
                                                                               PATVIRTINTA   

                        Lavoriškių vidurinės  

                                                                                                           mokyklos direktoriaus 

                                                                                                           2015 m. sausio 28  d.  

                         įsakymu Nr. V-11(1.3.) 

  

LAVORIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 

2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Lavoriškių vidurinės mokyklos metinės veiklos planas 2015 metams parengtas 

vadovaujantis LR švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija, LRS 2013-12-23 nutarimu Nr. 

XII-745 „Dėl valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“; „Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“; LRV 2012-11-28 nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės 

pažangos programos patvirtinimo“, Lavoriškių vidurinės mokyklos strateginiu planu bei ilgalaike 

mokyklos pilietinio ir tautinio ugdymo programa. 

 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

1. Mokyklos misija: 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, 

priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų,  

atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

2. Mokyklos vizija: 

Lavoriškių vidurinė mokykla - moderni, saugi, atvira, savo veiklą grindžianti demokratiniais 

principais, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą bei tautinį identitetą, vidurinį 

išsilavinimą teikianti aukštos kultūros institucija. 

3. Bendrieji duomenys: 

Mokykla įsteigta 1998 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 

sprendimu. Išnuomotose patalpose buvo įkurta pradinė mokykla. Išaugus mokinių skaičiui ir 

atsiradus poreikiui, mokykla 2000 metais buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą, nuo 

2004 metų mokyklai suteiktas savarankiškumas. Nuo 2012 metų rugsėjo pirmosios 

mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa, įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė. 

Lavoriškių vidurinė mokykla tenkina Rytų Lietuvos regiono gyventojų poreikius ir vykdo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 
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3.1 Mokiniai 

Pagal ugdymo programas 2014 – 2015 m. m. mokosi: 

 Ikimokyklinio ugdymo – 1 grupės komplektas – 18 vaikų; 

 Priešmokyklinio ugdymo – 1 grupės komplektas – 15 mokinių; 

 Pradinio ugdymo – 4 klasių komplektai – 62 mokiniai; 

 Pagrindinio ugdymo – 6 klasių komplektai – 70 mokiniai;  

 Vidurinio ugdymo – 2 klasių komplektai – 23 mokiniai. 

o Iš viso:  189 mokiniai 

 

Mokinių skaičiaus kitimas 1998 – 2014 m. (rugsėjo 1 d. duomenys)  

 

Klasių komplektų skaičiaus kitimas 2011 – 2014 m. 
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Mokykloje sėkmingai ugdomi 3 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, iš jų: 

Eil. 

Nr. 

Nustatyti nedideli spec. 

poreikiai 

Nustatyti vidutiniai 

spec. poreikiai  

Nustatyti dideli 

spec. poreikiai 

Teikiama logopedo 

pagalba  

1. 0 2 1 3 

 

Mokiniams efektyviai teikiama specialistų pagalba: 

Eil. Nr. Specialistas Pagalbos gavėjų skaičius 

1. Logopedo pagalba 37 

2. Psichologo pagalba 18 

3. Soc. pedagogo pagalba 68 

 

Mokykla organizuoja mokyklos mokiniams nemokamą atvykimą į mokyklą ir parvykimą į namus:  

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Pavežamų mokinių skaičius 

1. mokykliniu autobusiuku: 

2. maršrutiniu autobusu: 

54 (45.8%) 117 (80.1%) 123 (69.9%) 

50 (42.3%) 11 (7.5%) 18 (10.2%) 

 

Mokykloje organizuojamas nemokamas maitinimas socialiai remtiniems mokiniams:  

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 
72 (61,01%) 77 (52,7 %) 75 (43,4%) 

 

Lankomumo ir pažangumo analizė: 

 

2011-2012 m.m. mokinių lankomumo rezultatai:     

  

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 m.m. mokinių lankomumo rezultatai:     

  

 

 

 

 

 

 

