
 

 

        PRITARTA 
        Šventosios pagrindinės mokyklos  

tarybos 2018 m. sausio 8 d.  
        protokolo Nr. V6 –1 

5 punktu 
 
         PATVIRTINTA 
         Šventosios pagrindinės mokyklos  

direktorės 2018 m. sausio 9 d.  
įsakymu Nr. V1 - 3  

 

 
ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šventosios pagrindinės mokyklos 2018 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 2018 m. veiklos planą parengė mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V1-54 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. 2017 M. VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO ANALIZĖ 
 
I. Ugdymo proceso organizavimas ir stebėsena: 
Įgyvendinat 2017 m. mokyklos veiklos tikslus buvo siekiama tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant saugią, patrauklią ir šiuolaikišką mokyklos aplinką, 

skatinančią  kūrybinių galių atsiskleidimą, asmeninę pažangą ir atsakomybę už ją; stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, analizuojant ir tobulinant pamokos 
struktūrą, taikant įvairias mokymo, vertinimo ir įsivertinimo strategijas, ugdant mokinių vertybines nuostatas, stiprinant bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 
Mokykloje tikslingai buvo vykdomas ugdymo planas, tiriami, analizuojami veiklos rezultatai; buvo tobulinamos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei 
socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos, tėvų informavimo sistema, sukurta smurto ir patyčių prevencijos tvarka, pradėjo veikti mokinių pasiekimų, 

individualios pažangos stebėjimo ir pokyčių fiksavimo sistema, padedanti mokiniui įsivertinti save, skatinanti jį siekti aukštesnės asmeninės pažangos; pilnaverčiam 
mokinių ugdymui (-si) buvo stengiamasi sukurti saugią bei sveiką aplinką, tenkinti jų saviraiškos ir užimtumo poreikius neformaliojo švietimo užsiėmimuose, 
Palangos St. Vainiūno meno mokykloje (dailės, fortepijono, gitaros, akordeono klasės Šventojoje). Nuo šių mokslo metų  visi 1 – 10 klasių mokiniai mokomi 
pagal naująsias lietuvių kalbos programas, dar didesnis dėmesys skiriamas mokymosi pagalbai teikti, konsultacijoms turintiems mokymosi sunkumų ar labai gerai 
ir gerai besimokantiems mokiniams, kurios skiriamos pagal poreikį bei individualiai su mokytoju ir mokiniu suderintu laiku, mokiniams sudaromos sąlygos 
mokykloje paruošti namų darbus. Mokytojai tobulino savo kompetencijas įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalijosi gerąja patirtimi. Visiems 
bendruomenės nariams pagal poreikį buvo teikiama socialinė, specialioji pedagoginė, psichologinė, informacinė pagalba. Vykdomos įvairios prevencinės, sveikatos 
ugdymo, saviraiškos programos. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai parodė, kad išsikelti tikslai, uždaviniai pasiekti, priemonės įgyvendintos 

2016–2017 m. m.: 
Mokyklos darbuotojai: 

Administracija 
 

Mokytojų 
skaičius 

 

Atestuoti šioms kvalifikacinėms kategorijoms Mokytojų 
padėjėjai 

Techninio personalo 
darbuotojų skaičius 

Mokyklos vadovai 
 

Kiti administracijos 
darbuotojai 

Mokytojo Vyr. 
mokytojo 

Mokytojo 
metodininko 

Mokytojo 
eksperto 

1 4 24 3 11 10 - - 18 

Mokiniai (m.m. pradžioje): 

Klasių skaičius Mokinių skaičius 

2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 

10 9 99 100 

 

