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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiame veiklos plane nurodomi pagrindiniai mokyklos veiklos tikslai siekiant kokybiško ugdymo. Pagrindinis 

veiklos plano siekis – numatyti veiklas, kurios padės įgyvendinti mokyklai keliamus reikalavimus ir tobulinti 

mokyklos veiklą.  

2. 2014–2015 m. m. mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis Skriaudžių pagrindinės mokyklos 

strateginiu planu 2013–2015 metams, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais ir mokyklos veiklos kokybės išorės 

vertinimo ataskaita. Veiklos planas (toliau VP) reglamentuoja visos mokyklos bendruomenės veiklą. Šio plano turinio 

kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis.   

 

2. 2013–2014 M. M. VEIKLOS ANALIZĖS APIBENDRINIMAS 

 

3. 2013–2014 m. m. mokyklos veikla buvo vykdoma pagal VP, kuriame numatytos įvairios priemonės 

pasirinktų sričių tobulinimui.  

4. Praėjusiais mokslo metais buvo įgyvendinami 4 tikslai:  

4.1. Gerinti mokyklos bendruomenės narių susitarimų laikymąsi; 

4.2. Gerinti ugdymo proceso kokybę; 

4.3. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas per projektinę veiklą; 

4.4. Ugdyti kūrybišką, atsakingą, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę. 

Šiems tikslams įgyvendinti veiklos programoje buvo numatytos 125 priemonės. Per visus mokslo metus buvo 

įgyvendinta 88 proc. veiklos programoje numatytų priemonių (110 priemonės), 12 proc. veiklų buvo neįgyvendinta.  

4.1. Įgyvendinant 1-ąjį tikslą buvo atlikta 88 proc. numatytų darbų. Mokytojai nuolat stebėjo ir fiksavo mokinių 

netinkamą elgesį, su tvarką pažeidinėjančiais mokiniais dirbo pagalbos specialistai, vaiko gerovės komisija, klasių 

auklėtojai bei administracija, todėl mokinių, pažeidinėjančių mokyklos tvarką sumažėjo. Per pirmąjį mokslo metų 

pusmetį mokytojai parašė 42 pažymas, kuriose buvo fiksuojama mokinių taisyklių nesilaikymo atvejai. II pusmetį 

tokių pažymų buvo parašyta tik 8. Tam įtakos turėjo mokykloje įgyvendintos įvairios priemonės: organizuoti vieši 

debatai, apie mokinių susitarimų laikymąsi (debatavo nuolat mokyklos tvarką pažeidinėjantys mokiniai), klasių 

valandėlėse parengti stendai apie mokinių teises ir pareigas, kiekvieno trimestro pabaigoje klasių valandėlėse 

vykdomas mokinių įsivertinimas apie susitarimų laikymąsi, viešinti mokinių kilnaus poelgio atvejai, reiškiamos viešos 

padėkos, pokalbiai su mokiniais dėl vėlavimo į pamokas, operatyvus tėvų informavimas apie elgesio problemas, 

mokinių ir mokytojų susitarimai dėl darbo pamokoje ir mokinių skatinimas, kai jie įgyvendinami, vieningi mokytojų ir 

administracijos reikalavimai dėl telefonų naudojimo pamokose ir pan. Visos numatytos priemonės davė teigiamą 

rezultatą, skatinant mokinių pageidaujamą elgesį. Dalis neįgyvendintų priemonių yra vykdomos 2014–2015 m. m. 

4.2. 2-jam tikslui („Gerinti ugdymo proceso kokybę“) pasiekti buvo numatytos 27 priemonės, įgyvendinta 70 

proc. numatytų priemonių. 

Įgyvendinant šį tikslą, daug dėmesio buvo skirta gabių mokinių ugdymui. Įvairių gebėjimų mokiniai buvo 

skatinami ugdytis specializuotose neformaliojo švietimo institucijose. Mokyklos mokiniai lanko Nacionalinę 

moksleivių akademiją (lietuvių kalbos ir matematikos sekcijas), neakivaizdinę fizikų mokyklą „Fotonas“, sporto, meno 

mokyklas, baleto studiją, dalis dalyvauja ansamblio „Kankliukai“ veikloje. Akademinių gebėjimų mokiniai turėjo 

galimybę ugdytis mokykloje pagal individualų ugdymosi planą. Net 5 gabiems mokiniams buvo sudaryta galimybė 



mokytis pasirinktą dalyką pagal aukštesnės klasės programą. Pasirenkant individualaus plano dalykus, aktyviai 

dalyvavo ir mokinių tėvai. Buvo apibrėžti mokinių ir mokytojų lūkesčiai, išsikelti ugdymosi tikslai ir jų kryptingai 

siekiama. Baigiantis mokslo metams vyko mokinių ir mokytojų refleksija dėl tolimesnio individualaus ugdymosi 

tikslingumo. Gabių vaikų pagalba buvo panaudojama ir pamokose. Visi mokyklos mokytojai dalyvavo lektorės R. 

Dzudzinskienės seminare „Gabių vaikų ugdymo ypatumai“, kurio metu įgijo žinių, vėliau jas taikė pamokose. 

