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MAŢEIKIŲ RAJONO TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO 

 PAGRINDINĖS MOKYKLOS  VEIKLOS PLANAS 2020–2021M. M.  

                                                 

                                                           I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Maţeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020–2021 mokslo 

metų veiklos planas (toliau – planas) rengiamas, atsiţvelgus į 2019–2020 m. m. mokyklos 

veiklos įsivertinimo išvadas, 2019–2020 m. m. mokyklos veiklos programos analizę, švietimo 

būklę. 

2. Planas parengtas atsiţvelgus į Maţeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, 

mokyklos 2020-2021 mokslo metų veiklos prioritetus, bendruomenės rekomendacijas ir 

siūlymus, mokyklos strateginį planą. 

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. Planą įgyvendins mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai bei Tirkšlių 

bendruomenės nariai. 

5. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMM; pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – NMPP; 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT;, Maţeikių pedagogų švietimo centras – MŠC; 

Maţeikių pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT. 

6. Tirkšlių J. Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos 2020-2021 metų veiklos planas 

detalizuojamas mėnesių veiklų planuose. 

 

II. VIZIJA 

 

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

išsiskirianti pilietiškumo, etnokultūros, meninio-sportinio, kultūrinio-paţintinio 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. 2020-2021 M. M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

                   Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus pokytis per 4 paskutinius metus                                   

 

 

 

KLASĖ 

Mokslo metai  

2017-09-

01 

2018-09-

03 

2019-09-

02 

2020-2021 

Priešmokyklinė 

gr. 
6 15 0 0 

1 14 18 29 15 

2 16 15 17 28 

3 24 15 16 14 

4 16 23 16 15 

Iš viso 1-4: 76 71 78 72 

5 22 16 26 18 

6 20 24 16 28 

7 27 19 26 15 

8 24 28 18 26 

Iš viso 5-8: 93 87 86 89 

9 22 21 21 16 

10 14 21 21 17 

Iš viso 9-10 36 42 42 33 

Iš viso 

mokykloje: 

205 215 206 192 

Komplektai 
11  

komplektų 

11 

komplektų 

11 

komplektų 

11  

komplektų 

 

          

1. MOKYTOJAI-IŠSILAVINIMAS-KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA 

 

Metai: 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso pedagogų 34 35 33 33 34 

Mokytojų 1 2 - 2 2 

Vyr. mokytojų 22 21 23 19 20 

Mokytojų 

metodininkų 

10 10 10 7 7 

Neatestuotų 1 2 - - - 

Pagalbos 

specialistų 

5 7 5 5 5 

                         

2. UGDYMO(SI) IR VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 2019-2020 M. M. 

 
Mokyklos prioritetai  2019–2020 m. m. buvo: siekti mokymo(si) kokybės, kiekvieno 

mokinio galimos aukščiausios paţangos. Kurti mokykloje saugią, patrauklią ir šiuolaikišką 

ugdymosi aplinką. Ugdyti  mokinių pilietiškumą, atsakingumą, kūrybiškumą. Mokykla kėlė sau 

tikslus  gerinti ugdymo proceso ir  mokinių mokymo (si) kokybę bei pasiekimus, teikti mokiniams 

įvairiapusišką ugdymo (si) pagalbą,  kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas. 
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Su mokyklos tikslais sietini uţdaviniai ir kas buvo vykdoma 2019-2020 mokslo metais:  

 

Tikslas. Siekti mokinių mokymo (si) paţangos, keičiant ugdymo proceso formas, metodus  ir 

aplinkas.  

Uţdaviniai Įvykdyta veikla 

1. Sudaryti lygias ugdymosi 

galimybes įvairių gebėjimų 

mokiniams, siekiant jų 

individualios paţangos. 

 

1. Mokinio pasiekimai ir paţanga. 

Bendras mokyklos metinis paţangumas yra kintantis: 2019-2020 

m. m. 5-10 klasėse - 98,4 %. Analizuojant klasių koncentrų 

paţangumą, pastebėta, kad  perėjus iš pradinio ugdymo į 

pagrindinio ugdymo programą paţangumas maţėja: 2019-2020 

m. 1-4 klasių paţangumas buvo 100 %, 5-8 klasių – 86,6 %. 9-10 

klasėse - 97,4 %. Klasių paţangumo vidurkio analizė pagal 

mokslo metus rodo, jog maţėja 5-6 klasėse, o labiausiai - 7 

klasėje: 2018-2019 m. m. – 7 kl. buvo 6,4 balo, 2019-2020 m. m. 

– 8 kl. – 6,3 balo. Panaši tendencija pastebima ir nagrinėjant 

atskirų dalykų vidurkius. 2019-2020 m. m. 7-8 klasių mokinių 

pasiekimų lygių analizė rodo, kad 7 kl. mokinių skaičius pagal 

mokymosi lygius yra patenkinamo – 7,  pagrindinio – 18, 

aukštesniojo – 1 mokinys. 8 kl. mokinių skaičius pagal 

mokymosi lygius 2019-2020 m. m.: patenkinamo – 4 mok., 

pagrindinio – 13, aukštesniojo – 2 mokiniai. Aštuntoje ir 

septintoje klasėse dalykų vidurkių maţėjimas yra didţiausias 

(nuo 0,1 iki 0,6).  Keisdami mokymo (si) procesus tikimės 

pagerinti pasiekimus ir NMPP rezultatus. 2020 m. NMPP 

nevyko, o 2019 m. 8 klasės mokiniai pasiskirsto pagal e-NMPP 

pasiekimų grupes iš matematikos: 1 grupė (ţemesnieji 

pasiekimai) – 26,9 %, 2 grupė (ţemesnieji vidutiniai pasiekimai) 

– 34,6 %, 3 grupė (aukštesnieji vidutiniai pasiekimai) – 26,9 %, 

4 grupė (aukštesnieji pasiekimai) – 11,5 %; iš gamtos mokslų -1 

grupė (ţemesnieji pasiekimai) – 19,2 %, 2 grupė (ţemesnieji 

vidutiniai pasiekimai) – 34,6 %, 3 grupė (aukštesnieji vidutiniai 

pasiekimai) – 38,5 %, 4 grupė (aukštesnieji pasiekimai) – 7,7 %.  

Mokinių paţanga įgyjant kompetencijas nevienodai sparti. 

Daugiau sparti iš technologijų, IT, fizinio ugdymo, dailės, 

istorijos, biologijos. Paţanga neoptimali iš matematikos, lietuvių 

ir uţsienio kalbų, geografijos, fizikos, chemijos. Nėra sąlygų 

laboratorijos gamtos mokslų eksperimentams, tyrimams vykdyti, 

reikalinga atnaujinti IT priemones mokiniams ir mokytojams. 

 

2. Ugdymosi planavimas. Sudarytas mokyklos ugdymo planas, 

tvirtinami ilgalaikiai planai. Mokytojai planuoja pamokas, kelia 

tikslus ir uţdavinius, numato veiklas, pagalbą ir uţduotis  spec. 

poreikių turintiems. Į ilgalaikius planus būtina  įtraukti 

„Vertinimo ir paţangos fiksavimo“ skiltį, detalizuoti įsivertinimo 

būdus ir metodus, diferencijavimą, integruotas pamokas, 

prevencines  programas, projektus. Mokytojai yra savo dalyko 

specialistai, domisi naujovėmis, jas taiko, kelia kvalifikaciją IT 

taikymo srityje. Seminaruose dėl nuotolinio ugdymo pabuvojo 

daugiau kaip 80 % mokytojų. Numatoma siekti mokytojų 

meistriškumo, įsigyjant skaitmenines mokymo programas (Ema, 

Eduka. „Google Classroom“ platformą. Mokytis iš kolegų 

patirties, intensyvinti pamokų stebėjimą. Kartą per 2 mėn. 
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metodinėse grupėse aptarti lankytas pamokas.  

3. Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams plėtoti savo 

polinkius ir gebėjimus pamokose, būreliuose (jų yra 19), 

dalyvauti konkursuose, olimpiadose, varţybose ir kt. Jog 

mokytojai skatina klausti, tyrinėti, bandyti, ieškoti, analizuoti, 

pritaikyti, spręsti–  mokinių apklausose IQES sistemoje 

vertinama 3,2 lygiu. Karjeros ir mokyklinės veiklos siejamos su 

dalykų ugdymu. Dirba ugdymo karjerai specialistė. Pastovus 

profesinis mokinių informavimas ir konsultavimas, susitikimai 

su specialistais, išvykos į profesines mokyklas, teikiama pagalba 

renkantis mokyklą, kur sėkmingai tęsia mokymąsi. 

4.  Darbas su gabiais mokiniais: mokytojai planavo mokinių 

ruošimą dalykų olimpiadoms, konkursams, varţyboms. Laimėta 

I vieta 6 kl. biologijos rajoniniame ture, lietuvių k. ir literatūros 

olimpiados 5-8 kl. III vieta; Laimėti penki „Olimpio“ medaliai, 

diplomai (159 vnt.), padėkos (102 vnt.) 2020 m. VKIF projekto 

„Kalbų kengūra“ auksiniai, sidabriniai diplomai, Vaikų 

kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų projekto „Tavo ţvilgsnis“ - 

9 diplomai. Daugybė medalių , padėkų, prizų gauta uţ aktyvumą 

šaulių ir sporto veiklose.  

Ugdydama gabius mokinius, mokykla bendradarbiauja su 

socialiniais partneriais: Maţeikių muzikos, dailės, 

choreografijos, technikos kūrybos centru ir kt. 

5. Siekdami paţangos planavome ir vykdėme mokymosi pagalbą 

mokiniams, tai: poreikių tenkinimui skirtos valandos dalykų 

moduliams (matematikos, lietuvių kalbos, fizikos, biologijos, 

istorijos, IT, pasirenkamiesiems  dalykams, dalykų 

konsultacijoms 12 val. 5-8 kl., 10 val. – 9-10 klasėse. 

Pagalbos prieţiūros specialistų veiklos (mokytojų padėjėjų, 

logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, sveikatos prieţiūros 

specialisto): 

11 mokinių mokėsi pagal pritaikytą BUP, 5- pagal 

individualizuotą BUP. Jiems pritaikytos ir individualizuotos 

programos. Kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimai 

pašalinti 10 mokinių, dalinai pašalinti-27 mokiniams. 

 Logopedo pagalba bus ir toliau tęsiama 27 mokiniams, 

specialiojo pedagogo pagalba bus tęsiama 17 mokinių. 2019–

2020 mokslo metais pas mokyklos psichologę individualioms 

konsultacijoms  lankėsi 16 mokinių, 9 pradinių klasių mokiniai ir 

7 iš 5–10 klasių. Iš viso: 158 individualios konsultacijos ir 25 

pokalbiai su įvairiais mokiniais, kuriems individuali pagalba 

nebuvo teikta. Į mokyklos psichologę kreipėsi 11 tėvų. 

Besikreipiančių mokinių problemų pobūdis: emocijų ir elgesio, 

bendravimo, kitos problemos, pasireiškusios karantino 

laikotarpiu. 

6. Mokykla įsivertino ugdymo veiklas pamokose, aptarė 

signalinius, trimestrų ir metinius įvertinimus, mokinių 

paţangumą     posėdţiuose, su mokiniais ir jų tėvais. Pamokose 

trūksta veiklų individualizavimo ir diferencijavimo, aktyvių 

mokymosi metodų, individualios paţangos matavimo. 

