos grupių 
vadovai 

Vasario mėn.  4-SMM 

1.1.2. Mokyklos administracijos pamokų 
stebėjimas  ir aptarimas 

Siekiant pamokos kokybės, per metus mokyklos vadovai stebės ne mažiau kaip 
po 2 kiekvieno mokytojo pamokas ir aptars jas su mokytoju, išskirdami 
šiuolaikinio mokymosi paradigmos elementus.  
Mokinių apklausos ir stebėtų pamokų analizės duomenimis, ne mažiau kaip 50 
% mokytojų dirba pagal šiuolaikinio mokymo(si) paradigmas ir geba mokinius 
motyvuoti veiklai.  
Stebėtų pamokų kokybė pagerės bent 0,1 balu (2017 m. pamokų stebėjimo 
vidurkis -2,7 balo, iš 4).  

Mokyklos vadovai Visus metus  4-SMM 

1.1.3. Ikimokyklinio ugdymo programos 
atnaujinimas.  

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Nykštukų žingsneliai“ pagal 
mokyklos įsivertinimo, šeimos ir vietos bendruomenės poreikiais. 

Mokyklos vadovai, 
IS 

Iki rugsėjo mėn.  4-SMM 

1.1.4.Metodinę veiklą metodinėse grupėse 
organizuoti tokiomis prioritetinėmis kryptimis:  
* ugdymo tikslų pagrįstumas ir sąryšingumas 
pamokoje; 

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų veda: 
1) ne mažiau kaip 10 ℅ dalykui skirtų pamokų netradicinėse erdvėse; 
2) ne mažiau kaip 10 ℅ dalykui skirtų pamokų planuoja integruotas 

Metodikos grupių 
vadovai 

 Visus metus  4-SMM 
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*diferencijavimas, individualizavimas, 
suasmeninimas organizuojant mokymą(si) 
pamokoje; 
*tikslingas informacinių komunikacinių 
technologijų panaudojimas pamokoje. 

pamokas; 
3) ne mažiau kaip 10 ℅ dalykui skirtų pamokų planuojama ir veda 

naudojant IKT; 
4) mokyklos muziejus pritaikytas pamokų vedimui; 
5) kiekviena metodinė grupė sukuria bent 1 edukacinę erdvę ugdymui.  

Ne mažiau kaip 95 % mokinių teigia, jog mokykloje organizuojama įdomi, 
prasminga veikla.  
Ne mažiau kaip 80 % tėvų teigia, jog mokykloje organizuojama veikla 
vaikams įdomi ir prasminga. 

1.1.6. Pateiktos teorinės medžiagos IQES 
platformoje apie grįžtamąjį ryšį mokinių 
mokymosi sunkumams ir sėkmėms 
identifikuoti, analizė ir praktinis taikymas 
savo dalyko pamokose 

Ne mažiau kaip 85% mokytojų susipažins su teorine medžiaga. 
Bent 35% mokytojų sistemingai atliks savo mokomojo dalyko mokinių 
pamokų kokybės vertinimą, naudodami „IQES online Lietuva“ instrumentus, 
išskirs tobulintinas sritis, pasirinks tinkamesnes mokymo strategijas. 

Visos metodikos  
grupės 

Visus metus  4-SMM 

1.1.7. Apklausos anketų mokiniams, jų tėvams 
apie mokymo ir mokymosi kokybę 
parengimas ir tyrimo atlikimas 

Visapusiškai tenkinami (taip teigia ne mažiau kaip 60 % apklausose 
dalyvaujančių tėvų ir mokinių) mokinių poreikiai. 
Pedagogai, remdamiesi anketų analize, koreguoja ugdymo procesą, 
bendruomenės nariai teikia siūlymus dėl pamokos organizavimo kokybės. 1 - 3 
% gerėja pažangumas bei mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygmenį. 

MVK Įsivertinimo 
grupė 

Visus metus  4-SMM 

1.2. Uždavinys – Tobulinti mokinio (vaiko) individualios pažangos pasiekimų stebėseną ir vertinimą 

1.2.1. Mokinių mokymosi lūkesčių tyrimas  Mokymosi ciklo pradžioje bus organizuojamas kiekvieno mokinio mokymosi 
lūkesčių nusistatymas, ciklo pabaigoje – lūkesčių atitikimo mokymosi 
rezultatams analizė.   

KV, PK, IS Rugsėjo ir vasario 
mėn.   

