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ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Šventosios pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos planas (toliau – Planas) parengtas įgyvendinant valstybinę, savivaldybės švietimo politiką bei siekiant 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, tenkinti  mokinių ugdymosi poreikius, racionaliai, taupiai ir 
tikslingai naudoti mokyklos lėšas. 

2. Planas parengtas, atsižvelgus į mokyklos strateginį planą, veiklos įsivertinimo išvadas, metinio veiklos plano analizę, švietimo būklę ir bendruomenės 
poreikius. 

3. Šventosios pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos planą parengė mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio  d. įsakymu Nr.  sudaryta darbo grupė.  

 
II. MISIJA IR VIZIJA 

Misija: Mokykla – kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą teikianti bei sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui mokinius rengianti ugdymo 
įstaiga. 

Vizija: Šiuolaikiška, nuolat tobulėjanti ir auganti, atvira pozityviai kaitai ir bendruomenei, modernią ugdymo (–si) bazę turinti mokykla, kurioje gera ir 
saugu mokytis, dirbti, kurti. 

 
III. 2018 M. VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ 

Siekiant užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir įgyvendinant 2018 m. išsikeltus tikslus bei uždavinius, buvo siekiama kiekvieno mokinio 
asmeninės pažangos, užtikrinant jo gebėjimus atitinkantį ugdymą (-si). Mokyklos veikla buvo orientuota į  kokybišką ir visapusišką pagalbos kiekvienam mokiniui 
pagal jo individualius poreikius ir galias teikimą, poreikių tenkinimą, saugios, patyčioms ir smurtui nepakančios ugdymosi aplinkos užtikrinimą. Didelis dėmesys 
skirtas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui, užduočių diferencijavimui ir individualizavimui, konsultacijų pagal mokinių poreikį teikimui (gabiems ar 
turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, su mokytoju ir mokiniu tarpusavyje suderintu laiku). Sudarytos sąlygos Mokykloje paruošti namų darbus ne tik 



 

 

pradinių, bet ir vyresniųjų klasių mokiniams. Matuota mokinių individuali pažanga ir fiksuoti pokyčiai, analizuojant rezultatus, sėkmių ir nesėkmių priežastis, 
teikiama pagalba. Individuali mokinių pažanga buvo aptariama su mokiniais ir jų tėvais individulių pokalbių, Atvirų durų dienų, susirinkimų metu. Taip pat 
stengtasi plačiau integruoti į ugdymo (-si) procesą virtualias aplinkas – aktyviau naudotasi(-jamasi) elektroniniais vadovėliais, užduotimis, kitomis informacinėmis 
technologijomis pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu, dalyvauta internetiniuose konkursuose, projektuose; jau antri metai penktokai turi galimybę 
padirbėti su pažangiais kompanijos BBC sukurtais Micro:bit kompiuteriukais; atnaujinta IKT bazė (projektoriai, kompiuteriai). Mokiniai tenkino saviugdos ir 
saviraiškos poreikius bei sėkmingai ugdėsi vertybines nuostatas neformaliojo švietimo veikloje – buvo organizuoti įvairūs prevenciniai renginiai, paskaitos, išvykos, 
sporto šventės, konkursai, akcijos, užtikrintas platus popamokinės veiklos spektras. Siekiant pagerinti kūno kultūros pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų 
lauke kokybę, dar labiau sustiprinta Mokyklos prieigose esančio stadiono sporto bazė – įrengti bėgimo takai su integruota 100 metrų bėgimo tiesiąja ir šuolio į 

tolį sekcija, mažosios architektūros elementai. Kuriant šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią ugdymo (-si) aplinką, nuolat rūpinamasi mokyklos estetika, 
edukacinių erdvių kūrimu, atnaujinimu, kokybišku mokyklos aplinkos funkcionavimu. Mokyklos vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir techninio 
personalo darbuotojai sistemingai kelia kvalifikaciją seminaruose, kursuose. Visiems bendruomenės nariams pagal poreikį teikiama socialinė, specialioji 
pedagoginė, psichologinė, informacinė pagalba. Didelis dėmesys skiriamas Mokyklos biudžeto programų, sąmatų, ataskaitų rengimui ir įgyvendinimui. 

Mokyklos darbuotojai: 

Administracija Mokymo personalas 
 

Mokyklos vadovai 
(direktorius ir pavaduotojas 

ugdymui) 

Kiti administracijos darbuotojai 
(direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, sekretorius, vyr. buhalteris, 
inžinierius ir kt. tarnautojai (kasininkas – 
sąskaitininkas,  duomenų bazių 
tvarkytojas) 

Mokytojai Mokytojų 
padėjėjai 

 

2 4 24 1 

 
 
 
 
 

Pagalbos specialistai Pagalbiniai darbuotojai 
(vairuotojas, valytojai, 

sargai, valgyklos darbuotojai, 
darbininkai, kiemsargis, 
budėtojai, kalkuliuotojas ir kt.) 

Pedagoginiai 
darbuotojai, teikiantys 
pedagoginę pagalbą (auklėtojai, 
būrelių vadovai) 

Nepedagoginiai darbuotojai 
(bibliotekininkas, vairavimo 
instruktorius, konsultantas, patarėjas 
ir kt.) 

Pedagoginiai 
darbuotojai, teikiantys sveikatos 

priežiūrą, specialiąją ir socialinę pagalbą 
(logopedas, spec. pedagogas, 

psichologas, socialinis pedagogas ir kt.) 

