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   I. ĮVADAS 

 

 Elektrėnų pradinė mokykla (toliau - mokykla) – bendrojo ugdymo mokykla. 

Pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla. Mokyklos skyrius – Elektrėnų 

pradinės mokyklos Gilučių skyrius. Čia teikiamas pradinis, priešmokyklinis ir ikimokyklinis 

ugdymas. Mokykla taip pat vykdo pradinio pritaikyto ir individualizuoto ugdymo ir neformaliojo 

ugdymo programas. Mokykla išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo programą pasiekimus 

įteisinančius dokumentus. Mokyklos veiklą reglamentuoja Elektrėnų pradinės mokyklos nuostatai. 

 

 Mokinių skaičius mokykloje 
 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje mokėsi 374 mokiniai. Iš viso mokykloje 

– 17 komplektų ir Gilučių skyriuje jungtinis 1,3 ir 4 klasės komplektas – 10 mokinių. Gilučių 

skyriuje veikiančioje mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo ugdomi 9 priešmokyklinio ir 

7 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Lyginant su 2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje 

ugdytinių padidėjo apie 2,7%. Ugdytinių skaičiaus kaita per septynerius metus – sumažėjo apie 

15%. Nuo 2011 m. ugdytinių skaičius didėja – apie 8%. 

 

Metai Mokykloje 

mokėsi mokinių 

Gilučių skyriuje 

mokėsi mokinių 

Gilučių skyriaus 

PUG 

ugdytiniai 

Iš viso 

2013 364 10 16 390 

2012 362 9 9 380 

2011 339 14 8 361 

2010 341 18 5 364 

2009 357 25 10 392 

2008 385 22 8 415 

2007 411 27 11 449 

 

 Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis 

 2012–2013 m. m. mokėsi 84 ketvirtokai. 83 iš jų sėkmingai baigė pradinio ugdymo 

programą, 1 – individualizuotą pradinio ugdymo programą. 

  

Mokinių lankomumo duomenys 

 Mokykloje mokinių pamokų praleidinėjimo problemos nėra. Įgyvendinta pamokų 

lankomumo apskaitos tvarka (priėmimo į mokyklą sutartyje). Klasių vadovai ir socialinis pedagogas 

tiria praleistų pamokų priežastis. Vienam mokiniui vidutiniškai teko 42 praleistos pamokos: 

daugiausia pamokų praleista dėl ligos – 34 pamokos; dėl kitų pateisinamų priežasčių (šeimos 

atostogos, dalyvavimo sporto, meno mokyklų renginiuose) - 7 pamokos. Nepateisintų - 33 

pamokos. 

 

 Mokytojų skaičius, kaita ir dalykinė kvalifikacija 

2013 metais mokykloje mokinius ugdė 5 mokytojai metodininkai, 22 vyresnieji mokytojai, 

iš jų: ankstyvojo anglų kalbos mokymo vyresnysis mokytojas, tikybos vyresnysis mokytojas, šokio 

mokytojas metodininkas, muzikos vyresnysis mokytojas. Taip pat: pailgintos dienos grupės 

vyresnysis auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, 

psichologo asistentas (nuo 2013 m. spalio mėn. – psichologas), vyresnysis specialusis pedagogas-

logopedas, pirmą pusmetį dirbo ir logopedas metodininkas. Mokytojo kvalifikaciją turi 1 pedagogas 

(muzikos). Mokykloje dirba direktoriaus pavaduotojas ugdymui turintis II vadybinę kategoriją ir 

direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui (0,5 etato) neturintis vadybinės kategorijos. Du 



4 

 

pedagogai dirba antraeilėse pareigose. 2013 metais aukštesnei kvalifikacinei kategorijai atestuotų 

pedagogų nebuvo. 

Pedagoginių darbuotojų kaitos nėra. 

Per 2013 metus kolektyvas dalyvavo seminaruose, kursuose, mokymuose, kėlė 

kvalifikaciją ir įgijo, patobulino kompetencijas, 3 pedagogai dalyvavo stažuotėje Čekijoje „Tėvų ir 

mokyklos bendradarbiavimas Čekijoje“. Vykdyta darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apskaita. 

Vidutiniškai vienam pedagoginiam darbuotojui tenka 8,5 dienos per metus kvalifikacijos 

tobulinimui. Kvalifikaciją kėlė ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui, raštinės vedėjas, vyr. buhalteris, 

higienos įgūdžių mokymo programoje dalyvavo 4 valgyklos darbuotojai.  

Mokytojų kolektyvas dalyvavo seminaruose:  

Pavadinimas Dalyvių skaičius 

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“ 32 

„Vaikų sauga vykdant vaikų turizmo renginius" 29 

„Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“ 16 

„Virtuali mokymosi aplinka ir IKT įrankiai pradiniam ugdymui“ 15 

„Konfliktų ir krizių valdymas“ 15 

 Antri metai pirmų klasių mokytojai (4) dalyvauja mokymuose taikyti ankstyvosios 

prevencijos programą „Antras žingsnis“.  

 Grupės pedagogų dalyvavo konferencijose: „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir 

bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ (5), „Šiuolaikiniai pradinio ugdymo 

metodai“ (5), Tarptautinė konferencija „Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja patirtimi“ 

(2). Kvalifikaciją kėlė ir individualiai ar grupėmis pasirinktomis temomis. 

  

 Mokinių pasiekimai 

 2012–2013 m. m. aukštesniuoju lygiu įvertinti 75 mokinių pasiekimai, t. y. 21% visų 

mokinių: aukštesniuoju lygiu mokėsi: 38 pirmokai, (34,5%), 15 antrokų, (18%), 9 trečiokai (11,5%) 

ir 13 ketvirtokų (15,5%). Kartojančių kursą, perkeltų su žemesniu nei patenkinamu žinių ir 

gebėjimų pasiekimų lygiu mokinių nebuvo. 

 Mokykla aktyviai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2013“. 

Šiemet dalyvavo 68 mokiniai, t. y. 19% visų mokinių. Į geriausiųjų moksleivių savivaldybėje 

dešimtuką pateko 50% dalyvavusių pirmokų, 30% - antrokų, 18 % - trečiokų ir 26% - ketvirtokų. 

Du mokyklos mokiniai užėmė prizines vietas respublikoje: 1c klasės mokinys užėmė I vietą, o 3a 

klasės mokinė - III vietą. 

 2013 metais pirmą kartą dalyvavome užsienio kalbų projekte „Kalbų kengūra 2013“. 

Projekte dalyvavo 22 I-IV klasių mokiniai. Šeši mokiniai, t. y. 23% dalyvavusių projekte, laimėjo 

prizines vietas respublikoje: trys ketvirtų klasių mokiniai - Auksinės kengūros diplomus, vienas - 

Sidabrinės kengūros diplomą ir du – Oranžinės kengūros diplomus. 

 Savivaldybės matematikos olimpiadoje dalyvavo 9 ketvirtokai. Prizinių vietų 

neužėmėme. 

 Savivaldybės dailyraščio konkurse (kurį organizuoja mūsų mokykla) dalyvavo 16 I-IV 

klasių mokinių. Tarp dailiausiai savivaldybėje rašančių buvo 3 mūsų mokyklos mokiniai. 

 Savivaldybės meninio skaitymo konkurse dalyvavo 5 mokiniai. Užėmėme II vietą. 

 Savivaldybės raštingiausio ketvirtoko konkurse užėmėme I vietą.  

 4d klasės mokinė Neira Ščetininaitė dalyvavo respublikiniame vaikų piešinių 

konkurse ,,Mes piešiame Armėniją“. Iš 1386 vaikų darbų vertinimo komisija atrinko 100 gražiausių 

piešinių, organizatoriai išleido konkurso piešinių katalogą. 54 vaikai, tame tarpe ir Neira, buvo 

apdovanoti Seimo tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės narių ir Armėnijos 

Respublikos ambasados įsteigtais prizais. Taip pat Neira dalyvavo piešinių konkurse Japonijoje. Šio 
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konkurso tikslas - paskatinti viso pasaulio vaikus susimąstyti apie mus supančią aplinką. Konkurse 

dalyvavo vaikai iš viso pasaulio. Neiros piešinys „Katinų pasaulis“ pateko tarp gražiausių piešinių ir 

buvo išspausdintas konkurso nugalėtojų kataloge. Mergaitė buvo apdovanota diplomu, spalvinimo 

priemonėmis ir gavo įrėmintą savo piešinio kopiją. 

 Tarptautinėje parodoje-konkurse „Pakabinkim pakabinkim ant Kalėdinės eglutės“ 1–4 

klasių grupėje 4a klasės mokinė – 2 vieta, 3a klasės mokinė – 3 vieta. 

  

Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas ir rezultatai  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009-03-30 ISAK – 607 patvirtintomis „Bendrojo lavinimo mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“, 2013 metais atliko „Pagalbos mokiniui“ srities 

veiklos rodiklių „Gabių vaikų ugdymas“ ir „Ugdymas ir mokymasis“ srities veiklos rodiklių 

„Mokymosi motyvacija“ giluminį auditą. Buvo įvertinta esama padėtis mokykloje, duomenys 

pristatyti mokyklos bendruomenei. Nustatyta, kad mokyklos ir šeimos bendravimas ir 

bendradarbiavimas vyksta nuolat. 

Anketinėje „Gabių vaikų ugdymas“ apklausoje dalyvavo 29 mokytojai. 69% mokytojų 

teigė, kad mokykloje vidutiniškai skiriama gabiems mokiniams dėmesio, 86 % mokytojų mano, kad 

gabiems mokiniams reikalingi specialūs ugdymo metodai ir net 100 % mokytojai sutinka, kad 

gabūs mokiniai gali padėti silpniau besimokantiems mokiniams. 59 % mokytojų mano, kad galima 

rasti pakankamai informacijos apie gabius vaikus ir jų atpažinimo būdus, tačiau dauguma išsakė, 

jog trūksta kvalifikacijos kėlimo kursų gabių vaikų ugdymo tema, trūksta bendros gabių vaikų 

ugdymo politikos šalies mastu. 

Anketinėje „Mokymosi motyvacija“ apklausoje dalyvavę 309 mokinių tėvų teigia, kad 

mokymosi motyvacija - labai svarbi ugdymo proceso kokybei. Pagrindiniai mokymosi motyvai – 

patinka bendrauti ir dirbti su klasės draugais (207), patinka kurti ir atrasti ką nors nauja (141), nori 

pažinti, sužinoti nauja (101), kad daugiausia mokiniui padeda mokytoja (208), namuose dažniausiai 

vaikui padeda mama (267). Apie mokinių pasiekimus tėvai dažniausiai sužino perskaitę įrašus 

pasiekimų knygelėje (277).  

Atliktas platusis auditas ir jo rezultatai pristatyti pedagogų posėdyje. Įvertintos stipriosios 

ir tobulintino sritys: 

 

Geriausiai įvertinta: 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas. 

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas. 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. 

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas. 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai. 

4.2.3. Socialinė pagalba. 

 

Tobulintinos sritys: 

4.5.2. Tėvų švietimo politika. 

2.4.1. Mokymosi motyvacija. 

2.4.2. Mokėjimas mokytis. 

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas. 

4.2.2. Psichologinė pagalba. 

 

Nuspręsta atlikti „Pagalbos mokiniui“ srities veiklos rodiklio „Gabių vaikų ugdymas“ ir 

„Ugdymas ir mokymasis“ srities veiklos rodiklio „Mokėjimas mokytis“ giluminį auditą. 
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II. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 2013 METAIS 

 

2013 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimas: 

Tikslas - gerinti ugdymo kokybę 

Uždaviniai: Įgyvendintos priemonės: 

tobulinti mokymo(si) 

veiklos 

diferencijavimą ir 

individualizavimą 

tenkinant skirtingus 

mokinių mokymo(si)  

poreikius 

 Mokytojai, siekdami gerinti ugdymo kokybę, tobulino 

kompetencijas įvairiuose renginiuose (seminaruose, mokymuose ir 

pan.) vidutiniškai 8,5 dienos kiekvienas. 

 5 mokytojai dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Šiuolaikiški 

pradinio ugdymo metodai“. 

 2 mokytojai dalyvavo tarptautinėje mokytojų konferencijoje 

„Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja patirtimi“. 

 Mokytojai vykdė sklaidą mokyklos, savivaldybės, respublikos 

pedagogams:  

 parengti 2 pranešimai mokyklos metodinės grupės pasitarimuose; 

 5 mokytojos dalyvavo mokymo priemonių parodoje, skirtoje 

„2013 - Pedagogų metai“, kurią organizavo Elektrėnų savivaldybės 

švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba; 

 aptari 5 mokykloje vykę projektai; 

 pristatytos ir aprobuotos 5 metodinės priemonės. 

 Mokytojų tarybos posėdžiui paruoštas pranešimas „Pagalbos 

teikimas mokiniui mokykloje“. 

 Parengtas mokyklos ugdymo planas 2013–2014 ir 2014–2015 

mokslo metams. 

 Pakoreguota mokyklos mokytojų sukurta Pasiekimų knygelė. 

 Siekiant kokybės gerinimo du kartus per metus vykdytas I-IV 

klasių mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų 

diagnostinis vertinimas. 

 Pusmečiais vykdyta mokinių pasiekimų ir lankomumo apskaita ir 

analizė. 

 Paruoštos naujos pritaikytų ir individualizuotų programų formos, 

pagal kurias parašyto 2 individualios ir 14 pritaikytų programų, 

skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

 Aptartos pirmokų adaptacijos problemos ir numatyti jų sprendimo 

būdai. 

 Vykdytas bendradarbiavimas su Elektrėnų savivaldybės 

mokyklomis ir įstaigomis:  

 Pasirašytos 4 bendradarbiavimo sutartys: su VšĮ 

Abromiškių reabilitacine ligonine, VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centru, Elektrėnų savivaldybės viešaja biblioteka 

ir Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindine mokykla; 

 Įvyko bendri susitikimai su Elektrėnų mokyklos-darželio 

„Žiogelis“ ir Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

bendruomenėmis ir aptarti būsimų pirmokų adaptacijos 

klausimai. 

 Seminaras mokyklos mokytojams „Gabių vaikų atpažinimas ir 

ugdymas“. 

 Sudarytos sąlygos įvairių gebėjimų mokinių poreikių tenkinimui. 

Dalyvavome:  
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 savivaldybės raštingiausio ketvirtoko konkurse,  

 savivaldybės 1-4 klasių meninio skaitymo konkurse,  

 savivaldybės dailyraščio konkurse,  

 savivaldybės matematikos olimpiadoje, 

 respublikinėje Finansinio raštingumo olimpiadoje 

dalyvavo 3d, 4a ir 4d klasių komandos, 

 nacionaliniame vaikų kūrybos darbų konkurse „Jūros 

pasakojimai“ dalyvavo 2c ir 3a klasių mokiniai, 

 tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2013“ ir 

„Kalbų kengūra 2013“,  

 tarptautinėje parodoje-konkurse „Pakabinkim 

pakabinkim ant kalėdinės eglutės“ ir kt. renginiuose, 

 Gabūs mokiniai skatinami padėkomis, informacija apie pasiekimus 

talpinama mokyklos internetinėje svetainėje ir mokykloje 

esančiame informaciniame stende tėvams. 

 Įrengėme stendą „Mūsų geriausieji“, kuriame talpiname geriausiai 

besimokančių mokinių nuotraukas. 

 Atlikta tobulintinos veiklos aspektų analizė (pagal Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros išorinio vertinimo ataskaitą) ir 

mokyklos veiklos tobulinimo plano vykdymas. 

 Teikta savalaikė pagalba mokymosi, elgesio, socialinių, 

psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams. 

sudaryti palankias 

galimybes mokiniams 

įgyti gebėjimo 

mokytis 

kompetencijas 

 Išmokta nustatyti mokinių mokymosi stilius. Skaitytas psichologės 

pranešimas „Mokymosi stiliai ir jiems tinkantys metodai“.  

 Pratęsta IKT programos „Mokinukai.lt“, kurią mokytojai naudoja 

integruotose pamokose skirtose matematikos, pasaulio pažinimo ir 

anglų kalbos mokymui, galiojimo licencija. 

 Integruojama skaitmeninė programa Ugdyk.lt, skirta bendravimo 

įgūdžiams, dėmesio koncentracijai, kalbos sutrikimams, 

matematikos, lietuvių kalbos lavinimui. 

 Visoms 1-4 klasėms vyko pamoka skaitmeniniame planetariume. 

 Pasirašytos programos „Antras žingsnis“ bendradarbiavimo 

sutartys. Programoje dalyvauja keturios pirmos klasės ir penkios 

antros klasės.  

bendradarbiauti su 

tėvais, įtraukiant juos 

į ugdymo procesą 

 Dalyvavome projekte „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir 

bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“. 

Dalyvavome įvairiose veiklose: 

 3 pedagogai dalyvavo stažuotėje „Tėvų ir mokyklos 

bendradarbiavimas Čekijoje“, 

 5 mokytojai dalyvavo baigiamojoje konferencijoje.  

 Tėvai dalyvavo mokyklos projektinėje veikloje:  

 „100 dienų mokykloje“,  

 „Menų dienos“,  

 „Mes visi savo širdyje nešiojamės Tėvynę“,  

 „Po angelo sparnu“,  

 „Šv. Kalėdų belaukiant“. 

