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I.VEIKLOS PLANO PRISTATYMAS 

 

2017 m. mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Bendrosiomis programomis, 2016–2017 metų bendruoju pradinio ugdymo programos ugdymo 

planu, Vilkaviškio pradinės mokyklos strateginiu planu 2015–2017 m. bei Vilkaviškio pradinės 

mokyklos 2015–2016 m. m. ugdymo planu. Jis yra tęsinys veiklos, kuria siekiama įgyvendinti 

Vilkaviškio pradinės mokyklos strateginio plano nuostatas. Planas numato tikslą, apibrėžia uždavinius, 

kurie yra orientuoti į ugdymą(si), ugdymui(si) palankią aplinką, kryptingą bendradarbiavimą su mokinių 

tėvais bei mokytojų kompetencijų tobulinimą. 

Vilkaviškio pradinės mokyklos veiklos planas skirtas įgyvendinti priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo programas, teikiant valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą ir tenkinant ugdytinių 

mokymosi poreikius. 

Mokyklos vertybės:  

1. Pagarba ir atsakomybė; 

2. Saugumas ir sveikata; 

3. Bendradarbiavimas ir nuolatinis tobulėjimas; 

4. Pilietiškumas. 

Tikslas –  tvirtos vertybinės nuostatos, kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmė. 

Uždaviniai: 

1. suasmeninti mokymąsi, siekiant nuolatinės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos;  

2. kurti individualius ugdymosi iššūkius ir ugdymo(si) būdus skirtingų gebėjimų, gabiems ir 

talentingiems vaikams; 

3. veiksmingai diferencijuoti, individualizuoti ugdymo procesą bei organizuoti pasiekimų ir 

pažangos vertinimą pamokoje, skatinant pasidalytąją lyderystę;  

4. Kurti dinamišką ugdymo(si) aplinką. 

 
 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

2016 metų rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 481 mokinys: 128 pirmokai, 114 antrokų, 123 

trečiokai, 116 ketvirtokų (iš jų 25 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) ir 20 

priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių. Su keturiais mokinių tėvais sudarytos Trišalės mokymosi 

sutartys. Iš mokyklos ir į ją pavėžėjama 30 mokinių. Mokykloje dirbo 46 pedagoginiai darbuotojai, iš 

jų: direktorius, 2 pavaduotojai ugdymui, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 6 pailgintos darbo 

dienos grupės auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, 2 logopedai, 

bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas. Taip pat 3 mokytojo padėjėjai, bei 2 visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

III. 2016–2017 M. M. (RUGSĖJO – GRUODŽIO MĖN.) VEIKLOS ANALIZĖ 

Numatytų uždavinių įgyvendinimas: 

1. Sudaryti palankias sąlygas mokinių  asmenybės brandai plėtoti, siekiant nuolatinės 

kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.  

Įgyvendinant šį uždavinį metodikos grupės susirinkimuose aptarti įvairūs su mokinių ugdymu 

susiję klausimai, priimti susitarimai: dėl skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimo; dėl mokinių, turinčių 

žemus mokymosi pasiekimus, pažangos ir pasiekimų stebėjimo; fiksavimo, dėl ugdymo diferencijavimo 

ir individualizavimo; kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų stebėjimo ir fiksavimo. 

Išanalizuoti tarptautinių tyrimų PIRLS, standartizuotų (ketvirtokams) bei diagnostinių (antrokams) testų 

rezultatai. Numatytos ugdymo kryptys. 

Lapkričio ir gruodžio mėnesiais aktualūs mokinių adaptacijos klausimai aptarti susitikimuose 

su S. Nėries pagrindinės mokyklos penktokų mokytojais bei miesto darželių auklėtojais, specialistais. 

Psichologė J. Galinskienė atliko tyrimą pirmų klasių mokinių mokymosi stiliams nustatyti. Rezultatus 
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individualiai aptarė su klasių mokytojais ir pateikė rekomendacijas, kaip organizuoti ugdymo procesą 

klasėse, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, tikintis iš kiekvieno vaiko pažangos. 