Administracijos vykdomo pamokų stebėjimo (tikslu: gabių vaikų ugdymas pamokose), metu buvo teikiamos 

rekomendacijos kaip dar galima tobulinti gabių vaikų ugdymą pamokose. Buvo numatyta, kad papildomam darbui su 

gabiais vaikais (ruošiantis olimpiadoms, konkursams) bus tarifikuojamos papildomos valandos, tačiau mokytojai tokių 

prašymų nepateikė. Neįgyvendinta liko dalis numatytų veiklų dėl bendradarbiavimo metodų pamokose taikymo, tačiau 

visos neįgyvendintos šios krypties priemonės yra suplanuotos 2014–2015 m. m. Taip pat dėl didelio mokytojų ir 

mokinių užimtumo projektinėje veikloje nevykdyta grįžtamoji vertinimo ir įsivertinimo kontrolė. 

4.3. Ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas per projektinę veiklą (3 tikslas), didelis dėmesys buvo skirtas 

mokytojų ir mokinių lyderystės ugdymui (projektas „Lyderių laikas – 2“). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykdytos 

veiklos buvo orientuotos į asmeninį tobulėjimą ir metodines naujoves ugdyme. Tokiu būdu visose mokyklos klasėse 

vyko pamokos muziejuose, mokytojai išmoko debatų metodo metodiką (organizuotas seminaras mokykloje „Debatų 

metodo taikymas“), taikė pamokose ir klasių valandėlėse. Individualių pokalbių tarp mokinių ir klasių auklėtojų metu 

buvo keliami asmeniniai mokymosi ir visuomeniniai tikslai, panaudojama diagnostinių testų rezultatai. „Kūrybinių 

partnerysčių“ projekte iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas ugdė 3, 4, 7 ir 8 klasių mokiniai. Jie turėjo 

galimybę dirbti su kūrybos agentais ir kuriančiais praktikais, gilinti savo refleksijos įgūdžius. Taip pat buvo vykdomas 

Comenius daugiašalis projektas „Skirtumai mus vienija“ su Turkijos, Kipro, Čekijos ir Slovakijos mokyklomis, kurio 

metu mokiniai tobulino savo komunikavimo užsienio kalba ir tarpkultūrinę kompetenciją. 2013–2014 m. m. 

įgyvendinti dar 3 ilgalaikiai projektai: Lietuvos-Lenkijos projektas „Mokinių savivalda – demokratija ar žaidimas?“ 

(ugdoma pilietiškumo kompetencija), „Vaikų kūrybinių galimybių atskleidimas ir ugdymas pritaikant kūrybiškumo 

įvairovės modelį“ (ugdoma ikimokyklinio skyriaus vaikų meninė kompetencija) ir „Pagrindinio ugdymo pirmojo 

koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ (ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija). 

Įgyvendinant šį tikslą buvo atlikti visi numatyti darbai. 

4.4. Įgyvendinant 4-ąjį tikslą „Ugdyti kūrybišką, atsakingą, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę“ 

buvo atlikta 90 proc. numatytų veiklų.  

Pagal Strateginį planą mokykloje yra pasirinkta etnokultūrinio ugdymo kryptis, todėl dalis veiklų buvo nukreipta 

šia linkme. Mokiniai dalyvavo etninėse edukacinėse programose (Prienų krašto muziejuje, Birštono muziejuje), buvo 

organizuojami renginiai etnokultūrine tematika (Adventinė vakaronė, Užgavėnės, Margučių ridenimo šventė), 

organizuota „Kūrybinė stovykla“ (gaminti mokyklos interjero ir eksterjero puošybos elementai iš šiaudų) ir kt. 

Mokinių vertybinės nuostatos ugdytos per pamokas ir klasių auklėtojų užsiėmimų metu. Mokiniai rašė rašinius (pvz. 

„Draugą nelaimėje pažinsi“), rinko mandagiausią mokyklos mokinį, tvarkė apleistus kapus, klasių valandėlių metu 

organizavo vertybes ugdančių filmų peržiūras ir aptarimus, kūrė mokyklos edukacines aplinkas, vykdė kitas veiklas. 

Tačiau į šias veiklas, kaip buvo numatyta, nepavyko įtraukti mokinių tėvų. 

5. 2011 metų gegužės mėnesį mokykloje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Visos 5 mokyklos 

veiklos sritys buvo įvertintos 3 lygiu. Vertintojai išskyrė šiuos mokyklos privalumus ir tobulintinus aspektus:  

5.1. Mokyklos stiprieji veiklos aspektai: 

1. Puoselėjamos ir kuriamos tradicijos (1.1.2.). 

2. Geri bendruomenės narių santykiai pagrįsti bendravimu ir bendradarbiavimu (1.1.4.). 

3. Mokykla reikšminga ir svarbi vietos bendruomenei (1.4.1.). 

4. Mokytojų ir mokinių dialogas stiprina pasitikėjimą ir palaiko mokymosi motyvaciją (2.3.3.). 

5. Neformalaus ugdymo pasiūla tenkina daugumos bendruomenės narių poreikius (2.1.5.). 



6. Dėmesys tolimesniam mokinių mokymuisi (3.2.3.). 

7. Nuoseklus rūpinimasis mokiniais ir efektyvi socialinė pagalba (4.2.3.). 

8. Mokytojų pastangos padėti specialiųjų poreikių mokiniams (4.3.1.). 

9. Mokyklos įsivertinimas ir jo metu gautų rezultatų naudojimas veiklos tobulinimui (5.2.). 

10. Vadovai iniciatyvūs ir įsipareigoję mokyklai, jais pasitiki bendruomenė (5.3.1.). 

 

5.2. Mokyklos tobulintini veiklos aspektai: 

1. Išmokimo stebėjimas pamokoje, orientuotas į siektiną rezultatą (2.3.4.). 

2. Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas (2.3.1.). 