1 1 3 11 



 

 

 

Ugdymas ir mokymasis:  
2017 – 2018 m.m. pagal pradinio ugdymo programą 1–4 klasėse mokėsi 66 mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programą ugdymo programą 5–10 

klasėse – 46 mokinys (iš viso – 112 mokinių), veikė 9 klasių komplektai (4 – pradinės, 5 – 5/10 klasės). Mokinių dalykinės kompetencijos yra pakankamai 
geros: pažangumas – 100 %, vidurkis – 7,9 balo. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų nacionalinio 
patikrinimo rezultatai aukščiau šalies vidurkius. 
Visi ketvirtos klasės mokiniai (9) įgijo pradinį ir tęsia mokymąsi mūsų mokykloje; visi dešimtos klasės mokiniai (9) baigė pagrindinio ugdymo programą ir jiems 
įtekti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Tolimesnė dešimt klasių baigusiųjų veikla: 4 mokiniai mokosi Palangos senojoje gimnazijoje, 2 – VšĮ Kretingos 

technologijos ir verslo mokykloje, 1 – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, 1 – Klaipėdos turizmo mokykloje, 1 – Klaipėdos laivininkų mokykloje.   

Popamokinė veikla: Mokykloje veikė 9 būreliai, iš jų meninės krypties būrelius lankė 55 mokiniai, sporto – 63 mokiniai, tiksliųjų mokslų – 36 
mokiniai, Palangos sporto centrą – 5 mokiniai, Moksleivių klubą – 3 mokiniai, Mokykloje veikiančias Palangos St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės 
klases – 27 mokiniai. Itin populiarią pailgintos darbo dienos grupę lankė beveik visi pradinių klasių mokiniai, prisijungė ir vyresnieji. Neformalusis švietimas 
prisideda ir prie Mokyklos kultūros, įvaizdžio formavimo bei jos garsinimo.  
Mokinių pasiekimai: miesto ir šalies dalykinėse olimpiadose, konkursuose pelnyta daugiau prizinių vietų: tarptautinio epistolinio rašinio konkurso etapas 
Palangoje – 2 vieta ir nacionalinis etapas – 1 vieta; tarpmokyklinis konkursas „Raštingiausias Palangos miesto pradinukas 2018“ – 3 vieta; nacionalinis mokinių 
raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“ 4 – 5 kl. mokiniams (etapas Palangoje) – 3 vieta; respublikinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ 
– 3 vieta; 2 – 4 kl. mokinių dailaus rašto konkursas Palangoje – 2 ir 3 vietos; respublikinė olimpiada „Kings Lietuva“ – 20 (I-III laipsnio) diplomų; edukacinis 
konkursas „Olympis 2018“ – 82 (I-III laipsnio) diplomai. 
Sėkmingiausios veiklos: verslumo ir karjeros ugdymo, kultūros, sporto dienos; renginiai, skirti Lietuvos šimtmečiui: projektai „Prie istorijos prisilietus...“, 
„Lietuviški žodžiai gražiausi: frazeologizmai“, „Švyturiai. Literatūros sujungti: prie Baltijos stalo“, „Palanga šimtmečio verpetuos“, „Europos kinas – kultūrų 
dialogai“, viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“, tarpmokyklinis dailės darbelių ir rašinių apie Lietuvą konkursas „Mes – šimtmečio vaikai“ ir kt.; įvykdytos 
mokinių saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Aš – Tavo draugas, „Tiesa – drąsa“, „Kuriu, nes myliu“. Didelis dėmesys buvo 
skiriamas mokinių profesiniam orientavimui, prevencinei, sveikatinimo veiklai, kultūrinėms pažintinėms išvykoms, ekskursijoms ir kitai ugdomajai veiklai už 
mokyklos teritorijos ribų.   

Specialioji pedagoginė pagalba: pagal pritaikytas ugdymo programas mokėsi 4 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 28 mokiniui nustatyti 
kalbos ir komunikacijų sutrikimai.  

Psichologinė pagalba: Psichologinis įvertinimas (pirminis įvertinimas mokykloje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių) – 2 mokiniai; psichologinis 
konsultavimas – 38 kartai; klasių valandėlės – 17. Vykdyta tiriamoji veikla (apklausos/vertinimai) dėl mokinių adaptacijos Mokykloje 1 ir 5 klasėje, mokinių 
savijauta 5 klasėje, stebėtos 1 ir 2 klasės pamokos, dalyvauta mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, pokalbiuose, atvejų aptarimuose, 
teikta pagalba tvarkant metodinę medžiagą, dokumentaciją krizių valdymo mokykloje tematika, dalyvauta profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Pedagoginė ir socialinė pagalba: 24 socialinės pagalbos atvejai; pedagoginė pagalba, individualus darbas su mokiniu, konsultacijos mokiniams, tėvams 
(globėjams, rūpintojams) vykdomi nuolat; bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Palangos Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyriu, 
vykdant saugaus eismo, kvaišalų vartojimo prevenciją ir kt. 

Maitinimas: Pagal naujus vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus parengti bei atnaujinti valgiaraščiai ir technologinės kortelės, 



 

 

sveikos mitybos reikalavimus atitinkantis parduodamų užkandžių asortimentas; surengtas seminaras Palangos miesto mokyklų valgyklų darbuotojams 
„Subalansuoto, sveikatai palankaus maisto gamyba ir pateikimas“; vykdytos įvairios neformaliosios veiklos, formuojančios vaikų sveikatai palankios mitybos 
įpročius; nuolat tobulinama mokyklos valgyklos darbuotojų kvalifikacija); 1 – 4 kl. mokiniams tęsiamos mitybos įpročių gerinimo programos – „Vaisių vartojimo 
skatinimas“ bei „Pienas vaikams“. 

