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MAŽEIKIŲ RAJONO TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO 

 PAGRINDINĖS MOKYKLOS  VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.  

                                                 

                                                           I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 

2018 – 2019 mokslo metų veiklos planas (toliau – planas) rengiamas, 

atsižvelgus į 2017– 2018 m. m. mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas, 

2017– 2018 m. m. mokyklos veiklos programos analizę, švietimo būklę, 

bendruomenės poreikius. 

2. Planą rengė mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

3. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę, savivaldybės švietimo politiką, 

planuoti teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi 

poreikius, racionaliai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

4. Planas parengtas atsižvelgus į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus 2018-2019 mokslo metams veiklos prioritetus, mokyklos 

veiklos įsivertinimo duomenis  ir strateginį planą. 

5. Planą įgyvendins mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai bei Tirkšlių bendruomenės nariai. 

6. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM; 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; informacinės 

komunikacinės technologijos – IKT;, Mažeikių pedagogų švietimo centras – 

MŠC; Mažeikių pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT. 

7. Tirkšlių J. Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla rengia mėnesinius 

veiklos planus. 

  

II. VIZIJA 

 

Demokratiška, atvira, saugi pagrindinė mokykla, siekianti atsinaujinimo ir tobulėjimo, 

išsiskirianti pilietiškumo, etnokultūros, meninio-sportinio, kultūrinio-pažintinio ugdymo ir 

prevencine veikla. 

 

                             MISIJA 

 

Ugdyti pilietišką, dorą, išsilavinusią, kūrybingą, gebančią prisitaikyti prie ugdymo(si) 

kaitos asmenybę, mylinčią savo Tėvynę, puoselėjančią jos kultūrą, papročius ir tradicijas. 

                                                         

                                                                     VERTYBĖS 

 

Mokymasis ir kompetencijų ugdymas. 

Pilietiškumas ir bendrystė 

Tolerancija ir saugumas. 

Demokratiškumas ir lyderystė. 
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III. 2017-2018 M. M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

                   Klasių komplektų ir   mokinių skaičiaus pokytis per 3 paskutinius metus                                   

 

 

 

KLASĖ 

Mokslo metai 

2016-09-01 2017-09-01 2018-09-03 

Priešmokyklinė 

gr. 
7 6 15 

1 18 14 18 

2 25 16 15 

3 16 24 15 

4 24 16 23 

Iš viso 1-4: 90 76 71 

5 22 22 16 

6 27 20 24 

7 24 27 19 

8 27 24 28 

Iš viso 5-8: 100 93 87 

9 17 22 21 

10 14 14 21 

Iš viso 9-10 31 36 42 

Iš viso 

mokykloje: 

221 205 215 

Komplektai 
11  

komplektų 

11 

komplektų 

11 

komplektų 

 

          

1. MOKYTOJAI-IŠSILAVINIMAS-KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA 

 

 2016 2017 2018 

Iš viso pedagogų 34 35 33 

Mokytojų 1 2 - 

Vyr. mokytojų 22 22 23 

Mokytojų 

metodininkų 

10 10 10 

Neatestuotų 1 2 - 

Pagalbos specialistų 5 7 5 
                         

UGDYMO(SI) IR VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 2017-2018 M. M. 

 
Mokyklos prioritetai  2017–2018 m. m. buvo: siekti mokymo(si) kokybės, kiekvieno mokinio 

galimos aukščiausios pažangos. Kurti mokykloje saugią, patrauklią ir šiuolaikišką ugdymosi 

aplinką. Ugdyti  mokinių pilietiškumą, atsakingumą, kūrybiškumą. Mokykla kėlė sau tikslus  2017-

2018 m. m. gerinti ugdymo proceso ir  mokinių mokymo (si) kokybę bei pasiekimus, teikti 

mokiniams įvairiapusišką ugdymo (si) pagalbą. Stengėsi  kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir 

tradicijas. 
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Su mokyklos tikslais sietini uždaviniai ir kas buvo vykdoma 2017-2018 mokslo metais: 

 

1 Tikslas. Gerinti ugdymo proceso ir  mokinių mokymo(si) kokybę bei pasiekimus. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Sudaryti lygias ugdymosi 

galimybes įvairių gebėjimų 

mokiniams, siekiant jų 

individualios pažangos 

 

Vyko ugdymo(si) veiklų planavimas, uždavinių parinkimas 

pamokai, metodų numatymas, mokinių veiklos pagal gebėjimus, 

kriterinis vertinimas, pamokose kuriama palanki ugdymosi 

aplinka, pagal turimas galimybes  IT taikymas, dalykų temų 

integracija, KGR ir kt. 

1. Individualios pažangos planavimas mėnesiui, trimestrui, 

vertinimas ir jo aptarimas,  pažangumo stebėsena, sprendimų 

priėmimas su mokiniu, susitikimai su tėvais, jų informavimas ir 

sprendimų priėmimas. 

2. Darbo su gabiais mokiniais planavimas. 

3. Pagalbos mokiniams organizavimas.  Konsultacinių valandų 

skyrimas. Mokytojų pagalba mokiniams  mokantis savanorystės 

pagrindu. Pagalbos priežiūros specialistų veiklos (mokytojų 

padėjėjų, logopedo, spec. pedagogo, psichologo asistentės) 

4. Mokyklos veiklų įsivertinimas (rodiklis 2.3.1.„Mokymasis“ 

Mokytojai lankėsi  pas kolegas, pildė pamokų stebėjimo-

vertinimo protokolus. Domėjimasis pas kolegas rodikliu 2.3.1 – 

Mokymasis: tai savivaldumas, mokymosi socialumas“, pateiktos 

išvados aptartos tolimesnės veiklos dėl ugdymo gerinimo, veiklų 

pamokose, vertinimo, namų užduočių teikimo mokiniams 

tobulinimo. 

5. Vaiko gerovės komisijos veikla, siekiant mokinių pažangos, 

lankomumo, patyčių mažinimo, geros elgsenos ir bendravimo su 

kitais mokiniais, dalyvavimo mokyklos, bendruomenės, 

seniūnijos, rajono ir respublikos renginiuose.. 

  6. Motyvavimas dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

projektuose, varžybose, akcijose, dienose, minėjimuose ir kt.. 

7. Tyrimai „Mokymosi ir namų darbų krūvis, jo reguliavimas“, 

pagalba mokiniui, mokinių pažangos siekis, patyčių mastas 

mokykloje, mokinių saugumas namie ir ugdimosi aplinkoje ir kt. 

8. Tyrimas dėl 5 klasių mokinių ir naujai atvykusių į kitas klases 

adaptacijos. 

9. Naujovių ir gerosios patirties sklaida Metodinėje taryboje, 

metodinėse grupėse.. 

10. Integruotos pamokos. 

11. IKT taikymas ugdymo procese.  

12. Dalyvavimas diagnostinių 2 klasėje ir Nacionalinio mokinių 

pasiekimų (standartizuotų testų) įsivertinime ( 4, 6 ir 8 klasėse) 

13. Ruošimasis  PUP, naudojant įvairius pasiruošimo jiems 

šaltinius. 

14. Mokinio individualus ugdymas pagal jo gebėjimus, ugdymas 

grupėse, porose. 

15. 1-4 ir 5-10 klasėse skirtos pamokos mokinių poreikiams 

tenkinti - dalykų moduliams įgyvendinti visose klasėse 

16.. Konsultacinės pamokos mokinių pagalbai organizuoti. 

Bendradarbiavimas su mokiniu ir jų tėvais. 

17. IKT taikymas ugdymo procese.  



 4 

18. Konsultacinės dienos tėvams, susirinkimai. 

19. VGK pagalba dėl lankomumo ir pažangos. 

20. Klasių auklėtojų visapusiška pagalba mokiniui ir tėvams. 

21. Mokyklos veiklų įsivertinimas dėl ugdymo kokybės 

vertinimo, pagalbos mokiniams mokantis teikimo, socialumo, 

savivaldumo ir kt. 

2. Atnaujinti, keisti, kurti, 

panaudoti šiuolaikiškas 

palankias ugdymosi aplinkas, 

būdus ir metodus 

1. Atnaujinta dalis IT informacinių technologijų ir dalykų 

kabintuose (kompiuteriai, padidintas vietų skaičius internetinei 

prieigai kabinetuose, atnaujinta dalis kompiuterinės įrangos 

skaitykloje, bibliotekoje.) 

2. Įrengti stabilūs projektoriai aktų salėje, pradinių klasių 

viename kabinete, technologijų kabinete, fizikos-chemijos 

kabinete (dirbtuvėse) 

3. Kuriamos atskiros aplinkos logopedo, soc. pedagogo, 

psichologo veikloms vykdyti. 

4. Logopedo pratybos vykdomos grupėms ir individualiai 1-4 

klasių mokiniams, psichologo logopedo, soc. pedagogo 

individuali ir grupinė pagalba. 

5. Mokytojų vykdytos edukacinės išvykos, programos jose 

mokiniams. 

 6. Mokytojų konsultacijos savonorystės  pagrindu. 

 7. Klasių mokinių mokymosi stilių nustatymas ir mokymosi 

individualizavimas pagal juos. 

8. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokose, jų 

stebėjimas ir aptarimas su mokytojais. 

9.  Prevenciniai renginiai: konkursai, varžytuvės, varžybos, filmų 

peržiūros, projektai, mokinių švietimas sveikos gyvensenos 

klausimais ir kt. 

10. Tėvų ir mokytojų, pagalbos specialistų bendradarbiavimas 

(konsultacinės dienos, susirinkimai, informacijos pateikimas 

raštu ir žodžiu ir kt), vykimas į šeimas, tėvų švietimas ir 

informavimas. 

11. Mokytojų padėjėjų individuali ir grupinė pagalba mokiniams 

ir kt. 

12. Dalinai atnaujintos mokyklos erdvės, mokomieji kabinetai, 

koridoriai, ugdymo(si) įrenginiai. 

3.Sudaryti lygias galimybes 

mokiniams aktyviai dalyvauti 

įvairiose ugdymo(si) veiklose 

1. Dalyvavimas olimpiadose, projektuose, konkursuose, 

varžybose, edukacinėse programose, išvykose, renginiuose ir kt. 

2.Mokiniams buvo suteiktos galimybės rinktis pagal jų poreikius 

neformaliojo ugdymo veiklas ir jose dalyvauti. Gausu šokio ir 

sporto būrelių dalyvių, šaulių, kas stiprina mokinių sveikatą, 

skatina judėjimą.  

3. Mokiniai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono, apskrities 

respublikos konkursuose, olimpiadose, šventėse, parodose, 

išvykose, ekskursijose, žygiuose, minėjimuose, stovyklose ir kt., 

jiems talkino tėvai. Užsiėmimai vyko ne tik mokykloje bet ir 

kitose aplinkose: muziejuose, dvaruose, edukacinėse išvykose, 

ekskursijose, miške, parke, mokyklos skaitykloje, bibliotekoje, 

mieste, kaime, pušyne, mokyklos erdvėse tiek vidaus, tiek lauko 

ir kt. 

4. Ugdymas vyko bendradarbiaujant ir pagal IQES online 

sistemos siūlomus ugdymo bendradarbiaujant modelio būdus.  
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5. Ugdymo bendradarbiaujant taikymas pamokose ir renginiuose 

aptartas metodinėse grupėse. 

6. Bendradarbiavimo būdų taikymas pamokose, neformaliojo 

 ugdymo veiklose, pailgintos dienos grupėje. 

7. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas vyko įvairiose ugdymo(si) 

srityse, dalyvaujant projektuose, varžybose, koncertuose, 

minėjimuose, žygiuose ir pn... 

4. Siekti  gilesnio mokyklos 

bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais, socialiniais partneriais. 

1. Vyko nepamokinės veiklos:  

mokinių tėvų susirinkimai,  

popietės, projektai,  šventės,  

edukacinės programos, 

 išvykos, ekskursijos, susitikimai, žygiai, minėjimai, varžybos, 

sveikatingumo dienos ir kt. 

2. Konsultacinės dienos tėvams. 

3. Savaitės „Mokinys-tėvai-mokytojas“ 

4. Atvirų durų dienos tėvams klasėse. 

5. Visuotinė ugdymo karjerai diena tėvų darbovietėse, kitose 

profesijų mokyklose, susitikimai su jų atstovais, pristatymai ir kt. 

5. Mokiniai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono, apskrities 

respublikos konkursuose, šventėse, projektuose, parodose, 

išvykose, žygiuose, minėjimuose, stovyklose ir kt., jiems talkino 

tėvai. 

 

 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI REZULTATAI: 2017-2018 m. m. 