Spalio mėnesį tėvų komiteto iniciatyva buvo surengta netradicinė diena – Mokytojo dienos 

šventė, kuomet įvairias veiklas mokiniams pravedė tėvai, seneliai. Siekiant pagerinti mokinių 

mokymosi motyvaciją daug pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų vyko netradicinėse erdvėse: 

muziejuose, bibliotekose, knygynuose, lauko klasėse ir kt. 

Gruodžio mėnesį gabiausi ir aktyviausi mokiniai buvo paskatinti nemokama edukacine kelione. 

2. Ugdymas įvairus įvairiems, ugdant vertybines nuostatas, tęsiant mokyklos tradicijas. 

Įgyvendinant šį uždavinį mokiniai, paskatinti mokytojų, įvairias dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas ugdė dalyvaudami įvairiuose mokyklos (Tarpklasinės 3–4 klasių mokinių kvadrato 

varžybos, Europos kalbų savaitė, popietė ,,Mes prieš žalingus įpročius“, ), rajono savivaldybės, šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose, varžybose, saugumo ir kalėdinėse akcijose (,,Pasidalykime gerumu“, 

Tolerancijos dienos paminėjimas ir kt.). Mokinių darbai puošė mokyklos erdves: surengta paroda 

,,Rudenėlio spalvos“ (mokytoja J. Daniliauskienė), kalėdinių darbelių parodos (klasių mokytojai). 

Aktyviai skaityti ir analizuoti kūrybą dalyvaujant metų knygos rinkimuose, Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitėje mokinius ragino mokyklos bibliotekininkės G. Isodienė ir V. Bieliūnienė. Anglų k. mokytojos 

(K. Sinkevičienė, Ž. Mikulienė, A. Girdauskienė, S. Petrukonienė) su savo mokiniais vykdė eTwinning 

mokyklų partnerystės projektus. Visa mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į projekto ,,Sveikas 

vaikas – vartai į ateitį“ veiklas – ugdė sveikos gyvensenos nuostatas. 

3. Stiprinti bendruomenės susitarimus besimokančioje organizacijoje, skatinant pasidalytąją 

lyderystę. 

Mokyklos taryba 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais rinkosi keturis kartus ir svarstė 

svarbius, mokyklos veiklai aktualius klausimus: inicijavo akcijas mokinių saugumo užtikrinimui,   

numatė mokyklos veiklos įsivertinimo sritį, aptarė ugdymo plano pakeitimus, mokymo priemonių ir 

vadovėlių užsakymą, edukacinės aplinkos gerinimo planą. Rugsėjo ir spalio mėnesiais mokyklos 

tarybos narių iniciatyva vyko akcijos ,,Apsaugok mane“ ir ,,Būk matomas“. Spalio 10–14 dienomis 

mokykloje  vyko mandagumo akcija ,,Pasisveikinkim vieni kitus“.  

Tėvų komiteto nariai rugsėjo mėnesį buvo susipažino su mokyklos veiklos ir ugdymo 

kryptimis, prioritetais, bendradarbiavimo su tėvais planu, naujai įsigaliojusiais dokumentais: Geros 

mokyklos koncepcija, Pradinio ugdymo samprata. Lapkričio – gruodžio mėnesiais tėvai inicijavo ir 

kartu su klasių bendruomenėmis vykdė projektą ,,Mano Kalėdų eglė“. 

Asmeninės pažangos ir profesinių kompetencijų tobulėjimo mokytojai siekė dalyvaudami 

seminaruose (,,Vertinimas ir įsivertinimas fiziniame ugdyme“, ,,Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio 

amžiaus Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika“, ,,Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse 

klasėse: galimybės, būdai, priemonės“, ,,Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – skirtingų 

mokinių poreikių tenkinimo galimybės. Kelias gabaus vaiko link“), klausydamiesi internetinių paskaitų, 

vykdydami savišvietą, ,,Kolega – kolegai“, mokydamiesi rajono savivaldybės mokyklų partnerystės 

tinkluose. Gerąja patirtimi mokytojai tarpusavyje dalinosi apskrito stalo diskusijose bei pristatydami 

medžiagą, parsivežtą iš seminarų, mokymų. Atviras pamokas rajono savivaldybės mokyklų pedagogams 

pravedė mokytojos: A. Liaudinskienė (Pasaulio pažinimo pamoka. Refleksija), J. Daniliauskienė 

(Rašymo įgūdžių pritaikymas dailės pamokose), E. Petraitienė (Skaitymo gebėjimų ugdymas), K. 