II. Ugdymas ir mokymasis: pagal pradinio ugdymo programą 1–4 klasėse mokėsi 48 mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programą 5–10 klasėse – 51 
mokinys (iš viso – 99 mokiniai), veikė 10 klasių komplektų (4 – pradinės, 6 – 5/10 klasės). Mokinių dalykinės kompetencijos yra pakankamai geros: pažangumas 
– 100 %, vidurkis – 7,1 balo. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų standartizuotų testų rezultatai, lyginant su 
praėjusiais mokslo metais ženkliai pagerėjo 8 klasėje, kitose klasėse liko panašūs –lenkia šalies vidurkius.  Visi 7 dešimtos klasės mokiniai išlaikė lietuvių k. ir 



 

 

matematikos PUPP ir jiems įtekti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Tolimesnė abiturientų veikla: 5 mokosi VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla, 1 
– Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje, 1 – nesimoko. Pradinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 9 mokiniams, mokymosi pasiekimų – 6 mokiniams.  

Popamokinė veikla: mokykloje veikė 7 būreliai, kuriuos lankė 2/3 mokinių (dauguma net po kelis; populiariausi – dailės, amatų, muzikos būreliai); 
papildomai saviraiškos poreikius 13 mokinių tenkino Palangos sporto centre, 16 mokinių – Palangos moksleivių klube (veikla Šventosios mokykloje I pusm.), 30 
mokinių – Šventosios mokykloje veikiančiose Palangos St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės klasėse. Itin populiari pailgintos darbo dienos grupė, ją 
lanko beveik visi pradinių klasių mokiniai, prisijungia ir vyresnieji. Neformalusis švietimas prisideda ir prie Mokyklos kultūros, įvaizdžio formavimo bei jos  
garsinimo.  

Mokinių pasiekimai:  
2016-2017 m. m. buvo aktyviau dalyvauta konkursuose, olimpiadose, akcijose ir kituose renginiuose, gausesnis ir laureatų skaičius. Miesto ir šalies  

dalykinėse olimpiadose, konkursuose  pelnytos 6 prizinės vietos; tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“ 5 mokiniai pateko į geriausiųjų Palangos 
miesto mokinių dešimtuką.  

Sėkmingiausios veiklos: Europos paveldo dienų projektas „Šventuoju pajūrio žiedu“, etnokultūrinis projektas „Varpai kaip Lietuvos laisvės simbolis, 
nacionalinis paveldas“, „Lietuviški žodžiai gražiausi“, protmūšis „Lietuviais esame mes gimę“, tarpmokyklinis dailės darbelių parodos konkursas „Juostų 
margumėlis“, respublikinis mokinių saviraiškos festivalis „Žuvėdros skrydis 2017“ ir kt. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių profesiniam orientavimui, 
prevencinei, sveikatinimo veiklai, kultūrinėms pažintinėms išvykoms, ekskursijoms ir kt.   

Specialioji pedagoginė pagalba: pagal pritaikytas ugdymo programas mokėsi 2 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, 21 mokiniui nustatyti 
kalbos ir komunikacijų sutrikimai.   

Pedagoginė ir socialinė pagalba: 36 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. 

Nemokamas maitinimas buvo teikiamas 10 mokinių. 1 – 4 kl. mokiniams tęsiamos mitybos įpročių gerinimo programos – „Vaisių vartojimo skatinimas“ 
bei „Pienas vaikams“. 

Pavėžėjimas: 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. 2017 m. bibliotekos ir skaityklos paslaugomis naudojosi 132 skaitytojai, iš jų – 97 
mokiniai; išduoti 1235 dokumentai, iš jų – 938 mokiniams; kompiuterizuotos 8 darbo vietos. Įvyko 61 renginys, iš jų 24 parodos, ekspozicijos, bendradarbiauta 

su buvusiais mokytojais, mokiniais, kitais Šventosios bendruomenės nariais, l. d. ,,Sigutė“, Veiviržėnų klebonu; įgyvendintas tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių 
skaitymo projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2017“. 2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai. Bibliotekos fondai praturtinti 74 vnt. ugdymo procesui 
reikalingais grožinės literatūros kūriniais, įtrauktais į 2016 metais patvirtintas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 
bendrąsias programas. 

