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I. ĮVADAS.

1.  2021  metų  veiklos  planas  parengtas  atsižvelgus  į  2020  metų  veiklos  plano
įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, mokyklos strateginį 2020 –
2023 metų  planą, į Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategiją, Geros mokyklos koncepciją.

2. Planą įgyvendins Šiaulių „Dermės“ mokyklos administracija,  pedagoginiai ir kiti
pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai
(globėjai/rūpintojai).

3. Planą rengė mokyklos  direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

II. MOKYKLOS VIZIJA

4.  Šiuolaikiška,  atvira,  lanksti  ugdymo  institucija,  suteikianti  pagrindus  tęstiniam
mokymuisi,  mokanti  gyventi  kaitos  sąlygomis,  kurianti  saugią  aplinką.  Mokykla  puoselėja
kūrybiškumą,  tradiciją,  toleranciją,  pilietiškumą,  ugdo išsilavinusią,  kultūringą,  socialiai  aktyvią
asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.

III. MOKYKLOS MISIJA

5. Šiaulių „Dermės“ mokyklos, kaip ugdymo institucijos,  paskirtis teikti  kokybišką
ikimokyklinį,  priešmokyklinį,  pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, skatinti  harmoningos asmenybės
augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Mokykla iš
kitų  respublikos  mokyklų  išsiskiria,  nes  suteikia  itin  kvalifikuotą  švietimo  pagalbą  mokiniams,
turintiems didelių specialiųjų poreikių.

IV. INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ

IV.1. VYKDOMOS PROGRAMOS

6. Vaikai/mokiniai ugdomi pagal:
6.1. ikimokyklinio ugdymo programą;
6.2. priešmokyklinio ugdymo programą;
6.3. pradinio ugdymo programą;
6.4. pagrindinio ugdymo programą.

IV.2. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS
7. Mokomi:

Mokslo
metai

Ikimokyklini
o ir priešmok.

ugdymo
vaikų/mokini

ų skaičius

P-4 klasių
mokinių
skaičius

5-10 klasių
mokinių
skaičius

Iš viso
mokinių

Iš viso klasių
komplektų

skaičius

Iš viso
ugdytinių

2018-
2019

57 120 91 211 20 268

2019-
2020

50 139 88 227 21 277

2020-
2021

48 147 86 233 21 281
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IV.3. PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

8. Dirba:
Pedagoginių darbuotojų skaičius, kvalifikacija 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 4 3 -
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas 5 5 5
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 
metodininkas 

5 5 5

Logopedas 3 2 1
Vyresnysis logopedas 3 4 2
Logopedas metodininkas 1 1 1
Vyresnysis specialusis pedagogas - - 1
Dalyko mokytojas - - 2
Dalyko vyresnysis mokytojas - - 1

Pradinio ugdymo mokytojų MG
Mokytojas 4 3 2
Vyresnysis mokytojas 8 9 8
Mokytojas metodininkas 2 3 2

Dalykų mokytojų MG
Mokytojas 10 5 5
Vyresnysis mokytojas 7 7 9
Mokytojas metodininkas 4 5 5

Auklėtojų MG
Auklėtojas 15 10 8
Vyresnysis auklėtojas 19 15 14
Auklėtojas metodininkas 2 2 2
Edukologijos studijų studentas - - 1

Švietimo pagalbos specialistų MG
Vyresnysis specialusis pedagogas - - 1
Specialusis pedagogas metodininkas 2 2 2
Logopedas 1 4 4
Vyresnysis logopedas 6 9 5
Logopedas metodininkas 6 4 3
Logopedas ekspertas 1 1 1
Vyresnysis surdopedagogas 1 1 1
Socialinis pedagogas 1 1 1
Psichologas 1 1 2

V. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2020 METAIS

9.  1  tikslo  -  BENDRADARBIAUJANT  SIEKTI  KIEKVIENO  MOKINIO
BRANDOS IR INDIVIDUALIAS MOKINIO GALIMYBES ATITINKANČIOS PAŽANGOS –
įgyvendinimas (įgyvendinta):

9.1.  100 proc.  mokinių buvo parengtas pasiekimų ir  pažangos gerinimo priemonių
planas; 95 proc. mokytojų taikė efektyvias kompleksines kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų
gerinimo  (pažangos  diagnozavimo  ir  pagalbos  mokiniui)  priemones,  kurios  buvo  išanalizuotos
mokytojų tarybos posėdžio metu;
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9.2. į kompleksinio (mokytojo ir mokyklos lygmens) individualios mokinio pažangos
ir pasiekimų gerinimo priemonių plano rengimą ir analizę įsitraukė 100 proc. mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų, 100 proc. mokinių ir 90 proc. tėvų (globėjų/rūpintojų); 

9.3.  2 kartus per metus  organizuotose diskusijose metodinių grupių posėdžių metu
išanalizuota,  kaip  ugdymo  procese  įgyvendinamas  diferencijavimas  ir  individualizavimas,  kokį
poveikį teikia pasiekimams ir mokinio pažangai; 

9.4. išanalizavus „Mokinio pasiekimų gerinimo planą“, nustatytas 100 proc. mokinių
pasiekimų  gerėjimas;  90  proc.  mokinių  geba  vertinti  ir  apibūdinti  savo  elgesį,  emocijas  ir
socialinius įgūdžius; 

9.5. mokytojų tarybos posėdyje pateiktas kiekvieno mokinio ūgties pokyčių vertinimas
ir analizė, nustatyta, kokius gebėjimus, žinias, supratimą bei nuostatas yra įgiję mokiniai, nustatytas
jų socialinių emocinių kompetencijų lygis; 

9.6.  teiktos  rekomendacijos  tėvams  (globėjams/rūpintojams)  dėl  vaiko  pažangos
stebėjimo ir pagalbos teikimo bei SEK ugdymo;

9.7. organizuotos STEAM veiklos:
9.7.1. pamokos – 16 pamokų, kuriose dalyvavo 100 proc. pradinio ugdymo mokinių, 2

pamokos, kuriose dalyvavo 22 proc. pagrindinio ugdymo mokinių;
9.7.2. projektai - 6 projektai, kuriuose dalyvavo 48,9 proc. pradinio ugdymo mokinių,

1 projektas, kuriame dalyvavo 45.3 proc. pagrindinio ugdymo mokinių;
9.7.3. kita veikla (edukaciniai užsiėmimai, kūrybiniai darbai ir kt.) – 21 užsiėmimas,

kuriame dalyvavo 100 proc.  pradinio ugdymo mokinių,  neformaliojo švietimo programos, kurių
užsiėmimuose dalyvauja 82,4 proc. P–10 klasių mokinių;

9.8.  organizuotos  1779 integruotos  pamokos,  jose dalyvavo 100 proc.  P–10 klasių
mokinių;

9.9.  bendradarbiaujant  savivaldos  grandims  buvo  organizuoti  4  atvirų  durų  dienų
renginiai,  kuriuose dalyvavo 78 proc.  tėvų (globėjų/rūpintojų);  70 proc.  tėvų (globėjų/rūpintojų)
dalyvavo  klasių  vadovų/auklėtojų  inicijuotuose  susirinkimuose  (įskaičiuojant  ir  nuotolinius
susirinkimus); ištirtas tėvų (globėjų/rūpintojų) požiūris į neformalųjį švietimą, rezultatai išanalizuoti
ir  pateikti  mokytojų  tarybos  posėdžio  metu  (atlikus  tyrimą  „Ugdymas  karjerai  mokykloje“,
įvertintos  mokinių  dalyvavimo  neformaliojo  švietimo  veiklose  galimybės,  aptartos  įgytos
kompetencijos); 

9.10. 100 proc. mokinių parengti karjeros ugdymo planai; 
9.11. organizuotos karjeros ugdymo veiklos:
9.11.1. 11 atvirų pamokų, kurių metu buvo ugdomos karjeros kompetencijos;
9.11.2. profesinis veiklinimas: 5,4 proc. 1–4 klasių mokinių aplankė 2 miesto įstaigas,

22 proc.  5–10 klasių  mokinių  dalyvavo patyriminio  ugdymo edukacinėje  veikloje  Šiaulių  PRC
Mechanikos  skyriuje,  19,8  proc.  dalyvavo  patyriminio  ugdymo  edukacinėje  veikloje  Kauno
taikomosios  dailės  mokykloje,  mokiniai  susipažino  su  baldžiaus,  fotografo,  interjero
apipavidalintojo, vizualinės reklamos gamintojų mokymo programomis;

9.11.3. socialinė – pilietinė veikla - dalyvavo 100 proc. 5–10 klasių mokinių; 
9.11.4. pilietinės akcijos - P–4 klasių 15,6 proc. mokinių dalyvavo 2 akcijose, 5–10

klasių 68,6 proc. mokinių dalyvavo 4 akcijose;
9.11.5. savanorystė - dalyvavo 9,5 proc. P–4 klasių mokinių ir 20,9 proc. 5–10 klasių

mokinių;
9.12. P–4 klasių mokiniai dalyvavo vaikų ankstyvosios prevencijos programose „Zipio

draugai“  (100 proc.  Pa,  Pb  klasių  mokinių),  „Obuolio  draugai“  (19  proc.  1-2  klasių  mokinių),
„Įveikiame kartu“ (100 proc. 3a, 3b klasių mokinių);

9.13. įvykdytas „Mokinių sveikatos priežiūros organizavimo veiklos planas 2020 m.“
(organizuota 10 mokymų, kuriuose dalyvavo 100 proc. P–10 klasių mokinių); 

9.14. vykdoma Šiaulių „Dermės“ mokyklos sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai
ugdymo programa (turinys formaliojo ugdymo dalykuose).
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10. 2 tikslo – FORMUOTI AKTYVIĄ, PARTNERYSTE IR LYDERYSTE GRĮSTĄ,
MOKYKLOS BENDRUOMENĘ – įgyvendinimas (įgyvendinta):

10.1.  gerinant  mokyklos  tinklaveiką,  įgyvendintas  IT  duomenų  apsaugos  poveikio
vertinimas, mokyklos interneto tinklalapis parengtas BDAR,ui; 

10.2.  73  proc.  mokinių  išmoko  atsakingai  elgtis  el.  erdvėje,  sužinojo  internete
slypinčius pavojus nepilnamečiams;

10.3. 97 proc. mokytojų kėlė skaitmeninio raštingumo kompetenciją, dalyvaudami 4
seminaruose – mokymuose;

10.4.  43.3  proc.  mokytojų  dalyvauja  projektinėje  veikloje  apie  EDUKA  –
skaitmeninės mokymosi aplinkos - naudojimą formaliajame ugdyme; 

10.5.  pamokų  organizavimui,  bendruomenės  komunikacijai  (pokalbiams,  vaizdo
susitikimams, korespondencijai),  turinio kūrimui ir dalinimuisi  informacija naudojama Microsoft
Office 365 internetinė platforma; prisijungus joje galima rasti integruotas taikomąsias programas –
OneDrive, Outlook, OneNote, Teams, Word, Excel,  Powerpoint, Sway, Forms ir kt.; kiekvienam
mokyklos mokiniui ir  pedagoginiam personalui  (administracijai,  mokytojams,  švietimo pagalbos
specialistams) yra sukurtos MS Office 365 paskyros, prisijungimo vardai ir slaptažodžiai;

10.6. organizuota:
10.6.1.  lietuvių  (gimtosios)  kalbos  olimpiada  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų

poreikių 5-8 klasių mokiniams; laimėtos I, II, III vietos;
10.6.2.  informacinės  pertraukos  1  kartą  per  mėnesį  -  teiktos  žinios  apie  mokinių

asmeninius ir mokyklos pasiekimus, pažangą, suteikta informacija aktualiais klausimais;
10.6.3. tarptautinė dailės ir meninių dirbinių paroda - konkursas “Sparnai. Nuo vėjo

malūnų, iki...“, kurio metu buvo skatinamas respublikos ir užsienio šalių specialiojo ugdymo įstaigų
bendradarbiavimas ugdant mokinių kūrybiškumą, populiarinant jų kūrybą, suteikiant mokiniams ir
mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis;

10.6.4. veiklos su socialiniais partneriais:
10.6.4.1. švietimo įstaiga (mokykla, lopšelis-darželis, centras) - 6 įstaigos - 11 veiklų;
10.6.4.2. mokslo įstaiga (universitetas, kolegija) - 1 įstaiga - 4 veiklos;
10.6.4.3. sporto įstaiga, organizacija - 2 įstaigos - 2 veiklos;
10.6.4.4.  sveikatos įstaiga (ligoninė, ambulatorija, sveikatos biuras), organizacija - 2

įstaigos - 5 veiklos;
10.6.4.5. kultūros įstaiga (centras, biblioteka, muziejus, galerija, teatras), organizacija

- 13 įstaigų - 52 veiklos;
10.6.4.6. kitos organizacijos - 2 įstaigos4 veiklos;
11. sudarytos 4 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais;
12.  skatinant  pageidaujamą  mokinių  elgesį,  organizuotos  7  neformaliojo  švietimo

veiklos; 
13. įgyvendinta tėvų (globėjų/rūpintojų) pozityvios tėvystės skatinimo programa P–10

klasių  mokinių  tėvams  (globėjams/rūpintojams); socialiniame  tinkle  „Facebook“  sukurta  uždara
grupė „Šiaulių „Dermės“ mokyklos tėvai (globėjai/rūpintojai)“, kurią sudaro 50 narių; socialiniame
tinkle  pateikti  35  įrašai  su  naudinga  informacija  vaiko  pažinimo,  tinkamo  elgesio  skatinimo,
pozityvios tėvystės temomis.

13.1. Įgyvendintos pozityvios tėvystės skatinimo programos stiprybės ir silpnybės.
Stiprybės Silpnybės

1.  Aktyvesnis  tėvų  (globėjų/rūpintojų),
gyvenančių  kituose  Lietuvos  rajonuose,
įsitraukimas.

1.  Maža  kontaktinių  susitikimų  su  mokinių
tėvais (globėjais/rūpintojais).

2.  80  proc.  virtualios  grupės  narių  peržiūri  ir
sureaguoja į pateiktus įrašus.

2.  Mokinių  tėvai  (globėjai/rūpintojai)  nenoriai
teikia  grįžtamąjį  ryšį,  dalinasi  gerąja  patirtimi
virtualioje erdvėje.

3.  Internetinėje  erdvėje  gausu  tikslingos, 3.  Ne  visi  tėvai  (globėjai/rūpintojai)  nori,  turi
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konkrečios  ir  struktūruotos  informacijos
pozityvios tėvystės temomis.

galimybių ir įgūdžių dalyvauti socialinio tinklo
grupės veikloje.

4.  Informacija  mokinių  tėvus
(globėjus/rūpintojus)  pasiekia  greičiau  ir
efektyviau.

–

V.1. ŠVIETIMO PAGALBA

14. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo: prevencinį darbą mokykloje,
kompleksinės  švietimo  pagalbos  teikimą,  siekė  užtikrinti  saugią  ir  palankią  mokinio  ugdymui
aplinką, sudarė prielaidas pozityviai mokinių socializacijai ir pilietinei brandai. 
        15. Organizuota 12 VGK posėdžių, kuriuose buvo aptarta:

15.1.  mokinių,  ugdomų  pagal  pritaikytas  ir  individualizuotas  programas,  sąrašai,
teikiamos rekomendacijos mokiniams, tėvams (globėjams/rūpintojams), pedagogams; 

15.2.  būdai,  kaip  gerinti  mokyklos  ugdymo(si)  aplinką,  mikroklimatą,  mokinių
saugumą, kaip efektyviau tenkinti mokinių individualius,  specialiuosius ugdymosi poreikius;

15.3. mokinių ugdymosi pasiekimai ir sunkumai; 
15.4.  rekomendacijos,  siūlymai  dėl  pakartotino  vertinimo PPT (analizuoti  mokinių

ugdymosi sunkumai, pasiekimai); 
15.5.  parengiamųjų,  penktųjų  klasių  mokinių  adaptacija  (dalyvavo  15.4  proc. tėvų

(globėjų/rūpintojų);
15.6. mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastys;
15.7. konkretaus mokinio problemos;

      16. VGK iniciavo 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą, pritaikė užduotis
specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turintiems  mokiniams,  analizavo  užduočių  atlikimo  rezultatus,
pateikė rekomendacijas. 
          17. Vaiko gerovės komisija aptarė mokytojų parengtas pritaikytas ir individualizuotas
Bendrąsias  ugdymo  programas;  pagal  individualizuotas  ugdymo  programas  buvo  ugdoma  13
mokinių,  pagal  pritaikytas  programas  -  125  mokiniai;  mokykloje  ugdomi  įvairių  specialiųjų
ugdymosi poreikių grupių mokiniai: nežymus intelekto sutrikimas – 13, kochleariniai implantai – 2,
lėtiniai  neurologiniai  sutrikimai  –  7,  įvairiapusis  raidos  sutrikimas  –  2,  bendrieji  mokymosi
sutrikimai  –  42,  skaitymo  sutrikimai  –  33,  rašymo  sutrikimai  –  33,  matematikos  mokymosi
sutrikimai – 26, dėmesio sutrikimai – 41, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai – 24, elgesio sutrikimai –
4, emocijų sutrikimai – 19, kalbėjimo ir kalbos sutrikimai - 216, kompleksinis sutrikimas – 113,
sulėtėjusi raida – 38, nepalankūs aplinkos veiksniai – 10, sveikatos problemos – 1, mokymasis ne
gimtąja  kalba  –  4;  PPT  rekomenduojamos  pagalbos,  konsultacijos:  psichologo  pagalba
rekomenduojama – 63 mokiniams, socialinio pedagogo pagalba rekomenduojama– 93 mokiniams,
mokytojo  padėjėjo  pagalba  rekomenduojama  –  38  mokiniams,  specialiojo  pedagogo  pagalba
rekomenduojama – 194 mokiniams; švietimo pagalba teikiamos 100 proc.
         18. Socialinė pedagogė Donata Balandienė: 

18.1. analizavo 10 informacinių raštų; 
18.2. parengė 25 informacinius raštus institucijoms, tėvams (globėjams/rūpintojams); 
18.3. organizavo:
18.3.1. 200 pokalbių su mokiniais dėl elgesio, lankomumo, mokinio elgesio taisyklių

laikymosi, adaptacijos mokykloje, mokymosi pasiekimų; 
18.3.2.  90  pokalbių  su  mokinių  tėvais  (globėjais/rūpintojais)  dėl  mokinių  elgesio,

lankomumo, mokymosi pasiekimų, adaptacijos mokykloje, maitinimo mokykloje;
18.3.3. 250 pokalbių su administracija, mokytojais, klasių vadovais, klasių auklėtojais,

kitais  mokyklos  darbuotojais  dėl  mokinių  elgesio,  lankomumo,  mokymosi  pasiekimų,  mokinio
elgesio taisyklių laikymosi, maitinimo organizavimo, vykimo savaitgaliais į namus;
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18.3.4. 100 pokalbių su kitų institucijų darbuotojais: atvejo vadybininkais, socialiniais
darbuotojais, vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais,
kt. 

18.3.5.  konsultacijas  dėl  socialinės  paramos  mokiniams,  tėvams
(globėjams/rūpintojams), mokytojams, auklėtojams dėl socialinės paramos mokiniams, šeimai;

18.4. koordinavo:
18.4.1 mokinių nemokamą ir mokamą maitinimą, pavėžėjimą iki autobusų stoties; 

             18.4.2. prevencinių programų, veiklų kūrimą ir įgyvendinimą: 
18.4.2.1. akredituotų prevencinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą

Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“ (visus metus);
18.4.2.2. Gyvenimiškų įgūdžių programą 1-2 klasių mokiniams (vasaris – kovas) ir 2-

3 klasių mokiniams (spalis – gruodis);
18.4.2.3. Pozityvios tėvystės įgūdžių formavimo programą  (vasaris – gegužė, rugsėjis

– gruodis);
18.4.2.4. 19 socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų ikimokyklinio skyriaus

vaikams (rugsėjis – gruodis) programą; 
18.4.2.5.  18  prekybos  žmonėmis  prevencijos  užsiėmimų  5-10  klasių  mokiniams

(lapkritis) programą;
18.4.2.6. Mokinių savivaldos (sausis – birželis) veiklą;
18.4.2.7. tyrimo  „Parengiamųjų ir  penktųjų klasių mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų)

„Vaiko poreikių, emocijų, dėmesio, elgesio ir bendravimo ypatumai“ analizę (rugsėjis);
18.4.2.8. mokinių socialinio paso sudarymą (lapkritis).   

      19. Psichologė   Justina Bičiušienė   konsultavo:
19.1. 11 5–10 klasių mokinių;
19.2.  7 mokinius dėl  tarpasmeninių konfliktų, nuovargio, savęs vertinimo sunkumų,

abejonių renkantis profesiją; 
19.3. 30 mokinių dėl individualios jausenos nuotolinio mokymosi metu;
19.4. 6 tėvus (globėjus/rūpintojus);
19.5.  6  mokinius,  vadovaujantis  PPT  išvadose  pateiktomis  rekomendacijomis  dėl

psichologo pagalbos; 
19.6. 4 mokinius, kurie kreipėsi savarankiškai, 2 mokinius tėvų (globėjų/rūpintojų) ir

klasės vadovo prašymu;
20. parengė ir įgyvendino:
20.1. psichoedukacinę programą 5–10 klasių mokiniams „Mergaičių klubas“;
20.2. 1–4 klasių mokinių gyvenimiškų įgūdžių ugdymo grupės programą;
20.3. tėvų (globėjų/rūpintojų) pozityvios tėvystės skatinimo programą;
20.4.  organizuotas  P–2  klasių  mokinių  tėvų  (globėjų/rūpintojų)  susirinkimas

„Amžiaus tarpsnių mokinių psichofizinė sveikata“;
20.5. atliktas tyrimas „Ugdymas karjerai mokykloje“.
21. Psichologė Aušra Varneckienė organizavo:
21.1. individualias konsultacijas 147 mokiniams;
21.2. individualias konsultacijas 51 tėvui (globėjui/rūpintojui);
21.3. 54 žaidimų terapijas;
21.4. 11 psichodramos užsiėmimų;
21.5. 43 dailės ir meno terapijas, 46 smėlio terapijas;
21.6. 26 tėvų (globėjų/rūpintojų) – vaikų konsultacijas;
21.7. 11 individualių konsultacijų pedagogams;
21.8. atliko 43 stebėjimus (individualius ir grupinius).
22.  Visiems  konsultuotiems  pradinio  ugdymo  mokiniams  buvo  rekomenduotos

psichologo konsultacijos (PPT, Vilniaus VRC ar psichiatrų rekomendacijos) arba konsultuota tėvų
(globėjų/rūpintojų) prašymu. 
           23. Švietimo pagalbos specialistai organizavo:
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23.1. mokinių kalbos pokyčių aptarimus;
23.2. 15 atvirų tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybų;

          23.3. dirbant nuotoliniu būdu teikta pagalba:
23.3.1.  mokytojams  (konsultacijos  dėl  ugdymo  turinio  pritaikymo,  diferencijuotų

užduočių rengimo ir kt. pagalba rengiant taisykles, atraminę medžiagą ir kt.);
 23.3.2.  mokiniams  (konsultacijos,  pagalba  padedant  įsisavinti  ugdymo  turinį

pasirinktose  nuotolinio mokymosi aplinkose (Google paštas, Skype, Hangout, Zoom, Messenger,
Moodle,  Adobe  connect  ir  kt.),  individualizuotų,  savarankiškų  užduočių  ugdymo  turinio
papildymui, įtvirtinimui rengimas naudojantis skaitmeniniais ištekliais;  

23.3.3. tėvams (globėjams/rūpintojams) (konsultacijos pagal poreikį suderintu būdu ir
priemonėmis,  rekomendacijų,  padedančių  vaikui  veiksmingiau  įsisavinti  ugdymo  turinį,  atlikti
individualias  užduotis  teikimas,  atsižvelgiant  į  vaikui  kylančius  sunkumus,  sutrikimą,  aptariami
skirtų užduočių atlikimo terminai, derinamos priemonės atsiskaitymui). 
        24. Krizinių situacijų 2020 metais nebuvo.

V.2. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

25.  Mokyklos  veiklos  kokybės  įsivertinimo  darbo  grupės  veikla  organizuojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.
V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programą, veiklos kokybės įsivertinimo
metodikos“.
            26. Vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-9 „Dėl
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė: pirmininkė -
Laima Juozapavičienė,  specialiosios  pagalbos  mokiniui  ir  veiklos  kokybės įsivertinimo skyriaus
vedėja,  nariai:  Giedrė  Stapulionienė,  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,  Živilė  Nakčiūnienė,
ikimokyklinio  ugdymo  skyriaus  vedėja,  Ieva  Juozapavičiūtė,  lietuvių  k.  mokytoja,  Joana
Kravčenkienė,  vyresnioji  auklėtoja,  Nomeda Medžiaušienė,  informacinių  technologijų mokytoja,
Aušra  Senkauskienė,  specialioji  pedagogė,  Rasa  Šukienė,  auklėtoja,  Indrė  Zakienė,  lietuvių  k.
mokytoja, Asta Budraitienė, matematikos mokytoja, Laimutė Slavickienė, matematikos mokytoja,
Jolanta  Žukauskienė,  logopedė,  Donata  Balandienė,  socialinė  pedagogė,  Živilė  Jarašiūnienė,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Ginta Lužeckienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Kristina
Kvietkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Neringa Udrienė, logopedė.          
               27.  Atliekant  mokyklos  vidaus  kokybės  įsivertinimą,  vadovautasi  mokyklos,
įgyvendinančios  bendrojo  ugdymo  programas,  veiklos  kokybės  įsivertinimo  metodika  (2016).
Remiantis plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais giluminiam vertinimui 2020
m.  atrinkta  sritis  -  „Rezultatai“.  Pasirinkta  tema:  1.2.  Pasiekimai  ir  pažanga.  Rodiklis:  1.2.2.
Mokyklos  pasiekimai  ir  pažanga.  Raktiniai  žodžiai:  rezultatyvumas,  stebėsenos  sistemingumas,
pasiekimų  ir  pažangos  pagrįstumas,  atskaitomybė.  Atliekant  mokyklos  kokybės  giluminį
įsivertinimą  naudota  interneto  platformoje  IQES  online  Lietuva  pateikta  metodika,  mokyklos
metodinių  grupių  veiklos  dokumentų  analizė,  pokalbiai  su  klasių  vadovais,  auklėtojais.
Rezultatyvumas ir pasiekimų ir pažangos pagrįstumas priskirti 3 lygiui, stebėsenos sistemingumas ir
atskaitomybė – 4 lygiui. Išskirtas stiprusis veiklos aspektas – stebėsenos sistemingumas, silpnasis
veiklos aspektas – rezultatyvumas, tobulinama veiklos sritis – pasiekimų ir pažangos pagrįstumas.
Parengtos išvados ir rekomendacijos, tikslai ir uždaviniai 2021 metams.

28. Mokyklos veiklos įsivertinimo 2020 metų rezultatai.
Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas
Stiprieji veiklos aspektai
Rodiklis: mokyklos pasiekimai ir pažanga.
Raktinis žodis: stebėsenos sistemingumas.

Mokinių  mokymosi  rezultatai  analizuojami
remiantis  mokinių  veiklos  ir  elgesio  stebėjimu,
kontrolinių darbų ir diagnostinių testų vertinimu.
Gauti rezultatai lyginami su nacionalinių tyrimų
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rezultatais. Mokinių  pasiekimai  sistemingai
aptariami  su  mokiniais  ir  pristatomi  tėvams
(globėjams/rūpintojams).  Mokykloje
analizuojami  apibendrinti  atskiro  laikotarpio
ugdymo rezultatai, sistemingai aptariami atskirų
klasių  pasiekimai,  daromos  išvados  ir
apibendrinimai. 

Silpnieji veiklos aspektai
Rodiklis: mokyklos pasiekimai ir pažanga.
Raktinis žodis: rezultatyvumas.

Mokinių  ugdymo(si)  pasiekimai  atitinka
bendrojo ugdymo programose keliamus tikslus ir
besimokančių  mokinių  galias,  dauguma  tėvų
(globėjų/rūpintojų),  mokinių  patenkinti
mokyklos  indėliu  ugdant  asmenybę,  mokyklos
tikslais, ugdymo būdais bei originaliais (savitais)
ir  ypatingais  ugdymo  pasiekimais. Mokykloje
ugdomas  mokinių  pasididžiavimo  mokykla
jausmas  ir  atkaklumas  mokytis,  vykdoma
projektinė, aktyvi popamokinė veikla.

Tobulintini veiklos aspektai
Rodiklis: mokyklos pasiekimai ir pažanga.
Raktinis žodis: pasiekimų ir pažangos 
pagrįstumas.

Mokykla atsakingai ir tikslingai teikia duomenis
apie  mokinių  pasiekimus,  pakankamai  dėmesio
skiriama pasirinkimui, ką ir kokiu lygiu išmoks.
Tėvai  (globėjai/rūpintojai)  skatinami  prisidėti
prie  mokymosi  pasiekimų gerinimo.  Mokytojai
turi  įvairių  vertinimo  būdų,  kuriuos  naudoja
geresniam  mokinių  galių  pažinimui,  pažangos
stebėjimui, įvertinimui ir mokymosi sunkumams
nustatyti  laiku.  Pakankamai  dėmesio  skiriama
atsakomybės  už  savo  mokymosi  rezultatus
didinimui ir bendravimo  normų tarpusavyje, su
suaugusiais įtvirtinimui.
Parengtas  ,,Mokyklos  mokinių  mokymosi
pasiekimų  gerinimo  priemonių  tvarkos
aprašas“,  ,,Mokinio  individualus  ugdymo
planas”.

Nustatytas  100 proc.  mokinių  pasiekimų  gerėjimas,  90  proc.  mokinių  geba  vertinti,
apibūdinti  savo  elgesį,  emocijas,  socialinius  įgūdžius,  tampa  tolerantiškesni;  geba  įsivertinti,
reflektuoti savo mokymąsi ir išmokimą. Dažniau nagrinėta mokinio pažanga, jie įsitraukė į savo
pažangos  rezultatų  stebėjimą.  100  proc.  mokinių  dalyvavo  78  edukacinėse  veiklose,  kurias
organizavo socialiniai partneriai. 

Į kompleksinio individualios mokinio pažangos ir pasiekimų gerinimo priemonių plano
rengimą ir analizę įsitraukė 100 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, 100 proc. mokinių
ir 90 proc. tėvų; 95 proc. mokytojų taikė efektyvias kompleksines kiekvieno mokinio pažangos ir
pasiekimų gerinimo priemones; 78 proc. tėvų įsitraukė į mokinio ugdymo procesą. 

Apklausos,  atliekamos  IQES online  Lietuva sistemoje,  padeda sužinoti  mokinių,  tėvų ir
mokytojų nuomonę apie mokyklos veiklos kokybę. Ši sistema turi ir kitų galimybių, kuriomis mokykla
naudojasi  ir  kuri  prisideda prie  mokyklos  veiklos  įsivertinimo ir  tobulinimo.  Įsivertinimo rezultatai
nurodo mokyklos veiklos tobulinimo kryptis. Ši IQES online Lietuva sistemoje vykdoma apklausa yra
dalis mokyklos veiklos įsivertinimo ir jos duomenys gali būti panaudojami mokyklos veiklai tobulinti.

V.3. VEIKLOS, PASIEKIMAI
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29. Konferencijos
29.1. Konferencijos klausytojas.

Konferencijų
skaičius 

Klausytojų skaičius Konferencija 
Šiaulių
miesto 

Lietuvos
Respublikos 

Tarptautinė 

22 38 - 19 3
29.2. Konferencijos pranešimo pateikėjas.

Konferencij
ų 

skaičius

Pranešėjų
skaičius

Pranešimų
skaičius

Konferencija 
Šiaulių
miesto 

Lietuvos
Respublikos

Tarptautinė 

2 3 2 - 2 -
29.3. Konferencijos/ seminaro/ kongreso/metodinės dienos organizatorius.

Suorganizuotų
konferencijų/

seminarų/ kongresų/
metodinių dienų

skaičius

Organizatorių
skaičius

Konferencija 
Šiaulių
miesto 

Lietuvos
Respublikos

Tarptautinė 

3 5 1 2 -
29.4. Mokiniai skaitė pranešimus.

Konferenc
i
jų 

skaičius

Pranešėj
ų

skaičius

Mokinius
parengusi

ų
pedagogų
skaičius

Pranešimų
skaičius

Konferencija 
Šiaulių
miesto 

Lietuvos
Respublikos 

Tarptautinė 

2 5 4 3 - 2 -
30. Kursai/seminarai/konferencijos/kongresai/metodinės dienos.

Pedagogų
skaičius

MG

Pedagogų,
dalyvavusių

kursuose/seminaruose
/ konferencijose/

kongresuose/
metodinėse dienose,

skaičius

Kursų/seminarų/
konferencijų/

kongresų/metodinių
dienų skaičius

Iš viso val. Vidutinis
valandų
skaičius
vienam

pedagogui

89 84 213 2366.5 27
31. Organizuoti renginiai.
31.1. Organizuoti renginiai mokykloje.

Organizatorių
skaičius 

Renginių skaičius  
Mokyklos Miesto Respublikiniai Tarptautiniai

51 102 - 1 -
31.2. Organizuoti renginiai už mokyklos ribų.

Organizatorių
skaičius 

Renginių skaičius  
Miesto Respublikiniai Tarptautiniai

15 12 4 -
32. Atlikti tyrimai metodinėje grupėje.
Pedagogų skaičius Tyrimų skaičius

8 5
33. Metodinės grupės narių skaityti pranešimai.
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Pedagogų skaičius Pranešimų skaičius 
46 70

34. Organizuotos atviros: pamokos, pratybos, veiklos, klasės valandėlės.
Organizatorių

skaičius  
Atvirų 

pamokų
skaičius

Atvirų 
pratybų
skaičius

Atvirų 
veiklų skaičius

Atvirų 
klasės valandėlių

skaičius

44 14 8 26 5

35. Pasiekimai.
35.1. Statistinė pasiekimų informacija.

Renginių
(parodų,

konkursų,
varžybų...)

skaičius

Pedagogų
skaičius

Prizinių vietų
skaičius

Mokinių gautų
padėkų skaičius

Pedagogų, gavusių
padėkas, skaičius

101 38 15 297 24
35.2. Išplėstinė pasiekimų informacija. 

Pedagogo 
pavardė, vardas

Renginio pavadinimas Dalyvi
ų

skaičiu
s

Nuopelnas

Galkuvienė
Raimonda

Respublikinis  ikimokyklinio
ir  priešmokyklinio  ugdymo
įstaigų virtuali vaikų puokščių
ir  kompozicijų  paroda  -
konkursas  ,,Žolynų
improvizacijos 2020”.

1 Diplomas G. Justinavičiūtei.

Zaurienė Vanda

Respublikinė  švietimo  ir
ugdymo  įstaigų  mokinių
kūrybinių  darbų  paroda-
konkursas  „Seku,  seku
pasaką –  pasakų būtybės“ .

1

K.  Kaminskas  -  laimėta
nominacija  „Už  atpažįstamą
pasaką“.

Beinorienė Vilma

Respublikinė  mokinių

6

Karolis Ričkus, Pb kl. mokinys,
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piešinių  konkursas  -  paroda
„Mes iš pasakų atėję”.

laureatas. 

Miniauskienė Irma 
Zykienė Inga

Tarptautinis  koliažų
konkursas „Mano herojus”. 

12

III vieta – 
Beatričė  Storožišinaitė,  3b  kl.,
Martynas  Bardauskas,  3b  kl.,
Markas Jurgaitis, 3b kl., 
Vakarė Armalytė, 3b kl.).

Ledauskienė
Rimutė

Respublikinė  fotografijų
paroda - konkursas „Žvelgiu į
Lietuvą”.

1

II vieta - Rimutė Ledauskienė

Kučienė Vitalija

Tarptautinis vokalo konkursas
,,Pavasario fiesta’’.

1

1-ojo laipsnio diplomas – 
Darijus Škėla, 4b kl.

Kučienė Vitalija

Baltijos  šalių  muzikos
konkursas  ,,Rudeninės
žvaigždės’’.

1

2-ojo laipsnio diplomas – 
Darijus Škėla, 4b kl.  

Grigaitienė Giedrė

Šiaulių  miesto  bendrojo
ugdymo  mokyklų  mokinių
kūrybinių  darbų  paroda  -
konkursas  „Žiemos  švenčių
įspūdžiai”. 

2

II vieta -  
Gabrielė Mikoliūnaitė, 2b kl.
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Zakienė Indrė

Respublikinė  specialiųjų
poreikių  5-8  klasių  mokinių
lietuvių  (gimtosios)  kalbos
olimpiada. 