Nemokamas maitinimas 2017 – 2018 m. m. buvo teikiamas 3 mokiniams.  

Pavėžėjimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio nuostatomis užtikrintas mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo 
mokyklos, pavėžėjimas - pagal pateiktą paraišką ir mokyklai skirtas naujas mokyklinis autobusas. Į mokyklą ir iš jos mokykliniu autobusu buvo pavežami 38 
mokiniai. 

Biblioteka: mokyklos bibliotekininkė siekė užtikrinti bendruomenės nariams prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, panaudojant tradicinius išteklius 
ir modernias technologijas, skatinti skaitymą, ugdyti literatūrinį išprusimą, stiprinti bibliotekos informacines, neformalaus ugdymo ir kultūrines funkcijas, prisidėjo 
prie kitų mokyklos kultūrinių, kraštotyros ir pilietinės iniciatyvos projektų. 2018 m. bibliotekos ir skaityklos paslaugomis naudojosi 154 skaitytojai, iš jų – 96 
mokiniai; išduoti 1336 dokumentai, iš jų – 887 mokiniams; kompiuterizuotos 8 darbo vietos. Įvyko 69 renginiai, iš jų 40 parodos, ekspozicijos, bendradarbiauta 
su buvusiais mokytojais, mokiniais, kitais Šventosios bendruomenės nariais, l. d. ,,Sigutė“; įgyvendintas tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių skaitymo projektas 
„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2018“. 2018-ieji – Simono Daukanto, Vydūno metai. Bibliotekos fondai praturtinti 71 vnt. ugdymo procesui reikalingu grožinės 
literatūros kūriniu, įtrauktu į 2016 metais patvirtintas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. 

Savivaldos institucijų veikla: 
2018 m. valdymo procesas derintas su Mokyklos savivaldos institucijomis – Mokytojų, Mokyklos, Mokinių ir Metodine tarybomis, kurios veikė 

pagal Mokyklos nuostatuose nustatytus veiklos principus ir teikė siūlymus bei dalyvavo svarstymuose pagal Mokyklos nuostatuose priskirtą kompetenciją. 
Mokyklos taryboje buvo tariamasi dėl ugdymo proceso organizavimo 2018-2019 m. m., Mokyklos 2018–2020 metų strateginio ir 2018 metinio veiklos planų, 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, vadovėlių ir mokymo(si) priemonių užsakymų, aptarti mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo rezultatai, 2 procentų pajamų mokesčio panaudojimas. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyti ugdymo organizavimo klausimai: 2017–2018 m. m. mokyklos veiklos rezultatai, pagalbos mokiniui teikimas, 
mokinių kėlimas į aukštesniąją klasę, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų baigimo ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo klausimai, 2018-2019 
ugdymo planas, mokyklos 2018–2020 metų strateginis ir 2018 metinis veiklos planai, mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, socialinės – pilietinės 
veiklos organizavimo tvarkų aprašai, veiklos kokybės įsivertinimo, 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių Nacionalinių mokinių pasiekimų rezultatai, 1 ir 5 klasių bei  naujai 
atvykusių mokinių adaptacija, darbo tarybos funkcijos ir jos rinkimų organizavimas mokykloje. 

Mokinių taryboje buvo sprendžiami mokinių laisvalaikio užimtumo, savitvarkos (budėjimo), drausmės palaikymo, renginių organizavimo ir kiti 

klausimai. Metodinė grupėje aptartos pedagoginės problemos, gerosios patirties sklaida, mokytojų kvalifikacijos kėlimo būdai ir kryptys. 
Vaiko gerovės komisija (VGK). 
Įvyko 12 posėdžių. Svarstyta: specialiųjų poreikių mokinių ir mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašų sudarymas; programų 

pritaikymas specialiųjų poreikių mokiniams; kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių sąrašų tikslinimas ir logopedinių pratybų tvarkaraščio sudarymas; 
mokinių pažanga, pasiekimai ir elgesys.  

Specialioji pedagoginė pagalba: pagal pritaikytas ugdymo programas mokėsi 4 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 28 mokiniui nustatyti 
kalbos ir komunikacijų sutrikimai.   



 

 

Turto, lėšų administravimas ir valdymas. 
Mokyklos materialinės bazės ir ugdymo (-si) proceso modernizavimui bei kokybiškos ugdymo aplinkos funkcionavimo užtikrinimui kasmet skiriama 

daug dėmesio. Panaudojant pajamas, gaunamas už Mokyklos patalpų nuomą, 2018 m. įsigyta ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto už 13,4 tūkst. Eur (IKT: 
nupirkta po 2 kompiuterius ir daugialypės terpės projektorius, interaktyvi lenta, mokymo priemonių, virtuvės įrangos priemonių (duonkepė, virduliai, puodai ir 
kt.); organizacinių priemonių, spaudos leidinių, kanceliarinių bei ūkinės paskirties prekių ir inventoriaus (lapų pūstuvas, el. šildytuvai, priešgaisrinės kopėčios, 
ventiliatoriai, darbo rūbai, žaliuzės, baldai 4 klasėje, I a. poilsio zona aprūpinta modernais minkštasuoliais, sėdmaišiais, įrengta dekoruota siena – rašymo lenta ir 
kt.); atlikta remonto darbų už 5,9 tūkst. Eur (suremontuotas  I-ojo aukšto foje, mokytojų darbo ir poilsio kambariai, dailės, pailgintos darbo dienos grupės 
kabinetai, atlikti visų kabinetų smulkūs remonto darbai). Iš savivaldybės skirtų lėšų (60,0 tūkst. Eur) bėgimo entuziastams greta Mokyklos įrengti trijų takų bėgimo 
takai su 100 m bėgimo tiesiąja, dengti saugia (gumine) danga ir uždengiama šuoliaduobe; teritorija aptverta tvora, įrengtas įvažiavimas ir rakinami vartai, pėsčiųjų 
zonose išdėtos trinkelės, sumontuota mažoji architektūra (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, stendas su elgesio sporto aikštyne taisyklėmis).  