 

Analizuojant 2017–2018 m. m. mokyklos ugdymo veiklų įgyvendinimą mokykloje remtasi pradinių 

klasių mokytojų metodinės grupės posėdžių nutarimais, pažangumo ir lankomumo ataskaitomis, 

vidaus veiklų vertinimo išvadomis, NMPP rezultatais,  ir siūlymais. 

 

SSGG ANALIZĖ PRADINĖSE KLASĖSE 

 

Stipriosios pusės 

 

1. Pakankamas dėmesys mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimui ir ryšiui su tėvais. 

2. Mokinių individualios pažangos ir pasiekimų 

vertinimas ir įsivertinimas;  

3. Mokinių pasiekimų gerinimas ir individualios 

pagalbos mokiniui teikimas; 

4. Mokinių NMPP pasiekimų vertinimas, 

pažangos matavimas ir fiksavimas. 

5. Konsultacinių valandų skyrimas gabių ir 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

ugdymuisi; 

6. Vaiko gerovės komisijos ir komandinis 

pagalbos mokiniui specialistų darbas; 

7. Netradicinių ugdymosi dienų organizavimas. 

8.Ryšys su  rajono PPT, Tirkšlių kultūros centru 

Silpnosios pusės 

 

 1. Nepakankamas kiekis šiuolaikinių IT 

priemonių turėjimas ir naudojimas ugdymo 

procese. 

2. Gabių mokinių ugdymas; 

3. 2 ir 4 klasių mokinių raštingumo 

kompetencijos stoka; 

4.  Mokinių, turinčių aukštesniuosius gebėjimus, 

kūrybinių ir mąstymo kompetencijų plėtojimo 

stoka ; 

5. Kabinetų aprūpinimas šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis. 
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ir seniūnija, rajono mokyklomis, savivaldybe ir 

kt. 

8. Pailgintos dienos grupės darbo organizavimas 

mokykloje. 

9. Mokinių dalyvavimas olimpiadose, 

edukacinėse programose, varžybose, 

konkursuose, įvairiuose renginiuose , išvykose ir 

kt. 

10. Bendrųjų kompetencijų, gyvenimo ir 

socialinių įgūdžių programų integravimas į 

ugdymo turinį 

Galimybės 

 

1. Konsultacinių valandų skyrimas gabių ir 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymui; 

2. Individualus mokinio pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, jo ugdymosi veiklos aptarimas su 

tėvais ir tolimesnės pagalbos numatymas. 

 3. Pagalbos mokiniui specialistų mokymosi 

pagalbos teikimas: logopedo, soc. pedagogo, 

sveikatos priežiūros specialisto, psichologo 

asistento, mokytojo padėjėjo ir klases auklėtojo. 

4.„Antro žingsnio“ programos įgyvendinimas. 

5. Neformalaus švietimo valandų panaudojimas 

pagal mokinių poreikius ir gebėjimus. 

6.Mokinių  aprūpinimas vadovėliais, pratybų 

įsigijimas tėvų lėšomis. 

 7.Kabinetų aprūpinimas  nauja IT įranga. 

8. Mokyklos lėšų tikslingas panaudojimas 

edukacinėms programoms vykdyti. 

 

Grėsmės 

  

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas klasėse; 

2. Mokinių motyvavimas skaitymui, pažinimui 

3. Nepakankamai  lėšų šiuolaikinei mokymosi 

priemonių įrangai įsigyti. 

4. Neatnaujinta sporto salė, aikštynas, trūksta 

lėšų stadiono atbaujinimui, jo sutvarkymui. 

5. Didelės transporto išlaidos, vykstant su 

vaikais į pažintines, edukacines ekskursijas. 

6. Dalies tėvų nepakankamas dėmesys vaikui, 

mažas bendradarbiavimas su mokykla. 

 

     2017–2018 m. m. metinis mokinių pažangumas I-IV ir V -X klasėse 

 

Klasės Mokinių 

sk. 

                                 Mokosi (vidurkis) Pažangumas, 

(proc.) 

 

100% 

10–9 

aukšt.l. 

8–7 

pagr.l. 

6–4 

pat.l. 

3-1, 

neįsk, 

neat. 

nepat.l. 

1–4 71 6 39 26 - 100 % 

5–10 127 4 53 69 1 97,6% 

 

         Mokytojas analizavo savo mokomojo dalyko kiekvieno mokinio rezultatus, aptarė veiklas 

individualiai su mokiniu,  tėvais, rezultatus pristatė dalykų metodinėse grupėse.  Stengėmės, kad 

būtų laiku sprendžiamos  mokinių pažangumo ir lankomumo problemos, pusmečių rezultatai 

aptariami Mokytojų taryboje, klasių susirinkimuose su mokiniais, su mokiniu ir tėvais, 

individualiai. Ugdymosi pasiekimai per trimestrus buvo analizuojami mokytojų tarybos posėdžiuose 
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pagal pateiktas suvestines, stebėtas mokytojų pamokas, atliktus tyrimus, vidaus įsivertinimo 

apklausas Iqes online sistemoje ir kt. 

         Siekiame, kad  mokiniai ir juos mokę mokytojai, pasiekę geriausių rezultatų, būtų apdovanoti 

padėkos raštais, organizuota išvyka ū Kamanų rezervatą, tėvai pagerbti Padėkos tėvams ir 

mokiniams organizuotoje šventėje. 

         Mokyklos 2, 4, 6 ir 8  klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame  mokinių pasiekimų 

patikrinime. Rezultatai buvo analizuojami  individualiai, taip pat atlikta lyginamoji analizė, aptarta 

metodinėse grupėse, Mokytojų tarybos posėdyje pavaduotoja ugdymui pristatė rezultatus, juos 

lygino su praėjusių metų rezultatais, teikė išvadas, kvietį mokytojus analizuotis mokinių rezultatus, 

darytis išvadas ir su mokiniais siekti geresnių ugdimosi pasiekimų. Aptarti rezultatai tėvų 

susirinkimuose, su mokytojais dalykininkais, metodinėse grupėse 

 Mokykla įsivertino savo ugdymosi vertinimą apklausdama mokinius, jų tėvus, 

mokytojus Iqes online sistemoje. Mokinių išvados teikia manyti, jog mažai dar dėmesio 

individualiems mokinių gebėjimams lavinti skiriama pamokose, mažai gauna pasirenkamų 

užduočių, mažokai dirba su draugu, mažai taiko mokytojai bendradarbiavimo pedagogikos 

principus, mažai namų darbų skiriama, kuriuos galėtų atlikti su draugu ar draugais,. Namų darbų 

krūvis mokinių įvertintas kaip nedidelis 85 % mokinių, 68 % teigia, kad jie pamokų metu gali 

pasirinkti kiek jie sugebės atlikti pratimų, išmokti žodžių ir pan. 79% mokinių pasisako, jog 

mokytojai informuoja jų tėvus kaip jiems sekasi mokykloje. Tik 42% apklaustųjų teigia, jog 

mokytojai pamokų metu skiria jiems skirtingas užduotis, kad praplečia ar susiaurina užduotis –

teigia 74% mokinių. Teiginys, jog rašomi kontroliniai darbai tą pačią dieną keli, neįtikina, nes tai 

matau pagal Tamo dienyną, jog tą pačią dieną nesidubliuoja, tam skelbiami kontrolinių grafikai, 

derinami tarpusavyje ir tą dieną yra tik po vieną fiksuotą kontrolinį (vykdžiau tyrimą Tamo 

dienyne, trimestrais) Mokytojams derėtų priminti mokiniams ką jie rašo, ar savarankišką, ar 

apklausą vykdo raštu, kiek tai minučių truks, ar tiesiog tai yra kontrolinis darbas. Reikia tai 

išaiškinti, jog nebūtų nežinojimo. Apie kontrolinį privalu pranešti prieš savaitę, arba priminti apie 

kontrolinių darbų skelbiamą grafiką, kad pasižiūrėtų. 

Išvada viena, turime tobulinti pamoką, daugiau dėmesio skirti jos pasiruošimui, peržiūrėti 

mokymo(si) būdus, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymosi turinį, uždavinius, metodus, siekti 

individualių mokinių gebėjimų, peržiūrėti vertinimą, jo kriterijus. Kurti mokymosi aplinkas, kad jos 

būtų patrauklios mokiniams, pamokas vesti visur: lauke, įstaigose, pušyne, muziejuose, tėvų 

darbovietėse, išvykose, ekskursijose ir pan. Siekti dar didesnės mokymosi motyvacijos, skatinti 

mokinius ugdytis įvairiose aplinkose, jausti pareigą mokytis, siekti didesnio bendravimo ir 

bendradarbiavimo su mokinių tėvais.    

  

Pradinio ugdymo 4 klasių  NMPP vertinimas: 

 

Dalykas/ 

Įvertinimas  
klasė A PG P Np 

Lietuvių k. 

rašymas 

 

4 1 

7,1 % 

8 

57,1 % 

5 

35,7 % 

 

0  

Lietuvių k. 

Skaitymas 

 

4 

 

2 

13,3 % 

5 

33,3 %   

8 

53,3% 

 

0 

 

Matematika 

% 

4 

 

6 

40 % 

8 

53,3 % 

1 

6,7 % 

 

 

0 

 

Pasaulio 

pažinimas 
4 

 

6 

40 % 

4 

26,7 % 

5 

33,3 %  

 

0  
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Pagrindinio ugdymo 6 klasės mokinių  NMPP vertinimas: 

         

Dalykas/ 

Įvertinimas  
klasė A PG P Np 

Lietuvių k. 

rašymas 

 

6 0  12 

60  % 

7 

35 % 

1 

5,0% 

 

Lietuvių k. 

Skaitymas 

 

6 

 

3 

15 % 

13 

65 %   

4 

20 % 

 

0 

 

Matematika 

% 

6 

 

0 13 

68,4 % 

6 

31,6 % 

 

 

0 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo 8 klasės mokinių NMPP vertinimas: 

 

Dalykas/ 

Įvertinimas  
klasė A PG P Np  

Lietuvių k. 

rašymas 

 

8 0 % 10 

43,5 % 

7 

30,4 % 

6 

26,1 

% 

 

Lietuvių k. 

Skaitymas 

 

8 

 

5  

23,8 % 

8 

38,1 % 

8 

38,1 % 

0  

Matematika 

 
8 

  

 

1 

4,5 % 

6 

27,3 % 

15 

68,2 % 

-  

Socialiniai 

mokslai 
8 

 

 

1 

4,3%  

19 

82,6 %  

3 

13 % 

0  

Gamtos 

mokslai 
8  

 

3  

13% 

 

17 

17,8 % 

3 

13% 

 

2 

7,4 % 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai 10 klasėje (13 mokinių) 

 

 
Dalykas/ 

Įvertinimas  
10 9 8 7 6 5 4 3 Nepatenk. 

Lietuvių k. 

 
- - 1 2 2 5 3 - - 

Matematika 

 
- - - - 2 1 10 - - 

 

  Siekėme, kad mokinių pasiekimų lyginamąją analizę atliktų kiekvienas mokytojas, pasidalintų 

patirtimi metodinėse grupėse. Mokinių pasiekimų rezultatai aptarti su mokytojais, tėvų susirinkime, 

aptariant tolimesnį mokymąsi.  
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         Tolimesnė 2017-2018 m. m. dešimtokų veikla: 

 

Studijuoja  Mokosi  Mažeikių 

gimnazijose: 

Mokosi 

profesinėse 

technikos, verslo 

ir paslaugų 

mokyklose: 

Dirba 

Skaičius 

 

- 12 1  

Proc. - 93 % 7 % 

  

          Mokytojai analizavosi kiekvieno mokinio PUP rezultatus, atlikinėjo dalykų pasiekimų 

analizę, darė išvadas metodinėse dalykų grupėse ir jas siūloma panaudoti planuojant metodines 

veiklas. Numatyti mokinių dalykų ugdymo veiklų gerinimą, iš anksto su mokiniais aptarti 

vertinimą, jų siekius, padėti tobulinti jų žinias ir gebėjimus, Planuoti darbą su gabiais, per jų veiklas 

tobulinti gebėjimus pamokose ir per dalykų modulių pamokas bei neformalųjį ugdymą. 

Mokytojams patiems privalu tobulinti profesines kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės, 

rezultatyvios, modernios pamokos planavimo bei individualios mokinių pažangos stebėjimo, 

pokyčių fiksavimo bei pasiekimų vertinimo integralumo pamokose praktikai. Mokytojams  reikia 

plėtoti gebėjimus planuoti pamoką, modeliuoti jos struktūrą. Formuluoti mokymosi uždavinius, 

atrodo, gebame,  formuluoti vertinimo/ įsivertinimo kriterijus ir numatyti refleksijas daugelis 

gebame, bet vis dar ir mokomės, praktikuojamės. Vis dar mokytojams būtina gilinti gebėjimus 

stebėti individualią mokinių pažangą, ją fiksuoti bei analizuoti pokyčius, siekiant ugdymo kokybės 

ir mokinių geresnių mokymo(si) rezultatų. 