7

I vieta – Edvinas Jokšas, 7a kl., 
II vieta – Joranas Cigas, 8 kl.,
III vieta – Paulius Suchockis, 5a
kl.

Kavaliauskienė
Rasa

Respublikinis  vertimų
konkursas  “Tavo  žvilgsnis
2020”.

7

Diplomantė – 
Kamilė Petkevičiūtė, 8 kl.

Kapačinskienė
Arnolda

Tarptautinis šokių festivalis -
konkursas  “Kaunas  Fest
2020”.

15

II vieta – 
Karolis Launikonis 1b kl.,
Austėja Jarušauskaitė 3a kl.,
Ema Uogintaitė 3a kl.,
Arminas Kuliešius 3b kl.,
Gustė Buivydaitė 3b kl.,
Austėja Valionytė 4b kl.,
Oktavija Morozovaitė 4b kl;
II vieta – 
Raminta Ažerskaitė 7a kl.,
Skaiva Guntarskytė 7a kl.,
Rokas Šiškus 7a kl.,
Gabrielė Jurkevičiūtė 8 kl.,
Enrika Mickeliūnaitė 8 kl.,
Greta Vaitkevičiūtė 8 kl.

Poškevičienė Rasa

Respublikinė  fotografijų
paroda-konkursas  ,,Žvelgiu  į
Lietuvą“.

1

II vieta – 
Luknė Gapšytė, 2a kl.

Šukienė Rasa

Šiaulių  miesto  švietimo  ir
ugdymo  įstaigų  mokinių

2

III vieta – 
Nojus Vilkaitis, 6b kl.
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kūrybinių  darbų  paroda  -
konkursas „Mano šuniukas”.

Kulikauskienė
Aurelija

2

II vieta – 
Tomas Palubinskas, 6a kl.

Garalevičienė Ilona

Lietuvos  mokinių  kūrybinių
darbų  konkursas  „Dviratis  -
mano draugas”.

1 Lietuvos  Respublikos  Seimo
PADĖKA  Kajui  Lukošiui  už
laimėjimą.  

35.3.  Arlauskienė  Rasa  dalinosi  gerąja  darbo  patirtimi  „Švietimo  naujienose”.
Straipsnis 2020-03-16, Respublikinė kūrybinių atvirukų paroda „Laisvai Lietuvai -30“.
/  http://www.svietimonaujienos.lt/atviruku-paroda-laisvai-lietuvai-30/  

35.4.  Kvietkuvienė  Kristina  dalinosi  gerąja  darbo  patirtimi „Švietimo  naujienose”.
Straipsnis  „Draugiškoji  socialinio  emocinio  ugdymo  programa   „Dramblys”  2020-03-16,
http://www.svietimonaujienos.lt/draugiskoji-socialinio-emocinio-ugdymo-olimpiada-dramblys/ 

35.5. Bendruomenės nariai dalyvavo projektuose.

Eil
.

Nr.

Projekto/
programos

pavadinimas

Organiza-
torius

Darbo grupė Projekto/
programos 

trukmė

Rezultatas 

Šiaulių miesto lygmuo
1.  Kai

išmoksim
raideles  -  tai
skaitysim
knygeles.

R. Arlauskienė K. Serapinaitė 2019 m. 
rugsėjo 
mėn. – 
2020 m. 
gegužės 
mėn.

Vaikai  domėjosi
raidėmis,  žodžiais,
užrašais, tekstais. 
Drąsiau  klausinėjo,
atsakinėjo,  pasakojo,
deklamavo,  klausė  ir
žaidė  kalbos  žaidimus.
Lavėjo  smulkioji
motorika piešiant, rašant,
lipdant,  kerpant  ir  kitais
būdais  gaminant  raides.
Įvairių  veiklų  metu
plėtėsi  aktyvusis  ir
pasyvusis žodynas.
Tobulėjo  vaikų
tarpusavio  bendravimas
bei  pasitikėjimas  savo
jėgomis  įvairių  veiklų
metu.

2.  Kuo užaugus
būti?

G. Lužeckienė - Visus metus Ugdytiniai  geriau  pažino
save  kaip  asmenybę,

https://www.facebook.com/svietimonaujienos/
http://www.svietimonaujienos.lt/draugiskoji-socialinio-emocinio-ugdymo-olimpiada-dramblys/
http://www.svietimonaujienos.lt/atviruku-paroda-laisvai-lietuvai-30/
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suvokė  savo  gebėjimus,
kompetencijas  ir
interesus,  ugdėsi
mokymosi visą gyvenimą
sampratą.  Plėtojant
metodų  įvairovę,  buvo
formuojami  projekto
dalyvių  profesinio
orientavimo pradmenys.
Bendravimas  ir
bendradarbiavimas  su
ugdytinių tėvais, projekto
socialiniais  partneriais
leido geriau pažinti vaikų
asmeninius  gebėjimus,
tikslingai  planuoti  ateitį,
prisiimti  atsakomybę  su
mokymusi  ir  užimtumu
susijusius sprendimus.

3. Aš  ir  mano
šeima.

Ž. Jarašūnienė - 2019-09-02 
– 
2020-06-05

Ugdytiniai  įgijo  žinių
apie  šeimą,  suvokė  jos
svarbą.  Pokalbių,
žaidimų,  užsiėmimų,
išvykų  metu  praturtino
žodyną, pasakodami apie
save, savo šeimos narius,
šventes,  tradicijas.
Vaikai,  per  savo
patyrimą,  dalyvaudami
įvairiose veiklose, ugdėsi
smalsumą,  kantrumą,
draugiškumą,
bendravimą  ir
bendradarbiavimą.
Išvykų metu – kultūringą
elgesį,  meninės  veiklos
metu  tobulino  meninę
raišką  bei  teigiamas
emocijas.
Tėvų įtraukimas į veiklas
padėjo  vaikams,  tėvams
ir  pedagogams  atvirai  ir
nuoširdžiai  bendrauti,
sustiprino abipusį tėvų ir
pedagogų  pasitikėjimą,
kiekvienas  vaikas
pasijautė  saugus  ir
vienodai svarbus grupėje,
sustiprino vaiko ir šeimos
ryšius,  pagerėjo
teigiamas  tarpusavio
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mikroklimatas.
4. Knygos 

kodas.
I. Zakienė I. 

Juozapavičiūtė,
E. Masiulytė,
N. 
Medžiaušienė,
R. Gabrielaitis

2019 m. 
lapkričio 
mėn.  – 
2020 m. 
gegužės 
mėn.

Reguliarus  skaitymas
ugdo  mokinių  kalbą,
socialinius  emocinius
įgūdžius, empatiją, gerina
savęs  ir  kitų  supratimą,
lavina  estetinį  mokinių
skonį, kūrybingumą.

5. Kultūrinės 
laboratorijos.

R. 
Kavaliauskien
ė

I. 
Juozapavičiūtė,
I. Miniauskienė

Kovo – 
gruodžio 
mėn. 

Mokiniai  gilino  savo
socialines,  kognityvines
kompetencijas,  IT žinias,
plėtė  žinias  apie  savo
šalį,  miestą,  tautos
tradicijas,   papročius,
amatus, gimtąją kalbą. 

6. Mylėk medį –
saugok 
gamtą.

K. 
Kazlauskaitė

V. Čiomėnienė,
M. Kateivienė

Sausio - 
gegužės 
mėn.

Mokiniai  edukacinių
užsiėmimų  ir  išvykų
metu įtvirtino žinias apie
Lietuvoje  augančius
medžius,  sužinojo,  kaip
galima  nustatyti  medžių
amžių.  Atliekant
kūrybines  užduotis
mokiniai lavino fantaziją,
saviraišką.
Bendradarbiaujant  su 4a,
5a  klasės  mokiniais
mokiniai  komunikavo,
ugdėsi  socialines  bei
emocines kompetencijas.

7. Pasakų
laboratorija.

N. Zikienė,
V. Beinorienė

V.Beinorienė, 
E.
Jančauskienė,
N. Zikienė, 
L.
Strazdauskienė

Sausio  –
gegužės
mėn. 

Mokiniai  susipažino  su
pasaulio  pasakomis.
Mokėsi  tinkamai  elgtis
bibliotekoje.   Ugdomos
komunikavimo,
socialinės,  kūrybingumo
ir  iniciatyvumo,
pažinimo,  asmeninė  ir
socialinė kompetencijos.

8. Atrask  save
profesijų
pasaulyje.

I. Miceikienė

K. Kazlaukaitė,
V. Čiomėnienė,
L. Gutauskienė

Vasario - 
gegužės 
mėn.

Mokiniai įgijo žinių apie
profesijas.  Mokėsi
planuoti  būsimą  darbą.
Domėjosi  tėvų
(globėjų/rūpintojų)
profesijomis.  Geriau
pažino  save,  išsiaiškino
asmenybės  tipui  tinkamą
profesiją.

9. Pažįstu
vabzdį.

I. Zykienė J. Steckytė Sausio  –
gegužės
mėn. 

Mokiniai įgijo žinių apie
pasaulio  vabzdžių
įvairovę,  gyvenamąją
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aplinką, mitybą, aprašė ir
iliustravo  įvairius
vabzdžius.  Mokiniai
pajuto  atsakomybę  už
įvairių  gyvūnijos  rūšių
išlikimą,  ugdėsi pagarbą
ir globą. 

10. Mūsų
nuostabioji
Žemė. 

J. Steckytė I. Zykienė Rugsėjo - 
gruodžio 
mėn.

Mokiniai įgijo žinių apie
pasaulio   žemynus  ir
vandenynus  bei  juose
esančią  gyvybę,  ugdėsi
mokėjimo  mokytis,
komunikavimo,
socialines,  pažinimo,
kūrybiškumo  bei
asmenines
kompetencijas.

Lietuvos Respublikos lygmuo 
1.  Sveikatiada. Ž. Jarašūnienė R. Račkauskaitė Sausio

gruodžio
mėn. 

Ugdytiniai  įgijo  žinių  ir
praktinių  įgūdžių  apie
sveikatą,  mitybą  ir  fizinį
aktyvumą. Projekto
dalyviai  dalyvavo
„Sveikatiados“
iššūkiuose.  Pedagogai
dalinosi gerąja patirtimi.

2.  Lietuvos 
mažųjų 
žaidynės 
2020.

Lietuvos
tautinis
olimpinis
komitetas
(LTOK)

Ž. Jarašūnienė,
R. Račkauskaitė

Sausio 6 d.
–  gegužės
22 d. 

Ugdytiniai  išmoko atlikti
įvairias  užduotis
estafetėse.  Į  kūno
kultūros  užsiėmimus
buvo  integruotos
užduotys,  parengtos
pagal  LTOK
rekomendacijas.  Išlavėjo
ugdytinių  stambioji
motorika  ir  judesių
koordinacija.
Pedagogai  patobulino
savo  kvalifikaciją  vaikų
sveikatinimo  ir  fizinio
aktyvumo  bei  fizinio
raštingumo  skatinimo
srityse.

3. Žaidimai
moko.

Kelmės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

N. Udrienė, 
S.
Masandukiene

2019-10-
01 -
2020-04-
01

70  proc.  vaikų  lavėjo
erdvės  ir  krypties
suvokimas, tačiau reikia
pastovaus  kartojimo  ir
įtvirtinimo  kasdieninėje
veikloje.
80%  lavėjo  smulkioji
motorika.
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80%  lavėjo  regimasis
suvokimas,  vizualiniai
procesai  (gebėjimas
atpažinti,  skirti,  įsiminti
matomus vaizdus).
75% gausėjo aktyvusis ir
pasyvusis  žodynas
sąvokomis,  tikslėjo
kalbos  gramatinė
sandara, rišlioji kalba.

Tarptautinis lygmuo 
1. eTwinning

“Tradiciniai
menai  mano
ateičiai”.

R.
Kavaliauskien
ė

I.
Miniauskienė,
R. Gabrielaitis,
N.
Medžiaušienė

Vasario
mėn.  –
spalio mėn. 

Mokiniai  ugdėsi
bendravimo anglų kalba
gebėjimus,  gilino  IT
žinias,  plėtė žinias apie
savo  ir  kitas  šalis,  jų
istoriją,  tradicijas  ir
papročius.

2. eTwinning
”Saugesnis
internetas“.

R.
Kavaliauskien
ė

N.
Medžiaušienė

2019  m.
lapkričio
mėn.  –
2020  m.
gegužės
mėn.

Mokiniai  ugdėsi
bendravimo anglų kalba
gebėjimus,  gilino  IT
žinias.

3. eTwinning
“Žinodamas
apie  savo
praeitį,  tvirtai
sutiksiu
ateitį”.

R.
Kavaliauskien
ė

N.
Medžiaušienė

2019  m.
lapkričio
mėn.  -
2020  m.
gegužės
mėn. 

Mokiniai  ugdėsi
bendravimo anglų kalba
gebėjimus,  gilino  IT
žinias,  plėtė žinias apie
savo  ir  kitas  šalis,  jų
istoriją,  tradicijas  ir
papročius.

4. Jeigu  aš
būčiau
mokytoju.

R.
Kavaliauskien
ė

I.
Juozapavičiūtė,
D. Balandienė

Kovo  mėn.
-  spalio
mėn.

Mokiniai  ugdėsi
bendravimo anglų kalba
gebėjimus,  IT  žinias.
Pažino savo mokytojus,
jų  darbo  ypatumus,
dalyvavo bendruomenės
veiklose.

5. Laimingas
vanduo.

L. Pastoraitė B. Sabatauskė,
R.
Vyšniauskienė,
A.
Kapačinskien
ė

Kovo mėn. Mokinių  gilino
aplinkosauginio
raštingumo  žinias,
dalyvavo Talkšos ežero
pakrantės  valymo
akcijoje.

6. Atliekų
mažinimo
savaitės
veiklos
mokykloje.

L. Pastoraitė B. Sabatauskė,
A.
Budraitienė

Lapkričio 
17 - 25 d.

Mokiniai  gilino
aplinkosauginio
raštingumo žinias.

7. Volunteering 
for Solidarity 

R. 
Lanauskienė

I. 
Juozapavičiūtė,

Sausio – 
gruodžio 

Mokiniai  ugdėsi
bendravimo  anglų  kalba
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Education. V. 
Valuntinaitė,
R. 
Liukinevičius,
J. Sruogytė, 
K. 
Kazlauskaitė

mėn. gebėjimus,  pažino  kitų
kultūrų  tradicijas,
papročius,  ypatumus,
savanoriai  mokykloje
dalyvavo,  organizavo
bendruomenės  veiklas,
padėjo  mokiniams
kasdieninėje  veikloje,
organizavo jų laisvalaikį,
suteikė  pagalbą  atliekant
namų  darbus;  savanoriai
integravosi  į  mokyklos,
Šiaulių  miesto  ir  visos
šalies  visuomenę,
dalyvaudami  įvairiuose
renginiuose ir šventėse.

V.4. MOKINIŲ LANKOMUMO DUOMENYS

36. Lankomumo duomenys.

Metai Klasės Mokinių
skaičius 

Tenka vienam mokiniui 
Iš viso

praleista 
Praleista dėl

ligos 
Praleista dėl

kitos
priežasties 

Praleista be
priežasties 

2017 P-4 115 80.5 71.8 8.7 0
2017 5-10 84 83.8 66.9 15.2 1.7
2017 P-10 199 82.1 69.3 11.9 0.85
2018 P-4 116 92.3 86.9 5.4 0.03
2018 5-10 87 66.7 52 13.8 0.8
2018 P-10 203 79.5 69.4 9.6 0.4
2019 P-4 132 61.6 58.2 10.1 0
2019 5-10 87 48.4 37 9.8 1.5
2019 P-10 219 55 47.6 9.9 0.75
2020 P-4 135 59 54.4 4.6 0
2020 5-10 85 40 34.5 5.6 0
2020 P-10 220 49.5 44.4 5.1 0

V.5. DIAGNOSTINIŲ TESTŲ REZULTATAI

2020 Klasė Dalyko
pavadinimas 

Klasės vidutinis pažymys
2019-2020 m. m.

metinis vertinimas 
Testų rezultatai 
(gruodžio mėn.)

3a Lietuvių k. Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 0
Pagrindinis lygis - 3 Pagrindinis lygis - 3
Patenkinamas lygis - 8 Patenkinamas lygis - 8
Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0
Padarė pažangą - 2 Padarė pažangą - 2

3b Lietuvių k. Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 0
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Pagrindinis lygis - 4 Pagrindinis lygis - 3
Patenkinamas lygis - 9 Patenkinamas lygis - 10
Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0

3a Matematika Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 0
Pagrindinis lygis - 2 Pagrindinis lygis - 2
Patenkinamas lygis - 9 Patenkinamas lygis - 9
Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0
Padarė pažangą - 2 Padarė pažangą - 2

3b Matematika Aukštesnysis lygis - 0 Aukštesnysis lygis - 0
Pagrindinis lygis - 5 Pagrindinis lygis - 2
Patenkinamas lygis - 8 Patenkinamas lygis - 11
Nepatenkinamas lygis - 0 Nepatenkinamas lygis - 0

5a Lietuvių k. Aukštesnysis lygis - 0 5.4
Pagrindinis lygis - 2
Patenkinamas lygis - 6
Nepatenkinamas lygis - 0
Padarė pažangą - 1

5b Lietuvių k. Aukštesnysis lygis - 1 5.87
Pagrindinis lygis - 2
Patenkinamas lygis - 8
Nepatenkinamas lygis - 0

5a Matematika Aukštesnysis lygis - 1 6.2
Pagrindinis lygis - 2
Patenkinamas lygis - 5
Nepatenkinamas lygis - 0
Padarė pažangą - 1

5b Matematika Aukštesnysis lygis - 2 5.9
Pagrindinis lygis - 2
Patenkinamas lygis - 7
Nepatenkinamas lygis - 0

5a Gamtos
pažinimas 

Aukštesnysis lygis - 0 6.25
Pagrindinis lygis - 4
Patenkinamas lygis - 4
Nepatenkinamas lygis - 0
Padarė pažangą - 1

5b Gamtos
pažinimas 

Aukštesnysis lygis - 0 6.3
Pagrindinis lygis - 6
Patenkinamas lygis - 5
Nepatenkinamas lygis - 0

7 Lietuvių k. 5.8 5.5
7 Matematika 6 4.73
9 Lietuvių k. 6 5.9
9 Matematika 6.4 4.89
9 Socialiniai

mokslai
7 5.66

V.6. MOKYKLA BENDRADARBIAUJA

37. Šiaulių „Dermės“ mokykla bendradarbiauja su:
37.1. Šiaulių miesto savivaldybe;
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37.2. poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Menų šaltinis“;
37.3. Kėdainių l/d „Aviliukas“;
37.4. Lietuvos meno terapijos asociacija;
37.5. UAB „ROL Lithuania“;
37.6. Šiaulių universitetas;
37.7. Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras;
37.8. Šiaulių universiteto botanikos sodas;
37.9. VšĮ „Tikra mityba“;
37.10. Menų mokykla;
37.11. Šiaulių kultūros centras;
37.12. jaunųjų gamtininkų centras;
37.13. Šiaulių moterų LIONS klubas;
37.14. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla;
37.15. Apeiginio folkloro grupė „Rėda“;
37.16. VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“;
37.17. Šiaulių arena;
37.18. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“;
37.19. VšĮ Šiaulių miškų urėdija;
37.20. Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka;
37.21. Šiaulių visuomenės sveikatos biuras;
37.22. Šiaulių m. „Aušros“ muziejus;
37.23. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka;
37.24. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namais „Šaltinis“;
37.25. Šiaulių profesinio rengimo centru;
37.26. Joniškio raj. Švietimo centro PPT;
37.27. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru;
37.28. Panevėžio pedagogų švietimo centru;
37.29. Kelmės raj. PPT;
37.30. Pakruojo raj. PPT;
37.31. Radviliškio raj. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro PPT;
37.32. Šiaulių miesto PPT;
37.33. Šiaulių miesto vaiko teisų apsaugos skyriumi;
37.34. Šiaulių miesto lopšelis darželis „Eglutė“; 
37.35. VšĮ „Vaiko labui“;
37.36. Viešoji įstaiga „Binada“.
38.  Bendradarbiavimas  ir  bendravimas  organizuojamas  sutartiniu  pagrindu  įvairiomis

kryptimis: metodinio darbo, profesinio orientavimo, gerosios patirties sklaidos, ugdymo proceso
organizavimo, kultūrine, sportine, pažintine veikla.

39. Šiaulių „Dermės“ mokykla yra šiaurinėje Lietuvos dalyje, Šiaulių mieste yra autobusų
stotis,  geležinkelis,  kuris  veda į  didžiuosius  respublikos  miestus  ir  daugelį  miestelių.  Mokyklos
bendruomenės nariams patogu sąveikauti su kitomis švietimo įstaigomis. Mokyklos išorinė aplinka
pateikiama lentelėje, kurioje surašyti srautai, ateinantys į mokyklą, išeinantys iš jos; vyksta abipusis
bendradarbiavimas.
Šiaulių miesto savivaldybė 

Šiaulių „Dermės“ mokykla

Mažeikių savivaldybė 
Raseinių miesto savivaldybė Šakių savivaldybė 
Raseinių rajono savivaldybė Klaipėdos rajono savivaldybė 
Kelmės miesto Kupiškio savivaldybė 
Kelmės rajono savivaldybė Telšių savivaldybė 
Šilalės miesto savivaldybė Jurbarko savivaldybė 
Šilalės rajono savivaldybė Akmenės savivaldybė 
Plungės miesto savivaldybė Utenos savivaldybė 
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Plungės rajono savivaldybė Kauno miesto savivaldybė 
Joniškio savivaldybė Kėdainių savivaldybė 
Radviliškio savivaldybė Marijampolės savivaldybė 
Pakruojo savivaldybė Anykščių savivaldybė 
Kretingos savivaldybė Panevėžio rajono savivaldybė 
Vilkaviškio savivaldybė Kupiškio savivaldybė 

VI. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Šiaulių  „Dermės“  mokyklos  2020-2021  mokslo  metų  tikslas  –  veiksmingo kokybiško
ugdymo(si)  užtikrinimas,  saugios  aplinkos  (emocinės,  fizinės)  kūrimas:  mokinių  pasiekimų
gerinimas,  asmenybės  ūgties  skatinimas,  saviraiškus  gyvenimas,  besimokanti  organizacija
(bendruomenė).

1  tikslas.  Tobulinti  ugdymo kokybę,  užtikrinti  ugdymo turinio  kaitą,  atitinkančią
šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.

Uždaviniai:
1. siekti tęstinumo ir nuoseklumo veiklos planuose;
2. gerinti  skirtingų  ugdymosi  poreikių  mokinių  ugdymą(si),  padėti  pasiekti  aukštesnių

rezultatų;
3. diegti  mokymo  metodų  įvairovę  ugdymo  veiklose,  naudojant  IKT,  ugdyti  mokinių

kritinį mąstymą;
2 tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.
Uždaviniai:
1. kurti naujas ir puoselėti senas mokyklos tradicijas;
2. skatinti mokinių lyderystę;
3. stiprinant  viešuosius  ryšius  ir  telkiant  bendruomenę,   organizuoti  savitą

bendradarbiavimu paremtą mokyklos kultūrą.  
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VI. 1. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.
Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas

1 2 3 4 5 6
1.  Siekti
tęstinumo  ir
nuoseklumo
veiklos
planuose.

1.1.  Mokomųjų  dalykų
temų  žemėlapio,  derinant
bendras  temas,  kūrimas
(derinamos  sausio  –
gegužės  mėn.  dalykų
temos).

Sausio mėn. G. Stapulionienė Metodinė  taryba,
mokytojai/
auklėtojai 

1.  Tarpdalykinės  integracijos  dėka  tobulinamas
dalyko  turinys,  kuris  siejamas  su  neformaliojo
ugdymo veiklomis. 
2.  Vykdoma  mokytojų  dalykinių  kompetencijų
plėtra,  metodų bei  būdų paieška perduodant  žinias
mokiniams suprantamais būdais (vizualizuojant). 
3.  Ugdymo  tikslai  pasiekiami  įvairiais  būdais,
naudojant IKT; 
4. Užduotys rengiamos skirtingo pasirengimo lygio
mokiniams.

1.2. Atviros pamokos:
1)  integruota  prevencinė
programa,  karjeros
ugdymo,  sveikatos  ir
lytiškumo...  programa bei
tarpdalykinė integracija;
2)  naudojant  EDUKA  ir
kitų aplinkų priemones.

Pagal
atskirą
planą.

G. Stapulionienė A. Budraitienė Analizuojamos pamokos pagal nuostatas:
1) grįžtamasis ryšys;
2) aktyvūs mokymo būdai;
3) IKT veiksmingas taikymas mokinių motyvacijai
stiprinti, grįžtamajam ryšiui gauti;
4) skaitmeninio turinio efektyvus panaudojimas;
5) gerosios patirties sklaida.

1.3.  Mokinių  pažangos  ir
pasiekimų  vertinimo
tvarkos  aprašo
redagavimas.

Balandžio
mėn. 

G. Stapulionienė Metodinė  taryba,
mokytojai/
auklėtojai 

Atnaujintas tvarkos aprašas.

1.4.  „Mokinio  pasiekimų
gerinimo  plano“
įgyvendinimo tąsa.

Sausio  –
gruodžio
mėn.

G. Stapulionienė Mokytojai 1.  Mokinys  individualiame  pažangos  stebėjimo
plane  numato  mokymosi  pasiekimų  lūkesčius  3
kartus per mokslo metus, juos aptaria su mokytojais,
pagalbos specialistais, tėvais (globėjais/rūpintojais).
2.  Pedagogai  ir  tėvai  (globėjai/rūpintojai)  stebi
mokinio pažangą.
3.  Mokinių  pažanga  ir  pasiekimai  aptariami  MG
susirinkimuose, VGK posėdžiuose.
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4.  Mokinys  vertinamas/skatinamas  „10“  už
dalyvavimą konkursuose, olimpiadose.

1.5.  Mokinių  socialinių
emocinių  kompetencijų
įsivertinimo  pagal  SEKU
metodiką tąsa.

Paskutinę
pusmečio
savaitę

NŠ  skyriaus
vedėjas

Auklėtojai 90 proc.  mokinių  gebės  vertinti  ir  apibūdinti  savo
elgesį,  emocijas,  socialinius  įgūdžius.  Auklėtojai
įvertins kiekvieno mokinio ūgties pokyčius ir pateiks
tėvams (globėjams/rūpintojams) rekomendacijas dėl
vaiko SEK ugdymo.

1.6.  Nuosekliai  vykdyti
ilgalaikes  socialines  ir
emocines  kompetencijas
ugdančias  prevencines
programas 1-8 klasėse. 

Visus metus NŠ skyriaus 
vedėjas

K.Kazlauskaitė,
V. Čiomėnienė,
T. Bičiušas,
J. Sruogytė,
L. Anučauskytė,
V. Valuntinaitė
R. Šukienė,
R. Liukinevičius

Įgyvendinamos  4  socialinio  emocinio  ugdymo
programos  „Zipio  draugai“,  „Obuolio  draugai“,
„Įveikime  kartu“,  „Paauglystės  kryžkelės“.  Gerėja
mikroklimatas klasėse, puoselėjami draugiški ryšiai.

1.7. Diskusija „Ketvirtokų
gebėjimai ir pažanga“.

Gegužės
mėn. 

G. Stapulionienė J. Steckytė, 
I. Zykienė, 
A.  Senkauskienė,
dalykų mokytojai

Aptarti ketvirtokų gebėjimai ir pažanga.

2.  Gerinti
skirtingų
ugdymosi
poreikių
mokinių
ugdymą(si),
padėti  pasiekti
aukštesnių
rezultatų.

2.1.  Mokinių  ugdymo(si)
rezultatų aptarimas.

Vasario 
8-11 d.,
balandžio
12-15 d.,
birželio 
1-3, 18 d.,
lapkričio 
8-11 d. 

G. Stapulionienė Mokytojai Mokinių  pasiekimai  aptariami  individualiai,  klasių
valandėlių  metu,  MG  susirinkimuose,  VGK  ir
Mokytojų tarybos  posėdžiuose.

2.2.  Konsultacinių
pamokų organizavimas.

Visus
mokslo
metus 

G. Stapulionienė Mokytojai Konsultacinėse  pamokose   padėdama  mokiniams
mažinti  žinių  spragas  ir  pasiekimų  atotrūkį;
sudaromos  mokiniams  vienodos  galimybės  jas
lankyti (reikalui esant, organizuoti nuotoliniu būdu).

2.3.  Diagnostinių  testų
2/3,  4/5,  6/7,  8/9  klasių
mokiniams
organizavimas.

Balandžio, 
gruodžio
mėn. 

G. Stapulionienė Mokytojai VGK  posėdžiuose  balandžio  ir  gruodžio  mėn.
išanalizuota  individuali  mokinio  pažanga;  surinkta
informacija  naudojama  tolimesnės  ugdomosios
veiklos planavimui.
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2.4. Respublikinių lietuvių
(gimtosios)  kalbos  ir
matematikos  olimpiadų
bei  konkursų,  parodų
organizavimas  specialiųjų
poreikių mokiniams. 

Kovo  –
gegužės
mėn. 

R. Lanauskienė G. Stapulionienė Renginiai bus organizuojami vadovaujantis Lietuvos
mokinių  neformaliojo  švietimo  centro  direktoriaus
2020  m.  gruodžio  4  d.  įsakymu Nr.  R1-582  „Dėl
2020-2021  m.  m.  Lietuvos  mokinių  olimpiadų,
konkursų  ir  kitų  renginių  savivaldybių  bei  šalies
etapų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.5.  Tėvų  (globėjų
/rūpintojų)  dienų  organi-
zavimas.

Sausio,
balandžio, 
gruodžio
mėn. 

R. Lanauskienė G. Stapulionienė, 
L.  Juozapavičienė,
mokytojai 

Aptarta  individuali  mokinio  pažanga  ir  pasiekimų
gerinimo galimybės. 

2.6.  Namų  darbų  ruošos
kokybės analizė.

Spalio,
lapkričio
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas 

Auklėtojai,
mokytojai 

Diferencijuotos  ir  individualizuotos  namų  ruošos
užduotys  suteikia  galimybę  mokiniui  pasiekti
didesnę  individualią  pažangą.  Atliktas  tyrimas
pateikiamas mokytojų tarybos posėdžio metu. 2-10
klasių  auklėtojai  praveda po vieną atvirą  pamokų
ruošą,  įvertinama  ir  aptariama  pamokų  ruošos
kokybė  ir  taikomų  metodų  įvairovė,  priimami
sprendimai.

2.7.  Mokinių  apdovano-
jimas  „Už  didžiausią
padarytą pažangą“.

Birželio
mėn. 

R. Lanauskienė MG pirmininkai Apdovanoti  mokiniai  (skatinamoji  ekskursija,
padėkos raštai, dovanos ir kt.).

3.  Diegti
mokymo
metodų
įvairovę
ugdymo
veiklose,
naudojant
IKT,  ugdyti
mokinių
kritinį
mąstymą.

3.1.  Edukacinės  veiklos
kitose erdvėse.

Pagal
atskirą
planą.

G. Stapulionienė A. Budraitienė Organizuota 20-30 edukacinių veiklų kitose erdvėse
(universitete,  muziejuose,  bibliotekose  ir  kt.
įstaigose).

3.2.  Mokinių  nuotolinė
konferencija  „Knyga  –
būdas pažinti save“.

Lapkričio 
mėn.

G. Stapulionienė E. Masiulytė, 
I. Zakienė,
I. Juozapavi
čiūtė

Mokiniams  suteikiama  galimybė  įvertinti  save  ir
kitą.

3.3.  Tiksliųjų  ir  gamtos
mokslų savaitė.

Balandžio 
19-23 d.

A. Budraitienė L. Pastoraitė, 
I. Zykienė 

Organizuojamos  STEAM  veiklos,  integruotos
pamokos  ir  edukaciniai  užsiėmimai  laboratorijose,
virtualiose erdvėse. 

3.4.  Pamokos  EDUKA
aplinkoje. 

Vasario  –
kovo mėn. 

G. Stapulionienė I. Zykienė Pradinio  ugdymo  mokytojų  MG  posėdžio  metu
aptarta:
1. skaitmeninių vadovėlių naudojimas,
2.  skaitmeninių  užduočių  rengimas  pagal  skirtingą
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sudėtingumo lygį;
3. mokymo diferencijavimas ir individualizavimas;
4. mokinių rezultatai.

3.5.  Atvirų  užsiėmimų
ciklas „Metodų įvairovė ir
efektyvumas  neformaliojo
švietimo veiklose“.

Kovo, 
balandžio,
spalio mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

Auklėtojai,  NŠ
mokytojai

Organizuotos  6  klasės  valandėlės,  3  neformaliojo
švietimo  užsiėmimai,  kurių  metu  pedagogai
sėkmingai  taikys  efektyvius,  mokinius
motyvuojančius  ugdymo metodus, IKT.
Stiprės  kolegialus  grįžtamasis  ryšys.  Kiekvienas
auklėtojas, neformaliojo ugdymo mokytojas stebės ir
aptars 2 kolegų vestus užsiėmimus.

3.6.  Teminės  netradicinio
ugdymo veiklos. 

Vasario,
gegužės,
rugsėjo
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

Auklėtojai Organizuotos  3  netradicinio  ugdymo  veiklos
(„Pažvelkime į savo miestą kitaip“, „Kūryba iš mano
rankų”, „Mano tėvelių ir mano mokykliniai metai“.
Organizuotose  integruotose  veiklose  95  proc.
dalyvavusių  mokinių  įgis  naujų  žinių,  kūrybinių
galių  ir  socialinių  įgūdžių,  ugdys  kūrybiškumą  ir
socialumą. 

2 tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.
1 2 3 4 5 6

1.  Kurti  naujas  ir
puoselėti  senas
mokyklos
tradicijas.

1.1.  Paminėti
nacionalines  šventes
bei  reikšmingus
istorinius  įvykius,
atsižvelgiant  į
šiuolaikinių  vaikų
interesus. 

Sausio,
vasario,
kovo mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas 

Metodinės grupės 90 proc. bendruomenės dalyvauja renginiuose; 
kokybiškas  pilietinis  ugdymas,  atsižvelgiant  į
šiuolaikinių  vaikų  interesus,  tenkinant  mokinio
poreikius, integruojant formalųjį ugdymą. 

1.2.  Dalyvavimas
Šiaulių  miesto
paramos akcijose.

Spalio, gruo
džio mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

Klasių  auklėtojai,
NŠ mokytojai

75 proc. bendruomenės narių sutelkti  kilniam tikslui
dalyvauja paramos akcijose. Formuojamos mokinių
vertybines  nuostatos:  atjauta,  mokėjimas  dalintis,
nesavanaudiškumas.

1.3.  Kurti  naujas
mokyklos tradicijas.

Gegužės,
lapkričio,
gruodžio
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

I. Garalevičienė,
R. Šukienė,
A. Kapačinskienė,
V. Kučienė,
R. Švambaris, 

“Pyragų  diena”,  “Kaimynų  diena”,  kalėdinis
koncertas  geriatrijos  centro  ligoniams  tampa
naujomis mokyklos tradicijomis.
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R. Povilauskas.
2.  Skatinti
mokinių lyderystę.

2.1. Skatinti mokinius
dalyvauti
konkursuose,  mokinių
konferencijose.

 Visus
metus

 NŠ  skyriaus
vedėjas

 Klasių  vadovai  ir
auklėtojai

1-10  klasės  pasirinktinai  dalyvauja  bent  viename
konkurse ar mokinių konferencijoje.

2.2.  Organizuoti  tarp-
tautinius  renginius
(viktorinas,
konkursus,
festivalius).

Lapkričio
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

A. Kapačinskienė, 
N. Ostrauskas,
N. Medžiaušienė,
V. Šimaitienė,
L. Anučauskytė

Organizuotas  tarptautinis  menų  festivalis  -
konkursas,  tarptautinė  fotografijų  paroda  skatina
mokinių  lyderystę,  mokiniai  bendrauja  vaizdų,
garsų, judesio kalba, išgyvena kūrybinį džiaugsmą,
pasitenkinimą, sėkmės jausmą. 

2.3.  Įtraukti  mokinius
į  ugdymo  procesą,
kaip auklėtojų „pagal-
bininkus“. 

Visus metus NŠ  skyriaus
vedėjas

Klasių auklėtojai Įgyvendinta mentorystės idėja pamokų ruošos metu. 

2.4.  Sudaryti  sąlygas
mokinių
individualiems
gebėjimams
atsiskleisti
neformaliojo  švietimo
veiklų metu.  

Visus metus NŠ  skyriaus
vedėjas

NŠ mokytojai, klasių
auklėtojai

Neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja ne mažiau
80 proc. mokinių.