 Praleista pamokų 

  1-4 kl. 5-8 9-10 

Iš viso 2705 2060 2421 

pateisintos 2294 1310 1086 

nepateisintos 411 750 1335 

tenka vienam mokiniui 54 57,2 151 

 Praleista pamokų 

  1-4 5-8 9-10 11 

Iš viso 3163 3458 2845 3071 

pateisintos 2591 2470 1449 559 

nepateisintos 572 988 1396 2512 

tenka vienam mokiniui 54,53 84,34 237,08 219,29 
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2013-2014 m.m.  mokinių lankomumo rezultatai: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas 

Išsilavinimą įgijusių 

mokinių skaičius 

15 ( 100 %) 4 (100%) 12 (100 %) 

 

Pagrindinio ugdymo  pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

 

 Dalyvavusių mok. sk. 7-10 balai 4-6 balai 1-3 balai 

Matematika 4 4 - - 

Lietuvių kalba  4 2 2 - 

 

1 - 10 klasėje  kartojančių kursą mokinių skaičius - 1. 

Perkeltų su neigiamais pažymiais mokinių skaičius - 0. 

Mokinių tęsiančių mokymąsi vidurinėje mokykloje skaičius – 4. 

 

Brandos egzaminų rezultatai: 

Dalykas Kandidatų  

skaičius 

Įvertinimas balais 

16-100 16-35 36-85 86-100 

Lietuvių kalba 

(valstybinis) 

5 4 4 0 0 

Istorija 2 2 0 2 0 

Matematika 1 1 1 0 0 

Anglų kalba 2 2 1 1 0 

Rusų kalba 6 6 1 4 1 

Biologija 3 3 2 1 0 

Menai 1  

Technologijos 5 

Lietuvių kalba 

(mokyklinis) 
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Tolimesnes studijas tęsiantys mokiniai: 

 

 

 Aukštosios 

mokyklos 

Kolegijos Profesinės  Iš viso 

Tęsiančių mokslą 

mokinių skaičius 

4 (33,3 %) 1 ( 8,3 %) 5  (42 %) 10 (84 %) 

 

                       Praleista pamokų 

 1-4 5-8 9-10 11-12 

Iš viso 5304 3932 1494 3970 

pateisintos 4409 2330 810 2795 

nepateisintos 895 1602 684 1657 

Tenka vienam 

mokiniui 

86,95 93,62 135,82 147,04 
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Neformalusis švietimas: 

2013-2014 m. m. mokykloje organizuota plati neformaliojo švietimo pasiūla. Mokiniai aktyviai 

dalyvavo būrelių veikloje. Vykdant neformaliojo švietimo veiklas užtikrintas mokinių popamokinis, 

laisvalaikio užimtumas, suteikta galimybė užsiimti veikla atsižvelgiant į mokinių pomėgius. 

Neformaliojo ugdymo pasiūla: 

1. Choreografija 1-12 kl. 

2. Kraštotyra  5-12 kl. 

3. Jaunieji sportininkai 5-12 kl. 

4. Žiniukų šalyje (matematika) 1-4 kl. 

5. Muzikos būrelis 1-2, 5-12 kl. 

6. Įdomioji informatika 5-6 kl. 

7. Lenkų kalbos būrelis 1-4  kl. 

8. Tikybos „Mes - Dievo vaikai“ 1-4, 5-9 kl. 

9. Anglų kalbos būrelis 1-4 kl. 

10. Gramatikos šalyje (lietuvių k.) 3-4 kl.  

 

 Mokytojai, administracija, savivalda. 

Mokykloje dirba 25 mokytojai ir auklėtojai, 3 specialistai (soc. pedagogas, logopedas ir 

psichologas). 