Ţemiausios vertės pagal mokinių apklausą: pamokos metu 

mokytojai leidţia vieniems atlikti uţduotį ţodţiu, kitiems- raštu 
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– 2,5; mokytojai skiria namų darbus, kuriuos galiu atlikti su 

draugu ar jų grupe -2,5; mokytojai pamokų metu skiria skirtingas 

uţduotis – 2,6; mokiniai pamokose gali pasirinkti kiek jie 

sugebės išmokti ţodţių ar atliks pratimų. – 2,6; Retokai taikomi 

mokinių pergrupavimai pagal mokinio poreikius ir mokymosi 

būdus. Pagal rezultatus reiktų atsiţvelgti į kiekvieno mokinio 

tolimesnį ugdymo planavimą ir pagalbą jam. 

7. Vykdėme vidaus veiklų įsivertinimą. Rodiklis 2.4.2 - mokinių 

įsivertinimas, vertintas kaip trūkumas ir pasirinktas tobulinti 

(raktinis ţodis „dialogas vertinant“). Nutarta vertinimo ir 

įsivertinimo klausimus svarstyti per pusmečius MT ir MG 

susirinkimuose, nuolat stebėti asmeninę mokinių paţangą ir ją 

fiksuoti ‚ aptarti su mokiniu, tėvais, mokytojais. Vertinimo ir 

paţangos fiksavimo skiltį įtraukti į ilgalaikius planus,  aktyvinti 

mokinių įtraukimą į asmeninės paţangos stebėjimą. Mokiniams 

trūksta pastovios savistabos ir noro padirbėti, konsultuotis su 

mokytoju. Reikia daugiau aktyvinti mokinių įtraukimą į 

asmeninės paţangos stebėjimą, svaresnio mokytojo ir mokinio 

dialogo. Klasės vadovui 1 k./ mėn. skirti klasės valandėlę 

mokinių paţangos vertinimo ir įsivertinimo aptarimui. 

Mokytojai išmano savo ugdymo sritį, bet ne visada pakankamai 

suplanuoja pamokų veiklas, įtraukiančias mokinius į aktyvų 

mokymąsi, kas leistų siekti didesnės paţangos.  

Su mokiniais aptariami vertinimo būdai, kriterijai, nurodomi 

gero darbo poţymiai, bet tai turi vykti individualiai ir nuolat. 

Reikia stiprinti dialogą vertinant, grįţtamąjį ryšį. Mokinys turėtų 

aptarti savo individualią asmeninę paţangą, pildyti bendrųjų ir 

dalykinių veiklų lapą. Tėvai informaciją gauna per Tamo 

dienyną. Tačiau nemaţa dalis 6-10 klasių tėvų jungiasi prie 

dienyno retai, tai daro skatinami ţinučių ar mokytojų pastabų. 

Reikia siekti pastovaus tėvų domėjimosi vaiko ugdymu ir 

pastovaus bendradarbiavimo.  

8. Mokyklos VGK 2019-2020 m. m. rūpinosi vaikui saugia ir 

palankia mokymosi aplinka, mokinių paţanga, lankomumu, gera 

mokinių savijauta ir mokinių bendravimu, uţimtumu. 

Organizuota pagalbos mokiniui specialistų veikla su mokiniais. 

Tai individualios ir grupinės pamokos. Mokykloje 2019-2020 m. 

m. 1-10 klasėse  švietimo pagalba (specialiojo pedagogo) pradėta 

teikti 17 mokinių, (su PPT išvadomis yra 18, vienam iš jų 

specialiojo pedagogo pagalba nereikalinga) ir logopedo-37 

mokiniams. Mokykloje buvo vykdomos prevencinės programos, 

kuriose dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Tai  (VŠĮ „Vaiko 

labui“ prevencinė programa) 1–4 klasėse – „Antras ţingsnis“,  

1–10 klasėse – smurto ir patyčių prevencinė programa  

„OLWEUS“. VGK kartu su rajono atstovais derino ir keitė 

Mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašą, supaţindino klasių vadovus, šie 

informavo  mokinius, jų tėvus. Jį aptarėme su klasių vadovais ir  

pedagogais posėdţių metu. Buvo aptariamas paţangumas ir 

lankomumas, mokiniai buvo  kviečiami su tėvais į posėdţius, 

aiškinamasi nesimokymo, nelankymo prieţastys, imtasi 

priemonių  ir sprendimų padėties taisymui. Buvo svarstomas 



 6 

mokinių elgesys mokykloje, bendravimo problemos su kitais 

mokiniais. Bendradarbiauta su PPT, policijos, seniūnijų atstovais 

švietimo ir pagalbos klausimais. 

2. Atnaujinti šiuolaikiškai 

palankias ugdymosi aplinkas, 

dalykų ugdymo priemonių bazę. 

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 

kabinetuose, lietuvių k., technologijų kabinete (dirbtuvėse), 

fizikos-chemijos kabinete, istorijos, biologijos, aktų salėje. 

3. Įrengtos atskiros aplinkos logopedo, soc. pedagogo, 

psichologo veiklų vykdymui. 

4. Logopedo pratybos vykdomos grupėms ir individualiai 1-4 

klasių mokiniams, teikiama psichologo, logopedo, soc. pedagogo 

individuali ir grupinė pagalba. 

5. Dalinai atnaujintos mokyklos erdvės, mokomieji kabinetai, 

koridoriai, skaityklos, valgyklos, mokytojų kambario įrenginiai. 

3. Sudaryti galimybes 

mokiniams aktyviai dalyvauti 

įvairiose saviraiškos ir 

prevencinėse veiklose. 

1. Mokiniams buvo suteiktos galimybės rinktis pagal jų poreikius 

neformaliojo ugdymo veiklas ir jose dalyvauti. Mokykloje veikė 

19 būrelių. Mokiniai aktyviai dalyvavo šaulių, šokio, dainavimo, 

sporto būrelių veikloje, etnokultūros ir dalykų būreliuose. 

2.  Dalyvauta olimpiadose, projektuose, konkursuose, varţybose, 

edukacinėse programose, išvykose, renginiuose ir kt. Laimėta I 

vieta 6 kl. biologijos rajoniniame ture, lietuvių k. ir literatūros 

olimpiados 5-8 kl. III vieta; Laimėti penki „Olimpio“ medaliai, 

diplomai (159 vnt.), padėkos (102 vnt.) 2020 m. VKIF projekto 

„Kalbų kengūra“ auksiniai, sidabriniai diplomai, Vaikų 

kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų projekto „Tavo ţvilgsnis“ - 

9 diplomai.  

5 mokiniai iš 4 klasės dalyvavo „Olympio“ konkurse ir buvo 

apdovanoti diplomais Daugybė medalių , diplomų, padėkų, prizų 

gauta uţ aktyvumą šaulių ir sporto veiklose.  

 

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

respublikos konkursuose, olimpiadose, šventėse, parodose, 

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

Uţsiėmimai vyko ne tik mokykloje bet ir kitose aplinkose: 

muziejuose, dvaruose, edukacinėse išvykose, ekskursijose, 

miške, parke, mokyklos skaitykloje, bibliotekoje, mieste, kaime, 

pušyne, tiek vidaus, tiek lauko mokyklos erdvėse. 

4. Prevenciniai renginiai: prevencinė smurto ir patyčių Olweus 

programa bendruomenei, „Antrojo ţingsnio“ programa 1-4 

klasių mokiniams; konkursai, protmūšiai, varţybos, filmų 

perţiūros, susitikimai su ţymiais ţmonėmis,  projektai, mokinių 

švietimas sveikos gyvensenos klausimais ir kt. 

5. Tėvų ir mokytojų, pagalbos specialistų bendradarbiavimas 

(konsultacinės dienos, susirinkimai, Mokinių tarybos pasitarimai, 

individualūs pokalbiai, informacijos pateikimas raštu ir ţodţiu ir 

kt), vykimas į šeimas, tėvų švietimas ir informavimas. 

6. Mokytojų padėjėjų individuali ir grupinė pagalba mokiniams 

ir kt. 

7. Mokytojų padėjėjų individuali ir grupinė pagalba mokiniams 
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ir kt. 

8. Tarpmokyklinis , seniūnijos mokyklų bendradarbiavimas 

įvairiose ugdymo(si) srityse, dalyvaujant projektuose, varţybose, 

koncertuose, minėjimuose, ţygiuose ir pan. 

4. Siekti  gilesnio mokyklos 

bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais, socialiniais partneriais. 

1. Vyko veiklos:  

mokinių tėvų susirinkimai,  

popietės, projektai,  šventės, edukacinės programos, 

 išvykos, ekskursijos, susitikimai, šaulių naktys ir ţygiai, šalies 

ţymių datų minėjimai, sportinės varţybos, sveikatingumo dienos 

ir kt. 

2. Konsultacinės dienos tėvams įprastu ir nuotoliniu būdu 

3. Savaitės „Mokinys-tėvai-mokytojas“. 

4. Atvirų durų dienos tėvams klasėse. 

5. Ugdymo karjerai diena tėvų darbovietėse, kitose profesinėse ir 

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

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

respublikos konkursuose, šventėse, projektuose, parodose, 

išvykose, ţygiuose, minėjimuose, stovyklose ir kt., talkino tėvai. 

 

SSGG ANALIZĖ PRADINĖSE KLASĖSE 

 

Stipriosios pusės 

1. Pakankamas dėmesys mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimui ir ryšiui su tėvais. 

2. Mokinių individualios paţangos ir pasiekimų 

vertinimas ir įsivertinimas;  

3. Mokinių pasiekimų gerinimas ir individualios 

pagalbos mokiniui teikimas; 

4. Mokinių NMPP pasiekimų vertinimas, 

paţangos 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 

ir seniūnija, rajono mokyklomis ir kt. 

9. Mokinių dalyvavimas olimpiadose, 

edukacinėse programose, varţybose, 

konkursuose, įvairiuose renginiuose , išvykose ir 

kt. 

10. Bendrųjų kompetencijų, gyvenimo ir 

socialinių įgūdţių, prevencinių programų 

integravimas į ugdymo turinį. 

Silpnosios pusės 

 1. Nepakankamas kiekis šiuolaikinių IT 

priemonių turėjimas ir naudojimas ugdymo 

procese. 

2. Didėjantis spec. poreikių mokinių skaičius; 

3. 2 - 4 klasių mokinių raštingumo 

kompetencijos stoka; 

4.  Mokinių, turinčių aukštesniuosius gebėjimus, 

kūrybinių ir mąstymo kompetencijų plėtojimo 

stoka ; 

5. Kabinetų aprūpinimas šiuolaikinėmis IT 

ugdymo priemonėmis. 

 

Galimybės 

1. Konsultacinių valandų skyrimas gabių ir 

Grėsmės 

1. Mokinių skaičiaus maţėjimas klasėse; 
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mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymui; 

2. Individualus mokinio pasiekimų ir paţangos 

stebėjimas, jo ugdymosi veiklos aptarimas su 

tėvais ir tolimesnės pagalbos numatymas. 

 3. Pagalbos mokiniui specialistų mokymosi 

pagalbos teikimas: logopedo, soc. pedagogo, 

sveikatos prieţiūros specialisto, psichologo, 

mokytojo padėjėjo ir klasės auklėtojo. 

4. Olweus patyčių  prevencijos, „Antrojo 

ţingsnio“ programos įgyvendinimas. 

5. Neformalaus švietimo valandų panaudojimas 

pagal mokinių poreikius ir gebėjimus. 

6.Mokinių  aprūpinimas vadovėliais, pratybų 

įsigijimas tėvų lėšomis. 

8. Mokyklos lėšų tikslingas panaudojimas 

edukacinėms programoms vykdyti. 