2.5.  Įtraukti  mokinius
į  aplinkos  tobulinimo
veiklą.

Visus metus NŠ  skyriaus
vedėjas

Klasių auklėtojai Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių aktyviai įsitraukia
į edukacinių erdvių (daržas, mokyklos parkas ir kt.)
priežiūros veiklas.  

2.6.  Stiprinti  socialinį
pilietinį  ugdymą,
skleisti  savanorystės
idėją.

Visus metus NŠ  skyriaus
vedėja

Klasių auklėtojai 80  -  100  proc.  mokinių   dalyvauja  veikloje.
Socialinė  pilietinė  veikla  (P-4  klasių  mokiniams
pagal  poreikį,  5-10  klasių  mokiniams  privaloma,
vadovaujantis  mokyklos  ugdymo  planu).
Savanorystė  (1-5  klasių  mokiniams  1  kartas  per
m.m, 6-10 kl asių mokiniams  2 kartai per m. m.).

2.7.  Tyrimas  “Ly-
derystės  savybių
raiška  ir  sąlygos
lyderystei”.

Balandžio
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėja

V.Valuntinaitė Pranešimas pristatytas MT posėdyje. Išanalizuoti ir
pristatyti atlikto tyrimo rezultatai padeda nustatyti 5-
10  klasių  mokinių  lyderystės  savybių  raišką  ir
įvertinti galimybę realizuoti save kaip lyderį. 
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3. Stiprinant  
viešuosius ryšius 
ir telkiant 
bendruomenę, 
organizuoti savitą 
bendradarbiavimu 
paremtą mokyklos
kultūrą.

3.1.  Kurti  atvirą
mokyklą,  aktyviai
bendradarbiaujančią
su  socialiniais
partneriais. 

 Visus
metus

 R. Lanauskienė G. Stapulionienė,
L. Juozapavičienė,
Ž. Nakčiūnienė,
NŠ skyriaus vedėjas

 Sudarytos  ne  mažiau  kaip  2  naujos
bendradarbiavimo  sutartys  su  socialiniais
partneriais.

3.2.  Ankstyvojo
profesinio
orientavimo
vykdymas  Šiaulių
profesinio  rengimo
centre.

Pagal ŠPRC
grafiką

NŠ  skyriaus
vedėjas

I. Garalevičienė,
J. Kravčenkienė. 
L. Anučauskytė, 
V. Valuntinaitė

Sudaryti P - 4 klasių mokinių Karjeros planai. 
Organizuotas 4-rių OPA užsiėmimų ciklas: „Pakeisk
šukuoseną“,  „Automobilis-mano  draugas“,
„Tropinių vaisių sulčių kokteilių ruošimas, puošimas
ir  pateikimas“,  „Mielinės  tešlos  mini bandelių
kepimas ir dekoravimas“ Šiaulių profesinio rengimo
centre.  Mokiniai  supažindinti  su  konkrečios
profesijos  darbo  aplinka,  technologijomis,  įranga,
karjeros galimybėmis.

3.3.  Parodų  Šiaulių
menų  mokykloje
organizavimas.
 

Kovo 29  d.
–  balandžio
12  d.,
gruodžio  7
– 23 d. 

I. Garalevičienė R. Šukienė, 
I. Miniauskienė,
R. Gabrielaitis,
J. Sruogytė,
V. Neverdauskienė,
Šiaulių  menų
mokyklos
neformaliojo
ugdymo organizatorė
D. Dominauskienė

Organizuotos 2 parodos  („Žiemos pasaka“, „Gamta
bunda”) Šiaulių menų mokykloje. Jose dalyvauja ne
mažiau kaip 25 proc. mokinių. Pozityvios nuomonės
apie  mokyklą  formavimas  ir  mokinių  kūrybinių
pasiekimų viešinimas Šiaulių mieste.

3.4.  Organizuoti
partnerystės  projektus
su  kitomis
mokyklomis,
įstaigomis.

Kovo  –
gegužės
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

L. Anučauskytė,
D. Stankevičienė,
I . Garalevičienė,
R. Šukienė,
4  -  9  klasių
auklėtojai

Organizuoti  2  partnerystės  projektai  su  Šiaulių
„Ringuvos“,  Šiaulių  sanatorine   mokyklomis.
Mokytojų  lyderystė  orientuota  į  vaiko  sėkmę:
bendradarbiavimas (viduje,  tarp institucijų,  socialinių
partnerių),  konkrečių  –  prasmingų  veiklų  vykdymas.
Projektuose dalyvauja ne mažiau 30 proc. 4 - 9 klasių
mokinių. 

3.5.  Mokinių  darbų
demonstravimas
mokyklos  erdvėse,
internetinėje  svetainėje,

Visus metus NŠ  skyriaus
vedėjas

NŠ  mokytojai,  klasių
auklėtojai

Mokinių  darbų  viešinimas  skatina  kūrybinių  gebėjimų
atsiskleidimą, stiprina savivertę  ir ugdo pasitikėjimą.
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socialinėje paskyroje.
3.6.  Organizuoti
informacinio  bei
šviečiamojo  pobūdžio
renginius  mokinių
tėvams
(globėjams/rūpintojams)
. 

Pagal  atskirą
planą.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Klasių  vadovai  ir
auklėtojai

Organizuota  Tėvų  diena,  susirinkimai.  Tėvai
(globėjai/rūpintojai)  informuojami  apie  mokyklos
pasiekimus,  teikiamas  paslaugas;  aptariamos  iškilusios
problemos, priimami sprendimai, skaitomos paskaitos.

3.7.  Sukurti
informatyvius  plakatus
(stendus)  apie  SE
kompetencijas, įgūdžius.

Balandžio
mėn.

NŠ  skyriaus
vedėjas

SEKU konsultantai:
R. Šukienė,
R. Liukinevičius. 
D. Balandienė, 
J. Bičiušienė

Sukurti mokinių dekoruoti plakatai, kuriuose skelbiamos
penkios  pagrindinės  kompetencijos.  Skatinamas
pozityvus mokinių elgesys. Visa mokyklos bendruomenė
mato SEK ugdymo kryptis ir supranta jų svarbą.

3.8.  Metodinė  diena
pedagogams.

Birželio
mėn.

R. Liukinevičius Metodinių  grupių
pirmininkai

Organizuota metodinė išvyka. Pedagogai dalinasi darbo
patirtimi, intensyvėja bendravimas ir bendradarbiavimas
su kitų įstaigų pedagogais, gerosios patirties sklaida.
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1 priedas 

VI. 2. MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil. nr. Posėdžio darbotvarkė Organizatorius Partneriai Laikas Rezultatas
1 2 3 4 5 6

1 posėdis. 
1.1. 2021 m. veiklos perspektyvų aptarimas. R. Liukinevičius R.Lanauskienė Sausio 7 d. Išanalizuoti  dokumentai,  priimtas

sprendimas.1.2. 2021  m.  mokyklos  darbuotojų  etatų  ir
pareigybių sąrašo aptarimas.

1.3. Darbo užmokesčio sistemos aptarimas.
1.4. Kiti klausimai. Išanalizuota ir priimti sprendimai.

2 posėdis 
2.1. 2021 metų biudžeto plano aptarimas. R. Liukinevičius K. Tamutienė Vasario 25 d. Aptartas biudžetas.
2.2. 2% pajamų mokesčio  rinkimas  ir  surinktų

lėšų panaudojimas.
R. Lanauskienė Suplanuotas lėšų panaudojimas.

2.3. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išanalizuota ir priimti sprendimai.
3 posėdis.

3.1. Vadovėlių  ir  kitų  mokymo  priemonių
įsigijimo  aptarimas  (mokymo  priemonių,
vadovėlių planavimas ir lėšų paskirstymas).

R. Liukinevičius L. Bielskienė Gegužės 27 d. Priimtas  nutarimas  dėl  vadovėlių  ir
mokymo priemonių įsigijimo.

3.2. 2021/2022  m.  m.  pradinio  ir  pagrindinio
ugdymo plano projekto aptarimas.

G. Stapulionienė Išanalizuotas  projektas,  pateiktas
derinimui.

3.3. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išanalizuota ir priimti sprendimai.
4 posėdis.

4.1. 2020-2021  m.  m.  ugdymo  pasiekimų
apibendrinimas.

R. Liukinevičius G. Stapulionienė Rugpjūčio 
26 d.

Pateikta pasiekimų analizė.

4.2. Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir mokyklos
veiklą  reglamentuojančių  dokumentų
svarstymas.

R. Lanauskienė Pritarta  mokyklos  vidaus  darbo  tvarkos
taisyklėms  ir  mokyklos  veiklą
reglamentuojančių  dokumentų
patvirtinimui.

4.3. Kiti klausimai. Išanalizuota ir priimti sprendimai.
5 posėdis.

5.1. Mokyklos  veiklos  kokybės  2021  m. R. Liukinevičius L. Lapkričio 25 d. Išanalizuotas  mokyklos  veiklos  kokybės
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įsivertinimo aptarimas. Juozapavičienė įsivertinimas.
5.2. 2022-2024  metų  mokytojų  ir  pagalbos

mokiniui  specialistų  atestacinės  programos
svarstymas.

G. Stapulionienė Pateikta programa suderinimui.

5.3. 2022  metų  mokyklos  tarybos  posėdžių
plano projekto svarstymas.

R. Liukinevičius Sudarytas posėdžių planas.

5.4. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išanalizuota ir priimti sprendimai.
6 posėdis.

6.1. 2021-2024 metų  strateginio  plano analizės
ir  2022-2025  metų  plano  projekto
pateikimas.

R. Liukinevičius R. Lanauskienė,
G.
Stapulionienė,
V. Matakienė,
Ž. Nakčiūnienė,
L.
Juozapavičienė

Gruodžio 29 d. Pateikta analizė ir projektas.

6.2. 2021  metų  veiklos  plano  analizė  ir  2022
metų veiklos plano projekto pateiktis.

R. Lanauskienė,
G.
Stapulionienė,
V. Matakienė,
Ž. Nakčiūnienė,
L.
Juozapavičienė

Pateikta analizė ir projektas.

6.3. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išanalizuota ir priimti sprendimai.

________________
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2 priedas 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil.
nr.

Posėdžio darbotvarkė Organizatorius Partneriai Laikas Rezultatas 

1 posėdis. Mokinių, turinčių skirtingus ugdymosi poreikius, pasiekimų gerinimo formos ir būdai. 
1.1. Skirtingų mokymo(si) aplinkų, metodų

taikymas, siekiant mokinių pažangos.
G.
Stapulionienė

R.
Vyšniauskienė,
R. Ledauskienė

Balandžio 22 d. Išanalizuotos mokinių pasiekimų gerinimo formos;
pateiktos rekomendacijos.

1.2. Namų darbų skyrimo ir  atlikimo įtaka
mokinių asmeninei pažangai.

A. Budraitienė, 
L. Pastoraitė, 
L. Slavickienė, 
I. Zakienė

1.3. Namų  darbų  ruošos  kokybė  ir  nauda
mokiniams.

J. Biliūnienė

1.4. Mokinių kelias į sėkmę. A.
Kapačinskienė

1.4. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Priimti sprendimai.
2 posėdis. Mokinių pasiekimų analizė.
2.1. P-10 klasių mokinių metinių pasiekimų

ir  lankomumo  analizė;  kėlimas  į
aukštesnę klasę.

G.
Stapulionienė

P-10  klasių
vadovai

Birželio 17 d. Išanalizuota  mokinių  pažanga,  lankomumas;
nurodytas  mokinių,  keliamų  į  aukštesnę  klasę,
skaičius.

2.2. 2021  m.  I  pusmečio  veiklos  plano
analizė.

MG pirmininkai

2.3. 2021/2022  m.  m.  ugdymo  plano
projekto svarstymas.

Priimtas UP.

2.4. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išnagrinėti klausimai, priimti sprendimai.
3 posėdis. Lyderystė mokykloje - atsakingas veikimas kartu.
3.1. Pilietinės  lyderystės  ugdymas  už

mokyklos ribų.
V. Matakienė AMG

pirmininkas,
klasių auklėtojai

Spalio 22 d.  Išanalizuota  socialinės  pilietinės,  savanorystės
veiklų  įtaka   mokinių  lyderystės  ugdymui.
Pateiktos  rekomendacijos  kaip  išnaudoti  už
mokyklos ribų esančius resursus.

3.2. Lyderystės  savybių  raiška  ir  sąlygos
lyderystei.

V. Valuntinaitė Išanalizuoti ir pristatyti atlikto tyrimo rezultatai. 



34

3.3. Socialinio ir emocinio ugdymo  
integravimo mokykloje įrankių 
pristatymas.

D.  Balandienė,
R. Šukienė,
R.
Liukinevičius, 
J. Bičiušienė

Pateikti  socialinio  emocinio  ugdymo  integravimo
įrankiai ir dokumentai  remiantis  LIONS QUEST
mokymų medžiaga.

3.4. SEK  ugdymo  ir  vertinimo  analizė
4a,4b,10 klasėse.

I. Garalevičienė,
J. Kravčenkienė,
R.
Juozapavičius

Pristatyta  trejų  metų  praktika,  efektyviausios
ugdymo  veiklos,  metodai,  jų  poveikis  mokinių
SEK ugdymui, įvertintas 4-tų, 10-os klasių mokinių
realus ūgties pokytis. 

3.5. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išanalizuota ir priimti sprendimai.
4 posėdis. Metiniai rezultatai.
4.1. 2021  m.  strateginio  veiklos  plano

įgyvendinimo  analizė;  2022-2024  m.
strateginio veiklos plano suderinimas.

R. Lanauskienė G.
Stapulionienė,
V. Matakienė,
Ž. Nakčiūnienė,
L.
Juozapavičienė,
A. Ralys 

Gruodžio 16 d. Pateikta  veiklos plano analizė  ir  suderintas 2022-
2024 metų strateginis planas.

4.2. 2021  m.  veiklos  plano  įgyvendinimo
analizė  ir  2022  m.  veiklos  plano
suderinimas.

G.
Stapulionienė,
V. Matakienė,
Ž. Nakčiūnienė,
L.
Juozapavičienė

Pateikta 2021 m. veiklos analizė ir suderintas 2022
m. veiklos planas.

4.3. 2022-2024  m.  mokytojų  ir  pagalbos
mokiniui  specialistų  atestacinės
programos svarstymas.

Sudarytas planas.

4.4. Įsivertinimo rodiklių pateiktis. L.
Juozapavičienė

Nurodyta mokyklos pažanga.

4.5. Kiti klausimai. Vadovai Priimti sprendimai.

___________
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3 priedas

MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas Data Organizatorius Partneris (-iai ) Laukiamas rezultatas

1. Pilietinė  akcija  ,,Atmintis
gyva  –  kol  liudija“  skirta
laisvės   gynėjų  dienai
atminti.

Sausio 13 d. R. Kavaliauskienė E. Mickeliūnaitė, 
A. Muzikevičius,
A. Valionytė

Prisiminti  ir  pagerbti  1991  m.  sausio  13  d.  už  Lietuvos
laisvę  kovoję  asmenys.  Dalyvauti  Šiaulių  m.  rengiamoje
akcijoje pagerbiant žuvusiuosius.

2. Saugesnio interneto diena. Vasario 11 d. Mokinių tarybos 
nariai,
N. Medžiaušienė

Paminėti  Pasaulinę  Saugesnio  interneto  dieną.  Skatinti
saugesnį  ir  atsakingą  naudojimąsi  internetu  ir
skaitmeninėmis technologijomis. 

3. Anglų kalbos diena. Balandžio 23 d. Mokinių tarybos 
nariai,
R. Vyšniauskienė

Skatinti tobulinti, gilinti anglų kalbos įgūdžius, suprasti jos
mokymosi būtinybę, dalyvauti interaktyviose veiklose. 

4. Naujų narių registras. Rugsėjo 10 d. E. Mickeliūnaitė Priimami  nauji  nariai,  patvirtinamas  2021-2022  m.  m.
mokinių tarybos sąrašas.

5. Penktokų krikštynos. Rugsėjo 21 d. Mokinių tarybos 
nariai

Suorganizuotos  įvairios  rungtys  ir  užduotys  5-ų   klasių
mokiniams.

6. Tarptautinė  Mokytojų
diena.

Spalio 5 d. Paminėta Tarptautinė Mokytojų diena, mokyklos mokytojų
pasveikinimas.

7. Spalvų savaitė. Lapkričio
15 - 19 d.

Mokyklos  mokiniai  ir  mokytojai  savo  aprangą  pritaikys
prie  tą  dieną  numatytos  spalvos,  taip  siekiama  skatinti
mokyklos bendrumą ir vienybę.

8. Posėdis  ,,2021  metų
veiklos  analizė  ir  2022
metų  veiklų
planavimas“.

Gruodžio 10 d. E. Mickeliūnaitė Mokinių  savivaldos  pirmininkė  pateiks  2021  m.  metais
įgyvendintas  mokinių  savivaldos  veiklas,  numatomas
planas 2022 m.

__________

4 priedas
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ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil. nr. Posėdžio darbotvarkė Organizatorius Partneriai Laikas Rezultatas 
1 2 3 4 5 6

1 posėdis.
1.1. Kursų,  seminarų  ir  mokytojų  gerosios

patirties sklaida.
G. Stapulionienė Atestacijos 

komisijos nariai
Sausio 25 d. Įgytas  kompetencijas  plėtoti,  siekiant

užtikrinti aukštą švietimo kokybę.
1.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.

2,3 posėdis.
2.1. Mokytojų dokumentų analizė. G. Stapulionienė Atestacinės 

komisijos nariai
Gegužės  
24 d., 
lapkričio 
22 d.

Išanalizuoti  ketinančių  atestuotis  mokytojų
atestacijos  dokumentai.  Priimtas
sprendimas.

2.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
4,5  posėdis.

3.1. Mokytojų kvalifikacijos atitiktis. G. Stapulionienė Atestacijos 
komisijos nariai

Gruodžio 
27 d.

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos.
3.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.

_______________
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5 priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

Eil. nr. Priemonės Organizatorius Partneriai Laikas Rezultatas 
1 2 3 4 5 6
1. Posėdžiai 

1.1. posėdis
1.1.1. VGK veiklos plano 2021 m. aptarimas. L. Juozapavičienė VGK nariai Sausio 12 d. Vykdoma kryptinga,  į  rezultatus  orientuota

VGK veikla.
1.1.2. Mokinių,  ugdomų  pagal  pritaikytas  ir

individualizuotas  programas,  sąrašo
tvirtinimas.

A.Senkauskienė,
J.Biliūnienė

Parengti mokinių, ugdomų pagal pritaikytas
ir individualizuotas programas, sąrašai.

1.1.3. Individualizuotų  ir  pritaikytų  programų
2020-2021 m. m. II pusmečiui aptarimas.

A.Senkauskienė,
J.Biliūnienė

Parengtos  pritaikytos  ir  individualizuotos
ugdymo programos.

1.1.4. Kiti klausimai. VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.2. posėdis
1.2.1. Mokinių, kuriems rekomenduojamas 

pakartotinas vertinimas pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje, ugdymosi, elgesio 
pasiekimų ir sunkumų aptarimas.

L. Juozapavičienė A.Senkauskienė,
J. Biliūnienė

Vasario 23 d. Išanalizuoti mokinių ugdymosi pasiekimai ir
sunkumai,  pildomi  dokumentai  mokinių
vertinimui PPT.

1.2.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.3. posėdis
1.3.1. Pedagoginių psichologinių tarnybų pateiktų

rekomendacijų dėl psichologinės, socialinės
pedagoginės  pagalbos  teikimo  rezultatų
aptarimas.

L. Juozapavičienė J. Bičiušienė,
A.Varneckienė,
D.Balandienė

Kovo 16 d. Priimtas  nutarimas  dėl  psichologinės,
socialinės  pedagoginės  pagalbos  teikimo
efektyvumo.

1.3. 2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.4. posėdis
1.4.1. Mokinių pakartotino vertinimo 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 
rezultatų, rekomendacijų aptarimas.

L. Juozapavičienė A.Senkauskienė,
J. Biliūnienė,
A. Nakvosienė,
J. Žukauskienė

Balandžio 20 
d.

Susitarta dėl kompleksinės pagalbos teikimo
mokiniams artimiausioje aplinkoje.

1.4.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.5. posėdis
1.5.1. 2,  4,  6,  8  klasių  mokinių  ugdymosi L. Juozapavičienė G. Stapulionienė Gegužės 18 Įvertinti  mokinių  ugdymosi  pasiekimai,
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pasiekimų vertinimo aptarimas. V. Matakienė,
A.Senkauskienė,
J. Bičiušienė

d. priimti  sprendimai dėl ugdymo(si) kokybės
gerinimo.

1.5.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.6. posėdis
1.6.1. Naujų  mokinių  priėmimo  į  mokyklą

aptarimas, PPT pateiktų dokumentų analizė.
L. Juozapavičienė VGK nariai Birželio 8 d. Išanalizuoti  dokumentai,  priimti  sprendimai

dėl naujų mokinių ugdymo.
1.6.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.

1.7 posėdis
1.7.1. Mokinių,  ugdomų  pagal  pritaikytas  ir

individualizuotas  programas,  sąrašo
tvirtinimas.

L. Juozapavičienė A.Senkauskienė,
J.Biliūnienė

Rugpjūčio 27
d.

Parengti mokinių, ugdomų pagal pritaikytas
ir individualizuotas programas, sąrašai.

1.7.2. Individualizuotų  ir  pritaikytų  programų
2021-2022 m. m. I pusmečiui aptarimas.

A.Senkauskienė,
J.Biliūnienė

Parengtos  pritaikytos  ir  individualizuotos
ugdymo programos.

1.7.3. Kiti klausimai. VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.8. posėdis
1.8.1. Logopedo  pagalbos  teikimo  mokiniams

efektyvumas (atvejo analizė).
L. Juozapavičienė J. Žukauskienė Rugsėjo 21 d. Užtikrinamas  efektyvus  logopedinės

pagalbos teikimas.
1.8.2. Kiti klausimai. VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.

1.9. posėdis
1.9.1. Psichologinės  pagalbos  mokiniams teikimo

efektyvumas.
L. Juozapavičienė J. Bičiušienė,

A.Varneckienė
Spalio 19 d. Užtikrinamas  savalaikis  ir  veiksmingas

psichologinės pagalbos teikimas.
1.9.2. Socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams

teikimo efektyvumas.
D.Balandienė Užtikrinamas  savalaikis  ir  veiksmingas

socialinės pedagoginės pagalbos teikimas.
1.9.3. Kiti klausimai. VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.

1.10 posėdis
1.10.1. Parengiamųjų  klasių  mokinių  adaptacija,

ugdymosi pasiekimai ir sunkumai.
L. Juozapavičienė A.Varneckienė,

J.Biliūnienė,
D.Balandienė,
klasių mokytojai

Lapkričio 23 
d.

Išanalizuoti  sėkmingą  parengiamųjų  klasių
mokinių adaptaciją  lemiantys veiksniai.

1.10.2. Kiti klausimai. VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
1.11. posėdis
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1.11.1. Penktų klasių mokinių adaptacija, ugdymosi
pasiekimai ir sunkumai.

L. Juozapavičienė A.Senkauskienė,
J. Bičiušienė,
D.Balandienė,
klasių mokytojai

Gruodžio 14 
d.

Išanalizuoti  sėkmingą  5  klasių  mokinių
adaptaciją lemiantys veiksniai.

1.11.2. Naujų  mokinių  adaptacija,  ugdymosi
pasiekimai ir sunkumai.

A.Senkauskienė,
J. Biliūnienė,
J. Bičiušienė,
A. Varneckienė,
D.Balandienė,
klasių mokytojai

Išanalizuoti  sėkmingą  naujų  mokinių
adaptaciją lemiantys veiksniai.

1.11.3. VGK veiklos ataskaita už 2021 m. VGK nariai Aptartas  2021m.  plano  įgyvendinimas,
nustatyti  veiklos  prioritetai,  pasiūlytos
priemonės ir veiklos 2022 m. planui.

1.11.4. Kiti klausimai. VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
2. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas
2.1. Individualus darbas su mokiniu.
2.1.1. Mokinių  konsultavimas  dėl  socialinių

pedagoginių sunkumų.
D. Balandienė VGK nariai Pagal poreikį 

visus metus
Užtikrinamas  veiksmingas,  savalaikis
socialinės  pedagoginės  pagalbos  teikimas,
padedantis  kurti  saugią  aplinką,  sudaryti
prielaidas pozityviai socializacijai ir brandai.

2.1.2. Pagalba mokiniui adaptacijos periodu. Sudarytos  sąlygos  sėkmingai  mokinių
adaptacijai.

2.1.3. Socialiai  priimtino  elgesio  modeliavimas,
socialinių įgūdžių formavimas.

Kuriama  saugi,  ugdymuisi  palanki  elgesio
kultūra.

2.1.4. Pamokų  lankomumas,  mokymosi
motyvacijos stoka.

Nagrinėjamos  mokyklos  nelankymo
priežastys.

2.2. Grupinis darbas. 
2.2.1. Iškilusių problemų sprendimas klasėje. D. Balandienė VGK nariai,

mokytojai,
klasių vadovai,
mokyklos 
administracija

Pagal poreikį 
visus metus

Kuriama saugi, draugiška aplinka.
2.2.2. Administracijos  informavimas  apie

problemines situacijas.
Kuriami  saugūs,  pasitikėjimu  grindžiami
santykiai.

2.2.3. Bendradarbiavimas  su  tėvais  ar  teisėtais
mokinio atstovais.

Skatinamas  bendruomenės  narių
bendravimas ir bendradarbiavimas.

2.2.4. Klasių  vadovų,  kitų  mokytojų Skatinamas  mokytojų  ir  švietimo  pagalbos
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konsultavimas. specialistų bendradarbiavimas.
2.3. Darbas su mokinio šeima.
2.3.1. Mokyklos  bendruomenės,  šeimų  švietimas

(mokymai, seminarai, informacinė medžiaga
ir kt.).

D. Balandienė VGK nariai,
mokytojai,
klasių vadovai

Pagal poreikį 
visus metus

Užtikrinama  informacijos  sklaida,
bendruomenės švietimas.

2.3.2. Mokyklos bendruomenės, šeimos įtraukimas
į prevencinę veiklą.

Ugdomas  bendrystės  ir  pasitikėjimo
jausmas, bendravimas ir bendradarbiavimas.

2.3.3. Pranešimas  ,,Tėvų  ir  mokyklos
bendradarbiavimo  stiprinimas  sprendžiant
vaikų socializacijos problemas“.

V. Beinorienė D. Balandienė Balandžio 
mėn.

Ugdomi  konstruktyvūs  tėvų  ir  mokyklos
bendravimo įgūdžiai.

2.4. Pozityvaus elgesio formavimas, skatinimas.
2.4.1. Alkoholio, tabako, elektroninių cigarečių ir

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
mokykloje situacijos aptarimas.

D. Balandienė VGK nariai,
Mokytojai,
klasių vadovai

Pagal poreikį 
visus metus

Sudarytos sąlygos pozityviai socializacijai ir
brandai.

2.4.2. Netinkamo elgesio pamokų metu, pertraukų
metu,  mokyklos  bendrabutyje,  mokyklos
teritorijoje aptarimas.

Kuriama saugi aplinka.

2.4.3. Psichoaktyvių  medžiagų  prevencijos
užsiėmimai 8-10 klasių mokiniams.

D. Balandienė G. Pečiulienė 
(VSB)

Sausio – 
vasario mėn.

Mokiniai  gilins  žinias  apie  neigiamą
psichoaktyvių  medžiagų  poveikį  žmogaus
organizmui, kylančias grėsmes.

2.4.4. Pranešimas  ,,Naujos  psichoaktyvios
medžiagos.  Psichoaktyvių  medžiagų
prevencijos įgyvendinimas mokykloje“.

D. Balandienė G. Pečiulienė 
(VSB)

Vasario mėn. Pedagogai  supažindinti  su  naujomis
psichoaktyviomis  medžiagomis,  jų
vartojimo  formomis,  keliama  rizika
sveikatai.  Pristatyta  mokykloje
įgyvendinama  psichoaktyvių  medžiagų
prevencija.

2.5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir partneriais.
2.5.1. Pagalbos  vaikui  ir  jo  šeimai  teikimas,

organizavimas.
D. Balandienė VGK nariai Pagal poreikį 

visus metus
Užtikrinamas  bendravimas  ir
bendradarbiavimas tarp mokyklos ir šeimos.

2.5.2. Projektų inicijavimas. Įgyvendinama ar tęsiama projektinė aktuali
veikla.

2.5.3. Informacinė sklaida. Bendruomenės  narių  supažindinimas  su
aktualijomis.

2.5.4. Dalyvavimas  šeimos  atvejo  vadybos
posėdžiuose.

Užtikrinamas  dalyvavimas  šeimos  atvejo
vadybos posėdžiuose.
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3. Emocinės aplinkos mokykloje gerinimas
3.1. Prevencinės 5-8 klasių mokinių sociallinių ir

emocinių  įgūdžių  programos  Lions
Quest  ,,Paauglystės  kryžkelės“
koordinavimas.

D. Balandienė V. Matakienė Visus metus Prevencinės  programos  įgyvendinimo
koordinavimas.

3.2. Tyrimas  ,,Mokyklos  klimato  vertinimas:
saugios  mokyklos  kūrimas  skatinant
pozityvų elgesį“.

D. Balandienė R. Šukienė,
J. Bičiušienė,
R. Liukinevičius

Kovo mėn. Įvertintas  mokyklos  mikroklimatas,
naudojant parengtą Lions Quest Socialinio ir
emocinio  ugdymo  integravimo  mokykloje
įrankį.

3.3. Programa ,,Kodėl tu esi vertas visų pasaulio
šypsenų?“

D. Balandienė J. Bičiušienė Kovo  –
gegužės mėn.

Suburta  5-9  kl.  mokinių  grupė,  kuri
įgyvendina  programos  veiklos  planą
(suorganizuotos  5-9 kl. mokinių kūrybinės
dirbtuvės,  gerumo  akcija,  papuoštos
mokyklos erdvės).

3.4. Patyriminis  užsiėmimas  VGK
nariams  ,,Emocijų  atpažinimas,  išraiška  ir
valdymas“.

J. Bičiušienė L.
Juozapavičienė

Vasario mėn. VGK  nariai  gilins  žinias  apie  emocinį
intelektą,  gebės  atpažinti,  valdyti,  reikšti
emocijas,  pasidalins  įgytomis  žiniomis  su
metodinių grupių nariais. 

4. Krizių valdymas
4.1. Krizės  aplinkybės  įvertinimas,  mokyklos

steigėjo  informavimas,  kreipimasis  į
teritorinės  policijos  įstaigą,  medicinos
įstaigą,  krizės  veiksmų  mokykloje
sustabdymas.

D. Balandienė VGK nariai Esant krizinei
situacijai

Išanalizuota situacija ir priimti sprendimai.

4.2. Mokyklos  administracijos,  mokytojų
konsultavimas,  kaip  apie  krizę  informuoti
mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus).

D. Balandienė VGK nariai Esant krizinei
situacijai

Reikiamos pagalbos, informacijos teikimas.

4.3. Mokyklos  bendruomenės  narių,  kuriems
reikalinga  socialinė,  psichologinė  pagalba
įvertinimas ir pagalbos organizavimas.

D. Balandienė VGK nariai Esant krizinei
situacijai

Atkurta  įprasta  mokyklos  bendruomenės
veikla.

4.4. Pokalbių su mokiniais rengimas. D. Balandienė VGK nariai Esant krizinei
situacijai

Užtikrintas emocinis saugumas.

5. Psichologinė pagalba
5.1.Palankių psichologinių sąlygų mokinio ugdymosi procese sudarymas.
5.1.1. Mokinių,  tėvų  (globėjų,  rūpintojų), J. Bičiušienė VGK nariai, Visus metus Užtikrinamas  veiksmingas  psichologinės
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mokytojų  ir  kitų,  su  mokinio  ugdymu
susijusių  asmenų,  konsultavimas,  mokinio
psichosocialinės  gerovės  klausimais,
rekomendacijų jiems teikimas.

A. Varneckienė klasių mokytojai pagalbos teikimas, kuriama saugi ir mokinių
ugdymui palanki aplinka.

5.1.2. Mokinio  asmenybės  ir  ugdymosi  galių  ir
sunkumų nustatymas.

J. Bičiušienė
A. Varneckienė

VGK nariai,
klasių mokytojai

Visus metus Įvertintos mokinių ugdymosi galios,  aptarti
ugdymosi sunkumai ir jų priežastys.

5.1.3. Mokinių,  tėvų  (globėjų,  rūpintojų),
mokytojų švietimas vaiko raidos klausimais.

J. Bičiušienė
A. Varneckienė

VGK nariai,
klasių mokytojai

Visus metus Užtikrinamas  bendravimas  ir
bendradarbiavimas  su  mokinių  šeimomis,
vykdoma švietėjiška veikla.

5.2.Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.
5.2.1. ,,Mergaičių klubas“. J. Bičiušienė VGK nariai Visus metus Suteikta  kvalifikuota  prevencinė

psichologinė pagalba.
5.2.2. Streso  ir  pykčio  valdymo  pratybos

mokiniams ir mokytojams.
J. Bičiušienė VGK nariai,

klasių mokytojai
Visus metus Suteikta  kvalifikuota  prevencinė

psichologinė pagalba.

5.2.3. Užsiėmimai  10  klasės  mokiniams  ,,Streso
valdymo technikos“.

J. Bičiušienė VGK nariai,
klasių mokytojai

Visus metus 10  klasės  mokiniams  suteikta  informacija
apie streso valdymo galimybes, technikas.

6. Specialioji pedagoginė (specialiojo pedagogo, logopedo) pagalba
6.1. Rekomendacijos  mokytojams,  švietimo

pagalbos  specialistams  ,,Vaikai  su  menku
verbaliniu suvokimu. Kaip jiems padėti?“

A. Nakvosienė L.
Juozapavičienė

Gegužės
mėn.

Mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai
geriau  pažins  mokinius,  gebės  suteikti
efektyvią  individualią  pagalbą,  bus
skatinami  teigiami  mokinių  ugdymosi
pokyčiai. 

6.2. Lankstinukas  tėvams  (globėjams,
rūpintojams)  ,,Žaidimai,  skatinantys
mąstyti“.

A.Senkauskienė L.
Juozapavičienė

Spalio mėn. Pateikta  informacija  padės  tėvams  atrasti
naujas  bendravimo  su  vaiku  formas  ir
galimybes.

______________



43

6 priedas

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas Organizatorius Partneriai Laikas Rezultatas

1 posėdis
1.1. Tyrimų plano sudarymas A.Budraitienė Metodinių grupių pirmininkai Sausio 14 d. Parengtas tyrimų planas.

1.2. Atvirų  pamokų/pratybų  ciklo  „Mokymo
metodų  įvairovė,  IKT  naudojimas,
gerinant  skirtingų  ugdymosi  poreikių
mokinių  ugdymą(si)“  tvarkaraščio
sudarymas (vasario-balandžio mėn.).

Metodinių grupių pirmininkai Sudarytas atvirų pamokų/pratybų
ciklo  tvarkaraštis.  Atviras
pamokas/pratybas   ves  9
pedagogai.

1.3. Mokykloje  organizuojamų  kvalifikacijos
kėlimo seminarų plano sudarymas.

Metodinių grupių pirmininkai
G. Stapulionienė,
V. Matakienė,

Parengtas seminarų planas. 
Bendradarbiaujant  su  Panevėžio
ŠC,  mokykloje  suorganizuoti  2
kvalifikacijos kėlimo seminarai.

1.4. Kiti aktualūs klausimai G. Stapulionienė Išanalizuota.

2 posėdis
2.1. Tyrimo  „Tavo  požiūris  į  mokymąsi“

klausimyno aptarimas.
A.Budraitienė L. Pastoraitė,

I. Zykienė
Kovo 18 d. Sudarytas tyrimo klausimynas ir

nustatytas terminas.
2.2. Diagnostinių  testų  tvarkaraščio

sudarymas.
L. Pastoraitė,
I. Zykienė

Parengtas  diagnostinių  testų
tvarkaraštis.

2.3 Integruotų  pamokų  ir  edukacinių
užsiėmimų kitose erdvėse  aptarimas.

L. Pastoraitė,
I. Zykienė

Organizuota  10  integruotų
pamokų  išorinėse  edukacinėse
erdvėse.

2.4 Kiti aktualūs klausimas. G. Stapulionienė Išanalizuota.

3 posėdis
3.1. Metodinės  valandos  „Mokymo  metodų

įvairovė,  IKT  naudojimas,  gerinant
skirtingų  ugdymosi  poreikių  mokinių
ugdymą(si)“ aptarimas.