Sinkevičienė (Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas anglų k. pamokoje).  

4. Kurti dinamišką ugdymo(si) aplinką. 

Įsigyta nauja mobili interaktyvi lenta,  atnaujintos erdvės klasėse, koridoriuose. Įrengta lauko 

erdvė antrame mokyklos korpuse. 
 

IV. VEIKLOS PLANAS 
 

 Aštuonios ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, 

etnokultūrinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos siejamos su 

mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir sudaro mokyklos ugdymo turinio dalį (per mokslo 

metus iki 50 pamokų 1–4 klasėse). Jos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių: 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė/veikla Laikas Paskirtis Vykdytojai 

1. 
Mokslo metų pradžios 

šventė 

2017 m. 

 rugsėjo 1 d. 

Bendravimo, meninių, 

saviraiškos, 

komunikavimo 

gebėjimų ugdymas 

Mokyklos vadovai,  

klasių mokytojai 

2. 

Sporto ir sveikatingumo  

diena  

„Judėkime visi“ 

2017 m. 

rugsėjo mėn. 

Sportinių ir 

sveikatingumo 

gebėjimų ugdymas 

S. Kudirkienė, 

V. Ašutaitienė, 

D. Petruškienė, 

A. Girdauskienė 

3.  Mokytojo dienos šventė 
2017 m. 

spalio 5 d. 

Saviraiškos, meninių 

gebėjimų ugdymas 

Mokyklos vadovai, tėvų 

komitetas 

 

4. 
Pilietiškumo diena ,,Aš ir 

Lietuva“ 

2017 m. 

Vasario mėn. 

Etnokultūros pažinimas, 

meninių, saviraiškos 

gebėjimų ugdymas 

J. Račkauskienė, 

D. Vitkauskienė, 

D. Bačkiūtė, 

S. Kidulaitytė 

5. 
Tęstinė, tradicinė šventė 

„Kaziuko kermošius“ 

2017 m.  

kovo 3 d. 

Kultūrinė, meninė, 

vertybines nuostatas 

formuojanti, kūrybinė 

veikla 

R. Kuršentaitienė, 

S. Kudirkienė, 

R.Jakimavičienė 

 

6. 

Saugaus eismo diena 

mokykloje 

 

2017 m. 

balandžio  

3 d. 

Žmogaus saugos 

įgūdžių ugdymas 

V. Drangauskienė, 

V. Stankevičienė, 

E. Petraitienė 

A. Anisimavičienė 

 

7.  
Tyrinėjimų diena 

„Keliauk, pažink, atrask“  

2017 m. 

gegužės 2 d.  

 

Pažinimo, bendravimo, 

kūrybinių gebėjimų 

ugdymas 

A. Liaudinskienė, 

A. Serneckienė, 

V. Kudžmienė, 

B. Kaminickienė 

8. 
Šventė „Sveika, 

vasarėle“ 

2017 m. 

gegužės 30 d. 

Bendravimo, 

saviraiškos ir kūrybinių 

gebėjimų ugdymas 

I. Simanavičiūtė, 

V. Bieliūnienė, 

V. Kušlienė, 

J. Daniliauskienė 

 

9. 

Tyrinėjimų, bandymų, 

stebėjimų diena 

,,Tyrinėk, stebėk, pažink, 

atrask“ 

2017 m. 

lapkričio  

mėn. 

Pažinimo, bendravimo, 

kūrybinių gebėjimų 

ugdymas 

B.Kaminickienė, 

L.Anusaitytė, 

K.Sinkevičienė, 

R.Kijauskienė 

 

10. 

Mokyklos bendruomenės 

šventė ,,Kalėdų 

belaukiant‘ 

2017 m. 

gruodžio  

mėn. 