III. Savivaldos institucijų veikla. 
Mokyklos taryba:  įvyko 2 posėdžiai. Svarstyta: mokyklos ugdymo, metinis ir strateginis veiklos planai, el. dienyno nuostatų projektas, mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatai, mokyklos vadovo veiklos ataskaita, vadovėlių užsakymas, 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimas ir kt. klausimai.  



 

 

Mokytojų taryba: įvyko 7 posėdžiai. Svarstyta: mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo ir metinis veiklos planai,  pusmečių, metų pažangumo bei 
lankomumo ataskaitos; mokytojams skiriamų papildomų valandų skyrimas; visuomenės sveikatos specialisto veiklos ataskaita, mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatai, atliktų tyrimų analizės (1,5 kl., naujai atvykusių mokinių adaptacija), standartizuotų testų mokyklos rezultatų profiliai, PUPP rezultatai, 
mokinių pasiekimų aprašų išvykstantiems iš mokyklos 8 kl. mokiniams formos parengimas ir kt. klausimai. 

Mokinių taryba: įvyko 2 posėdžiai. Svarstyta: mokinių tarybos sudėties pasikeitimas, pasiūlymų mokinių laisvalaikio organizavimui teikimas. Organizuotos  
akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“, ,,Gėlės mergaitėms“,  ,,Tau, Mokytojau“, ,,Tu man – aš tau“, Tolerancijos dienai (,,Būk mūsų draugu, pirmokėli“, ,,Rankų 
saulutė“), Pasaulinei sveikinimosi dienai, Solidarumo bėgimas, mokyklos kalėdinis papuošimas. Dalyvauta jaunimo projekte ,,Sąskrydis“ Palangoje, stovykloje 
,,Snaigė“ Darbėnuose.  

IV. Vaiko gerovės komisija (VGK). 
2016-2017 m. m. pagal pritaikytas mokėsi 4 spec. poreikių mokiniai, 20 mokinių nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, jiems teikiama logopedo 

pagalba. 
Įvyko 10 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. 

V. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 
Mokytojai kvalifikaciją tobulino 31 dieną. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pagal kompetencijų sritis: bendrakultūrinės – 7, profesinės – 17, bendrosios – 7. 
Mokyklos bendruomenei  organizuotas seminaras „Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigose“. Mokytojai vyko į pažintinę edukacinę išvyką 
„Švietimo ir kultūros jungtys: mokymasis ne mokykloje“. Vyko atviros  integruotos pamokos: gamtos – lietuvių k. „Medis, paukščiai“, „Gamta džiugina, gamta 
gydo, gamta įkvepia “ 7, 6 kl.; atvira anglų k. pamoka 7 kl. Palangos miesto anglų k. mokytojams. 

Metodinė veikla: metodinė veikla vyko atsižvelgiant į mokyklos vidaus audito pateiktas išvadas bei mokyklos veiklos prioritetus. Ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas 1 - 9 klasių mokinių kūrybiškumo ugdymui – per įvairių dalykų pamokas mokytojai taikė analizės metodą, pasidalijo darbo rezultatais, įvykdyti kūrybiniai 
projektai „Juostų margumėlis“, „Žuvėdrų skrydis“, pradėta vykdyti Lietuvos šimtmečio programa. Klasių mokinių  mikroklimato kūrimui, patyčių prevencijai – 
pravesti tyrimai, aptartos jų išvados, socialinė pedagogė D. Petkienė pristatė seminaro „Narkotikų, alkoholio, tabako vartojimo prevencijos priemonių tvarką 
paaugliams“, analizuoti 1 ir 5 kl. bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos klausimai, parengti ir pildomi  mėnesiniai įsivertinimo klausimynai mokiniams apie 
savijautą ir saugumą mokykloje. 
Atskiri metodinės veiklos darbai planuoti sesijomis: per žiemos sesiją buvo svarstyti vidaus audito rezultatai, koreguoti mokyklos veiklos tikslai ir uždaviniai, 
numatyti renginiai bei jų organizavimo darbo grupes; per pavasario sesiją pristatyti įvykdytų  tyrimų rezultatai, aptarti vykdomi projektai; rudens sesijoje analizuoti 