2. Mokinių motyvavimas skaitymui, paţinimui 

3. Nepakankamai  lėšų šiuolaikinei mokymosi 

priemonių įrangai įsigyti. 

4. Didelės transporto išlaidos, vykstant su 

vaikais į paţintines, edukacines ekskursijas. 

5. Dalies tėvų nepakankamas dėmesys vaikui, 

maţas bendradarbiavimas su mokykla. 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI REZULTATAI: 2019-2020 m. m. 

 

Analizuojant 2019-2020 m. m. mokyklos ugdymo veiklų įgyvendinimą mokykloje remtasi 

pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdţių nutarimais, paţangumo ir lankomumo 

ataskaitomis, vidaus veiklų vertinimo išvadomis. NMPP ir PUP 2019-2020 m. m. nevyko dėl 

Covid-19. 

 

              2019–2020 m. m. metinis mokinių paţangumas I-IV ir V -X klasėse 

 

Klasės Mokinių 

sk. 

                                 Mokosi (vidurkis) Paţangumas, 

(proc.) 

 

100% 

10–9 

aukšt. l. 

8–7 

pagr. l. 

6–4 

pat. l. 

3-1, 

neįsk, 

neat. 

nepat. l. 

1–4 78 20 33 25 - 100 % 

5–10 127 21 55 49 2 98,4 % 

 

Mokytojas analizavo savo mokomojo dalyko mokinių rezultatus, aptarė juos individualiai 

su mokiniais,  supaţindino tėvus, rezultatus aptarė dalykų metodinėse grupėse.  Ugdymosi 

pasiekimai per trimestrus buvo analizuojami mokytojų tarybos posėdţiuose, po stebėtų mokytojų 

pamokų, atliktus tyrimus, vidaus įsivertinimo apklausas Iqes online sistemoje ir kt. 

Mokykla įsivertino savo ugdymosi vertinimą apklausdama mokinius, jų tėvus, mokytojus 

Iqes online sistemoje. Mokinių išvados teikia manyti, jog per maţai dėmesio individualiems 

mokinių gebėjimams lavinti skiriama pamokose, maţai gauna pasirenkamų uţduočių, maţokai 

dirba su draugu, maţai taikomi  bendradarbiavimo ugdant pedagogikos principai, maţai namų darbų 

skiriama, kuriuos galėtų atlikti su draugu ar draugais.  

 

5-ios aukščiausios vertės pagal mokinių apklausą: 

1.  Jei ko nors nesuprantu per pamoką, galiu paklausti savo mokytojų -3,5;  

2. Pamokų metu į uţduočių atlikimą įtraukiami visi mokiniai – 3,5;  

3. Mokytojai mane skatina klausti, tyrinėti, bandyti, ieškoti, analizuoti, pritaikyti, spręsti– 3,4;  

4. Mokytojų rašomi kontrolinių darbų įvertinimai yra pelnyti – 3,4; 
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5. Iš mokytojų rašomų paţymių uţ atsakinėjimą aš suprantu, kokias temas man reikia pasikartoti – 

3,4; 

 

5-ios ţemiausios vertės pagal mokinių apklausą: 

1) Pamokos metu mokytojai leidţia vieniems atlikti uţduotį ţodţiu, kitiems- raštu – 2,5; 

2) Namų darbų krūvis, uţduodamas iš įvairių dalykų nėra per didelis – 2,8; 

3) Mokytojai pamokų metu skiria skirtingas uţduotis – 2,8; 

4) Mokiniai pamokose gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti ţodţių ar atliks pratimų. – 2,7; 

5) Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą -2,8; 

 

 Namų darbų krūvis mokinių įvertintas kaip nedidelis, teigiama, kad mokytojai sudomina 

savo dalyku, kad jie pamokų metu gali dirbti grupėse, porose, individualiai; mokiniai pasisako, jog 

mokytojai informuoja jų tėvus kaip jiems sekasi mokykloje. Turime tobulinti pamoką, aktyvinti 

mokinių mokymąsi per veiklas,  diferencijuoti ir personalizuoti ugdymą, perţiūrėti mokymo (si) 

būdus ir formas, matuoti mokinio paţangą pamokoje, skatinti dialogą vertinant, aktyvinti paties 

mokinio savistabą, vykdyti integraciją, projektines veiklas, siekti kiekvieno mokinio galimos 

aukščiausios paţangos pagal gebėjimus, perţiūrėti vertinimą, jo kriterijus. Reikia kurti 

diferencijuotų uţduočių banką iš pagrindinių dalykų (lietuvių k., matematika, gamtos mokslai), 

koreguoti paţangos pamatavimo tvarką.  Reikia kurti mokymosi aplinkas tyrinėjančiam mokymuisi, 

įsigyti šiuolaikiškų internetinių ugdymosi platformų, mokyti mokinius ir mokytojus dirbti su 

šiuolaikinėmis technologijomis įprastu ir nuotoliniu būdu. Jos turėtų būti patrauklios mokiniams, 

palengvintų išmokimą, mokytojui vertinimą, paţangos pamatavimą, atlikus uţduotis ir pan. 

Pamokas, esant galimybei, vesti visur: lauke, įstaigose, pušyne, muziejuose, tėvų darbovietėse, 

išvykose, ekskursijose ir pan. Visa bendruomenė turime siekti didesnės mokymosi motyvacijos, 

mokyti mokinius ugdytis, išnaudoti įvairias aplinkas, siekti abipusio bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais.    

                                      Tolimesnė 2019-2020 m. m. dešimtokų veikla: 

 

  

           

Mokykla paskutiniu metu įsigijo naujos kompiuterinės technikos, įsigijo projektorių. 

Daugiau IT atsirado ugdymo procese, daugiau vaizdumo, modernumo. Dalykų mokytojai, 

planuodami kitų metų ugdymo turinį, turi apgalvoti, kaip pamokų ilgalaikiuose planuose atspindėti 

naujausius pamokos reikalavimus, vertinimą, diferencijavimą, integravimą, aplinkas, pagrindinį 

dėmesį skiriant  individualios mokinių pasiekimų paţangos matavimui ir jos siekimui.  

Mokiniai 2019-2020 m. m. dalyvavo mokyklos, rajono, respublikos olimpiadose, 

konkursuose, varţybose ir uţėmė  prizines vietas, apdovanoti Švietimo skyriaus, kitų mokyklų, 

savivaldybės įstaigų ir kitų rajonų savivaldybės  diplomais, padėkos raštais. Dėl Covid-19 veikla 

buvo nutraukta ir dalyvavimas renginiuose vyko nuotoliniu būdu. 

Mokytojai dalyvavo dalykiniuose seminaruose, ypač dėl nuotolinio ugdymo bei, kaip 

tobulinti veiklas pamokose, domėjosi mokinių vertinimu, sveikatos stiprinimo temomis, mokinių 

saviraiškos galimybėmis, lyderyste, pagalba mokiniams ir kt. temomis.  Seminarų medţiagos 

sklaida vyko metodinės tarybos susirinkimuose, metodinėse dalykų grupėse. Įgytos ţinios, savų 

veiklų refleksija padės kiekvienam pedagogui gerinti ugdymo veiklas pamokose, tobulinti dalykų 

mokymą (si), siekti individualios mokinių paţangos.      

Mokykla yra miestelio švietimo ir kultūros ţidinio dalis: mokiniai ir mokytojai yra 

daugelio renginių dalyviai ir ţiūrovai, kartu kuria ir puoselėja miestelio tradicijas, palaiko glaudţius 

Mokosi    Maţeikių 

gimnazijose: 

Profesinėse, 

technikos, verslo 

ir paslaugų 

mokyklose: 

Dirba Lietuvoje 

(uţsienyje) 

Skaičius 3 15 3 

Proc. 14 % 72 % 14 % 
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ryšius su  Tirkšlių bendruomene ir seniūnija, biblioteka, baţnyčia. Vykdėme bendrus projektus, 

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

dalyvaudami kalendorinių švenčių minėjimuose, koncertuose, dienose, akcijose. 

Bendradarbiaujama su seniūnijos ir Maţeikių rajono mokyklomis, Sedos, Ţidikų, 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: 

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

ir Olweus patyčių prevencinė programa, 5–10 klasėse – OLWEUS patyčių prevencinė programa.   

Aktyviai veiklose talkino sveikatos prieţiūros 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. Programa 

integruota į dalykų programas, sveikatos prieţiūros, neformaliojo ugdymo veiklas. Buvo 

organizuoti bendruomenės renginiai, gerinantys mikroklimatą( šventės, išvykos, kultūriniai 

renginiai, parodos, ekskursijos, akcijos ir kt.) 

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje 2019-2020 m.m. švietimo 

pagalba buvo teikiama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems:  

Specialiojo pedagogo – 16 mokinių, logopedo – 37, mokytojo padėjėjo – 11, socialinio pedagogo - 

9, psichologo – 14 mokinių. Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programos vykdymas 

aptartas mokytojų tarybos posėdţiuose, 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) pagalba šiems 

vaikams. Vykdyti Olweus patyčių prevenciniai tyrimai 2019 rudenį, rodė šiek tiek padidėjusį 

patyčių procentą nuo 15,3 iki 19 %. Manome, kad kaţkas nelabai keitėsi, tiesiog mokiniai per metus 

išmoko būti atviresni, geba daugiau išsakyti tai, kas jiems rūpi ar yra skaudu. 

Mokiniai buvo įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas, renginius: „Aš moku ir galiu 

padėti“, „Sveikuolių sveikuoliai“, šaulių naktys, ţygiai, sportinės varţybos, kalėdinis karnavalas, 

Kaziuko jomarkėlis, „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 klasės draugams ir tėvams. 

 

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 prieţiūros 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 paţangos siekis; 

- savivaldumas; 

- tėvų pagalba mokantis. 

 

Galimybės Grėsmės 
1. Aktyvinti mokymo (si) veiklas, 

būdus, formas,   siekiant kiekvieno 

mokinio pasiekimų ir paţangos. 

1. Atnaujinti dalį ugdymosi patalpų, keisti 

1. Mokinių skaičiaus maţėjimas; 

2. Nepilnas mokytojų krūvis. 

3. Dalies mokinių ir jų tėvų 

pasyvumas, siekiant ugdymosi 
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ugdymosi aplinkas. 

2. Plėtoti mokyklos kultūrą, gerinti jos 

įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas. 

3. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, 

vietos bendruomene, socialiniais 

partneriais. 

kokybės 

4. Neestetiška dalis mokyklos 

patalpų, kiemo (duobėta, 

ištrupėjusi danga). 

5. Maţai atnaujinti mokyklos 

materialiniai ugdymo ištekliai 

(priemonės ugdymui), reikia 

šiuolaikiškų ir modernesnių.  

 

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

gerinti pamokos kokybę, ugdymosi pasiekimus 5-8 klasėse, diferencijuoti ir individualizuoti veiklas 

pagal gebėjimus, ruošti daugiapakopes uţduotis ir diferencijuotų uţduočių bankus, siekti 

individualios mokinio paţangos, glaudesnio bendradarbiavimo su mokiniais ir jų tėvais. Keisti 

ugdymosi aplinką, keisti veiklas pamokose, aktyvinant mokymąsi, kad atsirastų noras siekti 

daugiau. Matuoti mokinio  individualią paţangą, ją nuolat aptarti su mokiniu, mokinio tėvais ir, 

siekti aukštesnių rezultatų. Stengtis įtakoti mokinius siekti geresnių ugdymosi  rezultatų, 

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

ugdymo turinį, panaudojant pamokas tiriamajai, paţintinei veiklai įvairiose aplinkose, ypač gamtos 

dalykų, planuojant veiklas su gabiais ir sunkumų turinčiais mokiniais, analizuojant diagnostinių ir 

apibendrinamųjų vertinimų, NMPP, PUP rezultatus.  