Bendravimo, 

saviraiškos ir kūrybinių 

gebėjimų ugdymas 

Mokyklos bendruomenė 

 

TIKSLAS – tvirtos vertybinės nuostatos, kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmė.  

UŽDAVINIAI: 

1.  Suasmeninti mokymąsi, siekiant nuolatinės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos: 
 

Eil. Priemonės Vykdymas Data Reikalingi Laukiami rezultatai 
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Nr. pavadinimas ištekliai 

Vykdytojas Socialiniai 

partneriai 

   

1.1. Mokytojų tarybos 

posėdis. 2017–2018 

m. m. mokyklos 

Ugdymo plano ir 

Veiklos plano 

pristatymas. 

Mokytojų darbo 

krūvio paskirstymas  

Direktorius Pavaduotojai 

ugdymui 

Rugpjūtis Žmogiškieji 

ištekliai 

100 proc. mokytojų 

aptaria mokyklos 

2017–2018 m. m. 

veiklos ir ugdymo 

planus, numato 

mokyklos veiklos 

perspektyvas; 

paskirstomas 

mokytojų darbo 

krūvis. 

1.2. Mokyklos 

Vadovų veiklos 

planai 

 

Vadovai Mokytojai Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Numatomos veiklos 

ir ugdymo kryptys. 

1.3. Pamokų stebėjimas 

ir aptarimas  

Vadovai Metodinė 

grupė 

 

Kas 

mėnesį 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 Mokytojai 

sėkmingiau 

organizuoja ugdymo 

procesą; gerėja 

pamokos kokybė. 

 

1.4. Mokytojų tarybos 

posėdis „Dėl I–ojo 

pusmečio rezultatų 

aptarimo. Pusmečio 

mokymosi 

pasiekimai, 

problemos, 

sprendimo būdai“ 

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

100 proc. mokytojų 

aptaria išanalizuotus 

mokymosi pasiekimų 

rezultatus,  išvadas 

panaudoja 

tolimesniam  veiklos 

planavimui. 

1.5. Mokytojų tarybos 

posėdis „Dėl 

mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę, 

pradinio ugdymo 

programos baigimo, 

papildomų darbų 

skyrimo“; Veiklos 

įsivertinimo 

rezultatų 

pristatymas 

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

100 proc. mokytojų 

aptaria mokymosi 

pasiekimų bei 

veiklos įsivertinimo 

rezultatus, 

numato gaires 

ateinančių mokslo 

metų ugdymo ir 

veiklos planui rengti. 

1.6. Susitikimas su 

miesto darželių 

auklėtojais ir 

specialistais 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Aptariami aktualūs 

mokinių  adaptacijos 

klausimai, 

pasidžiaugiama 

sėkmėmis, 

pasidalijama  

patirtimi. 

1.7. Susitikimas su 

penktokų 

mokytojais S. 

Vadovai, 

mokytojai 

S. Nėries 

pagrindinės 

mokyklos 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 
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Nėries pagrindinėje 

mokykloje 

vadovai ir 

mokytojai 

1.8. Būsimų penktokų 

pažintis su S. 

Nėries pagrindine 

mokykla ir 

mokytojais 

Vadovai, ketvirtų 

klasių mokytojai 

S. Nėries 

pagrindinės 

mokyklos 

vadovai ir 

mokytojai 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai jausis 

saugiau, lengviau 

adaptuosis naujoje 

aplinkoje. 

1.9. Aktyvių 

mokymo(si) 

metodų taikymas 

pamokose 

Mokytojai Vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdymo procesas 

įdomesnis, 

inovatyvesnis, 

pritaikytas kiekvieno 

mokinio poreikiams, 

gerėja mokinių 

mokymosi 

motyvacija. 

 

1.10. Interaktyvių lentų 

ir kitų IKT 

priemonių 

naudojimas 

pamokose 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Vadovai Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.11. Užduočių 

diferencijavimas 

pamokose ir skiriant 

namų darbus 

Mokytojai Vadovai Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.12. Įsivertinimo 

metodų 

naudojimas 

kiekvienoje 

pamokoje 

Mokytojai Vadovai Metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai mokosi 

įvardinti savo 

mokymosi 

sunkumus, 

problemas ir 

stengiasi jas išspręsti. 