 Tėvai talkino renginyje „Ausiu Rudenėliui margą kilimą“, 

„Šeimos dienoje“, puošiant mokyklos aplinką gėlėmis ir kt.; 
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 Tėvai vedė pamokas Tėvų dienos metu savo vaikų klasėse. 

 Vykdytas tėvų švietimas: 

 parengtas lankstinukas „Švietimo pagalbos specialistai. 

Kas yra švietimo pagalba?“, 

 parengtas lankstinukas „Atmintinė būsimų pirmokų 

tėvams“, 

 mokyklos direktorius ir švietimo pagalbos specialistai 

dalyvavo 1-ų klasių tėvų susirinkimuose (4 kartai), 

 vykdytas psichologinis švietimas klasių tėvų 

susirinkimuose; 

 paskaita tėvams „Kaip išmokyti vaiką taupyti?“ 

 1-ų klasių tėvams pristatytas „Pirmų klasių mokinių 

prisitaikymą naujoje aplinkoje lydintys veiksniai“. 

 Mokyklos administracija ir švietimo pagalbos 

specialistai susitiko su Gilučių skyriaus vaikų ir mokinių 

tėvais. 

Tikslas - ugdyti pilietiškumą  

Uždaviniai: Įgyvendintos priemonės: 

ugdyti ir tęsti 

gebėjimų, vertybinių 

nuostatų, įgalinčių 

sėkmingai gyventi ir 

veikti visuomenėje, 

visumą 

 Dalyvauta akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės 

gynėjų dienai paminėti. 

 Kasmet įgyvendinamas tęstinis projektas „Aš – būsimas Lietuvos 

karys“, kuriame dalyvauja 4-ųjų klasių mokiniai. Organizuotas 

susitikimas su Kauno Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariais. 

 Įgyvendinti projektai: 

 „Tik veikdami kartu, mes galime daug“, 

 „100 dienų mokykloje“, 

 „Menų dienos“, 

 „Mes visi savo širdy nešiojamės Tėvynę“, 

 „Renkuosi profesiją“ 4-ų klasių mokiniams 

bendradarbiaujant su EPMC. 

 Dailiojo rašto konkursas. 

 Paroda „Pavasaris“, kuri vyko ŠPC. 

 Skaitytojų klubas „Keliauju knygų takais...“ veikla. 

 Šeimų šventė, skirta šeimų dienai paminėti. 

 Piešinių paroda „Mano mokytojas“, skirta Lietuvos PPT vadovų 

asociacijos paskelbtiems „2013 metai – Mokytojų metai“. 

 Piešinių konkursas „Viešpatie, Tavo metai ir mano metai“, skirtas 

tikėjimo metams. 

 Meninio skaitymo konkursas. 

 Vaikų dainų konkursas „Dainingiausias pradinukas“. 

 „Finansinio raštingumo Olimpiada 2013“. 

 Šventė – paroda „Ausiu Rudenėliui margą kilimą“. 

 Šventė „paimk mane mama už rankos“. 

 Koncertas „Išskrendam kaip paukščiai“. Paroda „Gyvūnų kaspino 

mėnuo“. 

 Teminės parodos, stendai. 

puoselėti ir tęsti 

lietuviškos 

etnokultūros 

 Tradicinė „Kaziuko mugė“. 

 Projektas „Atverkime močiutės skrynią“. 

 Projektas „Žemės dienai“. 
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tradicijas  Popietė „Pas močiutę augau“. 

 Respublikinis pasakų kūrimo konkursas „Lietuvos vaikai kuria 

pasaką“. 

 Tarptautinis konkursas – paroda „Pakabinkim pakabinkim ant 

Kalėdinės eglutės“. 

 Dalyvauta VI respublikiniame šokių festivalyje „Šokių pynė“. 

 Projektas „Po Angelo sparnu“. 

 Projektas „Šv. Kalėdų belaukiant“ (Gilučių skyrius). 

 Etnografinio būrelio dalyvavimas savivaldybės renginiuose: 

Kaziuko mugėje (EPMC), Vaikų šventėje, Viešojoje bibliotekoje ir 

kt. 

 Klasių edukacinės išvykos į Lietuvos kelių muziejų Vievyje bei į 

Rumšiškių liaudies buities muziejų. 

Tęsti mokinių 

supažindinimą su 

Europos Sąjungos 

šalimis 

 Tęstinis projektas „Pažink Europos Sąjungos šalis“. 

 Anglų kalbos viktorina „Englisch is easy and fun“. 

 Konkursas „Kalbų kengūra 2013“. 

 

Tikslas - formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 

Uždaviniai: Įgyvendintos priemonės: 

efektyvinti prevencinį 

darbą mokykloje 

 

 Akcija „ Veiksmo savaitė - Be patyčių“. 

 Saugaus eismo diena. 

 Tolerancijos diena. 

 Olimpinio piešinio konkursas. 

 Plakatų paroda skirta Nerūkymo dienai paminėti. 

 Vaikų socializacijos programos „Šypsniukai“ vykdymas (tęstinė). 

 Prevencinės Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų programos integravimas į ugdomąją veiklą. 

 Dalyvavimas policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

tarnybos akcijose. 

 Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas. 

 Užsiėmimai su mokiniais: patyčių, saugumo, žalingų įpročių 

temomis. 

 Pamokėlės „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“ kartu su policijos 

specialiste. 

 Susitikimas su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 

atstovais. Pristatytas Napo mokymo priemonių rinkinys 

mokytojams ir 7-11 metų vaikams. Integruotos pamokos. 

Propaguoti sveiką 

gyvenimo būdą 
 Akcija „Judu kartu su draugu“. 

 Vyko tarpklasinės kvadrato varžybos. 

 Dalyvauta Elektrėnų sav. kvadrato varžybose (I vieta), zoninėse 

kvadrato varžybose Kaune (II vieta). 

 Demonstruota Karate parodomoji programa. 

 Savivaldybės konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. 

 Vyko dvi sveikatingumo dienos. 

 Vykdoma programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

 Vykdoma programa „Pienas vaikams“. 

 Dalyvauta projekte „Mokausi plaukti“. 

 Pamokos VšĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje. 
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III. MOKYKLOS STIPRYBIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Mokykla atvira dialogui. 

 Kvalifikuoti, kūrybingi pedagogai. 

 Atskira pradinė mokykla, užtikrinanti 

didesnį mokinių saugumą. 

 Nedidelė personalo kaita. 

 Nemokama pailgintos dienos grupė. 

 Kryptinga pagalbos mokiniui veikla. 

 Įvairi neformaliojo ugdymo veikla. 

 Bendradarbiavimas su įvairiomis 

institucijomis ir socialiniais partneriais. 

 Aktyvi projektinė veikla. 

 Turime tėvų paramos fondą. 

 1-2 klasėse vykdoma socialinių-

emocinių įgūdžių ugdymo programa 

„Antras žingsnis“. 

 Dalyvaujame ES ir nacionalinio biudžeto 

lėšomis finansuojamuose pieno, vaisių 

tiekimo mokykloms programose „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“. 

 

 Šiuolaikinių technologijų trūkumas 

klasėse. 

 Įsivertinimo ir kitų išvadų panaudojimas 

planuojant. 

 Mokymo(si) spartos ir užduočių 

diferencijavimas atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio galimybes. 

 Neturime įrengto stadiono, per maža 

sporto salė, nerenovuota mokykla. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Dalį labdaros ir paramos fondo, rėmėjų 

lėšų skirti IKT įdiegimui klasėse. 

 Naudoti pamokose IKT. 

 Gerinti ugdymo kokybę 

(individualizavimą ir diferencijavimą, 

mokymą mokytis). 

 Dalyvauti projektinėje veikloje, kurti 

projektus, pritraukti lėšų mokyklai. 

 Mokytojams ir vadovams kelti 

kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijas. 

 Vykdyti „Antro žingsnio“ programą 3-4 

klasėse. 

 Vykdyti tėvų švietimą. 

 Efektyvinti psichologinės pagalbos 

teikimą. 

 

 Didėjančios socialinės, psichologinės 

problemos: daugėja nepilnų šeimų; tėvai 

išvyksta į užsienį, nedarbas. 

 Neigiami ugdytinių socialinio elgesio 

pokyčiai, kylanti agresija. 

 Nemažėja popierizmas. 

 Mokinio krepšelio lėšų stoka. 

 Dalies tėvų nenoras keisti požiūrį į vaiko 

auklėjimą.  

 Mokyklos kieme esanti žaidimų aikštelė 

neatitinka higienos normų (nesaugi 

danga). 
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IV. TIKSLAI, UŽDAVINIAI 2014 METAMS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

    

 

1 TIKSLAS – EFEKTYVINTI PAGALBĄ ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ VAIKAMS 

 

1.1 uždavinys – tobulinti pamokos vadybą, bendrąsias ir profesines mokytojo kompetencijas. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

1.1.1. Seminaras „Kaip tobulinti rašinį“ Sausis V. Stanislovaitienė 

Mokytojai 

Mokytojai pagilins ir 

įtvirtins rašinių rašymo 

metodiką; susipažins su 

rašinių reikalavimais 5 

klasėse. 

Pažymėjimai 

1.1.2. 

 

 

 

Individualios patirties metodinė sklaida „IKT 

panaudojimas ugdymo procese“  

Kovas G. Markevičiūtė 

D. Česonytė 

Mokytojai 

Pasidalins gerąja darbo 

patirtimi. 

Įtvirtins IKT naudojimo 

ugdymo procese 

kompetencijas.  

Metodinės grupės 

protokolais 

 

 

 

1.1.3. Švietimo pagalbos specialistų atvira metodinė 

paskaita „Metodinių priemonių taikymas dirbant 

su specialiųjų poreikių mokiniais“ 

Balandis J. Pėtnyčienė 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė 

Įgis praktinių ir teorinių 

žinių dirbant su specialiųjų 

poreikių mokiniais. 

Metodinės grupės 

protokolas 

1.1.4. Seminaras „Mokymosi strategijos - kaip mokyti 

mokinius mokytis?“ 

Lapkritis V. Stanislovaitienė 

Mokytojai 

Pagerės ugdymo kokybė. 

Pamokose bus ugdoma 

mokymo mokytis 

kompetencija.  

Pažymėjimai 

1.1.5. Atviros pamokos „Kolega-kolegai“ 2014 m. 

pagal 

mėnesio 

planus 

G .Markevičiūtė 

D. Česonytė 

Mokytojai 

Mokytojai pasidalins gerąja 

darbo patirtimi.  

Metodinės grupės 

protokolai 

 

1.1.6. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal numatytus Spalis G. Markevičiūtė Mokytojai formuluos Mokytojų veiklos 
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pamokos tobulinimo aspektus 

 

Lapkritis 

Vasaris  

Kovas 

Balandis 

pamokos uždavinius, 

nurodydami jų pamatavimo 

kriterijus; individualizuos 

ir diferencijuos užduotis; 

mokys mokytis.  

stebėsenos segtuvai 

1.1.7. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 2014 m. V. Stanislovaitienė Pedagogai tobulins 

kvalifikaciją ne mažiau 

kaip 5 dienas per metus 

Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

 

1.2 uždavinys – vykdyti ugdymo proceso analizę ir gautus duomenis panaudoti ugdymo kokybės gerinimui. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

1.2.1. Mokyklos veiklos įsivertinimas ir analizė Vasaris 

Balandis 

A. Pačėsienė 

MVKĮ grupė 

Mokytojai 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Parengta Metinė veiklos 

programa. 

Įsivertintos stipriosios ir 

tobulintinos mokyklos 

sritys. 

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai 

 

 

 

1.2.2. Dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų 

taikymas mokyklose 2014“  

Balandis 

gegužė 

birželis 

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

Dalyvaus ne mažiau 80 

procentų ketvirtokų. 

Rezultatai aptarti su tėvais.  

Tyrimo rezultatai aptarti 

metodinėje grupėje, 

numatytos tobulintinos 

sritys.  

Gerės ugdymo kokybė. 

NEC parengtas mokyklos, 

klasės, mokinio pasiekimų 

aprašas 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetiniame puslapyje 

1.2.3. 

 

Mokinių pasiekimų ir lankomumo apskaita ir 

analizė (pusmečiais) 

Sausis 

Birželis 

G. Markevičiūtė 

Klasių vadovai 

Pusmečių pasiekimų ir 

lankomumo suvestinės. 

Išsiaiškinta pasiekimų ir 

lankomumo situacija ir 

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai. 
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numatyta, ką reikia 

tobulinti 

1.2.4.. Mokinių žinių, gebėjimų patikra: 

lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų 

diagnostinis vertinimas (testai) I-III klasėse ir 

rezultatų analizė 

Lapkritis 

Balandis 

G. Markevičiūtė 

Klasių vadovai 

Patikrinamųjų testų 

rezultatų suvestinės. 

Aptarti lietuvių kalbos ir 

matematikos pasiekimų 

rezultatai ir nutarta, ką 

reikia tobulinti 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

1.2.5. Pirmų klasių mokinių prisitaikymą naujoje 

aplinkoje lydintys veiksniai 

 

Spalis 

Lapkritis 

Gruodis 

G. Markevičiūtė 

S. Jarašienė 

Pranešimas mokytojams ir 

tėvams. 

Aptarti pirmokų 

adaptacijos sunkumai ir 

numatyti jų sprendimo 

būdai.  

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

 

1.2.6. Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių 

įgyvendinimas. Kiti susitikimai 

2014 m. V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

S. Jarašienė 

Vyks 3 bendri susitikimai. 

Aptarti adaptacijos 

sunkumai, kiti klausimai. 

Dalyvių sąrašai 

Informacija mokyklos 

internetiniame puslapyje 

 

1.3 uždavinys - tobulinti pagalbos teikimą mokiniui tenkinant mokinių saviraiškos poreikius bendradarbiaujant su tėvais. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

1.3.1. Mokyklos ugdymo plano 2013–2014 ir 2014–

2015 mokslo metams koregavimas 

 

Pagal 

poreikį 

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

Pakoreguotas ugdymo 

planas.  

Mokyklos ugdymo planas 

2013-2014 ir 2014–2015 

m. m. 

1.3.2. Bendrųjų pradinio ugdymo programų vykdymo 

planavimas (Ilgalaikių planų rengimas, 

koregavimas, suderinimas) 

 

Birželis 

Rugsėjis 

G. Markevičiūtė 

Mokytojai 

Parengti Ilgalaikiai dalykų 

planai. 

Dalykų mokomosios 

programos atitiks 

kiekvienos klasės 

Metodinės grupės 

protokolas 
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charakteristiką ir bus 

pritaikytos kiekvienai 

klasei.  

1.3.3. Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas, 

suderinimas 

 

Sausis 

Rugsėjis 

G. Markevičiūtė 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams paruoštos 

pritaikytos ir 

individualizuotos ugdymo 

programos.   

Turinio apimtis, metodai ir 

reikalavimai mokymosi 

pasiekimams bus pritaikyti 

atsižvelgiant į atskirų 

mokinių poreikius, 

gebėjimus ir polinkius.  

VGK protokolai 

 

 

1.3.4. Gabių vaikų ugdymo programos ir skatinimo 

tvarka 

2014 m. G. Markevičiūtė 

D. Česonytė 

Mokytojai 

Gabių vaikų ugdymo ir 

skatinimo programa 

padės geriau atrasti ir 

atskleisti gabiuosius 

vaikus, juos skatinti. 

Metodinės grupės 

protokolas 

1.3.5. Sąlygų gabių mokinių ugdymui sudarymas, 

mokinių individualių gebėjimų ir gabumų 

plėtojimas bei saviraiška dalyvaujant: 

 4 klasių mokinių diktanto konkurse 

 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje 

 1-4 klasių meninio skaitymo konkurse 

 kalėdinio eilėraščio konkurse 

 1-4 klasių dailyraščio konkurse 

 tarptautiniame matematikos 

 konkurse „Kengūra“, „Kalbų kengūra“, 

  mokyklos, savivaldybės, šalies 

organizuojamuose renginiuose 

2014 m. V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Įvairių gebėjimų mokinių 

poreikių tenkinimas. 

Padėkos raštai, diplomai. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

spaudoje, mokyklos 

informaciniame stende 
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1.3.6. Mokinių iniciatyvų ir pasiekimų įvertinimas ir 

skatinimas 

2014 m. V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

A. Pačėsienė 

 

Mokiniai bus skatinami 

padėkomis ir kita 

mokyklos numatyta 

tvarka. Didės mokinių 

motyvacija; geras 

mokymasis taps prioritetu; 

stiprės pasididžiavimas 

savo mokykla. 

Informacija mokyklos 

internetiniame puslapyje 

Padėkos raštai, diplomai 

1.3.7. Tėvų švietimas (paskaitos, teminiai susirinkimai, 

informaciniai lankstinukai ir kt.) 

2014 m. V. Stanislovaitienė 

Administracija  

Klasių vadovai 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Organizuotos 2 paskaitos 

tėvams, informacinis 

susirinkimas būsimų 

pirmokų tėvams, klasių 

susirinkimai (1-2 kartus 

per metus). 