3. Pamokos metu gautos informacijos panaudojimas ir įforminimas vertinant mokinių pasiekimus (2.6.2.). 

4. Gabių vaikų nuoseklus ugdymas pamokoje (4.3.2.). 

5. Tinkamų sąlygų kūno kultūrai ir sportinei veiklai užtikrinimas (5.5.3.) 

 

6. Atsižvelgdama į išorės vertintojų rekomendacijas, 2014-2015 m. m. tobulinimui mokykla pasirinko aktyviųjų 

metodų naudojimą pamokose (bendradarbiavimo metodai).  

7. Veiklos kokybės įsivertinimo 2013–2014 m. m. rezultatai. 

Išanalizavus turimus duomenis (2012–2013 m. m. plačiojo įsivertinimo bei išorės vertinimo rekomendacijas), 

mokytojai suformulavo mokykloje egzistuojančią problemą: mokėjimo mokytis kompetencijos trūkumas mažina 

mokinių mokymosi motyvaciją. Šiai problemai išsiaiškinti giluminiam tyrimui buvo sudarytas 7 rodiklių problemų 

krepšelis:  

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai 

2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas 

4.2.1. Pagalba mokantis 

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas 

Pagal įsivertinimo rezultatus tobulinimui pasirinkti 3 rodikliai: mokymo nuostatos ir būdai, mokymosi veiklos 

diferencijavimas ir mokymo ir gyvenimo ryšys.  

 

3. 2014–2015 M. M. VEIKLOS AKTUALUMO PAGRINDIMAS 

8. Išnagrinėję mokyklos situaciją pagal veiklos kokybės išorės vertinimo ir įsivertinimo rezultatus mokytojų 

tarybos, MG posėdžiuose, numatėme uždavinius ir priemones tikslams įgyvendinti. Planuojamos veiklos siejamos su 

mokyklos vizija, misija, filosofija, strateginiais tikslais, atliktų tyrimų išvadomis, mokinių pasiekimų analize bei 

Bendrųjų ugdymo programų turiniu.  

4. TIKSLAI 

9. 2014-2015 m. m. mokykla išsikėlė šiuos tikslus: 

1. Tenkinti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, gerinant ugdymą pamokoje (pagal įsivertinimo rezultatus ir išorės 

vertinimo rekomendacijas). 

2. Ugdyti kūrybišką, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę. (pagal Strateginį planą). 

3. Matuoti mokinių asmeninę pažangą, atsižvelgiant į turimus mokyklos duomenis. 



5. VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas. Tenkinti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, gerinant ugdymą pamokoje (pagal įsivertinimo rezultatus ir išorės vertinimo rekomendacijas). 

Uždaviniai: 

1.1. Taikyti bendradarbiavimo metodus pamokose 

1.2. Diferencijuoti įvairių gebėjimų mokinių darbą pamokose 

1.3. Ugdymo turinį sieti su praktika, mokinių patirtimi. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomas rezultatas Atsakingi vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai Laikas Refleksija 

1.1. Taikyti bendradarbiavimo metodus pamokose. 

1.1.1. Organizuoti mokytojams seminarą 

„Bendradarbiavimo metodai 

pamokose“ 

Mokytojai susipažins su 

naujais ir pakartos jau 

žinomus mokinių 

bendradarbiavimo metodus, 

taikomus pamokose 

Pavaduotoja ugdymui  

V. Naudžiūtė, 

direktorė  

R Liagienė  

Mokinio krepšelio 

lėšos, žmogiškieji, 

laiko sąnaudos 

Rugpjūčio paskutinė 

savaitė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.1.2. Priimti sprendimus dėl bendrų 

bendradarbiavimo metodų taikymo 

pamokose. 

Mokytojai susitars dėl ne 

mažiau kaip 2 

bendradarbiavimo metodų, 

kuriuos visi taikys savo 

pamokose 

Metodinių grupių 

pirmininkai:  

N. Sincevičienė,  

A. Vabuolienė 

E. Naudžiuvienė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Iki 2014 rugsėjo 1 

dienos 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.1.3. Pasirinktų bendradarbiavimo 

metodų taikymas pamokose 

Visi mokyklos mokytojai 

išbandys ne mažiau kaip 2 

pasirinkus 

bendradarbiavimo metodus 

ir vieningai taikys 

pamokose, mokiniai išmoks 

dirbti šiais metodais. 