 

IV.  MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 

Kūrybiškos, savarankiškos ir atsakingos asmenybės ugdymas, tobulinant ugdymo (si) kokybę. 
 

 

V. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslai Uždaviniai 

 Siekti  kiekvieno mokinio asmeninės 
pažangos, užtikrinant gebėjimus 
atitinkančią ugdymo (-si) kokybę. 

 

 Tobulinti pamokos organizavimą, naudojant šiuolaikines ugdymo technologijas ir mokymo metodus. 

 Teikti kokybišką ir visapusišką pagalbą kiekvienam mokiniui pagal jo individualius poreikius ir galias. 

 Tęsti mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdymą. 

 Nuolat kelti kvalifikaciją dalykinių, technologinių ir komunikacinių kompetencijų srityse. 

 Užtikrinti mokiniams emociškai 
saugią ugdymosi aplinką 

 Nuosekliai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo Lions Qwest programas: „Laikas kartu“ – 1-4 
kl.; „Paauglystės kryžkelės“ – 5-8 kl.; „Raktai į sėkmę“ – 9-10kl.  

 Atnaujinti ir modernizuoti mokyklos edukacines  aplinkas. 

 Stiprinti ir vykdyti prevencines ir projektines veiklas. 

 
 
 



 

 

VI. PRIEMONIŲ PLANAS 

Strateginio 
plano 
tikslas 

Metinis 
veiklos 
tikslai 

Metiniai veiklos 
uždaviniai 

Priemonės pavadinimas Laukiamas rezultatas Atsakingi asmenys Data 
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1. Tobulinti 
pamokos kokybę, 
naudojant 
šiuolaikines 

ugdymo 
technologijas ir 
mokymo metodus. 
 

Seminarų mokytojams organizavimas 
pamokos tobulinimo, grįžtamojo ryšio 
teikimo, patyriminio mokymo temomis. 

Patobulintos pamokos 
organizavimo 
kompetencijos, 
pozityvus 

profesionalumas, 
kokybiškesnės ir 
patrauklesnės 
pamokos, aukštesnė 
mokinių mokymosi 
motyvacija. 

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Metodinės grupės 
pirmininkas 

Per mokslo metus 

Kolegialus atvirų pamokų/veiklų 

vykdymas ir jų refleksija. 

Dalyvavimas metodiniuose užsiėmimuose, 
mokyklų vadovų pasitarimuose. 

Patirties iš seminarų, mokymų, kitų 
kvalifikacijos tobulinimo renginių sklaida. 

Klasė be sienų – pamokos netradicinėse 
aplinkose, ne mokyklos erdvėse. 

Pagalba jauniems ir naujai pradėjusiems 
dirbti mokytojams. 

Mokytojų ir mokyklos vadovų 
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo 
korekcija. 

Ugdymo proceso organizavimo stebėsena. 

2. Teikti kokybišką 
ir visapusišką 
pagalbą 
kiekvienam 
mokiniui pagal jo 
individualius 

poreikius ir galias. 
 

Ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų 
organizavimas mokiniams pagal poreikį ir 
gebėjimus. 

Stebima mokinio 
asmeninė ūgtis, 
patiriama sėkmė, 
išauga motyvacija 
siekti daugiau. 
 

Mokomųjų dalykų 
mokytojai 
 
 

Per mokslo metus 
pagal poreikį 

 



 

 

  
 Logopedo, spec. pedagogo, psichologo, 

socialinio pedagogo savalaikė,  tikslinga ir 
efektyvi  pagalba. 

 Spec. pedagogas, 
logopedas 
Psichologas 
Socialinis pedagogas 

 

3. Tęsti mokinių 
individualios 
pažangos 
stebėsenos 
vykdymą. 
 

Mokinių pasiekimų, individualios 
pažangos stebėjimo ir pokyčių  fiksavimo 
tvarkos aprašo korekcija. Naujos 
stebėsenos ir pokyčių fiksavimo formos 
kūrimas. 

Metodinė grupė 
IT specialistas 

Iki 2019-12-31 

Mokinių individualios pažangos aptarimas 
su dalyko mokytoju, klasės vadovu. 

Mokomųjų dalykų 
mokytojai, klasių 
vadovai 

Baigiantis pusmečiui 

Individualūs susitikimai - pokalbiai su 
mokinių apie vaiko pasiekimus, pažangą  ir 
savijautą  (Mokytojas – Mokinys – Tėvas) 
pagal išankstinę registraciją. 

Mokomųjų dalykų 
mokytojai, pagalbos 
mokiniui 
specialistai, klasių 
vadovai 

Pagal poreikį arba 
baigiantis/pasibaigus 
pusmečiui (bent 2 
kartus per metus) 

Registracijos individualiems susitikimams 
– pokalbiams kūrimas.  