Mokykla paskutiniu metu įsigijo naujos kompiuterinės technikos, įsigijo projektorių. 

Manykim, kad daugiau IT atsiras ugdymo procese, daugiau vaizdumo, modernumo. Dalykų 

mokytojai, planuodami kitų metų ugdymo turinį, turėtų apgalvoti, kaip metų pamokų ilgalaikiuose 

planuose atspindėti naujausius modernios pamokos reikalavimus, pagrindinį dėmesį skiriant 

pasiekimų vertinimo pamokose praktikai,  individualiai mokinių pažangai, kaip ją fiksuoti bei 

analizuoti vykstančius pokyčius vaikų mokyme(si). 

         Mokiniai 2017-2018 m. m. aktyviai dalyvavo mokyklos, rajono, respublikos olimpiadose, 

konkursuose, varžybose ir užėmė  prizines vietas, apdovanoti Švietimo skyriaus, kitų mokyklų, 

savivaldybės įstaigų ir kitų rajonų savivaldybės  diplomais, padėkos raštais. 

 

Renginio 

pavadinimas 

Mokinio 

vardas, 

pavardė 

Klasė Užimta 

vieta 

Mokytojo vardas,  

pavardė, el.p. 

1. Rajono 

netradicinės 

sportinės trikovės 

varžybos „Jėga, 

valia, ištvermė“ 

Gabrielius 

Tenys  

Julius 

Jankauskas  

Rimantė 

Grabažytė  

Armandas 

Milieška  

Aleksandra 

Sakalauskaitė 

Ugnė Toliautaitė  

7-8 III  v. 

rajone 

Renoldas Džiaugys 

renoldasd@gmail.com 

 

Rolandas Volkovas 

volkovasrolandas@gmail.com 

 

2. Rajono 1-4 

klasių mokinių 

varžybos 

Justas 

Gintauskas 

Evelina 

2-4  I vieta 

rajone 

Rasa Eišmontienė 

erasa26@gmail.com 

mailto:volkovasrolandas@gmail.com
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„Šviesoforas“ Gedrimaitė 

Deimantė 

Jokūbaitė 

Goda 

Kaminskaitė 

3. Rajoninis 

teisinių žinių 

konkursas 

„Temidė“ 

Eimantas 

Strazdinis 

Ema 

Gapševičiūtė 

Kamilė 

Ąžuolaitė 

Reda Vilkaitė 

9 III vieta Silva Jaugienė 

silvajaugiene@gmail.com 

4. Rajoninė 

mokinių 

technologijų 

 Olimpiada 
,,Šimtas ateities 

ženklų 

Lietuvai‘‘(turizmo 

ir mitybos kūrybinė 

veiklos grupė) 

Justina Liutkutė 8 II vieta pundzieneregina@gmail.com 

5. Rajoninė  5-7 

klasių mokinių 

dailės olimpiada 

Julita 

Grubliauskaitė 

6 I vieta Edita Baltrušaitienė 

editux.balt@gmail.com 

6. Rajoninis 

Lietuvos mokinių, 

mokytojų ir 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

konkursas 

„Sveikuolių 

sveikuoliai“ 

 

Eimantas 

Budginas 

Armandas 

Mileška 

Julius Jauga 

Aleksandra 

Sakalauskaitė 

Ugnė Toliautaitė 

7-8 

klasė 

 

 

 

7-8 

klasė 

II vieta 

 

 

 

II vieta 

Vilma Pocevičienė 

vilmap47@gmail.com 

 

 

Santa Vaičiuvienė 

 

 

7. Žemaitijos šaulių  

turnyras ,,Žiemos 

snaigė 2017“. 

Šaudymo 

varžybos.  

Renata 

Montvydaitė  

8 I vieta Stasys Pauliukas 

stasyspauliukas@gmail.com 

8. Respublikinis 

jaunųjų šaulių 

sąskrydis Mažeikių 

Gabijos 

gimnazijoje (Rankų 

lenkimo rungtis).  

Rimantė 

Grabažytė 

8 I vieta Stasys Pauliukas 

stasyspauliukas@gmail.com 

9. Žemaitijos 

jaunųjų šaulių 

stovykloje „Su 

jaunąja Lietuvos 

širdim“ Tirkšliuose. 

(futbolo turnyras) 

Tirkšlių jaunųjų 

šaulių komanda   

5-8 II vieta Stasys Pauliukas 

stasyspauliukas@gmail.com 

10. Žemaitijos 

jaunųjų šaulių 

Tirkšlių jaunųjų 

šaulių komanda   

5-8 III vieta Stasys Pauliukas 

stasyspauliukas@gmail.com 

mailto:pundzieneregina@gmail.com
mailto:stasyspauliukas@gmail.com
mailto:stasyspauliukas@gmail.com
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stovykloje 

Viekšnių 

gimnazijoje. 

(Šaulių estafetės) 

11. Žemaitijos 

jaunųjų šaulių 

stovykloje 

Židikuose (Virvės 

traukimo) 

Tirkšlių jaunųjų 

šaulių komanda   

5-8 II vieta Stasys Pauliukas 

stasyspauliukas@gmail.com 

12. Žemaitijos 

jaunųjų šaulių 

orientacinės 

varžybos Sedoje. 

Tirkšlių jaunųjų 

šaulių komanda   

5-8 I vieta Stasys Pauliukas 

stasyspauliukas@gmail.com 

13. Tarptautinis 

edukacinis 

matematikos 

konkursas 

„Olympis-2018“,  

Tarptautinis 

konkursas 

Matematikos 

„Kengūra“ 

Aurelijus 

Lukšas 

7 III laipsnio 

diplomas 

 

 

5 vieta 

rajone 

Gražina Mišutienė 

 

grazinamisutiene@gmail.com 

14. Edukacinis 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

konkursas 

„Olympis-2018“ 

Aleksandra 

Sakalauskaitė 

7 I laipsnio 

diplomas 

Nijolė Songailienė 

 

nijolesongaile@gmail.com 

15. Edukacinis 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

konkursas 

„Olympis-2018“ 

Ugnė Toliautaitė 7 II laipsnio 

diplomas 

Nijolė Songailienė 

nijolesongaile@gmail.com 

16. Edukacinis 

lietuvių kalbos  ir 

literatūros 

konkursas 

„Olympis-2018“ 

Justina Liutkutė 8 III laipsnio 

diplomas 

Nijolė Songailienė 

nijolesongaile@gmail.com 

17. Tarptautinis 

edukacinis 

matematikos 

konkursas 

„Olympis-2018“ 

Mantvydas 

Gabalis 

 

Fausta 

Grubliauskaitė 

1 

 

 

1 

I laipsnio 

diplomas 

 

II laipsnio 

diplomas 

 

Rasa Eišmontienė 

erasa26@gmail.com 

18. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ 

Augustė 

Česnauskaitė 

4 Vertimo 

nugalėtoja 

Ilona Šakinienė 

19. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ Deividas Dargis 

5 Vertimo 

nugalėtojas 

Daiva Varapnickienė 

20. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ 

Domantas 

Narmontas 

4 Vertimo 

nugalėtojas 

Ilona Šakinienė 

21. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ 

Dovydas 

Ploščiauskas 

7 Vertimo 

nugalėtojas 

Albina Liutkuvienė 

22. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ Erikas 
5 Vertimo Daiva Varapnickienė 

mailto:stasyspauliukas@gmail.com
mailto:stasyspauliukas@gmail.com
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Balčiauskas nugalėtojas 

23. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ Viltė Budvytytė 

5 Vertimo 

nugalėtoja 

Ilona Šakinienė 

24. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ 

Vitalijus 

Banuškevičius 

5 Vertimo 

nugalėtojas 

Albina Liutkuvienė 

25. Projektas „TAVO 

ŽVILGSNIS 2018“ 

Aleksandra 

Sakalauskaitė 

7 Vertimo 

nugalėtoja 

Irena Klemenienė 

26. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ 

Airidas 

Malinauskas 

 

 

7 

Rusų k 

Oranžinės 

Kengūros 

diplomas 

Irena Klemenienė 

27. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ 

Aleksandra 

Sakalauskaitė 

 

7 

Rusų k. 

Sidabrinės 

Kengūros 

diplomas 

Irena Klemenienė 

28. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ 

Markas 

Rankauskas 

 

7 

Rusų k. 

Auksinės 

Kengūros 

diplomas 

Irena Klemenienė 

29. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ 

Austėja 

Budreckaitė 

 

8 

Anglų k. 

Oranžinės 

Kengūros 

diplomas 

Daiva Varapnickienė 

30. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ 

Aurelijus 

Lukšas 

 

7 

Sidabrinės 

Kengūros 

diplomas 

Daiva Varapnickienė 

31. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ 

Violeta 

Rankauskaitė 

 

10 

Rusų k. 

Auksinės 

Kengūros 

diplomas 

Irena Klemenienė 

32. „KALBŲ 

KENGŪRA 2018“ Julius Jauga 

7 Anglų k. 

Auksinės 

Kengūros 

diplomas 

Albina Liutkuvienė 

 

         Pagal mokyklos skatinimo sistemą, mokiniai ir juos ruošę mokytojai, aktyviai dalyvavę 

mokyklos, rajono renginiuose apdovanoti mokyklos diplomais, padėkos raštais. Jiems organizuota 

pažintinė ekskursija. 

 Pagrindinis veiklų tikslas buvo siekti mokymo(si) kokybės, matuoti mokinių pažangą, 

siekti kiekvieno mokinio pažangos, gerinti pasiekimus, tobulinti ugdymosi aplinkas, siekti 

mokymosi gerovės ir mokinių sveikatos, siekti mokyklos aprūpinimo šiuolaikiškais ugdymo (si) 

ištekliais. Metodinių grupių veiklos tam ir buvo nukreiptos, kad siektume geresnių pasiekimų su 

mokiniais. Mokytojų grupės planavo bendravimą ir bendradarbiavimą su kolegomis, kolegialaus 

ryšio diegimą mokykloje, įsivertinimą, dalykinius renginius, projektus, integracines pamokas, IT 

naudojimą pamokose, metodinių naujovių sklaidą, dalijimąsi gerąja patirtimi, mokinių ruošimą 

olimpiadoms, konkursams, varžyboms, užklasinėms veikloms ir kt.  

 Mokytojai keitė ugdymosi aplinkas, pamokos vyko mokykloje, skaitykloje, 

bibliotekoje, valgykloje, lauke, pušyne, gamtoje, muziejuose, kitose ugdymo įstaigose, dvaruose, 

nevirtualioje ir virtualioje aplinkoje. Planuotos edukacinės išvykos pradinių klasių ir kitų klasių 

mokiniams, dalyvauta eilėj etnokultūrinių edukacinių programų. Mokiniai vyksta į kitas mokyklas, 

rodo savo gebėjimus, dalyvauja konkursuose, programose, varžybose, projektuose, žygiuose ir kt.. 

Dalykų modulių pamokos buvo siejamos su tiriamąja veikla, aplinkos pažinimu, taip pat 
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sustandartizuotų testų užduotimis. Iš lietuvių kalbos dalyko buvo mokomasi praktinių kalbos 

struktūrų taikymo, dėmesys raštingumo gerinimui, individualiai veiklai, pažangai, buvo mokomasi 

kurti tekstą, suvokti rašytinį tekstą, redaguoti, taisyti sukurtus tekstus ir pan. bei kt.  

Daug buvo mokinių veiklos, renginių mokiniams, akcijų, konkursų, dalykininkų 

savaitės, projektai, varžybos, bendravimas su kolegomis iš kitų mokyklų ir vykimas pas juos. 

Šauliai bendravo su daugelio mokyklų šauliais, dalyvavo varžybose, žygiuose, akcijose 

minėjimuose, jauno žmogaus pilietiškumo, ištvermės, sveikatos, valios, pareigos jausmo ugdymas 

klasės vadovų metodinės grupės organizuojamose veiklose 

Dalyvavome mokyklos veiklų įsivertinime: Mokyklos veiklų įsivertinimo rodiklis 

2.3.1.„Mokymasis“ Mokytojai lankėsi  pas kolegas, pildė pamokų stebėjimo-vertinimo protokolus. 