 

3. Mokyklos veiklos prioritetai, tikslai, uţdaviniai 2020-2021 m. m 
 

MOKYKLOS PRIORITETAI  2020–2021 m. m.   

 

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

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

3. Ugdyti  mokinių pilietiškumą, atsakingumą, socialumą, kūrybiškumą. 

 

MOKYKLOS TIKSLAI 2020-2021 m. m. 

 

1. Siekti mokinių mokymo (si) paţangos, keičiant ugdymo proceso formas, metodus  ir aplinkas.  

2. Teikti mokiniams įvairiapusišką individualią ir grupinę ugdymo(si) pagalbą. 

3.  Kurti ir puoselėti mokyklos kultūrą ir tradicijas, plėtoti socialines veiklas. 

                                                     

UŢDAVINIAI: 

 

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

paţangos. 

2. Atnaujinti šiuolaikiškai palankias ugdymosi aplinkas, dalykų ugdymo priemonių bazę. 

3. Sudaryti galimybes mokiniams aktyviai dalyvauti įvairiose saviraiškos ir prevencinėse veiklose.  

4. Aktyviau bendradarbiauti  su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. 

 

VEIKLOS PRIORITETŲ SIEKIUI: 

 

I TIKSLAS. Siekti mokymo (si) kokybės, kiekvieno mokinio galimos aukščiausios paţangos. 

 

Uţdaviniai  Priemonės Laukiamas 

rezultatas 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Terminas 

1. Sudaryti 

lygias ugdymosi 

galimybes 

Mokinių ugdymosi 

aktyvinimas, pamokose 

per veiklas, būdus, 

Ne maţiau kaip 80 

proc. mokytojų 

diferencijuos bei 

Dalykų 

mokytojai, 

Metodinė 

2020-2021 

m.m. 

 II ir IV 
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įvairių gebėjimų 

mokiniams, 

siekiant jų 

individualios 

paţangos. 

 

 

formas. 

Mokinių formuojamasis 

vertinimas, paţangos 

planavimas, jos 

matavimas, stebėjimas, 

aptarimas, tolimesnių 

veiklų numatymas. 

Ugdymo turinio 

(planavimas, analizė, 

rezultatas, refleksija). 

Diferencijuotų uţduočių 

banko kūrimas, uţduočių 

pagal gebėjimus 

pasirinkimo numatymas 

mokiniui (daugiapakopės 

uţduotys). 

Pagalbos specialistų  

ugdymosi veiklų su 

mokiniais organizavimas 

1-4, 5-8 klasėse. 

Ugdymosi pagalbos 

planavimas spec. 

poreikių turintiems 

mokiniams; 

Pagalbos teikimas 

mokiniams, grįţusiems iš 

uţsienio šalių. 

individualizuos 

mokinių veiklas 

pamokose. 

 

Bus sukurtas 

diferencijuotų 

uţduočių bankas 

(lietuvių k., 

matematika) 

 

Pagerės 7-8 klasių 

mokinių mokymosi 

rezultatai - kils 

metinis dalykų 

paţangumo vidurkis 

nuo 0,2-iki 0,4 balo. 

 

Individualios , 

pritaikytos 

programos, 

specialistų pagalba 

mokiniams ir jų 

tėvams, 

individualios atskirų 

dalykų pamokos, 

konsultacinės 

valandos, 

neformalus 

ugdymas, klasės 

draugų pagalba. 

taryba, 

 I. Klemenienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kubilienė 

N. Songailienė 

G. Mišutienė 

 

 

 

VGK 

Dalykų 

moktytojai 

 

J. Vaišvilienė 

spec. pedagogė 

E. Giedraitė 

 V. Tenienė 

 

 

ketv. 

2. Atnaujinti, 

keisti, kurti, 

panaudoti 

šiuolaikiškas 

palankias 

ugdymosi 

aplinkas, būdus 

ir metodus. 

Ugdymo aplinkų 

aprūpinimas naujomis 

IT, skaitmeninėmis Ema 

ir Eduka programomis 

atnaujintais vadovėliais. 

Mokytojų mokymasis 

dirbti šiuolaikinėmis 

priemonėmis. 

Gamtos mokslų 

laboratorijos sukūrimas 

tyriminei veiklai, 

kūrybinių dirbtuvių 

rengimas, kabinetų 

atnaujinimas. 

Mokymo(si) mokytis 

kompetencijos ugdymas, 

integruojamųjų 

prevencinių programų 

formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme 

pletojimas. 

Bendradarbiavimas: 

Augs mokymosi 

motyvacija, stiprės 

atsakomybė uţ savo 

mokymąsi. Gerės 

mokinio mokymosi 

savistaba, daţniau 

bus matuojama 

individuali paţanga. 

Augs aktyvumo, 

savarankiškumo ir 

gebėjimų mokytis su 

kitais lygis. 

Paţangos aptarimai 

su mokytojais, 

klasės vadovu, 

tėvais, savistaba, 

pagalba mokiniui 

padės siekti geresnių 

rezultatų, mokys 

mokytis. 

M. Vilimas 

S. Budreckas 

I. Klemenienė 

Dalykų 

mokytojai, 

metodinių 

grupių vadovai, 

Mokslo 

metai: 

2020 IV 

ketv. 

2021 m. 

  I ketv. 
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mokytojų, mokinių, tėvų, 

soc. Partnerių. 

3. Sudaryti 

galimybes 

mokiniams 

aktyviai 

dalyvauti 

įvairiose 

ugdymo(si) ir 

prevencinėse 

veiklose. 

Sudaryti galimybes 

mokiniams aktyviai 

rinktis pagal poreikius ir 

gebėjimus dalyvavimą 

įvairiose formaliojo ir 

neformaliojo ugdymosi 

veiklose. Visai mokyklos 

bendruomenei dalyvauti 

prevencinėje Opkus 

programoje, integruoti į 

ugdymo turinį kitas 

prevencines programas.  

Gerės mokinio 

pasiekimai, mokinių 

saugumo, 

savigarbos, 

pasitikėjimo savimi, 

savarankiškumo ir 

gebėjimų mokytis su 

kitais lygis, bus 

tenkinami mokinio 

poreikiai tobulėti jo 

mėgstamo ugdymosi 

srityje. 

Dalykų , 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020-2021 

m. m. 

 
II TIKSLAS. Kurti mokykloje saugią, patrauklią ir šiuolaikišką ugdymosi aplinką. 

 

Uţdaviniai 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

Terminas 

1. Mokyklos 

bendruomenei 

dalyvauti 

prevencinėse 

programose. 

Dalyvauti prevencinėje 

patyčių ir smurto 

programoje „OPKUS“ 

Gerės mokinių 

saugumas mokykloje 

ir uţ jos ribų. 

Sumaţės patyčių 

procentas 

mokykloje. 

V. Tenienė 

Grupių 

vadovai 

2020 spalis-

2021- 

birţelis 

2. Prevencines 

programas 

integruoti į 

dalykų ugdymo 

turinį, klasės 

vadovo, 

neformaliojo 

ugdymo veiklas. 

Integruoti 1-4 klasėse 

„Antrojo ţingsnio“ ir 

OPKUS prevencines 

programas. 5-10 – 

OPKUS, Sveikatos 

ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai, ţmogaus saugos  

programas 

Gerės mokinių 

saugumas, maţės 

patyčios, saugus 

elgesys ir kt. 

I. Klemenienė 

Klasių vadovai 

S.Vaičiuvienė 

V. Pocevičienė 

2020-2021 

m. m. 

3. Atnaujinti 

mokinių 

ugdymosi ir 

poilsio aplinkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nupirkti ir pajungti 

vaizdo projektorius  

anglų k., muzikos, 

dailės, technologijų 

kabinetuose. 

2. Įrengti gamtos 

mokslų laboratorijos 

patalpas praktinei 

veiklai. 

3. Atnaujinti 

technologijų kabineto 

ugdymosi patalpas. 

4. Dalyvauti 

projektuose, kad laimėti 

Maţeikių savivaldybės 

lėšų mokyklos sportinei 

bazei atnaujinti 

(stadionas, kiemas) 

Pagerės pamokų 

vadybos kokybė. 

 

 

Pagerės mokinių 

aktyvumas, augs 

paţanga. 

Pagyvės mokomasis 

procesas, pamokos 

vaizdumas, 

mokomosios 

medţiagos 

prieinamumas ir jos 

panaudojimas gyvai. 

Pagerės ugdymosi 

aplinka, estetinė jos 

pusė, pagerės 

mokinių kūno 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 

S. Budreckas 

 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 

I. Klemenienė 

Z. Tenienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 
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5. Įkurti poilsines-

ţaidimų zonas 

mokiniams pertraukų 

metu.   

6. Aktyviai dalyvauti 

projekte „Aktyvi 

mokykla“. 

6. Atnaujinti 

vadovėlius, patalpų 

inventorių, metodines 

priemones darbui su 

mokiniais, su spec. 

pagalbos gavėjais. 

kultūros pamokų 

vadyba gamtoje, 

sportinio ugdymosi 

pasiekimai. 

 

Mokiniai aktyviau 

praleis pertraukas, 

bus aktyvesni. Leis 

laiką gryname ore, 

gerės savijauta ir 

sveikata 

 

Atnaujintos 

mokymosi 

priemones kels 

mokymosi 

motyvaciją, augs 

mokymosi paţanga 

 

 

 

 

 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 

S. Vaičiuvienė 

 

R. Dţiaugys 

S. Vaičiuvienė 

I. Klemenienė 

 

M. Vilimas 

J. Čiapienė 

I. Šakinienė 

  
III.TIKSLAS Ugdyti  mokinių pilietiškumą, atsakingumą, socialumą, kūrybiškumą.  

 

Uţdaviniai  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 

paţangos. 

2. Sudaryti pagalbos 

gavėjų sąrašus, ruošti 

pritaikytas ir 

individualizuotas 

programas  spec. 

poreikių turintiems 

mokinias. 

3. Organizuoti 

pagalbos mokiniui 

specialistų pagalbą 

spec. poreikių ir ţemus 

pasiekimus turintiems 

mokiniams. 

 

4. Numatyti darbą su 

gabiais mokiniais, 

ruošiant juos 

konkursams, 

olimpiadoms, 

viktorinoms, 

varţyboms ir kt. 

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. 

 

 

Dalykų 

mokytojai, 

Metodinė 

taryba, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

 

 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Rugsėjis –

birţelis 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 
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5. Laisvai pasirikti 

neformaliojo ugdymosi 

uţsiėmimus pagal 

mokinių poreikius, 

norą ugdytis ir lavinti 

savo gebėjimus. 

 

 

6. Dalyvauti mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose, 

projektuose, Šaulių 

organizacijos, sporto, 

pilietiškumo ugymo 

veiklose, 

susitikimuose, 

minėjimuose, akcijose 

ir kt. 

 

 

7. Benrdauti ir 

bendradarbiauti su 

visais įmanomais 

socialiniais partneriais, 

siekiant mokinių 

ugdymosi paţangos, 

pilietiško, kūrybiško, 

aktyvaus piliečio 

ugdymosi. 

8. Planuotis socialines 

pilietines veiklas, 

ruoštis su mokinias ir 

dalyvauti renginiuose, 

ugdančiuose mokinių 

pilietiškumą, 

atsakingumą, 

socialumą, 

kūrybiškumą. 