nacionalinių testų rezultatai, vidaus audito klausimynų rengimo ir jų pateikimo pildymui klausimai, svarstyti ir tobulinti mokinių „Aš mokykloje“ įsivertinimo 
klausimynai bei aptarti pirmieji pastebėjimai ir tendencijos. 
Atestacija: įvyko 2 posėdžiai. Svarstyta: mokytojų veiklos įsivertinimo anketos, perspektyvinė mokytojų atestacijos programa 2018-2020 metams.  

VI. Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas/prevencinė veikla. 
2017 m. popamokinė veikla vyko pagal planą. Puoselėjant mokyklos tradicijas, organizuotos įvairios šventės, renginiai, projektinės veiklos, Lietuvai 

reikšmingų istorinių datų paminėjimai, akcijos, kūrybinių darbų parodos, edukacinės išvykos (iš viso apie 80 renginių). Įgyvendintos programos, projektai: „Antras 
žingsnis“, Tolerancijos diena, Veiksmo savaitė, „Snaigė“, „Nuo Vasario 16-osio iki Kovo 11-osios“ ir kt. Projektai buvo vykdomi ir bendradarbiaujant su miesto 



 

 

bendruomene bei socialiniais partneriais -  Šventosios seniūnija, l. d. „Sigutė“, Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyriu ir kt. institucijom. Glaudžiai 
bendradarbiauta ir su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, Švietimo skyriumi, pagalbą vaikui teikiančiomis institucijomis, Klaipėdos, Kretingos, Palangos 
profesinėmis mokyklomis. Sėkmingai įgyvendinti bendri projektai, kiti tradiciniai ir netradiciniai renginiai, išskiriantys mokyklą kaip miestelio kultūros ir sporto 
židinį. Aktuali informacija apie mokyklos veiklą buvo nuolat pateikiama ir atnaujinama mokyklos interneto svetainėje, stenduose, lankstinukuose, skelbimų 
lentose, spaudoje.  

VII. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (VKĮ). 
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, atlikusi platųjį veiklos kokybės įsivertinimą, nustatė, kad per 2016 – 2017 mokslo metus tobulinti 

veiklos rodikliai – mokymasis –  išliko nepakitęs (2,9 balo). Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai – pastatas ir jo aplinka (3,9 balo), nuolatinis profesinis tobulėjimas 

(3,6 balo), ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,6 balo), kompetencija (3,6 balo) bei aplinkų bendrakūra (3 balai). Nustatyti tobulintini veiklos rodikliai: mokymasis 
virtualioje aplinkoje (2,7 balo), vis dar nepakitęs mokymasis (2,9 balo) ir asmenybės tapsmas (2,9 balo). Gilesnei analizei pasirinktas mokymasis virtualioje 
aplinkoje (2,7 balo).  Pastaba: vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5 traktuojamos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5 – kaip negatyvios. Mokyklos veiklos 
įsivertinimo rezultatai pristatyti Mokytojų ir Mokyklos tarybų posėdžiuose, visuotiniame tėvų susirinkime bei bus panaudoti mokyklos veiklos ir ugdymo planams 
rengti, strateginiams tikslams koreguoti.  

VII. Bibliotekos veikla. 
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. 2017 m. bibliotekos ir skaityklos paslaugomis naudojosi 132 skaitytojai, iš jų – 97 mokiniai; 
išduoti 1235 dokumentai, iš jų – 938 mokiniams; kompiuterizuotos 8 darbo vietos. Įvyko 61 renginys, iš jų 24 parodos, ekspozicijos, bendradarbiauta su buvusiais 
mokytojais, mokiniais, kitais Šventosios bendruomenės nariais, l. d. ,,Sigutė“, Veiviržėnų klebonu V. Griciumi; įgyvendintas tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių 
skaitymo projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2017“.  
2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai. Bibliotekos fondai praturtinti 74 vnt. ugdymo procesui reikalingais grožinės literatūros kūriniais, įtrauktais į 2016 
metais patvirtintas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. 