Mokytojų kvalifikacijos kitimas 2012/2014 m. (rugsėjo 1 d. duomenys) 
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Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacinius laipsnius: 

          Kategorija 

Metai 

mokytojas vyresnysis 

mokytojas 

mokytojas 

metodininkas 

auklėtojas Iš viso 

atestuotų 

2012 50 % 34 % 8 % 8 % 42 % 

2013 32 % 48 % 12 % 8 % 60 % 

2014 32 % 48 % 12% 8 % 60 % 

 

 

 

100% mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 

Mokyklos vadovai: 

Mokyklos vadovai: Kvalifikacinė kategorija 

Direktorius II vadybinė kategorija 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

II vadybinė kategorija 

 

Kvalifikacijos tobulinimas: 

Mokytojams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo kompetencijas mokykloje ir kitose 

institucijose organizuotuose seminaruose, ilgalaikiuose kursuose. Metodinės tarybos iniciatyva  

mokytojai pakankamai atsakingai ir tikslingai renkasi kvalifikacijos tobulinimo renginius, kurių 

daugelis finansuojami iš ES lėšų. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planai sudaromi atsižvelgiant 

į mokyklos keliamą tikslą ir uždavinius, todėl mokytojai planingai dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, seminaruose, konferencijose. 

 

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Pagal atestacijos 

programą kvalifikacines 

kategorijas įgijusių 

pedagogų skaičius 

0 2 0 

Atestuotų mokytojų 

procentas 
42 % 60% 60% 

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m.  

Pedagogų dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose procentas 

100% 100% 100% 
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Mokyklos savivaldos institucijos: 

 Mokyklos taryba; 

 Mokytojų taryba; 

 Metodinė taryba; 

 Mokinių taryba. 

2014 metais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atliko: 

1. Platųjį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą (dalyvavo 25 mokytojai); 

2. Tėvų apklausą (1-12 kl. mokinių); 

3. Mokinių apklausą (5-12 kl.). 

 

Platusis įsivertinimas parodė mokyklos aukščiausias ir žemiausias vertes.  

 

Tėvų apklausa parodė gerus rezultatus. 

 
3 aukščiausios vertės Vidurkis 3 žemiausios vertės Vidurkis 

*Mokyklos personalas yra geranoriškas 

bendraudamas su tėvais. 

*Greta įprastinių pamokų mokykloje 

organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės 

savaitės ir pan.).  

*Iš mano vaiko mokytojai tikisi pažangos 

pagal jo gebėjimus. 

3,9 

 

3,8 

 

 

 

3,7 

 

 

*Mano vaikas gerai atsiliepia apie 

visus savo bendraklasius. 

*Mokykla organizuoja tėvams 

šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis 

vaikų ugdymo temomis.  

*Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir 

pasiūlymai yra aptariami ir 

įgyvendinami. 

2,7 

 

3,0 

 

 

3,1 

Mokinių apklausa parodė, kaip jie jaučiasi mokykloje. Paaiškėjo, į ką reikėtų atkreipti 

daugiau dėmesio bei ką reikėtų tobulinti. 

 
3 aukščiausios vertės Vidurkis 3 žemiausios vertės Vidurkis 

2.2 - Aš esu patenkintas, kad mokausi 

būtent šioje mokykloje.  

1.5 - Mokytojai su mumis, mokiniais, 

elgiasi draugiškai ir pagarbiai.  

2.5 - Greta įprastinių pamokų mokykloje 

organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

3,7 

 

 

3,7 

 

 

1.3 - Mūsų klasėje/mokykloje nėra 

mokinių, iš kurių juokiamasi, šaipomasi.  

3.7 - Mano tėvai mokykloje aktyvūs – 

įsitraukia į renginių organizavimą, veda 

pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, 

žygius ir kt.  

1.13 - Mūsų mokyklos mokiniai 

2,5 

 

 

2,6 

 

 

5 aukščiausios vertės Vidurkis 5 žemiausios vertės Vidurkis 

4.2.1. Pagalba mokantis  

4.2.3. Socialinė pagalba  

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai  

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas  

3,7 

3,7 

3,7 

3,6 

3,6 

2.4.2. Mokėjimas mokytis  

2.5.2. Mokymosi veiklos 

diferencijavimas 

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas 

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant  

2.1.4. Pasirenkamosios programos 

3,0 

 

3,0 

3,1 

3,1 

3,1 
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šventės, meno renginiai, projektinės 

savaitės ir pan.).  
 

3,6 
 

drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato 

mokytojai. 