Domėjosi, stebėjo pas kolegas (rodikliu 2.3.1) – mokymusi, savivaldumu, mokymosi 

konstruktyvumu, mokymosi socialumu. Mokytojai atsakė į anketas, apklausose dalyvavo mokinių 

tėvai IQES sistemoje. Susipažinę su  su išvadomis, vertinimais matome, jog turime tobulinti savo 

pamokose mokinių mokymąsi, ugdyti jų savarankiškumą, savivaldumą, socialumą, diegti 

naujausius metodus, pamokos metu skirti skirtingas užduotis pagal jų gebėjimus, diferencijuoti 

veiklas, individualizuoti ugdymosi turinį, leisti pasirinkti užduoties atlikimo būdus ar žodžiu, ar 

raštu, peržiūrėti savarankiškus ir kontrolinius darbus, supažindinti mokinius, kas ir kada bus 

rašoma, leisti pasirinkti kiek gali išmokti per pamoką žodžių ar struktūrų pagal savo gebėjimus, 

gerinti išteklius ir pasinaudoti pamokose turimais ištekliais, permąstyti namų darbų užduotis, jų 

reikšmingumą ir naudingumą, užduotus darbus patikrinti ar atliko ir kaip, įvertinti mokinių 

mokymosi krūvį mokykloje ir namuose, stebėti, matuoti, vertinti individualią mokinio pažangą, ją 

aptarti su mokiniu, kartu su tėvais,  planuoti pažangos siekį ir jos siekti. 

PUP rezultatai iš lietuvių kalbos ir matematikos: šiemet nėra nepatenkinamai 

besimokančių, kitaip šiemet mokiniai atsiskaitinėjo lietuvių kalbos viešąjį kalbėjimą - ugdymo 

proceso metu. Visi atsiskaitė, kam pavyko geriau, kam prasčiau, bet atsiskaitė laiku. Klasė nedidelė 

ir mokiniai, besimokantys dauguma tik patenkinamai, aukštų rezultatų nesiekė ir per PUP. Tėvai 

mažai domėjosi savo vaikų rezultatais, mažai bendravo ir su klasės auklėtoju ir su dalykininkais. 

Mokytojai dalyvavo mokymosi seminaruose, kaip tobulinti mokiniu ugdymąsi. 

Seminarų medžiagos sklaida vyko metodinės tarybos susirinkimuose. Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

sklaida taikoma mokytojų metodinėse dalykų grupėse. Naudojamasi NMPP testų atlikimo vertinimo 

ataskaitomis. Jos aptartos su mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais. Nagrinėtos metodinėse 

grupėse, padarytos išvados leis gerinti ugdymo kokybę, tobulinti atskirų dalykų temų mokymą(si), 

mokinių rezultatų siekti, juos gerinti..      

Suorganizuoti būsimų pirmokų tėvų mokymai „Tėvų bendravimas su vaikais 

ruošiantis naujam etapui – mokyklai“.  

       Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymo programose 

(konferencijose, dalykų nuotolinėse pamokose, diskusijose, stebėjo Mokytojo TV ir aptarinėjo 

grupėse jiems rūpimus su ugdymu susietus klausimus). 

         Mokykla yra miestelio švietimo ir kultūros židinio dalis: mokiniai ir mokytojai yra daugelio 

renginių dalyviai ir žiūrovai, kartu kuria ir puoselėja miestelio tradicijas, palaiko glaudžius ryšius su  

Tirkšlių bendruomene ir seniūnija, biblioteka, bažnyčia. Vykdėme bendrus projektus, akcijas, 

renginius, minėjimus, puoselėjom etnokultūrą, lietuviškas tradicijas vesdami ir dalyvaudami 

kalendorinių švenčių minėjimuose, koncertuose, dienose, akcijose. Bendradarbiaujama su 

seniūnijos ir Mažeikių rajono mokyklomis, Sedos, Židikų, Viekšnių,  M. Račkausko gimnazijomis, 

Kalnėnų, Senamiesčio pagrindinėmis, rajono pradinėmis mokyklomis. 

         Mokykloje buvo vykdomos prevencinės programos, kuriose dalyvavo visi mokyklos mokiniai. 

Tai Smurto ir patyčių  prevencijos įgyvendinimo  programa priešmokyklinėje grupėje: „Zipio 

draugai“ (VŠĮ „Vaiko labui“ prevencinė programa) 1–4 klasėse – prevencinė „Antras žingsnis“ 

programa, 5–10 klasėse – Smurto ir patyčių prevencinė programa  „Socialinių ir gyvenimo įgūdžių 

mokymas“. 

VGK narai kartu su Mokinių taryba vykdė Saugaus eismo akciją 1 -10  klasių 

mokiniams „Būk saugus kelyje į mokyklą”, akciją „Nevėluok!“ Tolerancijos dieną organizavome 
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akcija „Rūkymui – ne!“, nes turime mokinių, piktnaudžiaujančių rūkymu. Vykdėme smurto, 

patyčių, savižudybių, ŽIV/AIDS prevenciją, minėjome  pasaulinę „AIDS dieną“ , susitikome su 

Telšių vyskupijos atstovu prevenciniam pokalbiui-paskaitai, atvirame pabendravime šia tema su 

mokiniais. Stebėjome ir aptarėme su mokiniai filmus, informaciją, organizavome protmūšius 

sveikatos tausojimo temomis. Čia labai talkino sveikatos priežiūros specialistė Santa Vaičiuvienė. Ji 

vykdė eilę renginių, susitikimų, vykdė „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ 

prevencijos programą klasėse, klasių valandėlių metu, kvietė specialistus, kurie vykdė mokinių 

švietimą bendrai ir atskirai berniukams ir mergaitėms.  Programa integruota į dalykų programas, 

sveikatos priežiūros, neformaliojo ugdymo veiklas. Buvo organizuoti bendruomenės renginiai, 

gerinantys mikroklimatą( šventės, išvykos, kultūriniai renginiai, parodos, ekskursijos, akcijas ir kt.) 

Vyko veiksmo savaitė „Be patyčių“, kurioje dalyvavo visos klasės. Organizuoti renginiai 

paskirstytos dienos veikloms. Dalyvauta rajono, respublikos, seniūnijos skelbtuose konkursuose, 

sveikatą atspindinčia tematika. Rajoninio Lietuvos mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros 

specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ užimta II vieta. 

 Parengti ir pateikti pristatymai apie studijų  programas, organizuoti susitikimai, 

išvykos į kitas ugdymo įstaigas 9-10 klasių mokiniams, ypač išvykos į profesines mokyklas 

Mažeikių, Viekšnių skyrius. Mokykloje lankėsi keleto mokyklų atstovai, kurie supažindino 9-10 

klasių mokinius su karjeros ugdymo programomis. 

 Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje 2017-2018 m.m. 

mokėsi 30 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių: (Bendrieji mokymosi sutrikimai-2 

Kompleksiniai sutrikimai-7, Negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo-2, Specifiniai mokymosi 

sutrikimai-1, Kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimai-29.) 

Iš 30 mokinių- 8 mokėsi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, 2- pagal individualizuotą. 

Šiuo metu iš PPT yra laukiama naujų 2 mokinių pakartotinio įvertinimo išvadų. 

Kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimai pašalinti 9 mokiniams, dalinai pašalinti-20. 

Logopedo pagalba tęsiama 20 mokinių (be būsimų pirmokų), specialiojo pedagogo pagalba bus 

tęsiama 9 mokiniams. 

 2017 – 2018 mokslo metais pas VGK narę, mokyklos psichologo asistentę 

individualiems pokalbiams lankėsi 24 mokiniai, 10 pradinių klasių mokinių ir 14 vyresniųjų klasių 

mokinių. Iš vis-192 individualūs pokalbiai ir 71 pokalbis su įvairiais mokiniais, kuriems individuali 

pagalba nebuvo teikta. Į mokyklos psichologo asistentę kreipėsi 7 tėvai. Besikreipiančių mokinių 

problemų pobūdis: emocijų ir elgesio, bendravimo, mokymosi, krizės ir smurtas. Mokiniai pas 

mokyklos psichologo asistentę buvo nukreipiami mokytojų, klasės auklėtojų, tėvų arba ateidavo 

savarankiškai.  

Per mokslo metus pradinių klasių mokiniams psichologo asistentė pravedė 9 klasės valandėles apie 

emocijas ir jų atpažinimą, taisyklingą laikyseną. 5 – 10 klasių mokiniams vykdyta Patyčių ir smurto 

prevencinė programa, iš viso 43 klasės valandėlės.  

Parengti 2 informaciniai lankstinukai „Kas yra psichologas“ ir „Bendraukime be patyčių“. 

Organizuoti VGK pagalbos specialistų ir auklėtojų renginiai: „Rūkymo žala. Protų mūšis“, 

„Apsikabinkime“ – Psichikos sveikatos dienai paminėti, Piešimas ant tapeto „Draugystė“ – savaitei 

be patyčių. Atlikti 2 psichologiniai – sociologiniai tyrimai 5 – 10 kl., siekiant nustatyti patyčių ir 

smurto mastą mokykloje, jie pristatyti mokytojų bendruomenei, patyčių problema skatinama vis 

aptarti klasių valandėlių metu, individualių pokalbių metu su vaikais. Pravestas  tėvų susirinkimas 

priešmokyklinės grupės vaikų tėvams tema „Vaikų netinkamas elgesys. Kaip kalbėtis su vaiku“. 

VGK narių kelissyk kartu vykta pas mokinius į namus, dėl netinkamo elgesio mokykloje, pamokų 

nelankymo. Lankyti 7 seminarai/mokymai temomis: „Neatpažįstamos patyčios mokykloje“, 

„Ugdymas be stereotipų“, „Pozityvi disciplina vaikų auklėjime bei ugdyme“, „Smėlio terapijos 

taikymas ugdymo įstaigoje“, „Jutiminė vaiko raida ir jos sutrikimai“, „Metaforinės kortos 

psichologo darbe“ . 

Vyko visus metus psichologinių sunkumų turinčių mokinių stebėjimas, jų  konsultavimas. Tokios 

paslaugos buvo teikiamos ir mokinių tėvams, nors ne visi sutiko sudalyvauti psichologo asistentės 

vykdomose veiklose. Vyko mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, tėvų konsultavimas. Sprendėme 
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mokymosi sunkumų turinčių mokinių pažangos problemas, mokytojai teikė pasiūlymus 

pavaduotojai ugdymui, kam reiktų papildomų konsultacijų, kad galėtų įveikti mokymosi sunkumus, 

pašalintų mokymosi spragas, dėl ligų ar kitų nelankymo priežasčių. Per mokslo metus dukart po 

mėnesį ir daugiau buvo teikiamos mokomųjų dalykų 5-10 klasių mokiniams konsultacinės 

valandos, informuoti mokinių tėvai. Tėvai buvo kas trimestrą kviečiami į konsultacines dienas dėl 

mokymosi problemų savo vaikams bendrų sprendimų priėmimo kartu su dalykų mokytojais.  

 Mokyklos VGK bendravo ir bendradarbiavo su socialiniais partneriais bei kitais 

specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. Klasių auklėtojai ieškojo pagalbos veiklose su 

nelankančias, blogai besimokančiais ar besielgiančiais. bendradarbiauta su rajono PPT, Vaikų teisių 

tarnybos darbuotojais, Mažeikių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos pirmininke spręstas 

koordinuotos pagalbos mokinei skyrimas, bendradarbiauta su Tirkšlių seniūnijos soc. darbuotoja, 

Mažeikių Sveikatos priežiūros centro darbuotojais ir kt. 

 Mokiniai buvo įtraukti į renginius: „Sveikatiada“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „Mes 

prieš AIDS“, Košės diena, Europos judrumo savaitė ir kt. Vykdytos valandėlės 6-10 kl. mergaitėms 

(berniukams), vykdant lytiškumo ugdymo programą, dalyvavo kviestiniai pranešėjai, vaikai patys 

darė pristatymus tėvams klasių tėvų susirinkimų metu (6 kl.) Įvertinta sveikos gyvensenos ir 

sveikatos saugojimo programos vykdymas mokykloje mokytojų tarybos posėdžiuose, VGK 

pasitarimuose. Aptarti mokyklos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pusmečių ir 

trimestrų rezultatai, tartasi dėl pagalbos teikimo šiems mokiniams, konsultacijų iš dalykų 

specialistų, aptartos pagalbos specialistų veiklos su jais mokytojų padėjėjų, logopedo ir spec. 

pedagogės, soc. pedagogės, psichologo asistentės pagalba šiems vaikams. Vykdyti smurto ir patyčių 

prevenciniai tyrimai rudenį ir pakartotinai pavasarį. Jie pristatyti Mokytojų tarybos posėdžiuose, 

tartasi dėl veiklų, gerinant smurto ir patyčių prevencines veiklas mokykloje. 