VIII. Ūkinė – finansinė veikla. 
Sistemingas dėmesys buvo skiriamas mokyklos biudžeto programų, sąmatų, ataskaitų rengimui ir įgyvendinimui, darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos diegimui, mokyklos materialinės bazės ir ugdymo (-si) proceso modernizavimui bei kokybiškos ugdymo (-si) aplinkos funkcionavimo užtikrinimui. 
Panaudojant mokyklos paramos lėšas, pajamas gaunamas už mokyklos patalpų nuomą 2017 m. įsigyta ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto: IKT (5 
kompiuteriai, 3 spausdintuvai, 1 projektorius anglų k. kabinetui, muzikinio skambučio komplektas); mokymo priemonių; virtuvės įrangos (lėkštės, rankinis 

plakiklis su priedais ir kt. virtuvės reikmenys); organizacinių priemonių, spaudos leidinių, kanceliarinių bei ūkinės paskirties prekių ir inventoriaus (grindų plovimo 
mašina, kiemo šlavimo mašina, radiatoriai, šviestuvai, ir kt.); atliktas pilnas mokyklos II-ojo aukšto koridoriaus remontas, poilsio zona aprūpinta modernais 
minkštasuoliais, informaciniais televizoriais, atnaujinta parodų siena; šalia sporto salės esančiose dušų kabinose įrengtos šiuolaikiškos pertvaros. Greta mokyklos 
įrengti bėgimo takų su integruota 100 metrų bėgimo tiesiąja ir uždaroma šuolio į tolį sekcija pagrindai. 1 klasei nupirkti nauji suolų komplektai, spintos, mokytojų 
stalai ir kiti baldai; mokyklos bibliotekos fondai praturtinti 74 vnt. grožinės literatūros ir kt. leidinių. 2017 m. mokyklą tikrinusios institucijos: Palangos valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba (3 kartus) – pastebėti trūkumai pašalinti; Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (3 kartus); Švietimo ir 
mokslo ministerijos kokybės ir regioninės politikos departamentas (1 kartą)  – pažeidimų nenustatyta. 



 

 

 
IV.  MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 

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

V. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: 

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

 Teikti kokybišką ir visapusišką pagalbą kiekvienam mokiniui pagal jo individualius poreikius ir galias (diferencijavimas, individualizavimas, švietimo pagalba, 
konsultacijos ir kt.). 

 Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą, analizuojant rezultatus ir jų panaudojimą (klasių vadovai analizuoja ir stebi 
pokyčius; dalykų mokytojai susikuria savo portfolio, t.y. stebėseną, tobulinama tvarka). 

 Plačiau integruoti IKT į įvairių dalykų dėstymą bei projektinių darbų rengimą (naudoti mokomąsias programas, interaktyvią lentą, skirti namų darbus ir pan.). 

 Užtikrinti saugią, patyčioms ir smurtui nepakančią, ugdymosi aplinką (patyčių prevencija). 
 

VI. PRIEMONIŲ PLANAS 

Strateginio 
plano tikslas 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo rodikliai Vertinimo kriterijai, mato vienetai 
ir reikšmės 

 

Atsakingi asmenys 
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Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo programų 
įgyvendinimas 

Ugdymo planų įgyvendinimas. 
 
 
 
Pedagoginio personalo ir kitų 

pagalbos mokiniui specialistų 
darbo apmokėjimas 

Ugdymo planas įgyvendintas 100 
proc., veikia 9 klasių komplektai: 4 
– pradinio ugdymo ir 5 – 
pagrindinio ugdymo. Visi mokiniai 
sėkmingai baigia atitinkamą 

ugdymo programą. 
Mokykloje dirba 27 mokytojai ir 
pagalbos mokiniui specialistai. 