Įvairūs informacijos 

šaltiniai 

1.3.8. Tėvų dalyvavimas projektinėje veikloje 2014 m. V. Stanislovaitienė 

Administracija  

Klasių vadovai 

Įtraukti į klasės, mokyklos 

projektų įgyvendinimą 20-

30 procentų tėvų. 

Įvairūs informacijos 

šaltiniai 

1.3.9. Šeimos diena Gegužė  V. Stanislovaitienė 

Administracija  

Klasių vadovai  

Tėvų vedamos pamokos 

(mažiausiai 1 pamoka 

kiekvienoje klasėje). 

Koncertas Elektrėnų 

kultūros centre. 

Padėkos šeimoms 

Įvairūs informacijos 

šaltiniai 

1.3.10. Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programa 2014 m. R. Sendzikienė 

L. Čugunovienė 

E. Volosevičienė 

Parengta programa „Aš 

moku ir žinau, kad galiu“. 

Išleista knyga „Mano 

mokykla“ (gavus 

finansavimą). 

Įvairūs informacijos 

šaltiniai 
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2 TIKSLAS – UGDYTI GEBĖJIMŲ, VERTYBINIŲ NUOSTATŲ ŽINIŲ, ĮGALINANČIŲ SĖKMINGAI GYVENTI IR VEIKTI 

VISUOMENĖJE VISUMĄ 

 

1 uždavinys – stiprinti tautines vertybes bei nuostatas, pasididžiavimą gimtine. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

2.1.1. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 

13 d. 

A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Bibliotekininkai  

Atminimo žvakutės 

languose. 

Parengtas stendas 

bibliotekoje. 

Bus pagerbti ir paminėti 

Sausio 13-osios Laisvės 

gynėjai, 1-4 klasių 

mokiniai susipažins su tuos 

įvykius menančia literatūra 

ir stendine medžiaga 

bibliotekoje. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 

 

2.1.2. Projektas „100 dienų mokykloje“ Vasaris A. Pačėsienė 

A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

J. Špikienė 

G. Takarauskaitė 

 

 

Organizuotas šventinis 

renginys mokykloje. 

Stendas „100 dienų 

mokykloje“. 

Paroda „Mano vardo raidė“ 

Lavinami mokinių 

meniniai gebėjimai, 

ugdomas kūrybiškumas; 

mokomasi bendrauti ir 

bendradarbiauti 

neformalios veiklos metu; į 

projektinę veikla bus 

Straipsnis spaudoje ir 

mokyklos internetinėje 

svetainėje 
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įtraukti mokinių tėvai. 

2.1.3 Nuotraukų paroda „Keliaujame po Lietuvą Vasaris J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

E. Volosevičienė 

Paroda mokyklos 

stenduose. 

Susipažinę su lankytinomis 

Lietuvos vietomis, 

didžiuosis gimtine ir tuo, 

kad mes esame lietuviai. 

Metodinės grupės 

protokolai 

 

2.1.4. Projektas „Šalis ta-Lietuva vadinas“ Kovas A. Pačėsienė 

J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

E. Volosevičienė 

J. Špikienė 

G. Takarauskaitė 

Kovo 11-jai paminėti 

skirtas renginys mokiniams 

ir mokytojams. 

Metodinės grupės 

protokolas 

Informacija savivaldybės 

spaudoje ir mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.1.5. Diskusija-pokalbis „Aš – Lietuvos pilietis“ Kovas 

 

I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

2-ų klasių mokiniai 

dalyvaus diskusijoje.  

Tyrinėdami „Saugaus 

pirmoko pasą“ pajaus 

pagarbą savo šaliai. 

Metodinės grupės 

protokolas 

2.1.6. Piešinių paroda „Mano Lietuva“ Kovas 

 

A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

1-ų klasių mokinių piešinių 

paroda mokyklos 

galerijose. 

Plėsis suvokimas apie savo 

kraštą; ugdysis mokinių 

patriotiškumas; meniniai 

gabumai 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

 

 

 

2.1.7. Akcija „Populiariausia knyga mūsų mokykloje“ Spalis 

Lapkritis 

R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Populiariausios knygos 

mokykloje rinkimai. 

Metodinės grupės 

protokolas 

2.1.8. Projektas „Gamtos paslaptys“ 

 

Kovas I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

2-ų klasių viktorina. 

Domėsis supančia gamta 

Metodinės grupės 

protokolas 
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 S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

bei aplinka, saugos gamtą  

2.1.9. Projektas „Renkuosi profesiją“ Lapkritis A. Pačėsienė 

J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

E. Volosevičienė 

Įgyvendinama 

Bendradarbiavimo sutartis. 

Susitikimas su Elektrėnų 

profesinio mokymo centro 

dėstytojais ir moksleiviais. 

Mokiniai susipažins su 

įvairiomis profesijomis, 

dalyvaus edukacinėse 

pamokose pagal pasirinktas 

profesijas. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

vietinėje spaudoje 

2.1.10. Tęstinis projektas „Aš – būsimas Lietuvos karys“ Lapkritis A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Išvyka į Kauno J.Vitkaus 

inžinerijos batalioną. 

Susipažins su Lietuvos 

kariuomenės ekipuote ir 

ginkluote. 

Informacija savivaldybės 

spaudoje ir mokyklos 

internetinėje svetainėje 

        

2 uždavinys – skatinti mokinius geriau pažinti tautines tradicijas ir ugdyti etnines vertybes. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

2.2.1. Riešinių paroda „Iš močiutės skrynių“ Vasaris D. Česonytė 

R. Girnienė 

J. Valantavičienė 

V. Rasiukevičienė 

Paroda mokykloje. 

Pasitelksime mokyklos 

bendruomenę ieškant 

riešinių eksponatų. 

Mokiniai susipažins su 

etninės kultūros paveldu. 

Informacija savivaldybės 

spaudoje ir mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.2.2. „Kaziuko mugė“ Vasario A. Pačėsienė Bendradarbiaujant su tėvais Informacija savivaldybės 
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28 d. Klasių vadovai organizuota Mugė. 

Pagilins žinias apie 

Kaziuko mugės tradicijas 

Lietuvoje; įgytas 

ekonomikos žinias 

pritaikys gyvenime. 

spaudoje ir mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.2.3. Užgavėnės „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ Kovo  

3 d. 

A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

B. Surdokienė 

G. Blažonienė 

Etnografinio 

būrelio nariai 

Užgavėnių šventė: kaukės, 

žaidimai, rateliai, Morės 

deginimas 

Informacija savivaldybės 

spaudoje ir mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.2.4. Popietė „Velykėlės atvažiavo, kiaušinėlių 

atrideno“ 

Balandis G. Blažonienė 

B. Surdokienė 

Etnografinio 

būrelio nariai 

Popietė mokyklos 

mokiniams. 

Puoselės lietuvių liaudies 

tradicijas, ugdys meninius 

gebėjimus, saviraišką. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.2.5. Projektas „Vaikų Velykėlės“ Balandis R. Jarockienė 

A. Svioklienė  

R. Povilavičienė 

Gilučių skyriaus 

bendruomenė 

Popietė Gilučių skyriaus 

bendruomenei. 

Puoselės lietuvių liaudies 

tradicijas. 

Metodinės grupės 

protokolas. 

Informacija savivaldybės 

spaudoje 

2.2.6. Vakaronė „Susiedai“ Lapkritis  A. Pačėsienė 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė 

J. Pėtnyčienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

L. Čugunovienė 

Vakaronė mokytojams. 

Mokytojai pagilins žinias 

apie Lietuvos regionų 

ypatumus: kultūrą, 

papročius, kalbą ir įgytas 

žinias panaudos klasės 

vadovo renginiuose. 

Metodinės grupės 

protokolai 

2.2.7. Adventas – Rimties ir susikaupimo mėnuo „Kokie 

mes esame“ 

Gruodis  Gero elgesio mėnuo 

(tarpklasinis konkursas). 

Pagerės elgesys ir drausmė. 

Konkurso lentelė. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 
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2.2.8. Adventinė popietė Gruodis R. Jarockienė 

A. Svioklienė  

R. Povilavičienė 

Gilučių skyriaus 

bendruomenė 

Popietė Gilučių skyriaus 

bendruomenei. 

Puoselės lietuvių liaudies 

tradicijas. 

Straipsnis spaudoje 

2.2.9. Pilietinio ir tautinio ugdymo rėmimo programa 2014 m. G. Blažonienė 

D. Česonytė 

B. Surdokienė 

Parengta programa 

„Atverkime močiutės 

skrynią“. 

Įsigyti liaudies instrumentai 

(gavus finansavimą) 

Įvairūs informacijos 

šaltiniai 

 

3 uždavinys – pažinti ES tautų kultūras, mokytis ugdytis multikultūrinėje aplinkoje. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

2.3.1. Projektas „Europos diena “ 

(skirtas Lietuvos narystės ES 10-čiui) 

Gegužė 

9 d. 

A. Pačėsienė 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

mokiniai 

Integruoto ugdymo diena, 

skirta pažymėti Lietuvos 

narystės ES dešimtmečiui. 

Susipažins su ES narystės 

įtaka Lietuvai; mokysis 

gyventi multikultūrinėje 

aplinkoje. 

Metodinė grupės 

protokolai 

 

Informacija savivaldybės 

spaudoje ir mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.3.2. Tęstinis projektas „Pažink Europos Sąjungos 

šalis“ 

Gegužė A. Pačėsienė 

I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

 

Stendai mokyklos 

galerijose 

Mokiniai tęs pažintį su ES 

šalimis; įgys vaizdinių ir 

teorinių žinių apie ES šalis: 

geografinę, demografinę, 

ekonominę padėtį, kalbą, 

kultūrą. 

Metodinės grupės 

protokolas 
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2.3.3. Europos kalbų diena Rugsėjo 

26 d. 

A. Pačėsienė 

A. Kanapkienė 

Klasių vadovai 

Plakatai ant klasių durų. 

Susipažins su Europos 

tautų kalbomis; mokysis 

pasisveikinti, padėkoti 

įvairiomis kalbomis. 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 

2.3.4. Anglų kalbos viktorina Balandis A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

A. Pačėsienė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

pradinių klasių 

mokiniai 

Viktorina Elektrėnų 

pradinės mokyklos 

pradinukams. 

Mokiniai pasitikrins ir 

pagilins anglų kalbos 

žinias. 

Metodinės grupės 

protokolas 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

savivaldybės spaudoje 

 

 

3 TIKSLAS – PROPAGUOTI SVEIKĄ GYVENIMO BŪDĄ 

 

1 uždavinys - ugdyti mokinių pozityvų požiūrį į sveikatą ir sveiką aplinką. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

3.1.1. Prevencinių ir kitų ugdymo programų 

įgyvendinimas (Sveikatos ugdymo bendroji 

programa; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo programa; 

prevencinė bei intervencinė socialinių įgūdžių 

mokymo programa „Antras žingsnis“ 

2014 m. G. Markevičiūtė 

A. Pačėsienė 

R. Mikalauskienė 

Mokytojai 

Mokyklos ugdymo planas. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

Neformalaus ugdymo 

programos 

Pamokose ir neformaliojo 

ugdymo užsiėmimų metu 

bus formuojamos sveikos 

gyvensenos nuostatos 

Teigiamo mikroklimato 

sukūrimas klasėse. 

Metodinės grupės 

protokolas 

Mokytojų tarybos 

protokolas 
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3.1.2. Sveikatingumo savaitė Vasaris R. Mikalauskienė Parengta medžiaga apie 

sveiką gyvenseną. 

Įtvirtins sveikos 

gyvensenos įgūdžius. 

Informacija mokyklos 

svetainės internetiniame 

puslapyje 

3.1.3. Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovas R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Plakatai, pokalbiai. 

Skatinamas vaikų emocinis 

pajautimas ir jų 

atskleidimas kūrybos 

pagalba. 

Informacija mokyklos 

svetainės internetiniame 

puslapyje 

Straipsnis mokyklos 

laikraštyje 

3.1.4. Pranešimas „Gegužė – mėnuo be smurto prieš 

vaikus“ 

Gegužė S. Jarašienė Stendai, lankstinukai. 

Bus akcentuota smurto 

prieš vaikus prevencijos 

svarba, sužinos smurto 

formas ir jo neigiamas 

pasekmes. Skatinama 

prevencija 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 

3.1.5. Drauge paminėsime psichikos sveikatos dieną Spalis R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Informacinė medžiaga. 

Atkreiptas mokinių 

dėmesys į psichikos 

sveikatos reikšmę 

Informacija mokyklos 

svetainės internetiniame 

puslapyje. 

3.1.6. Integruoto ugdymo diena „Obuoliuko šonas 

skaisčiai raudonas“ 

Spalis I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

3-ių klasių tėvai 

 

Integruoto ugdymo diena. 

Išmoks pasigaminti įvairių 

sveikų patiekalų iš obuolių; 

supras obuolių naudą 

sveikatos stiprinimui. 

Įtraukti į veiklą tėvai. 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 

3.1.7. Integruoto ugdymo diena „Oranžinė diena“ Rugsėjis-

spalis 

D. Česonytė 

V. Rasiukevičienė 

J. Valantavičienė 

R. Girnienė 

 

Integruoto ugdymo diena. 

Įgys žinių apie mitybos 

naudą sveikatai; sužinos 

kuo naudingi moliūgai; 

drauge su tėveliais 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje ir 

savivaldybės spaudoje 
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mokyklos kieme virs ir 

ragaus moliūgų sriubą. 

3.1.8. Popietė mokytojams „Žolynėlių keliu...“ Spalis A. Pačėsienė 

R. Mikalauskienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

J. Pėtnyčienė 

L. Čugunovienė 

 

Popietė. 

Sužinos įvairių žolynų 

poveikį žmogaus 

organizmui, psichikos 

sveikatos gerinimui. Gebės 

tinkamai juos pasirinkti ir 

įgytas žinias panaudoti 

klasės vadovo veikloje. 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje ir 

savivaldybės spaudoje 

3.1.9. Sveikuolių diena. 

Susitikimas su Abromiškių VŠĮ reabilitacinės 

ligoninės direktoriumi V. Glamba 

Spalis J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

E. Volosevičienė 

Abromiškių VŠĮ 

reabilitacinės 

ligoninės 

direktoriumi V. 

Glamba 

 

Įgyvendinama 

Bendradarbiavimo sutartis.  

Integruoto ugdymo diena. 

Susipažins su sveikos 

mitybos, fizinio aktyvumo 

svarba augančiam 

organizmui. 

Išmoks naują rytinės 

mankštos pratimų 

kompleksą. 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje ir 

savivaldybės spaudoje 

 

3.1.10. Akcija „Tolerancijos diena“ Lapkritis R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Plakatai, pokalbiai. 

Skatinamas tolerantiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Nuotraukos 

3.1.11. ES programa „Pienas vaikams“ 2014 m. L. Čugunovienė Įvairių veiklų metu įgis 

žinių apie pieno produktų 

naudą sveikatai, sveikos 

mitybos įgūdžių. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

 

3.1.12. ES programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje“ 

2014 m. L. Čugunovienė Įvairių veiklų metu įgis 

žinių apie vaisių naudą  

sveikatai; įgys sveikos 

mitybos įgūdžių. 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 
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3.1.13. Akcija „Papuoškime mokyklos kiemą žydinčiais 

žiedais“ 

Gegužė  L. Čugunovienė 

Klasių vadovai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Sutvarkyta mokyklos 

aplinka. 

Įvairūs informacijos 

šaltiniai 

 

2 uždavinys – ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas aktyvinant fizinį judėjimą. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės Laikas, 

terminas 

Atsakingi  

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

3.2.1. Sveikatingumo dienos (2) Gegužė 

Rugsėjis 

A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Sveikatingumo dienos 

mokykloje. 

Organizuota veiksminga 

fizinė ir turininga sveikatos 

temomis veikla. 

Metodinės grupės 

protokolai 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje 

3.2.2. Sportinės varžybos „Mažoji olimpiada“ Rugsėjis A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

 

Tarpklasinės sportinės 

varžybos. 

Ugdysis mokinių fiziniai 

gebėjimai ir sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. 

Metodinės grupės 

protokolas 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje ir 

savivaldybės spaudoje 

3.3.3. Akcija „Judėk, sportuok, save ir draugą treniruok“ Spalis 

Lapkritis 

E. Volosevičienė 

L. Čugunovienė 

E. Sereikienė 

Mankšta pertraukų metu. 

Išmoks naujų rytinės 

mankštos pratimų. 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

  __________________________________________________________________________ 
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1 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 

 

Tema Laikas  Atsakingi asmenys Rezultatas, sėkmės kriterijus 

Mokytojų tarybos posėdžių sekretoriaus rinkimas  

 

Sausis  V. Stanislovaitienė Išrinktas posėdžių sekretorius 

Pirmų klasių mokinių prisitaikymą naujoje aplinkoje lydintys 

veiksniai 

S. Jarašienė 

G. Markevičiūtė 

Aptarta pirmokų adaptacija mokykloje 

ir ją lydintys veiksniai 

Klasės vadovo veiklos planavimas  

 

V. Stanislovaitienė Pristatytos priežiūros išvados 

2013–2014 m. m. I pusmečio mokymosi pasiekimų, 

lankomumo analizė 

G. Markevičiūtė Aptarti mokymosi pasiekimai 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programos suderinimas  

V. Stanislovaitienė Suderinta programa 

Biudžeto ataskaita už 2013 m. 