 

2. Mokyklos veiklos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės 
 

Stiprybės 
 

Silpnybės 

1. Geras mokyklos mikroklimatas. Apie 

mokyklą tėvai ir mokiniai atsiliepia 

teigiamai. 

2. Mokykloje dirba kvalifikuoti specialistai,  

geri dalykų mokytojai. 

3. Kvalifikuotą socialinę, psichologinę ir 

sveikatos priežiūros pagalbą teikia 

pagalbos mokiniui specialistai. 

4. Mokykloje puoselėjamos tradicijos. 

5. 1-7 klasių mokiniai turi 3 judėjimo 

pamokas, lanko šokio, sporto būrelius 

mokykloje, rajono įstaigose. 

 

1. Tobulintina: 

- ugdymosi aplinka 

- ugdymo(si) kokybė; 

- mokėjimo mokytis kompetencija, 

-  individualios pažangos siekis; 

- savivaldumas; 

- tėvų pagalba mokantis. 

   2.    Dalis tėvų mažai domisi mokyklos 

veikla.  

Galimybės 
 

Grėsmės 

1. Gerinti mokymo(si) kokybę,   siekiant 

kiekvieno mokinio pasiekimų ir 

pažangos. 

2. Atnaujinti dalį ugdymosi patalpų, 

ugdymo priemones. 

3. Plėtoti mokyklos kultūrą, gerinti jos 

įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas. 

4. Skleisti mokykloje pasidalijamosios 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas; 

2. Nepilnas mokytojų krūvis. 

3. Dalies mokinių ir jų tėvų pasyvumas, 

siekiant ugdymosi kokybės 

4. Neestetiška dalis mokyklos patalpų, 

sporto salė ir aikštynas patalpų (kabinetų, 

koridorių)  kiemo (duobėta, ištrupėjusi 

danga). 
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lyderystės idėjas. 

5. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, 

vietos bendruomene ir kt. 

5. Pasenę mokyklos materialiniai ugdymo 

ištekliai (kompiuteriai, kt. techninės 

priemonės), reikalingas atnaujinimas. 

 

Iš viso to išplaukia mūsų prioritetai, tikslai ir uždaviniai kitiems mokslo metams. 

Būtina gerinti pamokos kokybę, ugdymosi pasiekimus, siekti individualios mokinio pažangos, siekti 

gilesnio bendradarbiavimo su mokiniais ir jų tėvais. Keisti ugdymosi aplinką, keisti pamoką 

patrauklia mokiniui, kad jis norėtų siekti daugiau, matuoti mokinio pažangą, ją aptarti su mokinių, 

ją planuoti, aptarti kartu su mokinio tėvais ir pačiu vaiku, siekti aukštesnių rezultatų. Stengtis 

mokinį+ 

 sudominti įvairiais ugdymo metodais ir priemonėmis, įtakoti mokinius siekti geresnių ugdymosi  

rezultatų, organizuojant modulių pamokas, dirbant su mokiniais diferencijuotai ir individualiai, 

integruojant ugdymo turinį, panaudojant pamokas tiriamajai, pažintinei veiklai įvairiose aplinkose, 

ypač gamtos dalykų, planuojant veiklas su gabiais ir sunkumų turinčiais mokiniais, analizuojant 

PUP ir NMPP rezultatus, užduotis. Taikyti aktyvius ugdymo metodus, ugdyti  bendradarbiaujant ir 

siekiant gebėjimų pažinti, atrasti, analizuoti, spręsti, kurti vis aukštesniu lygiu 

 

3. Mokyklos veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai 2018-2019 m. m 
 

MOKYKLOS PRIORITETAI  2018–2019 m. m. 

 

1. Siekti mokymo(si) kokybės, kiekvieno mokinio galimos aukščiausios pažangos. 

2. Kurti mokykloje saugią, patrauklią ir šiuolaikišką ugdymosi aplinką. 

3. Ugdyti  mokinių pilietiškumą, atsakingumą, kūrybiškumą. 

 

MOKYKLOS TIKSLAI 2018-2019 m. m. 

 

1. Gerinti ugdymo proceso ir  mokinių mokymo(si) kokybę bei pasiekimus. 

2. Teikti mokiniams įvairiapusišką ugdymo(si) pagalbą. 

      3.  Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 

 

 

                                                        UŽDAVINIAI: 

 

1. Sudaryti lygias ugdymosi galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, siekiant jų individualios 

pažangos. 

 

2. Atnaujinti, keisti, kurti, panaudoti šiuolaikiškas palankias ugdymosi aplinkas, būdus ir metodus. 

 

3. Sudaryti galimybes mokiniams aktyviai dalyvauti įvairiose ugdymo(si) ir prevencinėse veiklose.  

 

4. Siekti  gilesnio mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. 

 
Veiklos prioritetų siekis: 

 

1 tikslas. Mokymo(si) kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos. 

 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

Terminas 

1. Sudaryti 

lygias ugdymosi 

galimybes įvairių 

Pamokos uždavinių ir 

bendrųjų bei tarpinių 

dalyko ugdymo tikslų 

Gerės mokymo(si) 

kokybė. 

Ugdomosios veiklos 

Dalykų 

mokytojai, 

Metodinė 

Mokslo 

metai 
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gebėjimų 

mokiniams, 

siekiant jų 

individualios 

pažangos. 

 

 

santykis. 

Mokymo(si) uždavinių 

kėlimas ir formulavimas 

Mokinių vertinimas, 

pažangos planavimas, 

jos stebėjimas ir 

aptarimas. 

Pamokos struktūros 

pagrįstumas. 

Uždavinių turinio, 

metodų ir mokymo 

priemonių dermė. 

Ugdymo turinio ir 

proceso  tobulinimas 

(planavimas, analizė, 

rezultatas). 

Atnaujinti, keisti, kurti, 

panaudoti šiuolaikiškas 

palankias ugdymosi 

aplinkas, būdus ir 

metodus.  

 

formų (strategijų, 

būdų, metodų, 

užduočių) tinkamumas 

mokymo(si) 

motyvacijai ir mokinių 

aktyvumui palaikyti. 

Bus jis aptartas 

individualus, grupinis 

ir visos klasės 

mokymas(is), bus 

matomas kiekvienas 

mokinys, grįžta prie 

nesuprastų ir 

neišmoktų dalykų. 

taryba, 

pavaduotoja 

ugdymui 

2. Atnaujinti, 

keisti, kurti, 

panaudoti 

šiuolaikiškas 

palankias 

ugdymosi 

aplinkas, būdus 

ir metodus. 

Ugdymo aplinkų 

aprūpinimas naujomis 

IT. 

Mokymo(si) mokytis 

kompetencijos 

ugdymas, 

integruojamosios 

prevencinės programos 

formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme 

pletojimas. 

Mokyti gebėti 

savarankiškai atlikti 

užduotis, pasirinkti 

reikiamą informaciją ir 

ją tinkamai naudoti. 

Mokyti planuoti savo 

pažangą, vertinti savo 

mokymą(si), problemas 

ir gebėjimą jas 

spręsti,dalykų 

mokymosi rezultatų 

analizė, NMPP analizės 

rezultatų taikymas 

pasiekimams gerinti, 

ugdymas 

bendradarbiaujant, 

pokalbiai su mokiniais, 

tėvais, mokytojais. 

 

Gerės mokymo(si) 

kokybė, mokymosi 

motyvacija, 

atsakomybė už savo 

mokymąsi. Gerės 

mokinio pasiekimai, 

pažanga, mokymo (si) 

kokybė, mokinių 

saugumo, savigarbos, 

pasitikėjimo savimi, 

savarankiškumo ir 

gebėjimų mokytis su 

kitais lygis. 

Kiekvieno mokinio 

daroma pažanga 

lyginama su 

ankstesniais jo 

pasiekimais, 

nustatomas pažangos 

tempas, pasiekimų 

lygis pagal standartus. 

Pokalbiai su 

mokytojais, pasiekimų 

analizė, pagalba 

mokiniui padės siekti 

rezultatų. 

Dalykų 

mokytojai, 

metodinių 

grupių 

vadovai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokslo 

metai 
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3. Sudaryti 

galimybes 

mokiniams 

aktyviai 

dalyvauti 

įvairiose 

ugdymo(si) ir 

prevencinėse 

veiklose. 

Sudaryti galimybes 

mokiniams aktyviai 

dalyvauti įvairiose 

formaliojo ir 

neformaliojo ugdymosi 

ir prevencinėse veiklose 

pagal mokinių 

poreikius, gebėjimus, 

pageidavimus. 

. 

Gerės mokinio 

pasiekimai, mokinių 

saugumo, savigarbos, 

pasitikėjimo savimi, 

savarankiškumo ir 

gebėjimų gyventi su 

kitais lygis, bus 

tenkinami mokinio 

poreikiai tobulėti jo 

mėgstamo ugdymosi 

srityje. 

 

Dalykų , 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokslo 

metai 

 
2 tikslas. Kurti mokykloje saugią, patrauklią ir šiuolaikišką ugdymosi aplinką. 

 

Uždaviniai 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

Terminas 

1. Atnaujinti 

mokinių 

ugdymosi 

aplinkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Įvesti internetą į visus 

mokomuosius kabinetus. 

2. Nupirkti ir pajungti 

vaizdo projektorius 

pradinių klasių ir 

pagrindinių dalykų 

mokomuosiuose 

kabinetuose. 

 

3. Dalyvauti projektuose, 

kad laimėti Mažeikių 

savivaldybės lėšų 

mokyklos sportinei bazei 

atnaujinti (sporto salė, 

aikštynas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paruošti patalpas 

pagalbos specialistams 

darbui su mokiniais, 

pagalbos gavėjais. 

 

Pagerės pamokų 

vadybos kokybė. 

 

Pagyvės mokomasis 

procesas, pamokos 

vaizdumas, 

mokomosios 

medžiagos 

prieinamumas ir jos 

panaudojimas gyvai. 

Pagerės ugdymosi 

aplinka, estetinė jos 

pusė, pagerės 

mokinių kūno 

kultūros pamokų 

vadyba šiltoje 

tvarkingoje salėje, 

sportinio ugdymosi 

pasiekimai 

Plačiau ir daugiau 

atsiras galimybių 

išnaudoti 

mokomąsias aplinkas 

įvairesniam sportui 

mokyklos aikštelėje. 

 

Pagerės pagalbos 

gavėjų mokymosi ir 

pagalbos specialistų 

darbo sąlygos. 

Pagalbos gavėjai 

gaus individualią ar 

grupinę pagalbą 

specialistų 

kabinetuose. 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 

S. Budreckas 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 

I. Klemenienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 
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1. Ugdyti  mokinių pilietiškumą, atsakingumą, kūrybiškumą. 

 

Uždaviniai  Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Terminas 

1. Sudaryti lygias 

ugdymosi 

galimybes įvairių 

gebėjimų 

mokiniams, 

dalyvauti 

formaliojo ir 

neformaliojo 

ugdymo 

organizuojamose 

veiklose. 

 

 

1.Ugdyti įvairių 

gebėjimų vaikus, 

teikiant jiems 

individualią mokymosi 

pagalbą, siekiant 

kiekvieno mokinio, 

galimos ugdymosi 

pažangos. 

2. Sudaryti pagalbos 

gavėjų sąrašus, ruošti 

pritaikytas ir 

individualizuotas 

programas  spec. 

poreikių turintiems 

mokinias. 

3. Organizuoti pagalbos 

mokiniui specialistų 

pagalbą spec. poreikių 

ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams. 

 

4. Numatyti darbą su 

gabiais mokiniais, 

ruošiant juos 

konkursams, 

olimpiadoms, 

viktorinoms, 

varžyboms ir kt. 

 

5. Laisvai pasirikti 

neformaliojo ugdymosi 

užsiėmimus pagal 

mokinių poreikius, norą 

ugdytis ir lavinti savo 

gebėjimus. 

 

 

6.Dalyvauti mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose, 

projektuose, Šaulių 

organizacijos, sporto, 

pilietiškumo ugymo 

veiklose, minėjimuose, 

akcijose ir kt. 

 

7.Benrdauti ir 

Gerės ugdymosi 

rezultatai, augs vaikų 

mokymosi 

motyvacija. 

 

 

 

 

Gerės ugdymosi 

rezultatai, augs vaikų 

mokymosi 

motyvacija. 

 

 

 

Gerės ugdymosi 

pasiekimai 

 

 

 

 

Mokiniai dalyvaus 

mokyklos, rajono 

konkursuose, 

olimpiadose, sieks 

rezultatų. 

 

 

 

Gerės mokinių 

poreikių tenkinimas, 

laisvalaikio 

užimtumas, tobulės 

vaikų gebėjimai iš 

pasiirinktos srities. 