 

2,6 
 

 

Remiantis 2014 metais įsivertinime dalyvavusių respondentų pateiktais duomenimis, 2015 

metais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliks giluminį įsivertinimą. 

 

III. MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

- Sudarytos sąlygos vaikams ugdytis 

valstybine kalba nuo ikimokyklinio amžiaus. 

- Mokytojų kolektyvas: kvalifikuoti, aktyvūs, 

kompetentingi specialistai.  

- Mokykloje susiformavęs teigiamas 

mikroklimatas, jauki, estetiška aplinka. 

- Bendradarbiaujama su socialiniais 

partneriais: Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos Vilniaus rinktine, Kalvelių 

girininkija, VŠĮ „Vilnijos“ dienos centru, 

Mickūnų vaikų darželiu. 

- Naujos, patogios patalpos, erdvi sporto salė, 

įrengti mokomieji kabinetai, erdvios klasės, 

rekreacijos zonos. 

-Didelę dalį mokinių sudaro socialiai remtinų, 

nepilnų šeimų vaikai, todėl silpna mokinių 

mokymosi motyvacija. 

-Nepakankamas bendradarbiavimas su  

mokinių tėvais. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

-Aktyviai dalyvauti įvairiuose mokykloje ir 

už jos ribų vykdomuose projektuose, 

renginiuose. 

-Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

-Plėtoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą. 

- Plėtoti komandinį darbą, savivaldos 

institucijų veiklą. 

 

- Galimas mokinių skaičiaus mažėjimas dėl 

didelio emigracijos masto ir gimstamumo 

mažėjimo. 

-Didėjantis socialiai remtinų šeimų skaičius. 

-Kitakalbės mokyklos bei ikimokyklinės 

įstaigos, teikiančios paslaugas vietovėje. 

 

 

 

 

IV. 2014 METŲ VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas 

Sudaryti  sąlygas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo 

grupėse valstybine kalba 

ugdyti kitataučių, atskirties 

ir rizikos grupių šeimų 

vaikus.  

Komplektuoti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes 

Suformuotos grupės, 

įgyvendinama programa. 

Įgyvendinant pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

Pamokos netradicinėse 

aplinkose 

Vestos netradicinės pamokos 
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ugdymo programas skatinti 

vykdyti mokomąją veiklą 

netradicinėse aplinkose, 

taikyti aktyvaus mokymo 

metodus 

Edukaciniai užsiėmimai Dalyvauta edukaciniuose 

užsiėmimuose, organizuoti 

renginiai mokyklos 

bendruomenei. 

Dalyvavimas įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose, 

projektuose, edukaciniuose 

užsiėmimuose 

 

Teikti pedagoginę, socialinę 

pagalbą įvairių poreikių 

mokiniams bei mokiniams 

iš nepalankios aplinkos 

Socialinio pedagogo teikiama 

pagalba 

Psichologo teikiama pagalba 

Savaitė be patyčių 

Projektas 

„Sveikata – investicija į ateitį“ 

Tolerancijos diena 

 

Programos: 

,,Zipio draugai“ 

,,Obuolio draugai“ 

„Įveikiame kartu“ 

 
 

Teikiama nuolat. 

Teikiama nuolat. 

Surengtas renginys mokykloje, 

parengtas stendas, nufilmuotas 

flashmob klipas. 

Surengtas renginys mokykloje, 

parengtas stendas. 

 

 

Programos vykdomos nuosaikiai, 

pradinėse klasėse. 

Vykdyti profesinį 

informavimą, karjeros 

planavimą 

Informacinės medžiagos 

kaupimas ir sklaida 

 

Parengti informaciniai stendai 

Testų, užduočių, veiklų 

mokiniams rengimas ir 

vykdymas 

 

Atlikti profesijos tinkamumo 

nustatymo testai 

Paskaitų, pranešimų, išvykų 

rengimas 5-12 kl. mokiniams 

Dalyvauta susitikimuose su 

įvairių profesijų atstovais, 

konferencijose bei seminaruose 

 

Rengti edukacinius 

projektus, popamokinius 

renginius, šventes, išvykas 

siekiant, priartinti ugdymo 

turinį prie mokinių interesų, 

sugebėjimų, pomėgių, 

skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas 

Įvykę renginiai prisidėjo prie 

bendruomeniškumo puoselėjimo, 

skatino mokytojus keistis gerąja 

patirtimi, bendradarbiauti. 