4-SMM 

1.2.2. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo modelio tobulinimas. 

Veikla planuojama remiantis duomenų analize. 
Stiprinant ir tobulinant ugdomąją veiklą, metodinėse grupėse, suburta darbo 
grupė, patobulintas ,, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas“.  
Ne mažiau kaip 90% stebėtų pamokų akivaizdžiai matoma naudojama 
įsivertinimo sistema, mokinių individualios pažangos vertinimas. 
Patobulintas ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašas  
„Žingsniai” 

Metodikos grupių 
vadovai 

Visus metus  4-SMM 
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1.2.3. Klasių vadovų ir dalykų mokytojų 
supervizijos apie mokinio brandą, pasiekimus ir 
pažangą 

1 kartą per mėn. klasių vadovai ir dalykų mokytojai aptars mokinio brandą, 
pasiekimus ir pažangą, metodiškai nagrinės ir analizuos dilemines situacijas, 
ieškos veiksmingiausių mokinių pasiekimų gerinimo būdų. 

KV ir MD 1 kartą per mėnesį  4-SMM 

Ne mažiau kaip 75 % mokinių ir ne mažiau kaip 50 % tėvų dalyvaus 
trišaliame susitikime bei pokalbio metu aptars mokinio brandą, pasiekimus ir 
pažangą  bei nusimatys konkrečius žingsnius mokymosi rezultatams gerinti 
siekiant individualios pažangos. 
 Ne mažiau kaip 50 % tėvų teigia, jog jų vaikų pasiekimai yra pastebimi ir 
vertinami, mokytojai tikisi pažangos. 

KV+ mokinys + 
tėvas 

1 kartą per 3 
mėnesius  

4-SMM 

Ne mažiau kaip 75 % mokinių kartu su klasės vadovu dalyvaus pokalbyje su 
mokyklos vadovais ir aptars mokinio brandą, pasiekimus ir pažangą.  

KV+ Mokyklos 
vadovai + mokinys 

2 kartus metuose 4-SMM 

1.2.4. Kognityvinių gebėjimų stebėsena ugdymo 
procese. 

Išanalizavę PUPP, NMPP, diagnostinių ir kontrolinių darbų rezultatus 
mokytojai priims sprendimus, kaip padėti mokiniams įveikti mokymosi 
sunkumus, gerinti pasiekimus. 
Ne mažiau kaip 10 % mokinių per m.m. padarė pažangą (skaičiuojama 
atskirais klasių koncentrais: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 kl.) 
Mokinių pažangumas pagerės bent 3 %.  
 

2, 4, 6, 8,10 kl. 
lietuvių, anglų, rusų 
kalbų, matematikos, 
biologijos, fizikos, 
chemijos, istorijos, 
geografijos 
mokytojai 

Visus metus  4-SMM 

1.3. Uždavinys - Užtikrinti bendrųjų kompetencijų ugdymą 
1.3.1. Bendrųjų kompetencijų diegimas. 
 

Patobulinti mokytojų ilgalaikiai (metų) planai, juose fiksuojami įrašai, kokias 
ugdytinių mokomojo dalyko žinias ar gebėjimus reikėtų stiprinti, įtvirtinti.  
Bent 30 % mokytojų bendrąsias kompetencijas integruoja į ugdymo turinį.  
Ne mažiau kaip 90 % pedagogų metodikos grupėse praktiškai pristato, kaip 
pamokose taiko bent po vieną BK vertinimui skirtą įrankį.   
Ne mažiau kaip 30 % mokinių atpažįsta bendrąsias kompetencijas ir geba jas 
pritaikyti.  
Bendrosios kompetencijos ugdomos drauge su esminėmis dalykinėmis 
kompetencijomis: komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis, matematikos, 
gamtos mokslų ir technologijų, socialinių mokslų, kultūrine ir menine. 

Visos metodikos  
grupės  

Visus metus 4-SMM 

Ne mažiau kaip 75 % mokinių  dalyvauja socialinėse pilietinėse veiklose ir 
pristato savo socialines veiklas viešai mokyklos bendruomenei.   

Socialinė pedagogė  Gegužės mėn.  4-SMM 
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1.3.2. Saviraiškus dalyvavimas mokyklos 
gyvenime: 
1) Programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas priešmokyklinio 
ugdymo grupėje 

Mokykla įgyvendina ne mažiau kaip 1 prevencinę programą. Programų 
vadovai pateikia bent 3 kiekvieno projekto įgyvendinimo sėkmes.  
 