 

 

Gerės ir didės 

mokinių 

pilietiškumas, noras 

dalyvauti, šviestis, 

tobulėti, įsivertinti 

savo gebėjimus 

įvairiose srityse, 

pažinti daugiau ir 

geriau. 

 

Dalykų 

mokytojai, 

Metodinė 

taryba, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

Klasių 

vadovai 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis –

birželis 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 
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bendradarbiauti su 

visais įmanomais 

socialiniais partneriais, 

siekiant mokinių 

ugdymosi pažangos, 

pilitiško, kūrybiško, 

aktyvaus piliečio 

ugdymosi. 

Augs mokinių 

pilietiškumas, 

aktyvumas, 

kūrybiškumas. 

 

4. Mokytojų tarybos posėdžiai 2018-2019 .m m. 
 

Eil.

Nr. 
Posėdžių temos, nagrinėjami klausimai Data Atsakingas 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

1.  I-jo trimestro 5-10 klasių  pažangumo-lankomumo 

rezultatai ir jų analizė. 

 

2. NMPP rezultatų analizės taikymas. Mokinių individualios 

pažangos matavimas, jos planavimas, klasių pažangos siekis ir 

veiklos pasiekimams gerinti. 

 

3.  5 klasės ir naujai atvykusių mokinių adaptacija. 

 

4. Šešiamečių vaikų pasiekimų aptarimas. 

 

5. Patyčių prevencija mokykloje.  

 

 

6. Pagalbos teikimo mokiniams bei lygių ugdymo(si) 

galimybių užtikrinimas mokykloje.  

 

 

12–04 d. 

 

 

 

I. Klemenienė 

                       

 

Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

 

 

Klasių auklėtojai 

 

R. Dimskienė 

 

Eglė Giedraitė 

S. Kateivienė 

 

J. Vaišvilienė 

Mokytojo padėjėja 

Dalykų mokytojai,  

Pagalbos specialistai, 

klasės vadovai  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dėl  I-jo pusmečio ugdymosi pažangos ir lankomumo 

rezultatų analizė 1-4 klasėse. ( Integralus, aktyvus, kūrybiškas, 

tyrinėjantis, edukacinis ugdymas). 

  

2.Dėl matematikos, lietuvių kalbos (skaitymo suvokimo  ir 

rašymo) NMPP analizės taikymo  III ir IV klasėje. 

Mokinio pažangos matavimas, veiklos pažangos kelimui. 

 

3.Gabių ir spec. poreikių  turinčių mokinių ugdymosi 

pasiekimai  1-4 klasėse. 

Pagalbos mokiniams rezultatai, veiklų numatymas pasiekimų 

tobulinimui. 

 

4. I pusm. ugdymosi pasiekimai priešmokyklinėje grupėje. 

Pagalbos organizavimas pailgintos dienos grupėje 

 

5. Dėl Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos, neformaliojo 

ugdymo veiklų. 

 

 

 

01–22 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

 

 

R. Intienė 

E. Gerasimavičienė 

 

 

Klasių mokytojos, 

padėjėjos 

Logopedė, spec. 

pedagogė 

 

R. Dimskienė 

R. Zonytė 

 

R. Volkovas 

I. Klemenienė 

M. Vilimas 
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3. 1. II-jo trimestro 5-10 klasių  pažangumo ir lankomumo 

rezultatų aptarimas.  

 

2.Pažangos siekis 6,8 ir 10 klasėse per lietuvių kalbos, 

matematikos, soc. mokslų ir gamtos pamokas. Pagalba 

mokiniui. Mokymasis bendradarbiaujant.  

  

3. Prevencinių programų vykdymas priešmokyklinėje grupėje, 

1-4, 5-10 klasėse.  

    Patyčių prevencija mokykloje. 

 

4.Ugdymosi aplinkos kaita ir jos panaudojimas ugdymui 

dalykų pamokose.  Modulių pamokų veiksmingumas, gerinant 

mokinių pažangą ir pasiekimus. 

 

3. Klasių vadovų bendradarbiavimas su tėvais, siekiant 

pasiekimų rezultatų ir mokinių pažangos. 

4.  

03-21 d. I. Klemenienė 

 

 

Dalykų   mokytojai 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

E. Giedraitė 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

R. Volkovas 

4. 1. Dėl  šešiamečių ugdymo programos vykdymo, I-IV klasių 

mokinių II ir metinio pusmečių  mokymo(si) pasiekimų, 

pažangumo ir lankomumo klasėse, siūlymo kelti į aukštesnes 

klases, dėl pradinio ugdymo programos baigimo. 

 

2. Dėl supažindinimo su Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo dalykų rezultatais ir jų analizės.  

 

3. Dėl mokyklos vidaus veiklų įsivertinimo rezultatų. 

 

 

4. Dėl bibliotekos, skaityklos, pagalbos teikimo, ugdymo 

karjerai specialistų veiklų, savivaldos 2018-2019 m. m. 

ataskaitų. 

06-05d. R. Dimskienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

 

I. Klemenienė 

 

 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

Įsivertinimo grupė 

Specialistai  

R. Volkovas 

I.Klemenienė 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

1. Dėl papildomų darbų  svarstymo 1-4 klasėse ir siūlymų dėl 

kėlimo. 

2. Dėl  5-10  klasių mokinių III trimestro ir metinio 

pažangumo ir lankomumo rezultatų svarstymo, papildomų 

darbų skyrimo, siūlymų kelti į aukštesnes klases. 

3. Dėl mokyklos prioritetų, tikslų ir uždavinių 2018-2019 

m.m.  

2   4. Dėl ugdymo planų  2018-2019 – 2019-2020 m. m. projekto. 

P 

1. Dėl 5-10 klasių mokinių pažangumo svarstymo po 

papildomų darbų, siūlymų kelti į aukštesnes klases. 

 

   2. Dėl Vaiko gerovės komisijos veiklų 2018-2019 m. m. 

ataskaitos. 

 

3. Dėl supažindinimo su pamokų  krūvio mokytojams  

paskirstymo projektu  2019- 2020 m. m. 

06-19 d. 

 

 

 

 

 

 

 

06-27 

 

 

 

 

 

 

M. Vilimas 

Klasių vadovai 

I. Klemenienė 

M. Vilimas 

 

M.Vilimas 

I. Klemenienė 

 

Mokytojai 

M. Vilimas 

 

I. Klemenienė 

B. Kekytė 

 

M. Vilimas  

             

5. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018– 2019 m. m. 
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1. Gerinti ugdymo proceso ir  mokinių mokymo(si) kokybę bei pasiekimus, siekiant individualios 

mokinio pažangos. 

I.  

Nr. Turinys Data            Aptariama: Atsakingas 

1. 1. Dėl ugdymo proceso 

nuoseklumo ir tęstinumo 2018–

2019 mokslo metais. 

 

2. Dėl mokyklos prioritetų 

ugdymo dalykų ir jų modulių 

programų,  

dalykų ugdymo turinio 

ilgalaikių planų ir pritarimo 

jiems Metodinėje taryboje. 

 

3. Dėl kontaktinių ir 

nekontaktinių valandų 

paskirstymo per savaitę pagal 

ugdymo programas, kv. 

kategorijas.  

 

4.Procentų nustatymas pagal 

dalykus nuo kontaktinių 

valandų skaičiaus. 

 

5. Dėl Metodinės tarybos 

veiklos planavimo.  

 

      08–31d. 

       

Metodinėje 

taryboje 

 

I. Klemenienė 

 

2.  Mokymosi pažangos 

matavimas pamokoje.  

 Namų darbai. 

 

 

 

2. 2018 m. Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizės taikymas 

ugdymo(si) veiklose. 

 

3. Mokymosi aplinkos kaita, IT 

panaudojimo galimybės 

pamokoje moderininant 

ugdymo procesus mokykloje. 

I pusm. 

 

 

 

 

 

Spalis 

I-II pusm. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinėje 

taryboje  

 

 

 

 

Metodinėse 

grupėse,  

 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

Metodinių grupių 

vadovai 

 

Mokytojų taryboje 

I.Klemenienė 

S. Kateivienė 

Pažangos 

stebėjimo grupė 

 

 

 

Dalykų mokytojai, 

metodinės grupės, 

Metodinė taryba. 

Mokytojų taryboje 

3. 1. Kiekvieno mokinio pažangos 

skatinimas, žemų pasiekimų 

šalinimas.  

2. Pagalba mokiniui. 

 „Mokymasis 

bendradarbiaujant“. 

 

 2k / tr. 

Metodinėse 

grupėse, 

Pažangos 

stebėjimo 

grupėje 

    Grupių vadovai  

I. Klemenienė 

Pagalbos 

specialistai 

 

4. 1. Pamokos tobulinimas: 

Dalyko programos ugdymo 

turinys, aktyvios, kūrybiškos, 

tyrinėjančios veiklos pamokose. 

1 k. / tr., 

pusm., 

Metodinėse 

grupėse. 

Mokytojų 

tarybos 

Grupių vadovai 

 

I. Klemenienė 
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 2. Tiriamoji modulinė veikla. 

  

posėdyje 

5. 1. Edukacinių ir prevencinių 

programų, mažinančių patyčias, 

ugdančių emocinį mokinių 

raštingumą, skatinančių 

bendravimą ir tarpusavio 

supratimą vykdymas. 

 

   Gruodis 

   gegužė 

 

 

1k. / 1 tr.- 3 tr. 

Metodinėse 

grupėse, 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Metodinių grupių 

vadovai 

S. Kateivienė 

I. Klemenienė 

E. Giedraitė 

 

Pagalbos 

specialistai 

 

6.    Mokyklos veiklų 

įsivertinimas per 2018 m. 

Ataskaitos ruošimas NMVA. 

 

I pusmetis,  

12 - 01 mėn. 

II pusmetis: 

02 - 04 mėn 

Metodinės 

tarybos 

išplėstiniame 

posėdyje. 

 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

7. Pasitarimas:  

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

stebėjimas bei kompleksinės 

pagalbos teikimas.  

 

 

Mokyklos ir tėvų bendravimo 

stiprinimas  

1.k./ trim. Pažangos 

stebėjimo 

grupėje. 

 

 

 

Mokyt. 

tarybos. 

posėdžiai. 

Grupių vadovai 

Pagalbos specialistai 

 

 

I. Klemenienė 

  

R. Volkovas 

S. Kateivienė 

8. 

 

 

 

 

Analizė: Mokinių ugdymasis, 

pasiekimų gerinimas. 

 Mokinių, tėvų, mokytojų 

apklausa IQES sistemoje. 

I – II pusm.,  

 

Trimestrų, 

pusmečių rezultatų 

analizė 

Metodinėse 

grupėse 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

Grupių vadovai 

 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

9. 

 

 

 

Tyrimas:  

V klasės mokinių ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacija 

dalykinėje sistemoje. 

 

I ir III  trimestrai 

 

 

Mokytojų 

taryboje. 

 

R. Džiaugys 

I .Klemenienė. 

E. Giedraitė 

S. Kateivienė 

 

10. 
Akcija: 

5-10 klasių mokiniams: Savaitė 

be namų darbų. 

  Gruodis 

  

Metodinėse 

grupėse 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

11.  Analizuoju savo mokymąsi: 

Klasės pažangos siekis: kaip 

kinta mano pažanga?  

(Įsivertina mokinys kas 

mėnesį?) 

 

1 k./ pusm./ tr. Klasės 

vadovų 

metodinė 

grupė, 

Mokytojų 

taryboje  

Klasių vadovai 

 R. Volkovas  

I. Klemenienė 

12.  Mokinių sauga, tarpdalykinė 

integracija, pamokų vykdymas 

ir aptarimas 

 

1 k. / pusm. 

Mokytojų 

taryboje, 

metod. gr. 

I.Klemenienė 

Grupių vadovai 

13. Tyrimas: „Ar aš saugus? 

Patyčios    -STOP“ 

1 k./ pusm. Mokytojų 

taryboje 

E. Giedraitė 

S. Kateivienė 

14 Mokyklos veiklų įsivertinimo 

planavimas 2018-2019 .m. m. 

01 - 02 mėn. Metodinė 

taryboje, 

grupėse 

Metodinė taryba 
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II. Kelti mokytojų profesinę kvalifikaciją ir dalytis įgyta patirtimi 

 

 

1. Mokytojų dalyvavimas mokyklos  

metodinių grupių veikloje. 

                              

                           

Pagal planą Metodinėse 

grupėse 

Grupių vadovai 

2. Mokytojų dalyvavimas rajono dalykinių 

metodinių ratelių  

veikloje. 