IT specialistas Iki 201-12-31 

4. Nuolat kelti 
kvalifikaciją 
dalykinių, 
technologinių ir 
komunikacinių 
kompetencijų 
srityse. 

Mokytojų, mokyklos vadovų ir pagalbos 
mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimas 
kursuose, seminaruose pagal individualius 
poreikius. 

Patobulintos 
dalykinės ir IT 
taikymo ugdymo 
procese 
kompetencijos, įvairių 
dalykų pamokose 
taikomos naujovės  

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

Per  mokslo metus 
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1. Nuosekliai 
įgyvendinti 
socialinio ir 
emocinio ugdymo 
Lions Qwest 
programas: 
„Laikas kartu“ – 
1-4 kl.; 

„Paauglystės 
kryžkelės“ – 5-8 
kl.; „Raktai į 
sėkmę“ – 9-10kl.  

Programų įgyvendinimas klasių valandėlių 
metu. 

Pagerės mokinių 
savijauta, klasių ir 
mokyklos 
mikroklimatas, 
bendruomeniškumas. 

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Pagalbos mokiniui 
specialistai 

Metodinės grupės 
pirmininkas 

Per  mokslo metus 

Sklaida mokyklos bendruomenėje.  

Bendradarbiavimas tarp visų mokyklos 
bendruomenės narių. 

Mokinių savivaldos iniciatyvų skatinimas ir 
palaikymas. 

Refleksija ir patirties sklaida metodiniuose 
užsiėmimuose. 

2. Atnaujinti ir 
modernizuoti 
mokyklos 
edukacines  
aplinkas.  
 

Vadovėlių, mokymo priemonių,  
inventoriaus įsigijimas ir bibliotekos fondų 
(grožinė literatūra, spaudiniai) turtinimas. 
Bibliotekos – skaityklos įrengimas. 
Treniruoklių salės atnaujinimas. 
Mokinių poilsio zonų aprūpinimas 
minkštasuoliais. 
Vėliavų stiebų įrengimas mokyklos 
prieigose. 
Smulkūs klasių, kabinetų remonto darbai.  

Ugdymo (-si) procesas 
taps patrauklesniu. 

Bibliotekininkas 
Mokomųjų dalykų 
mokytojai 
Direktoriaus 
pavaduotojai 

Iki 2019-12-31 
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Stiprinti ir vykdyti 
prevencines ir 
projektines 
veiklas. 

Savivaldybės ir mokyklos remiamų 
mokinių saviraiškos programų 
organizavimas ir vykdymas. 

Patenkinti mokinių 
savirealizacijos, 
saviraiškos poreikiai, 
stiprinami atsakomybė 
ir pareigingumas, 

ugdomas savanorystės, 
pilietiškumo 
sąmoningumas  
 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Klasių vadovai 
Soc. pedagogas 

Per  mokslo metus 

Mokinių pažintinės, kultūrinės, 
konsultacinės – profesinės  veiklos 
organizavimas ir vykdymas. 

Dalyvavimas miesto ir respublikiniuose 
projektuose, programose („Prevencinė 
savaitė, Tolerancijos diena, Veiksmo 
savaitė, pilietinės akcijos „Darom“ ir kt.).  

Mokinių socialinio – pilietinio aktyvumo 
skatinimas.  



 

 

 



 

 

2019 m. mokyklos veiklos plano priedas 

 

I. Ugdymo proceso organizavimas ir stebėsena 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingi 

1. Mėnesio veiklos planų sudarymas. Nuolat Direktorius 

2. 
Neformaliojo ugdymo poreikio tyrimas. Neformaliojo 
ugdymo tvarkaraščių sudarymas, jų tvirtinimas.  

01; 09 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

3. 
Pamokų tvarkaraščių sudarymas bei tvirtinimas. 
Mokytojų budėjimo grafikų sudarymas. 

01; 09 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

4. 
Mokinių aprūpinimo vadovėliais organizavimas. 04; 09 Bibliotekininkas 

Direktorius 

5. 
Pedagoginio darbo krūvių ir pareigų paskirstymas 
pedagogams. Pedagoginių darbuotojų tarifikacijos 

parengimas. 

01; 09 
 

Direktorius 
 

6. 
Turimų mokymo priemonių panaudojimo stebėjimas 
pamokose. 

04;11 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  

7. 

Ugdymo turinio, neformaliojo ugdymo, individualių 
ir klasių vadovų programų, dalykų ilgalaikių teminių 
planų derinimas, tvirtinimas. 

Iki 09-02 Direktorius,  
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  
Metodinės grupės 
pirmininkas 

8. 
Metinės mokyklos veiklos, statistinių ataskaitų 
rengimas. 

Pagal 
grafiką 

Direktorius  
Vyr. buhalteris  

9. 

Tyrimai:  
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai: 
2,4,6,8, kl. 
Pirmokų, penktokų, naujai atvykusių mokinių 
adaptacija. 

 
04; 05 

 
01 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui  
 
Kl. vadovai 
Psichologas 

10. 
Mokinių mokymosi krūvio kontrolė, stebint ir 
analizuojant kontrolinių darbų skyrimą. 

03; 12 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

11. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas. Nuolat Soc. pedagogas 

12. 
Stendų ir kabinetų estetinės būklės įvertinimas. 03; 10 Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

13. 
Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Nuolat Direktorius 

Soc. pedagogas 

14. 
Ugdymo rezultatų suvestinių analizė, apibendrinimas. 
Elektroninio dienyno pildymo kontrolė. 

Kas 
mėn./ 

pusmetį 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
klasių vadovai 

15. 
Pirmųjų ir penktųjų klasių komplektavimas 2019-
2020 mokslo metams. 

Iki  04-
30 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
1 kl. vadovas 

16. 
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų priežiūra. Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

17. 
Mokomųjų kabinetų ir klasių turtinimas, mokymo 
priemonių apskaita ir priežiūra. 

08; 12 Administracija 

18. TAMO el. dienyno administravimas Nuolat Soc. pedagogas 

19. 
Mokyklos statistinių duomenų bazės kaupimas, 
tikslinimas, pildymas.  

Visus 
metus 

Direktorius 
Raštinės (archyvo) 
vedėjas 



 

 

20. 