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
Vyr. buhalteris 

Mokinių savirealizacijos, 
saviraiškos poreikių 
tenkinimas 

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

Surengta ne mažiau nei po 1 
renginį – išvyką kiekvienai klasei 
(kultūrinę, edukacinę, profesinio 
konsultavimo ir kt.). 

Klasių vadovai 
Direktorius 
Vyr. buhalteris 
 



 

 

Suorganizuota paskatinamoji 
ekskursija gerai ir labai gerai 
besimokantiems mokiniams. 

Įvairių renginių, olimpiadų, 
parodų akcijų ir kt. 
organizavimas ir vykdymas 

Renginių planas vykdomas 95 
proc. 
 

Dalykų mokytojai, darbo grupės, 
Direktorius 
Vyr. buhalteris 

Savivaldybės remiamų mokinių 
saviraiškos programų 

organizavimas ir vykdymas 

Parengtos ir įvykdytos 3 programos 
 

Darbo grupės 

Pedagoginio personalo ir 
kitų pagalbos mokiniui 
specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas 

Kvalifikacijos kėlimas, 
atsižvelgiant į poreikius ir 
mokyklos prioritetus  

26 mokytojai, įskaitant pagalbos 
mokiniui specialistus ir mokyklos 
vadovus 

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
Vyr. buhalteris 

Socialinės pagalbos 
mokiniams teikimas 
 

Mokinių pavėžėjimas 
 

38 mokiniai į mokyklą ir iš jos 
pavežami mokykliniu autobusu 

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Vyr. buhalteris 
Soc. pedagogas 

Nemokamas soc. remtinų šeimų 
vaikų maitinimas 

5 mokiniams Vyr. buhalteris 
Soc. pedagogas 

Fiziologinių mokinių 
poreikių tenkinimas 

Mokinių maitinimas (pagal 
užsakymus) 

80 mokinių Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Vyr. buhalteris 
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 Edukacinių  aplinkų 
atnaujinimas ir 
modernizavimas, stiprinant 
mokyklos materialinę bazę 

Vadovėlių, mokymo priemonių,  
inventoriaus įsigijimas ir 
bibliotekos fondų (grožinė 
literatūra, spaudiniai) turtinimas 

Užsakoma 100 proc. trūkstamų 
vadovėlių ir mokymo priemonių; 
pagal poreikį įsigytas, papildyta ir 
atnaujintas ūkinės ir kitos 
paskirties inventorius, iki 4100 vnt. 
grožinės literatūros knygų, spaudos 
leidinių.  
 
 

Dalykų mokytojai 
Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
Bibliotekininkė 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Vyr. buhalteris 

IKT diegimas Įsigyti 5 kompiuteriai 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ugdymo (-si) aplinkos, 
atitinkančios higienos ir 
sanitarijos normas, 
užtikrinimas 
 
 
 
 

Techninio personalo darbo 
apmokėjimas 

Darbuotojų skaičius - 17, etatų -
22,4 
 

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Vyr. buhalteris  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pailgintos darbo dienos grupės 
auklėtojo darbo apmokėjimas 

45 mokiniai 

Techninio personalo 
kvalifikacijos kėlimas 

Administracija – ne mažiau 2 d. 
per metus; darbuotojai – pagal 
poreikį ir galimybes. 

Komunalinių, ryšio, kitų 
paslaugų ir prekių apmokėjimas 

100 proc. apmokėtos privalomos 
įstaigų suteiktos paslaugos, 
užtikrinančios sėkmingą mokyklos 
funkcionavimą 

Einamojo mokyklos remonto 
darbai, mokyklos patalpų ir 
teritorijos priežiūra 

Suremontuotos, perdažytos klasių 
ir kabinetų sienos, mokytojų 
kambarys, administracijos 
kabinetai, paradiniai laiptai ir kt.  