 

Gerės mokinių 

poreikių tenkinimas, 

laisvalaikio 

uţimtumas, tobulės 

vaikų gebėjimai iš 

pasiirinktos srities. 

 

 

Gerės ir didės 

mokinių 

pilietiškumas, noras 

dalyvauti, šviestis, 

tobulėti, įsivertinti 

savo gebėjimus 

įvairiose srityse, 

paţinti daugiau ir 

geriau. 

 

Augs mokinių 

pilietiškumas, 

aktyvumas, 

kūrybiškumas. 

 

 

 

 

 

Gerės mokinių 

aktyvumas, 

socialumas, 

pilietiškumas, augs 

jų pačių 

kūrybiškumas. 

 

Būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

Klasių 

vadovai, 

būrelių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

Klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai, 

administarcija 

 

 

 

 

Klasių 

vadovai, 

mokytojai 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

4. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢAI 2020-2021 M. M. 

 

Eil.

Nr. 

Posėdţių temos, nagrinėjami klausimai Data Atsakingas 

1.  

 

 

 

 

 

1.  I-jo pusmečio 1-10 klasių  paţangumo-lankomumo 

rezultatai ir jų analizė. Individualios paţangos matavimas 

klasėse. 

a) Ugdymo turinys ir jo pateikimas aktyviam mokymuisi.  

b) ugdymosi diferencijavimas (matematika, lietuvių k., 

biologija, fizika - chemija) 

2. Bandomojo e-NMPP 5 ir 9 klasėse rezultatų 

pristatymas ir analizė. 

 

02 mėn. 

 

 

I. Klemenienė 

 Klasių auklėtojai 

Dalykų mokytoja 

 

 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 
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3. 5 klasės ir grįţusių iš uţsienio mokinių ugdymas (is) ir 

adaptacija. 

 

4. Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos ir jų analizė. 

 

4. Prevencinių programų įgyvendinimas formaliajame ir 

neformaliajame ugdyme. 

Klasės vadovai, 

mokytojai 

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

V. Tenienė 

Klasių auklėtojai 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

1. Dėl  II-jo pusmečio ir metinio ugdymosi paţangos ir 

lankomumo rezultatų 1-4 klasėse. ( Diferencijuotas, 

integralus, aktyvus, kūrybiškas, tyrinėjantis, edukacinis, 

prevencinis ugdymas). 

  

2. Dėl matematikos, lietuvių kalbos (skaitymo suvokimo  

ir rašymo) NMPP analizės taikymo  II ir IV klasėje. 

Mokinio paţangos siekio veiklos kartu su mokinio tėvais 

(globėjais) 

 

3.  Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos ir jų analizė. 

 

4. Dėl Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos, 

neformaliojo ugdymo veiklų, bibliotekos, skaityklos, 

pagalbos teikimo, ugdymo karjerai specialistų veiklų, 

savivaldos 2020-2021 m. m. ataskaitų. 

 

1. II-jo pusmečio ir metinio 5-10 klasių  paţangumo ir 

lankomumo rezultatai.  

 

2. Dėl supaţindinimo su Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo dalykų rezultatais 6, 8 klasėse ir jų analizės.  

 

3. Dėl mokyklos vidaus veiklų įsivertinimo rezultatų. 

 

4. Dėl Vaiko gerovės komisijos veiklų 2019-2020 m. m. 

Ataskaitos. 

  

5. Dėl mokyklos prioritetų, tikslų ir uţdavinių 2020-2021 

m. m.  

6. Dėl supaţindinimo su pamokų  krūvio mokytojams  

paskirstymo projektu  2021- 2022 m. m.    

 

06 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 mėn 

M. Vilimas 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

E. Gerasimavičienė 

R. Dimskienė 

B. Kekytė 

 

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

 

S. Pauliukas 

I. Klemenienė 

Specialistai 

 

I. Klemenienė 

Dalykų   mokytojai 

 

I.Klemenienė 

 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

 

I. Klemenienė 

B. Kekytė 

 

M. Vilimas 

 

I. Klemenienė 

 

 
5.METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020– 2021 m. m. 

 

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

mokinio paţangos. 

I.  

Nr. Turinys Data            Aptariama: Atsakingas 

1. 1. Dėl ugdymo proceso 

nuoseklumo ir tęstinumo 

2020–2021 mokslo metais:  

ugdymo plano vykdymo 

aptarimas. 

 

      08–27 d. 

       

Metodinėje 

taryboje 

 

I. Klemenienė 
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 2. Dėl mokyklos ir rajono 

savivaldybės  prioritetų, 

ugdymo dalykų ir jų modulių 

programų,  

3. Dėl dalykų ugdymo turinio 

ilgalaikių planų koregavimo.  

4. Dėl Metodinės tarybos 

veiklos planavimo.  

2. 1. Ugdymo(si) veiklų 

aktyvinimas pamokose.  

 

I pusm. 

Spalis 

I pusm. pabaigoje 

Metodinėje 

taryboje  

Mokytojų 

taryboje 

Metodinių grupių 

vadovai 

I. Klemenienė 

3. 2. Mokymosi paţangos 

pamatavimo tvarkos 

koregavimas, siūlymai, 

atnaujinimas. 

 

I-II pusm. 

 

 

II pusm. 

pabaigoje 

Metodinėse 

grupėse  

 

Mokytojų 

taryboje 

Paţangos pamatavimo 

tvarkos koregavimo 

grupė 

I. Klemenienė 

4. Mokinių paţangos matavimo ir 

fiksavimo dalykų pamokose 

aptarimai grupėse.  

Mokinių aktyvinimas dėl 

įtraukimo į asmeninės 

paţangos stebėjimą. 

1k./kas 2 mėn. 

 

 

1k./ mėn 

Metodinėse 

grupėse 

Metodinių grupių 

vadovai 

 

Dalykų mokytojai 

 

5. 1. Kiekvieno mokinio 

individualios paţangos 

aptarimas ir skatinimas, ţemų 

pasiekimų šalinimas.  

1k /mėn. Klasės vadovų 

grupė 

 

 

V. Pocevičienė 

 

 

 

6. Pagalba mokiniui, tėvams: 

 „Mokymasis 

bendradarbiaujant“. 

1 k./2 mėn. Paţangos 

stebėjimo 

grupėje 

I. Klemenienė 

Pagalbos specialistai 

7. Bendradarbiavimas su rajono 

mokyklomis dėl paţangos 

pamatavimo, mokinių veiklų 

aktyvinimo, patirtinio 

mokymosi ir kt. 

I-II pusm.  M. Račkausko 

gimnazijoje 

Kalnėnų 

progimnazijoje 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

8. 1. Pamokos tobulinimas:  

gerosios patirties taikymas, 

mokymas mokytis:  

diferencijavimas, vertinimas, 

aktyvūs metodai, 

kūrybiškumas, 

savarankiškumas, savistaba, 

tyrinėjančios veiklos. 

 

2. Tiriamoji modulinė veikla. 

I/ II pusm. Metodinėse 

grupėse 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

 

Metodinėse 

grupėse 

Grupių vadovai 

 

 

I. Klemenienė 

 

 

 

 

 Metod. grupių 

vadovai 

9. 1. Edukacinių ir prevencinių 

programų, projektų, ugdančių 

bendravimą, sveiką gyvenimo 

būdą, fizinį aktyvumą 

vykdymas. 

   Spalis 

  Gruodis 

   Kovas 

   Geguţė 

1k. / pusm. 

Metodinėse 

grupėse 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Metodinių grupių 

vadovai 

V. Tenienė 

R. Dţiaugys 

Pagalbos specialistai 

10. Mokyklos veiklų įsivertinimas I pusmetis,  Mokytojų Grupių vadovai 
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per 2020 m. Ataskaitos 

ruošimas NMVA. 

 

12 - 01 mėn. 

II pusmetis: 

02 - 05 mėn 

tarybos 

posėdyje 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

11. Pasitarimas:  

Mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimo stiprinimas.  

2.k./ pusm. 

 

 

Mokyt. 

tarybos. 

posėdţiai. 

Klasės vadovai 

Pagalbos specialistai 

I. Klemenienė 

V. Pocevičienė 

12. 

 

 

Analizė: Mokinių, tėvų, 

mokytojų apklausų dėl 

ugdymosi veiklų įsivertinimo 

aukščiausios ir ţemiausios 

vertės  IQES sistemoje. 

I – II pusm.,  

 

pusmečių 

rezultatų analizė 

Mokytojų 

tarybos 

posėdţiuose 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

13. 

 

 

 

Tyrimas:  

V klasės mokinių ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacija 

dalykinėje sistemoje. 

 

I ir II pusm. 

 

 

Mokytojų 

taryboje. 

 

R. Dţiaugys 

I. Klemenienė 

E. Giedraitė 

S. Kateivienė 

 

14. 
Akcija: 

5-10 klasių mokiniams: 

Savaitė be namų darbų. 

  Gruodis 

  

Metodinėse 

grupėse 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

15. Mokinių sauga Tyrimas: „Ar 

aš saugus? Patyčioms  

„STOP“. 

1 k./ pusm. Mokytojų 

taryboje 

E. Giedraitė 

V. Tenienė 

S. Kateivienė 

16. Mokyklos veiklų įsivertinimas 

2020-2021.m. m. Veiklų 

įvertinimo pristatymas 

bendruomenei, uţdaviniai 

2021-2022 m. m.  

II pusm. Mokytojų 

taryboje 

Metodinė taryba 

S. Budreckas 

I. Klemenienė 

 

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.  Mokymai mokytojams darbui su 

elektronine „Google Classroom“ 

platforma. 

2020 m. IV 

ketv.,10-12mėn. 

2021 m. I ketv. 

Metodinėje 

taryboje 

M. Vilimas 

S. Budreckas 

4. 

 

 

 

Dalyvavimas kursuose, seminaruose, 

programose. 

Seminaras: „Pamokos vadyba ir 

aktyvus kiekvieno mokinio 

mokymasis“ . 

2021 I-III ketv. 

 

 

 

   

Metodinėje 

taryboje 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Kateivienė 

5. Seminaras mokytojams „Mokinių 

individualios paţangos pamatavimas 

pamokose“. 

2021 m. II ketv. 

 

Metodinėje 

taryboje 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Kateivienė 

6. Seminaras „Kitokių patirčių, aktyviųjų 

veiklų pamoka mokinių mokymosi  

pasiekimams optimizuoti" 

(praktikumas). 

2021 I-III ketv     Metodinėje 

taryboje 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Kateivienė 
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7. Praktinių veiklų tobulinimo, atvirų 

pamokų stebėjimo ir patirties sklaidos 

aptarimas. 

 

 1k./2 mėn 

Metodinėse 

grupėse   

 

Grupių vadovai 

 

 

8. Bendraukime ir bendradarbiaukime: 

Savaitė ,, Mokytojas – mokytojui,,  

IQES online sistemos galimybės dėl 

mokytojų profesinės kompetencijos 

tobulinimo.  

I-II. pusm. 

 

Metodinėse 

grupėse   

 

Grupių vadovai 

S. Budreckas 

 

9. 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su rajono (M. 

Račkausko gimnazija -2021m. I-II ketv. 

) mokyklomis, savivaldybės, seniūnijos 

kultūros įtaigomis. 

 Dalyvavimas savivaldybės, mokyklos, 

respublikos projektuose. 

 Per metus 

2021, I-II ketv. 

Mokytojų 

taryboje 

Grupių vadovai 

 

 

 

 

  

10. Mokytojų organizuojamos popietės, 

išvykos, projektai, programos. 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

Metodinė taryba 

11. 