 

V. Stanislovaitienė Pristatyta ataskaita 

Kiti klausimai  V. Stanislovaitienė  

Mokyklos biudžeto 2014 m. projekto svarstymas Vasaris 

(kovas) 

V. Stanislovaitienė 

 

Aptartas biudžeto (savivaldybės lėšų, 

MK lėšų, specialiųjų programų lėšų) 

projektas 

Mokyklos vadovo ataskaita už 2013 m.  

 

V. Stanislovaitienė 

 

Pristatyta ataskaita 

Kiti klausimai   

Mokyklos darbuotojų skatinimas  

 

Birželis V. Stanislovaitienė Padėkos  

Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas 2 klasėje 

 

V. Stanislovaitienė Pranešimas, priežiūros išvados ir 

rekomendacijos  

Standartizuoti testai V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

Aptartas standartizuotų testų 

mokykloje vykdymas ir mokinių 

profiliai 

Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų ir pradinio V. Stanislovaitienė Įsakymas  
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ugdymo pasiekimų pažymėjimų išdavimas  

Kėlimas į aukštesnę klasę  V. Stanislovaitienė 

 

Įsakymas  

Papildomų darbų mokiniams skyrimas 

 

V. Stanislovaitienė Nutarimas  

2013–2014 m. m. mokymosi pažangumo ir lankomumo 

analizė 

G. Markevičiūtė Analizės išvados 

Mokyklos veiklos įsivertinimas  

 

A. Pačėsienė Išvados  

Dėl planuojamo savaitinio pamokų krūvio 2014–2015 m. m. 

 

V. Stanslovaitienė Projektas  

Elektrėnų pradinės mokyklos 2013–2014 ir 2014–2015 m. m. 

ugdymo plano įgyvendinimas 

G. Markevičiūtė Teikiami pasiūlymai papildymui, 

pakeitimams 

Kiti klausimai   

Švietimo aktualijos ir naujienos 2014–2015 m. m. 

 

Rugpjūtis  V. Stanislovaitienė. Pristatytos naujienos 

Ugdymo proceso organizavimas 

 

Genė Markevičiūtė Ugdymo plano įgyvendinimas 

Mokytojų darbo krūvis 2014–2015 mokslo metais 

 

V. Stanislovaitienė. Tarifikacija  

Kiti klausimai   

2014 m. mokyklos veiklos analizė Gruodis V. Stanislovaitienė 

Darbo grupės pirmininkas 

Metų veiklos ataskaita 

Metinio mokyklos veiklos plano 2015 m. projekto pristatymas 

 

Darbo grupės pirmininkas Metinio veiklos plano projektas 

„Plačiojo“ vidaus audito analizė 

 

Darbo grupės pirmininkas Įsivertinimo išvados 

Kiti klausimai   

 iškilus būtinybei, gali būti šaukiami neplanuoti Mokytojų tarybos posėdžiai ar svarstomi papildomi klausimai. 

 Mokytojų tarybos nutarimų vykdymo kontrolę atlieka mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai. 

 

Direktorė         Virginija Stanislovaitienė 
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2 priedas 

 

MOKYKLOS RENGINIAI 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminai 
Dalyviai Atsakingi, partneriai 

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausis 

13 d. 

1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Matematikos olimpiada Sausis 4 klasių mokiniai G.Markevičiūtė 

R. Bliuienė 

Dailiojo rašto konkursas Vasaris 1-4 klasių mokiniai D. Česonytė 

E. Volosevičienė 

Sveikatingumo savaitė Vasaris 1-4 klasių mokiniai R. Mikalauskienė 

Klasių vadovai 

Riešinių paroda „Iš močiutės skrynių“ Vasaris 4 klasių mokiniai D. Česonytė 

V. Rasiukevičienė 

J. Valantavičienė 

R. Girnienė 

Projektas „100 dienų mokykloje“ Vasaris 1 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

J. Špikienė 

G. Takarauskaitė 

Kaziuko mugė Vasaris 

28d. 

1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovas  1-4 klasių mokiniai R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Užgavėnių šventė „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ Kovas 1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 
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4 d. G. Blažonienė 

B. Surdokienė 

 II klasių vadovai 

Projektas „Šalis ta-Lietuva vadinas“ Kovas 3 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

J. Špikienė 

G. Takarauskaitė 

III klasių vadovai 

Nuotraukų paroda „Keliaujame po Lietuvą“ Kovas 3 klasių mokiniai J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

E. Volosevičienė 

 

Diskusija-pokalbis „Aš – Lietuvos pilietis“ Kovas 2 klasių mokiniai I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

 

Piešinių paroda „Mano Lietuva“ Kovas 1 klasių mokiniai A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

 

Projektas „Gamtos paslaptys“ Kovas 2 klasių mokiniai I .Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

 

Projektas „Vaikų Velykėlės“ Balandis Gilučių skyriaus mokiniai 

ir bendruomenė 

A. Svioklienė 

R. Jarockienė 

R. Povilavičienė 
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Popietė „Velykėlės atvažiavo, kiaušinėlių atrideno“ Balandis 1-4 klasių mokiniai  

Etnografinis būrelis 

G. Blažonienė 

B. Surdokienė 

Anglų kalbos viktorina Balandis  Elektrėnų savivaldybės 

pradinukai 

A. Pačėsienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

Meninio skaitymo konkursas Balandis 1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Akcija „Papuoškime mokyklos aplinką žydinčiais žiedais“ Gegužė 1-4 klasių mokiniai 

Mokyklos bendruomenė 

L. Čugunovienė 

Klasių vadovai 

Mokyklos bendruomenė 

„Gegužė- mėnuo be smurto“ Gegužė 1-4 klasių mokiniai S.Jarašienė 

Tęstinis projektas „Pažink Europos Sąjungos šalis“ Gegužė 2 klasių mokiniai I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

Projektas „Europos diena“ 

(skirtas Lietuvos narystės ES 10-čiui paminėti) 

Gegužė 

9d. 

1-4 klasių mokiniai G.Markevičiūtė 

A. Pačėsienė 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Sveikatingumo diena Gegužė 1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

G. Markevičiūtė 

Klasių vadovai 

„Mamyčių diena“ Gegužė Gilučių skyriaus mokiniai 

ir bendruomenė 

A. Svioklienė 

R. Jarockienė 

R. Povilavičienė 

Tėvų diena Gegužė 1-4 klasių mokiniai 

Mokyklos bendruomenė 

V. Stanislovaitienė 

A. Pačėsienė 

Mokyklos bendruomenė 

Ketvirtokų išleistuvių koncertai „Skriskite vaikystės 

aitvarai...“ 

Gegužė 4 klasių mokiniai ir tėvai A. Pačėsienė 

J. Špikienė 

G. Takarauskaitė 

IV klasių vadovai 



31 

 

Paskutinio skambučio šventė Gegužė 1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

3 klasių vadovai 

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena Rugsėjis 1-4 klasių mokiniai 

Mokyklos bendruomenė 

A.Pačėsienė 

II klasių vadovai 

Sveikatingumo diena Rugsėjis 1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Sportinės varžybos „Mažoji olimpiada“ Rugsėjis 2 klasių mokiniai A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

 

Europos kalbų diena Rugsėjis 

26 d. 

1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

Klasių vadovai 

Rudens šventė „Ausim rudenėliui margą kilimą“ Rugsėjis 1-4 klasių mokiniai A. Pačėsienė 

Klasių vadovai 

Integruoto ugdymo diena „Oranžinė diena“ Rugsėjis 

Spalis 

1 klasių mokiniai D. Čeponytė 

V. Rasiukevičienė 

J. Valantavičienė 

R. Girnienė 

Drauge paminėsime psichinės sveikatos dieną Spalis 1-4 klasių mokiniai R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Popietė mokytojams „Žolynėlių keliu“ Spalis Mokytojai A. Pačėsienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

L. Čugunovienė 

Integruoto ugdymo diena „Sveikuolių diena“ 

(Susitikimas su Abromiškių VŠĮ reabilitacinės ligoninės 

direktoriumi V. Glamba) 

Spalis 4 klasių mokiniai E. Volosevičienė 

J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

Integruoto ugdymo diena „Obuoliuko šonas skaisčiai Spalis 3 klasių mokiniai I. Stašaitienė 
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raudonas“ E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

Akcija „Judėk, sportuok, save ir draugą treniruok“ Spalis 

Lapkritis 

1-4 klasių mokiniai E. Volosevičienė 

L. Čugunovienė 

E. Sereikienė 

Akcija „Tolerancijos diena“ Lapkritis 1-4 klasių mokiniai R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Adventas – Rimties ir susikaupimo mėnuo „Kokie mes 

esame“ 

Gruodis 1-4 klasių mokiniai A. Pašėsienė 

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

 

Adventinė popietė Gruodis Gilučių skyriaus mokiniai 

ir bendruomenė 

R. Jarockienė 

R. Povilavičienė 

A. Svioklienė 
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3 priedas 

 

ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

 

Uždavinys – skatinti profesinį tobulėjimą, sudarant sąlygas kompetencijų įgijimui, didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto 

atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.  

 

                         Priemonės Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai, 

partneriai 

Rezultatai, sėkmės kriterijus Atsiskaitymo forma. Šaltiniai. 

Kur bus informacija 

Pedagogų atestacinės komisijos ataskaita už 

2013 metus. 

 

Pedagogų atestacinės komisijos plano 2014 

metams sudarymas. 

 

Perspektyvinės programos 2014–2016 

metams patikslinimas. 

 

Posėdžių datų numatymas. 

Sausis V. Stanislovaitienė Sudarytos sąlygos pedagogams 

tobulinti savo kompetencijas (5 

dienas per metus) ir siekti 

karjeros 

 

 

 

 

 

 

Atestacinės komisijos protokolas 

Dėl mokytojų kvalifikacinės kategorijos 

atitikties nustatymo (esant poreikiui) 

Birželis V. Stanislovaitienė Išanalizuota, įvertinta ir 

nustatyta veiklos atitiktis 

suteiktai kategorijai 

Atestacinės komisijos protokolas, 

Mokytojo veiklos ir kompetencijos 

vertinimas 

 

 

 

Atestacinės komisijos pirmininkė       Virginija Stanislovaitienė 
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4 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Uždaviniai: 

 Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, programų 

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si)  poreikių; 

 Atlikti mokinio specialiųjų ugdymo(si)  poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

I. VEIKLA, SUSIJUSI SU MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, UGDYMU 

Priemonės Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

 

Rezultatai, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

Specialiųjų poreikių mokinių I pusmečio mokymosi 

pasiekimų bei lankomumo aptarimas 

 

 

 

 

 

Mokinių, turinčių kalbos bei komunikacijos sutrikimų, I 

pusmečio ugdymo rezultatų aptarimas 

 

 

 

 

Pritaikomų ir individualizuotų programų II pusmečiui 

suderinimas 

 

Mokytojų padėjėjų pagalbos teikimo suderinimas 

Sausis G.Markevičiūtė 

J. Pėtnyčienė 

Klasių vadovai 

VGK nariai 

Aptarti specialiųjų 

poreikių mokinių I 

pusmečio pasiekimai ir 

lankomumas ir ši 

informacija pateikta 

tėvams. 

 

Suderintas pagalbos 

teikimas mokiniams, 

turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos 

sutrikimų II pusmečiui 

 

Suderintos programos. 

Pagalbos teikimas 

mokiniui pagal jo 

poreikius 

VGK protokolas 

 

 

 

 

 

 

Logopedo darbo ataskaitos 

lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų padėjėjų darbo 
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grafikas 

Paskaita „Vaiko auklėjimo stiliaus stabilumas, asmenybė ir 

vaikų psichikos sveikata“ 

 

 

 

Vasaris S.Jarašienė 

G. Markevičiūtė 

VGK nariai 

 

Dalyviai pagilins 

turimas ir įgis naujų 

žinių apie mamų 

auklėjimo stiliaus 

stabilumą, vaikų 

psichikos sveikatos 

ypatumus, vaikų 

elgesio ir emocijų 

sunkumų stabilumą, 

mamų asmenybės 

bruožų ir auklėjimo 

stiliaus sąsajas, bei 

veiksnius įtakojančius 

vaikų psichikos 

sveikatą. Turimas 

žinias galės pritaikyti 

praktinėje veikloje, 

tėvų švietimo linkme. 

VGK protokolas 

 

Pirmokų ir kitų 2-4  (pagal poreikį ) klasių mokinių, turinčių 

mokymosi sunkumų, emocijų bei elgesio problemų, 

ugdymo(si) poreikių tenkinimo aptarimas 

 

Kovas G. Markevičiūtė 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

Išanalizuoti ir nustatyti 

ugdymo(si) poreikiai, 

problemos, priežastys ir 

suteikta pagalba 

VGK protokolas 

Pranešimas „Kodėl vaikai neklauso?“ 

 

Balandis S. Jarašienė Įgys teorinių, praktinių 

žinių vaikų 

neklusnumo 

pasireiškimo atvejų 

sprendimui 

VGK protokolas 

Specialiųjų poreikių mokinių  ir mokinių, turinčių kalbos 

bei komunikacijos sutrikimų II pusmečio pasiekimų 

rezultatų aptarimas 

 

Gegužė G. Markevičiūtė 

J. Pėtnyčienė 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

Mokinių pasiekimų  

baigiant mokslo metus 

aptarimas.. 

Pateikta informacija 

VGK protokolas 

Logopedo darbo ataskaitos 

lentelė 
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apie mokymosi 

pasiekimus tėvams 

 

 

Kolegialus specialiosios pedagoginės ir specialiosios 

pagalbos teikimo 2013-2014 m. m. aptarimas: 

 suderinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, 

kuriems taikomas koeficientas, sąrašą 

 suderinti mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, sąrašą 

 suderinti logopedo parengtų kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų įveikimo pratybų veiklos planus 

 suderinti pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko, 

pratybų tvarkaraščius  

 suderinti mokytojo padėjėjo pagalbos teikimo 

tvarkaraštį 

 suderinti pritaikomas ir individualizuotas programas 

Rugsėjis G.Markevičiūtė Pagalbos teikimas 

mokiniui pagal 

poreikius. 

Suderinti sąrašai, 

tvarkaraščiai, 

programos. 

VGK protokolas. 

Tvarkaraščiai, sąrašai, 

programos. 

VGK veiklos plano įgyvendinimo už 2014 metus 

įsivertinimas ir veiklos plano 2015 metams sudarymas 

 

 

Gruodis G.Markevičiūtė 

VGK nariai 

Aptarta VGK veiklos 

plano įgyvendinimo 

nauda teikiant pagalbą 

mokiniui 

VGK protokolas 

VGK veiklos ataskaita 

VGK pasitarimai Visus 

metus 

pagal 

poreikį 

G.Markevičiūtė 

VGK nariai 

Sprendžiami skubiai 

iškilę klausimai 

VGK protokolai, 

spendimai 

Pirminis ir pakartotinis mokinių specialiųjų poreikių 

įvertinimas 

 

 

Mokinių tėvų, mokytojų konsultavimas, rekomendacijų  

teikimas 

 

Specialiųjų poreikių mokinių stebėjimas pamokose ir 

lankomumo kontrolė 

Visus 

metus 

pagal 

poreikį 

 

G.Markevičiūtė 

VGK nariai 

Numatyti ugdymosi 

poreikiai ir sudarytos jų 

tenkinimo sąlygos 

VGK protokolai 



37 

 

 

Metodinės medžiagos ir literatūros apie specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymą ir VGK veiklą kaupimas 

 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių apskaitos tvarkymas 

 

PPT specialistų konsultacijos 

 

 

II. PREVENCINĖ VEIKLA 

Priemonės Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatai, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

VGK posėdžiai pasitarimai dėl: 

 mokinių elgesio taisyklių pažeidimo, smurto, 

patyčių, žalingų įpročių, mokyklos nelankymo 

 vaikų saugumo problemų 

 socialinės paramos vaikui 

 vaikų tarpusavio santykių, vaikų ir pedagogų 

santykių problemų 

 gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo  

priemonių įgyvendinimo 

Pagal 

poreikį 

G.Markevičiūtė 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Teikiama tikslinga 

pagalba. Dirbama kartu 

su tėvais ir  laikomasi 

bendrų reikalavimų 

VGK protokolai, 

sprendimai 

Bendravimas ir bendradarbiavimas kartu su Mokyklos 

taryba, Mokytojų taryba, Elektrėnų Vaikų teisių apsaugos 

tarnyba, policijos komisariato Nepilnamečių reikalų tarnyba, 

PPT, socialinių paslaugų centru, seniūnijos socialine 

darbuotoja 

Pagal 

poreikį 

R. Mikalauskienė 

G. Markevičiūtė 

Pagerės 

informatyvumas apie 

socialines problemas ir 

jos bus sprendžiamos 

sėkmingiau bei 

efektyviau 

VGK protokolai, 

sprendimai 

Pamokų lankomumo kontrolė Nuolat R. Mikalauskienė 

Klasių vadovai 

Sumažės dėl 

nepateisinamos 

priežasties praleistų 

pamokų skaičius 

Pusmečio lankomumo 

ataskaitos 
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Anketinė tėvų  apklausa „Pirmų klasių mokinių 

prisitaikymo naujoje aplinkoje lydintys veiksniai“ 

 

 

 

Gruodis S. Jarašienė Gauti tyrimo analizės 

duomenys padės 

įvertinti pirmokų 

adaptacijos sunkumus 

Apibendrinta tyrimo 

medžiaga. 