 Mokyklos sporto aikštyno 
įrengimas 

Įvykdytas II mokyklos sporto 
aikštyno įrengimo darbų etapas – 
įrengta bėgimo takų su integruota 
100 m bėgimo tiesiąja ir 
uždengiama šuolio į tolį sekcija 
guminė danga ir teritorija aptverta 
tvora.  

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams 
Vyr. buhalteris  
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Mokinių dalyvavimas 
socializacijos, pilietiškumo, 
patyčių, žalingų 
psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevencijos 
projektuose  

Prevencinės veiklos mokykloje 
vykdymas 

Dalyvauta  ne mažiau nei 5 
mokyklos, miesto ar 
respublikiniuose projektuose 
(„Prevencinė savaitė, Tolerancijos 

diena, Veiksmo savaitė, pilietinės 
akcijos „Darom“, „Antras 
žingsnis“). 

Klasių vadovai 
Soc. pedagogas 

 



 

 

2018 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:  
Standartizuoti testai: 2,4,6,8, kl. 
Pirmokų, penktokų, naujai atvykusių mokinių 
adaptacija. 

 
04; 05 

01 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
4 kl. vadovas 

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

03; 12 Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

11. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas. Nuolat Soc. pedgogas 

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

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

13. 
Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Nuolat Direktorius 

Soc. pedgogas 

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

Kas 
mėn./ 

pusmetį 

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
klasių vadovai 

15. 
Pirmųjų ir penktųjų klasių komplektavimas 2018-
2019 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. pedgogas 

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 2017-2019 metų strateginės veiklos plano 
priemonių įgyvendinimo analizės (už 2017 m.) 
Mokyklos 2018-2020 metų strateginis veiklos planas. 
Mokyklos vadovo 2017 m. veiklos ataskaita. 
2% gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimas. 
Mokyklos 2018 m. metinis veiklos planas. 
Kiti klausimai. 

01 Mokyklos 
tarybos 
pirmininkas 
 

1.2. 
Dėl vadovėlių užsakymo 2017-2018 m. m. 
Dėl pritarimo pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 
ugdymo planams 2017-2018 m. m. 

06 

2. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

2.1. 
1-10 kl. mokinių I pusmečio ugdymosi pasiekimų 
rezultatai. 
1, 5 kl. ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos.  

02-15 Direktorius 
 
Klasių vadovai 

2.2. 

1-5 kl. mokinių II pusmečio bei metinių ugdymosi  
pasiekimų rezultatai. 
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę bei papildomų darbų 

skyrimas. 

05-31 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui  

2.3. 

6- 10 klasių mokinių II pusmečio bei metinių mokinių  
ugdymosi pasiekimų rezultatai.  
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę bei papildomų darbų 
skyrimas. 

06-15 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

2.4. 

Mokyklos 2017 – 2018 m. m. ugdymo rezultatai. 
Darbo su specialiųjų  poreikių mokiniais rezultatai. 
2018-2019 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programų ugdymo planų projektų pristatymas. 

06-20 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 2018-2019 m.m. 
Tolesnio mokinių mokymosi tyrimo pristatymas. 
Ugdymo organizavimas 2018- 2019 m. m.  

08-30 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Direktorius 
Anglų k. 
mokytojas 

2.6. 

Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatų pristatymas ir 
išvadų pateikimas. 
Mokyklos veiklos krypčių 2019 m. numatymas, veiklos 
plano 2019 m. projekto sudarymas. 