Visi mokyklos 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, 

kanceliarinės 

prekės 

Visus mokslo metus Metodinėse grupėse, 

ne rečiau kaip vieną 

kartą per pusmetį 

1.1.4. Atlikti mokytojų pamokų 

stebėjimą, kurio tikslas – 

bendradarbiavimo metodų 

taikymas pamokose  

Administracija stebės ne 

mažiau kaip 2 kiekvieno 

mokytojo pamokas pagal iš 

anksto suderintą grafiką 

(mokytojas gali pats 

pasikviesti administracijos 

atstovą), kuriose jis taiko 

pasirinktus 

bendradarbiavimo metodus 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, 

kanceliarinės 

prekės 

Per II trimestrą Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.1.5. Organizuojant grupinius darbus su 

mokiniais aptarti grupės narių 

vaidmenis, jų funkcijas 

Mokiniais išmoks atlikti 

įvairius vaidmenis grupėje 

Visi dėstantys 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus metus Kiekvienoje 

mokyklos klasėje su 

mokiniais 

1.1.6. Padėti suprasti mokiniams ryšį tarp 

aktyvaus įsitraukimo į darbą 

Mokiniai patys galės 

įsivertinti, ar jų darbas 

Visi dėstantys 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Kiekvienoje 

mokyklos klasėje su 



grupėje bei mokymosi rezultatų grupėje leido siekti 

mokymosi tikslų 

mokiniais 

1.2. Diferencijuoti įvairių gebėjimų mokinių darbą pamokose 

1.2.1. Organizuoti seminarą tema 

„Diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokoje“ 

Mokytojai atnaujins žinias 

apie diferencijavimą ir 

individualizavimą 

pamokoje 

Pavaduotoja ugdymui  

V. Naudžiūtė, 

direktorė  

R. Liagienė 

Mokinio krepšelio 

lėšos, žmogiškieji, 

laiko sąnaudos 

2014 rugsėjis Metodinėse grupėse 

1.2.2. Diferencijuoti pamokos uždavinį 

pagal bendrosiose programose 

numatytus lygmenis (patenkinamą, 

pagrindinį, aukštesnįjį) 

Mokymas ir vertinimas bus 

siejamas su bendrųjų 

programų reikalavimais 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Per visus mokslo 

metus 

Metodinėse grupėse 

1.2.3. Ištirti pradinių klasių mokinių 

mokymosi stilius  

Mokytojai žinos mokinių 

mokymosi stilius ir pagal 

tai galės diferencijuoti 

veiklą pamokose 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, 

kanceliarinės 

prekės 

I trimestras Pradinių klasių 

metodinėje grupėje 

1.2.4. Sudaryti galimybę mokiniams 

pasirinkti veiklas ar užduotis 

pamokoje pagal jų sudėtingumo 

lygį  

Mokiniai galės pasirinkti 

veiklas pagal savo 

mokymosi stilių ir 

galimybes, didės jų 

motyvacija mokytis 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Per visus mokslo 

metus 

Kiekvienoje 

mokyklos klasėje su 

mokiniais 

1.2.5. Diferencijuoti skiriamus namų 

darbus pagal mokinių gebėjimus ir 

pasiekimus konkrečioje  pamokoje 

Mokytojai pamatuos 

mokinių pasiekimus 

pamokoje ir pagal tai skirs 

namų darbus. Mokiniai 

aiškiai supras, kodėl jiems 

yra skiriami skirtingi namų 

darbai. 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Per visus mokslo 

metus 

Kiekvienoje 

mokyklos klasėje su 

mokiniais 

1.2.6. Atlikti mokytojų pamokų 

stebėjimą, kurio tikslas – 

diferencijavimas pamokose 

Stebėtų pamokų aptarimo 

metu mokytojai gaus 

grįžtamąjį ryšį apie 

diferencijavimo taikymą 

pamokose 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

III trimestras Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.2.7. Kartu su gabių akademinių 

polinkių mokiniais ir jų tėvais 

aptarti galimybę ugdyti juos pagal 

individualų planą. 

Mokinių tėvai dalyvaus 

priimant sprendimus dėl jų 

vaikų poreikių tenkinimo 

Administracija, 

dėstantys mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugpjūtis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.2.8. Akademinių gebėjimų mokiniams 

sudaryti individualius ugdymo 

planus ir įgyvendinti juos 

pasirinktose pamokose 

Gabūs mokiniai turės 

galimybę stiprinti savo 

gebėjimus mokantis pagal 

individualų planą. 

Pasirinktų dalykų 

mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui 

V. Naudžiūtė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, krepšelio 

lėšos 

2014 rugpjūtis, visi 

mokslo metai 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.2.9. Išnaudoti galimybes taikyti gabių Gabūs mokiniai tobulins Kiekvienas Žmogiškieji, laiko Visus mokslo metus Kiekvienoje 



vaikų pagalbą pamokose: siūlyti 

vesti dalį pamokos, aiškinti naują 

temą, skirti vienkartines gabių 

vaikų konsultacijas pamokoje ir 

pan. 

savo gebėjimus mokydami 

kitus pamokose. 

mokykloje dirbantis 

mokytojas 

sąnaudos mokyklos klasėje su 

gabiais mokiniais 

1.2.10. Atlikti pokalbius su mokiniais, 

turinčiais individualius ugdymo 

planus, dėl tolimesnės veiklos 

tikslingumo. 

Turima mokinių nuomonė 

apie individualių planų 

naudingumą leis priimti 

sprendimus dėl tolesnio 

ugdymo. 