Renginiuose noriai dalyvavo 

mokinių tėvai, kiti bendruomenės 

nariai. 

Vasario 16-osios minėjimo 

šventė 

Piešinių paroda – konkursas 

„Mano šalis“ 

Kovo 11-oji 

Valstybingumo viktorina 

Vaikų gynimo diena 

Akcija „Darom“ 

Advento popietė 

Kalėdų karnavalas 

Mokytojų diena 
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Stiprinti lietuvių kalbos 

mokymą, vartojimą bei 

gerinti mokinių raštingumą, 

tobulinti kalbos kultūrą 

Raiškiojo skaitymo 

konkursas. 

Rašinių konkursas 

„Gimtasis kraštas“. 

Poezijos pavasaris. 

Dailyraščio konkursas. 

Organizuoti veiklas, 

atitinkančias mokinių 

poreikius, jų domėjimosi 

interesus 

Projektas „Naktis 

mokykloje“. 

Filmų peržiūra. 

Sporto dienos. 

Išvykos. 

Mokslo metų pabaigos šventė 

„Metų žvaigždynas“. 

Projektas skirtas „AIDS 

dienai“. 

Įvykę renginiai prisidėjo prie 

bendruomeniškumo puoselėjimo, 

skatino mokytojus keistis gerąja 

patirtimi, bendradarbiauti. 

Renginiuose noriai dalyvavo 

mokinių tėvai, kiti bendruomenės 

nariai. 

Rengti netradicines 

pamokas, neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus, 

edukacinius projektus 

Kaziuko mugė 

Užgavėnės 

Netradicinės pamokos 

Dalyvavimas edukaciniuose 

projektuose muziejuose ir 

pan. 

Vykdyti pedagoginės 

veiklos, soc. pedagogo, 

psichologo ir 

bibliotekininko darbo 

priežiūrą, teikti 

rekomendacijas, konsultuoti 

Ilgalaikių ir trumpalaikių 

planų rengimas 

Atviros pamokos: 

lietuvių kalba  

12 kl. 
pradinis ugdymas  

1 kl. 

muzika 8 kl.  

šokis (pradinės klasės) 

Mokytojų pedagoginės 

veiklos priežiūra: 

Matematika 5 kl. 
Anglų kalba 8 kl. 
Gamta ir žmogus 6 kl. 

Lietuvių k. 4 kl. 

Integruotos pamokos: 

istorijos -matematikos 7 kl. 

matematikos – fizikos  7 kl. 

istorijos – geografijos 8 kl. 

Klasės vadovų veiklos 

priežiūra 

Neformaliojo švietimo 

priežiūra 

Soc. pedagogo ir psichologo 

veiklos, dokumentų tvarkymo 

priežiūra 

Vestos atviros, integruotos 

pamokos, pasidalinta gerąja 

patirtimi. Vykdyta mokytojų 

pedagoginės veiklos priežiūra. 

Aptartos stipriosios ir silpnosios 

pamokos bei veiklų pusės. 



11 

 

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, 

seminaruose, metodinėse 

dienose 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

kursuose 

Vidutiniškai vienas pedagogas per 

metus dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 5 dienas. 

Rengti renginius, metodines 

dienas mokyklos 

bendruomenei, mokytojams 

 

Pranešimas „Pirmokų 

adaptacija“. 

Ikimokyklinio ugdymo 

programos, pritaikymas 

ugdymo procesui. 

Priešmokyklinio ugdymo 

modelio aprašo, ugdymo 

plano rengimas. 

Įgyvendinta.  

Užtikrinti saugią, modernią 

ir šiuolaikinius ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

poreikius tenkinančią 

aplinką mokiniams ir 

mokytojams. 