V. Šimaitienė,
L. Pastoraitė,
I. Zykienė

Balandžio 22 d.

 

4  pedagogai  pasidalins  gerąja
patirtimi.  Pateiktos
rekomendacijos  dėl  metodų
taikymo  skirtingų  ugdymosi
poreikių mokiniams.
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3.2. Tyrimo  „Tavo  požiūris  į  mokymąsi“
rezultatų aptarimas.

L. Pastoraitė,
I. Zykienė,

Išanalizuotas  mokinių požiūris  į
mokymąsi  ir  su  juo  susijusias
problemas;  parengtos
rekomendacijos  mokytojams,
klasių vadovams ir auklėtojams.

3.3. Vadovėliai  ir  mokymo  priemonės
2021/2022 m. m.

L. Bielskė Nustatyta  vadovėlių  ir  mokymo
priemonių panauda.

3.4. Kiti aktualūs klausimas. G. Stapulionienė Išanalizuota.

4 posėdis
4.1. Ugdymo plano projekto derinimas. A.Budraitienė G. Stapulionienė Birželio 10 d. Aptartas  ugdymo  plano

projektas,  pateiktas  direktoriui
suderinimui.

4.2. 2021  m.  I  pusmečio  metodinių  grupių
veiklos planų įgyvendinimo aptarimas. 

Metodinių grupių pirmininkai Įgyvendinta 60%  veiklos plano
priemonių.

4.3. Kiti aktualūs klausimas. G. Stapulionienė Išanalizuota.

5 posėdis
5.1. Atvirų  pamokų/pratybų  ciklo

„Kūrybiškumo  ugdymas  pamokose“
tvarkaraščio  sudarymas  (spalio-gruodžio
mėn.).

A.Budraitienė Metodinių grupių pirmininkai Spalio 7 d. Sudarytas atvirų pamokų/pratybų
ciklo  tvarkaraštis.  Atviras
pamokas ves 15 pedagogų.

5.2. Integruotų  pamokų  ir  edukacinių
užsiėmimų kitose erdvėse aptarimas.

L. Pastoraitė,
I. Zykienė

Organizuota  10  integruotų
pamokų  išorinėse  edukacinėse
erdvėse.

5.3. Kiti aktualūs klausimai. G. Stapulionienė Išanalizuota.

6 posėdis
6.1. Metodinių grupių 2021 m. veiklos planų

įgyvendinimas  ir  2022  m.  veiklos
planavimas.

A.Budraitienė Metodinių grupių pirmininkai Gruodžio 16 d. 95% įvykdyti  metodinių  grupių
planai.

6.2. Pedagogų  kvalifikacijos  tobulinimo
poreikių ir prioritetų nustatymas.

Parengtas  pedagogų
kvalifikacijos renginių planas.

6.3. Mokyklos  2021  m.  veiklos  programos
įgyvendinimas  ir  2022  m.  veiklos

Aptartas  2021  m.  veiklos
programos  įgyvendinimas,
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programos priemonių planavimas. nustatyti  metodinės  veiklos
prioritetai,  pasiūlytos  priemonės
2022 m. veiklos programai.

_________________
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7 priedas 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS MG VEIKLOS PLANAS

1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus
Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 6
1.1. Siekti 
tęstinumo ir 
nuoseklumo 
veiklos planuose.

1.1.1.Reguliari  veiklos
planų  įgyvendinimo
kontrolė. 

Kovas
Birželis
Gruodis

Ž. Nakčiūnienė Grupių
mokytojos.

AMG  ir  VGK  posėdžiuose,  individualių  pokalbių  su
pedagogais  metu  bus  analizuojamas  ir  aptariamas
veiklos  planų  įgyvendinimas.  Bus  parengtos  tarpinės
(gegužę-birželį) ir galutinės veiklų ataskaitos (lapkritis-
gruodis),  išryškintos  stipriosios  ir  tobulintinos  veiklos
sritys.  Visi  pedagogai  atliks  savo  veiklos  refleksiją  ir
įsivertinimą.

1.1.2.Ilgalaikių  ir
trumpalaikių  ugdymo
planų  sudarymas,
mokytojų  veiklos
metinių  planų
parengimas  ir
įgyvendinimas.

Pagal
atskirus
planus

Grupių
mokytojos

- Rengiant  planus  bus  atsižvelgiama  į  praeitų  metų
veiklos planų įgyvendinimo kokybės kriterijus. Grupės
mokytojos  ir  švietimo  pagalbos  specialistės
bendradarbiaus planuodamos ilgalaikius ir trumpalaikius
ugdymo planus.  Parengti ir planingai įgyvendinti 2021
m.  ilgalaikiai  ir  trumpalaikiai  grupių  ugdymo  planai,
metiniai  veiklos planai,  būrelių,  neformalios veiklos ir
projektų  planai  leis  ugdymą organizuoti  kaip  vientisą,
nuoseklų, išsamų, efektyvų procesą. Veiklos planai bus
aptarti, suderinti ir aprobuoti AMG posėdžiuose.

1.1.3.Ikimokykl-inio
ugdymo  programos
atnaujinimas  ir
suderinimas.

Sausis-
gegužė

Ž. Nakčiūnienė Įstaigos
pedagogai

Atnaujinta  ikimokyklinio  ugdymo  programa  užtikrins
visapusišką vaikų poreikių ir  tėvų lūkesčių tenkinimą,
padės  ikimokyklinio  ugdymo  mokytojams,  švietimo
pagalbos specialistams geriau suprasti įstaigos ugdytinių
poreikius bei užtikrinti kokybišką ugdymą(-si).

1.1.4.  Integruotų
prevencinių  veiklos
programų parengimas  ir
įgyvendinimas.

Gruodis-
sausis; pagal
atskirus
planus

VGK
pirmininkė

VGK nariai Išanalizavus  praeitų  metų  veiklos  rezultatus,  bus
parengtos ir integruotai įgyvendintos šios programos: 1)
Įtraukiojo ugdymo programa; 2) Socialinio ir emocinio
ugdymo  programa;  3)  Tėvų  informavimo  ir  švietimo
programa; 4) Smurto ir  patyčių prevencijos programa;
5)  Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių
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medžiagų vartojimo prevencinė programa.
1.2. Gerinti
skirtingų
ugdymosi
poreikių  mokinių
ugdymą(si),
padėti  pasiekti
aukštesnių
rezultatų.

1.2.1.Ikimokyklinių  ir
priešmokyklinių  grupių
vaikų gebėjimų tyrimas,
pasiekimų  vertinimas  ir
analizė.

Rugsėjo  –
spalio  mėn
Sausio mėn.,
balandžio  –
gegužės
mėn. 

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistės

Pedagogai  taikys  grįžtamojo  ryšio  procedūras,  gautą
informaciją  panaudos  vaiko  pažangai  pasiekti  ir
ilgalaikiams  planams  koreguoti.  Analizuojami  ir
lyginami pasiekimų rezultatai leis tikslingai koreguoti ir
tobulinti ugdymo procesą. Individualūs vaiko pažangos
ir  pasiekimų  vertinimo  rezultatai  bus  individualiai
aptarti  su  tėvais  ir  pateikti  e-dienyne  (prieinama  tik
tėvams  individualiai).  Apibendrinta  grupės  pasiekimų
dinamika bus pristatyta tėvų susirinkime.

1.2.2.  Sąlygų,
stimuliuojančių  aktyvią
vaikų veiklą, sudarymas.

Nuolat Ž. Nakčiūnienė Grupių
mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistės

Mokytojos,  atsižvelgdamos  į  vaiko  specialiuosius
ugdymosi poreikius, sudaro palankią edukacinę aplinką
vaiko ugdymuisi (pagal poreikį įrengiamas relaksacinės
erdvės, individualios veiklos erdvės grupėse).

1.2.3.Vaiko  gerovės
komisijos veikla.

Pagal atskirą
VGK
susirinkimų
planą  ir
esant
poreikiui

VGK
pirmininkas

Grupių mokytojos Pedagogės tirs, stebės, aptars naujai  atvykusiųjų vaikų
adaptaciją,  tėvų  lūkesčius,  emocinę  būklę,  užtikrinant
ugdytinių  tolimesnę  pažangą.  Mokinio  asmeninės
pažangos  stebėjimo  rezultatai  bus  aptarti  VGK
posėdžiuose mažiausiai tris kartus, paskatins pedagogus
tobulinti ugdymo planavimą, siekiant užtikrinti mokinių
pažangą.
Pritaikytas  programas  pedagogai  paruoš  remdamiesi
VGK  rekomendacijomis,  stebėjimo  į(si)vertinimo
rezultatais  ir  jų  analize,  užtikrinant  kiekvieno  vaiko
sėkmę.

1.2.4.Atvirų  ugdomųjų
veiklų, renginių ciklas.

Pagal atskirą
atvirų veiklų
planą.

Ž. Nakčiūnienė Mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistės

Siekiant  įvertinti  užduočių  diferencijavimo  ir
individualizavimo  aspektus,  taikomų  metodų
tinkamumą,  bus  stebimos  ir  analizuojamos  atviros
veiklos.  Kiekviena  pedagogė  pademonstruos  po  2
atviras veiklas. Bus aptartos ugdymo/si proceso kokybės
tobulinimo rekomendacijos.

1.2.5.Tikslinga  švietimo
pagalbos  vaikui
specialistų  veikla,
teikiant  pagalbą  SUP

Nuolat,
pagal
pratybų
tvarkaraščiu

VGK Švietimo
pagalbos
specialistės,
mokytojos

Visiems  ugdytiniams  bus  teikiama  švietimo  pagalba
atsižvelgiant  į  specialiuosius  ugdymosi  poreikius.
Intensyviai  bendradarbiaujama su grupės  mokytojomis
aptariant  vaiko  ugdymo  planą  ir  perspektyvas.  Tėvai
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vaikams. s konsultuojami vaikų ugdymo klausimais. Pagal poreikį
pritaikius  ugdymo programas,  vaikai  pasieks  geresnių
rezultatų.  Bus stebėti  ir  išanalizuoti  švietimo pagalbos
specialistų  vedami užsiėmimai  (6-8 pratybos),  siekiant
įvertinti  užduočių diferencijavimo ir  individualizavimo
aspektus.

1.2.6.  Tėvų  susirinkimų
metu  apibendrintai
analizuojamos ugdytinių
sėkmės,  numatomos
tolimesnio  ugdymo
galimybės.

Pagal
auklėtojų
veiklos
planus

Ž. Nakčiūnienė
Grupių
mokytojos

Mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistės

Tėvai  bus  supažindinami  su  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  ugdymo  programomis,  ugdomosios
veiklos  organizavimu,  vaikų  pažangos  ir  pasiekimų
vertinimu,  teikiama  specialistų  pagalba  vaikams  ir
tėvams. Glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais
padės  siekti  pozityvių  pokyčių.  Kiekvienoje  grupėje
organizuojami  bent  2  grupės  tėvų  susirinkimai  ir
pristatyti  po  2  pranešimus  ugdymo,  adaptacijos,
kūrybiškumo, sėkmingo ugdymo(si) temomis. 

1.3. Diegti
mokymo  metodų
įvairovę  ugdymo
veiklose,
naudojant  IKT,
ugdyti  mokinių
kritinį mąstymą;

1.3.1.Ugdomosiosveiklo
s  organizavimas  taikant
projekto metodą.

Pagal
projektų
veiklos
planus

G. Lužeckienė

K.Kvietkuvien
ė
L.Rumšienė

Ž.Jarašūnienė

Ugdytinių  tėvai,
socialiniai
partneriai, 

Dalyvaudami  projekte  „Kuo  užaugus  būti“
priešmokyklinukai  susipažins  su  įvairiomis
profesijomis,  ugdysis karjeros planavimo ir  mokymosi
visą gyvenimą nuostatas, mokysis gerbti kitų darbą.
Dalyvaudami prevencinėje programoje „Zipio draugai“
ugdytiniai  susipažins su emocinės sveikatos saugojimo
ir bendravimo taisyklėmis, mokysis jas taikyti. 
Įgyvendindami  respublikinio  „Sveikatiados“  projekto
veiklas,  vaikai  įgis  žinių  ir  praktinių  įgūdžių  apie
sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

1.3.2.  Ugdomųjų  veiklų
kitose  erdvėse
organizavimas.

Pagal grupių
planus

Grupių
mokytojos

Grupių mokytojos Kiekviena grupė dalyvaus 5-6 edukacinėse išvykose (į
STEAM erdves, bibliotekas, muziejus, Botanikos sodą,
gamtinius  objektus  ir  pan.).  Išvykų  metu  bus
tobulinamos visos vaikų kompetencijos.

1.3.3.Integruotų
ugdomųjų  veiklų
organizavimas.

Pagal
atskirus
planus

Švietimo
pagalbos
specialistės
grupių
pedagogės

Ugdytinių  tėvai,
socialiniai
partneriai. 

Bus  vykdomi  integruoto  ugdymo  mėnesiai  (,,Skaičių
karalystėje,”,  ,,Raidžių  karalystėje”,  ,,Stebuklinga
dėžutė”)  skirti  komunikavimo  ir  skaičiavimo  įgūdžių
tobulinimui.

1.3.4.  Sveikos Pagal PU  grupių Grupių Bus vykdomi Šiaulių miesto  savivaldybės  visuomenės
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gyvensenos,  saugumo ir
higienos  įgūdžių
mokymų vykdymas.

atskirus
sveikatos
priežiūros
planus

mokytojos mokytojos,
sveikatos
priežiūros
specialistai

sveikatos biuro mokymai vaikams. Vaikai gilins žinias
apie sveikatos stiprinimą ir sveiką gyvenseną, formuosis
savisaugos įgūdžius.

1.3.5.  Skaitmeninių
metodinių  priemonių
kūrimas ir aprobavimas.

Pagal
mokytojų
veiklos
planus.

AMG
pirmininkė

Grupių mokytojos Kiekviena  mokytoja  metodininkė  per  metus  sukurs  ir
AMG  pristatys  1  skaitmeninę  metodinę  priemonę,
atitinkančią  ugdytinio  galias,  ugdymosi  poreikius  ir
ugdymo  programą,  pritaikytą  nuotoliniam  darbui.
Kiekviena  vyresnioji  mokytoja  per  metus  sukurs
individualiam  darbui  /  STEAM  veikloms  pritaikytą  1
metodinę priemonę ir ją pristatys AMG posėdyje.

1.3.6.Kryptingas
pedagogų  bendrųjų  ir
dalykinių  kompetencijų
tobulinimasis.

Visus metus Ž. Nakčiūnienė Grupių
mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistės

Visus  metus  pedagogai,  atsižvelgdami  į  tobulinimosi
prioritetus  (skaitmeninio  raštingumo,  SUP  turinčių
vaikų  ugdymas,  vadovavimas  mokymosi  procesui  ir
lyderystė)  tikslingai  renkasi ir  dalyvauja kvalifikacijos
tobulinimo  renginiuose  (ne  mažiau  kaip  30-40 ak.val.
per  metus).  Bus  organizuoti  7  metodinės  grupės
posėdžiai,  kurių  metu  pedagogai  pristatys  pranešimus,
dalinsis  patirtimi  iš  kvalifikacijos  renginių.  Visos
pedagogės  išmoks  ir  darbe  naudosis  Zoom nuotolinio
darbo platforma.

1.3.7.Interakty
vių,  inovatyvių  ugdymo
priemonių  įsigijimas  ir
panaudojimas  ugdymo
procese.

Pagal
materialinės
bazės
atnaujinimo
planą

R. Lanauskienė Ž. Nakčiūnienė Įgytos  interaktyvios  priemonės  (interaktyvi  lenta,
grindys) padės siekti įdomesnio, kokybiškesnio ugdymo
proceso.  Pedagogai  savo  darbe  taikys  inovatyvius
ugdymo metodus, kurie atitiks vaiko amžių, poreikius.

2. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.
2.1.  Kurti  naujas
ir puoselėti senas
mokyklos
tradicijas.

2.1.1.Kalendori
nių,  valstybinių  švenčių
paminėjimas.

Pagal grupių
ugdomosios
veiklos
planus

Renginių
organizatoriai

Įstaigos
bendruomenė

Bus  organizuojami  kalendorinių  švenčių  renginiai
darželio bendruomenėje: šventiniai rytmečiai, vakaronės
Adventui,  Kalėdoms,  Velykoms,  Šeimos  dienai,
Užgavėnėms paminėti. Bus minimo valstybinės šventės:
Vasario  16-oji,  Kovo  11-oji,  Sausio  13-oji.  Vyks
tradicinės darželio šventės: Rugsėjo 1-osios, Rudenėlio,
Išleistuvių šventės.

2.1.2.  Ugdymo  įstaigos Pagal Grupių Tėvai Bus  parengta  ir  įgyvendinta  Tėvų  informavimo  ir
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bendruomeninių  ryšių
stiprinimas
organizuojant  bendras
edukacines,  pramogines,
metodines veiklas. 

grupių,
projektų,
būrelių
veiklos
planus

mokytojos,
švietimo
pagalbos
specialistai

švietimo programa. Bus vykdomos bendros darželio ar
grupės  bendruomenės  veiklos:  pramoginiai  renginiai
(,,Žiemos  sporto  pramoga“,  ,,Kaziuko
mugė“,  ,,Draugystės  ratelis“,  ,,Visi  drauge,  lyg  didelė
šeima“, ,,Darni šeima – laimingas vaikas“), edukaciniai
renginiai  (vakaronė  su  tautodailininku  ,,Stebuklai  iš
molio“,  vakaronė  ,,Trys  karaliai“,  ,,Sveikata  –
brangiausias  turtas“),  metodiniai  renginiai  (metodinės
dienos,  atvirų durų dienos,  individualūs  susitikimai  su
tėvais,  susirinkimai).  Į  organizuojamas  bendruomenės
veiklas  įsijungs  vis  daugiau  tėvų.  Tikėtina,  kad  tėvai
pozityviai  vertins  trišalį  bendravimą  ir
bendradarbiavimą,  geriau  pažins  savo  vaikus  kitoje
aplinkoje,  prisiims  daugiau  atsakomybės  už  vaiko
mokymąsi ir elgesį. Stiprūs pozityvūs bendruomeniniai
ryšiai  teigiamai  įtakos  ugdymo  kokybę,  prisidės  prie
mokyklos tradicijų puoselėjimo.

2.1.3.Edukacinių  erdvių
puošimas  vaikų
kūrybinių  darbų
parodomis,
informaciniais stendais.

Pagal
atskirus
planus

Grupių
mokytojos

Grupių
mokytojos,
įstaigos  įvaizdžio
darbo grupė

Koridoriuose  ir  grupėse  eksponuojami  ugdytinių
darbeliai,  parodos,  prižiūrimi  ir  atnaujinami
informaciniai  stendai,  puošiamos  erdvės  pagal
kalendorines šventes stiprins ugdymo įstaigos teigiamą
įvaizdį.  Tėvai,  matydami  išpuoselėtas  įstaigos  erdves,
palankiau vertins pedagogų įdirbį.

2.1.4.Įvairių 
neformaliojo švietimo 
veiklų organizavimas.

Pagal 
atskirus 
planus

Būrelių 
organizatorės

Grupių 
pedagogės, 
švietimo pagalbos
specialistės

Bus vykdoma 8 būrelių veikla. Būrelio  „EKO vaikai”
veiklų  metu  vaikai  atsakingai  vartoti,  tausoti  gamtos
išteklius,  rūšiuoti  buitines  atliekas,  rūpintis  aplinkos
švara. Meno  studijoje  „Spalviukai“  ir  būrelyje
„Kūrybinės  dirbtuvėlės“  vaikai  ugdysis  kūrybiškumą,
lavins  smulkiąją  motoriką,  mokysis  kultūringai
bendrauti  ir  bendradarbiauti.  Jaunųjų  gamtininkų
būrelyje  ,,Žaliasis  pasaulis“  ugdytiniai  bus  mokomi
pažinti  pasaulį,  mišką,  stebint,  tyrinėjant,
eksperimentuojant, atliekant bandymus. Būrelyje „Seku
seku  pasaką“  ugdytiniai  susipažins  su  lietuvių  ir
užsienio  rašytojų  pasakomis.  Bus  lavinama  vaikų
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vaizduotė ir sakytinė kalba vaidinant pasakas, skatinama
skaitymo  motyvacija.  Būrelyje  ,,Linksmučiai”  vaikai
gerins  taisyklingo  intonavimo  įgūdžius,  tobulins
meninius  -  kūrybinius  gebėjimus,  gerins  judesių
koordinaciją, smulkiąją ir stambiąją motoriką. Būrelyje
„Kamuoliukas  -  mano  draugas”  ugdytiniai  bus
supažindinami  su  sporto  pasauliu,  žaidžiant  sportinius
žaidimus  įvairiomis  oro  sąlygomis,  dalyvaujant
varžybose,  sporto  renginiuose.  Būrelyje  ,,Žaidimų
pasaulyje”  ugdytiniai  išmoks įvairių  žaidimų,  mokysis
savitvardos, lavins pastabumą, vikrumą ir išmonę.

2.2.  Skatinti
mokinių
lyderystę.

2.2.1.  Priešmokyklinio
ugdymo grupių skaitovų
konkurso
organizavimas.

Vasaris G. Lužeckienė Šiaulių  miesto
priešmokyklinuka
i

Priešmokyklinio  ugdymo  grupių  skaitovų  konkurso
„Gražiausi žodžiai Lietuvai“ metu bus siekiama skatinti
kiekvieno  vaiko  lyderystę,  norą  gražiai,  raiškiai
padeklamuoti  išmoktą  eilėraštį,  mokytis  susitaikyti  su
pralaimėjimu, džiaugtis pergale.

2.2.2. Darbas su gabiais
vaikais  ruošiant  juos
dalyvauti  įstaigos,
miesto  ir  šalies
renginiuose.

Nuolat Grupių
mokytojos 

Grupių
mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistės

Vaikai  dalyvaus  ir  stengsis  pasiekti  geresnių  rezultatų
parodose,  konkursuose  ir  kituose  renginiuose:
respublikinėse  ir  įstaigoje  organizuojamose  parodose
(,,Velykų  margutis“,  ,,Dovana,  tau,  knygos
mylėtojau“,  ,,Iš  pasakų  skrynios“,  ,,Lietuvėle,  tu
graži“,  ,,Laimingas  šeimoje“,  fotografijų  paroda  ,,Aš
ieškau,  tyrinėju,  atrandu“),  renginyje  ,,Žemė  –  mūsų
rankose“,  respublikiniame  specialiųjų  ugdymo  įstaigų
mokinių teatrų festivalyje ,,Saulės skraistė“. 

2.2.3.  Pasiekimų
viešinimas  ir  tėvų
informavimas  e-dienyne
„Mūsų darželis“.

Visus metus Grupių
mokytojos,
švietimo
pagalbos
specialistai

Tėvai Elektroninio dienyno pagalba, tėvai susipažįsta su vaikų
kasdiene veikla, pasiekimais, dienos mityba, gali stebėti
nuotraukas iš įvairių veiklų. Tėvai skatinami įsitraukti į
vaiko ugdymą, stebėti jį supančią aplinką, susipažinti su
darželio veiklomis, didžiuotis savo vaiko pasiekimais.

2.3.  Organizuoti
savitą,
bendradarbiavim
u  paremtą,
mokyklos

2.3.1.Socialinių  akcijų
organizavimas.

Pagal
grupių,
būrelių
ugdomosios
veiklos

Grupių
mokytojos

Švietimo
pagalbos
specialistės

Ugdant  vaikų  socialinę-emocinę  kompetenciją,
empatiją,  pilietiškumą,  gamtosauginius  įgūdžius,  bus
organizuojamos šios socialinės akcijos: „Mano brangieji
seneliai”,  „Atnešk  perskaitytą,  pasiimk  neskaitytą”,
„Dalinkis gerumu”, „Parsinešk Kalėdas į savo namus“,
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kultūrą. planus „Saugokime  gamtą  -  padovanok  vazonėlį,  kuris  Tau
atliko” ir  kt.  Bus parengta ir įgyvendinta Socialinio ir
emocinio ugdymo programa.

2.3.2.  Skyriaus  veiklų
viešinimas  tikslinėms
grupėms.

Visus metus Ž.
Nakčiūnienė,
E. Jurgutienė

Grupių
mokytojos,
švietimo pagalbos
specialistai

Mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniame tinkle
„Facebook“  nuolat  pateikiama  informacija  apie
vykusius  renginius,  išvykas,  parodas,  šventes,  įvairius
laimėjimus, gimtadienius, ugdytinių sėkmes. 
Pedagogai  dalinasi  savo  gerąja  darbo  patirtimi
publikuodami  straipsnius  ,,Švietimo  naujienose”,
rengdami  ir  pristatydami  pranešimus  įstaigos,  miesto,
šalies  dalykiniuose  renginiuose. Gerosios  patirties
sklaida didins įstaigos žinomumą, leis tobulinti ugdymo
procesą,  skatins  visuomenę  domėtis  įstaigoje
vykstančiais  renginiais,  pasitikėti  pedagogų
kompetencijomis ir ugdymo kokybe. 

2.3.3.Bendravimo  ir
bendradarbiavimo
plėtojimas  su
socialiniais partneriais.

Pagal
grupių,
būrelių
ugdomosios
veiklos
planus

Grupių
mokytojos

Socialiniai
partneriai

Bendravimas  ir  bendradarbiavimas  bus  plėtojamas  su
rajonų  (Užvenčio,  Bubių,  Ginkūnų)  ir  Šiaulių  m.
bibliotekomis  (Lieporių  biblioteka,  „Varsa“,  „Aidas“,
P.Višinskio),  su  Šiaulių  miškų  urėdija,  su  Šiaulių
lopšeliais  –  darželiais  „Žirniukas“,  „Kregždutė“,
„Klevelis“,  „Saulutė“,  P.  Avižonio  ugdymo  centru,
sporto  centrais.  Ugdytiniai  ugdysis  asmeninę  ir
kultūrinę, komunikavimo, pažinimo, socialinę, pilietinę
kompetencijas.  Formuosis  tinkamo  bendravimo
taisykles, renginių su bendraamžiais ir suaugusiais metu.

_______________
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8 priedas 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ MG VEIKLOS PLANAS 

1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.

Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas

1 2 3 4 5 6

1.1.  Siekti
tęstinumo  ir
nuoseklumo
veiklos planuose.

Posėdis.

Ugdymo(si)  rezultatų
aptarimas.

Birželio
mėn.

I. Zykienė Pradinio  ugdymo
mokytojai

Mokinių   mokymosi  sėkmės  stebėjimas  ir  analizė.
Mokinių pažangumas  sieks 100%.

Padėkos,  skirtos
geriausiems  dalykų
žinovams  (P-  4  klasių
mokiniams).

Skatinama, motyvuojama mokinių asmeninė pažanga.

Dalykų  ilgalaikių
teminių  planų  2021-
2022 m. m. aptarimas.

Pradinio  ugdymo
mokytojai, 
V.  Baliutavičienė,

Parengti ir aptarti dalykų ilgalaikiai teminiai planai 2021
- 2022 m. m.
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S. Garbenis, 
G. Montvidienė, 
A.  Kapačinskienė,
V. Kučienė

Posėdis.

Mokytojų  metodinės
veiklos  ataskaitos  už
2021 m. parengimas. Gruodžio

mėn.

I. Zyienė Pradinio  ugdymo
mokytojai 

Parengta ir aptarta mokytojų metodinės veiklos ataskaita.

Veiklos  plano  projekto
2022 m. m. pristatymas.

Pradinio  ugdymo
mokytojai

Parengtas ir aptartas mokytojų metodinės grupės veiklos
plano projektas 2022 metams.

Klasių vadovų 2022 m.
sausio - rugpjūčio mėn.
veiklos planavimas.

Pradinio  ugdymo
mokytojai

100% parengti ir aptarti klasių vadovų 2022 m. veiklos
planai.

Posėdis.

Savianalizių pateiktis.

Sausio mėn.

I. Zykienė S. Garbenis, 
V. Kučienė, 
G. Montvidienė.

100  %  mokytojų  pateiks  savo  metodinės  veiklos
rezultatus, analizuos sėkmes ir galimybes tobulinti savo
darbą.

1.2.  Gerinti Posėdis.
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skirtingų
ugdymosi
poreikių  mokinių
ugdymą(si),
padėti  pasiekti
aukštesnių
rezultatų.

Mokinių  ugdymo(si)  ir
pažangos aptarimas.

Vasario
mėn.

I. Zykienė Pradinio  ugdymo
mokytojai

Mokinių  mokymosi  sėkmės  stebėjimas   ir  analizė.
Aptariami  taikomi  įvairūs  sėkmės  matavimo  įrankiai,
siekiant geriausio rezultato mokytojui ir mokiniams.

Diagnostinių  testų  2/3,
4  klasių  turinio
aptarimas,  jų  vykdymo
grafiko sudarymas.

R.  Vyšniauskienė,
R. Ledauskienė, 
J. Steckytė, 
I. Zykienė

Aptartas  ir  suderintas  diagnostinių  testų  turinys.
Sudarytas jų vykdymo grafikas.

2,  4  klasių  mokinių
lietuvių  kalbos,
matematikos,  pasaulio
pažinimo  žinių,
gebėjimų  patikra
(diagnostiniai  testai).
Rezultatų suvestinė.

Balandžio
mėn.

R.
Vyšniauskienė
, 
R.
Ledauskienė,
J.Steckytė,
I.Zykienė

2, 4 klasių mokiniai  savarankiškai atliks mokomuosius
testus,  įvertins  savo  žinias  ir  gebėjimus,  sužinos  ką
pavyko išmokti pradinėse klasėse, įgys pasitikėjimo savo
jėgomis, patirs teigiamų emocijų.

Posėdis.

2,  4   klasių  mokinių
lietuvių  kalbos,
matematikos,  pasaulio
pažinimo  žinių,
gebėjimų  patikros
rezultatų aptarimas.

Gegužės
mėn.

I.Zykienė 2  /4  klasių
mokytojos:
R.Vyšniauskienė,
R.Ledauskienė,
J.Steckytė,
I.Zykienė

Mokytojos  įvertins  mokinių  žinias  ir  gebėjimus,
analizuos,  ką  pavyko  išmokti  ir  įsiminti  pradinėse
klasėse atliekant diagnostinius testus.

I  pusmečio  veiklų
aptarimas.

Pradinio  ugdymo
mokytojai

Mokytojos įsivertins metodinės veiklos rezultatus.
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1.3.  Diegti
mokymo  metodų
įvairovę  ugdymo
veiklose,
naudojant  IKT,
ugdyti  mokinių
kritinį mąstymą.

Integruota  muzikos  bei
dailės  ir  technologijų
pamoka  „Mama  tu
mano saulė”.

balandžio
mėn.

V.  Kučienė,  J.
Kreičmanaitė

- 1c  klasės  mokiniai  mokysis  kūrybiškumo,  ugdysis
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Integruota  pasaulio
pažinimo  bei  dailės  ir
technologijų  pamoka
„3D  technologijos”
Šiaulių  P.  Višinskio
bibliotekoje.

gegužės
mėn.

R.
Vyšniauskienė

J. Biliūnienė 2a  klasės  mokiniai  susipažins  su  inovatyviomis
technologijomis  (3D  pieštukais  ir  3D  spausdintuvu),
mokysis jomis naudotis, atliks individualias užduotis.

Integruota  lietuvių
kalbos  pamoka  Šiaulių
viešojoje  bibliotekoje
„Literatūriniai  herojai
kviečia skaityti”.

gegužės
mėn. 

R.
Ledauskienė

T. Bičiušas 2 b klasės mokiniai  galės susipažinti  su unikalia  lėlių-
literatūrinių  herojų  kolekcija,  vaidinti  improvizuotame
spektaklyje,  išbandyti  savo  žinias  interaktyvioje
viktorinoje  bei  pasigaminti  ženkliukus  su  lėlės-
literatūrinio herojaus atvaizdu.

Integruota  pasaulio
pažinimo,  dailės  ir

gegužės
mėn.

J.  Steckytė.  I.
Zykienė

- 4a ir  4b klasių mokiniai  Šiaulių miesto erdvėse ieškos
objektų,  juos fiksuos telefonu ir naudodami internetinę
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technologijų  bei  IKT
taikymo  pamoka
Šiaulių  miesto  erdvėse
„Ieškau.  Fiksuoju.
Sužinau.”.

programą sužinos informaciją apie rastą objektą. Gebės
stebėti, fiksuoti ir naudojantis IKT susirasti informaciją.

Integruota  lietuvių
kalbos  ir  muzikos
pamoka  ,,Magiškas
bibliotekos  pasaulis”
Šiaulių  universiteto
bibliotekoje.

gegužės
mėn.

R.
Poškevičienė

V. Valuntinaitė 3a  klasės  mokiniai  sužinos,  kaip  knyga  atkeliauja  iki
skaitytojo.  Susipažins  su  įdomiausiomis,  seniausiomis
knygomis. Matys, kokiose laikmenose saugomi garso ir
vaizdo įrašai, sužinos kaip kompiuteriu kuriama muzika.
Išbandys įvairiausias technologijas knygų skaitymui.

Integruota  lietuvių  k.
bei  pasaulio  pažinimo
pamoka  „Interaktyvios
knygos”  Šiaulių
apskrities  P.  Višinskio
viešojoje bibliotekoje

spalio mėn. I. Miceikienė K. Kazlauskaitė 1b  klasės  mokiniai  susipažins  su  interaktyviomis
knygomis,  mokysis  jomis  naudotis.  Mokiniai  ugdysis
pažinimo,  bendravimo  ir  bendradarbiavimo
kompetencijas.

2 tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.
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1 2 3 4 5 6

2.1.  Kurti  naujas
ir puoselėti senas
mokyklos
tradicijas.

Dailyraščio  konkursas
„Dailiai  rašau
Lietuvą..“

vasario
mėn.

G. Grigaitienė L. Juozapavičienė Mokiniai  skatinami  ugdytis  taisyklingo,  aiškaus  ir
estetiško  rašymo  įgūdžius,  laikytis  bendrųjų  rašto
kultūros  reikalavimų.  Išrenkami  gražiausi  darbai  ir
apdovanojami jų autoriai.

Šiaulių miesto bendrojo
ir  specialiojo  ugdymo
įstaigų  mokinių,
turinčių  specialiųjų
ugdymosi  poreikių
kūrybinių  darbų
paroda-konkursas
„Iliustruoju eilėraštį“.

lapkričio
mėn.

G. Grigaitienė,
I. Zykienė

I. Miniauskienė Skatinamas  domėjimasis  įvairaus  žanro  kūrinių
skaitymu,  ugdomas  gebėjimas  perskaitytą  kūrinį
interpretuoti  ir  vizualizuoti,  naudojant  įvairias  dailės
technikas.  Organizuojama  kūrybinių  darbų  paroda
virtualioje erdvėje ar/ir „Dermės“ mokyklos erdvėse.

2.2.  Skatinti
mokinių
lyderystę.

Posėdis.

Klasių vadovų 2021 m.
rugsėjo - gruodžio mėn.
veiklos  planų
aptarimas.

Rugpjūčio

I. Zyienė Pradinio  ugdymo
mokytojai

100%  parengti  ir  suderinti  klasių  vadovų  2021  m.
rugsėjo- gruodžio mėn. veiklos planai.
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mėn.

2.3.  Organizuoti
savitą
bendradarbiavim
u  paremtą
mokyklos
kultūrą.

Atvira  fizinio  ugdymo
ir  pasaulio  pažinimo
integruota  pamoka
„Kūno kalba”.

gegužės
mėn.

J.  Steckytė,  I.
Zykienė,  S.
Garbenis

- 4a  ir  4b  klasių  mokiniai  susipažins  su  sportininko,
trenerio,  mediko profesijomis.  Gebės stebėti  ir  fiksuoti
savo  kūno  pokyčius  fizinio  aktyvumo  metu  (širdies
darbą, kvėpavimą, prakaitavimą, veido spalvą).

______________
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9 priedas 

DALYKŲ MOKYTOJŲ MG VEIKLOS PLANAS 

1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.
Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas

1 2 3 4 5 6
1.1.  Siekti
tęstinumo  ir
nuoseklumo
veiklos planuose.

1.1.1. Posėdis Sausio mėn.
 

L. Pastoraitė Dalykų  mokytojai
 

 
1.1.1.1.  Dalykų
mokytojų  2020  m.
Savianalizės  ir  veiklos
tobulinimo  anketų
pristatymas  ir
aptarimas.

Dalykų  mokytojai  analizuodami  savo  2020  m.  veiklas,
identifikuos  tobulintinas asmenines  ir bendras profesinio
meistriškumo kompetencijas, numatys būdus joms tobulinti.

1.1.1.2.  Pranešimas
„Dalykų  mokytojų
metodinės  grupės  2021
m. veiklos planas“.

Metodinės  grupės  nariai  susipažins  su  2021  m.  Dalykų
mokytojų metodinės grupės veiklos planu.