Administracija Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2015 gegužė UP rengimo DG 

1.2.11. Organizuoti pradinėse klasėse 

renginį „Veiklų diena“  

Pasirinktą dieną ugdymas 

vyks išeinat iš klasės ribų, 

jo metu mokiniai patys 

susidarys savo mokymosi 

tvarkaraštį ir išsikels 

mokymosi tikslus. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Pagal pradinių klasių 

metodinės grupės 

planą 

Pradinių klasių 

metodinėje grupėje 

1.3. Ugdymo turinį sieti su praktika, mokinių patirtimi 

1.3.1.  Vesti kūrybiškas – integruotas 

pamokas: kiekvienas mokytojas 

praveda po 2 pamokas per mokslo 

metus. Kūrybiškumas suprantamas 

kaip vaizduotės, smalsumo, 

atkaklumo siekiant rezultato, 

nuoseklaus darbo ir 

bendradarbiavimo veiklų bendra 

pasekmė (žymima pateiktoje 

formoje mokytojų kambaryje arba 

pildoma elektroninėje erdvėje). 

Mokiniai mokysis 

kūrybiškumo, 

bendradarbiavimo, vyks 

dalykų integracija ir 

praktinis mokymas 

MG pirmininkai, 

kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Per visus mokslo 

metus, pagal 

mokytojų susitarimą 

Metodinėse grupėse, 

su mokiniais, kurie 

dalyvavo 

integruotose 

pamokose 

1.3.2. Vesti pamokas netradicinėse 

erdvėse: kiekvienas mokyklos 

mokytojas praveda bent vieną 

pamoką per mokslo metus 

netradicinėje erdvėje (žymima 

savaitiniame plane). 

Mokymas taps įdomesnis, 

didės mokymosi motyvacija 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Pagal individualius 

mokytojų planus 

Metodinėse grupėse, 

su mokiniais, kurie 

dalyvavo 

netradicinėse 

erdvėse vestose 

pamokose 

1.3.3. Organizuoti mokinių dalyvavimą 

etninėse edukacinėse programose 

Mokiniai patys išbandys 

etnokultūrines veiklas, 

mokysis per praktinę 

veiklą. 

Pradinių klasių ir 

kalbų bei socialinių 

mokslų MG, 

etnokultūros dalyko 

mokytoja D. 

Venckienė 

Žmogiškieji, 

krepšelio lėšos, 

laiko sąnaudos 

1-4 klasės 1 kartą per 

mokslo metus, 5-10 

klasės 1 kartą per 

dvejus mokslo metus; 

pagal metodinių 

grupių planus 

Klasių auklėtojų MG 

1.3.4. Pradinėse klasėse organizuoti Mokiniai savo profesiją sies Pradinių klasių Žmogiškieji, laiko Pagal atsakingų Baigiamojo renginio 



„Amatų dieną“, vyresnėse – 

„Karjeros dieną“  

su mokymosi rezultatais, 

supras kokių žinių reikia 

norint įgytą pageidaujamą 

profesiją. 

mokytojos, klasių 

auklėtojų metodinė 

grupė 

sąnaudos, 

kanceliarinės 

prekės 

metodinių grupių 

planus 

metu su mokiniais 

1.3.5.  Pamokose ir klasių valandėlėse 

numatyti filmų peržiūras, susijusias 

su mokomaisiais dalykais, jų metu 

įgytomis žiniomis, būsimoms 

profesijoms reikalingais įgūdžiais. 

Mokiniai supras kaip 

pamokose įgyjamos žinios 

gali būti pritaikomos 

gyvenime 

Kiekviena metodinė 

grupė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Pagal metodinių 

grupių planus 

Klasių valandėlių 

metu 

1.3.6. Pamokose nuolat rengti užduotis, 

kurios būtų įsisijusios su praktiniu 

žinių pritaikymu 

Mokiniai kiekvienoje 

pamokoje galės įgytas 

žinias taikyti praktiškai 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Metodinėse grupėse 

1.3.7.  Pamokos pabaigoje (įsivertinimo, 

refleksijos metu) nuolat aptarti su 

mokiniais kaip išmokti dalykai 

siejasi su jų gyvenimu. (lentelės, 

stendai ir pan.)  

Refleksijos metu mokiniai 

aptars įgytų žinių praktines 

taikymo galimybes 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Metodinėse grupėse 

1.3.8.  Ilgalaikiuose mokytojų planuose 

numatyti su konkrečiu dalyku 

susijusius renginius, kuriems 

mokiniai galėtų ruoštis pamokų 

metu 

Pamokų metu įgytas žinias 

mokiniai pademonstruos 

mokyklos renginiuose 

Kiekviena metodinė 

grupė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjo I sav. Metodinėse grupėse 

1.3.9.  Numatyti ilgalaikiuose planuose, 

kad ne mažiau kaip 10 proc. 

pamokų per mokslo metus 

mokiniai patys dirbtų su 

informacinėmis technologijomis 

(darbas prie kompiuterių, 

projektinių darbų pristatymai ir 

kt.).  

Mokiniai supras mokomojo 

dalyko ryšį su gyvenimu.  