1.13. Tyrimas, skirtas 

pirmų klasių 

mokinių mokymosi 

stiliams nustatyti  

Vadovai A. Andriuš 

kevičienė 

Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

Užduotys 

diferencijuojamos, 

individualizuojamos, 

atsižvelgiant į 

skirtingus mokymosi 

stilius. 

1.14. Neformaliojo 

ugdymo veiklų 

pristatymas  

Mokytojai Vadovai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai susipažįsta 

su įvairių būrelių 

veiklomis, pasirenka 

sau patinkančią 

veiklą kitiems 

mokslo metams.  

1.15. Neformaliojo 

švietimo būrelių 

veiklų 

organizavimas 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse 

Mokytojai Vadovai Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Veikla būreliuose 

įdomesnė, skatinanti 

mokinius lankyti 

užsiėmimus, plėsti 

akiratį. 

1.16. Matematikos 

olimpiada ,,Skaičių 

labirintais“ 

E. Petraitienė,  

R. Kuršentaitienė 

Klasių 

mokytojai 

Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

95 proc. patenkinami 

gabių mokinių 

saviraiškos poreikiai; 

gabūs mokiniai 

sėkmingai dalyvauja  

olimpiadose, 

konkursuose, stiprėja 

1.17. Lietuvos pradinukų 

matematikos 

olimpiados II etapas 

(rajono) 

Vykdymo darbo 

grupė 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto  

skyrius 

Kovas 
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1.18. Dailyraščio 

konkursas  

R. Merkevičienė, 

R. Kijauskienė 

Klasių 

mokytojai 

Kovas mokymosi 

motyvacija; 

tobulinamos 

bendrosios, 

dalykinės, profesinės 

kompetencijos. 

1.19. Viktorina 

,,Gudručių klubas“  

 

R.Kuršentaitienė, 

R. Galinaitienė 

Trečių klasių 

mokytojai 

Gegužė 

1.20. Žaidimas ,,Taip ir 

ne“ 

V. Kudžmienė, 

S. Kidulaitytė 

Ketvirtų 

klasių 

mokytojai 

Gegužė 

1.21. Viktorina ,,Čia 

Lietuva“ 

A. Serneckienė, 

A.Anisimavičienė 

Klasių 

mokytojai 

Vasaris 

1.22

. 

Konferencija 

rajono 

savivaldybės 

bendrojo lavinimo 

mokyklų 

mokiniams 

Mokytojai Vadovai Lapkritis 

1.23. Pažintinė kelionė 

gabiems ir 

aktyviems 

mokiniams 

Vadovai 

 

Mokyklos 

taryba 

Gruodis Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Paskatinami visi 

gabiausi ir aktyviausi 

mokiniai. 

1.24. Atvirų durų dienos 

tėvams 

Klasių mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Vadovai, 

mokinių 

tėvai 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai aktyviau 

dalyvauja įvairiose 

mokyklos veiklose 

kartu su savo 

vaikais. 

1.25. Netradicinės 

pamokos – 

mokytojais tampa 

tėvai ir seneliai 

Klasių 

mokytojai 

Mokinių 

tėvai, 

seneliai 

 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudaromos sąlygos 

mokinių dalykinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui; stiprėja 

mokinių mokymosi 

motyvacija. 

1.26. Mokyklinių vasaros 

stovyklų 

organizavimas 

gabiems mokiniams 

Mokytojai Vadovai Birželis Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

Gabūs mokiniai 

gilina žinias vasaros 

atostogų metu, 

turiningai leidžia 

laisvalaikį. 

2. Kurti individualius ugdymosi iššūkius ir ugdymo(si) būdus skirtingų gebėjimų, 

gabiems ir talentingiems vaikams: 

 

2.1. Meninio skaitymo 

konkursas 

,,Tėvynei iš vaiko 

širdelės“ 

(mokyklinis ir 

rajono) 

R. Merkevičienė, 

R. Kuršentaitienė, 

R. Kijauskienė 

Klasių 

mokytojai, 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

70 proc. mokinių 

dalyvauja konkurse 

klasėse; iškilmingai 

paminima Lietuvos 

Valstybės Atkūrimo 

diena; stiprinami 

skaitymo įgūdžiai; 

ugdomas 

pilietiškumas. 