1.1.1.3.
Atvirų  pamokų,  atvirų
integruotų  pamokų,
pamokų  kitose  erdvėse
vykdymo  2021  m.  I
pusmetį  grafikų
sudarymas. 

Sausio  –
gegužės mėn.

Sudarytas  atvirų  pamokų,  atvirų  integruotų  pamokų,
pamokų  kitose  erdvėse  vykdymo  2021  m.  I  pusmetį
grafikas.

1.1.2.  Neformaliojo
švietimo  renginių
organizavimas  (žr.
„Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

1.1.3.  Projektų
organizavimas  (žr.
Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -
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veiklos planą).
1.2.  Gerinti
skirtingų
ugdymosi
poreikių  mokinių
ugdymą(si),
padėti  pasiekti
aukštesnių
rezultatų.

1.2.1.  Posėdis Vasario mėn. L. Pastoraitė Dalykų mokytojai  Suorganizuotas posėdis.

1.2.1.1.  Diagnostinių
testų  turinio  aptarimas,
jų  vykdymo  grafiko
sudarymas.

Aptartas ir suderintas diagnostinių testų turinys. Sudarytas
jų vykdymo grafikas.

1.2.1.2. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.
1.2.2.  Mokinių
pasiekimų  ir  pažangos
aptarimas.

Mokinių mokymosi sėkmės stebėjimas ir analizė.

1.2.3.  Lietuvių  k.,
matematikos  ir
socialinių,  gamtos
mokslų testai 5, 6/7, 8/9
klasių  mokiniams,   jų
rezultatų analizė.

Balandžio/
gruodžio  mėn.

G. Stapulionienė E. Masiulytė,
I. Zakienė,
I. Juozapavičiūtė,
B. Sabatauskė,
L. Šedienė,
A. Budraitienė,
L. Slavickienė,
L. Pastoraitė

Mokiniai  pasitikrins  lietuvių  k.,  matematikos,  gamtos  ir
socialinių  mokslų  žinias  bei  gebėjimus,  analizuojant
pasiekimų  rezultatus  bus  tobulinamas  tolesnis  ugdymo
procesas.

1.2.4.  Fizinio  ugdymo
pamoka  ,,Krepšinio
technikos veiksmai”.

Vasario 2 d. V.
Baliutavičienė

5b kl. mokiniai Mokiniai  ugdys  gebėjimą  bendrauti  ir  bendradarbiauti
komandoje.  Lavins  krepšinio  technikos  veiksmus,  ugdys
taiklumą, sieks teigiamo rezultato.

1.2.5.  Respublikinė
specialiųjų poreikių 5-8
klasių  mokinių  lietuvių
k. olimpiada.

Kovo mėn. G. Stapulionienė E. Masiulytė,
I. Juozapavičiūtė,
I. Zakienė,
N. Medžiaušienė

Mokiniai  ugdysis mokslinį kritinį  mąstymą, kūrybiškumą,
savarankiškumą; gebės įvertinti asmeninę pažangą.

1.2.6.   Respublikinė
specialiųjų poreikių 5-8
klasių  mokinių
matematikos olimpiada.

Kovo mėn. G. Stapulionienė A. Budraitienė,
L. Slavickienė,
N. Medžiaušienė

Mokiniai  lavins  matematinius  gebėjimus,  ugdysis
savarankiškumą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą.

1.2.7.  6a  klasės  tėvų
(globėjų/  rūpintojų)
susirinkimas  „I
pusmečio  mokymosi  ir
lankomumo rezultatai”. 

Vasario mėn. L. Slavickienė 6a  klasės  tėvai
(globėjai/rūpintojai)

Tėvai  (globėjai/  rūpintojai)  susipažins  su  mokymosi,
lankomumo rezultatais.
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1.2.8. Posėdis Birželio mėn. L. Pastoraitė Dalykų mokytojai  

1.2.8.1.  Mokinių
pasiekimų  ir  pažangos
aptarimas.

Mokinių mokymosi sėkmės stebėjimas ir analizė.

1.2.8.2.  Dalykų
ilgalaikių teminių planų
2021-2022  m.  m.
aptarimas.

Parengti ir aptarti dalykų ilgalaikiai teminiai planai 2021-
2022 m. m..   

1.2.8.3.  Klasių  vadovų
2021  m.  rugsėjo-
gruodžio  mėn.  veiklos
planų aptarimas.

Parengti ir aptarti klasių vadovų 2021 m. rugsėjo- gruodžio
mėn. veiklos planai.

1.2.8.4.  2021-2022  m.
m.  ugdymo  plano
svarstymas.

Metodinės  grupės  nariai  susipažins  su  2021-2022  m.  m.
ugdymo plano projektu, teiks pasiūlymus 2021-2022 m. m.
ugdymo plano rengimo darbo grupei.

1.2.8.5.  Pranešimas
„Dalykų  mokytojų
metodinės  grupės  2021
m.  I  pusmečio  veikų
ataskaita".

Parengta ir pristatyta 2021 m. I pusmečio metodinės grupės
veiklų ataskaita.

1.2.9. Kontrolinių darbų
grafikų sudarymas.

Visus metus L. Pastoraitė Dalykų mokytojai Remdamiesi kiekvieną mėnesį sudarytais kontrolinių darbų,
savarankiškų  darbų,  testų,  rašinių  rašymo  grafikais,
mokiniai  galės  planuotis  savo  veiklas,  keltis  tikslus,  jų
siekti.

1.2.10.  Mokinio
individualios  pažangos
įsivertinimas,
aptarimas.

Kartą  per
mėnesį

5-10  klasių
vadovai

5-10 klasių mokiniai Mokinių kritinio mąstymo,  savivertės  gebėjimų ugdymas;
individualios  pagalbos  mokiniui  numatymas  remiantis
mokinių individualios pažangos aptarimų rezultatais.

1.2.11.  Neformaliojo
švietimo  renginių
organizavimas  (žr.
„Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -
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veiklos planą).
1.2.12.  Projektų
organizavimas  (žr.
Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

1.3.  Diegti
mokymo  metodų
įvairovę ugdymo 
veiklose,
naudojant  IKT,
ugdyti  mokinių
kritinį 
mąstymą.

1.3.1.  Lietuvių  kalbos
pamoka  „Komiksų
kūrimas.  Kuriu  savo
herojų“.

Gegužės mėn. I. Juozapavičiūtė 6b klasės mokiniai Mokiniai susipažins, skaitys ir kurs komiksus naudodamiesi
moderniomis  audiovizualinėmis  priemonėmis,  tobulins
kūrybiškumo kompetenciją

1.3.2.  Matematikos
pamoka  „Erdvinės
figūros  aplink  mus”  9
klasėje.

Gegužės mėn. L. Slavickienė 9 klasės mokiniai Mokiniai  pamokos  kitoje  erdvėje  (Šiaulių  m.  Prisikėlimo
aikštėje  ir  Vilniaus  gatv.)  metu,  ieškos  kuo  daugiau
erdvinių  figūrų.  Gebės  jas  atpažinti  ir  įsitikins,  kad  mus
supa erdvinių figūrų įvairumas.

1.3.3. Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė
1.3.3.1.  6  kl.  mokinių
darbų  „Taško
vaizdavimas
koordinačių
plokštumoje”  aplanko
pristatymas.

Balandžio 
20 d.

L. Slavickienė 6a,  6b  klasių
mokiniai

Mokiniai žinias apie taško vaizdavimą pritaikys atlikdami
kūrybinę  užduotį.  Visų  mokinių  darbai  bus  patalpinti
aplanke, kuris bus pristatytas mokyklos bendruomenei.

1.3.3.2. Konkursas 5-10
klasių  mokiniams
„Matematinis
dailyraštis”.

Balandžio 
23 d.

L. Slavickienė A. Budraitienė Matematikos  pamokos  metu  atlikdami  užduotis,  rašys
taisyklingai  matematinius  simbolius;  gražiausiai  rašantieji
bus apdovanoti padėkos raštais.

1.3.3.3. Žaidimas ,,Taip
ir  Ne”  8-10  klasių
mokiniams.

Balandžio 
21 d.

A. Budraitienė L. Slavickienė Mokiniai,  žaisdami  komandose,  atspės  kas  yra  juodoje
dėžėje, lavins vaizduotę, kalbos kultūrą ir logiką.

1.3.3.4.  Matematikos
maratonas.  5-10  klasių

Balandžio 
22 d.

A. Budraitienė L. Slavickienė Mokiniai  pertraukų  metu  spręs   įvairias  užduotis,
kryžiažodžius, pritaikys savo matematines žinias praktiškai.
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mokiniams.
1.3.3.5.  5-10  klasių
mokinių  darbų  paroda
„Mano  skaitmuo  iš
geometrinių figūrų”.

Balandžio  19-
23 d.

L. Slavickienė A.Budraitienė  Mokiniai pakartos geometrinių figūrų rūšis, lavins brėžimo
įgūdžius, o patys geriausi darbai bus pristatyti parodoje.

1.3.3.6.  Patyriminio
ugdymo  integruota
gamtos  ir  socialinių
mokslų  pamoka
"Pasaulio   vandenynas
ir žmonių ūkinė veikla".

Balandžio 
22 d.

L. Pastoraitė B. Sabatauskė,
8b klasės mokiniai

Atlikę tyrimus ir išnagrinėję informaciją, mokiniai įvardins
sausumos vandenų teršėjus, susipažins su naftos fizikinėmis
savybėmis, supras atliekų rūšiavimo svarbą.

1.3.4.  Anglų  kalbos  ir
geografijos  pamoka
“Aš  skaitau…
žemėlapį”.

Balandžio 
27 d.

R.
Kavaliauskienė

B. Sabatauskė,
6b klasės mokiniai

6b  klasės  mokiniai  įtvirtins  žemėlapio  skaitymo,  anglų
kalbos įgūdžius Šiaulių bulvare. Gilins bendradarbiavimo,
socialines, pažinimo kompetencijas.

1.3.5.  Neformaliojo
švietimo  renginių
organizavimas  (žr.
„Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

1.3.6.  Projektų
organizavimas  (žr.
Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

2 tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.
1 2 3 4 5 6

2.1.  Kurti  naujas
ir puoselėti  senas
mokyklos
tradicijas.

2.1.1.  Paskaita
„Savanorystė  -  kelias
būsimai profesijai“.

Gegužės 7 d. I. Juozapavičiūtė,
R.
Kavaliauskienė

R. Juozapavičius, 
S. Onk Mahmet, 
L. Dedashova

9–10  klasių  mokiniai  susipažins  su  savanorystės
teikiamais  pliusais  ir  nauda.  Sužinos,  kaip
savanorystė  gali  praversti  jų  ateities  karjeros
pasirinkimo galimybėms.

2.1.2. Posėdis Gruodžio mėn.
 

L. Pastoraitė
 

Dalykų mokytojai
 2.1.2.1.  Klasių  vadovų

2022 m. sausio- birželio
Parengti  ir  aptarti  klasių  vadovų  2022  m.  sausio-
birželio mėn. veiklos planai.
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mėn.  veiklos  planų
aptarimas.
2.1.2.2.  Diskusija
„Mokinių pasiekimai  ir
pažanga“.

Mokinių mokymosi sėkmės stebėjimas ir analizė.

2.1.2.3.  Pranešimas
„Dalykų  mokytojų
metodinės  grupės  2021
m. veikų ataskaita".

Parengta  ir  pristatyta  2021  m.  metodinės  grupės
veiklų ataskaita.

2.1.3.  Neformaliojo
švietimo  renginių
organizavimas  (žr.
„Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

2.1.4.  Projektų
organizavimas  (žr.
Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

2.2.  Skatinti
mokinių
lyderystę.

2.2.1.  Integruotas
lietuvių  k.  ir
matematikos
konkursas-
viktorina  ,,Matematika
+  lietuvių  kalba  =
draugystė amžina”.

Spalio 21 d. L. Slavickienė, 
E. Masiulytė

A. Budraitienė, 
I Zakienė, 
I. Juozapavičiūtė

Atlikdami įvairias integruotas užduotis, matematikos
ir lietuvių k. žinias pritaikys praktiškai. Visi dalyviai
bus apdovanoti prizais.

2.2.2.  8  kl.  mokinių
darbų  paroda
„Simetrijos”.

Spalio mėn. L. Slavickienė 8a,  8b  klasių
mokiniai

Mokiniai  žinias  apie  simetrijas  pritaikys  atlikdami
kūrybines  užduotis.  Bus  organizuojama  mokinių
darbų paroda.

2.2.3. 9 klasės mokinių
darbų  pristatymas.
Tema „Erdvinės figūros
Šiaulių  m.  Prisikėlimo
aikštėje ir aplink mus”.

Gegužės mėn. L. Slavickienė N. Medžiaušienė Mokyklos  bendruomenei  devintokai  pristatys  savo
sukurtus darbus (filmuotą medžiagą, skaidres ir kt.).
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2.2.4.
Mokinių  ruošimas
respublikinei
specialiųjų  mokyklų
mokinių  konferencijai
„Gamtos  atradimai
vaiko akimis“.

Gegužės mėn. L. Pastoraitė B. Sabatauskė Mokiniai  garbingai  atstovaus  savo  mokyklą,  bus
skatinama jų lyderystė.

2.2.5.  Pranešimas
Pedagogų  tarybos
posėdyje  ""Mokinių,
turinčių  skirtingus
ugdymosi  poreikius,
kelias į sėkmę".

Balandžio mėn. A.
Kapačinskienė

- Pedagogai  bus  supažindinti  su  mokinių,  turinčius
skirtingus  ugdymosi  poreikius,  pasiekimais  šokių
konkursuose, festivaliuose, renginiuose. 

2.2.6.  Neformaliojo
švietimo  renginių
organizavimas  (žr.
„Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

2.2.7.  Projektų
organizavimas  (žr.
Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

2.3.  Organizuoti
savitą
bendradarbiavim
u  paremtą
mokyklos
kultūrą.

2.3.1.  Europos  kalbų
diena.  Savanorių
integracija  į  mokyklos
bendruomenę.

Rugsėjo mėn. I. Juozapavičiūtė R. Kavaliauskienė,
R. Juozapavičius,
R. Vyšniauskienė,
savanoriai

Paminėta tarptautinė Europos kalbų diena; mokiniai
sužinos  savanorių  gimtųjų  kalbų  ypatybes,  plės
geografines ir kalbines žinias.

2.3.2.  Neformaliojo
švietimo  renginių
organizavimas  (žr.
„Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -

2.3.3.  Projektų- L. Pastoraitė Dalykų mokytojai -
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organizavimas  (žr.
Šiaulių  „Dermės“
mokyklos  2021  m.
veiklos planą).

_______________
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10 priedas

ŠVIETIMO PAGALBOOS SPECIALISTŲ MG VEIKLOS PLANAS

1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.

Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas

1 2 3 4 5 6

1.1.Siekti
tęstinumo  ir
nuoseklumo
veiklos planuose.

1. Posėdis.
1.1. Savianalizių pateiktis. Sausio mėn. A. Senkauskienė Metodinės  grupės

nariai
100%  specialistų  pateiks  savo  metodinės
veiklos  rezultatus,  analizuos  sėkmes  ir
galimybes tobulintis savo darbą.

2. Posėdis.
2.1.Tarties,  klausos
lavinimo ir kalbos ugdymo
planų 2020 – 2021 m. m.
II pusmečiui aptarimas.

Sausio mėn. A. Senkauskienė Metodinės  grupės
nariai

Parengti ir aptarti tarties, klausos lavinimo
ir kalbos ugdymo planai.  2020 – 2021 m.
m. II pusmečiui.

2.2. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.
3. Posėdis.
3.1.  Mokinių  ugdymo(si)
aptarimas.

Vasario mėn. A. Senkauskienė Metodinės  grupės
nariai

Mokinių mokymosi  sėkmės stebėjimas  ir
analizė.  Aptariami taikomi  įvairūs  sėkmės
matavimo  įrankiai,  siekiant  geriausio
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rezultato specialistui  ir mokiniams.
3.2.  Tikslinio  mokinio
kalbos pokyčio aptarimas.

Logopedai  pateiks  tikslinius  mokinių
kalbos pokyčių rezultatus.

3. 3. Pravestų atvirų 
tarties, kalbos ir klausos 
lavinimo pratybų 
aptarimas.

Bus  aptartos  atviros  tarties,  kalbos  ir
klausos  lavinimo  pratybos,  pateiktos
rekomendacijos.

3.4.  IKT  metodinių
priemonių  pristatymas.

Susipažins  su  IKT  priemonėmis,  jų
naudojimo galimybėmis. 
Pagal  Šiaulių  ,,Dermės“  mokyklos
pedagogų  metodinių  darbų,  metodinių
priemonių  pateikimo,  recenzavimo  bei
tvirtinimo tvarkos aprašą,  patvirtintą 2016-
02-02 Nr. V1-55,  metodinės priemonės bus
pateiktos  tvirtinti  direktoriaus  sudarytoje
komisijoje.

4. Posėdis.
4.1.  Mokinių  ugdymo(si)
rezultatų aptarimas.

Birželio mėn. A. Senkauskienė Metodinės  grupės
nariai

Mokinių mokymosi  sėkmės stebėjimas  ir
analizė.  Aptariami taikomi  įvairūs  sėkmės
matavimo  įrankiai,  siekiant  geriausio
rezultato specialistui  ir mokiniams.

4.2. Pravestų atvirų tarties,
kalbos ir klausos lavinimo
pratybų, edukacinių veiklų
aptarimas.

Bus  aptartos  atviros  tarties,  kalbos  ir
klausos  lavinimo  pratybos,  edukacinės
veiklos,  pateiktos rekomendacijos.

4.3.Šiaulių  ,,Dermės“
mokyklos  2021  m.  I
pusmečio  švietimo
pagalbos  specialistų
metodinės  grupės  veiklos

Išanalizuotos, aptartos 2021 m. I pusmečio
švietimo pagalbos specialistų organizuotos
veiklos.
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ataskaita.
5. Posėdis.
5.1.Tarties,  klausos
lavinimo ir kalbos ugdymo
planų 2021 – 2022 m. m. I
pusmečiui aptarimas.

Rugpjūčio
mėn.

A. Senkauskienė Metodinės  grupės
nariai

Parengti ir aptarti tarties, klausos lavinimo
ir kalbos ugdymo planai.  2021 – 2022 m.
m. I pusmečiui.

6. Posėdis
6.1. Mokinių ugdymo(si) 
aptarimas.

Spalio mėn. A. Senkauskienė Metodinės  grupės
nariai

Mokinių mokymosi  sėkmės stebėjimas  ir
analizė.  Aptariami taikomi  įvairūs  sėkmės
matavimo  įrankiai,  siekiant  geriausio
rezultato specialistui  ir mokiniams.

6.2. Tikslinio mokinio 
kalbos pokyčio aptarimas.

Logopedai  pateiks  tikslinius  mokinių
kalbos pokyčių rezultatus.

6.3. Pravestų atvirų tarties,
kalbos ir klausos lavinimo
pratybų, edukacinių veiklų
aptarimas.

Bus  aptartos  atviros  tarties,  kalbos  ir
klausos  lavinimo  pratybos,  edukacinės
veiklos, pateiktos rekomendacijos.

6.4. IKT metodinių 
priemonių  pristatymas

Susipažins  su  IKT  priemonėmis,  jų
naudojimo galimybėmis. 
Pagal  Šiaulių  ,,Dermės“  mokyklos
pedagogų  metodinių  darbų,  metodinių
priemonių  pateikimo,  recenzavimo  bei
tvirtinimo tvarkos aprašą,  patvirtintą 2016-
02-02 Nr. V1-55,  metodinės priemonės bus
pateiktos  tvirtinti  direktoriaus  sudarytoje
komisijoje.

7. Posėdis

7.1. Pravestų atvirų tarties,
kalbos ir klausos lavinimo
pratybų aptarimas.

Gruodžio mėn. A. Senkauskienė Metodinės  grupės
nariai

Bus  aptartos  atviros  tarties,  kalbos  ir
klausos  lavinimo  pratybos,  pateiktos
rekomendacijos.
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7.2.     Šiaulių  ,,Dermės“
mokyklos 2021 m. metinė
švietimo  pagalbos
specialistų  metodinės
grupės  veiklos  ataskaita,
statistika.

Bus išanalizuotos, aptartos 2021 m. metinė
švietimo pagalbos specialistų organizuotos
veiklos.

7.3.  Šiaulių  ,,Dermės“
mokyklos  2022  m.
švietimo  pagalbos
specialistų  metodinės
grupės  veiklos  plano
pristatymas.

Suderintas  Šiaulių  ,,Dermės“  mokyklos
2022  m.   švietimo  pagalbos  specialistų
metodinės grupės veiklos planas.

2. Atviros tarties,  kalbos ir klausos lavinimo pratybos.

2.1. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos ,,Profesijos”.

Sausio mėn. S. Masandukienė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.

2.2. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos  ,,Daiktai  aplink
mus”.

Sausio mėn. N. Udrienė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.

2.3. Atviros tarties,  kalbos Kovo mėn. J. Steckytė - Su  2-3  logopedai  bus  pasidalinta  gerąja
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ir  klausos  lavinimo
pratybos „Būdvardžių
linksniavimas“.

darbo patirtimi.

2.4.  Atvira  edukacinė  -
kūrybinė  veikla  Kalbos
mėnesio  metu  „Šnekutis
prielinksnių pasaulyje“.

Kovo mėn. R. Kančauskė - Su  3  logopedėmis  ir  grupės  auklėtoja
pasidalinta  gerąja darbo patirtimi.

2.5. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos  ,,Garsų  s  -  š
diferencijavimas”.

Gegužės mėn. R. Poškevičienė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.

2.6. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos  ,,Miško
gyventojai”.

Spalio mėn. S. Masandukienė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.
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2.7. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos ,,Garso  z  tarimo
mokymas”.

Spalio mėn. L. Gutauskienė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.

2.8. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos  ,,Garsų  s  -  š
diferencijavimas”.

Lapkričio mėn. R. Kančauskė - Su  10  logopedų  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.

2.9. Atviros tarties,  kalbos
ir  klausos  lavinimo
pratybos ,,Garsų  u-ū
diferencijavimas“.

Lapkričio mėn. V. Valuntinaitė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.

2.10.  Atviros  tarties,
kalbos ir klausos lavinimo
pratybos  ,,Namai
namučiai”.

Gruodžio mėn. N. Udrienė - Su  2-3  logopedais  bus  pasidalinta  gerąja
darbo patirtimi.
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3. Mokymo priemonės.

3.1.  IKT  ugdymo
priemonė  „Panašiai
skambančių  garsų
diferencijavimas”.

Sausio mėn. J. Žukauskienė - Mokiniai  gebės   diferencijuoti  panašiai
skambančius  garsus,  tobulins  darbo  su
kompiuteriu  įgūdžius,  atliekant  užduotis
IKT.

3.2.  Metodinė  -  kūrybinė
priemonė  erdviniam
suvokimui  tobulinti
„Spalvos ir formos”.

Vasario mėn. R. Kančauskė - Ugdytiniai  gebės  orientuotis  erdvėje,
atkartos  pagal  pavyzdį,  arba  patys  sukurs
namą,  naudodami  skirtingas  formas
skirtingų spalvų.

3.3.  IKT  mokymo
priemonė  „Būdvardžių
linksniavimas”.

Vasario mėn. J. Steckytė - Mokiniai  gebės   linksniuoti  būdvardžius,
tobulins  darbo  su  kompiuteriu  įgūdžius,
atliekant užduotis IKT.
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3.4.  IKT  metodinių
priemonių  rinkinys
„Prielinksnių sudarymas ir
vartojimas”.

Birželio mėn. R. Kančauskė - Ugdytiniai  gebės  sudaryti  atitinkamą
linksnio  formą  ir  ją  adekvačiai  vartos
žodžių junginiuose ir sakiniuose.

3.5.  „Kvadrato,
stačiakampio,  stačiojo
trikampio  ploto
apskaičiavimas 5 klasėje“.

Spalio mėn. A. Senkauskienė L. Juozapavičienė Mokiniai  gebės  apskaičiuoti  kvadrato,
stačiakampio, stačiojo trikampio plotą.

3.6.,,Didelis-mažas“
(pagal  savaitės  temas)
priesaginių  žodžių
sudarymas.

Lapkričio mėn. N. Udrienė - Ugdytiniai  gebės  pagal  pavyzdį  sudaryti
priesaginius daiktavardžius (atsižvelgiant  į
savaitės temas).

1.2.  Gerinti
skirtingų
ugdymosi poreikių
mokinių
ugdymą(si),  padėti
pasiekti aukštesnių
rezultatų.

1.  Pranešimas  „Ugdymo
metodų  taikymas
ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  amžiaus
vaikams  tenkinant

Sausis R. Kančauskė - VGK  nariai  pagilins  savo  žinias  apie
ugdymo metodus, bei žinias pritaikys rašant
vaikų pritaikytas programas.
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specialiuosius  ugdymosi
poreikius”.

2.  Straipsnis  „Foneminės
klausos lavinimo ypatumai
ikimokykliniame
amžiuje”,  kuris  bus
publikuojamas  Švietimo
naujienose.

Balandis R. Kančauskė - Bus  pasidalinta  gerąja  darbo  patirti  ir
įžvalgomis su respublikos pedagogais.

3.  Rekomendacijos
„Vaikai  su  menku
verbaliniu  kalbos
suvokimu.  Kaip  jiems
padėti?“

Gegužė A.  Nakvosienė - MG nariai pagilins žinias apie struktūruotą
ugdymą  bei  gebės  suteikti  efektyvesnę
individualią  pagalbą  vaikams,  kurių
menkas verbalinis kalbos suvokimas.

4.  Pranešimas  mokinių
tėvams (globėjams/
rūpintojams) „Vaikystė  su
pasaka”  (pasakų  įtaka

Gegužė L. Baltūsienė - Mokinių  tėvai  (globėjai/rūpintojai)
susipažins  su  skaitymo-  klausymo  nauda
ankstyvajame amžiuje.
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kalbos ugdymui).

1.3.  Diegti
mokymo  metodų
įvairovę  ugdymo
veiklose,
naudojant  IKT,
ugdyti  mokinių
kritinį mąstymą.

1.  IKT ugdymo priemonė
„Panašiai  skambančių
garsų diferencijavimas”.

Sausio mėn. J. Žukauskienė - Mokiniai  gebės   diferencijuoti  panašiai
skambančius  garsus,  tobulins  darbo  su
kompiuteriu  įgūdžius,  atliekant  užduotis
IKT.

2. IKT mokymo priemonė
„Būdvardžių
linksniavimas”.

Vasario mėn. J. Steckytė - Mokiniai  gebės   linksniuoti  būdvardžius,
tobulins  darbo  su  kompiuteriu  įgūdžius,
atliekant užduotis IKT.

3.  IKT  metodinių
priemonių  rinkinys
„Prielinksnių sudarymas ir
vartojimas”.

Birželio mėn. R. Kančauskė - Ugdytiniai  gebės  sudaryti  atitinkamą
linksnio  formą  ir  ją  adekvačiai  vartos
žodžių junginiuose ir sakiniuose.
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4. IKT mokymo priemonė
„Kvadrato,  stačiakampio,
stačiojo  trikampio  ploto
apskaičiavimas 5 klasėje“.

Spalio mėn. A. Senkauskienė L. Juozapavičienė Mokiniai  gebės  apskaičiuoti  kvadrato,
stačiakampio, stačiojo trikampio plotą.

2.1. Kurti naujas ir
puoselėti  senas
mokyklos
tradicijas.

1. Nuotolinė šeimos šventė
,,Šeima – Dievo dovana“.

Gegužės mėn. V. Beinorienė  L. Baltūsienė,
N. Zikienė

Mokiniai  gebės  pasveikinti  šeimos  narius,
ugdysis meilę ir pagarbą šeimai.

2.2.  Skatinti
mokinių lyderystę.

1.  Nuotolinis  raiškiojo
skaitymo  konkursas
„Žodžio  sparnai  Tavo
sielai, Mama“.

Gegužės mėn. J.Žukauskienė L. Juozapavičienė,
A. Senkauskienė

Mokiniai  išmoks  taisyklingai  skaityti  -
deklamuoti  eiles,  ugdant  mokėjimo
mokytis,  komunikavimo,  socialines,
pažinimo,  kūrybiškumo  bei  asmenines
kompetencijas.

2.  Savęs  pažinimo
užsiėmimų ciklas 5 - 7 kl.
mok.  „Aš  ir  mano
vertybės“.

Spalio  –
lapkričio mėn.

J. Bičiušienė D. Balandienė Suburta  12  mok.  grupė.  Užsiėmimų  ciklo
metu  mokiniai  atskleis  savo  stipriąsias
asmenybės savybes, stiprins savo vertybinį
pagrindą  ir  formuosis  pozityvų  savęs
vertinimą.
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2.3.Organizuoti
savitą
bendradarbiavimu
paremtą  mokyklos
kultūrą.

1.  Atvirų  durų  mėnuo
ugdytinių  tėvams
(globėjams/
rūpintojams).

Sausio mėn. R. Kančauskė Ugdytinių  tėvai
(globėjai/rūpintojai).

10  grupės  tėvų  (globėjų/rūpintojų)  bus
suteikta  individuali  informacija  apie vaiko
pasiekimus, ugdymosi galimybes, bei darbo
tęstinumą.

2.  Atvirų  durų  savaitė
ugdytinių  tėvams
(globėjams/
rūpintojams).

Lapkričio mėn. N. Udrienė Ugdytinių  tėvai
(globėjai/rūpintojai)

10 grupės tėvai dalyvaus savo vaiko tarties,
kalbos  ir  klausos   lavinimo  pratybose.
Įsitrauks į ugdomąjį procesą ir pratęs darbą
namuose.  Supras  apie  individualios
pagalbos reikšmę savo vaikui.

3.  1 kl. mok. gyvenimiškų
įgūdžių  ugdymo  grupės
užsiėmimai.

Vasario  –
gegužės mėn.

D. Balandienė J. Bičiušienė Suburta  10  mok.  grupė,  kuri  užsiėmimų
metu  ugdysis  bendradarbiavimo,  savęs
pažinimo, emocijų valdymo ir kūrybiškumo
įgūdžius.

4.  Psichoedukacinės
programos  „Mergaičių
klubas” įgyvendinimas.

Sausio  –
birželio  mėn.,
rugsėjo  –
gruodžio mėn.

J. Bičiušienė – Išanalizuota  programos  nauda  formuojant
mokinių pozityvaus bendravimo įgūdžius.  

______________
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11 priedas 

AUKLĖTOJŲ MG VEIKLOS PLANAS 

1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.

Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas

1 2 3 4 5 6

1.1.Siekti  tęstinumo
ir nuoseklumo veiklos
planuose.

 AMG posėdis.

1) 1)  Dėl  savianalizės  ir
veiklos  tobulinimo
anketų  už  2020  m.
pristatymo ir aptarimo.

Sausio mėn. AMG 
pirmininkas

AMG grupės 
nariai

25 pedagogai parengs ir metodinės grupės posėdyje 
pristatys metines veiklos savianalizės anketas. 
Sistemingas pedagogų įsivertinimas skatins 
pedagogus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, 
siekti asmeninės pažangos.

AMG posėdis.

1) Dėl Šiaulių “Dermės”
mokyklos  2021  m.  I
pusmečio  auklėtojų
metodinės grupės veiklos
ataskaitos pristatymo.

Birželio mėn. AMG 
pirmininkas

AMG nariai Išanalizuotos, aptartos 2021 m. I pusmečio auklėtojų 
organizuotos veiklos.

AMG posėdis.

1) Dėl 2021 m. rugsėjo-
gruodžio  mėn.  klasių
ugdomosios  veiklos
programų,  savaitgalio
grupių  planų  ir
neformaliojo  švietimo
programų  ,pristatymo  ir
aptarimo.

Rugpjūčio
mėn.

AMG
pirmininkas

AMG nariai 26 pedagogai  parengs ir  pristatys  2021 m. rugsėjo-
gruodžio mėn. klasių ugdomosios veiklos programas
ir  savaitgalio  grupių  planus,  neformaliojo  švietimo
programas.
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AMG posėdis.

1)  Dėl   auklėtojų
kompetencijų  mokinių
socialinėms  ir
emocinėms
kompetencijoms  ugdyti
tobulinimo.  Metodinės
mokymų  medžiagos
sklaida.  Praktinis
užsiėmimas.  (Ilona
Garalevičienė,  Joana
Kravčenkienė).

Spalio mėn. AMG 
pirmininkas

AMG nariai 100%  auklėtojų  susipažins  su  SEU  mokymų
medžiaga ir, siekiant paskatinti mokytojo profesinį ir
asmeninį  tobulėjimą,  naudodamiesi  “Mokytojų
socialinių  emocinių  kompetencijų  įsivertinimo
įrankiu”  asmeniškai  analizuos  savo  darbo  patirtį,
nustatys sėkmingas ir tobulintinas savo veiklos sritis
bei pasirinktinai taikys leidinyje pristatytus ugdymo
metodus.

AMG posėdis

1) Dėl Šiaulių “Dermės”
mokyklos  2021  m.
metinės   auklėtojų
metodinės grupės veiklos
ataskaitos,  statistikos
pristatymo
2) Dėl Šiaulių “Dermės”
mokyklos  2022  m.
auklėtojų  metodinės
grupės  veiklos  plano
pristatymo.

Gruodžio mėn. AMG
pirmininkas

AMG nariai Bus išanalizuotos, aptartos 2021 m. metinės auklėtojų
organizuotos veiklos.
Suderintas  Šiaulių  “Dermės”  mokyklos  2022  m.
auklėtojų metodinės grupės veiklos planas.

1.2.  Gerinti  skirtingų
ugdymosi  poreikių
mokinių  ugdymą(si),
padėti  pasiekti
aukštesnių rezultatų.

AMG posėdis
1)  Dėl
pranešimo ,,Programos ,,
Zipio draugai specialiųjų
ugdymosi  poreikių
turintiems  vaikams”
taikymas  ir

Birželio mėn. AMG
pirmininkas

AMG nariai Bus  pasidalinta  gerąja  patirtimi  apie  Pir  Pb  klasės
mokinių,  dalyvavusių programoje, gebėjimą  įveikti
sunkumus.
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apibendrinimas  Pa  ir  Pb
klasėse.”  pristatymo  ir
aptarimo.  (V.
Čiomėnienė,  K.
Kazlauskaitė).

2) Dėl tyrimo “Auklėtojų
požiūris  į  ugdymą
karjerai  mokykloje”.
rezultatų  pristatymo  ir
aptarimo.  (D.
Balandienė,  J.
Bičiušienė).

Išanalizuoti ir pristatyti tyrimo apie ugdymą karjerai
mokykloje  rezultatai.  Apibendrinus  rezultatus
pateiktos  išvados  ir  rekomendacijos  tobulinant
ugdymo karjerai veiklas mokykloje.

Atviras  edukacinis
užsiėmimas  "Lino
širdelė".

Vasario 9 d. V.
Neverdauskienė

D.Valiūnaitė 100%  8a  klasės  mokinių  išklausys  šv.Valentino
legendą, išmoks pasigaminti širdelę.

1.3.  Diegti  mokymo
metodų  įvairovę
ugdymo  veiklose,
naudojant  IKT,
ugdyti mokinių kritinį
mąstymą.

AMG posėdis
1)  Dėl  auklėtojų  veiklos
valandėlėje  aspektų
(kriterijų)  pristatymo  ir
aptarimo.  (Remiantis
LIONS  QUEST
socialinio  ugdymo
integravimo  visoje
mokykloje  įrankiais)
(R.Šukienė,
R.Liukinevičius)
2)Dėl  mokinių
aktyvumo,  elgesio
valandėlėje  vertinimo
sistemos  pristatymo.
(Remiantis  LIONS
QUEST  socialinio

 Kovo mėn. AMG
pirmininkas

AMG nariai Pristatyti įrankiai  padės įvertinti  esamas stiprybes ir
tobulintinas sritis.

Pristatyti  įrankiai  padės  auklėtojams  nustatyti
mokymo, ugdymo praktikų tikslus.
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ugdymo  integravimo
visoje  mokykloje
įrankiais)  (D.Balandienė,
J. Bičiušienė).

Atvira  integruota  klasės
valandėlė  ,,Aš  renkuosi
sveiką  maistą,  o  tu?“
(Sveikatos  ir  lytiškumo
ugdymo  bei  rengimo
šeimai  bendroji
programa).

Spalio mėn. 20
d. 

V. Valuntinaitė Mokiniai  įvardins  pagrindinius  sveikos  mitybos
principus  ir  taisykles,  pateiks  maisto  ir  gėrimų,
kuriuos  vartoti  sveika  ir  kuriuos  reikia  vartoti
saikingai, pavyzdžių.