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjo I sav. Metodinėse grupėse 

1.3.10. Pamokose taikyti projekto metodą Mokinių mokymas bus 

glaudžiai siejamas su 

praktine patirtimi 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Metodinėse grupėse 

1.3.11. Organizuoti tradicinę respublikinę 

konferenciją „Projekto metodas 

pamokoje“ 

Mokytojai su mokiniais 

rengs projektus 

konferencijai, taikys 

projekto metodą pamokose 

Kiekvienas mokyklos 

mokytojas 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2015 balandis Metodinėse grupėse 

1.3.11. Dalyvauti konferencijoje, skirtoje 

Skriaudžių-350 metų jubiliejui 

paminėti 

Mokiniai artimiau 

susipažins su savo kaimo 

istorija 

Istorijos, 

ekonomikos, lietuvių 

kalbos mokytojos, 

klasių auklėtojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 spalio 25 d. Pokalbyje su 

renginyje 

dalyvavusiais 

mokiniais 



2 tikslas. Ugdyti kūrybišką, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę. (pagal Strateginį planą).  

Uždaviniai:  

2.1.  Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas dalyvaujant projektinėje veikloje 

2.2.  Skatinti bendruomenės narių lyderystę ir poreikį mokytis visą gyvenimą 

2.3.  Vykdyti patyčių prevenciją  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomas rezultatas Atsakingi vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai Laikas Refleksija 

2.1.  Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas dalyvaujant projektinėje veikloje 

2.1.1. Dalyvauti respublikinio projekto 

„Mokinių esminių kompetencijų 

ugdymas 5–8 klasėse“ 

baigiamajame etape 

Bus baigiamos įgyvendinti 

projekte numatytos veiklos.  

Projekto vadovė A. 

Jurešienė ir mokytojų 

komanda 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Iki 2014 metų 

pabaigos 

Projekto dalyvių 

susirinkime 

2.1.2.1. Dalintis patirtimi apie mokėjimo 

mokytis kompetencijų ugdymą su 

visais mokyklos mokytojais: 

kiekvienas projekte dalyvaujantis 

mokytojas skaito pranešimą šia 

tema mokytojų susirinkime 

Skleidžiama šios 

kompetencijos ugdymo 

patirtis tarp mokyklos 

mokytojų 

Projekte 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

1 kartą per projekto 

įgyvendinimo 

laikotarpį, pagal MG 

veiklos planus 

Mokytojų 

susirinkime 

2.1.2.2. Atlikti tyrimą apie mokinių 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

pokytį projekto įgyvendinimo metu 

Atlikta projekto 

veiksmingumo analizė 

Projekto vadovė A. 

Jurešienė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, 

kanceliarinės 

prekės 

Iki 2014 metų 

pabaigos 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.1.3. Tęsti projekto „Lyderių laikas – 2“ 

veiklų įgyvendinimą 

 

2.1.3.1. Organizuoti projekto „Lyderių 

laikas – 2“ baigiamąją konferenciją 

Mokytojai ir mokiniai 

apsispręs dėl tolesnių 

veiklų tęstinumo. 

Projekto koordinatorė 

mokykloje direktorė 

R. Liagienė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, 

mokytojų lėšos 

2014 spalio 29 d.  Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.1.3.2. Tęsti pasiteisinusias projekto 

„Lyderių laikas – 2“ veiklas pagal 

projekto modelį. 

Pasiteisinusios projekto 

veiklos mokykloje taps 

tradicinės ir užtikrins 

lyderystės tvarumą. 

Projekte 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2015 metų I pusmetis Mokytojų 

susirinkime 

2.1.3.3. Bendradarbiauti su Naujos Ūtos 

mokykla, skleidžiant projekte 

„Lyderių laikas – 2“ įgytą patirtį 

Bus vykdoma projekto 

idėjų plėtra 

Projekte 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Mokytojų 

susirinkime 

2.1.4. Plėsti mokinių ir mokytojų 

tarpkultūrinę kompetenciją, 

įgyvendinant daugiašalį Comenius 

projektą „Skirtumai mus vienija“ 

 

2.1.4.1. Dalyvauti mobilume Turkijos 

mokykloje 

Mokyklos mokytojai ir 

mokiniai lankysis Turkijos 

mokykloje ir ten vykdys 

Mokytojų darbo 

komanda 

Projekto, 

asmeninės ir 

rėmėjų lėšos. 

2014 spalis Mokytojų 

susirinkime 



projekto veiklas. 

2.1.4.2. Organizuoti projekte dalyvaujančių 

šalių komandų susitikimą 

Skriaudžių pagrindinėje mokykloje 

Kipro, Čekijos, Slovakijos 

ir Turikjos mokyklų 

delegacijos vykdys projekto 

veiklas 

Visa mokyklos 

bendruomenė 

Projekto, 

asmeninės ir 

rėmėjų lėšos. 

2015 vasaris Visuotiniame 

susirinkime 

2.1.4.3. Dalyvauti mobilume Kipro 

mokykloje 

Mokyklos komanda 

lankysis Kipro  mokykloje 

ir ten vykdys projekto 

veiklas. 

Mokytojų darbo 

komanda 

Projekto, 

asmeninės ir 

rėmėjų lėšos. 