 

Pagal mėnesių 

darbo planus 

Grupėse I.Klemenienė 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Dalyvavimas kursuose, seminaruose, 

programose,  

Susitikimuose, paskaitose, 

konsultacijose, kultūriniuose 

renginiuose.  

Metodinės  medžiagos sklaida mokyklos 

mokytojams. 

 

 

Per metus 

      

 

 

 1k./tr. 

 

 

Grupėse 

 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

Grupių vadovai 

 

 

 

I. Klemenienė 

 

5. Praktinių veiklų tobulinimas: atvirų 

pamokų stebėjimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse 

 

 I-II-III tr. 

I-II – pusm. 

 

Grupėse. 

 

I. Klemenienė 

M. Vilimas 

6. 

 

 

 

 

 

 

7.  

Bendraukime ir bendradarbiaukime: 

Savaitė ,, Mokytojas – mokytojui,,  

IQES online sistemos galimybės 

mokytojų profesinei kompetencijai 

tobulinti, panaudojant Kolegialų 

grįžtamąjį ryšį (KGR) 

 

Bendradarbiavimas su rajono 

savivaldybės, seniūnijos kultūros 

įtaigomis, mokyklomis. 

 Dalyvavimas savivaldybės, mokyklos, 

respublikos projektuose. 

 

           

 1 k.pusm. 

 

 

 

 

 

Per metus 

 

 

Metodinėse 

grupėse   

 

 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

 

I. Klemenienė 

Grupių vadovai 

 

 

 

 

Grupių vadovai 

 

  

8. Mokytojų organizuojamos popietės, 

išvykos, projektai, programos. 

 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

Metodinė taryba 

9. 

 

 

 

Modernizuoti gamtos ir technologinių 

mokslų (GTM) mokymo(si) aplinką, 

dalyvaujant Europos Sąjungos (ES) 

projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų priemonėmis“. 

 

  Per metus  

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

Z. Tenienė 

 

 

III. Organizuoti metodinės dalykines grupes, koordinuoti jų veiklą, bendradarbiauti su tėvais. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti metodines grupes: 

 

Pradinių klasių, 

( Romana Zonytė) 

 

Lietuvių kalbos ir istorijos,  

( Jurgita Jonušienė) 

 

Matematikos, tiksliųjų ir gamtos mokslų 

( Gražina Mišutienė) 

 

Užsienio kalbų 

(Albina Liutkuvienė) 

 

Meninio, dorinio, sporto ir 

technologinio ugdymo 

  (Renoldas Džiaugys) 

 

Klasės vadovų metodinė grupė 

(Rolandas Volkovas) 

Per metus   Kuruoja: 

 

I. Klemenienė 

 

 

I. Klemenienė 

 

 

M. Vilimas,  

 

 

I. Klemenienė 

 

 

I. Klemenienė 

M. Vilimas 

 

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

2. Metodinių grupių veiklos planavimas.       09 mėn Grupėse I. Klemenienė 

Grupių.vadovai 

3. Organizuoti dalykų mokyklines 

olimpiadas, dalykų savaites mokykloje, 

viktorinas, konkursus- popietes, atviras 

pamokas, projektus ir kt.  

    09-06 mėn. Grupėse Grupių vadovai 

4. 

 

5. 

Mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimo aptarimas. 

Atviros savaites ,, Mokinys – tėvai - 

mokytojai". Mokinio pažangos siekis, 

jos matavimas, veiklų numatymas. 

kartą./ tr. 

 

 

kartą ./tr. 

 

 

Mokytojų 

taryboje.  

 

 

Klasių vadovai 

 

I. Klemenienė 

 

 

6. 
 

Konsultacinė diena tėvams 

1 k./ tr. Mokytojų 

taryboje 

I. Klemenienė 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Ugdymo(si) pagalbos mokiniams 

(konsultacijos) organizavimas 

savanorystės pagrindu 

(pageidaujantiems įveikti  dalyko 

atsilikimą, spragas po ligos, nesupratus 

temos, praleidus daug pamokų, kitų 

priežasčių)   

Ugdymas karjerai mokykloje. 

Skaityklos, bibliotekos, soc. pedagogės 

mokytojos padėjėjų, spec. pedagogo ir 

psichologo, klasių auklėtojų veiklos 

mokinio ugdymui(si) gerinti. 

 

Esant 

poreikiui 

 

 

 

 

Per metus 

 

 

1k./ pusm. 

Grupėse 

grupėse 

 

 

Metodinėj

e taryboje 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

 I. Klemenienė 

S. Kateivienė 

M.Vilimas 

 

 

I.Klemenienė 

 

 

S. Kateivienė 

Klasių vadovų 

metodinė grupė 

9. Tėvų dalyvavimo mokinių ugdyme 

aptarimas metodinėse grupėse. 

1k / pusm Metodinėj

e taryboje 

Klasės vadovų 

metodinė grupė 

 

IV. Bendrauti ir bendradarbiauti, skleisti savo gerąją darbo patirtį, vykdyti pedagoginį 

švietimą ir savišvietą, dalyvauti programose, projektuose. 

 

1. Integruotos pamokos. Per metus Metodinėje I. Klemenienė 
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Gerosios  patirties sklaida:  

kolegialaus grįžtamojo ryšio 

metodikos taikymas, aktyvus 

mokymasis mano pamokoje. 

 taryboje, 

grupėse 

Metodinių grupių 

vadovai 

2. Mokymosi pažanga ir kompleksinė 

pagalba siekiant pasiekimų 

gerinimo. 

1tr. Metodinėje 

taryboje 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

 

3. Mokyklos mokytojų, klasės vadovų 

apklausos, ruošiant įsivertinimo 

anketą NMVA 

11-12 mėn Grupėse I. Klemenienė 

4. Spec. poreikių mokinių ugdymas – 

bendradarbiavimas su rajono PPT. 

Per metus .Metodinėje 

taryboje 

I. Klemenienė 

5. Dalykinės olimpiados, konkursai, 

projektai, programos, viktorinos, 

parodos, varžybos, akcijos ir kt. 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

Grupių vadovai 

6. Respublikiniai, savivaldybės 

mokyklos projektai, programos ir 

dalyvavimas juose. 

 

Per  metus 

 

Grupėse 

 

Grupių vadovai 

7. Mokėjimo mokytis ir pagalbos 

teikimo kompetencijos vertinimas. 

I-II pusm. Metod. taryb.  

Grupėse 

I. Klemenienė 

 

 

8. 

Metodinių grupių  Kalėdinė popietė 

 ,,Atverkime širdis" 

Gruodžio mėn. Popietėje I. Klemenienė 

 

9. Mokinių ugdymosi pažanga, teikiant 

komandinę specialistų pagalbą. 

1 k / pusm. Mokytojų 

taryboje 

I. Klemenienė 

S. Kateivienė 

 

10. 

Edukacinių programų, išvykų į 

muziejus, lankytinas istorines vietas 

mokiniams ir mokytojams 

organizavimas. 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

 

M. Vilimas 

R. Volkovas 

I. Klemenienė 

Grupių vadovai 

11. Metodinės veiklos metinės 

ataskaitos. 

06 mėn. Metod.grupėse, 

taryboje. 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

 

 

 

                    6. Ugdomojo proceso priežiūra 

 
          Veiklos stebėsenos tikslas – skatinti ugdymo proceso ir kaitos pokyčius, siekiant inicijuoti 

pokyčius ugdymo(si) kokybės gerinimui, individualios mokinio pažangos siekiui (matavimas, 

analizė, įvertinimas). 

 

         Uždaviniai: 

 Skatinti integracines, tiriamąsias veiklas, aktyvių metodų panaudojimą, pažangias ugdymo 

proceso organizavimo formas ir gerąją patirtį; 

 Diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą; 

 Teikti reikiamą ir efektyvią pagalbą mokytojui. 

 

Data 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdytojai 

2018 m. 

rugsėjis -spalis 

1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacija, mokinių 

vertinimas. 

Pavaduotojaugdym

ui 

Klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2018-2019 m.  Pamokos kokybė, individualios Pavaduotojas Dalykų mokytojai, klasės 
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10-06 mėn pažangos siekis, NMPP 

analizės taikymas ugdyme. 

ugdymui auklėtojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Per mokslo 

metus  

Pamokos vadybos tobulinimas: 

- planavimas ir organizavimas; 

-individualios mokinio 

pažangos matavimas 

pamokose, jos siekis 

- integracija 

- tiriamoji, kūrybinė, 

savarankiška mokinių veikla 

- ugdymosi aplinka, jos kaita ir 

panaudojimas ugdymui(si) – -  

- pagalba mokiniams 

- prevencinės programos 

mokykloje 

- neformalusis ugdymas ir jo 

veiklos 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

2018 m. 

birželis, spalis, 

gruodis, sausis, 

kovas, gegužė 

Elektroninio dienyno pildymo 

analizė. 

Mokinių asmens bylų 

tvarkymo patikra. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai, būrelių vadovai 

Per mokslo 

metus 

Pamokų stebėjimas pagal 

poreikį. 

 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Mokytojo vaidmuo pamokoje 

(mokinių kompetencijos 

mokėjimo mokytis, 

savivaldumo, kūrybiškumo 

ugdymas, savarankiško darbo 

įgūdžių tobulinimas, IT 

naudojimas, tiriamosios 

veiklos, ugdymas 

bendradarbiaujant ir kt. ) 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai  

2018 m.  

rugsėjis-

gruodis. 

2019 m. sausis 

- birželis 

Mokinių mokymosi 

organizavimas, pagalbos 

teikimas, siekiant ugdymosi 

pasiekimų rezultatų  ir 

individualios mokinio 

pažangos. 

Direktorius, 

pavaduotoja  

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

2018 m. spalis,  

gruodis, sausis, 

kovas, gegužė, 

birželis  

Klasių auklėtojų darbo su 

mokinių tėvais būdai ir formos 

bei jų efektyvumas. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Klasių auklėtojai 

2018- spalis, 

gruodis, sausis, 

kovas, gegužė 

Priešmokyklinis ugdymas. 

Pagalbos mokiniams teikimas 

pailgintos grupės veiklose, 

siekiant mokinių pasiekimų ir 

jų pažangos. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Priešmokyklinės grupės 

mokytoja 

 

                     7. Kvalifikacijos  tobulinimo programa 
 

         Kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – ugdymo(si) proceso tobulinimas.  
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 Tikslas – siekiant mokymo(si) kokybės ir kiekvieno mokinio pasiekimų pažangos, tobulinti 

kvalifikaciją pamokos vadybos tobulinimo srityje. 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimas Laikas Dalyviai Atsakingi 

1. Kvalifikacijos tobulinimas  Pagal  

mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

poreikius 

 

Dalykų mokytojai, 

priešmokyklinės 

ugdymo grupės 

mokytoja, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokyklos vadovai 

Direktorius 

Pavaduotoja 

ugdymui 

2. Padėti mokytojams įgyti 

kompetencijų, ugdant mokinių 

kūrybiškumą, tiriamąjį 

mokymąsi, lyderystę, 

ugdymąsi bendradarbiaujant, 

ugdymąsi kitose aplinkose. 

Mokytojų individualus 

kvalifikacijos tobulinimas 

dalyko pamokos vadybos 

tobulinimo srityje. 

Pagal 

Mažeikių ŠC 

Mokyklos vadovai, 

klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

3. Vykti į seminarus mokytojams 

pedagoginės pagalbos taikymo 

įvairių poreikių mokiniams, 

profesinio informavimo ir 

kokybiško bendradarbiavimo 

klausimais. 

Pagal 

Mažeikių ŠC 

planus 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

priešmokyklinės 

ugdymo  grupės 

mokytoja, pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pavaduotoja 

ugdymui 

4. Mokymai mokytojams: 

- interaktyvių mokymo 

priemonių bei inovatyvių 

mokymo(si) metodų taikymas 

pamokoje; 

- mokinių lyderystės, 

kūrybiškumo ugdymas, 

vertinimas, įsivertinimas 

pamokoje. 

- patyčių prevencija mokykloje 

- pirmosios pagalbos metodika 

- turizmo vadovų metodika 

 

 

Pagal  

veiklų planus, 

grafikus 

Dalykų mokytojai, 

būrelių vadovai, 

metodinės grupės, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Pavaduotoja 

ugdymui. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

                                8. Mokyklos tradiciniai renginiai 
 

NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS 

 2018–2019 M.M.  I PUSMEČIUI 

 

VEIKLOS SRYTYS: 

 

Tradiciniai mokyklos renginiai. 

Projektinė veikla 
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Kultūrinė - pažintinė veikla. 

Prevencinė veikla. 

Socialinė-pilietinė veikla 

Dalyvavimas rajono, šalies, Tirkšlių seniūnijos, kitų švietimo įstaigų renginiuose, programose, 

varžybose, konkursuose, akcijose, šventėse ir kt. 