Atvira socialinių 
emocinių kompetencijų 
ugdymo  valandėlė ,, 
Geras draugas.”

Spalio mėn. 
12 d.

V. Čiomėnienė Mokiniai  sužinos gero draugo savybes, supras, kaip
pačiam būti geru draugu, ugdys pažinimo, asmenines,
socialines kompetencijas. 

Metodinė  priemonė
“Šeštos  klasės  socialinio
ugdymo  programos
“Paauglystės  kryžkelės”
temų  vaizdinė  medžiaga
(skaidrės)”

Vasario mėn. A.Kulikauskienė Vaizdinė  medžiaga  palengvins  6  klasės  auklėtojų
darbą  ruošiantis  klasės  valandėlėms,  o  6  klasių
mokiniams padės geriau įsisavinti naują temą.  

Atvira  socialinių
emocinių  kompetencijų
ugdymo  valandėlė  6b
klasėje  ,,Teigiamo
bendraamžių  spaudimo
galia”

Gegužės 10 d. R. Liukinevičius Mokiniai gebės paaiškinti skirtumus tarp teigiamo ir
neigiamo  spaudimo,  įvardyti  būdus  pasakyti  NE
neigiamam bendraamžių spaudimui ir daryti teigiamą
įtaką.

2 tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.

1 2 3 4 5 6
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2.1.  Kurti  naujas  ir
puoselėti  senas
mokyklos tradicijas.

Atviras  edukacinis
užsiėmimas  „Kalėdinės
kojinės” dekoravimas. 

Gruodžio mėn.  D. 
Stankevičienė

 B. 
Sabatauskė

 Bus kuriamos naujos 5a klasės tradicijos,  į  veiklas
įtraukiant  tėvus,  globėjus,  artimuosius.  85%  klasės
bendruomenės  stiprins  šeimos,  bendruomeniškumo
partnerystės ryšius. 

2.2.  Skatinti  mokinių
lyderystę.

Atvira  socialinių
emocinių  kompetencijų
ugdymo  valandėlė
“Pomėgių,  gebėjimų  ir
įgūdžių  taikymas
padedant kitiems”

Balandžio
mėn. 21d.

 R.Šukienė  Bus įvertinti mokinių pomėgiai, talentai ir įgūdžiai.
Veiksmingo  klausymosi  ir  interviu  ėmimo  įgūdžiai
padės mokiniams nustatyti, kaip jų klasės draugai gali
prisidėti prie bendrų veiklų.

2.3.Organizuoti savitą
bendradarbiavimu
paremtą  mokyklos
kultūrą.

Atvira  integruota  klasės
valandėlė  kitoje
aplinkoje  "Kirpėjo
profesija.  Kuo  ji
patraukli?"(Ugdymo
karjerai programa).

Balandžio
mėn.26 d.

D. Valiūnaitė 8a  klasės  mokiniai  apsilankys  vienoje  iš  miesto
kirpyklų.  Susipažins  su  kirpimo  technika,  tvarka,
sužinos, kokiomis sąvybėmis reikia pasižymėti norint
tapti kirpėju. Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su
šios profesijos atstovais.

Atvira  integruota  klasės
valandėlė  ,,Kaip  tapti
pardavėju,  kurio  visi
geidžia?“  (Ugdymo
karjerai  programa).
Valandėlė  vedama kitoje
aplinkoje.

Rugsėjo  mėn.
25 d.

L. Anučauskytė 4b klasės mokiniai lankysis parduotuvėje. Susipažins
su pardavėjo profesija, parduotuvės įranga. Sužinos,
kokios  savybės  reikalingos  pardavėjui,  mokysis
bendrauti ir bendradarbiauti. 

______________
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12 priedas 

BIBLIOTEKOS PLANAS

Tikslas - visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, ugdyti kūrybiškumą, savo fondais, aplinka ir veikla dalyvauti ugdymo
procese, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Uždaviniai Priemonės Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo
data

Sėkmės kriterijai Pastabos

1.  Ugdyti  mokinių
skaitymo,   darbo  su
informacija gebėjimus
bei kompetencijas.

Naujų  skaitytojų  registracija  ir  jų
supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis.
Bibliografinės-informacinės  pamokėlės  2
klasių mokiniams.
Edukacinės pamokėlės ikimokyklinio ugdymo
skyriaus ugdytiniams.

L. Bielskienė Visus metus Mokiniai  susipažins  su
biblioteka,  jos  funkcijomis,
išmoks  susirasti  knygą,  žinos
kaip elgtis su knyga. 
Skatinti  vaikų  domėjimąsi
knyga, žinių troškimą.

2.  Ugdyti   mokinių
kultūrinius   interesus,
domėjimąsi  Lietuvos

Parodos rašytojų jubiliejams paminėti.
Birutės  Marijos  Alseikaitės-Gimbutienės
(1921–1994) 100-osios gimimo metinės.

L. Bielskienė, 
J. Bosaitė

Sausio mėn. Mokiniai susipažins su Lietuvos
ir užsienio rašytojais, jų kūryba,
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ir  pasaulio  įvykiais,
kūrėjais,  žymiomis
asmenybėmis.

žymiomis asmenybėmis.
Balio  Sruogos  –  poeto,  prozininko,
dramaturgo,  teatrologo,  literatūros
ir tautosakos tyrinėtojo  125–osios  gimimo
metinės.

Vasario 
mėn.

Gabrielės  Petkevičaitės  Bitės  –  rašytojos,
publicistės, visuomenės bei politinės veikėjos
160-osios gimimo metinės.

Kovo mėn.

Jurgos  Ivanauskaitės  –  prozininkės,
dramaturgės,  dailininkės  60-osios  gimimo
metinės.

Lapkričio 
mėn.

Parodos istoriniams įvykiams ir datoms paminėti.
Laisvės gynėjų diena. Paroda. L. Bielskienė, 

J. Bosaitė
Sausio mėn. Mokiniai  susipažins  su

svarbiausiomis valstybinėmis bei
Lietuvai svarbiomis
šventinėmis  datomis,  ugdysis
pilietiškumą ir
patriotizmą.

Vasario 16- oji – Lietuvos valstybės atkūrimo
diena. Paroda.

Vasario 
mėn.

Lietuvos  nepriklausomybės  atkūrimo  diena.
Paroda.

Kovo mėn.

Tarptautinė vaikų knygos diena. Paroda. Balandžio 
mėn.

Spaudos  atgavimas,  kalbos  ir  knygos  diena.
Paroda.

Gegužės 
mėn.

Lietuvos  įstojo  į  Tautų  sąjungą  100  metų
metinės.

Rugsėjo 
mėn.

Stendas mokytojų dienai paminėti. Spalio mėn.
Kalėdinių knygų parodėlė. Gruodžio 

mėn.
Informacinių stendų rengimas apie naujas
knygas  bibliotekoje.

L. Bielskienė, 
J. Bosaitė

Visus metus Skatins vaikų domėjimąsi knyga,
populiarins knygų skaitymą.

3.  Analizuoti
mokyklos
bendruomenės
informacijos
poreikius,  sistemingai
kaupti  ir  turtinti
bibliotekos  fondus

Kryptingas  grožinės,  metodinės  literatūros
įsigijimas.  Vadovėlių  kartotekos  tvarkymas,
nurašymas,  išdavimas  –  priėmimas.
Vadovėlių  užsakymo  ir  pirkimo
organizavimas.

L. Bielskienė,
J. Bosaitė

Visus metus Papildytas mokyklos bibliotekos
fondas.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tautosaka
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aktualiausia,
naujausia  ugdymo
procesui  reikalinga
bei  metodine
literatūra.
4.  Sudaryti  tinkamas
sąlygas  mokinių
saviraiškai  plėtoti,
skatinti skaityti.

Kūrybinių  darbų  (floristikos,  technologijų,
dailės) parodos – pristatymai.

Dalykų
mokytojai 

Visus metus Efektyvus  bibliotekos  erdvių
panaudojimas.  Skatins  mokinių
saviraišką, motyvaciją. 

Knygų  skirtukų  paroda  (Tarptautinis  knygų
skirtukų mainų projektas 2021).

L. Bielskienė,
I.
Miniauskienė

Sausio mėn. Ugdys  mokinių  saviraišką  ir
kūrybiškumą.

Tarptautinis  knygų skirtukų mainų projektas
2021  (Bookmark Exchange Project 2021).

L. Bielskienė
I.
Miniauskienė

Spalio mėn. Skatins  mokinių  kūrybiškumą,
bendrystę,  susipažins  su  dailės
technikomis,  pagamins  knygų
skirtukus.

Akcija „Knygų Kalėdos“. L. Bielskienė,
J. Bosaitė

Gruodžio
mėn.

Puoselėti  skaitymo  kultūrą  bei
dalintis knygomis su kitais.

Akcija „Nerandi knygos – užrašyk“. L. Bielskienė,
J. Bosaitė

Balandžio
mėn.

Mokiniai  sudarys  norimų
nupirkti knygų sąrašą.

Aktyviausio skaitytojo rinkimai. L. Bielskienė Gegužės
mėn.

Skatinti  mokinių  domėjimąsi
knyga.

5. Kita veikla. Statistinės  bibliotekos  ataskaitos LIBIS
ruošimas. 

L. Bielskienė Sausio mėn. Parengta  bibliotekos  2021  m.
statistinė ataskaita. 

Bibliotekos veiklos plano rengimas.
Bibliotekos veiklos plano ataskaitos rengimas.

Gruodžio
mėn. 

Parengtas  mokyklos  bibliotekos
veiklos planas 2022 m. 
Parengta  bibliotekos  2021  m.
veiklos ataskaita. 

Atsiskaitymo su biblioteka organizavimas. Gegužės  –
birželio
mėn.

Grąžintos  mokinių  pasiimtos
knygos.

Susidėvėjusios,  neaktualios,  neatitinkančių
ugdymo  programų  turinio  literatūros
nurašymas.

Visus metus Parengtas nurašymo aktas.
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_________________

13 priedas 

UGDYMO PRIEŽIŪROS PLANAS 

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingas
Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatas
Vertinimo

forma
1 2 3 4 5 6

1. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymas.
1.1. Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas. R. Lanauskienė,

G.
Stapulionienė,
V. Matakienė,
L.
Juozapavičienė

Gegužė,
lapkritis 

100 proc. įgyvendintas ugdymo planas Ataskaita

1.2. P-10 klasių mokinių pamokų lankomumas. G. Stapulionienė Pusmetis 5  proc.  mažės  P-4  kl.,   15   proc.  5-10 kl.
praleistų pamokų skaičius pateisintas dėl kitų
priežasčių

Ataskaitos

1.3. P-10 klasių mokinių vidaus darbo tvarkos  taisyklių
vykdymas.

R. Lanauskienė,
G.
Stapulionienė,
V. Matakienė

Sausis,
rugsėjis

P-4 kl.-  40 proc.,  5-10 kl.-  20 proc.  mažės
vidaus darbo taisyklių  pažeidimų.

Ataskaita



90

1.4. Mokinių sveikatinimo priemonių vykdymas. G.
Stapulionienė,
V. Matakienė,
Ž. Nakčiūnienė

Visus metus 95  proc.  mokinių  dalyvauja  sveikatinimo
renginiuose.

Ataskaita

1.5. Mokyklos internetinės svetainės tvarkymas. R. Lanauskienė,
Ž. Nakčiūnienė

Visus metus Laiku  pateikiama  reikalinga  ir  išsami
informacija.
Internetinė  svetainė  atitinka  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės teisės aktus.

Stebėjimas

1.6. Vaiko gerovės veiklos plano vykdymas. L.
Juozapavičienė,
Ž. Nakčiūnienė

Visus metus 95 proc. bus vykdomas planas. Stebėjimas

1.7. Maitinimo organizavimas. V. Matakienė,
Ž. Nakčiūnienė

Visus metus Nebus pažeidimų. Aktas

1.8. Mokyklos metinio veiklos plano įgyvendinimas. R. Lanauskienė,
G. Stapulionienė
V. Matakienė,
L.
Juozapavičienė,
Ž. Nakčiūnienė

Birželis,
gruodis

90  proc.  bus  įgyvendintas  metinis  veiklos
planas.

Ataskaita

1.9. Turizmo renginių organizavimas. G.
Stapulionienė,
V. Matakienė

Pusmetis Turistinė veikla organizuojama pagal tvarkos
aprašą.

Stebėjimas

1.10. „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių
tvarkos aprašo“ vykdymas.

G.
Stapulionienė,

Kovas,
lapkritis

Stebima,  kaip  vykdomi  priimti  susitarimai
dėl mokinių pasiekimų gerinimo, priemonių
savalaikis vykdymas.

Stebėjimas

1.11. 5-10 klasių mokinių socialinės - pilietinės  veiklos
vykdymas. 

G. Stapulionienė Kovas,
birželis,
gruodis

Nebus  aprašo  pažeidimų,  100  proc.
vykdomos  socialinės-pilietinės   veiklos
valandos.

Ataskaita

1.12. Švietimo   pagalbos teikimas. L.
Juozapavičienė

Rugsėjis Laiku  nustatomos  švietimo  pagalbos  ir
paslaugų  reikmės,  rekomenduojamas
programų pritaikymas.

Pažyma

1.13. Bibliotekos veiklos organizavimas. G. Stapulionienė Balandis,
lapkritis

100  proc.  bus  įgyvendintas  bibliotekos
veiklos planas.

Stebėjimas

1.14. P-10 klasių mokinių aprūpinimas vadovėliais. G. Stapulionienė Balandis,
rugsėjis 

Panaudota  ne  mažiau  kaip  70  proc.  skirtų
lėšų vadovėlių pirkimui. 

Ataskaita
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1.15. Mokinių registro tvarkymas. G. Stapulionienė Rugsėjis-
spalis

Laiku  ir  teisingai  užpildytas  mokinių
registras.

Stebėjimas

1.16. Mokytojų budėjimo organizavimas. G.
Stapulionienė,
V. Matakienė

Visus metus Mokytojų  budėjimo  metu  mokykloje  nebus
mokinių  traumų,  mažės  budėjimo  aprašo
pažeidimų atvejų. 

Stebėjimas

1.17. Mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimas  bei
informavimas.
 

G. Stapulionienė Kovas,
gegužė,
birželis,
gruodis

100  proc.  vykdomas  mokinių  pažangos  ir
pasiekimų  vertinimo  bei  tėvų
(globėjų/rūpintojų)  informavimo  apie
mokymosi sėkmingumą tvarkos aprašas.

Stebėjimas

1.18. Darbuotojų registro tvarkymas. R. Lanauskienė Balandis,
rugsėjis, spalis

Laiku ir teisingai užpildytas registras. Stebėjimas

1.19. Mokinių pažintinės veiklos organizavimas. R. Lanauskienė,
G. Stapulionienė

Gegužė,
birželis,
gruodis

100 proc. įvykdytas ugdymo planas. Stebėjimas

1.20. Profesinio informavimo ir karjeros ugdymo veiklos 
organizavimas. 

V. Matakienė Visus metus 95  proc.  įvykdytas  planas,  mokiniai
susipažins su darbo pasauliu.

Stebėjimas

1.21. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. V. Matakienė Balandis,
lapkritis

Dalyvauja 40 proc. mokyklos mokinių. Ataskaita

1.22. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymas. R. Lanauskienė Gegužė,
gruodis

Laiku  pateikta  plačiojo,  srities  Ugdymas  ir
mokymasis giluminio  įsivertinimo,  SSGG
analizė.

Stebėjimas

1.24. Mokyklos ir mokytojų tarybų nutarimų vykdymas. R. Lanauskienė,
G. Stapulionienė

Visus metus 100 proc. vykdomi nutarimai. Stebėjimas

1.25 5-10 klasių kontrolinių darbų vykdymas. G. Stapulionienė Balandis,
gruodis

Kontroliniai darbai vykdomi pagal patvirtintą
kontrolinių  darbų  grafiką.  Nebus  higienos
normų  HN  XII  skyriaus  137  punkto
pažeidimų.

Stebėjimas

2. Mokyklinė dokumentacija.
2.1. Mokinio pažymėjimų išdavimas. G. Stapulionienė Birželis Išsilavinimo dokumentai išrašomi ir 

išduodami be klaidų.
Stebėjimas

2.2. Neformalaus vaikų švietimo ir  apskaitos 
dokumentų, dienynų tvarkymas. 

V. Matakienė Balandis, 
rugsėjis, 
lapkritis 

Nebus tvarkymo pažeidimų. Stebėjimas

2.3. Mokinių bylų tvarkymas. G. Stapulionienė Birželis, Nebus mokinių bylų tvarkymo pažeidimų. Stebėjimas
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rugsėjis
2.4. P-10 klasių pažangos aplankų tvarkymas. G. Stapulionienė Birželis Savalaikis  mokinių  tėvų/globėjų

informavimas.
Aptarimas

2.5. Saugaus elgesio instruktažų vedimas. G.
Stapulionienė,
V. Matakienė

Rugsėjis,
birželis

Laiku vedami ir  fiksuojami saugaus elgesio
instruktažai.  

Stebėjimo
pažyma

2.6 Neformalaus švietimo dienynų tvarkymas. V. Matakienė Vasaris,
gegužė,
rugsėjis,
gruodis

Nebus tvarkymo pažeidimų. Stebėjimas

2.7. Maitinimo dokumentų tvarkymas. V. Matakienė Kasdien Nebus tvarkymo pažeidimų. Stebėjimas
2.8. Ilgalaikių teminių planų vykdymas. G. Stapulionienė Kovas,  spalis,

lapkritis
Dienynai  pildomi  vadovaujantis  ilgalaikiais
teminiais planais.

Stebėjimas

2.9. Švietimo pagalbos specialistų dienynų pildymas. L.
Juozapavičienė

Vasaris,
birželis, spalis,
gruodis 

Dokumentai  pildomi  pagal  dienynų
paaiškinimus.

Aptarimas 

2.10. P-10 klasių dienynų pildymas. G. Stapulionienė
3. Ugdymo organizavimas.
3.1. Metodinės  tarybos  ir  metodinių  grupių  darbo

organizavimas.
G. Stapulionienė Gegužė,

lapkritis
90  proc.  vykdomi  metodinės  tarybos  ir
metodinių grupių veiklos planai. 

Stebėjimas

3.2. Mokytojų/ auklėtojų integruotų  pamokų/užsiėmimų
stebėjimas. 

G.
Stapulionienė, 
L.
Juozapavičienė,
V. Matakienė

Vasaris,
balandis,
spalis, gruodis

Aptartos  mokytojų/auklėtojų  integruotos
pamokos/užsiėmimai.

Ataskaita

3.3. Mokinių adaptacija. L.
Juozapavičienė

Visus metus 100  proc.  P-10  klasių  mokinių  adaptavosi
mokykloje.

Stebėjimas

3.4. Prevencinių  ir  kitų  programų  integravimas  į
ugdymo turinį.

G. Stapulionienė Gegužė,
lapkritis

100  proc.  vykdomos  integruojamos
programos.

Stebėjimas

3.5. Projektų vykdymas. G.
Stapulionienė,
V. Matakienė, 
Ž. Nakčiūnienė

Birželis,
lapkritis

Įgyvendinti 8 mokykliniai projektai, skirti P-
4 klasių mokiniams; 2 mokykliniai projektai,
skirti  5-10  klasių  mokiniams;  įgyvendintos
tarptautinio projekto 2016 m. veiklos.

Analizė 

3.6. Klasės vadovo ir grupės auklėtojo  veiklos ir klasės
valandėlių stebėjimas.

G.
Stapulionienė,

Kovas, spalis Pateiktos rekomendacijos. Aptarimas 
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V. Matakienė
4. Mokinių ugdymas (žinios, gebėjimai, įgūdžiai).
4.1. 2/3  ir  4/5  klasių  mokinių  lietuvių  kalbos,

matematikos ir pasaulio pažinimo dalykų pasiekimų
patikra. 

G. Stapulionienė
 

Balandis Mokinių  žinios,  gebėjimai  ir  įgūdžiai  60
proc.  atitiks  bendrųjų  programų
reikalavimus.

Analizė 

4.2. 6/7,  8/9  klasių  mokinių  lietuvių  kalbos,
matematikos, socialinių mokslų pasiekimų patikra.

Mokinių  žinios,  gebėjimai  ir  įgūdžiai  60
proc. atitiks bendrųjų programų pasiekimus.

Analizė

4.3. Mokinių  reitingavimas  pagal  mokymosi  vidurkį  ir
lankomumą.

Kovas,
birželis,
gruodis

Sudarytas  geriausiai  besimokančių  ir
lankančių mokyklą mokinių sąrašas.

Analizė 

5. Pedagogų atestacija. 
5.1. Rositos Račkauskaitės praktinės veiklos vertinimas. G. 

Stapulionienė, 
Ž. Nakčiūnienė

Spalio – 
gruodžio  mėn.

Parengti veiklos įvertinimai. Pažyma

_________
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14 priedas 

MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLANAS 

Renginiai 
Eil. nr.  Veiklos pavadinimas Dalyviai

(klasės)
Renginio laikas 

1. Pamoka „Žiemos džiaugsmai ir pavojai“. 5a, 5b Sausio mėn. 
2. Mokymai „Dantys sveiki – šypsena plati“. 2a, 2b Vasario mėn.
3. Pamoka „Sveikos ir tvarios mitybos patarimai“. 8a, 8b Kovo mėn.
4. Pamoka „Augu ir keičiuosi“. 6a, 6b Kovo mėn.
5. Pamoka „Erkė. Mažas sutvėrimas – didelė grėsmė“. 9, 10 Balandžio mėn. 
6. Pamoka „Vasarą pasitikime saugiai“. 4a, 4b Gegužės mėn.
7. Pamoka „Būk saugus, būk matomas“. 1a, 1b, 1c Rugsėjo mėn.
8. Mokymai „Kaip išsaugoti sveikas akis“. 5a, 5b Spalio mėn.
9. Pamoka „Švaresnė aplinka – sveikesnė visuomenė“. 4a, 4b Lapkričio mėn.
10. Pamoka „Asmens higiena“. 8 Gruodžio mėn.

Stendai 
Eil. nr. Stendo pavadinimas Laikas 

1. Nušalimo pavojai. Kaip apsisaugoti? Sausio mėn.
2. Rankų dezinfekantų sauga, kai juos naudoja vaikai. Vasario mėn.

3. Pėdų priežiūra. Kovo mėn.
4. Kaip atpažinti pirmuosius insulto požymius. Balandžio mėn.
5. Kodėl ir kaip mes plauname namie vaisius ir daržoves. Gegužės mėn.
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6. Kaip apsisaugoti nuo nudegimų saulėje. Birželio mėn.
7. Elektriniai paspirtukai. Naudok atsakingai. Rugsėjo mėn.
8. Kaip išsaugoti sveikas akis. Spalio mėn.
9. Netinkamas antibiotikų vartojimas riziką kelia kiekvienam. Lapkričio mėn.
10. Ką žinai apie AIDS ir ŽIV. Gruodžio mėn.

Publikacijos internete
Eil. nr. Publikacijos pavadinimas Laikas

1. Ką daryti, kad nesusirgčiau COVID -19 liga. Sausio mėn.
2. Vasarą pasitikime saugiai. Birželio mėn.
3. Būk saugus, būk matomas. Rugsėjo mėn. 
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15 priedas

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLOS PLANAS

Eil.
nr.

Veiklos pavadinimas Data Organizatorius Partneris Laukiamas rezultatas

1. Konsultacinė  pedagogų  veikla.  Tėvų
(globėjų/rūpintojų) diena.

Sausio 28 d. G. Stapulionienė Mokytojai,  švietimo
pagalbos specialistai

Tėvai (globėjai/rūpintojai)  konsultuoti
dėl vaikų ugdymosi ypatumų.

2. Individualus informacinis – konsultacinis
švietimas.

Žr. P-10 klasių
veiklos planus

P-10 klasių vadovai Mokytojai,  švietimo
pagalbos specialistai

80  proc.  tėvų  (globėjų/rūpintojų)
suteikta  individuali  konsultacija  apie
vaiko ugdymąsi.

3. Pokalbis su „2021 metų PUPP tvarka“. Kovo   d. G. Stapulionienė A. Senkauskienė 100  proc.  tėvų  (globėjų/rūpintojų)
supažindinti su 2021 m. PUPP tvarka.

4. Atvirųjų durų dienos. Gegužės 20 d. 
Spalio 21 d.
Gruodžio 16 d. 

G. Stapulionienė Mokytojai,  švietimo
pagalbos specialistai

100  proc.  tėvų  (globėjų/rūpintojų)
sudaryta  galimybė  dalyvauti
formaliojo  ir  neformaliojo  ugdymo
užsiėmimuose.

5. Disputas  „2021-2022  m.  m.  ugdymo
plano turinys, vertinimo sistema“.

Gegužės 27 d. G. Stapulionienė Mokytojai,  švietimo
pagalbos specialistai

Išanalizuotas  2021-2022  m.  m.
ugdymo plano projektas. 

6. Klasių  susirinkimai  „2020-2021  m.  m.
mokinių pasiekimų analizė“.

Birželio 7-17 d. P-10 klasių vadovai Mokytojai,  švietimo
pagalbos specialistai

100  proc.  tėvų  (globėjų/rūpintojų)
sudaryta  galimybė  išanalizuoti  savo
vaiko  ugdymosi  pasiekimus,
vertinimus.

7. Bendruomenės  narių  susirinkimas
„Mokinių  ugdymas(is),  lankomumas,
elgesys“.

Rugsėjo 1 d. R. Lanauskienė G. Stapulionienė,
L. Juozapavičienė,
P-10 klasių vadovai

100  proc.  tėvų  (globėjų/rūpintojų),
pedagogų  ir  kitų  darbuotojų
bendruomenei  sudaryta  galimybė
susipažinti su tvarka mokykloje.

8. Tėvų  (globėjų/rūpintojų)  pozityvios Sausio  -  birželio J. Bičiušienė D. Balandienė Įgyvendinant  programą  formuojamas
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tėvystės įgūdžių skatinimo programa. mėn.,
rugsėjo – 
gruodžio mėn.

tėvų  (globėjų/rūpintojų)  gebėjimas
ugdyti  savarankišką,  gebantį
bendrauti,  savo  emocijas  valdantį
vaiką  naudojant  pozityvios  tėvystės
principus.

16 priedas 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) ATSAKINGOS TĖVYSTĖS PUOSELĖJIMO PROGRAMA

Atsakinga tėvystė orientuota į šiltų ir prieraišių santykių užmezgimą su savo vaiku, iškylančių elgesio problemų išvengimą bei vaiko galimybių,
stiprybių ir gebėjimų ugdymą. Pagrindinė atsakingos tėvystės idėja – išugdyti geriausias vaiko savybes bei padėti jam atskleisti savo potencialą, kad užaugęs jis
sugebėtų visiškai save realizuoti. Tėvai yra skatinami pirmenybę teikti ne bausmėms už netinkamą vaiko elgesį, bet tinkamo vaiko elgesio paskatinimui.

Tėvų (globėjų/rūpintojų) atsakingos tėvystės skatinimo programa sukurta siekiant padėti tėvams (globėjams/rūpintojams) geriau pažinti ir suprasti
savo vaiką, jo poreikius ir elgesio modelius. Įgyvendinant programą susitikimų su tėvais (globėjais/rūpintojais) metu ir socialinių tinklų pagalba pristatomi ir
išanalizuojami pozityviosios tėvystės technikos ir metodai, kurie tinka įvairaus amžiaus, lyties ir temperamento vaikams. 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) kviečiami į 2 susitikimus mokyklos organizuojamų Atvirų durų dienų metu. Pirmoji susitikimo pusė skiriama teoriniam
pranešimui vaikų auklėjimo temomis.  Tėvai (globėjai/rūpintojai)  bendradarbiaudami su mokyklos socialiniu pedagogu, psichologu turės galimybę dalintis
asmenine  patirtimi,  įvertinti  situaciją,  kartu  ieškoti  būdų,  kaip  sąmoningai  auklėti  vaiką,  puoselėti  šeimos  santykių  darną.  Esant  poreikiui,  tėvams
(globėjams/rūpintojams) siūlomos individualios socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijos. 

Socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje „Šiaulių „Dermės“ mokyklos mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai)“ grupėje dalinamasi įvairia informacija
apie vaiko pažinimą, tinkamo elgesio skatinimo būdus,  pozityvią ir atsakingą tėvystę. Tėvai skatinami išreikši savo nuomonę, pastebėjimus, dalintis gerąja
patirtimi tarpusavyje. 

Programos tikslas – formuoti tėvų (globėjų/rūpintojų) gebėjimus ugdyti savarankišką, gebantį bendrauti, savo emocijas valdantį vaiką naudojant
pozityvios tėvystės principus.

Programos   uždaviniai:  
1. skatinti tėvus (globėjus/rūpintojus) geriau suprasti vaikus, jų jausmus ir reakcijas, kylančias įvairiose situacijose;
2. mokytis suprasti save ir kitus, spręsti gyvenime iškylančias problemas su vaikais; 
3. skatinti tėvus (globėjus/rūpintojus) dalintis gerąja patirtimi ieškant naujų strategijų ir būdų asmenybės ar asmeninio gyvenimo pokyčiams įveikti.

Veiklos planas

Eil.
Nr.

Data Tema

1. 2021 m. sausio mėn. Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie vaiko savivertės stiprinimo būdus ir svarbą.
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2. 2021 m. vasario mėn. Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie konfliktų sprendimo būdus.
3. 2021 m. kovo mėn. Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie elektronines patyčias ir saugumą virtualioje erdvėje. 
4. 2021 m. balandžio mėn. Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą ir vaiko psichologinio

atsparumo didinimo galimybes.
5. 2021 m. gegužės mėn. Susitikimas  su tėvais  (globėjais/rūpintojais)  „Kaip  padėti  vaikams saugiai  bei  efektyviai  leisti  laiką  virtualioje

erdvėje?“ 
6. 2021 m. rugsėjo mėn.  Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie pozityvaus bendravimo su vaiku strategijas.
7. 2021 m. spalio mėn. Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie pagalbos galimybes susiduriant su vaikų nerimu ir baimėmis.
8. 2021 m. lapkričio mėn. Dalijimasis informacija socialiniame tinkle apie tėvų svarbą vaikų mokymosi motyvacijai.
9. 2021 m. gruodžio mėn. Susitikimas su tėvais (globėjais/rūpintojais) „Savarankiškumo ugdymo svarba asmenybės augimui“.

____________________
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17 priedas
PROJEKTAI 

Projekto
pavadinimas

(lygmuo)

Tikslas Uždaviniai Organizatoriaus
pavardė, vardas

Darbo grupės
nariai

Dalyviai Projekto
trukmė

Rezultatas

,,Pažinsiu save
ir pasaulį”
(grupės).

Tikslas  -  siekti
emocijų,  jausmų
atpažinimo  ir
valdymo,
formuojant socialinę
emocinę  vaiko
gerovę, kaip garantą
priešmokyklinukui
jaustis  laimingu  ir
sėkmingu.

1.Gebėti  atpažinti
emocijas  ir
jausmus,  jas
įvardinti,  ieškoti
galimų išeičių.
2.Plėtoti  vaikų
socialinę  ir
emocinę
kompetenciją
organizuojant
bendras, veiklas su
artimaisiais,
menkai
pažįstamais
bendraamžiais:
edukacines-
pažintines išvykas,
kūrybines
dirbtuves,
popietes.
3.Formuoti  ir

Kvietkuvienė
Kristina

Jarašūnienė
Živilė

Šiaulių
„Dermės“
mokyklos
ikimokyklinio
ugdymo
skyriaus
priešmokyklinės
grupės
„Žirniukai“
ugdytiniai,
tėveliai,
socialiniai
partneriai:
Šiaulių  miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos
„Šaltinėlio“
filialas,  rašytoja
Šarūnė
Baltrušaitienė

2021 m. Vaikai  pažins  savo
emocijas,  jausmus,
mokysis  kontroliuoti  savo
elgesį,  būti  draugiškais ir,
geranoriškais.
Stiprės vaikų mokymosi ir
pažinimo  motyvacija,
pasitikėjimas  savo
galiomis ir gebėjimais.
Tėvų  įtraukimas  į  veiklas
padės  stiprinti  šeimos  ir
ugdymo  įstaigos
bendradarbiavimo ryšius.
Formuosis saugi aplinka ir
teigiamas mikroklimatas. 
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stiprinti  vaikų,
tėvų  ir  pedagogų
bendravimo
kultūrą,  saugią
aplinką.    

“Kuo  užaugus
būti” (grupės).

Siekti,  kad  projekto
dalyviai  tobulintų
sampratas  apie
karjeros  planavimą,
įgytų  žinių  apie
įvairias  profesijas,
mokėtų  gerbti  kitų
darbą. 

1.Sudaryti  sąlygas
vaikams  suprasti
bei  pažinti  save
kaip  asmenybę,
suvokti savo norus
ir  įvertinti
gebėjimus.
2.Supažindinti
ugdytinius  su
įvairiomis
profesijomis,
diegti  pagarbą
dirbančiam
žmogui. 
3.Bendraujant  ir
bendradarbiaujant
su ugdytinių tėvais
siekti  vaikų
asmeninių
gebėjimų
pažinimo,
tikslingo  jų
ateities
planavimo. 

Lužeckienė
Ginta

- Ikimokyklinio
ugdymo
skyriaus
ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio
ugdymo  grupių
vaikai,
pedagogai,
ugdytinių  tėvai,
kiti  įstaigos
bendruomenės
nariai  bei
socialiniai
partneriai:
Šiaulių  lopšelis
–  darželis
„Žirniukas“
,Šiaulių  lopšelis
–  darželis
„Klevelis“.

2021 m. Ugdytiniai  geriau  pažins
save  kaip  asmenybę,
suvoks  savo  norus  ir
gebėjimus,  ugdysis
mokymosi  visą  gyvenimą
sampratą.
Projekto  dalyviai
susipažins  su  įvairiomis
profesijomis,  ugdysis
pagarbą  dirbančiam
žmogui. 
Bendravimas  ir
bendradarbiavimas  su
ugdytinių  tėvais,  projekto
socialiniais partneriais leis
geriau  pažinti  vaikų
asmeninius  gebėjimus,
tikslingai  planuoti  ateitį,
prisiimti  atsakomybę  su
mokymusi  ir  užimtumu
susijusius sprendimus.

„Sveikatiada”(
respublikinis).

Suteikti  vaikams
žinių  ir  praktinių
įgūdžių  apie
sveikatą,  mitybą  ir

1.Suteikti  vaikams
žinių  ir  praktinių
įgūdžių  apie
sveikos  mitybos

Jarašūnienė
Živilė

- Ikimokyklinės
ugdymo
skyriaus
ugdytiniai,

2021 m. Smagiai  ir  patraukliomis
priemonėmis:  žaidynėmis,
viktorinomis,
netradicinėmis  aktyviomis
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fizinį aktyvumą. pagrindus.
2.Siekti,  kad
vaikai  suprastų
fizinio  aktyvumo
reikšmę  jų
savijautai  ir
sveikatai.
3.Sudominti
įvairia
emocionalia
veikla.

pedagogai, tėvai,
globėjai.

veiklomis  įgis  žinių  apie
mitybą ir fizinį aktyvumą.
Projekto dalyviai,  aktyviai
dalyvaudami
„Sveikatiados“  iššūkiuose,
taps  drąsesni,  labiau
pasitikintys savimi.
Bendravimas  ir
bendradarbiavimas  su
ugdytinių  tėvais,  leis
geriau  atskleisti
organizuojamų  veiklų
turinį  ir  kokybiškai
įgyvendinti iššūkius, kurių
rezultatais  bus  dalinamasi
su kolegomis.

„Mūsų 
nuostabioji 
Žemė“ 
(tęstinis, 
mokyklos).

Supažindinti
mokinius  su
žemynais  ir
vandenynais  bei
juose  esančia
gyvybe,  ugdant
mokėjimo  mokytis,
komunikavimo,
socialines,
pažinimo,
kūrybiškumo  bei
asmenines
kompetencijas.

1.Suteikti
mokiniams  naujų
žinių  apie
žemynus  ir
vandenynus  bei
juose  esančią
gyvybę.
2.Skatinti
mokinius  domėtis,
rinkti  informaciją
ir  pristatyti  klasės
draugams  apie
žemės  gyventojus,
jų  kalbą,
papročius,
augmeniją  ir
gyvūniją.
3.Ugdyti  mokinių

Zykienė Inga Steckytė Jurgita 4a, 4b kl. Sausio- 
birželio 
mėn.