2015 gegužė Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.1.4.4. Vykdyti projekto veiklas pagal 

patvirtintą programą 

Mokyklos mokiniai ir 

mokytojai spręs aktualius 

projekte numatytus 

klausimus, projekto veiklos 

integruotos į pamokas 

Projekte 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Projekto darbo 

komandoje 

2.1.5. Pateikti paraišką ŠMM „Mokyklų 

pažangos projektų 2014“ konkursui 

Bus kryptingai tobulinimas 

ugdymo procesas ir 

mokinių pasiekimai 

Projekto rengimo 

darbo grupė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjo 2 

savaitė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.2. Skatinti bendruomenės narių lyderystę ir poreikį mokytis visą gyvenimą. 

2.2.1. Pabaigti rengti mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo tvarkos 

aprašą  

Mokykloje bus galutinai 

susitarta dėl kvalifikacijos 

kėlimo principų, tvarkos. 

Pavaduotoja ugdymui  

V. Naudžiūtė ir darbo 

grupė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.2.2. Įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo 

tvarkos aprašo nuostatas (dėl 

kvalifikacijos kėlimo planavimo, 

sklaidos, finansavimo) 

Bus pradėtos įgyvendinti 

aprašo nuostatos, 

dokumentas 

institucionalizuosis. Esant 

reikalui, dokumentas bus 

koreguojamas. 

Mokyklos 

administracija, visi 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos, mokinio 

krepšelio ir 

asmeninės lėšos 

Nuo dokumento 

patvirtinimo visus 

mokslo metus.  

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.2.3. Suderinti individualių 5-10 klasių 

pokalbių tarp mokinių ir klasės 

auklėtojo laiką ir trukmę (ne vėliau 

kaip 1 savaitė iki pokalbio)  

Mokiniai žinos pokalbių 

laiką, galės jį planuotis ir 

apgalvoti ateities tikslus 

Visi 5-10 klasių 

auklėtojai 

Žmogiškieji Iki 2014 spalio 1 d. Klasių auklėtojų MG 

2.2.4. Organizuoti individualius 

refleksinius pokalbius apie 

asmeninius tikslus tarp 5-10 klasių 

mokinių ir klasės auklėtojo. 

Pokalbių metu mokiniai 

reflektuos savo mokymąsi, 

kels ateities tikslus, ugdysis 

atsakomybę už savo 

mokymąsi ir elgesį 

Visi 5-10 klasių 

auklėtojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Iki 2014 lapkričio 1 

d.  

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

2.2.5. Panaudoti diagnostinių kontrolinių 

darbų ir standartizuotų testų 

rezultatus mokymosi tikslų kėlimui 

Mokiniai ne tik susipažins 

ir analizuos asmeninę 

pažangą, bet ir tikslingai 

kels savo mokymosi tikslus. 

5-9 klasių auklėtojai Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Individualaus 

pokalbio metu 

Klasių auklėtojų MG 

2.2.6. Organizuoti atvirų durų savaites, Renginių metu tėvai gaus Klasių auklėtojų Žmogiškieji, laiko 2 kartus per mokslo Mokytojų 



individualių pokalbių dienas bei 

visuotinį tėvų susirinkimą 

mokyklos mokinių tėvams 

informaciją apie savo vaikų 

ugdymosi sėkmingumą ir 

papildys žinias apie vaikų 

ugdymą bei auklėjimą, 

galės pateikti savo 

pasiūlymus 

metodinė grupė sąnaudos metus susirinkime ir 

mokyklos taryboje 

2.2.7. Organizuoti mokykloje 2 renginius 

per mokslo metus etnokultūrine 

tematika. Pradinėse klasėse: 

Adventinę vakaronę ir Amatų 

dieną, vyresnėse klasėse – 

Adventinę vakaronę ir Užgavėnes. 

Mokiniai mokysis 

lyderystės gebėjimų, 

organizuodami mokyklos 

renginius  

Pradinių klasių 

mokytojos, klasių 

auklėtojų MG, 

muzikos mokytojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Pagal MG planus Pradinių klasių ir 

klasių auklėtojų MG 

2.3. Vykdyti patyčių prevenciją 

2.3.1. Pabaigti rengti ir patvirtinti 

priemonių planą patyčių mažinimui 

Bus numatytos konkrečios 

priemonės patyčių 

mažinimui 

Socialinė pedagogė 

A. Jurešienė, klasių 

auklėtojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugpjūtis Klasių auklėtojų MG 

2.3.2. Vykdyti priemonių plane 

numatytas priemones, integruojant 

jas į pamokas ir klasių auklėtojų 

užsiėmimus. 

Bus siekiama priemonių 

plane užsibrėžtų patyčių 

mažinimo rodiklių. 

Visi mokyklos 

mokytojai 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Visus mokslo metus Mokytojų tarybos 

posėdyje, klasių 

valandėlėse 

2.3.3. Aptarti galimybę 5-10 klasėse 

pasirinkti klasę – partnerę, kuri 

būtų atsakinga už viena kitos 

elgesį, santykius, organizuoti 

daugiau renginių, išvykų, diskusijų 

kartu su partnerėmis. 

Atskirų klasių mokiniai 

daugiau bendraus 

tarpusavyje, stiprės 

mokinių santykiai 

Klasių auklėtojų MG Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Veikla – pagal klasių 

auklėtojų planus. 

Klasių valandėlėse 

2.3.4. 2 ir 3 klasėms dalyvauti 

prevencinėje „Antrojo žingsnio“ 

programoje 

Mokiniai nuo pradinių 

klasių įsitrauks į patyčių 

prevencinę programą 

Mokytojos A. 