2.2. Paroda ,,Rudenėlio 

spalvos“ 

 

Klasių mokytojai 

Mokinių 

tėvai 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokiniai ir tėvai 

plėtoja kūrybines 
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rėmėjų lėšos idėjas. 

2.3. Tarpklasinės 3–4 

klasių kvadrato 

varžybos 

V. Ašutaitienė, 

V. Mikalainienė, 

D. Petruškienė, 

A. Girdauskienė 

Klasių 

mokytojai, 

mokinių 

tėvai 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Ugdomi sportiniai 

mokinių gebėjimai, 

sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. 

2.4. Šaškių turnyras (I–

IV kl.) 

 

V. Ašutaitienė, 

A. Anisimavičienė 

V. Stankevičienė, 

V. Drangauskienė 

Klasių 

mokytojai, 

mokinių 

tėvai 

Sausis 

2.5. Tarpklasinės 3–4 

klasių estafečių 

varžybos 

V. Ašutaitienė, 

A. Serneckienė, 

D. Petruškienė, 

A. Girdauskienė 

Mokytojai 

tėvai 

Sausis 

2.6. Europos kalbų 

savaitė 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Klasių 

mokytojai 

Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

90 proc. mokinių 

susipažįsta su kitų 

šalių kalbomis; 

tobulinami kalbėjimo 

įgūdžiai. 

2.7. Kalėdinės akcijos 

,,Pasidalykime 

gerumu“ 

D. Rumbinienė, 

V. Sakatauskienė 

 

Klasių 

mokytojai 

Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

 

95 proc. mokinių 

dalyvauja akcijose, 

ugdomos ir 

puoselėjamos 

vertybinės nuostatos; 

gerėja teigiamas 

mokyklos įvaizdis. 

2.8. Akcija ,,Padėkime 

vienišam žmogui“ 

V. Drangauskienė, 

V. Stankevičienė, 

V. Sakatauskienė 

 

 Klasių   

mokytojai, 

Socialinės 

pagalbos 

centras 

Kovas 

2.9. Akcija 

Tolerancijos dienai 

paminėti 

D. Rumbinienė 

V. Sakatauskienė 

Klasių 

mokytojai 

Lapkritis 

2.10. Akcija ,,Savaitė be 

patyčių“ 

D. Rumbinienė 

V. Sakatauskienė 

Klasių 

mokytojai 

Kovas 

2.11. Akcija 

,,Gyvenkime 

švariau“ 

Mokyklos taryba Klasių 

mokytojai, 

mokinių 

tėvai 

Balandis 

2.12. Akcija ,,Būk 

matomas“ 

Mokyklos taryba Mokytojai Rugsėjis –

spalis 

2.13. Akcija ,,Padėkime 

beglobiams 

gyvūnams“ 

R. Jakimavičienė 

R. Merkevičienė 

Klasių 

mokytojai, 

mokinių 

tėvai  

Sausis 

2.14. Akcija 

,,Pasveikinkim 

vieni kitus“ 

Mokyklos taryba Mokytojai Spalis –

sausis 

2.15. Socializacijos 

programa 

,,Draugaukime, 

keliaukime, 

pažinkime kartu su 

pradinuku“ 

D. Rumbinienė 

V. Sakatauskienė 

Klasių 

mokytojai 

Birželis Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos 

Tenkinami 

kūrybiškumo, 

pažinimo, lavinimosi 

ir saviraiškos 

poreikiai. 

2.16. Projektas ,,Sveikas Projekto Sporto Gegužė – Žmogiškieji 98 proc. mokinių ir 
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vaikas – vartai į 

ateitį“ 

vykdymo grupė mokykla, 

Visuome 

nės 

sveikatos 

centras 

gruodis ištekliai, 

projekto 

lėšos 

mokytojų, 25 proc. 

tėvų  dalyvauja 

projekto veiklose, 

įgyja žinių sveikos 

gyvensenos 

klausimais; 

formuojama sveiko 

gyvenimo tradicija. 