 

 

 

Gamtos mokslų, technologinių, menų ir 

kalbų mokslų ugdymo(si) aplinkos 

modernizavimas, dalyvaujant Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programoje „Visuomenės švietimas ir 

ţmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ (priemonė 09.2.1-ESFA-V-

719) „Kokybės krepšelis“. 

  Per metus Mokytojų 

btaryboje 

 

M. Vilimas  

I. Klemenienė  

S. Budreckas 

Z. Tenienė 

J. Čiapienė 

 

12. Elektroninės mokymosi aplinkos 

„Eduka“ 1-4 kl. mokytojams, Ema“ 

licencijos 1-4 kl., 7-8 klasių mokiniams 

(matematika, lietuvių k.)  įsigijimas. 

2020, IV ketv. 1-4, 7-8 

klasėse 

M. Vilimas 

S. Budreckas 

I. Klemenienė 

13. Mokinių paţangos pamatavimo tvarkos 

koregavimas, atnaujinimas, kūrimas, 

taikymas, analizavimas (projektas 

„Kokybės krepšelis“, 5 mokytojų grupė) 

 

2020 m. IV ketv.  

2021 m. I-II ketv. 
Metodinėje 

taryboje 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

14. Diferencijuotų uţduočių banko 

ruošimas 7-8 klasių mokiniams. 

(lietuvių k. ir matematika) 

2021 m. I-II 

ketv.- 

Metodinėse 

grupėse 

A. Kubilienė 

G. Mišutienė 

 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti metodines grupes: 

 

Pradinių klasių, 

( Regina Dimskienė) 

 

Lietuvių kalbos ir istorijos,  

( Jurgita Jonušienė) 

 

Matematikos, tiksliųjų ir gamtos mokslų 

( Graţina Mišutienė) 

 

Uţsienio kalbų 

(Albina Liutkuvienė) 

 

2020-2021 m. 

m. 

  Kuruoja: 

 

I. Klemenienė 

 

 

I. Klemenienė 

 

 

M. Vilimas,  

 

 

I. Klemenienė 
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Meninio, dorinio, sporto ir 

technologinio ugdymo 

  (Renoldas Dţiaugys) 

 

Klasės vadovų metodinė grupė 

(Vilma Pocevičienė) 

M. Vilimas 

 

 

 

I. Klemenienė 

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

Grupių.vadovai 

3. Dalykų mokyklinių olimpiadų, savaičių, 

viktorinų, konkursų, popiečių, atvirų 

pamokų, projektų ir kt. organizavimas.  

    09-06 mėn. Grupėse Grupių vadovai 

4. 

 

 

5. 

Mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas dėl ugdymo 

pasiekimų gerinimo. 

Atviros savaites ,, Mokinys – tėvai - 

mokytojai": Mokinio paţangos siekis ir 

savistaba, jos matavimas pamokose, 

veiklų paţangos augimui numatymas. 

09-06 mėn. 

 

2 k./ pusm. 

 

 

 

Susirinki-

mai 

 

Mokytojų 

taryboje.  

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

V. Pocevičienė 

Klasių vadovai 

 

 

6. Vykdomų prevencinių  programų 1-4, 

5-10 aptarimas. 

2 k./ pusm. 

 

Grupėse V. Tenienė 

V. Pocevičienė 

7. Konsultacinė diena tėvams 2 k./ pusm. Mokytojų 

taryboje 

I. Klemenienė 

8. Ugdymas karjerai mokykloje. 

 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

S. Kateivienė 

 

9. 

 

 

 

 

Ugdymo(si) pagalba mokiniams: 

(konsultacijų pamokos, moduliai; 

diferencijuotų uţduočių banko kūrimas, 

savanorystė (pageidaujantiems įveikti  

dalyko atsilikimą, spragas)  

Per metus 

 

 

Esant 

poreikiui 

Grupėse, 

darbo 

grupėse  

 

 

 Grupių vadovai 

 

10. Skaityklos, bibliotekos, pagalbos 

mokiniui specialistų, klasių auklėtojų 

veiklos dėl ugdymo(si) pasiekimų 

gerinimo. 

Per metus 

 

Klasių 

vadovų 

metodinė 

grupė 

V. Pocevičienė 

11. Tėvų dalyvavimo dėl mokinių 

ugdymosi aptarimai metodinėse 

grupėse. 

2 k. / pusm Klasės 

vadovų 

metod. gr. 

V. Pocevičienė 

 

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

švietimą ir savišvietą, dalyvauti programose, projektuose. 

 

1. Integruotos pamokos. 

Gerosios  patirties sklaida:  

aktyvus mokymasis pamokoje. 

Per metus 

 

Metodinėje 

taryboje, 

grupėse 

I. Klemenienė 

Metodinių grupių 

vadovai 

2. Mokymosi paţanga ir kompleksinė 

mokytojų, tėvų, pagalbos mokiniui 

specialistų pagalba siekiant 

pasiekimų gerinimo. 

I ir II pusm. Metodinėje 

taryboje 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

 

3. Mokyklos mokinių, tėvų apklausos, 

ruošiant įsivertinimo anketą NMVA 

11-12 mėn Metodinėse 

grupėse 

I. Klemenienė 

4. Spec. poreikių mokinių, grįţusių iš 

uţsienio individualių planų 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

I. Klemenienė 
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rengimas, bendradarbiavimas su 

pagalbos specialistais ar rajono PPT. 

5. Dalykinės olimpiados, konkursai, 

projektai, programos, viktorinos, 

parodos, varţybos, akcijos ir kt. 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

Grupių vadovai 

6. Respublikiniai, savivaldybės 

mokyklos projektai, programos ir 

dalyvavimas juose. 

 

Per  metus 

Metodinėse 

Grupėse 

 

Grupių vadovai 

 

7. 

Metodinių grupių  Kalėdinė popietė 

 ,,Atverkime širdis". 

Gruodţio mėn. Popietėje I. Klemenienė 

V. Letukienė 

 

8. 

Kultūros paso edukacinių programų, 

mokiniams vykdymas. 

Per metus Klasės vadovų 

grupė 

I.Šakinienė  

Klasių vadovai 

9. Metodinės veiklos metinės 

ataskaitos. 

06 mėn. Metod. grupėse 

Metod. taryboje 

Grupių vadovai 

I. Klemenienė 

 

6. VEIKLŲ, PEDAGOGINĖS PAGALBOS, DARBO PRIEŢIŪROS PLANAS – GRAFIKAS  

                                                          

          Pagalbos, veiklos stebėsenos tikslas – skatinti ugdymo proceso kaitos pokyčius, siekiant 

inicijuoti pokyčius ugdymo(si) kokybės gerinimui, individualios mokinio paţangos siekiui 

(matavimas, analizė, įvertinimas). 

 

         Uţdaviniai: 

 Skatinti integracines, tiriamąsias, prevencines veiklas, įvairių aktyvių metodų ir aplinkų 

panaudojimą, paţangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją patirtį; 

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

 Teikti reikiamą ir efektyvią pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams. 

 

RUGSĖJIS 

 

Eil

nr. 
Vykdymas, pagalba, domimasi, 

tikrinama: 

Data Forma Atsakingas 

1. Dėl mokyklos bendruomenės 

medicininio švietimo: COVID 19 

rekomendacijų vykdymas, taisyklių 

laikymasis. 

  M.Vilimas. 

S.Vaičiuvienė 

J. Čiapienė 

2. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 

„Visuomenės švietimas ir ţmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 

įgyvendinimo (priemonė 09.2.1-ESFA-

V-719) „Kokybės krepšelis“  veiklų 

plano vykdymo. 

2020-2021 

m.m.  

Projektas-

pasiekimų 

kokybės 

gerinimo 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Budreckas 

Z.. Tenienė 

J. Čiapienė 

3.  1. Dalykų, dalykų modulių ugdymo 

turinio ilgalaikių planų koregavimas 

pagal mokyklos susitarimus.  

2. Dėl Metodinės tarybos veiklos 

planavimo. 

3. Dėl Mokytojų tarybos veiklos 

planavimo. 

4. Dėl pagalbos mokiniams specialistų 

veiklų planavimo. 

5. Dėl bibliotekos ir skaityklos veiklų 

Iki 09-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinė Metodinių grupių 

vadovai 

I. Klemenienė 

 

 

M. Vilimas 

Z. Tenienė 

Pagalbos 

specialistai 

S. Kateivienė 
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planavimo. 

6. Dėl klasių vadovų veiklos planavimo. 

8. Dėl neformaliojo ugdymo veiklų 

planavimo. 

10. Dėl pailgintos dienos grupės veiklos 

planavimo 2020-2021 m. m..  

 

 

 

Iki 09-15 

I. Šakinienė 

V. Pocevičienė 

I. Klemenienė 

S. Galinienė 

Grupės auklėtoja 

4. Tvarkaraščių, darbo grafikų paruošimas 

ir tvirtinimas. 

09 mėn. Administracinė I. Klemenienė 

M. Vilimas 

5. Moksleivių registro tvarkymas, mokinių 

ir mokytojų duomenų bazių, statistinių 

ataskaitų tvarkymas. 

 

09 mėn. 

 

Administracinė  

S. Budreckas 

I. Klemenienė 

6. Tarifikacijos pildymas, krūvio 

paskirstymo mokytojams lentelių 

ruošimas ir atsiskaitymas su 

savivaldybės švietimo skyriumi. 

09 mėn Administracinė I. Klemenienė 

G. Gečytė 

M.Vilimas 

 

7. Moksleivių sutarčių tvarkymas 

Klasių mokinių bylų tvarkymas 

09 mėn. Administracinė A. Navickienė 

Klasių vadovai 

8. Tamo ţurnalo pildymas, informacijos 

tvarkymas. 

Pagalba mokytojams, specialistams 

Per mėn. Administracinė  S. Budreckas 

I. Klemenienė 

9. Mokytojų budėjimo grafikų sudarymas 09 mėn. Administracinė I. Klemenienė 

10. 

 

Dėl Patyčių prevencinės programos 

(Olweus) Opkus vykdymo mokykloje. 

10-11 mėn. 

 

Prevencinė V. Tenienė 

E. Giedraitė 

11. Dėl mokyklos bendruomenės (Olweus) 

Opkus programos mokymų vykdymo. 

Per metus Prevencinė S. Kateivienė 

I. Klemenienė 

12.  Dalyvavimas rajono metodinių ratelių ir 

mokyklos metodinių grupių veiklų 

uţsiėmimuose 

 

Per metus 

 

Teminė 

 

Administracija 

 

13. Individualizuotų ir pritaikytų programų 

aprobavimas. 

09 mėn. 

02 mėn. 

Prevencinė I. Klemenienė 

14. Dėl švietimo pagalbos gavėjų sąrašų 

2019-2020 m. m. sutikrinimo ir derinimo 

su rajono PT 

08-31, 

 09-14 

02-04 

 

Administracinė 

I. Klemenienė 

J. Vaišvilienė 

15. Dėl mokinių lankomumo tvarkos aprašo 

laikymosi (mokinių lankomumo kontrolė 

klasėse) 

Per mėn, Prevencinė V. Tenienė 

Klasių auklėtojai 

16. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais dėl mokinių sveikatos 

prieţiūros, ugdymo(si), lankomumo, 

maitinimo, pavėţėjimo, ir kt.  

Nuolat Administracinė Administracija 

Klasės auklėtojai 

Pagalbos 

specialistai 

17. Dėl Aktyvios mokyklos projekto 

renginių; Judumo savaitė 23-30 d. 