Metodinės grupės 

protokolas 

Akcija „Savaitė be patyčių“ 

 

Kovas R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Klasių vadovai 

Per kūrybinę veiklą 

atkreipsime mokinių 

dėmesį į patyčių 

prevencijos svarbą 

Nuotraukos 

 

 

 

Pranešimas „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ Gegužė S. Jarašienė Bus akcentuota smurto 

prieš vaikus 

prevencijos svarba, 

sužinos smurto formas 

ir jo neigiamas 

pasekmes. Skatinama 

prevencija 

Stendai, lankstinukai 

Vaikų socializacijos programos vykdymas Birželis R. Mikalauskienė Organizuotas rizikos 

grupių vaikų 

užimtumas vasaros 

atostogų metu, 

apribojant juos nuo 

žalingos aplinkos 

poveikio 

Programos veiklos 

aplankas, nuotraukos 

 

 

 

 

Drauge paminėsime psichikos sveikatos dieną Spalis R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Atkreiptas mokinių 

dėmesys į psichikos 

sveikatos reikšmę 

Informacija mokyklos 

svetainės internetiniame 

puslapyje. 

Informacinė medžiaga 

Akcija „Tolerancijos diena“ Lapkritis R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

Skatinamas 

tolerantiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

Informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Nuotraukos 
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III. KRIZIŲ VALDYMAS 

Priemonės Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

 

Rezultatai, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

Įvykus netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdžiusiam 

įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, 

emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos 

bendruomenės dalį, organizuojamos priemonės: 

 įvertinti krizės aplinką ir parengti krizės valdymo 

planą 

 parengti informaciją apie krizę mokyklos 

bendruomenei 

 įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, 

kuriems reikalinga psichologinė ar kita pagalba ir ją 

organizuoti  

 

Kvalifikacijos kėlimas krizių valdymo klausimais 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartą per 

metus 

S. Jarašienė 

VGK nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGK nariai 

Efektyvesnė pagalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat papildomos 

teorinės žinios padės 

teikti efektyvesnę 

pagalbą 

VGK protokolai 

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė        Genė Markevičiūtė 
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5 priedas 

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

      

Priemonė 

 
Vykdytojas 

Mėnuo 

Rezultatas, 

sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo 

forma. 

Šaltiniai. 

Kur bus 

informacija 

01 02 03 04 05 06 09 10 11 12  

Užtikrintas 

kokybiškas 

ugdymo(si) 

procesas 

 

 

 

 

 

Įrašai 

dienynuose. 

 

Mokinių asmens 

bylos. 

 

Mokytojų 

veiklos 

stebėsenos 

segtuvai. 

 

Protokolai. 

1. Dienynų pildymo patikra 

 

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

A. Pačėsienė 

+     + +  +  

2. Pasiekimų knygelių patikra 

 

G. Markevičiūtė  +      +   

3.Mokinių asmens bylos 

 

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

     + +    

4. Pradinės mokyklos baigimo 

pasiekimų aprašai 

G. Markevičiūtė     + +     

5. Vieningų reikalavimų vykdymas  

 

G. Markevičiūtė  +      +   

6. Ugdymo plano vykdymas V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

 

+    +     + 

7. Ilgalaikių planų derinimas 

 

G. Markevičiūtė      + +    

8. Pritaikytų ir individualizuotų 

programų derinimas 

G. Markevičiūtė +      +    

9. Neformaliojo ugdymo programų 

derinimas 

A. Pačėsienė      + +    

10. Bibliotekos veiklos priežiūra  G. Markevičiūtė 

 

   +      + 
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11. Pailgintos dienos grupės 

veiklos priežiūra 

G. Markevičiūtė  +      +   

12. Mišrios priešmokyklinio 

ugdymo grupės veiklos priežiūra 

(Gilučių skyrius) 

G. Markevičiūtė +      +    

13. Gilučių skyriaus ugdomosios 

veiklos priežiūra 

G. Markevičiūtė +      +    

14. Metodinės grupės veiklos 

priežiūra 

G. Markevičiūtė   +       + 

15. Pagalbos teikimas mokiniui 

 

G. Markevičiūtė +  +    +  +  

14. Klasės vadovo veiklos 

planavimas ir vykdymas 

V. Stanislovaitienė           

15. Pamokų, neformaliojo ugdymo 

veiklų priežiūra 

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

A. Pačėsienė 

 + + +    + +  

18. Diagnostiniai testai 

(patikrinamieji lietuvių k. ir 

matematikos darbai 1-4 klasėse 

G. Markevičiūtė    +      + 

19. Standartizuoti lietuvių kalbos 

skaitymo ir rašymo bei 

matematikos testai 4 klasėse  

V. Stanislovaitienė 

G. Markevičiūtė 

    +      Mokinio, klasės, mokyklos 

profiliai 
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6 priedas 

 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

  

Uždavinys - užtikrinti mokykloje mokinių ugdymo proceso nepriekaištingą vykdymą, ugdymo proceso kaitą, atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų 

vystymąsi bei mokyklos bendruomenės narių poreikius ir pasiūlymus. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi vykdytojai, 

partneriai 
Rezultatas, sėkmės kriterijus 

Atsiskaitymo forma. Šaltiniai, 

kur bus informacija 

 

Mokyklos tarybos posėdžiai: 

 

Mokyklos metinės veiklos plano 

projekto 2014 m. pristatymas. 

 

 

 

2013 metų biudžeto finansinė 

ataskaita.  

2014 m. biudžeto projekto svarstymas. 

 

Mokyklos direktoriaus veiklos už 

2013 m.  ataskaita. 

 

Paramos ir labdaros fondo ataskaita 

už 2013 m. 

 

 

 

 

 

 

Sausis, 

Vasaris 

 

 

 

Mokyklos tarybos 

nariai, iniciatyvinės 

grupės atstovai, 

labdaros fondo 

valdyba 

 

 

 

Tarybos nariai susipažins su nauja 

veiklos programa. Bus numatyti 

veiklos tikslai, uždaviniai ir 

priemonės jiems įgyvendinti.  

 

Pateikti pasiūlymai dėl finansinės 

veiklos planavimo.  

Racionalus lėšų panaudojimas. 

 

 

Pristatyta ir aptarta mokyklos 

Direktoriaus veiklos ataskaita 

 

Aptarta finansinė situacija, lėšų 

panaudojimas. Pateikti pasiūlymai 

dėl 2 % rinkimo ir lėšų 

panaudojimo. 

 

 

 

Mokyklos tarybos posėdžio 

protokolai 
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Mokymo priemonių, vadovėlių 

užsakymai. 

 

 

 

Surinktų 2 % lėšų panaudojimas. 

 

   

 

Kovas- 

birželis 

 

 

 

 

 

Mokyklos tarybos 

nariai, labdaros fondo 

valdyba. 

 

 

 

 

 

Tinkamas aprūpinimas vadovėliais 

ir mokymo priemonėmis pagerins 

mokinių poreikių tenkinimą, 

ugdymo proceso organizavimą. 

 

Pateikti pasiūlymai dėl 2 % 

rinkimo ir lėšų panaudojimo. 

 

 

Mokyklos tarybos posėdžio 

protokolai. 

 

 

 

 

 

Mokyklos veiklos ataskaita už 2014 

m. 

 

 

Mokyklos tarybos veiklos už 2014 m. 

ataskaita. 

 

 

 

Mokyklos tarybos veiklos plano 2015 

m. sudarymas ir aptarimas. 

 

 

Gruodis 

 

Mokyklos tarybos 

nariai 

 

Išsami mokyklos veiklos analizė, 

stipriųjų ir silpnųjų pusių 

nustatymas. 

 

Išsami mokyklos tarybos veiklos 

analizė, stipriųjų ir silpnųjų pusių 

nustatymas. 

 

Parengtas ir aptartas mokyklos 

tarybos veiklos planas 2014 m. 

 

 

Mokyklos tarybos posėdžio 

protokolai. 

 

Svarstyti klausimus, problemas, 

atsiradusias ugdymo procese ar 

mokyklos bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei 

mokinių interesus.  

 

Visus 

metus 

 

Mokyklos tarybos 

nariai, iniciatyvinės 

grupės atstovai. 

 

Bus žinomos aktualiausios 

problemos, ieškomi sprendimo 

būdai problemoms spręsti. 

 

Mokyklos tarybos posėdžio 

protokolai. 

 

  

Mokyklos tarybos pirmininkė       Ingrida Mačionytė  
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7 priedas 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

Uždaviniai : 

 Organizuoti ir teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams, bendradarbiauti su   mokytojais bei kitais socialiniais 

partneriais. 

 Analizuoti ir spręsti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, teikti rekomendacijas 

mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas, rūpintis, kad kuo anksčiau būtų 

aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje. 

 Spręsti konkretaus vaiko problemas, atsižvelgti į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai iš socialinę 

atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių ir siūlyti teikti socialinę paramą. 

 

Priemonė 

 

 

Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo forma, kur bus 

informacija 

Organizacinė veikla 

1. Socialinio pedagogo veiklos plano 

sudarymas 2014 m. 

 

2. Informacijos apie ypatingo 

socialinio pedagogo dėmesio 

reikalaujančių mokinių sąrašo 

pateikimo ir suderinimo. 

 

3.  Nemokamo maitinimo priežiūra 

 

4. Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis 

 

 

Sausis 

 

 

Sausis  

 

 

Sausis - 

gruodis 

 

Sausis- 

Gruodis 

 

Sausis- 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

   

Konkretizuojama, 

individualizuojama socialinio 

pedagogo veiklą. 

  

Pastebėtos problemos, priimti 

sprendimai, laiku teikiama 

pagalba. 

 

Savalaikė ir efektyvi pagalba 

ugdytiniui 

 

 

Pagerės informatyvumas apie 

 

Veiklos planas 

  

 

VGK protokolas 

 

 

Nemokamai maitinamų vaikų 

sąrašas ir ataskaita. 

 

Bendri prevencinės veiklos planai. 

 

VGK protokolai 
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5. Dalyvavimas vaiko gerovės 

komisijos veikloje. 

6. Įvairios šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos rengimas 

ir viešinimas stende, lankstinuke 

mokyklos internetinėje svetainėje. 

Gruodis 

 

Sausis- 

Gruodi 

 

socialines problemas, jų 

sprendimo operatyvumas. 

 

Kiekvienam mokiniui teikiama 

individuali pagalba, atsižvelgiant į 

jo poreikius. 

 

Laiku ir tinkamai pateikta 

informacija, padeda greičiau 

spęsti problemas.  

 

Informacinė medžiaga 

Darbas su mokiniais 

 

1. Gyvenimo įgūdžių programa: 

specialiųjų poreikių, socialinės 

rizikos šeimų vaikams 

 

 

2. Individualios konsultacijos esant 

elgesio, emocijų, lankomumo 

,adaptacijos ar kitoms socialinėms 

problemoms. 

 

3. Klasės valandėlės pasirinktomis 

temomis 

 

 

Sausis - 

gruodis 

 

 

Sausis – 

gruodis  

 

Sausis – 

gruodis 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

Vaikai įgyja žinių ir įgūdžių, 

kurių jiems reikia norint atpažinti 

ir valdyti savo emocijas, užmegzti 

ir palaikyti pozityvius santykius, 

daryti atsakingus sprendimus.  

 

Individualios konsultacijos  metu 

suteikta galimybę išsamiau 

įvertinti problemą ir rasi 

optimaliausia sprendimo būdą. 

 

Mokiniai mokysis sugyventi su 

kitais, užmegzti ir plėtoti 

tarpasmeninius ryšius ir 

konstruktyviai tvarkytis su 

sudėtingomis situacijomis. 

 

 

Programos metu vestų užsiėmimų 

medžiaga, mokinių sąrašas. 

 

 

Konsultacijų skaičius (pagalbos 

gavėjų registre) 

 

 

Pamokų skaičius (Pagal poreikį) 
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Darbas su mokytojais 

1.  Individualios konsultacijas 

mokytojams besikreipiantiems arba 

matant konkrečią problemą. 

 

2. Švietimo pagalbos specialistų 

atvira metodinė paskaita „Metodinių 

priemonių taikymas dirbant su SUP 

mokiniais“ 

 

3. Popietė „Žolynėlių keliu...“ 

 

 

 

 

 

4. Vakaronė „Susiedai“ 

 

 

 

Sausis- 

Gruodis 

 

 

Balandis 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

J. Pėtnyčienė 

 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

A. Pačėsienė 

A. Kanapkienė 

 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

A. Pačėsienė 

A. Kanapkienė 

L. Čugunovienė 

R. Sendzikienė 

 

Užtikrins ugdymo proceso 

sistemingumą, visapusiškumą ir 

darną.  

 

 

Įgys praktinių ir teorinių žinių, 

dirbant su  specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčias mokiniais. 

 

Sužinos įvairių žolynų poveikį 

žmogaus organizmui, psichinės 

sveikatos gerinimui. Gebės 

tinkamai juos pasirinkti. 

 

 

 

Prisimins ir pagilins žinias apie 

mūsų Lietuvos regionus. 

 

Konsultacijų skaičius (pagalbos 

gavėjų registras) 

 

 

Aptarimas metodinio būrelio 

posėdyje, protokolas 

 

 

Aptarimas metodinio būrelio 

posėdyje, protokolas 

 

 

 

 

Aptarimas metodinio būrelio 

posėdyje, protokolas 

Darbas su tėvais 

1. Individualios konsultacijas tėvams 

besikreipiantiems arba matant 

konkrečią problemą. 

 

2. Dalyvauti tėvų susirinkimuose, 

teikti socialinę, pedagoginę, teisinę 

informaciją. 

 

3. Lankymasis mokinio namuose 

 

4. Efektyvios tėvystės ugdymo 

Sausis- 

Gruodis 

 

 

Sausis- 

Gruodis 

 

Esant 

poreikiui 

 

Sausis- 

Gruodis 

 

 

 

R. Mikalauskienė 

Individualių konsultacijų metu 

suteikta informacija padės tėvams, 

laiku išspręsti iškilusias 

problemas 

 

Pagerės socialinio 

bendradarbiavimo kokybė 

 

 

Realių gyvenimo sąlygų 

vertinimas, padės tiksliau 

numatyti problemų sprendimus. 

Konsultacijų skaičius (pagalbos 

gavėjų registras) 

 

 

Tėvų susirinkimų protokolas, 

dalyvių sąrašas 

 

Apsilankymų namuose 

registracija 

 

Dalyvių sąrašas. 
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programa socialinės rizikos 

šeimoms. 

  

Įgys praktinių ir teorinių žinių, 

įgalinančių juos saugiai ir 

sėkmingai auginti vaikus, kurti 

pagarbius tarpusavio santykius, 

efektyviai įveikti iškylančius 

neaiškumus ir sunkumus. 

Tiriamasis darbas 

1. Patyčių reiškinio išplitimo, 

mokinių tarpe, mąsto įvertinimas. 

 

Vasaris - 

kovas 

 

 

R. Mikalauskienė 

 

Tyrimo duomenys panaudoti 

prevencijos priemonių plano 

efektyvinimui. 

 

 

Tyrimas 

Prevencinis darbas 

 

1. Sveikatingumo savaitė 

 

2. Akcija „Savaitė be patyčių“ 

 

 

 

3. Plakatų paroda skirta Nerūkymo 

dienai paminėti. 

 

 

4. Vaikų socializacijos programos 

„Šypsniukai“ vykdymas (tęstinė) 

 

5. Dalyvauti policijos ir 

priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo 

tarnybos akcijose 

 

 

 

 

Vasaris 

 

Kovas 

 

 

 

Gegužė 

 

 

 

Birželis 

 

 

Rugsėjis -

Spalis   

 

 

 

 

 

R. Mikalauskienė  

 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė  

 

 

R. Mikalauskienė  

Pedagogai  

 

 

 

R. Mikalauskienė  

 

Pilicijos specialistas, 

PAGT specialistas 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

Įtvirtins sveikos gyvensenos 

įgūdžius 

 

Skatinamas vaikų   emocinis 

pajautimas ir jų atskleidimas 

kūrybos pagalbą 

 

 

Atkreips mokinių dėmesį į 

rūkymo žalą jų sveikatai 

 

 

Organizuotas rizikos grupių vaikų 

užimtumas, atribojant juos nuo 

žalingos aplinkos poveikio 

  

Supažindins mokinius  su saugaus 

elgesio gatvėje,  buityje ir gamtoje 

 

 

Parengta medžiaga 

 

Straipsnis mokyklos laikraštyje, 

nuotraukos 

 

 

Renginio nuotraukos 

 

 

 

Programos veiklos aplankas 

(nuotraukos). 

 

 

Nuotraukos 
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6.  Drauge paminėkime Pasaulinę 

psichikos sveikatos dieną 

 

 

7. Akcija „Tolerancijos diena“ 

 

 

 

Spalis  

 

 

 

Lapkritis  

 

 

 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

 

 

R. Mikalauskienė 

S. Jarašienė 

taisyklėmis ir kaip elgtis nelaimės 

atveju.. 