12-28 Direktorius 
Anglų k. 
mokytojas 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas 

3. Mokinių tarybos posėdžiai:   

3.1. 
Dėl mokinių tarybos veiklos plano 2018 m. projekto. 01 Mokinių tarybos 

pirmininkas 

3.2. 
Dėl 2017-2018 m. m. veiklos aptarimo. 05 Mokinių tarybos 

pirmininkas 

3.3. 
Mokinių tarybos 2018 m. veiklos plano koregavimas. 09 Soc. pedgogas, 

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 

Soc. pedgogas  

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

01-22 
05-31 
06-20 

Soc. pedgogas  

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

Pagal 
poreikį 

Spec. pedagogas, 
logopedas 

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. pedgogas 
Psichologas 

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

Pagal 
poreikį 

Soc. pedgogas 
Psichologas 

7. Pagalbos mokiniams teikimas.  

Pagal 
poreikį 

Soc. pedgogas 
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 
administracijo

s 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. 

04-03/06 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. 

10-29/11-02 Metodinė grupė 

2.3. Žiemos sesija: 
1.Mokyklos veiklos kokybės rezultatų analizė, 
aptarimas; 

12-27/01-03 Metodinė grupė 



 

 

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“: 
1. Tęstinio projekto „Lietuviški žodžiai gražiausi“ 3 d.: 
„Frazeologizmai“.  
Gimtosios kalbos diena: raštingiausio mokinio, 
dailyraščio, meninio skaitymo konkursai. 
2. Viktorina – proto mūšis. 
3. Istoriniai simboliai- 8 kl. mokinių projektas. 

4. Projektas „Prie istorijos prisilietus...“. 

5. 4 – 5 kl. matematikos olimpiada  

6. 100 baudų metimų varžybos. 

Nuo 02-12 
Iki 03-12 

Soc. Pedagogas 
Dailės, istorijos, 
matematikos, 
lietuvių k., 3 ir 4 
kl. mokytojai 
 

3. 

Nacionalinis diktantas. 

03-02 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Vertinimo 
komisija 

4. 

Palanga – šimtmečio verpetuos. 

03-06 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Direktorius 

5. 
Šimtadienis. 

03-09 
8 ir 10 kl. 
vadovai 

6. 
Fizikos olimpiada 03 Fizikos 

mokytojas 

7. 
„Istoriniai simboliai“- 8 kl. mokinių projektas. 

03 
Istorijos 
mokytojas 

8. 
4 - 5 kl. matematikos olimpiada “Šimtas“ 

03 
10 ir 4 kl. 
vadovai 

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

03-20 
Gamtos m okslų 
mokytojai 

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



 

 

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

03-04 
Pradinių klasių 
mokytojos 

12. 
Knygnešio diena. 

03-16 
Bibliotrekininkas 
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 

17. 
 Lauko futbolo varžybos. 04 Kūno kultūros 

mokytojas 

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.) 
 

05-30 Prad. kl. mokyt. 

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

05-31 2-4 kl.vadovai 

23. 
Paskutinio skambučio šventė 
 

06-12 
 

8 ir 10 kl. 
badovai 

24. 
Išvykos, ekskursijos, žygiai (5-10 kl.) 
 

06-13/14 Klasių vadovai,  
dalykų mokytojai 

25. 

Rugsėjo 1-osios šventė. 09 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 3 kl. 
mokytojai 
 

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

 
09-26 

 

Kalbų mokytojai 

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

mokytojas 

29. 
Projektas  „Mokyklai – 80“ 
 

11-05 Klasių vadovai,  
pradinių kl. 
mokytojos 

30. 
„ Būk mūsų draugu, pirmokėli! – pradinukų popietė. 11 4 ir 2 kl 

mokytojai 

31. 
Prevencinė savaitė 
 

11/12 Soc. pedagogas 
mok. taryba 

32. Projektas „Kalėdų belaukiant“:  Klasių vadovai,  



 

 

Kalėdinių dainų karaokė; 
Piešinių paroda; 
Langų puošyba; 
Kalėdinės muzikos savaitė; 
Gerų darbų savaitė; 
Akcija „Pasidalink, paaukok“; 
Karnavalas. 
Kalėdinis tritaškių ir baudų metimo turnyras. 

 
12 

mokinių taryba,  
Dailės, 
technologijų 
mokytojai 
Soc. pedgogas 
 

 
 

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.  

 
 