Kiškienė ir N. 

Sincevičienė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Pagal programoje 

numatytas priemones 

Pradinių klasių MG 

3 tikslas. Matuoti mokinių asmeninę pažangą, atsižvelgiant į turimus mokyklos duomenis. 

Uždaviniai: 

3.1. Analizuoti standartizuotų testų duomenis ir panaudoti juos ugdymo tobulinimui 

3.2. Vykdyti mokyklos pažangos stebėseną, atsižvelgiant į mokykloje renkamus duomenis 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Numatomas rezultatas Atsakingi vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai Laikas Refleksija 

3.1. Analizuoti standartizuotų testų duomenis ir panaudoti juos ugdymo tobulinimui. 

3.1.1. Individualiai mokytojams 

susipažinti su standartizuotų testų 

rezultatais 

Išanalizavę testų rezultatus, 

mokytojai pateis savo 

įžvalgas dėl ugdymo 

proceso tobulinimo 

Lietuvių, 

matematikos, istorijos 

mokytojos ir pradinių 

klasių mokytoja R. 

Šiškauskienė 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjo 1 

savaitė 

Mokytojų 

susirinkime 



3.1.2. Darbo grupėje sudaryti ugdymo 

proceso tobulinimo 

rekomendacijas, pagal 

standartizuotų testų rezultatų 

analizę 

Bus sudarytos 

rekomendacijos 

mokytojams dėl pamokos 

tobulinimo, atsižvelgiant į 

standartizuotų testų 

rezultatus 

Lietuvių, 

matematikos, istorijos 

mokytojos, pradinių 

klasių mokytoja R. 

Šiškauskienė, 5 ir 9 

klasių auklėtojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjo 2 

savaitė 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.1.3. Standartizuotų testų rezultatus 

palyginti su mokyklos turimais 

diagnostinių kontrolinių darbų 

rezultatais 

Bus stebima mokinių 

pažangos kaita, 

analizuojamos priežastys 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014–2015 m. m. I 

trimestras 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.1.4. Individualiai su kiekvienu mokiniu 

išanalizuoti standartizuotų testų 

rezultatus ir duomenis panaudoti 

asmeninių tikslų kėlimui 

Su kiekvienu teste 

dalyvavusiu mokiniu bus 

aptarti testo rezultatai, 

analizuojamos pasiekimų 

spragos 

5 ir 9 klasių 

auklėtojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 rugsėjis – spalis Klasių auklėtojų 

metodinėje grupėje 

3.1.5. Standartizuotų testų rezultatus 

individualių pokalbių metu aptarti 

su kiekvieno mokinio tėvais 

Pokalbių metu bus aptartas 

mokinio ugdymosi 

sėkmingumas, tėvai ir 

mokytojai bendradarbiaus 

ugdydami mokinį. 

5 ir 9 klasių 

auklėtojos 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

Atvirų durų savaitės 

metu 

Mokytojų 

susirinkime 

3.1.6. Dalyvauti organizuojamuose 

standartizuotuose testuose 4 ir 8 

klasių mokiniams 

Bus gauti duomenys apie 

mokinių pasiekimus 4 ir 8 

klasėse 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014–2015 m. m. III 

trimestras 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.1.7. Vykdyti diagnostinius kontrolinius 

darbus 2 ir 6 klasėse 

Bus matuojama mokinių 

pažanga 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2015 gegužė Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.2. Vykdyti mokyklos pažangos stebėseną, atsižvelgiant į mokykloje renkamus duomenis 

3.2.1. Atlikti I trimestro ir praeitų mokslo 

metų metinio trimestro 

palyginamąją mokinių pažangumo 

analizę 

Bus stebima mokinių 

pažangumo kaita 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 gruodis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.2.2. Mokinius, kurių bendras 

pažangumas nukrito 0,5 balo, 

kviestis individualiems pokalbiams 

su mokyklos administracija 

Bus aiškinamasi mokinių 

pažangumo mažėjimo 

priežastys ir numatomos 

priemonės jam gerinti 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 gruodis Mokytojų 

susirinkime 

3.2.2.1. Mokiniams, kuriems reikalinga 

pagalba, organizuoti mokytojų 

konsultacijas po pamokų 

Bus sudarytos sąlygos 

likviduoti mokymosi 

spragas 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2014 II trimestras Mokytojų 

susirinkime 

3.2.2.2. Atlikti pakartotinę I ir II trimestrų 

palyginamąją analizę. 

Bus stebimas taikomų 

priemonių veiksmingumas 

Mokyklos 

administracija 

Žmogiškieji, laiko 

sąnaudos 

2015 kovas Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 



6. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO IR 

ATSISKAITOMYBĖS FORMOS 

 

10. Veiklos plano įgyvendinimą planuojama vertinti atsižvelgiant į numatytus įgyvendinimo laikotarpius 

mokytojų tarybos posėdžiuose, pateikti informaciją mokyklos bendruomenei mokyklos tarybos posėdžiuose, tėvų 

susirinkimuose. Kiekvienos veiklos įgyvendinimo vertinimas numatytas VP skiltyje „Refleksija“.  

Tarpinė VP analizė numatoma 2015 metų kovo mėnesį mokytojų tarybos posėdyje. 
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