09 21-30 d. Aktyvinimo 

Sveikatos 

stiprinimo 

S. Galinienė 

R. Dţiaugys 

I. Klemenienė 

                                                               

SPALIS 

 

Eil. 

nr. 

Pagalba, domimasi, tikrinama Data Forma Atsakingas 

1. Konstitucijos egzamino 

vykdymas.  

Spalis Tarpusavio 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

J. Jonušienė 

D. Juškaitė 

I. Klemenienė 
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2. Kultūros paso edukacinių renginių 

uţsakymai, lankymasis juose.     

Spalio 

mėn.  

Administracinė I. Klemenienė  

3. Stebėsena ir aptarimas: 

Pagalbos specialistų veiklos 

siekiant galimos paţangos 1-4 

klasėse, 5-8 klasėse, ugdant 

skirtingų poreikių turinčius vaikus, 

mokinius, grįţusius iš uţsienio. 

Per mėn. 

 

 

Tarpusavio 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

 

I. Klemenienė 

Pradinių kl. 

mokytojos 

Pagalbos specialistai 

 

4. Mokinio paţangos matavimo 

sistemos kūrimas, turimos 

koregavimas. Veiklų su gabiais 

mokiniais planavimas. 

Spalis. 

 

Teminė, pasiekimų 

gerinimo 

 

 

I. Klemenienė 

Dalykų mokytojai 

 

5. 2019 m. NMPP dalykų rezultatų 

analizės taikymas ugdyme.  

Spalis 

 

Teminė, rezultatų 

taikymo-pasiekimų 

gerinimo 

Metodinių grupių 

vadovai 

 

6. 

 

 

Apklausos-tyrimai:  5 klasės ir 

naujai atvykusių mokinių 

adaptacija. 

Spalis 

 

 

Prevencinė, tyrimo 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

Alma Vilnienė 

Klasių vadovai 

7. 

 

 

Mokinių daromos individualios 

paţangos ir pasiekimų aptarimas. 

Vertinimas. Grįţtamasis ryšys.  

1k/mėn 

 

 

Administracinė 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

 

Pavaduotoja 

ugdymui. 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

9. Konsultacinė diena tėvams.  

 Tėvų susitikimai su dalykų 

mokytojais, klasių vadovais, 

pagalbos specialistais nuotoliniu 

būdu. 

Spalis Tarpusavio 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

I. Klemenienė 

 Klasių vadovai 

 Metod. gr. vadovai   

 

10.  

Aktyvių mokymo (si) veiklų 

vykdymas dalykų pamokose.  

KGR- kolegų patirtis: pamokų 

stebėjimai ir aptarimai. 

Per mėn. Tarpusavio 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

I. Klemenienė 

Metodinių ratelių 

vadovai 

 

11. 

Stebėsena ir aptarimas: 

Diferencijavimas, suasmenintas 

mokinių ugdymas (is), namų darbų 

krūvis 5-8 klasėse. (lietuvių k., 

matematika, gamtos mokslai) 

Per mėn. Administracinė, 

apţvalginė 

Klasės auklėtojai 

12. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas: 

Seminaras mokytojams: „Pamokos 

vadyba ir aktyvus kiekvieno 

mokinio mokymasis “  

2021 

 I-III 

ketv. 

Administracinė M. Vilimas  

I. Klemenienė 

13. Programos, projektai, varţybos, 

konkursai, susitikimai, išvykos, 

akcijos, ekskursijos 

Per mėn. Administracinė Administracija 

14.  Ekskursijų diena; Kultūros paso 

edukacijų vykdymas.  

10 mėn.  Paţintinė-kultūrinė Klasių vadovai 

15. Pailgintos dienos grupės veikla. 

 

Per mėn. Apţvalginė, 

Įvertinimo 

Administracija 

16. Prevencinių programų vykdymas 

mokykloje, integruojant jas į 

ugdymo turinį. 

Per mėn. Prevencinė Metodinių gr. 

vadovai 
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LAPKRITIS 

 

Eil. 

nr. 
Renginiai, pagalba, domimasi, 

tikrinama 

     Data        Forma     Atsakingas 

1. Stebėsena ir aptarimas:  

Pagalba mokiniui. Prevencinės 

programos. Aktyvus, diferencijuotas 

ugdymas gamtos ir socialinių 

mokslų pamokose, dalykų 

moduliuose 7-10 klasėse. 

 

 

2-3 sav. 

 

 

Teminė, 

apţvalginė 

 

I. Klemenienė 

M. Vilimas 

 

2. 
 Metodinės tarybos susirinkimas 

1.V klasių mokinių adaptacija  

 

2. Smurto ir patyčių prevencija 

mokykloje. Opkus programos 

vykdymas bendruomenėje. 

      

4 sav. 

 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

I. Klemenienė 

A. Vilnienė 

 

Grupių vadovai 

Klasių vadovai. 

 

3. Ugdymo(si) kokybė: mokinių veiklų 

aktyvinimas meninio ugdymo, 

technologijų, kūno kultūros 

pamokose. 

 

4 sav. 

 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

 

M. Vilimas 

 

4. Mokinių daromos individualios 

paţangos ir pasiekimų aptarimas.  

1k/mėn 

4 sav. 

Administracinė 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

Klasių vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

 

4. 

Ugdymas karjerai: 

Verslumo savaitės renginiai: 

susitikimai, išvykos į įstaigas; 

 

3 sav. 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

S. Kateivienė 

Klasių vadovai 

 

5. Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais: tėvų susirinkimai. 

Signalinio pusm. rezultatų aptarimas 

su tėvais. 

Ţemų pasiekimų šalinimas – 

mokymosi pagalba mokiniams. 

4 sav. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

Klasių vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

6. Mokymas mokytis I-IV klasėse, 

Grįţtamasis ryšys, formuojamasis 

vertinimas. Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo taikymas.  

 

Lapkritis 

Teminė 

Administracinė 

 

Administracija 

7. Neformaliojo ugdymo veiklų 

vykdymas mokykloje. 

Per mėn. Teminė M. Vilimas 

8. Dėl  mokytojų darbo įgūdţių su 

„Google for Education“ platforma 

gerinimo. 

10-11 mėn. Teminė, patirtinė S. Budreckas 

9. Programos, projektai, sportinės 

varţybos, konkursai, susitikimai, 

išvykos, akcijos ir kt. 

Per mėn. Administracinė Administracija 

10 Mokytojų grupės siūlymai dėl 

mokinių paţangos pamatavimo 

tvarkos koregavimo.  

4 sav. Teminė 

Administracinė 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

 

GRUODIS 
 

1. Edukacinės programos pagal Kultūros 

pasą.  

1-3 sav. Bendravimo ir 

bendradarbiav. 

Klasių vadovai 
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2. Mokyklos veiklų įsivertinimo planavimas.  

Įsivertinimo vykdymas. 

Per mėn. Administracinė I. Klemenienė 

 

 Mokinių paţangos siekis, jos matavimas ir 

aptarimas su mokiniu (-iais). Grįţtamasis 

ryšys, formuojamasis vertinimas. Patirtinis 

mokymasis. 

Per mėn. Teminė- 

pasiekimų 

gerinimo 

I.Klemenienė 

3. Prevencinės patyčių  programos OPKUS 

mokymai.  

Klasių valandėlės pagal (Olweus) OPKUS 

Lytiškumo ugdymo prevenc. programa 

ugdyme 5-10 klasėse 

Per mėn. Prevencinė Klasių 

vadovai 

 

Dalykų 

mokytojai 

4. 

 

 

Savaitė: Mokinys – tėvai -  mokytojas. 

Mokinių individualios paţangos ir 

lankomumo aptarimas su tėvais 

3sav. Prevencinė I. Klemenienė  

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

 Šv. Kalėdų belaukiant: 

Mokinių sauga. 

a) mokyklos erdvių, langų puošyba, 

b) Aktų salės, Tirkšlių baţnyčios 

puošyba 

c) Advento renginiai klasėse 

d) kalėdinės popietės, išvykos. 

3 sav. Kultūrinė 

paţintinė 

 I. Klemenienė  

Klasių vadovai 

Menų metodinė 

grupė   

 

5. Akcija: Savaitė be namų darbų 3 sav. Prevencinė  Dalykų 

mokytojai 

6. Metodinė popietė „Atverkime širdis“ 4 sav.  I. Klemenienė  

 

6 Programos, projektai, varţybos, konkursai, 

susitikimai, išvykos ir kt. 

Per mėn. Administracinė Administracija 

                                                                
SAUSIS 

 

1. Skirtingų (gabių ir specialių poreikių) 

mokinių ugdymas lietuvių kalbos, 

matematikos, pamokose 6-7 ir 8 klasėse. 

Per 

mėn. 

Ugdymo(si) 

vertinimo 

Administracija 

2. Pamokų veiklos stebėjimas ir aptarimas: 

Mokinių vertinimas, paţangos matavimas  

9-10 klasių lietuvių kalbos, matematikos, 

gamtos mokslų pamokose. 

Per 

mėn. 

Mokymosi mokyti 

 

 

M, Vilimas 

I. Klemenienė 

3. Mokytojas – mokytojui: 

dalijimasis patirtimi, 

 patirtinis mokymasis. 

Per 

mėn. 

 

Patirtinė, 

Mokymosi mokyti 

  

Administracija  

Metodinių 

grupių vadovai 

4. Projektai, programos ir jų vykdymas. 

Metodinių grupių veikla. 

Per 

mėn. 

Apţvalginė Metodinių gr. 

vadovai 

5. Bendradarbiavimas su  mokinių tėvais 

paţangos, pagalbos mokiniui klausimais. 

1-2 sav. Bendradarbiavimo, 

pasiekimų 

gerinimo 

 Klasių vadovai 

Pagalbos spec. 

6. Mokytojų grupės siūlymai dėl mokinių 

paţangos pamatavimo tvarkos koregavimo.  

4 sav. Teminė 

 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

7.  Pagalba: logopedo, psichologo, soc. 

pedagogo, mokyt. padėjėjų veiklos mokinių 

pasiekimams ir paţangai gerinti 1-4 klasėse. 

Per mėn Veiklų įvertinimo Administracija 
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                                   7. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

         Kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – ugdymo(si) tobulinimas, siekiant mokinių paţangos.  

         

 Tikslas – siekiant mokymo(si) kokybės ir kiekvieno mokinio galimos pasiekimų paţangos, 

tobulinti kvalifikaciją dalyko ugdymo, skaitmeninio raštingumo, pamokos vadybos tobulinimo, 

diferencijavimo ir paţangos matavimo, IKT taikymo ugdymo srityje ir kt. 

 

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 

aktyvų mokymąsi, paţangos 

pamatavimą, diferencijavimą, 

kūrybiškumą. Mokytojų 

individualus kvalifikacijos 

tobulinimas dalyko pamokos 

vadybos tobulinimo srityje. 

Pagal 

Maţeikių 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 

Maţeikių ŠC 

planus 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

priešmokyklinės 

ugdymo  grupės 

mokytoja, pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pavaduotoja 

ugdymui 

4. Mokymai mokytojams: 

- skaitmeninio raštingumo 

tobulinimas 

- interaktyvių mokymo 

priemonių bei inovatyvių 

aktyvių mokymo (si) metodų 

taikymas pamokoje; 

- individualios mokinių 

paţangos pamatavimas 

pamokose; 

- diferencijuotas mokinių 

ugdymas 

- vertinimas, įsivertinimas 

- dalykų mokymo ir vertinimo 

- patyčių prevencija mokykloje 

- pirmosios pagalbos metodika 

- turizmo vadovų metodika 

Pagal  

veiklų planus, 

projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

veiklų 

tobulinimo 

planą-grafiką. 