100 % vaikų įgys socialinių emocinių sunkumų įveikimo, bendravimo 
gebėjimu 

Metodinės 
tarybos 

pirmininkė 

Visus metus  4-SMM 

2) „Antrojo žingsnio“ programos 
įgyvendinimas pradinio ugdymo 
klasėse 

100 % 1-4 klasių mokinių mokės susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti norui 
elgtis impulsyviai, spręsti konfliktus, problemas, suprasti savo elgesį. 

Pradinių klasių 
metodikos 

grupė 

Visus metus  4-SMM 

3)  Olweus programos įgyvendinimas 1-10 
klasėse 

100 % 1-10 klasių mokinių įgys socialines emocines kompetencijas, tinkamo 
tarpasmeninių situacijų valdymo, pozityvių santykių kūrimo ir palaikymo 
kompetencijas, ugdysis pilietinį aktyvumą 
Olweus kokybės sertifikato pratęsimas 2018-2020 metams.  
Ne daugiau kaip 13 % mokinių teigia, jog patiria patyčias mokykloje.  
Per metus vykdoma ne mažiau kaip 3 veiklos, skirtos patyčių prevencijai. 
Fiksuotų pranešimų apie smurtą analizė.  
Parengtas Olweus programos kokybės užtikrinimo planas. 

Socialinė 
pedagogė  

Visus metus  4-SMM 

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

2.1. Uždavinys – Kurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir 
siūlymai yra išklausomi ir vertinami. 

2.1.1. Mokymosi pagalbos žingsnių vaikui 
sistema. 

Mokinių lankančių „Namų darbų klubą“, KUC dalis proc.  
Mokinių, gavusių mokymosi pagalbą skaičius.  
Atliktas tyrimas apie mokinių mokymosi stilius, su jo rezultatais 
supažindinami mokytojai dalykininkai, kurie pamokose taiko ugdymą 
atsižvelgdami į mokinių mokymosi stilius.  
Metodikos grupėse priimti susitarimai, kaip identifikuoti gabius vaikus, kaip 
per pamokas dirbti su jais. 

Metodinės 
tarybos 

pirmininkė, 
metodikos 

grupių vadovai  

Rugpjūčio mėn.  4-SMM 

2.1.2. Tyrimas apie adaptaciją  Sėkmingai adaptavusiusių mokinių (vaikų) dalis, proc. I, V  kl. Vadovai, 
ikimokyklinio 

skyriaus pedagogės 

Spalio mėn.  4-SMM 

2.1.3. Tyrimas „Klasės /  Mokyklos 
mikroklimatas“. 

 Klasių vadovai klasės valandėlių metu kartą į mėnesį su mokiniais 
„termometro“ metodu tiria mokinių savijautą. Aptaria su vaikais žodines, 
fizines, socialines, elektronines patyčias (jų atpažinimą, ypatumus ir tinkamą 
reagavimą) pasirinkta forma.  
Ne mažiau kaip 95 % mokinių teigia, jog mokykloje gerai jaučiasi, į mokyklą 
eina su džiaugsmu, teigiamai vertina mokyklos mikroklimatą. 

Klasių vadovai Kiekvieną mėnesį 4-SMM 
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Ne mažiau kaip 85 % tėvų teigia, jog jų vaikas noriai, su džiaugsmu eina į 
mokyklą, teigiamai vertina mokyklos mikroklimatą. 

 Klasių vadovai kartą į pusmetį su tėvais aptaria žodines, fizines, socialines, 
elektronines patyčias (jų atpažinimas, ypatumai ir tinkamas reagavimas), 
konkrečios probleminės situacijos klasėje bei jų sprendimai. 

Klasių vadovai Kartą į pusmetį  4-SMM 

2.1.4. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.  Atnaujintos 2  klasės, priešmokyklinio ugdymo grupės prausykla, mokyklos 
valgyklos grindys.  
Bent 10 % dalykui skirtų pamokų mokytojai veda mokyklos muziejuje. 

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Visus metus 5-SB  

2.1.5. Įranga ir mokymo priemonės. Įsigyta trūkstamų vadovėlių, mokymo priemonių.  
 

Bibliotekos vedėja, 
Metodinės tarybos 

pirmininkė 

Visus metus  4-SMM, 
5-SB 

2.1.6. Vaikų maitinimo, higienos normų 
vykdymo, patalpų švaros  ir tvarkos bei 
nepedagoginio personalo darbo priežiūros 
vykdymas  

Vykdoma maitinimo ir higienos normų stebėsena.  
Nenustatyta pažeidimų.  