2.17. Popietė ,,Mes prieš 

žalingus įpročius“ 

D. Rumbinienė 

V. Sakatauskienė 

4 klasių 

mokytojai 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdomos vertybinės 

sveiko gyvenimo 

būdo nuostatos. 

2.18. Literatūros parodos, 

skirtos rašytojų 

jubiliejams, 

įsimintinoms šaliai 

datoms paminėti  

G. Isodienė,  

V. Bieliūnienė 

Klasių 

mokytojai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai sužino 

informaciją apie 

rašytojus, jų kūrinius, 

puoselėjamos 

tradicijos, ugdomos 

pilietinės vertybės. 

2.19. Metų knygos 

rinkimas 

,,Susipažink, 

skaityk, išrink“ 

G. Isodienė,  

V. Bieliūnienė 

Klasių 

mokytojai 

Gruodis– 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokiniai skaito ir 

analizuoja knygas.  

2.20. Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė 

G. Isodienė,  

V. Bieliūnienė 

Klasių 

mokytojai, 

Vilkaviškio 

Viešoji 

biblioteka 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Mokiniai susipažįsta 

su šiaurės šalių 

rašytojų kūryba, 

skaito, analizuoja 

knygas. 

2.21. Literatūrinės 

pamokos, popietės 

Knygnešio dienai 

ir Tarptautinei 

vaikų knygos 

dienai paminėti 

G. Isodienė,  

V. Bieliūnienė 

Istorikas  

A. Žilinskas 

V.Tumelienė 

 

Kovas – 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Puoselėjamos 

tradicijos, papročiai, 

ugdomas 

pilietiškumas. 

3. Veiksmingai diferencijuoti, individualizuoti ugdymo procesą bei organizuoti pasiekimų ir 

pažangos vertinimą pamokoje, skatinant pasidalytąją lyderystę: 

3.1. Tėvų komiteto 

susirinkimai 

Tėvų komitetas  Vadovai Kas antrą 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

98 proc. tėvų 

komiteto narių 

dalyvauja 

susirinkimuose, 

priimami bendri 

susitarimai  

auklėjimo ir kt. 

klausimais. 

3.2. Tėvų pedagoginis 

švietimas, 

konsultavimas, 

informavimas 

Klasių mokytojai, 

psichologas 

Vadovai Per mokslo 

metus, 

pagal 

darbo 

planus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

95 proc. tėvų 

suteikiama  pagalba  

konsultuojant  

ugdymo, auklėjimo ir 

kt. klausimais.  

3.3. Paskaita tėvams 

,,Šeimos įtaka 

vaikams – mitai ir 

realybė“ 

Direktorius Vilkaviškio 

ŠPT 

Sausis Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

50 proc. tėvų 

suteikiamos žinios 

ugdymo, auklėjimo 

klausimais.  
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3.4. Pranešimai klasių 

tėvų susirinkimų 

metu aktualiomis 

pedagoginio 

švietimo temomis 

Klasių 

mokytojai 

Vadovai Mokslo 

metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

95 proc. tėvų 

suteikiamos žinios 

įvairiais ugdymo ir 

auklėjimo 

klausimais; priimami 

bendri susitarimai. 

Aptariama kiekvieno 

mokinio individuali 

pažanga. 

3.5. Individualūs 

pokalbiai su tėvais 

Klasių mokytojai Vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

3.6. Pedagogų veiklos 

įsivertinimas 

(savianalizės 

anketa) 

Mokytojai Vadovai Gegužė –

birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

100 proc. mokytojų 

įsivertina savo  

veiklą, nusimato 

gaires asmeninio 

meistriškumo link; 

nustatomos mokytojų 

tobulinimosi kryptys. 

3.7. Savišvieta Mokytojai Vadovai Mokslo 

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

95 proc. mokytojų 

įgyja teorinių ir 

praktinių žinių, 

siekia asmeninės 

pažangos, tobulina 

profesines 

kompetencijas. 