Mokymo priemonių, 

inventoriaus įsigijimas. 

Vadovėlių įsigijimas. 

Bibliotekos fondo 

atnaujinimas, pildymas. 

Mokomųjų kabinetų 

įrengimas, priemonių 

kabinetams įsigijimas. 

Lauko klasės įrengimas. 

Programinės įrangos priežiūra 

ir atnaujinimas. 

Įsigyta: 

Ugdymo priemonių už  23244 lt. 

Vadovėlių ir literatūros už  

11976 lt. 

Sporto aikštelės įrengimas – 

130 000 lt. 

Bibliotekos modernizavimas 

22082 lt. 

Gauti 8 nauji kompiuteriai 

 

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės švietimo prioritetas – švietimo ir aukšto mokslo sistemos 

kokybės ir konkurencingumo didinimas. 

 

V. STRATEGINIS MOKYKLOS TIKSLAS 

 

 Teikti kokybišką ir prieinamą švietimą regiono gyventojams, didinti mokyklos 

veiklumą, konkurencingumą ir savarankiškumą, telkti vietos bendruomenę pilietiniam aktyvumui, 

visuomenės pažangai. 

 

VI.  2015  METŲ  TIKSLAI, UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS 

 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, MOKINIAI, REZULTATAI. 

I. TIKSLAS 

Gerinti ugdymo kokybę, modernizuojant ugdymo turinį bei skatinant produktyvų mokymąsi. 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Sudaryti  sąlygas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo grupėse 

valstybine kalba 

ugdyti kitataučių, 

atskirties ir 

Komplektuoti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes 

Nuolat Administracija, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

100 proc. bus 

tenkinamas 

vietos gyventojų 

poreikis  ugdyti 

ikimokyklinio 

bei 

priešmokyklinio 
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rizikos grupių 

šeimų vaikus 

amžiaus vaikus 

valstybine kalba. 

 

Įgyvendinant 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programas 

skatinti vykdyti 

mokomąją veiklą 

netradicinėse 

aplinkose, taikyti 

aktyvaus mokymo 

metodus 

Pamokos 

netradicinėse 

aplinkose 

Pagal 

ilgalaikius 

dalykų planus 

Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Gerės ugdymo 

kokybė, 

mokiniai bus 

skatinami 

produktyviai 

mokytis, siekti 

rezultatų. 

 

Edukaciniai 

užsiėmimai 

Pagal 

individualius 

prašymus, 

ilgalaikius 

planus 

Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Dalyvavimas 

įvairiuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

projektuose, 

edukaciniuose 

užsiėmimuose 

(Kengūra, 

Olympis) 

Nuolat Dalykų mokytojai 

Teikti bei 

įgyvendinti 

pedagoginę, 

prevencinę, 

socialinę pagalbą 

įvairių poreikių 

mokiniams bei 

mokiniams iš 

nepalankios 

aplinkos. 

Socialinio 

pedagogo teikiama 

pagalba 

Nuolat Soc. pedagogas Mokiniams laiku 

ir efektyviai 

teikiama 

specialistų 

pagalba, 

vykdoma 

patyčių, smurto 

prevencija 

 

Psichologo 

teikiama pagalba 

Nuolat psichologas 

Logopedo teikiama 

pagalba 

Nuolat logopedas 

Savaitė be patyčių 03 mėn. A. Gricevič     

J. Bickevič 

Tolerancijos diena 

 

11 mėn. J. Bickevič 

J. Glemžaitė 

Prevencinės 

programos: 

,,Zipio draugai“ 

,,Obuolio draugai“ 

„Įveikiame kartu“ 

Kas savaitę J. Mialdun 

V. Jundienė 

V. Makevič 

 

Vykdyti profesinį 

informavimą, 

karjeros 

planavimą 

Informacinės 

medžiagos 

kaupimas ir sklaida 

Nuolat Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Mokiniai 

sistemingai ir 

kryptingai 

planuos karjeros 

perspektyvas, 

susipažins su 

įvairiomis 

profesijomis bus 

pasirengę 

tolimesnėms 

studijoms. 