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 

reikalams, saugos ir 
sveikatos specialistė  

Visus metus 5-SB 

2.1.7. Korupcijos prevencijos programos 
vykdymas 

Vykdoma korupcijos prevencijos programos stebėsena.  
Parengta ir atnaujinta korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa. 
Suorganizuoti mokyklos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos 
klausimais 

Raštinės vedėja  Visus metus  5-SB 

2.1.8. Bendruomenės narių ir mokyklos turto 
saugumo užtikrinimas.  

Mokymuose dalyvavusių darbuotojų ir mokinių dalis.  
Parengtas Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2018-2020 metams.  
Suorganizuotos funkcinės pratybos.  
Pratybose dalyvauja ne mažiau kaip 50 % mokyklos darbuotojų ir 80 % 
mokinių.  

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 

reikalams, saugos ir 
sveikatos specialistė 

Birželio mėn.  5-SB 

3. Strateginis siekis – Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo kultūros kūrimas 

3.1. Uždavinys – Efektyvinti pedagogų bendradarbiavimą ir asmeninį profesinį tobulėjimą  

3.1.1. Mokytojų ir mokyklos darbuotojų 
motyvavimo, skatinimo ir 
į(si)vertinimo modelio tobulinimas  

Metodinėse grupėse bus patobulintas Mokytojų ir mokyklos darbuotojų 
motyvavimo, skatinimo ir Į(si)vertinimo tvarkos aprašas.  
Visi mokyklos darbuotojai kelia sau metinius einamuosius uždavinius, 
įsivertina savo veiklas remdamiesi duomenų analize grindžiamais sėkmės 
kriterijais ir išskirdami 2 stipriąsias ir 1 tobulintiną sritį.  

Mokyklos vadovai Sausio mėn. 
aptarnaujantis 
personalas,  
Birželio mėn. – 
pedagogai.  
 

4-SMM 
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3.1.2. Mokymai mokytojams apie 
šiuolaikinio mokymo(si) paradigmas.   

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų prisimins ir patobulins profesinę kompetenciją 
apie ugdymo turinio planavimą ir organizavimą bei informacinių technologijų 
naudojimą.  
Kiekvienas mokytojas pasidalins bent viena idėja, ką panaudojo iš seminarų 
savo pamokose. 

Mokyklos vadovai ir 
metodikos grupių 
vadovai  

Visus metus 4-SMM 

3.1.3. Tarpmokykliniai mainai Bus organizuotos bent 2  išvykos.  
Ne mažiau kaip 50 % pedagogų dalyvaus šiuose susitikimuose, mokykloje bus 
įgyvendinta bent viena idėja, kilusi iš mainų. 

Mokyklos vadovai Vasario – birželio 
mėn.  

4-SMM 

3.1.4. Kolegialus mokymasis. Parengtas atvirų pamokų vedimo tvarkaraštis.  
Kiekvienas pedagogas per metus parodys bent po vieną atvirą pamoką, kuriose 
taikomos šiuolaikinio mokymo(si) paradigmos, kolega -  kolegai suteiks 
grįžtamąjį ryšį, išskirdami mokymosi paradigmos elementus.  

Metodikos grupių 
vadovai 

Visus metus   

3.1.5. Logopedo, tėvų (globėjų)  ir  pedagogų 
bendradarbiavimas.  

Logopedo veiklos planas. Paskaita/mokymai  tėvams/globėjams, pedagogams 
„Kaip tobulinti vaiko skaitymo įgūdžius?“  
Ne mažiau kaip 50 % mokinių  tėvų  teigia, jog gavo logopedo pagalbą.  

Logopedė  Birželio mėn.  4-SMM 

3.1.6. Socialinio pedagogo ir mokytojų bei 
tėvų bendradarbiavimas   

Parengtas socialinio pedagogo veiklos planas.  
Mokinių, gavusių socialinę pedagoginę pagalbą, dalis proc.  

Socialinė pedagogė  Visus metus  4-SMM 

3.1.7. Sveikatos priežiūros specialisto, 
pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas 

Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas. Per metus vykdoma ne mažiau 
kaip 3 veiklos, skirtos mokinių sveikatos ugdymui.  