Mokinių  ir pedagogų registrų tvarkymas. 
Mokyklos duomenų KELTO, DIVEMO sistemose 
administravimas. 

Pagal 
grafiką 

Raštinės (archyvo) 
vedėjas  
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

21. 

Mokyklos higieninių darbo sąlygų tyrimas (elektros 
instaliacija, mok. suolai, maitinimas) 
 
 
 

Nuolat 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams  
Visuomenės sveikatos 
specialistas 

22. 

Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais. Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
Spec. pedagogas, 
logopedas 

23. 

Užsienio kalbų pasiekimų lygio testai 10 kl. 04 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
Anglų k. ir rusų k. 

mokytojas 

24. 

Lietuvių k. ir matematikos pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimas 

05-06 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
vykdymo ir vertinimo 
komisijos 

 
II. Savivaldos institucijų veikla 

 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1. Mokyklos tarybos posėdžiai: 

1.1. 

Mokyklos 2018-2020 metų strateginės veiklos plano 
priemonių įgyvendinimo analizės (už 2018 m.) 
Mokyklos 2018-2020 metų strateginis veiklos planas. 
Mokyklos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita. 
2% gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimas. 
Mokyklos 2019 m. metinis veiklos planas. 
Kiti klausimai. 

01 Mokyklos 
tarybos 
pirmininkas 
 

1.2. 
Dėl pritarimo pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 
ugdymo planams 2019-2020 m. m. 

06 

2. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

2.1. 
1-9 kl. mokinių I pusmečio ugdymosi pasiekimų 
rezultatai. 
1, 5 kl. ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos.  

02-15 Direktorius 
 
Klasių vadovai,  

2.2. 

1-4 kl. mokinių II pusmečio bei metinių ugdymosi  
pasiekimų rezultatai. 
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę bei papildomų darbų 
skyrimas. 

06-07 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui  

2.3. 

5 - 9 klasių mokinių II pusmečio bei metinių mokinių  
ugdymosi pasiekimų rezultatai.  
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę bei papildomų darbų 
skyrimas. 

06-21 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

2.4. 

Mokyklos 2018 – 2019 m. m. ugdymo rezultatai. 
Darbo su specialiųjų  poreikių mokiniais rezultatai. 
2019-2020 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programų ugdymo planų projektų pristatymas. 

06-21 Direktorius 
Spec. pedagogas, 
logopedas  
Soc. pedagogas, 
logopedas 



 

 

Būrelių vadovai 

2.5. 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po papildomų darbų ar 
palikimas karoti kurso toje pačioje klasėje. 
Švietimo prioritetai, tikslai, uždaviniai 2019-2020 m.m. 
Ugdymo organizavimas 2019-2020 m. m.  

08-30 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Direktorius 
Anglų k. 
mokytojas 

2.6. 

Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatų pristatymas ir 
išvadų pateikimas. 
Mokyklos veiklos krypčių 2020 m. numatymas, veiklos 
plano 2020 m. projekto sudarymas. 

12-28 Direktorius 
Anglų k. 
mokytojas 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas 

3. Mokinių tarybos posėdžiai:   

3.1. 
Dėl mokinių tarybos veiklos plano 2019 m. projekto. 01 Mokinių tarybos 

pirmininkas 

3.2. 
Dėl 2018-2019 m. m. veiklos aptarimo. 05 Mokinių tarybos 

pirmininkas 

3.3. 
Dėl mokinių tarybos 2019 m. veiklos plano ataskaitos 12 Soc. pedagogas, 

tarybos nariai  

3.4. 
Tarybos susirinkimai renginių planavimui ir vykdymui, 
fiksuojami ,,Mokinių tarybos dienoraštyje“ 

Pagal 
poreikį 

Mokinių tarybos 
pirmininkas 

 

III. Vaiko gerovės komisija (VGK) 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžių grafiko numatymas.  
Spec. poreikių turinčių vaikų sąrašų derinimas. 
Darbo su rizikos grupės šeimomis aptarimas. 
 

01-05 
09-05 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Soc. pedagogas  

2. 
Spec. poreikių mokinių I-ojo ir II-ojo pusmečių rezultatų 
aptarimas. 
Mokymo namuose rezultatų aptarimas. 

01-22 
05-31 
06-23 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Soc. pedagogas  

3. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pedagoginis – 
psichologinis įvertinimas.  

Pagal 
poreikį 

Spec. pedagogas, 
logopedas, 
psichologas 

4. Konsultacijos mokinių tėvams, mokytojams. 
Pagal 

poreikį 
Spec. pedagogas, 
logopedas, 
psichologas 

5. 

Elgesio taisyklių, etikos normų pažeidimų, smurto, 
patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejų 
analizavimas, pagalba mokiniams ir mokytojams.  
Mokytojų ir vaikų santykių problemų sprendimas. 

Pagal 
poreikį 

Soc. pedagogas 
Psichologas 

6. 
Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokykloje, krizės 
valdymo priemonių organizavimas. 