 

 

 

 

Atkreiptas mokinių dėmesys į 

psichikos sveikatos reikšmę 

 

 

Skatinamas tolerantiškas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

 

 

 

 

Informacinė medžiaga 

 

 

 

Nuotraukos 

 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė           R. Mikalauskienė 
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8 priedas 

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO IR LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 

 Uždaviniai: 

 Nustatyti mokinių kalbos ir komunikacijos lygį; šalinti kalbos ir komunikacijos sutrikimus. 

 Taikyti seminarų žinias pratybose; tvarkyti mokinių logopedinės pagalbos skyrimo dokumentus. 

 Skatinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą. 

 Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi. 

Priemonės 
Laikas 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės kriterijus 
Atsiskaitymo forma. Šaltiniai. 

Kur bus informacija 

Švietimo pagalbos specialistų atvira 

metodinė paskaita “Metodinių priemonių 

taikymas dirbant su specialiųjų poreikių 

mokiniais“ 

Balandis 

 

 

S. Jarašienė  

R. Mikalauskienė 

.J. Pėtnyčienė 

 

Įgys teorinių ir praktinių žinių darbui 

su specialiųjų poreikių mokiniais 

 

Metodinės grupės protokolas 

 

Būsimų pirmokų pirminis kalbinių 

įgūdžių tikrinimas 

Birželis J. Pėtnyčienė 

 

Savalaikės pagalbos suteikimas, 

ugdymo perspektyvų numatymas 

Mokinių turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, pirminio 

įvertinimo lapas 

Mokinių kalbinių įgūdžių tikrinimas; 

kalbos kalbėjimo bei komunikacijos 

sutrikimų diagnozavimas, diagnozių 

tikslinimas 

Rugsėjis  J. Pėtnyčienė, 

 

Savalaikės pagalbos suteikimas, 

ugdymo perspektyvų numatymas 

Sudaryti logopedo pratybų 

Ilgalaikiai darbo planai 

Grupių, pogrupių ir individualių 

programų rengimas pagal nustatytus 

mokinių  kalbinius gebėjimus 

Rugsėjis 

 

 

J. Pėtnyčienė 

 

 

Mokomųjų ir korekcinių tikslų 

pasiekimas 

Logopedo pratybų Ilgalaikiai 

darbo planai 
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Mokinių (vaikų) žodyno plėtimas ir 

turtinimas, rišliosios kalbos lavinimas, 

garsų tarimo mokymas 

2014 m. J. Pėtnyčienė 

 

Mokomųjų ir korekcinių tikslų 

pasiekimas 

Logopedo dienynas 

Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos darbe. 

 

2014 m. J. Pėtnyčienė, 

VGK nariai 

Problemų aptarimas ir spredimas 

padės maksimaliai tenkinti mokinių 

ugdymosi poreikius. 

VGK protokolai 

Logopedo dokumentacijos pildymas: 

 logopedo dienynas,  

 kalbos kortelės, 

 logopedo tvarkaraščio sudarymas 

Visus 

metus 

J. Pėtnyčienė Ugdymo proceso analizė ir planavimo 

kokybė 

Dienynas, logopedo pratybų 

tvarkaraštis, kalbos kortelės. 

Dalyvavimas Elektrėnų savivaldybės 

spec. pedagogų ir logopedų metodinio 

ratelio veikloje 

2014 m. J. Pėtnyčienė, 

 

Kvalifikacijos kėlimas Savivaldybės metodinio būrelio 

protokolai 

Dalyvavimas  mokyklos, savivaldybės, 

šalies organizuojamuose kursuose, 

seminaruose, konferencijose 

2014 m. J. Pėtnyčienė, 

 

Kvalifikacijos kėlimas Kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai 

Mokinių tėvų (globėjų), kitų 

bendruomenės narių konsultavimas, 

švietimas kalbos ugdymo klausimais 

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose 

2014 m. J. Pėtnyčienė Ryšių su tėvais tobulėjimas Individualios tėvų konsultacijos 

Mokytojų vakaronė “Susiedai” 

 

 

 

 

 

Lapkritis A. Pačesienė 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė 

J. Pėtnyčienė 

A. Kanapkienė 

L. Čugunovienė 

R. Sendzikienė 

Vakaronė. Prisimins ir pagilins žinias 

apie mūsų Lietuvos regionus 

Metodinės grupės  protokolas 

Veiklos ataskaita už 2014 m. ir naujo Gruodis J. Pėtnyčienė Bus įvertinta veikla ,uždavinių ir Planas 
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plano parengimas 

 

  priemonių įgyvendinimas, parengtas 

veiklos planas 

 

 

UŽDAVINIAI: 

  saugios ir draugiškos aplinkos kūrimas, skatinant bendrą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių veiklą; 

  laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymo(si ) poreikių turintiems mokiniams; 

  skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą; 

  skatinti specialiųjų ugdymo((si ) poreikių turinčių mokinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, informuojant apie vaikų pasiekimus. 

Priemonės Laikas 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės kriterijus Atsiskaitymo forma. Šaltiniai. 

Kur bus informacija 

Susipažinti su naujai atvykusių mokinių 

specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais. 

Rugsėjis J. Pėtnyčienė, Pagal poreikius ir rekomendacijas bus 

teikiama specialioji pagalba. 

Naujai atvykusių mokinių 

dokumentai 

Patikslinti specialiųjų poreikių mokinių 

sąrašą 

Rugsėjis  J. Pėtnyčienė, 

 

Sudaromas naujas mokinių sąrašas 

pagal naujai gaunamus duomenis iš 

kitų ugdymo įstaigų. 

Spec .poreikių mokinių sąrašas 

Suskirstyti specialiųjų poreikių vaikus į  

grupes pagal sutrikimo pobūdį. 

 

Rugsėjis J. Pėtnyčienė, 

 

Pedagoginės pagalbos specialių 

poreikių mokiniams teikimo 

organizavimas 

Spec. poreikių mokinių grupių 

sąrašas 

Sudaryti specialiųjų pratybų grafiką. Rugsėjis J. Pėtnyčienė Pagal nustatytą grafiką mokiniai 

lankys pratybas 

 

Pratybų tvarkaraštis 

Tiesioginis darbas su spec. poreikių 

mokiniais 

2014 m. J. Pėtnyčienė Individualios, grupių ir pogrupių 

pratybos 

Spec. pedagogo dienynas 

Nuolatinis mokinių pasiekimų vertinimas 

ir pažangos aptarimas su pedagogais, 

2014 m. J. Pėtnyčienė Stiprinti mokinių mokymosi 

motyvaciją, sukurti ir išlaikyti 

Nuolatinis mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas 
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mokiniais, tėvais. teigiamus santykius, pabrėžiant vaikų 

laimėjimus ugdomosios veiklos metu. 

su pedagogais, mokiniais, tėvais 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

tėvais 

Pagal 

poreikį 

J. Pėtnyčienė Bendradarbiavimo su tėvais plėtotė Individualios konsultacijos 

Pagalbos ir informacijos teikimas 

mokytojams, ruošiantiems dokumentus 

vaiko gebėjimų įvertinimui PPT. 

 

2014 m. J. Pėtnyčienė Individualios pagalbos teikimas 

mokytojui, konruošiančiam 

dokumentus į PPT. 

VGK protokolai, individualūs 

pokalbiai su mokytojais 

Dalyvauti mokyklos VGK veikloje 2014 m. 

 

J. Pėtnyčienė Problemų aptarimas ir sprendimas 

padės maksimaliai tenkinti mokinių 

ugdymo(si) poreikius. 

VGK protokolai 

Veiklos ataskaita už 2014 m. ir naujo 

plano parengimas 

 

Gruodis 

 

J. Pėtnyčienė 

 

Bus įvertinta veikla, uždavinių ir 

priemonių įgyvendinimas, parengtas 

veiklos planas 

Planas 

 

 

 

 

Specialioji pedagogė, logopedė      Jolanta Pėtnyčienė 
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9 priedas 

 

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 

Tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios 

ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

 

Uždaviniai:  

 nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 

 stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų; 

 padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese. 
 

 

Priemonė 

 

 

Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo forma, kur bus 

informacija 

Mokinių psichologinis švietimas 

 

1. Pranešimai, paskaitėlės, mokiniams 

įvairiomis psichologinio aspekto 

temomis, atsižvelgiant į mokytojų 

Psichologinių klasės poreikių 

apklausos rezultatus, poreikius. 

 

 

2. Emocijų ir elgesio problemų 

turinčių vaikų užimtumas pertraukų 

metu.  

  

  

 

 

 

Sausis-

gruodis 

 

 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai įgis teorinių ir praktinių žinių, 

gebės atskirti kylančius jausmus, 

lengviau išgyventi tam tikras 

situacijas, įgis praktinių gebėjimų, 

kuriuos galės pritaikyti esant tam tikrai 

situacijai. 

 

Bus pastebėti vaikai turintys emocijų 

ir elgesio sunkumų, bendraujama su 

tėvais, sprendžiami sunkumai, 

numatomos bendradarbiavimo 

kryptys. 

 

 

 

Grupinio darbo kortelė 

Klasių dienynai 

 

 

 

 

 

Dokumentai 
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3. „Saugumo mokymai 7-10 metų 

vaikams“. 

 

   

  

 

 

 

4. Klasės valandėlė „Vaikams apie 

psichologus“. 

 

Sausis-

gruodis 

 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė  

 

Vaikai gebės apsisaugoti, apginti save, 

pasitikėti savimi, išmoks veikti 

rizikingose situacijose, stiprins savo 

saugumą: fizinį, emocinį, išmoks 

apsiginti nuo seksualinio ir kito 

pobūdžio smurto, pranešti apie smurtą 

prieš vaiką suaugusiajam. 

 

Vaikai sužinos apie psichologo 

profesiją, geriau supras, kas yra 

psichologas, susipažins su jo darbo 

kabinetu. Žinos, kur galima kreiptis, 

kai reikalinga pagalba. 

 

Grupinio darbo kortelė 

Klasių dienynai  

 

 

 

 

 

 

Grupinio darbo kortelė 

Klasių dienynai  

 

 

Mokytojų psichologinis švietimas 

 

1. Pranešimas - tyrimo rezultatų 

pristatymas „Pirmų klasių mokinių 

prisitaikymą naujoje aplinkoje 

lydintys veiksniai“. 

 

   

 

2. Švietimo pagalbos specialistų 

metodinės informacinės konsultacijos. 

  

  

 

 

 

3. Pokalbiai (konsultacijos) klasių 

mokytojoms aktualiomis temomis, 

 

 

Sausis 

 

 

 

 

 

 

Vieną kartą 

per du 

mėnesius 

 

 

  

 

Sausis- 

gruodis 

 

 

S. Jarašienė 

G. Markevičiūtė 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Mokytojų 

padėjėjos 

 

 

S. Jarašienė 

Klasių vadovai 

 

 

Supažindinta su gautais tyrimo 

rezultatais, esamais prisitaikymo 

naujoje aplinkoje veiksniais, aptarta 

šių mokslo metų pirmų klasių mokinių 

galios ir sunkumai. Numatytos 

pagalbos mokiniui darbo kryptys. 

 

Bus aptartas mokytojų padėjėjų darbas 

su SUP  turinčiais mokiniais, 

pasidalijama darbo patirtimi, išryškinti 

kylantys sunkumai, bei sprendimo 

būdai. Pasidalinta praktine patirtimi, 

seminarų refleksija. 

 

 

Bus aptarta kylantys sunkumai 

 

 

Mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas 

 

 

 

 

 

Metodinės informacinės 

konsultacijos kortelė 

 

 

 

 

 

 

Klasių individualios kortelės 
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situacijų analizavimas, pastabos ir 

pasiūlymai.  

 

 

4. Pranešimai aktualiomis temomis 

atsižvelgiant į Psichologinio poreikio 

apklausos rezultatus.   

 

 

5. Švietimo pagalbos specialistų atvira 

metodinė paskaita „Metodinių 

priemonių taikymas dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais“. 

 

 

6. Popietė „Žolynėlių keliu“. 

 

 

 

 

7. Paskaita – tyrimo rezultatų 

pristatymas „Mamų auklėjimo stiliaus 

stabilumas, asmenybė ir vaikų 

psichikos sveikata“.  

 

 

 

Sausis-

gruodis 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

Rugsėjis 

Mokytojos 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

Mokytojai  

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

Mokytojai  

 

 

 

S. Jarašienė 

pamokų bei pertraukų metu, 

išanalizuotos konkrečios situacijos, 

rasti sprendimo būdai, kurie bus 

koreguojami veiklos eigoje. 

 

Įgis naujų ir praplės turimas teorines ir 

praktines žinias. 

 

 

Įgis praktinių ir teorinių žinių dirbant 

su specialiojo ugdymo poreikių 

turinčiais mokiniais. 

 

 

 

 

Sužinos įvairių žolynų poveikį 

žmogaus organizmui, psichikos 

sveikatos gerinimui. Gebės atpažinti 

žolynus. 

 

Pagilins turimas ir įgis naujų žinių 

vaikų auklėjimo stiliaus ir psichinės 

sveikatos aspektu. 

 

 

 

 

 

Metodinio ratelio protokolas 

 

 

 

Metodinio ratelio protokolas 

 

 

 

 

 

 

Metodinio ratelio protokolas 

 

 

 

 

Psichologų metodinio susitikimo 

protokolas 

Tėvų psichologinis švietimas 

 

1. Pranešimas visuotiniame pirmų 

klasių mokinių tėvų  susirinkime 

„Pirmų klasių mokinių prisitaikymą 

naujoje aplinkoje lydintys veiksniai“. 

 

 

 

Sausis 

 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

 

 

Susipažins su prisitaikymą naujoje 

aplinkoje lydinčiais veiksniais, 

dažniausiai pasitaikančiais sunkumais, 

sąsajomis tarp jų, mokinių galiomis ir 

sunkumais. Suformuluoti 

 

 

Panešimo medžiaga 
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2. Tėvų švietimas pagal 

administracijos ar 

klasės vadovų užsakymą (pranešimai, 

paskaitos, dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose). 

 

3. Dalyvavimas pirmų klasių mokinių 

tėvų susirinkimuose, lankstinukas 

„Švietimo pagalbos specialistai“.

  

  

 

 

4. Gautų tyrimo rezultatų pristatymas 

mamoms, siejant su teoriniu aspektu 

„Mamų auklėjimo stiliaus stabilumas, 

asmenybė ir vaikų psichikos 

sveikata“. 

  

   

 

Pagal 

poreikį

  

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

 

pastebėjimai, bei sunkumų mažinimo 

būdai. 

 

Bus suteikta informacija aktualiomis 

psichologinio aspekto temomis 

 

 

Supažindinti tėvai su mokykloje 

dirbančiais švietimo pagalbos 

specialistais, jų funkcijomis ir 

teikiama pagalba, pateikiti kontaktai 

 

 

Įgis teorinių žinių, bei bus 

supažindintos su atlikto longitiudinio 

tyrimo rezultatais, galės pritaikyti 

gautas žinias su asmenine patirtimi 

 

 

 

 

Parengta informacinė medžiaga 

 

 

 

 

Lankstinukas 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo medžiaga 

 

 

 

  

  

Tiriamasis darbas 

 

1. „ Socialinio statuso klasėje 

nustatymas“.  

 

 

 

 

2. Tyrimas „Pirmų klasių mokinių 

prisitaikymą naujoje aplinkoje 

lydintys veiksniai“. 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

Bus nustatyti klasės narių socialiniai 

statusai klasėje, atsižvelgiant į gautus 

rezultatus sudarytos darbo grupės 

(poros), pagerintas tarpusavio 

bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 

Išryškės dažniausiai pasitaikantys 

vaikų prisitaikymo naujoje aplinkoje 

sunkumai, orientacinis vidurkis, 

 

 

Apibendrinti tyrimo rezultatai, 

pristatymas 

 

 

 

 

Apibendrinti tyrimo rezultatai, 

pristatymas 
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3. „Mokytojų poreikio tyrimas“. 

 

 

 

Gegužė 

 

 

 

S. Jarašienė 

akcentai į ką labiausiai turėtų atkreipti 

dėmesį klasių vadovai ir tėvai. 

 

Išryškės mokytojų poreikiai darbo 

pobūdžio ir aplinkos aspektais. 

 

 

 

Apibendrinti tyrimo rezultatai, 

pristatymas 

Prevencinis darbas 

 

1. Pranešimas „Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus“. 

 

 

 

2. Akcija „Savaitė be patyčių“ 1-4 kl. 

   

 

  

 

 

3.  Pranešimas „Pasaulinę psichikos 

sveikatos dieną“. 

 

 

 

 

 

4. Akcija „Tolerancijos diena“. 

 

 

 

 

Gegužė 

 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė  

 

 

 

 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė 

 

 

Bus akcentuota smurto prieš vaikus 

prevencijos svarba, sužinos smurto 

formas ir jo neigiamas pasekmes. 

Skatinama prevencija. 

 

Išmoks veikti rizikingose situacijose. 