Mokiniai įgys daugiau 
žinių apie pasaulio 
žemynus ir vandenynus 
bei juose esančią gyvybę, 
ugdy(si)s mokėjimo 
mokytis, komunikavimo, 
socialines, pažinimo, 
kūrybiškumo bei 
asmenines kompetencijas.
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skaitymo  ir
rašymo  įgūdžius,
tikslinti  ir  plėsti
žodyną.
4.Lavinti
gebėjimus
naudotis IKT.
5.Ugdyti  mokinių
kūrybinius
gebėjimus,
vaizduotę,
saviraišką.
6.Skatinti 
mokinius ir jų 
tėvus bendrauti ir 
bendradarbiauti.

,,Mano 
augintinis”(m
okyklos).

Susipažinti  su
namuose auginamais
gyvūnais,  jų
priežiūra  ugdant
mokėjimo  mokytis,
komunikavimo,
socialines,
pažinimo,
kūrybiškumo  bei
asmenines
kompetencijas.

1.Suteikti  žinių
apie  namuose
auginamus
gyvūnus,  jų
elgseną, priežiūrą.
2.Supažindinti  su
mitybos
ypatumais.
3.Ugdyti  meilę
gyvūnams.
4.Skatinti 
atsakingą elgesį su
jais.

Berinorienė 
Vilma

Zikienė Nida 1a, 1b kl. Sausio- 
birželio 
mėn.

Mokiniai įgys daugiau 
žinių apie namuose 
auginamus gyvūnus, jų 
priežiūrą, ugdy(si)s 
atsakingą požiūrį į 
augintinius. Tobulins 
mokėjimo mokytis, 
komunikavimo, socialines,
pažinimo, kūrybiškumo 
bei asmenines 
kompetencijas.

„Draugystė su
knyga”(tęstini
s, mokyklos).

Ugdyti  mokinių
meilę knygai.

1.Suteikti
mokiniams  naujų
žinių apie knygas.
2.Tobulinti

Kreičmanaitė 
Jolanta

1c kl. Sausio-
rugsėjo 
mėn.

Mokiniai įgys daugiau 
žinių apie knygas, tobulins
skaitymo įgūdžius, 
bendravimo ir 
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skaitymo įgūdžius.
3.Skatinti 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą.

bendradarbiavimo, 
kūrybiškumo 
kompetencijas.

„Gyvūnai 
šalia mūsų” 
(mokyklos).

Ugdyti  mokinių
meilę  gyvūnams,
skatinti jais rūpintis,
globoti  bei formuoti
atsakingą  požiūrį  į
gyvąją gamtą.

1.Plėsti  mokinių
žinias  apie  jų
aplinkoje
gyvenančius
gyvūnus.
2.Ugdyti  mokinių
gebėjimą pažinti ir
tirti aplinką.
3.Mokyti
mokinius  dirbti
komandoje,
dalintis
atsakomybe,
ugdyti
bendravimo,
bendradarbiavimo
įgūdžius.
4.Sudaryti sąlygas 
ugdytinių 
kūrybiškumui 
atsiskleisti.

Miceikienė 
Ingrida

Kazlauskaitė 
Kristina, 
Elinskienė 
Vilma, 
Maziliauskienė 
Jolanta

Pa, Pb, Pc kl. Kovo- 
lapkričio 
mėn.

Mokiniai įgys daugiau 
žinių apie namuose 
auginamus gyvūnus, jų 
priežiūrą, ugdy(si)s 
atsakingą požiūrį į 
augintinius. Tobulins 
mokėjimo mokytis, 
komunikavimo, socialines,
pažinimo, kūrybiškumo 
bei asmenines 
kompetencijas.

„Gyvūnai  turi
teisę  gyventi
geriau“
(mokyklos).

Ugdyti  mokinių
ekologinę  kultūrą,
pagarbą  ir  meilę
gamtai, gyvūnams. 

Tobulinti
specialiųjų
ugdymo(si)
poreikių  mokinių
socialines,
emocines
pažinimo
kompetencijas.

Stapulionienė
Giedrė

Pastoraitė
Laima,
Sabatauskė
Bernadeta

9-10  klasių
mokiniai

Spalio-
lapkričio
mėn.

Mokiniai  domėsis  ir  plės
žinias  apie  augintinius,  jų
priežiūrą  ir  laikymo
taisykles,  susipažins  su
gyvūnų  priežiūros,
auginimo  sričių
profesijomis.
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Gilinti  gamtos  bei
socialinių  mokslų
žinias.

“Judesio
dinamika
2021”
(tarptautinis).

Skatinti  Lietuvos  ir
Latvijos  šalių
specialiojo  ugdymo
įstaigų
bendradarbiavimą
formuojant  sveikos
gyvensenos
pagrindus,  vystyti
tarpmokyklinius
mainus,  suteikti
mokiniams  ir
mokytojams
galimybę  dalyvauti
šokio  ir  judesio
korekcijos
pamokose bei keistis
kūrybinėmis
idėjomis,
naujovėmis.

Tobulinti
specialiųjų
ugdymo(si)
poreikių  mokinių
socialines,
emocines
kompetencijas
organizuojant
įvairias  formaliojo
ir  neformaliojo
ugdymo  veiklas
netradicinėse
erdvėse.
Supažindinant
mokinius  su
sveikos
gyvensenos
pagrindais  didinti
mokinių  didinti
mokinių  ištvermę,
raumenų  jėgą,
lankstumą  bei
gerinti
pusiausvyrą,
judesių
koordinaciją,
motorinius
įgūdžius.

Kapačinskienė
Arnolda

Dalykų
mokytojai,
pradinio
ugdymo
mokytojai

p-10  klasių
mokiniai,
Jelgavos,
Jūrmalos
specialiojo
ugdymo  įstaigų
mokiniai

Balandžio-
birželio
mėn.

Mokiniai  propaguos
sveiką gyvenimo būdą bei
įvairių  rūšių  fizinį
aktyvumą,  turės  galimbę
dalyvauti  įvairiuose
užsiėmimuose
netradicinėse erdvėse, įgys
socialinių,  emocinių
kompetencijų.

“Kultūrinės
laboratorijos”

Skatinti  mokinių
realaus  pasaulio

Tobulinti
specialiųjų

Kavaliauskienė
Rasa

Juozapavičiūtė
Ieva,

5-10  klasių
mokiniai

2020  m.
spalis-  2021

Mokiniai  aktyviai  įsijungs
į rengiamas veiklas: pažins
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(mokyklos). pažinimą,  jį
tyrinėjant 
natūralioje
aplinkoje,  ugdytis
gebėjimus
reikalingus ateičiai.
Skatinti  mokyklos
bendruomenę
bendradarbiauti,
dalintis  gerąja
patirtimi, idėjomis ir
naujovėmis.

ugdymo(si)
poreikių  mokinių
socialines,
emocines
pažinimo
kompetencijas.
Gilinti  gimtosios
kalbos,  IT,
technologijų,
anglų  kalbos  bei
geografijos
gebėjimus.

Miniauskienė
Irma

m. gegužė savo  miestą,  gilinsis  į
gimtosios  kalbos
ypatumus bei atskleis savo
kūrybines galias tradicinių
amatų dirbtuvėse. 

“Dinamiškoji
anglų  kalba”
(tarptautinis
eTwinning
projektas).

Skatinti mokinius gi
linti  anglų  kalbos,
IT  žinias  bei
įgūdžius,
bendradarbiauti  ir
bendrauti  su  kitų
Europos  šalių
mokiniais. 
Tobulinti  mokytojų
profesines
kompetencijas.

Gilinti  mokinių
socialines,
komunikacines,
pažinimo
kompetencijas,ben
dravimo  ir
bendradarbiavimo
įgūdžius.
Tobulinti  anglų
kalbos,  IT
įgūdžius. 

Kavaliauskienė
Rasa

Anglų  kalbos
mokytojai  iš  5
Europos šalių

5-6  klasių
mokiniai

2020  m.
lapkritis-
2021  m.
gegužė

Mokiniai  ugdys  savo
bendravimo  anglų  kalba
gebėjimus, gilins IT žinias,
plės savo žinias apie savo
ir kitas šalis. Anglų kalbos
mokytojai  tobulins  savo
profesines  kompetencijas,
dalinsis savo patirtimi.

,,Lietuvių
mitologijos
paslaptys“
(mokyklos).

Pažinti  lietuvių
tautos kultūrą.

Sudaryti  sąlygas
mokiniams
kūrybiškai
prisiliesti  prie
praeities.

Sruogytė
Jūratė

Sruogytė  Jūratė,
Kreičmanaitė
Jolanta,
Miniauskienė
Irma,
Žabarauskaitė
Vita

1c klasė Kovo-
spalio mėn.

Mokiniai  dalyvaudami
įvairiose veiklose susiburs
kūrybai,  naudodami
lietuvių liaudies tautosaką,
lietuvių  liaudies  amatus,
įvairias dailės technikas.

,,Junkimės.
Svajokime.

Plėtoti  partnerystę
su  Šiaulių

Sudaryti  sąlygas
pažinti  partnerių

Anučauskytė
Ligita

Grigaitienė
Giedrė,

4b  ir  6a  klasės,
Šiaulių

2021  m.
spalio  mėn.

Mokiniai,  dalyvaudami
įvairiose veiklose, ugdysis
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Keiskimės.“
(miesto).

“Ringuvos”
mokykla.

ypatumus,  ugdyti
mokinių kultūrą. 

Stankevičienė
Dalia,  Šiaulių
“Ringuvos”
mokyklos
auklėtojos  A.
Nemanienė,  V.
Navickienė

“Ringuvos”
mokyklos
auklėjamųjų
grupių mokiniai

-  2022  m.
gegužės
mėn.

kūrybiškumą,  saviraišką,
lavins  bendravimo,
bendradarbiavimo
kompetencijas,  patirs
kūrybinį pasitenkinimą.

,,Kartu  mes
galime
daugiau...“
(miesto).

Plėtoti  partnerystę
su Šiaulių sanatorine
mokykla.

Dalyvauti
partnerių
organizuojamose
kūrybinėse,
meninėse
veiklose,
pilietinėse
akcijose,
sveikatingumo
renginiuose.

Šukienė
Rasa,
Garalevičienė
Ilona

Gabšienė
Giedrė,  Šiaulių
sanatorinės
mokyklos
auklėtojos

8  kl.,  P  kl.
mokiniai,
Šiaulių
sanatorinės
mokyklos  5-  6
kl. mokiniai

2021  m.
spalio  mėn.
-  2022  m.
gegužės
mėn.

Bus  skatinamas  mokyklų
bendradarbiavimas  ugdant
kūrybiškumą  bei
sąmoningą  ir   teigiamą
nuostatą į sveikatą. 

„Bičiulystė  su
raidėmis“
(mokyklos).

Mokyti  mokinius
taisyklingai ištarti  ir
teisingai  parašyti
išmoktas  raides,  jas
iliustruoti,  sukurti
koliažą,  ugdant
mokėjimo  mokytis,
komunikavimo,
socialines,
pažinimo,
kūrybiškumo  bei
asmenines
kompetencijas.

1.  Supažindinti
mokinius  su
raidėmis, išmokyti
jas  teisingai
parašyti  bei
taisyklingai ištarti.
2.  Skatinti
mokinius  domėtis
raidėmis,  jas
pastebėti
aplinkoje, tekste.
3. Ugdyti mokinių
skaitymo  ir
rašymo  įgūdžius,
tikslinti  ir  plėsti
žodyną.

Steckytė Jurgita Zykienė Inga Pa, Pb kl. Rugsėjo-
gruodžio
mėn.

Mokiniai  išmoks
taisyklingai  ištarti  ir
teisingai parašyti išmoktas
raides,  jas  iliustruoti,
sukurti  koliažą,  ugdant
mokėjimo  mokytis,
komunikavimo, socialines,
pažinimo,  kūrybiškumo
bei  asmenines
kompetencijas.
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4.  Lavinti
gebėjimus
naudotis IKT.
5. Ugdyti mokinių
kūrybinius
gebėjimus,
vaizduotę,
saviraišką.
6. Skatinti 
mokinius ir jų 
tėvus bendrauti ir 
bendradarbiauti.

_________________

18 priedas 

UGDYMO KARJERAI KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 



108

Eil. nr. Priemonė, veikla Organizatorius Vykdytojas Laikas Vieta Rezultatas

1. Situacijos analizė, planavimas.
1.1. Ugdymo  karjerai  veiklų

mokykloje planavimas.
NŠ skyriaus vedėjas D. Balandienė,

J. Bičiušienė,
J. Kravčenkienė,
R. Liukinevičius,
R. Vyšniauskienė,
I. Zakienė

Gruodžio
22 d.

Neformaliojo
skyriaus
vedėjo
kabinetas

Suplanuota ugdymo karjerai veikla

1.2. Plano  tikslinimas,  rezultatų
fiksavimas.

Spalio 8 d. Tikslinamas  planas,  fiksuojami
rezultatai,  ieškoma  geriausių  darbo
formų.

1.3. Rezultatų  fiksavimas,  veiklos
analizė.

Gruodžio
mėn. 

Atlikta  ir  pristatyta  mokyklos
bendruomenei UK veiklų  analizė.

2. Kvalifikacijos kėlimas, saviugda, informavimas.
2.1. Ugdymo  karjerai  literatūros

skyrelio  mokyklos  bibliotekoje
priežiūra, papildymas.

NŠ skyriaus vedėjas J. Bičiušienė
L. Bielskienė

Visus metus Biblioteka Mokyklos  bibliotekoje  įrengtas  UK
literatūros skyrelis nuolat papildomas
naujais leidiniais.

2.2. Kompetencijų tobulinimas miesto
karjeros specialistų pasitarimuose
ir seminaruose.

Darbos grupės nariai - Ne mažiau kaip vienas darbo grupės
narys tobulins kvalifikaciją aktualiais
karjeros  ugdymo  klausimais,
pasidalins  gerąja  patirtimi  su
kolegomis.

2.3. Klasių  auklėtojų  ir  mokytojų
informavimas  apie  įvairias  kitų
organizacijų  siūlomas  veiklas,
kuriose gali  dalyvauti  mokytojai
su mokiniais.

P-10  klasių
auklėtojai, mokytojai

Visus metus - Sklandus  informavimas  padės
įvairinti UK veiklas. 

Mokyklos bendruomenės (vadovų, klasių vadovų, grupių auklėtojų, dalyko mokytojų ir kt.) UK veiklų koordinavimas.
3.1. Ugdymo karjerai integracija į P –

4 kl. ir 5 – 10 kl. mokomuosius
dalykus.

R. Vyšniauskienė
I. Zakienė

Pradinių  klasių  ir
dalykų mokytojai.

Sausio  –
gruodžio
mėn.

Klasės Ne  mažiau  kaip  2  valandos
integruotos į  P – 4 kl.  ir 5 – 10 kl.
mokinių mokomuosius dalykus.

3.2. P-10  klasių  mokinių   Karjeros
planų sudarymas.

NŠ skyriaus vedėja P-10 klasių auklėtojai Rugsėjo
mėn.

Klasės 100  proc.  mokinių  turės  susidarę
Karjeros planus.

3.3. Klasės valandėlės UK temomis. J. Kravčenkienė Klasių auklėtojai Sausio  –
gruodžio
mėn.

Klasės,
kabinetai.

Per  mokslo  metus  P  –  10  kl.
mokiniams pravestos ne mažiau kaip
2 klasės valandėlės UK temomis.

3.4. Edukaciniai  UK  renginiai,
užsiėmimai,  SKU  veiklos  pagal

NŠ skyriaus vedėja Klasių auklėtojai Sausio  –
gruodžio

Šiaulių
miesto

Organizuotas  mokinių  profesinis
veiklinimas,  dalyvavimas  SKU
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Šiaulių m. mokyklų virtualų SKU
kalendorių.

mėn. įstaigos veiklose  profesinio  veiklinimo
temomis (2-6 kl . 1 kartas per m. m.,
7-10 kl . 2 kartai per m. m.).

3.5 P-4 kl.  ugdymo karjerai diena. D. Balandienė J. Bičiušienė
J. Kravčenkienė
R. Liukinevičius
R. Vyšniauskienė
I. Zakienė
klasių vadovai,
dalykų mokytojai

Balandžio
mėn.

Mokyklos
erdvės

95  proc.  P-4  kl.  mokinių  dalyvauja
suorganizuotose  profesinio
veiklinimo  užsiėmimuose,  gilina
žinias apie įvairias profesijas.

3.6. Susitikimai  su  įvairių  profesijų
atstovais:
1a, 1b, 1c kl. mokinių susitikimas
su Šiaulių AVPK kelių policijos
tarnybos veiklos organizavimo ir
prevencijos poskyrio pareigūne.

8-10  kl.  mokinių  susitikimas  su
Krašto apsaugos savanoriais.

R. Vyšniauskienė,
R. Liukinevičius

D. Balandienė, 
klasių auklėtojai

Rugsėjo
mėn.

Aktų salė Susitikimų metu mokiniai susipažins
su įvairiomis profesijomis, įgis naujų
žinių,  kurios  gali  padėti  rinktis
tolimesnį karjeros kelią.

4. Karjeros paslaugos mokiniams ir jų tėvams (globėjams/rūpintojams).
4.1. Dalyvavimas  tėvų

(globėjų/rūpintojų)
susirinkimuose (pagal poreikius).

D. Balandienė J. Bičiušienė Sausio  –
gruodžio
mėn.

Socialinio
pedagogo,
psichologo
kab.

Suteikta  aktuali  informacija  tėvams
UK klausimais.

4.2. Individualios   bei   grupinės
konsultacijos   mokiniams,  esant
poreikiui  tėvams
(globėjams/rūpintojams).
Karjeros  problemų  sprendimas,
mokinių  skatinimas,
sudominimas  išbandyti  įvairias
veiklas.

Balandžio  –
gegužės
mėn.

Suderinta  tvarka,  paskelbtas
konsultacijų  laikas,  mokiniai  žino,
kad visada gali pasikonsultuoti.

4.3 Informacijos  apie   UK  veiklas
ruošimas ir talpinimas mokyklos
interneto  svetainės  skiltyje
SEKU.

NŠ skyriaus vedėjas N. Medžiaušienė,
kasių auklėtojai

Sausio   -
gruodžio
mėn.

IT kabinetas Mokyklos  internetinės  svetainės
skiltyje  SEKU,  auklėtojai  talpins
informaciją  apie  organizuotą
profesinį veiklinimą.
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4.4 Tyrimas  “Auklėtojų  požiūris  į
ugdymą karjerai mokykloje”.

J. Bičiušienė Klasių auklėtojai Vasario
 mėn

- Atliktas  tyrimas.  Išvados  ir
rekomendacijos  tobulinant  ugdymo
karjerai veiklas mokykloje pristatytos
AMG posėdyje.

4.5. Profesinių  ketinimų  tyrimas  10
kl.  mokiniams  „Ką  planuoja
veikti pabaigę 10 klasių“    

J. Bičiušienė Klasių auklėtojai Gegužės
mėn.

10 klasė Išsiaiškinti  10  klasių  mokinių
profesiniai  ketinimai,  suteiktos
rekomendacijos. 

5. Bendradarbiavimas su  socialiniais partneriais.
5.1. Bendradarbiavimas  su

socialiniais partneriais.
NŠ skyriaus vedėjas Darbo  grupės  nariai,

klasių auklėtojai
Sausio  –
gruodžio
mėn.

- Gauta  informacija,  sklandus
bendradarbiavimas.

5.2. Naujų  socialinių  partnerių
paieška.

Darbo grupės nariai - Užmegzti  nauji  ryšiai  su socialiniais
partneriais.

_____________

19 priedas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ PLANAS
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1 tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus.

Uždaviniai Priemonės Data Organizatorius Partneriai Laukiamas rezultatas

1 2 3 4 5 6

1.1.  Siekti  tęstinumo  ir
nuoseklumo veiklos planuose.

1.2. Gerinti skirtingų ugdymosi
poreikių  mokinių  ugdymą(si),
padėti  pasiekti  aukštesnių
rezultatų.

1.2.1.
Tarpklasinės
krepšinio
varžybos.

Sausio  13
d.

V. Baliutavičienė 6a,  6b  klasių  mokiniai
ir auklėtojai, 
9  klasės  mokinės  E.
Mickeliūnaitė,  G.
Jurkevičiūtė

Mokiniai  įtvirtins  krepšinio  technikos
veiksmus,  sieks  teigiamo rezultato,  ugdys
fizinį  aktyvumą,  bendravimą  ir
bendradarbiavimą    komandose,  patirs
teigiamų emocijų.

1.2.2.
Tarpklasinės
kvadrato varžybos

Vasario 
11 d.

V. Baliutavičienė 5a,  5b  klasių  vadovai,
auklėtojai 

Mokiniai  įtvirtins  kvadrato  žaidimo
technikos  veiksmus,  įgis  žaidybinės
patirties,  patirs  judėjimo  džiaugsmą;
populiarinami judrieji žaidimai.
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1.2.3.
Tarpklasinės
kvadrato varžybos

Kovo
mėn.

V. Baliutavičienė 4a  ir  4b  kl.  mokiniai,
auklėtojai

Skatinti  judriųjų  žaidimų  populiarumą.
Įtvirtins  kvadrato  žaidimo  technikos
veiksmus, įgys žaidybinės patirties. Ugdys
bendravimą  ir  bendradarbiavimą
komandoje. Patirs judėjimo džiaugsmą.

1.2.4.  Kūrybinės
dirbtuvės "Velykų
stalo
dekoracijos".

Kovo  30
d.

D. Valiūnaitė  R.  Poškevičienė 100%  3a  klasės  mokinių  susipažins  su
Velykų  simboliais,  prisimins  tradicijas.
Pasigamins  po  vieną  Velykų  stalo
papuošimą:margutį arba zuikutį.

1.2.5.  Kūrybinės
dirbtuvės
“Pavasario
pranašų
belaukiant...”.

 Kovo
31d. 

 N. Ostrauskas V.  Šimaitienė, 
R. Švambaris

85%  5b,  9  kl.  ugdytinių  įgis  žinių,
reikalingų  inkilėlių  gaminimui,  lavins
bendravimo,  bendradarbiavimo
kompetencijas,  patirs  kūrybinį  džiaugsmą.
Pagaminti  inkilėliai  bus  padovanoti  ŠU
Botanikos sodui.

1.2.6.  Kalbos
ugdymo  mėnuo
“Šnekutis  nori
draugauti”:
1.2.6. 1. Šventinis
rytmetis
“Šnekučio
svajonės”.
 1.2.6. 2. Žaidimų
rytmetis
“Šnekutis  kviečia

Kovo
mėn.

R. Kančauskė 10 “Žuvyčių“  grupės   vaikų  gilins  žinias
apie kalbos gramatinę sandarą, prielinksnių
vartojimą,  žodžių  derinimą,  sakinių
sudarymą.  Visų  renginių  metu
komunikuos,  kurs  ir  tobulins  savo
kalbėjimo  įgūdžius,  bei  pasieks  geresnių
rezultatų.
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žaisti”. 
 1.26. 3. Pramoga
“Stebuklingas
garsų pasaulis”.
 1.2.6.  4.
Šventinis rytmetis
“Ko  išmokė
Šnekutis?”.

1.2.7. 
Popietė ,,Pavasari
o darbai 
darbeliai”.

Balandžio
1 d.

E. Jančauskienė L. Strazdauskienė,  J. 
Biliūnienė

1a,  1b,  2a klasių  mokiniai  susipažins  su
margučių  marginimo  technikomis,  jomis
pasinaudos  praktiškai,  lavins  bendravimo
įgūdžius, patirs dalijimosi džiaugsmą.

1.2.8. Kūrybinės 
dirbtuvės-paroda 
“Margučių 
marginimas 
vašku”

Balandžio 
1 d.

D.Stankevičienė Šiaulių „Ringuvo“ 
mokyklos technologijų 
mokytoja L. 
Pigulevičienė, L. 
Anučauskytė

100% 3b ir 5a klasių mokinių susipažins su
margučių marginimo vašku technika, 
ugdysis kūrybiškumą, saviraišką, lavins 
bendravimo, bendradarbiavimo 
kompetencijas, patirs kūrybinį 
pasitenkinimą. Darbų paroda vyks Šiaulių 
m. “Dermės” ir “Ringuvos” mokyklose

1.2.9. Mokinių 
kūrybinių darbų 
paroda - 
konkursas ,, 
Mano žaisliukas - 
šuniukas, 
kačiukas...”

Balandžio 
19-25 d. 

 V. Čiomėnienė  K.Kazlauskaitė, 
A.Kulikauskienė

95%  Pa, Pb, Pc klasės mokinių  ugdys 
saviraišką, kūrybiškumą, lavins   estetinį 
suvokimą, meninę ir pažinimo 
kompetencijas, mokyklos bendruomenę 
supažindins su savo darbais.

 1.2.10. Foto Balandžio D.Valiūnaitė 95% 8a kl. mokinių ugdys kūrybiškumą 
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darbų paroda "Kai
žvilgsnis 
užkliūva" 
l.d."Eglutė".

5-17d. menines ir pažinimo kompetencijas, 
supažindins bendruomenę su savo foto 
darbais.

1.2.11. Velykinių 
margučių paroda.

Balandžio 
15 d. 

M. Kateivienė D. Valiūnaitė, 
I. Domkuvienė, 
V.Neverdauskienė

85% P-10 klasių mokinių prisimins 
šv.Velykų tradicijas, ugdys menines 
kompetencijas, lavins estetinį suvokimą, 
dalyvaus margučių ridenimo varžytuvėse, 
patirs teigiamų emocijų.

1.2.12. 
Sveikatingumo 
savaitė ,,Stebuklai
arbatos 
puodelyje".

Gegużės 
17-21 d.

J. Kravčenkienė I.Garalevičienė, 
I. Zykienė, 
R. Povilauskas

4a, 4b kl. mokiniai gilins žinias apie 
vaistinius augalus ir jų naudą sveikatai. 
85% mokinių gamins ir pristatys 
kūrybinius darbus, degustuos vaistines 
arbatas, tobulins 
kūrybiškumo,  saviraiškos, 
bendradarbiavimo įgūdžius.

1.2.13. Mokinių 
kūrybinių darbų 
paroda ,,Dėlionių 
dėlionė’’

 Spalio
11-15 d.

 L. Strazdauskienė  E. Jančauskienė  1a, 1b klasių mokiniai ugdysis 
kūrybiškumą, saviraišką, menines 
kompetencijas, patirs meninį 
pasitenkinimą.

1.2.14.  Viktorina
“Miško
paslaptys”

Spalio  12
d.

A.Kulikauskienė V.Čiomėnienė,
 K. Kazlauskaitė

85%  1a,  1b,  1c  klasių  mokinių  pagilins
komandinio darbo įgūdžius, 10% mokinių
pagilins  lyderiavimo  įgūdžius.  100%
mokinių lavins pažintinius procesus, patirs
teigiamas emocijas, pasididžiavimo savimi
jausmą.



115

1.2.15.  Šaškių
turnyras. 

Lapkričio
mėn.

V. Baliutavičienė P-4  kl.  mokiniai,
auklėtojai,  5b  kl.
mokinės  A.
Aleksandravičiūtė,  A.
Valionytė

Populiarinti  netradicines  sporto  šakas.
Ugdys  bendravimo  ir  bendradarbiavimo
kompetencijas.  Sieks  asmeninio  rezultato.
Susikaups, lavins mąstymą. 

1.2.16.  Šaškių
turnyras.

Lapkričio
16 d.

V. Baliutavičienė 5-8  klasių  mokiniai,
vadovai, auklėtojai 

Mokiniai  ugdys  bendravimo  ir
bendradarbiavimo  kompetencijas,  sieks
asmeninio  rezultato,  susikaups,  lavins
mąstymą;  populiarinamos  netradicinės
sporto šakos. 

1.2.17.  Lėlių
teatras
mažiesiems

Lapkričio
24 d. 

M. Kateivienė V.  Čiomėnienė,  A.
Kulikauskienė 

95% Pa, Pb, Pc ir 6a klasės mokinių, ugdys
kurybiškumą,  saviraišką,  menines,
socialines-emocines  kompetencjas,
tobulins  bendravimo  įgūdžius,  ugdys
pasitikėjimą savimi.

1.3.  Diegti  mokymo  metodų
įvairovę  ugdymo  veiklose,
naudojant IKT, ugdyti mokinių
kritinį mąstymą.

1.3.1.
Netradicinio
ugdymo  veikla-
paroda   „Mano
tėvelių  ir  mano
mokykliniai
metai“.

Vasario
mėn.

V.Valuntinaitė N.Medžiaušienė,  klasių
auklėtojai

Organizuota virtuali fotografijų paroda. 
įtraukta  į  veiklą  kuo  daugiau
bendruomenės narių.
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1.3.2.
Respublikinė
skirtingų
gebėjimų  3-6
klasių  mokinių
pasakų  kūrimo  -
iliustravimo
konkursas  ,,Mes
paseksim
pasakaitę”.

Kovo
mėn.

A.Senkauskienė J. Biliūnienė,
L. Juozapavičienė,
J. Žukauskienė

Mokiniai,  kurdami,  iliustruodami pasakas,
tobulins  IKT  naudojimo  įgūdžius,  lavins
vaizduotę,  patirs  teigiamas  emocijas
kūrybiniame procese.

1.3.3.  Viktorina-
testas  Kovo  11-
ajai  paminėti
“Pažinkime
Lietuvą”.

Kovo  10
d.

L. Anučauskytė V. Valuntinaitė 95% 3a ir 3b klasių mokiniai,  naudodami
IKT,  gilins  žinias  apie  Lietuvą,  lavins
pažinimo  kompetencijas,  patirs  teigiamų
emocijų.

1.3.4.
Netradicinio
ugdymo  popietė
„  Pažvelkime  į
savo  miestą
kitaip“

Gegužės
mėn.

D.Stankevičienė N.Medžiaušienė,
klasių auklėtojai

4-10  klasių  mokiniai  kurs  foto/video
reportažus  apie  savo  gimtąjį  miestą  ir
pristatys mokyklos bendruomenei, tobulins
IKT taikymo kompetencijas.

1.3.5.
Sveikatingumo
savaitė

 Gegužės
17-21 d. 

I.Domkuvienė V. Šimaitienė,
N. Ostrauskas

 95% ugdytinių suvoks sveikos gyvensenos
ir  sveikatos  stiprinimo  svarbą,  asmeninę
atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą,
didins  fizinį  aktyvumą,  lavins
kūrybiškumą,  bendravimą  ir
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bendradarbiavimą.

1.3.6.
Netradicinio
ugdymo  popietė
„Kūryba  iš  mano
rankų” 

Rugsėjo
mėn.

R.Šukienė Būrelių vadovai,
klasių auklėtojai

4-10  klasių  mokiniai  ,  dalyvaudami
kūrybinėse  dirbtuvėse,   lavins  vaizduotę,
patirs  teigiamų  emocijų  kūrybiniame
procese, tobulins IKT  naudojimo įgūdžius.
Bus organizuota  kūrybinių darbų paroda.

1.3.7.Kalbinė
viktorina  “Baltos
lankos-juodos
avys”.

Spalio
mėn.

L.Baltūsienė V.Beinorienė 2-ų  klasių  mokiniai  ugdys  sakytinę  ir
rašytinę  kalbą  atlikdami  įvairias  kalbines
užduotis,  mokysis  bendrauti  ir
bendradarbiauti.

1.3.8.  Viktorina
“Sveikata  -
didžiausias turtas”

Lapkričio
18 d.

T.  Bičiušas J. Biliuvienė
R. Ledauskienė

3a ir 3b klasių mokiniai gilins žinias apie
sveiką gyvenseną, gerins darbo grupėje ir
bendradarbiavimo  įgūdžius,  stiprins
naudojimosi IT kompetencijas. 

2 tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką.

1 2 3 4 5 6
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2.1.  Kurti  naujas  ir  puoselėti
senas mokyklos tradicijas.

2.1.1.  Kūrybinių
darbų  paroda
„Piešiu Lietuvai!“

Vasario
mėn.

I.Zykienė,
I.Miniauskienė

Pradinių  klasių
mokytojai

Ugdomas  mokinių  kūrybiškumas,
bendravimas,  bendradarbiavimas,
pilietiškumas.

2.1.2.  Užgavėnių
šventė  „Žiema,
žiema,  bėk  iš
kiemo...“

vasario
mėn.

R.Arlauskienė ,
E. Jurgutienė

Įstaigos  ugdytiniai  dalyvaus  šventėje,
prisimins ir įtvirtins žinias apie Užgavėnių
šventės tradicijas, linksminsis, žais lietuvių
liaudies žaidimus, patirs džiugių emocijų.

2.1.3.  Integruotas
kalbos  ugdymo
mėnuo  “Raidžių
karalystėje”.
2.1.3.1.  Šventinis
rytmetys  ,,Raidės
ir garsai”.
2.1.3.2.  Šventinis
rytmetys ,,Raidžių
nameliai”.
2.1.3.3.  Kūrybinė
popietė  ,,Knygelę
kuriu”.
2.1.3.4.  Šventinis
rytmetys ,,Raidžių
pasakėlė”.

Kovo
mėn.

N. Udrienė Užsiėmimų metu ,,Boružiukų”  grupės
vaikai  ugdys  kalbą,  įtvirtins  išmoktas
raides, lavins kūrybiškumą, mokysis dirbti
komandoje, patirs teigiamų emocijų.
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2.1.4.  Integruotas
kalbos  ugdymo
mėnuo
“Stebuklinga
dėžutė”.
2.1.4.1.  Viktorina
“Kiek  daug  aš
žinau”.
2.1.4.2.  Šventinis
rytmetys “Atspėk,
kas aš”.
2.1.4.3  Šventinis
rytmetys  “Mano
knygelė”.
2.1.4.4.  Šventinis
rytmetys  “Mano
abėcėlė”.

Kovo
mėn.

S. Masandukienė ,,Žirniukų”  grupės  ugdytiniams  bus
pravesta viena viktorina ir trys edukaciniai
užsiėmimai. 
Užsiėmimų  metu  vaikai  įtvirtins  įgytas
žinias,  mokysis  dirbti  komandoje,  lavės
rišlioji kalba, patirs teigiamų emocijų.

2.1.5. Integruotas 
kalbos ugdymo 
mėnuo “Augu su 
knyga”.
2.1.5.1. Šventinis 
rytmetys “Pasakų 
karalystėje”.
2.1.5.2. Šventinis 
rytmetys 

Kovo
mėn.

S. Šimaitienė Edukacinių užsiėmimų metu “Viščiukų”  
grupės vaikai ugdys kalbą, įtvirtins 
išmoktas raides, lavins kūrybiškumą, 
mokysis dirbti komandoje, patirs teigiamų 
emocijų.
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bibliotekoje ” 
Knygų šalyje”.
2.1.5.3. Kūrybinis
rytmetys “Kuriu 
knygelę”.

2.1.6. Tarptautinis
menų festivalis - 
konkursas 
“Gerumo sparnai 
2021”.

Kovo  25
d.

V.Matakienė,
A.Kapačinskienė

R.Gabrielaitis, 
R. Šukienė, 
N.Medžiaušienė,  N.
Ostrauskas,
V. Kučienė

Mokiniai susipažins su kitų šalių, miestų 
meno kolektyvais, patirs teigiamų emocijų 
dalyvaudami festivalyje. Renginio dalyviai
bus apdovanoti diplomais.

2.1.7. Integruotas 
kalbos ugdymo 
mėnuo “Raidžių 
karalystėje”.
2.1.7.1. Šventinis 
rytmetys ,,Raidės 
ir garsai”.
2.1.7. 2.Šventinis 
rytmetys ,,Raidžių
nameliai”.
2.1.7.3. Kūrybinė 
popietė ,,Knygelę 
kuriu”.
2.1.7. 4.Šventinis 
rytmetys ,,Raidžių

Kovo
mėn.

N. Udrienė ,,Boružiukų” grupės ugdytiniai 
užsiėmimų  metu   ugdys  kalbą,  įtvirtins
išmoktas  raides,  lavins  kūrybiškumą,
mokysis dirbti komandoje, patirs teigiamų
emocijų.
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pasakėlė”.

2.1.8. Integruotas 
kalbos ugdymo 
mėnuo 
“Stebuklinga 
dėžutė”.
2.1.8.1. Viktorina 
“Kiek daug aš 
žinau”.
2.1.8.2. Šventinis 
rytmetys “Atspėk,
kas aš”.
2.1.8.3. Šventinis 
rytmetys “Mano 
knygelė”.
2.1.8.4. Šventinis 
rytmetys “Mano 
abėcėlė”.

Kovo
mėn.

S. Masandukienė ,,Žirniukų” grupės ugdytiniams bus 
pravesta viena viktorina ir trys edukaciniai 
užsiėmimai. 
Užsiėmimų metu vaikai įtvirtins įgytas 
žinias, mokysis dirbti komandoje, lavės 
rišlioji kalba, patirs teigiamų emocijų.