3.8. Profesinis 

bendradarbiavimas 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi ,,Kolega 

– kolegai“ 

Mokytojai Vadovai Kas 

mėnesį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 Siekiama asmeninės 

pažangos, 

tobulinamos 

profesines 

kompetencijas. 

3.9. Gerosios patirties 

sklaida (atviros 

pamokos) 

Mokytojai 

metodininkai 

Vadovai Sausis – 

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pravedamos 5–7  

atviros pamokos; 

pasidalinama gerąja 

patirtimi; tobulinamos 

profesinės 

kompetencijos. 

3.10. Dalyvavimas 

eTwinning 

mokyklų 

partnerystės 

projektuose 

Mokytojai Partnerystės 
šalių 

mokytojai 

Mokslo 

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Vykdomi 4–8   

projektai; 

tobulinamos 

bendrosios ir 

dalykinės mokinių 

kompetencijos. 

3.11. Mokyklos veiklos 

giluminis srities 

,,Pasiekimai“ 

įsivertinimas, 

naudojant IQES 

online Lietuva 

sistemos programą 

Vadovai, darbo 

grupė 

Tėvai, 

mokytojai, 

mokiniai 

Sausis –

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

100 proc. apklausų 

atliekama naudojant 

IQES online Lietuva 

sistemos programą; 

apklausų rezultatai 

panaudojami tolesnei 

mokyklos veiklai 

numatyti. 

3.12. Mokymasis rajono 

savivaldybės 

mokyklų 

Vadovai, 

mokyklos 

komanda 

Vilkaviškio 

ŠPT, rajono 

mokyklų 

Mokslo 

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Reflektuojama 

profesinė veikla ir 

patirtis, tobulinamos 
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partnerystės tinkle mokytojai bendrosios 

kompetencijos. 

3.13. Bendradarbiavimas 

su Alytaus 

,,Sakalėlio“ pradine 

mokykla 

Vadovai, 

mokytojai 

,,Sakalėlio“ 

pradinės 

mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Vasaris – 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Plėtojamas 

bendruomenišku- 

mas, dalijamasi 

metodine patirtimi. 

3.14. Projekto ,,Darni 

mokykla“ 

vykdymas 

Projekto 

vykdymo grupė 

Vadovai Kovas –

spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdomos bendrosios 

mokinių 

kompetencijos; 

mokomasi 

atsakingumo. 

3.15. Strateginio plano 

2018–2020 metams 

parengimas  

Darbo grupė Vadovai  Spalis –

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Planavime dalyvauja 

ir bendrus susitarimus 

priima mokyklos 

savivaldos atstovai, 

kiti bendruomenės 

nariai. 

4.  Kurti dinamišką ugdymo(si) aplinką: 

4.1. Kabinetų 

atnaujinimas 

apsirūpinant 

novatoriškomis 

mokymo 

priemonėmis 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui 

IKT 

specialis 

tai 

Gruodis Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

projektų 

lėšos 

2 kabinetai 

aprūpinami naujais 

kompiuteriais, 

kuriamos klasės be 

sienų. 

4.2. Naujų erdvių 

klasėse, 

koridoriuose, 

skirtų mokymuisi, 

darbų 

eksponavimui ir 

laisvalaikiui 

kūrimas  

Mokytojai Vadovai, 

pavaduotoj

as ūkiui 

Mokslo 

metai 

Rėmėjų ir 

projektų 

lėšos 

Įrengiamos  4–6  

erdvės skaitymui, 

darbų eksponavimui, 

skatinamas 

ergonomiškumas. 

4.3. Sporto aikštyno 

atnaujinimo 

darbai 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Vadovai Spalis Rėmėjų 

lėšos 

Įrengiami lauko 

treniruokliai mokinių 

sveikatos stiprinimui, 

aktyviam ir pasyviam 

poilsiui. 

 

V. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mokyklos veiklos realizavimas detalizuojamas atskirų sričių darbo planuose. 

2. Plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

3. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktorius. 

4. Veiklos ataskaitos pateikiamos mokyklos bendruomenei, mokslo metų pabaigoje mokytojų 

tarybos posėdžio metu bei visuotiniame tėvų susirinkime. 
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