 

Tikslas: 

Sudaryti lygias galimybes visų mokinių saviraiškos poreikių, užimtumo tenkinimui. 

 

Uždavinai: 

 

Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 

Tobulinti mokinių sveikos gyvensenos, saugumo prevenciją, ugdyti saviraišką. 

Ugdyti išsilavinusį, pilietišką, atvirą, kūrybingą ir atsakingą jauną pilietį. 
Stiprinti turimus ryšius su rajono ir šalies šaulių, karių ir kt. organizacijomis. 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyviai Data  Atsakingas 

1. Mokslo ir žinių diena.  

Rugsėjo pirmosios šventė. 

Mokyklos 

bendruomenė, 

tėvai, svečiai 

09-03 M. Vilimas 

I. Klemenienė 

 

2. Akcijos, programos:  

1. „Būk saugus kelyje“,  

Atšvaitų dalijimas, 

taisyklių priminimas. 

2. „Apibėk mokyklą“. 

 

4. Saugi savaitė „Būk 

matomas“. 

 

5. Projektas „Sveikatiada“ 

 

6.  Dalyvavimas 

prevencinėje  Olweus 

programoje 

1–4, 5–7 kl. 

mokiniai 

 

 

1-4 klasės 

 

 

 

 

 

8-10 klasės 

 

 

1-10 

Rugsėjis 

 

 

 

Spalis 

 

Spalis 

 

 

Spalis –lapkritis 

 

 

Per metus 

M. Vilimas 

 

 

 

Santa Vaičiuvienė 

1-4 klasių vadovai 

S. Budreckas 

 

 

Santa Vaičiuvienė 

 

 

Sigita Kateivienė 

Irena Klemenienė 

3. 

 

 

 

4.  

Europos judrumo savaitės 

renginiai- Olimpinė diena 

mokykloje 

 
Laisvės TV Visuomeninis 

projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti.“ 

 

1-10 klasės 

 

 

8-9-10 klasė 

 

 

 

21 d. 

 

 

20 d. 

 

 

I.Klemenienė 

R. Volkovas 

R. Džiaugys 

Klasių mokytojos 

D. Juškaitė 

4.  Lietuvos žydų genocido 

dienos paminėjimas kartu 

su Tirkšlių kultūros centru. 

Mokiniai, 

mokytojai 

  

rugsėjo 9 d. 

J. Jonušienė 

I. Klemenienė 

5.  Europos kalbų diena. 

Stendinė medžiaga. 

Užsienio kalbų pamokos: 

vidinė integracija apie 

Europos kalbas 

 

5–10 kl. 

mokiniai 

  

 

rugsėjo 26 

 

Užsienio kalbų metodinė 

grupė, dalykų mokytojai 

6. Savivaldos diena. 

Bendravimo ir 

1-4 kl. 

mokytojos 

Spalio 05 d. I. Klemenienė 
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bendradarbiavimo su tėvais 

diena. 

10 klasės 

mokiniai 

7.  Konstitucijos egzaminas. 

Testas 5–10 klasių 

mokiniai atsakinės į 30 

uždarų klausimų  

5-10  klasės Spalio 04 d. 
9.00 val 

J. Jonušienė  

I. Klemenienė 

8. Konstitucijos egzaminas. 

1–4 klasių moksleiviai 

vykdys kūrybinę užduotį 

„Aš ir Tu – dar 100 metų 

kartu!“.  

1–4 kl. 

mokiniai 

 

Spalio 04 d. 

9.00 val.  

  

 

I. Klemenienė 

J. Jonušienė 

Prad. klasių mokytojos 

9. Edukacinės programos 

mažiesiems 

1-4 klasių 

mokiniai 

I pusm. Klasių mokytojos 

10.  Tarptautinė Mokytojų 

diena: Savivaldos diena 

„Tau, Mokytojau!“ 

Piešinių, mokinių darbelių, 

rudens gerybių ar puokščių 

paroda. 

Koncertas Mažeikių 

kultūros centre 

 

 

1–10 klasės 

 

 

 

Spalio  04-05d. 

 

 

 

I. Klemenienė 

Mokinių taryba 

 

11.  Juozą Vitkų –Kazimeraitį 

menant. 

5-10 Lapkričio 23 d. I. Klemenienė 

J. Jonušienė 

12. Karių dienos paminėjimas: 

 Lankome J. Vitkaus-

Kazimieraičio paminklinį 

akmenį  Ketūnuose. 

 

Nakties šaulių stovykla  

„Su jaunąja Lietuva širdy“. 

 

Mokyklos 

bendruomenės 

nariai, šaulių 

būrys 

 

Lapkričio 23 d. 

 

 

 

Spalio 26-27 d. 

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Pauliukas 

J. Jonušienė 

R. Volkovas 

 

13. Sportinė  popietė 

mokykloje. 

5-10 klasių 

mokiniai 

Lapkritis. 8 klasės mokiniai 

14. Kvadrato varžybos  5-6 kl. Lapkritis R. Džiaugys 

R. Volkovas 

15. Konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“,  

„Košės diena“ mokykloje 

Prevenciniai renginiai skirti 

pasaulinei kovos su AIDS 

dienai.   

Policijos diena  mokykloje 

1-10 klasių 

mokiniai 

1-4 klasės 

 

 

 

5-10 klasės 

Spalis 

 

Spalio 10 d. 

 

Gruodis 

 

Gruodis 

 

Santa Vaičiuvienė, 

 

Klasių vadovai 

 

 

I. Klemenienė 

16.   Futbolo varžybos Futbolo 

varžybos 5-6 

kl , 7-9 kl. 

Gruodis R. Džiaugys 

R. Volkovas 

17. Kalėdų belaukiant: 

Adventas. Puošiame 

mokyklos, bažnyčios 

aplinkas. 

1-10 klasių 

mokiniai 

Gruodis I. Stančikienė 

S. Pauliukas 

E. Baltrušaitienė 

 

18. Mokyklos bendruomenės 

popietė „Atverkime širdis“ 

Mokyklos 

bendruomenė  

Gruodis I. Klemenienė 

M. Vilimas 

19. Vertimų ir iliustracijų 4-10 klasė Gruodis-sausis I. Klemenienė 
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projektas„Tavo žvilgsnis“ 

20. Laisvės gynėjų diena. 

Iškilminga Jaunųjų šaulių 

rikiuotė. Dokumentinės 

medžiagos peržiūra, 

prisiminimai. 

Laisvės bėgimas Vilniuje 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

 

 

Šauliai 

 

 

Sausis 

J. Jonušienė 

I. Klemenienė 

 

 

 

S. Pauliukas 

21. Sveikatos ir sporto diena 

 

1-10 klasė 

 

5-10 klasė 

Sausio 25 d. 

 

9 klasė 

M. Vilimas 

R. Volkovas 

R. Džiaugys 

22. Tarptautinis kalbų, gamtos 

mokslų, istorijos, 

geografijos konkursas 

„Kengūra“ 

4-10 kl Sausis - kovas I. Klemenienė 

Dalykų mokytojai 

23. Jaunųjų šaulių žygiai,  

rikiuotės, estafetės, 

išvykos, susitikimai ir kt. 

Jaunieji šauliai 09-01 mėn. S. Pauliukas 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

24.  Dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, sporto 

varžybose, išvykose, 

akcijose, savaitėse, 

projektuose, programose,...   

1-10 klasės 09–01 mėn. Mokyklos komandos, 

mokiniai, šauliai. 

 

 

9. TĖVŲ KOMITETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2018– 2019 m. m. 

 

Tėvų komiteto organizavimo nuostatos: 

 

1. Tėvus į Tirkšlių J. Vitkaus Kazimieraičio pagrindinės mokyklos tėvų komitetą renka 

klasių tėvų susirinkimai po vieną tėvą iš klasės tėvų. Tėvų komitetas renkamas kasmet, 

prasidėjus mokslo metams.  

2. Tėvų komiteto veiklai vadovauja Pirmininkas, išrinktas iš tėvų komiteto narių atviru 

balsavimu, balsų dauguma.  

3. Komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus. Reikalui esant 

gali būti sušauktas neeilinis posėdis.  

4. Tėvų komiteto Pirmininkas atstovauja tėvų komitetui ir vadovauja jo veiklai. 

 

TIKSLAS  

 

 Vienyti tėvų ir mokyklos bendruomenės pastangas, siekiant  nuoseklesnio šeimos ir 

mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo. 

 

UŽDAVINIAI: 

 

      1.   Padėti įgyvendinti mokyklos iškeltus tikslus ir uždavinius. 

5. Telkti mokinių tėvus, užtikrinant tinkamą vaiko asmenybės formavimą. 

6. Dalyvauti veiklose dėl  formaliojo ir neformaliojo mokinių ugdymo.  

 

MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO VEIKLOS KRYPTYS: 
 

1. Telkia tėvus mokyklos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 
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2. Svarsto tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus administracijai. 

3. Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, pamokų 

lankymo, drausmės pažeidimo problemas bendradarbiaudamas su Mokyklos taryba, svarsto 

mokyklos veiklos bei aprūpinimo klausimus. 

 
RENGINIAI SU TĖVAIS: 

 Rugsėjo 1-osios šventė; 

 Mokytojų dienos šventė, savivaldos diena; 

 Kalėdų  karnavalas (gruodis); 

 Sportinės estafetės (I ir II pusm.)); 

 Išvykos, ekskursijos, pažintinių-kultūrinių dienų renginiai (pagal ugd. planą) 

 Geriausiai besimokančių ,aktyvių mokinių pagerbimo-padėkos diena-šventė 

 Motinos diena (gegužė); 

 Šeimos diena (gegužė); 

 Paskutinio skambučio šventė; 

 Atvirų durų dienos mokykloje., 

 Lankymasis tėvų darbovietėse 

 Konsultacinės dienos tėvams (k./ tr.) 

 Tėvų susirinkimai, klasių tėvų susirinkimai. 

 Savaitės „Mokinys-tėvai-mokytojas“ ir kt. 

 

10. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI: 

 

 Užkirsti kelią smurtui ir patyčioms mokykloje, jos teritorijoje, vaiko aplinkoje. 

 Organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti smurto prevencijos priemones,  

 Kurti saugią ir draugišką aplinką ugdymosi įstaigoje ir vaiko artimoje aplinkoje. 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Mažinti smurtą mokykloje ir vaiko artimoje aplinkoje, užtikrinant vaikų saugumą. 

 Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais mokiniais, 

teikti jiems pagalbą, patarimus, paramą. 

 Suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą; 

 Formuoti saugios elgsenos įgūdžius: padėti suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas; 

  Bendradarbiauti su Vaiko teisių ir nepilnamečių reikalų specialistais, siekiant užkirsti 

kelią priekabiavimui ir smurtui. 

 

PAGRINDINIAI PATYČIŲ MAŽINIMO STRATEGIJOS PRINCIPAI: 

 

Visi mokyklos bendruomenės nariai  turi būti supažindinti, koks elgesys laikomas  

patyčiomis.  

Mokykloje reaguojama į kiekvieną kitą žmogų žeminančio elgesio apraišką – žodines, 

fizines, netiesiogines patyčias.  

Vykstančios patyčios sustabdomos – tai yra visos mokyklos bendruomenės pareiga:  

tėvų, mokytojų, mokinių, administracijos, darbuotojų.  

Svarbu, kad bendruomenės narys pastebėtų  patyčias ir tiesiogiai stengtųsi jas stabdyti, 

vaikai pakviestų suaugusįjį, patyčioms sustabdyti.  

Smurto ir patyčių programa vykdoma visose 1-10 klasėse, priešmokyklinėje grupėje. 
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Kiekvienas klasės auklėtojas planuoja renginį ar valandėlę, susijusią su smurto ir patyčių 

prevencija. 

Mokytojai pamokų metu kalba apie smurto ir patyčių problemas. Mokyklos mokiniai dalyvauja 

organizuojamuose mokyklos, seniūnijos, miesto ar rajono renginiuose. 

         Mokykla 2018-2019 m. m. įsijungia į tarptautinės prevencinės programos „Olweus“ vykdymą 

mokykloje. 

 

11.  LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

1. Programai įgyvendinti bus skiriama savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto tikslinės lėšos 

(mokinio krepšelis).  

2. Daliai programų įgyvendinti bus rengiami ir teikiami projektai. 

3. Europos Sąjungos (ES) projekto lėšos „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“. 

4. Dalis programos bus įgyvendinama ieškant paramos lėšų. 

                     

 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos 2018 rugpjūčio 31  d. 

posėdžio protokolu Nr.6 

 

 