2.1.9. Integruotas 
kalbos ugdymo 
mėnuo 
“Viščiukų” 

Kovo
mėn.

S. Šimaitienė Edukacinių užsiėmimų metu vaikai ugdys 
kalbą, įtvirtins išmoktas raides, lavins 
kūrybiškumą, mokysis dirbti komandoje, 
patirs teigiamų emocijų.
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grupėje “Augu su 
knyga”.
2.1.9. 1.Šventinis 
rytmetys “Pasakų 
karalystėje”.
2.1.9. 2. Šventinis
rytmetys 
bibliotekoje ” 
Knygų šalyje”.
2.1.9. 3.Kūrybinis
rytmetys “Kuriu 
knygelę”.

2.1.10.Popietė
tarptautinei
Sveikatos dienai.

Balandžio
mėn.

J.Maziliauskienė V. Elinskienė,
 I. Miceikienė, 
V. Augienė,
 N. Smirnovienė

Pa, Pb  ir Pc mokiniai ugdysis gebėjimą 
bendrauti tarpusavyje, ugdysis empatiją, 
draugiškumą, pagarbą, toleranciją. Gilins 
žinias apie sveikatą. 

2.1.11.Renginys 
„Velykėlės 
atkeliavo“

2021 m. 
balandžio 
mėn.

L.Rumšienė E. Jurgutienė Sutvirtės bendruomeniniai ryšiai. 
Dalyvavimas bendruose renginiuose 
skatins tėvų –vaikų – pedagogų 
efektyvesnį bendradarbiavimą, formuos 
pozityvius santykius.

2.1.12.Gamtosau
ginė pilietinė 
akcija „Darom ir 

Balandžio 
22 d.

I. Garalevičienė,
V. Matakienė

J. Kravčenkienė,
Šiaulių jaunųjų 
gamtininkų centras 

Mokyklos bendruomenė savanoriškai 
tvarkys Talkšos ežero ir Salduvės 
piliakalnio lankomas teritorijas, ugdysis 
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gamta mums 
padėkos 2021”

pilietinio atsakingumo, sąmoningumo ir 
gamtosaugines nuostatas.

2.1.13. Rugsėjo 1-
osios  šventė
„Sveikas rugsėji!“

Rugsėjo  1
d.

E. Jurgutienė Grupių  pedagogės  ir
švietimo  pagalbos
specialistės

Įstaigos  bendruomenė  linksmai  paminės
Mokslo  ir  žinių  dieną:  žais  muzikinius
žaidimus,  šoks  su  šventės  vedėjais,
susipažins

2.1.14.Kaimynų
diena

Gegužės
mėn.

I.Garalevičienė R.Šukienė,
A.Kapačinskienė,
V.Kučienė,
R.Švambaris,
R.Povilauskas,
N.Ostrauskas

Renginyje dalyvaus 5 socialiniai partneriai.
Sustiprės  bendradarbiavimas  tarp
instititucijų .  “Kaimynų diena” taps nauja
mokyklos tradicija.

2.1.15.Labdaros-
paramos akcija  "Į
pagalbą
keturkojui".

Rugsėjo
20-spalio
4d.

D.Valiūnaitė P-10  klasių  mokiniai,
auklėtojai,  mokytojai,
tėvai. 

Mokyklos  bendruomenė  rinks  lėšas  VŠĮ
"Binada",  surengs  išvykas  savanorystės
tikslais,  ugdys  atjautos,  rūpesčio,
atsakingumo jausmus.

2.1.16.Šventė  ,,R
udenėlio
dovanos”

2021  m.
spalio
mėn.

E. Jurgutienė „Viščiukų“  grupės
pedagogės

Ugdytiniai  įtvirtins  žinais  apie  rudens
požymius,  temines  sąvokas,  žais
muzikinius žaidimus ir dainuos daineles.

2.1.17.Etninės
kultūros savaitė.

spalio  11-
14 d.

J. Sruogytė P-10 klasių
mokiniai, auklėtojai.

Mokyklos  bendruomenė  susipažins  su
lietuvių  mitologija  minint  Marijos
Gimbutienės metus.

2.1.18.  Pilietinė
akcija  “Senųjų
miesto  kapinių
tvarkymas”.

Spalio  3
savaitė

R. Liukinevičius V. Šimaitienė Ugdysis  Lietuvos  mirusiųjų  atminimo
tradicijų  tęstinumas,  didės  atsakomybė už
miesto aplinką, tvirtės bendruomeniškumo,
partnerystės jausmas.

2.1.19.Paramos
akcija  senoliams
“Gerų  darbų

Spalio
mėn.

D. Stankevičienė P-10  klasių  mokiniai,
auklėtojai.

Mokyklos  bendruomenė  rinks  lėšas
maltiečių  globojamiems  senoliams,  ugdys
atjautos,  pagarbos,  atsakingumo  jausmus,
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savaitė” mokysis bendrauti ir bendradarbiauti.

2.1.20.Popietė
tarptautinei
Draugo dienai.

Lapkričio
mėn.

V. Beinorienė, 
N. Zikienė

E.Jančauskienė, 
L.  Strazdauskienė,  V.
Kučienė, 
A. Kapačinskienė

Mokiniai  ugdysis  gebėjimą  bendrauti
tarpusavyje,  ugdysis  empatiją,
draugiškumą, pagarbą, toleranciją.

2.1.21.Popetė
“Pyragų diena”

Lapkričio
6 d.

L.Anučauskytė D. Stankevičienė, 
I. Garalevičienė, 
 klasių auklėtojai

Vyks  įvairios  kūrybinės  veiklos
skatinančios  vyresniųjų  klasių  mokinių
(pasirinktinai)  bendradarbiavimą  su
žemesniųjų klasių mokiniais. 

2.1.22.  Kūrybinės
dirbtuvės.

Lapkričio
15  d.-
gruodžio 3
d.

R.Gabrielaitis I. Miniauskienė,
R. Šukienė,
P-4, 5-10 klasių
mokiniai

Suorganizuota  mokinių  darbų  paroda  “
Kalėdinis sapnas”.

2.1.23.Adventinia
i vakarojimai:
“Advento
kalendorius”
“Kūčiukų
kepimas” 
“Dovana šeimai”

Lapkričio
29/gruodži
o 15 d.

I. Garalevičienė Aušros  muziejaus
Žaliūkių  malūnas,  P
klasės tėvai

Bus  telkiama  P  klasės  bendruomenė,
skatinamas  tėvų  įsitraukimas  į  klasės  ir
mokyklos  veiklas  (edukacijose  dalyvaus
70% mokinių tėvų/ globėjų,  artimųjų), bus
kuriamos  naujos  geranoriškumu  ir
bendradarbiavimu  grindžiamos  klasės
tradicijos.

2.1.24.Mokinių  ir Gruodžio J. Kreičmanaitė J. Sruogytė Ugdomas  mokinių  kūrybiškumas,
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tėvų  (globėjų,
rūpintojų)  popietė
„Kalėdų
tradicijos.
Karpiniai.”

mėn. bendravimo  ir  bendradarbiavimo
kompetencijos. Skatinamas aktyvesnis tėvų
(globėjų,  rūpintojų)  įsitraukimas  į
mokykloje vykdomas veiklas. 

2.1.25.Advento
popietė.

Gruodžio
mėn.

V. Elinskienė J.  Maziliauskienė,  V.
Augienė,
 N. Smirnovienė

1a  ir  1c  mokiniai  sužinos  apie  adventą,
advento laikotarpio ir Šv. Kūčių papročius,
simboliką, patiekalus. 

2.1.26.Popietė
„Kalėdų
stebuklai”.

Gruodžio
mėn.

I. Miceikienė K. Kazlauskaitė 1b kl.  mokiniai  susipažins  su  šv.  Kalėdų
tradicijomis  ir  papročiais.  Mokiniai
ugdysis  pažinimo,   kūrybiškumo,
bendravimo  ir  bendradarbiavimo
kompetencijas. 

2.1.27.Mokinių  ir
tėvų  (globėjų,
rūpintojų)
Kalėdinė  -

Gruodžio
mėn.

R. Poškevičienė V. Valuntinaitė Ugdysis  mokinių  kūrybiškumo,
bendravimo  ir  bendradarbiavimo
kompetencijos.75%  tėvų  (globėjų,
rūpintojų)  įsitrauks  į  klasėje  vykdomas
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kūrybinė
popietė  ,,Žaisliuk
as eglutei”.

veiklas.

2.1.28.Mokinių  ir
tėvų  (globėjų,
rūpintojų)  popietė
„Sniegą  tyliai
berdama  seka
pasaką žiema“.

Gruodžio
mėn.

R. Vyšniauskienė J. Biliūnienė Skatinamas  aktyvesnis  tėvų  (globėjų,
rūpintojų)  įsitraukimas  į  mokykloje
vykdomas  veiklas.  Ugdomos  3a  klasės
mokinių  komunikavimo,  kūrybingumo,
iniciatyvumo kompetencijos.

2.1.29.Adventinis
renginys
„Uždekime
žvakeles“

Gruodžio
mėn.

E. Jurgutienė „Žirniukų“  grupės
pedagogės

Sutvirtės  bendruomeniniai  ryšiai.
Dalyvavimas  bendruose  renginiuose
skatins  tėvų  –vaikų  –  pedagogų
efektyvesnį  bendradarbiavimą,  formuos
pozityvius santykius.

2.1.30.  Kalėdų
šventė  ,,Jau
skamba  Kalėdų
varpeliai”

gruodžio
mėn.

E. Jurgutienė „Žirniukų“  grupės
pedagogės

Sutvirtės  bendruomeniniai  ryšiai.
Dalyvavimas  bendruose  renginiuose
skatins  tėvų  –vaikų  –  pedagogų
efektyvesnį  bendradarbiavimą,  formuos
pozityvius santykius.

2.2. Skatinti mokinių lyderystę.

 2.2.1.  Kūrybinių
darbų  paroda
“Rašau  vardą-
Lietuva”  Kovo
11-ąjai atminti.

 Kovo
mėn. 

 R. Juozapavičius  P-10  kl.  mokiniai,
auklėtojai

Bus prisiminta Lietuvos Nepriklausomybės
dienos  atkūrimo  prasmė.  Ugdytiniai,
pasitelkdami  savo  išmonę,  vaizduotę,
kruopštumą, išradingumą atliks kūrybinius
darbus,  lavins  savo  meninius  gebėjimus,
patirs  emocinį  džiaugsmą,  bei



127

pasididžiavimą savimi.
2.2.2.  Keramikos
pamokų  ir
floristikos  būrelio
“Žiedė”  mokinių
darbų  paroda
“Šypsokis
pavasariui”.

Gegužės
mėn.

I. Miniauskienė,
R. Šukienė

P-4 klasių mokiniai Mokiniai  sukurs  meninius  darbelius  ir
papuoš mokyklos erdves. 

2.2.3.  Keramikos
darbų paroda.

Rugsėjo
mėn.

I. Miniauskienė P-4 klasių mokiniai Mokiniai  sukurs  meninius  darbelius  ir
papuoš mokyklos erdves.

2.2.4.  Koncertas
“Šokių oazė”.

Lapkričio
mėn.

A. Kapačinskienė P-10 klasių mokiniai Suorganizuotas  koncertas,  kuriame
mokiniai  atliks   savo  bei  mokytojos
sukurtas  choreografines  kompozicijas;
lavinama mokinių sceninė kultūra, kūryba.

2.2.  5.Tarptautinė
gamtos
fotografijų
paroda „ Aš myliu
savo šalį“

Lapkričio
mėn.

L.Anučauskytė N.Medžiaušienė,
R.Šukienė,
I.Garalevičienė,
N.Ostrauskas

Organizuota  tarptautinė fotografijų paroda
skatins  mokinių  lyderystę,  mokiniai
išgyvens  sėkmės  jausmą,  kūrybinį
džiaugsmą, pasitenkinimą.

2.2.6.  Paroda
“Kalėdinis
sapnas”.

Gruodžio
8-22 d.

I. Miniauskienė R. Gabrielaitis,
R. Šukienė,
I. Zykienė

Puošdami mokyklos erdves mokiniai  kurs
jaukią ir šventišką mokyklos aplinką.

2.3.  Organizuoti  savitą
bendradarbiavimu  paremtą
mokyklos kultūrą.

2.3.1.  Pilietinė
akcija  ,,Atmintis
gyva  –  kol
liudija“  skirta
laisvės   gynėjų
dienai atminti.

Sausio  13
d. 

R. Kavaliauskienė B. Sabatauskė,
Mokinių taryba
Mokyklos
bendruomenė

Prisiminti ir pagerbti 1991 m. sausio 13 d.
už  Lietuvos  laisvę  kovoję  asmenys.
Sudalyvauti Šiaulių m. rengiamoje akcijoje
pagerbiant žuvusiuosius.

2.3.2.  Gamtosau
ginė akcija „Mes -
paukštelių
draugai“. 

2021  m.
kovo mėn.

K.Kvietkuvienė Vainagių girininkija Vaikai  sužinos,  kokiu  tikslu  ir  kokiems
paukšteliams  (vabalams  ir  pan.)  keliami
inkilai  miško  paukščiams.  Bus  iškelta  10
inkilų Vainagių miške.
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2.3.3.  Šeimos
šventė  ,,Šeima  -
Dievo dovana”.

Gegužės
mėn.

V.Beinorienė, 
N. Zikienė

E.  Jančauskienė,
L.Strazdauskienė, 
V. Kučienė, 
A.Kapačinskienė

Ugdoma  pagarba  šeimai  ir  šeimos
vertybėms;  ugdomos  kūrybiškumo,
bendravimo  ir  bendradarbiavimo,
komunikavimo  kompetencijos.  1a  ir  1b
klasių  bendruomenė  patirs  teigiamų
emocijų.

2.3.4.  Mokinių,
tėvų  (globėjų,
rūpintojų)  ir
senelių  šeimos
šventė  „Pasaka
šeimai”.

Gegužės
mėn.

R.Vyšniauskienė,
R.Ledauskienė

T. Bičiušas,
 J. Biliūnienė,
 A Kapačinskienė

Stiprės  šeimos  narių  tarpusavio  ryšiai.
Kartu  leisdami  laiką  šeimos nariai  geriau
pažins vieni kitus, patirs gerų emocijų. Bus
ugdomos  2a  ir  2b  klasės  mokinių
komunikavimo,  kūrybingumo,
iniciatyvumo kompetencijos.

2.3.5.  Socialinė
akcija
„Saugokime
gamtą  -
padovanok
vazonėlį,  kuris
Tau atliko”. 

Rugsėjo
mėn.

K.Kvietkuvienė Ikimokyklinio  ugdymo
skyriaus bendruomenė

Surinkti  plastikiniai  vazonėliai  bus
padovanoti  ŠU  Botanikos  sodui,  siekiant
juos panaudoti antrą kartą. Akcijos dalyviai
bus  skatinami  būti  atsakingai  vartoti,
mokysis bendradarbiauti saugant gamtą.
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____________

20  priedas 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO  DARBO GRUPĖS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil. nr. Posėdžio darbotvarkė Organizatorius Partneriai Laikas Rezultatas 
1 2 3 4 5 6

1 posėdis.
1.1. Mokyklos  veiklos  kokybės  įsivertinimo

būdų  pasirinkimas,  veiklos  organizavimo
etapų aptarimas.

L. Juozapavičienė Veiklos kokybės
įsivertinimo 
darbo grupės 
nariai

Sausio 21 d. Skatinama kryptinga, į rezultatus orientuota
diskusija apie gerą mokyklą.

1.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
2 posėdis.

2.1. Plačiojo mokyklos veiklos įsivertinimo 
rezultatų aptarimas. 

L. Juozapavičienė Veiklos kokybės
įsivertinimo 
darbo grupės 

Vasario 11 d. Stiprinama  mokyklos  bendruomenės  narių
atsakomybė dėl  ugdymo kokybės  gerinimo
taikant refleksiją, savistabą, dialogą.
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nariai2.2. Giluminio vertinimo srities nustatymas. Veiklos  aspektų,  lemiančių  ugdymo
šiuolaikiškumą  ir  kokybę  nustatymas,
išgryninimas.

2.3. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
3 posėdis.

3.1. Pasirinktos  probleminės  srities  vertinimo
instrumentų aptarimas.

L. Juozapavičienė Veiklos kokybės
įsivertinimo 
darbo grupės 
nariai

Kovo 4 d. Priimtas nutarimas dėl tikslinių instrumentų
naudojimo.

3.2. Iliustracijų kūrimas. Parengtos  nagrinėjamos  srities  iliustarcijos,
vertinimo kriterijai.

3.3. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
4 posėdis.

4.1. Pasirinktos probleminės srities giluminis 
nagrinėjimas,duomenų kaupimas, rezultatų 
analizė, išvadų ir rekomendacijų rengimas.

L. Juozapavičienė Veiklos kokybės
įsivertinimo 
darbo grupės 
nariai

Balandžio 23 
d.

Plėtojama  duomenimis  grįsto  valdymo
kultūra.

4.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
5 posėdis

5.1. Išvadų, rekomendacijų aptarimas, 
susitarimai dėl veiklos tobulinimo prioritetų.

L. Juozapavičienė Veiklos kokybės
įsivertinimo 
darbo grupės 
nariai

Lapkričio 11 
d.

Remiantis  mokyklos  veiklos  kokybės
įsivertinimo  rezultatais  priimti  bendri
sprendimai  dėl  būtinų  veiksmų,  gerinančių
mokyklos veiklą.

5.2. Siūlymai 2002 m. mokyklos veiklos planui. Pateikti  siūlymai,  padedantys  rengti
mokyklos  strateginius,  metinius  veiklos,
ugdymo planus.

5.3. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.
6 posėdis

6.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 
darbo grupės ataskaita už 2021 m.

L. Juozapavičienė Veiklos kokybės
įsivertinimo 
darbo grupės 
nariai

Gruodžio 9 d. Parengta  mokyklos  veiklos  kokybės
įsivertinimo darbo grupės ataskaita,  aptarti,
įvertinti atlikti darbai. 

6.2. Kiti klausimai. Išanalizuotos aktualijos, priimti sprendimai.

_____________
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21 priedas 

MOKYKLOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO DARBO GRUPĖS 
 VEIKLOS PLANAS

Tikslas  -  kurti  patrauklų  mokyklos  įvaizdį  visapusiškai  informuojant  visuomenę  apie  mokyklos  vykdomą  veiklą,  išskirtinumą  bei
pasiekimus. 
                  Uždaviniai.

1. Puoselėti mokyklos kultūrą, vertybes ir tradicijas. 
2. Skleisti  informaciją apie mokyklos veiklą, viešinti mokyklos pasiekimus internetinėje erdvėje, spaudoje.
3. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius, kurti naujus. 
4. Atstovauti mokyklą ir viešinti pasiekimus įvairiuose miesto, šalies renginiuose.
5. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos mokinių ir vaikų tėvais puoselėjant mokyklos tradicijas.
6. Diegti vaikams ir mokiniams pasididžiavimo savo mokykla jausmą eksponuojant jų kūrybinius darbus įvairiose viešose erdvėse.
7. Inicijuoti ir vykdyti mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus teminio apipavidalinimo akcijas.
8. Inicijuoti naujų edukacinių aplinkų kūrimą mokyklos patalpose.
9. Sistemingai atnaujinti mokyklos bei ikimokyklinio ugdymo skyriaus vizualinę informaciją.
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10. Organizuoti mokyklos darbuotojų pagerbimą įvairių sukakčių ir švenčių proga.
Veiklos sritis Priemonės pavadinimas Data Atsakingi Laukiami rezultatai

Visuomeninis
aktyvumas Dalyvavimas  Šiaulių  miesto  paramos

akcijose.
Lapkričio  -
gruodžio mėn.

NŠ skyriaus vedėjas Formuosis  mokinių  vertybinės  nuostatos:  atjauta,
mokėjimas dalintis, nesavanaudiškumas;
skatintinama  mokinių  savanorystė  ir  stiprinamas
bendruomeniškumas:  suaugusieji  ir  vaikai   telkiami
kilniam tikslui.

Pagalba
mokiniams

Ilgalaikės akcijos „Gyvenkime gražiau
„organizavimas  mokyklos
bendrabutyje.

Visus  mokslo
metus

NŠ skyriaus vedėjas,
grupių auklėtojai

Rūpinimasis mokinių sveikata bei poilsiu;
Svetingos ir saugios aplinkos kūrimas.

Mokyklos 
kultūra

Mokyklos  darbuotojų  pagerbimas
įvairių sukakčių ir švenčių proga.

Mokslo  metų
bėgyje

Ž . Nakčiūnienė,
NŠ skyriaus vedėjas,
A.Senkauskienė

Mokyklos  etoso  gerinimas,  pagarbos  pedagogams
ugdymas;
Mokinių estetinio skonio lavinimas, tradicijų 
pagerbimas;

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais efektyvinimas;
Mokyklos įvaizdžio gerinimas

Kūrybinė akcija „Kalėdinis  mokyklos
ir ikimokyklinio skyriaus veidas“.

Gruodžio 10 d. R. Gabrielaitis,
I. Miniauskienė
Ž . Nakčiūnienė,
R. Šukienė,
 I.Garalevičienė

Parodos  „Kalėdiniai  raštai“
organizavimas.

Gruodžio 8 d. NŠ skyriaus vedėjas , 
klasių vadovai,  
auklėtojai

Mokinių  tėvų  (globėjų/rūpintojų)
įtraukimas į bendrą veiklą puoselėjant
mokyklos tradicijas.

Visus  mokslo
metus

Klasių vadovai,  
auklėtojai

Mokyklos  renginių  fiksavimas
fotofilmuose.

Visus  mokslo
metus

A. Senkauskienė, 
B. I. Miceikienė

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų 
puoselėjimas.

Viešoji
informacija

Sistemingas  mokyklos  ir
ikimokyklinio  skyriaus  vizualinės
informacijos atnaujinimas -
mokyklos  veiklą  reprezentuojantys
stendai.
Stendinės  medžiagos  pateikimo,

Visus mokslo 
metus 

NŠ skyriaus vedėjas ,
Ž . Nakčiūnienė,
metodinių grupių 
pirmininkai.

Švietėjiškos veiklos vykdymas, mokyklos vertybių
pristatymas.  Nuolatinis  stendinės  medžiagos
atnaujinimas,  jauki,  saugi  mokymosi  aplinka.
Stendinės medžiagos pateikimo, išdėstymo, dizaino
tobulinimas.
Mokytojų,  mokinių  pasiekimų  viešinimas,
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išdėstymo, dizaino tobulinimas.
Estetinės  mokymos(si)  aplinkos
kūrimas.

vertinimas, skatinimas. Mokyklos reklama.
Išsamus  visuomenės  supažindinimas  su  mokyklos
veikla,  vieši  atsiskaitymai  už  nuveiktus  darbus.
Palanki  visuomenės,  steigėjo,  valdžios  institucijų,
socialinių partnerių, rėmėjų  nuomonė.

Straipsniai  rajono,  respublikos
spaudoje;
Informacija  interneto  svetainėse
(mokyklos ir kt.).
Mokyklos gyvenimo aktualijas 
reprezentuojančios informacijos, 
parodų ir renginių pristatymas 
mokyklos tinklalapyje, kitose masinės 
informacijos ir komunikacijos 
priemonėse.

Mokyklos vadovai, 
metodinių grupių 
pirmininkai, MĮF darbo 
grupė

Informacijos  surinkimas  apie
dalyvavimą  rajoniniuose  ir
respublikiniuose  konkursuose,
dalykinėse  olimpiadose,  festivaliuose,
sporto renginiuose.

Visus  mokslo
metus

NŠ skyriaus vedėjas,
Ž . Nakčiūnienė

Pasiekimų sklaida

Reklama Padėkų  mokyklos  bendruomenei
viešinimas mokyklos erdvėse. 

Pasiekimų sklaida

Mokyklos
ištekliai

Sensorinio kambario įrengimas. R. Lanauskienė,
A. Katkienė

Kokybiškų sąlygų  mokinių relaksacijai sudarymas.
Gerės  mokyklos  mokymosi  aplinkos,   mokinių
emocinė savijauta.
Svetingos, estetinės ir saugios aplinkos kūrimas.

Želdinių  formavimas,  aplinkos
priežiūra  ir  tvarkymas,  talkų
organizavimas.
Naujų idėjų generavimas.
Sveikinimų,  kvietimų,  lankstinukų,
nominacijų  su  mokyklos  simbolika
kūrimas.

2  kartus  per
mokslo metus

Metodinių grupių 
pirmininkai, raštinės 
vedėja G.Kvederienė

Visuomenės  supažindinimas  su  mokyklos  veikla.
Aktyvi,  partneryste  ir  lyderyste  grįsta,  mokyklos
bendruomenė, geras mikroklimatas.
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Santykiai  su
socialiniais
partneriais

Sutarčių  su  socialiniais  parneriais
atnaujinimas.

Visus  mokslo
metus

Mokyklos administracija,
klasių  vadovai,  grupių
auklėtojai

Atnaujinta 10 sutarčių su socialiniais partneriais.

Rėmėjų paieškos vykdymas. Visus  mokslo
metus

Mokyklos administracija,
klasių  vadovai,  grupių
auklėtojai

Ne  mažiau  kaip  2  nauji  socialiniai  partneriai.
Bendrų veiklų vykdymas.

_______________
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22 priedas 
POZITYVIOS EMOCINĖS APLINKOS STIPRINIMO PROGRAMA 

„KODĖL TU ESI VERTAS VISŲ PASAULIO ŠYPSENŲ?“

Siekiant,  kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi laukiamas,  priimamas, saugus ir vertingas, svarbu ugdymo įstaigoje kurti  ir
palaikyti  palankų emocinį klimatą.  Emocinė atmosfera turi  didžiulę  įtaką santykiams su kitais  žmonėmis,  kūrybiškumui,  darbingumui,  motyvacijai,  savęs
suvokimui ir pasitikėjimui savimi.  Pasak Pivorienės ir Sturlienės (2005), tinkama psichologinė aplinka sudaro palankesnes sąlygas atsiskleisti pedagogo ir
mokinio asmenybei, skatina geriau mokytis, konstruktyviai spręsti problemas ir ugdyti gyvenimo įgūdžius. Kalbant apie vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi
poreikių, Galkienė (2005),  išskiria požymius, kurie įtakoja palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą: vaikas gerai jaučiasi bendraamžių bendruomenėje, mokinio
ugdymo tikslai atitinka jo individualiąsias galias ir poreikius, mokykla rūpinasi reikiamais ištekliais, sudaro kiek įmanoma natūralesnes sąlygas mokymuisi.

Programą sudaro keturi etapai: bendruomenės narių apklausa apie mokyklos mikroklimatą, suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės, gerumo akcija,
papuoštos mokyklos erdvės. Programos etapai įgyvendinami 2021 m. kovo – gegužės mėn. įtraukiant 5-10 kl. mokinius,  kurie vykdys programos veiklų
rezultatų sklaidą mokyklos bendruomenei. 

Tikslas – stiprinti mokyklos pozityvią emocinę aplinką.
Uždaviniai:
Suburti 10 5-10 kl. mokinių grupę programos įgyvendinimui.
Įgyvendinti programos veiklos planą.
Vykdyti programos veiklų sklaidą mokyklos internetinėje erdvėje.

Eil.
Nr.

Veikla Data Laukiamas rezultatas

1. Bendruomenės narių apklausa „Kaip jautiesi mokykloje?“ Kovo-
balandžio
mėn.

Programą  įgyvendinančių  mokinių  grupė  įvykdys  mokyklos
bendruomenės narių apklausą apie emocinę aplinką mokykloje, sukurs ir
pristatys video reportažą mokyklos bendruomenei.

2. Akcija „Nusišypsok sau“ Balandžio
mėn.

Programą  įgyvendinančių  mokinių  grupė  parengs  rekomendacinio
pobūdžio  korteles,  skatinančias  labiau  pasitikėti  savimi,  atrasti  savyje
teigiamų savybių. Stiprins bendradarbiavimo kompetencijas kortelėmis
dalindamiesi su bendruomenės nariais.

3. Kūrybinės dirbtuvės „Sukurk progą nusišypsoti“ Balandžio
mėn.

Programą  įgyvendinančių  mokinių  grupė  gamins  sausainius,  juos
kūrybiškai  dekoruos.  Sausainiais  dalinsis  su  mokyklos  bendruomenės
nariais, skatinamos pozityvius emocijos. 

4. Mokyklos erdvių puošyba „Dovanojau tau savo šypseną“ Gegužės m. Mokiniai atliks kūrybines užduotis, kuriomis papuoš mokyklos erdves.

______________
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23 priedas 

1 KLASĖS MOKINIŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMA

Gyvenimo įgūdžiai – tai gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, kito žmogaus girdėjimas ir supratimas, įgūdis reikšti savo nuomonę, priimti kitą,
prisitaikyti naujose situacijose. Gyvenimo įgūdžių ugdyme pabrėžiama pagarba ir dėmesys asmeniui, jo individualumui, poreikiams, problemoms, jo asmeninių
gebėjimų atskleidimui. Šiuos įgūdžius tikslinga ugdyti kryptingoje grupinėje veikloje, nes vaikai mokosi iš bendraamžių, perimdami jų elgesio modelį. Grupinė
veikla padeda greičiau išspręsti esamas problemas, ugdo dvasines savybes, tai pagalba, teikiama adaptuojantis visuomenėje. Grupinio darbo dėka ugdytiniai
mokomi savarankiškumo, jiems suteikiama galimybė pažvelgti į problemą skirtingais aspektais. Mokiniai mokomi pajusti atsakomybę už savo veiksmus, kitus
narius.

 Grupę sudaro mokiniai, stokojantys socialinių įgūdžių kasdieninėje veikloje komunikuojant su aplinkiniais, siūlomi klasės vadovų, atsižvelgus į
pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas dėl socialinės, psichologinės pagalbos teikimo.

Gyvenimo įgūdžių formavimo programa įgyvendinama 2021 m. kovo – gegužės mėnesiais. Grupę sudaro 12 mokinių iš 1a, 1b, 1c klasių.
Gyvenimo įgūdžių formavimo grupės tikslas – stiprinti  1 kl. mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės prisiėmimo įgūdžius,

empatiją.
Gyvenimo įgūdžių formavimo grupės uždaviniai. 
Skatinti mokinius reikšti savo nuomonę, išklausyti ir priimti kito pasisakymus;
Įsitraukti į grupės veiklą bei aktyviai sąveikauti su kitais grupės nariais;
Ugdyti gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
Stiprinti mokinių savęs vertinimą ir pozityvų savęs priėmimą; 
Formuoti gebėjimą teikti grįžtamąjį ryšį apie jauseną užsiėmimų metu.

Veiklos planas 

Eil. Nr. Laikas Tema Laukiamas rezultatas
1. Kovo 3 d. „Metas susipažinti“. Mokiniai susipažins tarpusavyje, aptars grupės taisykles. 
2. Kovo 10 d. „Mano jausmų pasaulis“. Ugdysis gebėjimą atpažinti, įvardinti ir tinkamai išreikšti kylančius jausmus. 
3. Kovo 17 d. „Vaidmenys namuose ir mokykloje“. Modeliuotų  situacijų  metu  mokiniai  aiškinsis  savo  pareigas  ir  atsakomybes

mokykloje. 
4. Kovo 24 d. „Aš – komandos dalis“. Komandinių  žaidimų  metu  mokiniai  ugdysis  gebėjimą  dirbti  grupėje,

bendradarbiauti.
5. Kovo 31 d. „Mano diena“ Mokiniai aptars savo ir kitų pomėgius, realizuos save meninėje veikloje.
6. Balandžio 14 d. „Mokausi klausytis kito“ Judrių  žaidimų  metu  ugdysis  gebėjimą  klausytis  kito  žmogaus,  kviesti  jį

bendrauti ir sakyti komplimentus.
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7. Balandžio 21 d. „Esu empatiškas“ Aiškinsis priežastis,  dėl ko yra svarbu užjausti kitą, atras būdus, kaip galima
parodyti atjautą, pagarbą kitam.

8. Balandžio 28 d. „Augu sveikas“ Aptarimas, koks maistas yra sveikas. Skatinimas atsisakyti organizmui žalingų
maisto produktų.

9. Gegužės 5 d. „Didžiuojuosi savimi“ Savo gerųjų savybių, sugebėjimų, pomėgių bei talentų atskleidimas.
10. Gegužės 12 d. „Ką gali daryti, jei iš tavęs tyčiojasi?“ Mokiai aptars, kas yra patyčius, kaip jų išvengti, ką daryti su jomis susidūrus.
11. Gegužės 19 d. „Spalvų terapija“ Spalvų terapijos metu mokiniai mokysis atsipalaiduoti. 
12. Gegužės 26 d. „Kaip mums sekėsi?“ Aptariamos nuveiktos veiklos, sėkmės ir nesėkmės.

___________________

24 priedas 
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SAVĘS PAŽINIMO UŽSIĖMIMŲ CIKLO
„AŠ IR MANO VERTYBĖS“ PROGRAMA

Programos aprašas. Savęs pažinimas – savo identiteto suvokimas, savo charakterio bruožų ir polinkių atradimas. Tai reikšmingas pilnavertiškos
asmenybės vystymosi veiksnys. Žmogus, nepažįstantis  savęs, nesugeba tvirtai  išreikšti  savo nuomonės. Jis dažniausiai  remiasi svetima,  nes ji  jam atrodo
vertesnė pagarbos. Pažinęs save žmogus, tampa drąsesnis, gerbiantis save ir savo požiūrį, labiau pasitiki savimi. Dėl paauglystėje vykstančių fiziologinių ir
psichologinių pokyčių būdingos savęs tapatumo ir identiteto paieškos. Didėjanti bendraamžių įtaka, poreikis būti priimtam grupėje paaugliams dažnai formuoja
žemą savęs vertinimą. Mokiniai, turintys menką savivertę, negeba atsispirti kitų daromai neigiamai įtakai ir spaudimui. Nuo savęs pažinimo priklauso santykių
kokybė su aplinkiniais, gebėjimas įveikti kylančius sunkumus ir stresines situacijas. Jei paaugliui trūksta pasitikėjimo savimi, tai jo reakcija į aplinką dažnai yra
priešiška, jis jaučiasi emociškai nestabilus ir negebantis tinkamai reikšti savo emocijų, atsiranda vienišumo ir nesupratimo jausmai. Gerai save vertinantis ir
pažįstantis paauglys pasaulį mato pozityviai, draugiškai, paprasčiau sprendžia problemines situacijas, o kartais jų net nepastebi. 

Užsiėmimuose dalyvaus 12 mokinių iš 5-7 kl. Mokiniai į grupę bus atrinkti atsižvelgiant į psichologo, socialinio pedagogo, klasės vadovų ir
auklėtojų rekomendacijas. Užsiėmimai vyks 2021 m. spalio – gruodžio mėn., 1 kartą per savaitę, jų metu bus skatinamas atsakomybės jausmas, pagarba sau ir
kitiems, turimų įgūdžių plėtojimas.

Tikslas -  stiprinti 5-7 kl. mokinių pozityvų savęs vertinimą, skatinti gilesnį savęs pažinimą.
Uždaviniai.
Plėtoti mokinių savo asmenybės pažinimą, unikalumo pajautimą.
Stiprinti mokinių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Skatinti mokinių atsakingą elgesį, turintį teigiamas pasekmes sau ir kitiems.

Eil.
nr.

Data Užsiėmimo tema Užsiėmimo turinys

1. 2021-10-07 „Kas aš esu?“ Savo vaidmenų bendruomenėje įsivardinimas ir ypatybių analizė.
2. 2021-10-14 „Mano gabumai ir poreikiai“ Stipriųjų ir silpnųjų asmenybės savybių paieška, poreikių įsivardijimas.
3. 2021-10-21 „Būk savimi“ Skatinimas atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai.
4. 2021-10-28 „Mąstau pozityviai“ Savo vertybių, nuomonės priėmimas.
5. 2021-11-11 „Mano svajonės“ Svajonių siekimo žingsnių nusimatymas.
6. 2021-11-18 „Dialogo menas“ Skatinama naudoti tinkamus susipažinimo būdus, užmegzti tvarius santykius.
7. 2021-11-25 „Atrandu savo emocijas“ Emocijų valdymo įgūdžiai, jausmų žodyno plėtimas.
8. 2021-12-02 „Konfliktų sprendimas“ Diskusija, kaip tinkamai išsakyti ir priimti kritiką, spręsti konfliktus, atsiprašyti.
9. 2021-12-09 „Saugus bendravimas internete“ Asmeninės informacijos saugojimo svarba, tykančių grėsmių numatymas.
10. 2021-12-16 Kaip man pavyko? Užsiėmimų ciklo aptarimas, sėkmių išskyrimas, refleksija.

_____________________