Pagal 
poreikį 

Soc. pedagogas 
Psichologas 

7. Pagalbos mokiniams teikimas.  

Pagal 
poreikį 

Soc. pedagogas 
Psichologas 
Spec. pedagogas, 
logopedas 
 
 



 

 

 
 
 

8. 
VGK veiklos aptarimas, rezultatų analizė, plano 2019 m. 
sudarymas. 

12 Soc. pedgogas 

 

IV. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1. Kompetencijų tobulinimas   

1.1. Bendrųjų, didaktinių, dalykinių, kultūrinių ir 
sportinių kompetencijų tobulinimas kursuose,  
seminaruose, renginiuose ir mokymuose. 

Pagal atskirus 
kvalifikacijos 

kėlimo 
institucijų 

planus 

Mokyklos 
administracija, 
mokytojai 

1.2. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas 
mokykloje (ne mažiau 1  per  mokslo metus). 

Pagal 
administracijos 

planus  

Direktorius 

1. Dokumentų analizė   

1.1 Respublikos švietimo prioritetų, naujų dokumentų ir 
programų analizė. 

Iki 09-01 ir 
esant reikalui 

Direktorius 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas 

1.2. Mokomųjų dalykų ir klasių vadovų ilgalaikių darbo 
planų analizė, derinimas. 

Iki 
09-04 

Direktorius 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas 

1.3 Mokyklos tvarkų koregavimas, redagavimas. Esant reikalui Metodinė 
grupė 
 

2. Metodinių dienų sesijos:   

2.1. Pavasario sesija: 
1. Projektų, renginių scenarijų rengimas ir 
pristatymas. 
2. Mokyklos ugdomąją veiklą reglamentuojančių 
dokumentų rengimas, redagavimas. 
3. Seminarų, konferencijų, kursų aptarimas, 
pasidalinimas įgytomis žiniomis. 
4.  Iškilusių problemų aptarimas, sprendimas. 

04-23/26 Metodinė 
grupė 

2.2. Rudens sesija: 
1.Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo klausimynų 
parengimas.  
2. Pedagoginių naujovių apžvalga ir pristatymas. 

3. Seminarų, konferencijų, kursų aptarimas, 
pasidalinimas įgytomis žiniomis; 
4. Mokyklos stendų, erdvių atnaujinimo idėjų 
aptarimas; 
5.  Kalėdinių Naujametinių renginių idėjų 
įgyvendinimo plano sudarymas; 
6. Iškilusių problemų aptarimas, sprendimas. 

10-28/10-31 Metodinė 
grupė 

2.3. Žiemos sesija: 12-30/01-03 Metodinė 
grupė 



 

 

1.Mokyklos veiklos kokybės rezultatų analizė, 
aptarimas; 
2. Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų veiklos 
įsivertinimo anketų rengimas. 
3. Mokyklos metinių veiklos tikslų, uždavinių 2018 
m. numatymas; 
4. Metodinės veiklos  aptarimas; 
5. Renginių, projektų numatymas ir planavimas; 
6. Atvirų pamokų numatymas; 
7. Seminarų, konferencijų, kursų aptarimas, 
pasidalinimas įgytomis žiniomis; 
8. Iškilusių problemų aptarimas, sprendimas. 

 

V. Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas/prevencinė veikla 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data 
Atsakingas 

(darbo grupės 
pirmininkas) 

1. 
 „Laisvės gynėjų diena – Sausio 13-oji“-  
akcija „Atmintis gyva, nes  liudija“ 01-13 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2. 

Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“: 
 
 
 
 

Nuo 02-10 
Iki 03-13 

 
 
 
 
 

Soc. Pedagogas 
Dailės, istorijos, 
matematikos, 
lietuvių k., 1-4 
kl. mokytojai 

5. 

Paskaita 6-9 klasių mokiniams apie patyčias.  

01-21 

Visuomenes 
sv.priežiūros 
specialistė, 
policijos atstovas. 

9. 
 
Projektas Žemės dienai „ Gamta – visų namai“. 

03-20 
Gamtos mokslų 
mokytojai 

10. Savaitė be patyčių. 03-19/21 
Socialinis 
pedagogas 
mokinių taryba 

11. 
Projekto ,,Kuriu, nes myliu“ dailės darbelių paroda – 
konkursas „Mes – šimtmečio vaikai“. 

09-10 
Pradinių klasių 
mokytojos 

12. 
Knygnešio diena. 

03-16 
Bibliotekininkas 
Istorijos  
mokytojas 

13. Kultūros diena. 03-27 Klasių vadovai 

14. 

Velykinių darbų paroda. 03/04 Dailės ir 

technologijų 
mokytojai 

15.  Verslumo ir karjeros ugdymo diena 04-11 Klasių vadovai 

16. 
Pradinių klasių projektas „Kuriu, nes myliu“ 04 Pradinių klasių 

mokytojai 

18. 
Socialinė miestelio tvarkymo akcija. 04 Administracija,  

klasių vadovai 

19. 
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: paroda  
„Knygai“. 

05-07 Bibliotekininkas 



 

 

20. 

Projektas šeimos dienai „Mes – šimtmečio šeima“ – 
linksmosios klasių šeimų  varžytuvės. 
 1 - 4 kl. matematinis žaidimas „Taip ir ne“ 
Ugdymas karjerai – „Mano tėvų profesija“ 
Sveikatingumo diena 

 
05-15 

Anglų k., 
muzikos, dailės, 
šokių, 
matematikos, 1 ir 
4 kl. mokytojai 

21 
Išvykos, ekskursijos, žygiai (1-4 kl.) 
 

06-03-07 Prad. kl. mokyt. 