Vaikai žinos, kas yra patyčios, kokių 

formų patyčios būna ir kaip elgtis, jei 

pats patiria tai, ar mato, jog 

tyčiojamasi iš kito 

 

Savęs įsivertinimas, žvilgsnis į savo ir 

aplink supantį pasaulį, kuri turi įtakos 

mūsų psichikos sveikatai. 

Atkreiptas mokinių dėmesys į 

psichikos sveikatos reikšmę, 

skatinamas bendradarbiavimas. 

 

Skatinamas bendradarbiavimas, 

tolerantiškas bendravimas. 

 

 

 

 

Stendas, lankstinukai 

 

 

 

 

Savaitės planas, Direktoriaus 

įsakymas, veiklos nuotraukos 

Programos veiklos aplankas 

(nuotraukos) 

 

 

Informacinė medžiaga 

Stendai 

Nuotraukos 

 

 

 

 

Informacinė medžiaga 

Stendai 

Nuotraukos 
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Individualus darbas 

 

1. Individualus konsultavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal 

poreikį  

 

 

S. Jarašienė 

 

Nustatyti mokinio asmenybės ir 

ugdymosi sunkumai, numatyti 

tiesioginio poveikio būdai, darbas su 

mokiniu taikant psichologinio 

konsultavimo technikas, 

bendradarbiavimas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojais ir 

kitais su mokinio ugdymu susijusiais 

asmenimis, rekomendacijų jiems 

teikimas. Mokinio (vaiko) galių ir 

sunkumų įvertinimas. 

 

 

 

Individuali kliento kortelė 

(konfidencialu) 

Kita veikla 

 

1. Psichologo veiklos plano 

sudarymas 2014 m. 

 

2. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais vaikų dienos centru, vaikų 

globos namais, psichologais, 

Elektrėnų PK ir kt.  

 

3. Mokinių įvertinimų duomenų, 

dokumentų tvarkymas, rekomendacijų ir 

prevencinių programų rengimas, 

ruošimasis konsultacijoms, paskaitoms. 
 

4. Kvalifikacijos kėlimas. 

  

5. Dalyvavimas Vaiko gerovės 

 

 

Sausis 

 

 

Sausis- 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretizuojama, individualizuojama 

psichologo veikla. 

 

Renkama informacija apie tam tikrą 

vaiką, nustatomos darbo kryptys. 

 

 

Dokumentai tvarkomi pagal 

reikalavimus, atrinkta medžiaga bus 

panaudota valandėlių, pamokų, 

pranešimų ar konsultacijų metu. 

 

 

Bus įgyti nauji gebėjimai, 

kompetencijos ir taikoma praktinėje 

 

 

Veiklos planas 

  

 

Dokumentai 

Informacinė medžiaga 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimai 

 

VGK protokolai 
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komisijos veikloje, panešimų 

skaitymas. 

 

6. Dalyvavimas psichologų 

metodiniuose susitikimuose. 

 

7. Įvairios šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos rengimas ir 

viešinimas stende, lankstinuke, 

mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

8. Mokytojų vakaronė „Susiedai“. 

 

 

9. Ataskaita apie psichologo veiklą 

2014 m.   

  

Kartą per 

ketvirtį 

 

 

Sausis-

gruodis 

 

 

 

 

 

 

Lapkritis  

 

 

 

 

 

VGK nariai 

 

 

S. Jarašienė 

Psichologai 

 

S. Jarašienė 

 

 

 

 

S. Jarašienė  

Mokytojos  

 

 

S. Jarašienė 

 

 

veikloje. 

Laiku ir tinkamai pateikta informacija, 

padeda greičiau spęsti problemas. 

 

Atvejų analizė, žinių pagilinimas, 

profesinė refleksija, supervizijos. 

 

Akcentas smurto ir patyčių 

prevencijai, smurto prieš vaikus 

grėsmės, pasekmių reikšmė. Turimų 

žinių pagilinimas, naujų suteikimas. 

 

Prisimins ir pagilins žinias apie 

Lietuvos regionus. 

 

Įsivertinta metinė veikla už 2014 m. 

 

 

 

 

 

Psichologų metodinio susitikimo 

protokolai 

 

Informacijos pateikimo 

medžiaga 

 

 

 

Mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas 

 

 

Ataskaita mokytojų tarybos 

posėdyje 

 

 

Psichologė           Sandra Jarašienė 
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10 priedas 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS DARBO PLANAS 

 

Uždaviniai: 

                  mokyklos bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu; 

                  ugdyti moksleivių poreikį skaityti grožinę literatūrą, plėsti jų socialinę kompetenciją; 

                  komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą visose laikmenose,  atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. 

 

Priemonė 
Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, 

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo forma 

Teminio segtuvo „Apie mus rašo“ 

pildymas nauja 2014 metų medžiaga. 

2014 m. R. Montvilienė Pasidalinti patirtimi Sukaupta teminio segtuvo 

medžiaga. 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Sausio 13 d. M. Kuliešienė 

R. Montvilienė 

Parengtas stendas, kuriame bus 

pateikta informacija apie Lietuvos 

istoriją. Mokiniai susipažins su 

įvykius liudijančia medžiaga 

(skaitys, analizuos, stebės) galės 

pasiruošti klasės valandėlėms-

popietėms. 

Stendas-kampelis. 

Kristijonui Donelaičiui-300.  

2014m. –„Donelaičio metai“. 

2014 m. R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Mokiniai susipažins su K. 

Donelaičio literatūra 

Stendas-kampelis, paroda 

 

Literatūrinė paroda H. K. Andersono 

gimimo dienai paminėti. 

Balandis R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Mokiniai susipažins su H. K. 

Andersono kūryba 

Stendas-kampelis 

 

Tarptautiniai vaikiškos knygos dienai- 

akcija „Rekomenduok draugui knygą“. 

Balandis R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Ugdyti skaitymo įgūdžius, 

mokiniai gebės susirasti reikiamą 

literatūrą 

Nuotraukos, piešiniai, metodinės 

grupės protokolas. 

Teminių parodėlių rengimas. Pagal poreikį R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Savalaikė informacija Įvairūs informaciniai šaltiniai. 

Naujų knygų pristatymas. Pagal situaciją M. Kuliešienė Naujos knygos Mokyklos laikraštukas 

Pirmoji pažintis su biblioteka. Rugsėjis R. Montvilienė 1-ųjų klasių mokiniai bus Informacija mokyklos 
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Integruotos pamokos bibliotekoje 

pirmoms klasėms 

 

 

 

 

supažindinti su elgesio 

bibliotekoje taisyklėmis, gebės 

susirasti reikiamą knygą. 

tinklalapyje. 

 

 

Akcija „Mėgstamiausia knyga mūsų 

mokyklos bibliotekoje“                                

 

Lapkritis-

gruodis 

R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Pasidalinti patirtimi, kaip 

sudominti vaikus skaityti grožinę 

literatūrą. 

Metodinės grupės protokolas 

Individualus pokalbiai su mokiniais apie 

skaitomas knygas, informacijos, 

pagalbos suteikimas renkantis literatūrą 

2014 m. R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

Mokiniai gebės susirasti tinkamą 

literatūrą 

 

 

 

Bibliotekos fondo dokumentacijos 

tvarkymas: 

- naujų knygų, vadovėlių, literatūros 

sisteminimas, inventorizavimas: 

- vadovėlių fondo apskaitos kortelių, 

inventorinių knygų, kitų dokumentų 

pildymas; 

- nurašymo aktų rengimas; 

 - ataskaitų teikimas į respublikinę M. 

Mažvydo biblioteką. 

2014 m. M. Kuliešienė Bibliotekos dokumentai tvarkomi 

pagal vieningus reikalavimus, 

laiku pateikiamos ataskaitos. 

Dokumentai 

Dalyvavimas savivaldybės 

bibliotekininkų metodiniuose 

pasitarimuose 

Pagal ŠPC 

renginių planą 

M. Kuliešienė Gauta informacija bus panaudota 

tiesioginiame darbe 

Metodinio protokolai 

Kopijavimo paslaugų teikimas 

mokytojams 

2014 m. R. Montvilienė 

M. Kuliešienė 

I. Motuzienė 

Suteiktos kopijavimo paslaugos  

Kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

kursuose, seminaruose, literatūros 

studijavimas 

2014 m. R.Montvilienė 

M. Kuliešienė 

I. Motuzienė 

Bus įgyta naujų kompetencijų, 

kurios padės gerinti bibliotekos 

darbą 

Pažymėjimai 

Vadovėlių užsakymas 2014 m. M. Kuliešienė 

I. Motuzienė 

Užtikrintas ugdymo procesas Dokumentai  

 

Bibliotekos vedėja                                                                                                                          Marijona Kuliešienė 
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11  priedas 

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Uždavinys - skleisti mokytojų gerąją darbo patirtį, padėti mokytojams mokytis atskirti esminius dalykus nuo neesminių, priimti bendrus 

sprendimus dėl veiklos tęsimo arba keitimo, apibendrinti nuveiktus darbus. 

 

 

Priemonės Laikas, 

terminas 

Atsakingi vykdytojai, 

partneriai  

 

Rezultatas, sėkmės kriterijus Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose įgytos patirties aptarimas 

metodiniame ratelyje 

 

2014 G. Markevičiūtė 

D. Česonytė 

Mokytojos periodiškai aptars 

kvalifikacijos renginiuose įgytą patirtį 

Metodinės grupės 

protokolai 

Gabių vaikų ugdymo programos ir 

skatinimo tvarkos sudarymas 

 

 

1-4 klasių mokinių dailyraščio 

konkurso rezultatų aptarimas 

 

 

 

 

4-ų klasių matematikos olimpiados 

aptarimas 

 

 

Akcijos „Judėk, sportuok, save ir 

draugą treniruok“ aptarimas 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Markevičiūtė 

D. Česonytė 

 

 

D. Česonytė 

E. Volosevičienė 

 

 

 

 

R. Bliujienė 

 

 

 

E. Volosevičienė 

L. Čugunovienė 

E. Sereikienė 

Gabių vaikų ugdymo programa ir 

skatinimo tvarka. 

Padės geriau atskleisti gabiuosius vaikus 

 

Apibendrins dailiojo rašto konkurso 

rezultatus, pateiks mokytojoms 

rekomendacijas dailiajam raštui ugdyti 

 

 

 

Metodiniai patarimai į ką atkreipti 

dėmesį ruošiant vaikus matematikos 

olimpiadai 

 

Supažindinti mokytojas su naujais ryto 

mankštos pratimai 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas, straipsnis 

spaudoje, mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

nuotraukos 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 
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Projekto „100 dienų mokykloje „ 

aptarimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešinių parodos „Iš močiutės 

skrynios“ aptarimas 

 

 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė  

A. Pačiesienė  

G. Takarauskaitė 

J. Špikienė 

 

 

 

 

D. Česonytė 

V. Rasiukevičienė 

J. Valantavičienė 

R. Girnienė 

 

 

 

 

Ugdysis mokinių kūrybiškumas, lavinsis 

meniniai gabumai. Mokiniai bus 

skatinami bendrauti ir bendradarbiauti. Į 

projektą bus įtraukti tėvai. 

 

 

 

 

 

 

 

Riešinių paroda. Mokyklos 

bendruomenei pristatysime įvairių 

riešinių raštų. 

 

 

 

 

Išleist 

 

 

as stendas „100 akimirkų iš 

mokyklos gyvenimo“. 

Paruošta paroda „Mano 

vardo raidė“. Koncertas 

„100 dienų mokykloje“  

Metodinės grupės 

protokolas.  

Straipsnis spaudoje ir 

internetinėje svetainėje. 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis ir nuotraukos 

spaudoje, mokyklos 

internetinėje svetainėje 

Individualios patirties metodinė sklaida 

IKT panaudojimas ugdymo procese“ 

 

 

Atviros pamokos „Kolega – kolegai“ 

 

 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

2014 m. 

 

 

 

 

 

G. Markevičiūtė 

D. Česonytė 

Mokytojai 

 

G. Markevičiūtė 

Mokytojai 

 

 

 

 

Įtvirtintos IKT naudojimo ugdymo 

procese kompetencijos; pasidalinta 

gerąja darbo patirtimi 

 

Mokytojų mokymasis iš gerosios kolegų 

patirties stiprins lyderystę mokykloje 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolai 

 

 

Metodinės grupės 

protokolai  

Lankymosi sąrašai 

Pamokų stebėjimo 

protokolai (stebėsenos 

segtuvuose) 
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Piešinių konkurso „Mano Lietuva“ 

aptarimas 

 

 

 

Projekto „Gamtos paslaptys“ aptarimas 

 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

A. Cibulskienė  

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

 

I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

 

 

 

 

 

Suorganizuota piešinių paroda. 

Plėsis suvokimas apie savo kraštą. 

Ugdysis mokinių patriotiškumas, 

meniniai gabumai. 

 

Pasidalinti projekto vykdymo gerąja 

patirtimi su kolegėmis 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis internetinėje 

svetainėje 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Švietimo pagalbos specialistų atviros 

metodinės paskaitos pedagogams 

„Metodinių priemonių taikymas 

dirbant su spec. mokiniais“ 

 

Anglų kalbos viktorinos 2-4 klasių 

mokiniams „English is easy and fun“ 

aptarimas 

 

 

Konkurso „Mano draugas – 

kompiuteris“ aptarimas 

 

 

 

Popietės „Velykėlės atvažiavo, 

kiaušinėlių atrideno“ aptarimas 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Pėtnyčienė 

S. Jarašienė 

R. Mikalauskienė 

 

 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

A. Pačiesienė 

 

 

I. Mačionytė 

 

 

 

 

G. Blažonienė 

B. Surdokienė 

Įgys praktinių ir teorinių žinių, dirbant 

su spec. poreikių mokiniais. 

 

 

 

Smagių užduočių pagalba mokiniai 

įsivertins anglų kalbos žinias. Supras, 

kad kalbą mokytis yra smagu ir lengva. 

Gerosios patirties sklaida pedagogams 

 

Surengtas konkursas. Ugdysis 

kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, 

noras dirbti protinį darbą. Lavinsis 

atmintis, mąstymas, pastabumas. 

 

Popietė mokyklos bendruomenei. 

Ugdysis mokinių tautiškumas, puoselės 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Žinutė spaudoje, mokyklos 

internetinėje svetainėje 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis internetinėje 

svetainėje 

 

Metodinės grupės 

protokolas 
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Popietės „Suspurda knygos žodis, 

krusteli dvasia – ir štai aš jau kitur, 

kitame laike...“ aptarimas 

 

Projekto „Vaikų Vėlykėlės“ aptarimas 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

R. Jarockienė 

 

 

 

A. Svioklienė 

R. Jarockienė 

R. Povilavičienė 

 

lietuvių liaudies tradicijas. Ugdysis 

mokinių saviraiška, meniniai gabumai. 

 

 

Praplėstos žinios apie vaikų knygų 

autorius, ugdomos kultūrinės 

kompetencijos 

 

Puoselėjamos tradicijos, gerinami 

mokinių tarpusavio santykiai 

Straipsnis internetinėje 

svetainėje 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis spaudoje 

Pranešimo „Mama – tai Angelas 

Žemėje“ aptarimas 

 

I-IV klasių mokinių lietuvių ir 

matematikos žinių,  gebėjimų patikros 

rezultatų aptarimas 

 

Piešinių konkurso „Gandrus 

pasitinkant“ aptarimas 

Gegužė E. Narakienė 

 

 

G. Markevičiūtė 

 

 

 

A. Svioklienė 

 

Dalijimasis gerąja patirtimi su tėveliais 

ir mokytojais.  

 

Aptarsime rezultatus ir numatysime, 

kokias žinias reikia gilinti 

 

 

Piešinių paroda. Kūrybiškumo 

skatinimas, estetinio skonio sklaida 

Metodinės grupės 

protokolas  

 

Metodinės grupės 

protokolas  

Duomenų suvestinė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Ilgalaikių planų koregavimas, ruošimas 

ir suderinimas 

 

 

Neformalaus ugdymo programų 

sudarymas 

 

Mokslo ir žinių dienos šventės 

aptarimas 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Markevičiūtė 

D. Česonytė 

 

 

A.Pačėsienė 

 

 

A. Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

Bus patobulinti ir parengti ilgalaikiai 

planai 

 

 

Bus aptarti parengti planai, aptartas 

numatytų planų įgyvendinimas 

 

Suorganizuota šventė. Tęsiamos 

mokyklos tradicijos, panaudojant 

teatralizuoto renginio formą 

 

Ilgalaikiai planai. 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis internetinėje 

svetainėje 
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Sportinių varžybų „Mažoji olimpiada“ 

aptarimas 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

A. Pačėsienė 

G. Takarauskaitė 

J. Špikienė  

 

A.Cibulskienė 

I. Mačionytė 

R. Gervienė 

G. Blažonienė 

 

 

 

 

 

Suorganizuotos sportinės varžybos. 