Dalykų mokytojai, 

būrelių vadovai, 

metodinės grupės, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Pavaduotoja 

ugdymui. 

Sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 
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                                8. NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS PLANAS 
 2020-2021 M.M.  I PUSMEČIUI 

 

VEIKLOS SRYTYS: 

Tradiciniai mokyklos renginiai. 

Projektinė veikla 

Kultūrinė - paţintinė veikla. 

Prevencinė veikla. 

Socialinė-pilietinė-sportinė-kūrybinė veikla. 

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

varţybose, konkursuose, akcijose, minėjimuose, ţygiuose, šventėse ir kt. 

 

Tikslas: 

 

Sudaryti lygias galimybes visų mokinių saviraiškos poreikių, uţimtumo tenkinimui. 

 

Uţdaviniai: 

 

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 ţinių diena.  

Rugsėjo pirmosios šventė. 

Mokyklos 

bendruomenė, 

tėvai, svečiai 

09-02 M. Vilimas 

I. Klemenienė 

 

2. Akcijos, programos:  

 „Būk saugus kelyje“,  

Atšvaitų dalijimas, 

taisyklių priminimas. 

 

Mokinių ir tėvų susitikimai 

su policijos pareigūne A. 

Jurdonaite -Astrauskiene 

Saugumo,  nepilnamečių 

paţeidimų ir atsakomybės 

klausimais. 

 

Saugi savaitė „Būk 

matomas“. 

 

Dalyvavimas prevencinėje  

patyčių programoje Opkus  

1–4, 5–7 kl. 

mokiniai 

 

 

 

 

1-4 klasės 

 

 

 

 

 

 

1-10 klasės 

 

 

 

1-10 klasės 

Rugsėjis 

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

Per metus 

 

M. Vilimas 

 

 

 

 

Vaida Tenienė 

Irena Klemenienė 

1-4 klasių vadovai 

Klasių vadovai 

 

 

 

Vaida Tenienė 

Sigitas Budreckas 

 

Sigita Kateivienė 

Irena Klemenienė 

3. 

 

 

 

 

 

Europos judrumo savaitės 

renginiai. Švietimo ir 

sveikatos ministerijų 

iniciatyva „Aktyviai, 

drąsiai, sveikai“. 

 

1-10 klasės 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

21-25 d. 

 

 

 

 

I.Klemenienė 

S. Galinienė 

R. Dţiaugys 

Klasių mokytojos 

Santa Vaičiuvienė 
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4.  Laisvės TV Visuomeninis 

projektas  
„Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti.“ 

8-9-10 klasė 

7-9 klasės 

Per metus D. Juškaitė 

I. Klemenienė 

5.  Europos kalbų diena. 

Stendinė medţiaga. 

Uţsienio kalbų pamokos: 

vidinė integracija apie 

Europos kalbas 

2-4 klasių 

5–10 kl. 

mokiniai 

  

 

Rugsėjo 25 d. 

 

Uţsienio kalbų metodinė 

grupė, dalykų mokytojai 

6. Prevencija: Mokinių 

sveikos gyvensenos 

skatinimas Maţeikių 

rajone. VSB teoriniai ir 

praktiniai mokymai pagal 

lytiškumo programą 8 kl. 

8 klasių 

mokiniai 

    Spalis S. Vaičiuvienė 

I. Klemenienė 

7. Savivaldos diena. 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais 

diena. 

1-4 kl. 

mokytojos 

10 klasės 

mokiniai 

Spalio 5 d. I. Klemenienė 

V. Pocevičienė 

 

8.  Konstitucijos egzaminas 

Testas 5–10 klasių 

mokiniams  

5-10  klasės Spalio mėn.  

 

J. Jonušienė  

I. Klemenienė 

D. Juškaitė 

9. Konstitucijos egzaminas. 

1–4 klasių moksleiviai 

vykdys kūrybinę uţduotį  

1–4 kl. 

mokiniai 

 

Spalio mėn..  

  

I. Klemenienė 

J. Jonušienė 

Prad. klasių mokytojos 

10. Edukacinės programos. 

Kultūros paso renginiai 

1-10 klasių 

mokiniai 

I pusm. I. Šakinienė 

Klasių auklėtojai 

11.  Pilietiškumo ugdymas: 

Juozą Vitkų –Kazimieraitį 

menant. 

1-4 kl. 

5-10 kl. 

Lapkričio 23 d. I. Klemenienė 

J. Jonušienė 

S. Pauliukas 

14. Piešinių paroda „Mano 

Ţemaitija“ 

5-10 kl. I pusm. E. Baltrušaitienė 

15. Karių dienos paminėjimas: 

 Lankome J. Vitkaus-

Kazimieraičio paminklinį 

akmenį  Ketūnuose. 

 

Šaulių karinė-sportinė 

nakties stovykla „ Su 

jaunąja Lietuva širdy“. 

Mokyklos 

bendruomenės 

nariai, šaulių 

būrys 

Lapkričio 23 d. 

 

 

 

Lapkritis 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

S. Pauliukas 

J. Jonušienė 

 

S. Pauliukas 

I. Klemenienė 

16. 4 kl. mokinių kvadrato 

varţybos mokykloje. 

5-10 klasių 

mokiniai 

Lapkritis. R. Dţiaugys 

 

17. Kvadrato varţybos 5 ir 6 

klasių berniukų ir 

mergaičių grupėms 

5-6 kl. Lapkritis R. Dţiaugys 

T. Jonauskas 

18. Tinklinio varţybos 8-10 

klasių mokiniams 

8-10 Lapkritis.  

19. Konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“,  

Prevenciniai renginiai skirti 

pasaulinei kovos su AIDS 

dienai.   

1-10 klasių 

mokiniai 

1-4 klasės 

 

 

Spalis 

 

Spalio 10 d. 

 

Gruodis 

Vilma Pocevičienė 

Vaida Tenienė 

Santa Vaičiuvienė, 

 

Klasių vadovai 
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20. Veiklų ciklas“ Kalėdų 

belaukiant“:  

Piešinių paroda 

Kalėdinių atvirukų 

dirbtuvėlės  

Mokyklos interjero 

dekoravimas 

1-10 klasių 

mokiniai 

Gruodis E. Baltrušaitienė 

I. Stančikienė 

S. Pauliukas 

A.Vilnienė 

21. Mokyklos bendruomenės 

popietė „Atverkime širdis“ 

Mokyklos 

bendruomenė  

Gruodis I. Klemenienė 

M. Vilimas 

22. Vertimų ir iliustracijų 

projektas„Tavo ţvilgsnis“ 

4-10 klasė Gruodis-sausis I. Klemenienė 

23. Protmūšis:  Tirkšių istorija  5-10 Lapkritis I. Klemenienė 

D. Juškaitė 

J. Jonušienė 

24. Laisvės gynėjų diena. 

Iškilminga Jaunųjų šaulių 

rikiuotė. Prisiminimai-

susitikimai. 

Laisvės bėgimas Vilniuje 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

 

Šauliai 

 

 

Sausis 

J. Jonušienė 

I. Klemenienė 

 

 

S. Pauliukas 

25. Sveikatos ir sporto diena 1-10 klasė Sausis. R. Dţiaugys 

26. Tarptautinis kalbų, gamtos 

mokslų, istorijos, 

geografijos konkursas 

„Kengūra“ 

4-10 kl Sausis - kovas I. Klemenienė 

Dalykų mokytojai 

27. Jaunųjų šaulių ţygiai,  

rikiuotės, estafetės, 

išvykos, susitikimai ir kt. 

Jaunieji šauliai 09-01 mėn. S. Pauliukas 

M. Vilimas 

I. Klemenienė 

28. Mokinių npiešinių , 

darbelių parodos  

5-10 klasės I pusm. E. Baltrušaitienė 

A. Vilnienė 

S. Pauliukas 

29. 

 

 Dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, sporto 

varţybose, išvykose, 

akcijose, savaitėse, 

projektuose, programose. ir 

kt. 

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

mokiniai, šauliai. 

 

 

9. TĖVŲ KOMITETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2019– 2020 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 koreguojamas 

kasmet, prasidėjus mokslo metams.  

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

balsavimu, balsų dauguma.  

3. Komiteto posėdţiai 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. 
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TIKSLAS  

 

 Vienyti tėvų ir mokyklos bendruomenės pastangas, siekiant  nuoseklesnio šeimos ir 

mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo. 

 

UŢDAVINIAI: 

 

      1.   Padėti įgyvendinti mokyklos iškeltus tikslus ir uţdavinius. 

4. Telkti mokinių tėvus, uţtikrinant tinkamą vaiko asmenybės formavimą. 

5. 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. 

2. Svarsto tėvų pageidavimus ir teikia siūlymus administracijai. 

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

lankymo, drausmės paţeidimo problemas. 

4.  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 pusmetį)); 

 Išvykos, ekskursijos, paţintinių-kultūrinių dienų renginiai (pagal ugdymo planą) 

 Geriausiai besimokančių ,aktyvių mokinių ir jų tėvų pagerbimo - Padėkos diena, šventė; 

 Motinos diena (geguţė); 

 Šeimos diena (geguţė); 

 Paskutinio skambučio šventė; 

 Atvirų durų dienos mokykloje; 

 Lankymasis tėvų darbovietėse; 

 Konsultacinės dienos tėvams (2 k./ pusm.); 

 Tėvų susirinkimai, klasių tėvų susirinkimai; 

 Savaitės „Mokinys-tėvai-mokytojas“ ir kt. 

 

10. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI: 

 

 Uţkirsti 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. 

 

UŢDAVINIAI: 

 

 Maţinti smurtą mokykloje ir vaiko artimoje aplinkoje, uţtikrinant vaikų saugumą. 

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

teikti jiems pagalbą, patarimus, paramą. 



 31 

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

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

  Bendradarbiauti su Vaiko teisių ir nepilnamečių reikalų specialistais, siekiant uţkirsti kelią 

priekabiavimui ir smurtui. 

 

PAGRINDINIAI PATYČIŲ MAŢINIMO STRATEGIJOS PRINCIPAI: 

 

Visi mokyklos bendruomenės nariai  turi būti supaţindinti, koks elgesys laikomas  

patyčiomis.  

Mokykloje reaguojama į kiekvieną kitą ţmogų ţeminančio elgesio apraišką – ţodines, 

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. 

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. įsijungė į tarptautinės patyčių prevencinės programos „Olweus“ 

vykdymą mokykloje ir tęsia  programą 2020-2021m. m. pagal prevencinę OPKUS programą. 

 

11.  LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

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

(mokinio krepšelis).  

2. Gamtos mokslų, technologinių, menų ir kalbų mokslų ugdymo(si) aplinkos modernizavimas, 

dalyvaujant Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje „Visuomenės švietimas ir 

ţmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (priemonė 09.2.1-ESFA-V-719) „Kokybės krepšelis“. 

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

priemonėmis“. 

4. Daliai programų įgyvendinti bus rengiami ir teikiami projektai. 

5. Dalyvaujama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto 

 Nr. 08,4,2-ESFA-R-630-81-0001 „Sveikos gyvensenos skatinimas Maţeikių rajone“ vykdyme. 

6. Dalyvaujama Laisvės TV visuomeniniame projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.“ 

7. Dalis programos bus įgyvendinama mokiniams skirto „Kultūros paso“ lėšomis. 

 

PRITARTA: 

Mokyklos tarybos posėdţio 

2020 rugpjūčio 27 d. nutarimu 

protokolas Nr. 6  