22. 
Ketvirtokų išleistuvės „Lik sveika, pradine!“ 
Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas. 
 

06-04 2-4 kl. vadovai 

24. 
Išvykos, ekskursijos, žygiai (5-9 kl.) 
 

06-10/14 Klasių vadovai,  
dalykų mokytojai 

25. Mokinių saviraiškos festivalis „Žuvėdros skrydis 2019“ 06-17/21 Darbo grupė 

25. 

Rugsėjo 1-osios šventė. 09-02 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Muzikos ir šokių 
mokytojai 

26.  
Judumo savaitė: 
Sporto diena 1-4 kl. mok. „Sveika, mokykla!“ 
Judėjimo renginiai. 

09-16/22 Kūno k. ir prad. 
kl. mokytojai 
 

27. 
Kalbų diena „ Kai mokėsi, tai galėsi...“ 
 

 
09-26 

 

Kalbų mokytojai 

28. 
 Lauko futbolo varžybos. 09/10 Kūno k. 

mokytojas 

31. 
Prevencinė savaitė 
 

11/12 Soc. pedagogas 
mok. taryba 

32. 

Projektas „Kalėdų belaukiant“: 
Kalėdinių dainų karaokė; 
Piešinių paroda; 
Langų puošyba; 
Kalėdinės muzikos savaitė; 
Gerų darbų savaitė; 
Akcija „Pasidalink, paaukok“; 
Karnavalas. 
Kalėdinis tritaškių ir baudų metimo turnyras. 
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Klasių vadovai,  
mokinių taryba,  
Dailės, 
technologijų 
mokytojai 
Soc. pedagogas 
 

 
 

VI. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (VKĮ) 
 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1. Pasirengimas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui   

1.1. 
VKĮ grupės susirinkimas plačiojo įsivertinimo 
pasirengimui ir grupės veiklos planavimui.  

10 VKĮ 
pirmininkas 

1.2. 
Mokytojų anketavimas plačiajam įsivertinimui atlikti 10 VKĮ grupė, 

mokytojai 

1.3. 
VKĮ grupės susirinkimas: plačiojo audito duomenų išvados 
ir pasirengimas pristatyti jas mokytojų bendruomenei. 

10 VKĮ 
pirmininkas 

1.4. 
Mokytojų susirinkimas plačiojo įsivertinimo rezultatams 
paskelbti ir tobulintinoms sritims pasirinkti.  

10 VKĮ grupė  
VKĮ 
pirmininkas 



 

 

2. Giluminis įsivertinimas   

2.1. 
Iliustracijų kūrimas ir klausimynų paregimas IQES online 
platformoje bei pateikimas respondentams.  

11 VKĮ nariai  

2.2. 
Duomenų analizė, išvadų ir rekomendacijų rengimas, 
ataskaitos rašymas.  

12 VKĮ 
pirmininkas  

3. Bendruomenės informavimas apie įsivertinimo rezultatus  

3.1. 
Mokytojų informavimas apie mokyklos veiklos 
įsivertinimo rezultatus 

12 VKĮ grupė 

3.2. 
Mokyklos bendruomenės ir kitų besidominčiųjų 
informavimas apie mokyklos veiklos įsivertinimo 
rezultatus 

12 VKĮ grupė 

 

VII. Ūkinė – finansinė veikla 
 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data  Atsakingi 

1. 

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas (signalizacijos 
sistemų techninis aptarnavimas, gesintuvų patikra ir 
pildymas, svarstyklių, termometrų patikra, varžų 
matavimai, draudimo paslaugos, pastato šildymo ir 
vandens sistemų priežiūra ir kt.). 

Nuolat Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams 
 

2. 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Pagal 
poreikį  

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams 

4. 
Mokyklos metinės materialinių vertybių 
inventorizacijos atlikimas. 

I ketv. Inventorizacijos 
komisija 

5. 
Mokyklos einamasis remontas Pagal 

poreikį 
Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams 

6. 
Mokyklos paruošimas naujiems mokslo metams. 08 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 
reikalams 

7. 
Buhalterinės apskaitos vadovaujantis VSAFAS 
nuostatomis vedimas, finansinės atskaitomybės 
dokumentų rengimas. 

Visus 
metus 

Vyr. buhalteris 
Direktorius 
 

8. 

Turimų materialinių ir finansinių išteklių 
racionalaus panaudojimo analizė. 

Visus 
metus 

Vyr. buhalteris 
Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams  
 

9. 
Debitorinių ir kreditorinių mokyklos įsiskolinimų, 
savalaikių atsiskaitymų, skolų atsiradimo priežasčių 
analizė. 

Visus 
metus 

Vyr. buhalteris 
Direktorius 
 

10. 
Apskaitos etikos reikalavimų bei finansinės 
drausmės, panaudojant mokyklai skirtas lėšas, 
laikymasis. 

Visus 
metus 

Vyr. buhalteris 
Direktorius 
 

 
 

VIII. LAUKIAMI  REZULTATAI 
 



 

 

Užtikrinta kokybiška ir visapusiška pagalba kiekvienam mokiniui; sėkmingai 
įgyvendinama mokinių individualios pažangos stebėsena, padedanti jiems jaustis atsakingais už savo 
mokymąsi, gebančiais planuoti, savarankiškai dirbti, įsivertinti; pamokose plačiau naudojamos IKT;  
tenkinami skirtingus gebėjimus turinčių mokinių poreikiai; užtikrinama saugi ir sveika ugdymosi 
aplinka.  

 
 