Ugdysis mokinių fiziniai gebėjimai ir 

sveikos gyvensenos įgūdžiai. Mokiniai 

bus skatinami bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis internetinėje 

svetainėje 

 

Individualios patirties metodinės 

sklaidos „IKT panaudojimas ugdymo 

procese“ aptarimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranžinės dienos aptarimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integruotos dienos „O buoliuko šonas 

skaisčiai raudonas“ aptarimas 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Stašaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Česonytė 

V. Rasiukevičienė 

J. Valantavičienė 

R. Girnienė 

 

 

 

 

 

 

 I. Stašaitienė 

E. Narakienė 

Įtvirtintos mokytojų IKT naudojimo 

pamokosr kompetencijos, pasidalinta 

gerąja patirtimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorganizuota šventė. Žaisdami. 

dainuodami, piešdami įvairias daržoves, 

vaisius, mindami mįsles, įgys žinių apie 

sveikos mitybos naudą. 

Virdami moliūgų sriubą su mamomis ir 

močiutėmis, pajus moliūgo skonį, 

sužinos moliūgo teigiamas savybes. 

Pasidalinsime patirtimi su kolegėmis, 

kaip išvirti moliūgų sriubą lauke. 

 

Pasidalinti su kolegėmis integruoto 

ugdymo dienos pravedimo gerąja 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Straipsnis, nuotraukos 

spaudoje, internetinėje 

svetainėje 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 
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Popietės mokytojoms „Žolynėlių 

keliu...“ aptarimas 

 

 

 

 

 

 

Integruotos Sveikuolių dienos 

aptarimas 

 

 

 

 

Spalis 

 

S. Norvilienė 

R. Bliujienė 

E. Sereikienė 

 

A. Pačiesienė 

S. Jarošienė 

R. Mikalauskienė 

J. Pėtnyčienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

L. Čugunovienė 

 

J. Baranovienė 

A. Levickienė 

B. Surdokienė 

E. Volosevičienė 

patirtimi. 

 

 

 

Sužinos įvairių žolynų poveikį žmogaus 

organizmui, psichinės sveikatos 

gerinimui. Gebės atpažinti žolynus. 

 

 

 

 

 

Pasidalinsime su 4 klasių mokytojomis 

gerąja patirtimi kaip organizuoti ir 

pravesti integruotą „Sveikuolių dieną“. 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Žinutė internetinėje 

svetainėje 

 

 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

Mokytojų vakaronės aptarimas 

 

Lapkritis A. Pačiesienė 

S. Jarošienė 

R. Mikalauskienė 

J. Pėtnyčienė 

A. Kanapkienė 

R. Sendzikienė 

L. Čugunovienė  

Prisimins ir pagilins žinias apie mūsų 

Lietuvos regionus. 

Metodinės grupės 

protokolas 

I-IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir 

matematikos žinių, gebėjimų patikros 

rezultatų aptarimas 

 

Karpinių konkurso „Snaigės, kaip 

pasakos tavo dienų...“ aptarimas 

 

Ataskaita apie metodinės grupės veiklą 

2014 metais 

Gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Markevičiūtė 

Klasių vadovai 

 

 

A. Svioklienė 

Aptarsime rezultatus ir numatysime, 

kokias žinias reikia gilinti 

 

 

Paroda bibliotekoje. Kūrybiškumo 

skatinimas, estetinio skonio ugdymas  

 

Bus apibendrinta metodinio ratelio 

veikla: kaip pavyko įgyvendinti iškeltus 

Metodinės grupės 

protokolas, patikros 

rezultatų suvestinės 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

Metodinės grupės 

protokolas 
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Metodinės grupės veiklos plano 2014 

metams sudarymas 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis 

uždavinius, su kokiomis problemomis 

susidūrėme 

 

 

Bus sudaryta metodinė veiklos 

programa 

Vaizdinių didaktinių priemonių 

pristatymas ir aprobavimas 

2014 m. A. Cibulskienė 

V. Rasiukevičienė 

R. Girnienė 

J. Valantavičienė 

I. Stašaitienė 

Mokytojos pristatys parengtas 

priemones. Parengtos kompiuterinės 

priemonės bus susistemintos ir 

naudojamos kitų mokytojų pamokose 

Metodinės grupės 

protokolas, metodinių 

priemonių duomenų bazė 

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė         Daiva Česonytė 
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12 priedas 

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS 

 

Uždavinys – atlikti „Pagalbos mokiniui“ srities veiklos rodiklio „Gabių vaikų ugdymas“, ir  „Ugdymas ir mokymasis“ srities veiklos rodiklio 

„Mokėjimas mokytis“ giluminį auditą. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 
Laikas, 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo forma. 

Šaltiniai, kur bus 

informacija 

 

1. Klausimynų (anketų) mokiniams ir mokinių 

tėvams sudarymas 

Sausis MVKĮ grupė Parengtos išsamios ir 

informatyvios anketos 

mokiniams ir mokinių 

tėvams 

Anketos 

2. Anketų pildymas, duomenų suvedimas ir analizė. 

Esamos padėties mokykloje įvertinimas 

Vasaris MVKĮ grupė, 

mokiniai, mokinių 

tėvai 

Įvertinta esama padėtis 

mokykloje 

Anketos, išvados 

3. Duomenų pristatymas mokyklos bendruomenei Balandis MVKĮ grupė Supažindinta mokyklos 

bendruomenė, įvardinta 

situacija ir priimti 

tolimesni nutarimai 

Metodinio ratelio 

protokolas 

4. Pasirengimas plačiajam auditui. Platusis auditas. 

Plačiojo audito rezultatų apibendrinimas ir 

mokyklos bendruomenės supažindinimas su 

išvadomis. 

Spalis- 

Lapkritis 

MVKĮ grupė, 

mokytojai 

Įvertinta esama padėtis 

mokykloje, nustatyti 

mokyklos veiklos 

pranašumai ir trūkumai 

Audito lentelės, audito 

medžiaga 

 

 

5. Darbo grupės ataskaita už 2013 m., plano 2014 m. 

rengimas 

Gruodis MVKĮ grupė Įsivertinta darbo grupės 

veikla, parengtas planas 

Planas 

6.  Kvalifikacijos kėlimas 2014 m. A. Pačėsienė Įsivertinimo  rezultatų 

panaudojimas 

Kvalifikacijos 

pažymėjimas 

 

MVKĮ grupės pirmininkė                                                                                                                                                                    Angelė Pačėsienė 
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13 priedas 

   

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKLOS PLANAS 

       

Tikslas - suteikti žinių, formuoti įgūdžius ir nuostatas, kurios skatintu sveikos gyvensenos praktiką ir teiktų naudą moksleiviams, jų 

šeimoms ir bendruomenei. 

 

Nr. Funkcija Priemonės pavadinimas 
Įvykdymo 

 laikas 
Kriterijaus pavadinimas 

1. 

 

Sveikatinimo veiklos metodinių 

konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas 

bei metodinės ir informacinės medžiagos 

mokinių sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais kaupimas 

1.1. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas 

mokytojams, vaikams ir jų tėvams. 
Nuolat  

Konsultacijų skaičius 

Konsultuotų asmenų skaičius 

1.2. Dalyvauti tarybos, mokyklos administracijos, tėvų, 

mokinių susirinkimuose ir pateikti informaciją apie 

problemas susijusias su mokinių sveikatos išsaugojimu. 

Pagal poreikį 

Pateiktų informacijų skaičius            

Susirinkimų skaičius, 

kuriuose dalyvauta 

2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais teikimas ir šios 

informacijos sklaida (mokyklos stenduose, 

renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos 

bendruomenei; 

2.1. Inicijuoti stendo, skirto sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais įrengimą 

 

Nuolat 

 

Įrengtų stendų skaičius 

 

2.2. Parengti ir publikuoti stendinę medžiagą, skirtą 

Pasaulio sveikatos dienų pažymėjimui 

 

Pagal JT, PSO ir 

LRV skelbiamų 

atmintinų dienų 

grafiką 

Stendų skaičius 

2.3. Organizuoti renginius mokytojams, mokiniams ir jų 

tėvams, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo  

klausimais. 

- Viktorina „Augu sveikas“ 

 

 

 

 

Renginių ir dalyvių skaičius   
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- Tarptautinė miego diena 

 

- Savaitė be patyčių 

 

Pamokėlę „Rūkai save žudai“ 4 kl. 

Plakatų konkursas „Rūkymas žala“ 1-4 kl. 

 

- Akcija „Ar pirmoko kuprinė sunki? 

 

- Paskaita „ Dantukų ABC“ 

- Pasaulinė psichikos sveikatos diena 

 

- Europos sveikos mitybos diena 

- Tarptautinė tolerancijos diena 

 

Kiti renginiai organizuojami visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto 

 

Vasaris 

 

Kovas  

 

Kovas 

 

Gegužis  

Gegužis 

 

Rugsėjis 

 

 Spalis 

Spalis 

 

Lapkritis 

Lapkritis 

 

Pagal poreikį 

 

 

3.  Pagalba mokiniams ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; 

3.1. Teikti individualias konsultacijas dėl sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių: mokiniams tėvams, 

mokytojams Pagal poreikį   
Konsultacijų skaičius  

Konsultuotų asmenų skaičius 

 

3.2. Atlikti mokinių asmens higienos patikrą   

 

Po kiekvienų 

atostogų arba 

gavus informaciją 

Atliktų patikrų skaičius                

Patikrintų mokinių skaičius 

4. Dalyvavimas organizuojant mokinių 

maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką 

mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių 

formavimą; 

4.1. Prižiūrėti, kad mokinių maitinimas būtų 

organizuojamas pagal patvirtintus ir suderintus 

valgiaraščius, ir, esant neatitikimų, nedelsiant informuoti 

apie tai  mokyklos direktorių. 

 

 

Kartą per savaitę 

 

Nustatytų neatitikimų 

skaičius        
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4.2. Remiantis vaikų sveikatos pažymėjimuose pateiktomis 

išvadomis ir rekomendacijomis iki rugsėjo 20 d. sudaryti ir 

pateikti mokyklos direktoriui tvirtinti sąrašą mokinių, 

kuriems reikalingas tausojantis maitinimas. 

Rugsėjis  

Sudarytų ir mokyklos 

vadovams pateiktų tvirtinti 

sąrašų skaičius 

4.3. Konsultuoti asmenis, atsakingus už mokinių maitinimo 

organizavimą, sveikos mitybos klausimais. 

 1-2 kartus per 

metus  
Konsultacijų skaičius    

5.  Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės 

sveikatos priežiūros teisės aktų 

reikalavimams vertinimas, dalyvavimas 

nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos 

bei sąlygų gerinimo klausimus; 

 Įvertinti mokyklos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų reikalavimams ir apibendrintą 

informaciją registruoti 

Sausis, rugpjūtis 

ir pagal poreikį  
Atliktų vertinimų skaičius    

6.  Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl 

reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų 

ir nelaimingų atsitikimų prevenciją 

mokykloje, teikimas; 

 Vykdyti traumų įvykstančių ugdymo proceso metu bei 

pakeliui į mokyklą ir iš jos, registraciją. (duomenis pateikti 

iki birželio mėn.) 

Pagal poreikį 
Užregistruotų traumų 

skaičius 

7. Pagalba kūno kultūros mokytojams 

komplektuojant fizinio ugdymo grupes, 

informacijos dėl mokinių galimybės 

dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno 

kultūros mokytojams; 

7.1. Sudaryti fizinio pajėgumo grupių sąrašus ir pateikti 

juos raštu kūno kultūros mokytojui 
 Iki spalio 15 d. 

Sudarytų ir pateiktų sąrašų 

skaičius 

7.2. Informuoti mokytojus raštu apie mokinių galimybę 

dalyvauti sporto varžybose, remiantis jų sveikatos 

pažymomis. 

Iki spalio 15 d. 
Pateiktų raštu informacijų 

skaičius 

8.  Informacijos apie kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius patikrinimus 

kaupimas, informacijos apibendrinimas bei 

ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo 

metų pradžioje) pateikimas mokyklos 

bendruomenei bei kitoms institucijoms 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.1.  Iki rugsėjo 15 d. surinkti informaciją apie mokinių 

sveikatą 

 

 

Rugsėjis 

Pristatytų/nepristatytų 

sveikatos pažymų skaičius    

Mokinių skaičius mokykloje  

8.2. Išanalizuoti ir pateikti mokyklos bendruomenei 

informaciją apie mokinių sveikatą. 
Lapkritis 

Išanalizuota ir pateikta 

mokyklos bendruomenei 

informacija 
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9.3. Duomenų apie mokinių sveikatą pateikimas  

visuomenės sveikatos centrui 
 Iki sausio 1 d. Pateikti duomenys 

9.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistų rekomendacijų dėl mokinių 

sveikatos pateikimas klasės auklėtojui 

(mokytojams) bei šių rekomendacijų 

įgyvendinimo priežiūra mokykloje 

9.1. Informuoti mokytojus (klasių auklėtojus) ir tėvus apie 

vaikų profilaktinių patikrinimų rezultatus 
 Lapkritis Teiktų informacijų skaičius 

9.2. Teikti rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės 

auklėtojams 
Pagal poreikį 

Teiktų rekomendacijų 

skaičius 

10. 

Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių  

Atlikti vaikų mitybos įpročių vertinimas Sausis - vasaris 
Tyrimo rezultatų pristatymas 

tėvų susirinkimuose 

Atlikti alkoholio, tabako vartojimo paplitimo tyrimą 

mokykloje 1-4 kl. 
 Kovas -Balandis Tyrimo rezultatai 

11. Prevencinis darbas komandoje 
Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, 

sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines 

problemas; 

Pagal poreikį 
Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių, skaičius 

12. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir 

koordinavimas. 12.1. Teikti Pirmąją medicininę pagalbą įvykus 

nelaimingam atsitikimui 
Pagal poreikį 

Asmenų, kuriems buvo 

suteikta pirmoji pagalba, 

skaičius 

12.2. Sukomplektuoti pirmos med. pagalbos rinkinius 

mokykloje,  sveikatos kabinete ir kitose mokyklos 

administracijos nustatytose vietose, vykdyti jų naudojimosi 

priežiūrą. 

 

2 kartus per metus 

(Rugsėjo ir 

vasario mėn.) 

Sukomplektuotų vaistinėlių 

skaičius 

12.3. Prižiūrėti, kad mokytojai išklausytų pirmos medicinos 

pagalbos, sveikatos žinių kursus. Informuoti administraciją 

apie nustatytus neatitikimus 

Rugsėjis 

Asmenų išklausiusiu kursus 

skaičius 

 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė      Ramutė Mikalauskienė 
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14 priedas 

 

ŪKINĖ-FINANSINĖ VEIKLA 

 

Uždavinys – gerinti mokyklos materialinę bazę. 

 

Priemonės Ištekliai Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai, 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo 

forma. Šaltiniai, 

kur bus 

informacija. 

Pastabos 

Sportinio inventoriaus įsigijimas MK lėšos, 

skirtos 

priemonėms 

Rugsėjis- 

gruodis 

Direktorius  Gerės ugdymo 

kokybė 

Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 

 

Ugdymo priemonių įsigijimas PU 

grupei Gilučių skyriuje 

Ugdymo lėšos  Rugsėjis-

gruodis 

Direktorius PUG vaikų 

ugdymo(si) kokybė 

Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 

 

Atnaujinti bibliotekos fondą: 

vadovėlių ir metodinių priemonių 

papildymas 

MK lėšos, 

skirtos 

vadovėliams ir 

priemonėms 

Birželis-

rugsėjis 

Direktorius, 

bibliotekininkas 

Vadovėlių, 

metodinių priemonių, 

ugdymo priemonės 

ugdymo gerinimui 

Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 

 

Sutvarkyti lauko žaidimų aikštelės 

dangą  

Kreiptis į 

savivaldybę 

dėl lėšų 

skyrimo 

Sausis-

rugsėjis 

Direktorius  Aplinka atitinka 

higienos 

reikalavimus 

Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 

 

Klasės remontas Rėmėjų lėšos Birželis-

rugpjūtis 

Direktorius Aplinka atitinka 

higienos 

reikalavimus 

Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 

 

Koridorių prie klasių, galerijų sienų 

remontas 

SB lėšos 

Rėmėjų lėšos 

Balandis-

rugpjūtis 

Direktorius Aplinka atitinka 

higienos 

reikalavimus 

Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 

 

Elektroninio dienyno diegimas MK lėšos 2014 m. Direktorius 

IKT 

specialistas  

Įdiegtas dienynas Biudžeto ataskaita 

Vadovo ataskaita 
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Priemonės Ištekliai Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai, 

partneriai 

Rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo 

forma. Šaltiniai, 

kur bus 

informacija. 

Pastabos 

Mokyklos aplinkos tvarkymas Rėmėjų lėšos Balandis-

rugpjūtis 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Vaikų ugdymas 

kuriant gražią 

aplinką 

Nuotraukos, 

Informacijos 

šaltiniai 

 

 

 

 

Direktorė          Virginija Stanislovaitienė 

 

 

 

 

_________________________________ 
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Programą parengė 2013 m. spalio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V – 38 „Dėl darbo grupės 

metinės veiklos programos 2014 metams rengimui sudarymo“ sudaryta darbo grupė: 

 

Pirmininkė –  Genė Markevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

Nariai: Jolanta Baranovienė, mokytoja, 

Aušra Kanapkienė, mokytoja, 

Snieguolė Norvilienė, mokytoja, 

Vida Rasiukevičienė, mokytoja, 

Aušra Cibulskienė, mokytoja. 

 

________________________________ 