Sveikatos priežiūros 
specialistė  

Visus metus 4-SMM 

3.1.8. Bibliotekininko ir mokytojų 
bendradarbiavimas 

Parengtas bibliotekos veiklos planas.  
Per metus mokyklos bibliotekoje vyksta 3-9 skaitymo skatinimo renginiai.  
Ne mažiau kaip 30% mokinių įtraukiami į bibliotekos organizuojamas 
skaitymo akcijas ir projektus.  
Bent 10 % dalykui skirtų pamokų mokytojai veda mokyklos bibliotekoje.  
Kiekvienas mokytojas per metus išbando ir metodikos grupėse praktiškai 
pristato bent po vieną skaitymo strategiją, kurią taiko pamokose.  

Bibliotekos vedėja  Visus metus 4-SMM 

3.1.9. Ugdymo karjerai specialisto, mokinių 
ir tėvų bendradarbiavimas  

Parengtas ugdymo karjerai veiklos planas.  
Per metus mokykloje vyksta 3-9 renginiai, skirti mokinių karjeros 
kompetencijų ugdymui.  
Ne mažiau kaip 50 % 8-10 kl. mokinių teigia, jog mokykloje sužino aiškią 
informaciją apie tolesnio mokymosi ir karjeros galimybes.  
Ne mažiau kaip 50 %  8-10kl. mokinių tėvų teigia, jog jų vaikai mokykloje 
sužino apie tolesnio mokymosi galimybes.  

Ugdymo karjerai 
specialistė 

Visus metus 4-SMM 
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3.1.10. Mokyklos veiklos stebėsena Ne mažiau kaip 90 % mokytojų, dalyvauja mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinime ir  geba mokyklos veiklą vertinti naudodamiesi IQES ONLINE 
platformą.  

Mokyklos vadovai Visus metus  
 

4-SMM 

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

3.2.1. Įsipareigoję vietos bendruomenei ir steigėjui. 
Mokyklos tinklaveikla (4.2.3.) 
 

Mokykla per metus pateikia ne mažiau kaip 3 straipsnius, skelbtus rajono, 
šalies spaudoje.  

Metodinės tarybos 
pirmininkė 

Visus metus 4-SMM 

Mokykla per metus parengia ne mažiau kaip 1 bendrą projektą su vietos 
bendruomene, buvusiais mokiniais.  

Mokyklos vadovai Visus metus  4-SMM 

3.2.2.Metodinė valanda „Neformaliojo vaikų 
švietimo pasiekimai“. 

Ne mažiau kaip 45 % mokinių dalyvauja ir laimi  mokyklos, rajojo, šalies 
olimpiadose, varžybose, konkursuose (gabių mokinių ugdymas) . 
Ne mažiau kaip 70 % mokinių pasirinks bent vieną neformaliojo vaikų 
švietimo programą mokykloje.  

Metodinės tarybos 
pirmininkė 

Visus metus 4-SMM 

3.2.3 Lyderystė ir įgalinanti vadyba. Mokyklos 
savivaldos institucijų plėtojimas ir įtraukimas į 
mokyklos valdymą. 

Parengtas mokinių savivaldos veiklos planas.  
Per metus mokykloje vyksta ne mažiau kaip 3 mokinių savivaldos  iniciatyvos.  

Mokinių savivaldos 
koordinatorius  

Visus metus 4-SMM 

Parengtas mokyklos tarybos veiklos planas.  
Per metus mokykloje mokyklos taryboje priimami 1-3 sprendimai. 

Mokyklos tarybos 
pirmininkė  

Visus metus 4-SMM 

3.2.3. Tėvų pedagoginis -psichologinis švietimas  Šviesti tėvus, padedant jiems geriau suprasti savo vaikus ir kuriant saugią, 
draugišką bendruomenę. 
Ne mažiau kaip 80 % tėvų teigia, jog yra įtraukiami į mokyklos gyvenimą.  

KV, PK, IS Visus metus 4-SMM 

PRITARTA 
Mokyklos tarybos posėdžio 2017-12-22 
protokoliniu nutarimu Nr. MT-4 
PRITARTA 
Mokytojų tarybos posėdžio 2017-12-22 
protokoliniu nutarimu Nr. PT-9 
 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2018-06-22  
Protokoliniu nutarimu Nr. MT-3 
 
SUDERINTA 
Mokytojų tarybos posėdžio 2018-08-31 
Protokoliniu nutarimu Nr. PT-5 

________________________________ 
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