 

Karjeros savaitė 02-04 mėn. Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Seminarai, 

paskaitos tėvams 

Pagal atskirą 

grafiką 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Testų, užduočių, 

veiklų mokiniams 

rengimas ir 

vykdymas 

Nuolat Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Išvykos į įmones, Nuolat Ugdymo karjerai 
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mokslo centrus, 

švietimo įstaigas 

konsultavimo grupė 

Susitikimai su 

verslo, mokymo 

įstaigų atstovais 

Nuolat Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Supažindinti 

mokinius su 

aktualia 

informacija: 

Darbo birža, 

studijų kryptys 

Du kartus per 

metus 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Rengti pamokas – 

profesinius 

užsiėmimus. 

Profesijų 

pristatymas 

Nuolat Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

II. TIKSLAS 

Sistemingai plėtoti tautinį, pilietinį ir patriotinį ugdymą, ugdyti pilietinę savimonę, puoselėti 

bendruomeniškumą. 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Rengti 

edukacinius 

projektus, 

popamokinius 

renginius, šventes, 

išvykas 

siekiant, priartinti 

ugdymo turinį prie 

mokinių interesų, 

sugebėjimų, 

pomėgių, skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas 

01 – 13  V. Pakalniškis 

I. Repeikaitė 

R. Rutkauskienė 

 

Bus sudarytos 

sąlygos mokinių 

pilietiniam, 

patriotiniam 

ugdymui bei 

kultūrinei, 

pažintinei 

veiklai. 

 

Vasario 16-osios 

minėjimo šventė 

02 – 13  V. Pakalniškis,   

I. Repeikaitė,  

R. Rutkauskienė 

Dvyliktokų 

šimtadienis 

02 mėn.  P. Makevič, 

D. Vagulienė 

Kovo 11-oji.  

 

03 mėn. V. Pakalniškis,    

I. Repeikaitė, 

R. Rutkauskienė 

Ekologinis 

projektas: 

„Savaitė su Žalia 

idėja“ 

03 – 04 mėn. D. Vagulienė  

K. Slavinska 

Karaokė konkursas 02-06 mėn. V. Makevič, 

V. Pakalniškis 

R. Rutkauskienė 

Kaziuko mugė 03 mėn. J. Vencelienė 

J. Mialdun 

Savaitė be patyčių 03 – 04 mėn. A. Gricevič 

J. Bickevič 

Akcija „Darom“ 04 – 17  A. Gricevič  

P. Makevič 

Meninių darbų 

parodos 

09 – 06 mėn. J. Bickevič 

Motinos diena 05 mėn. E. Rynkunienė 
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S. Skukauskaitė 

E. Jankovskaja 

A. Miliškevič 

Projektas 

regioninėms 

mokykloms 

„Istorija kitaip“. 

Mokinių 

pranešimų 

konferencija 

02-05 mėn. V. Pakalniškis 

O. Symonovičienė 

I. Repeikaitė, 

R. Rutkauskienė 

Socialinių mokslų 

olimpiada 

05 mėn. R. Katinauskienė 

V. Pakalniškis  

I. Repeikaitė 

Matematikos 

olimpiada 

12 mėn. D. Jasiukevičienė 

V. Balvočienė 

Viktorina „Skaičių 

pasaulis“ 

05 mėn. V. Balvočienė 

Ketvirtokų 

išleistuvės 

05 mėn. V. Makevič 

S. Skukauskaitė 

R.Rutkauskienė 

J. Mialdun 

Rugsėjo 1-osios 

šventė 

09 – 01  1,5,10 klasių 

vadovai 

Užsienio kalbų 

viktorina. 

09 mėn. D. Grigonienė 

J. Mialdun 

Paroda „Rudenėlis 

atkeliavo“ 

10 mėn. V. Jundienė 

Mokytojų dienos 

šventė 

10 mėn. 12 klasės mokiniai 

ir auklėtojas 

Tolerancijos diena 11 mėn. J. Bickevič 

J. Glemžaitė 

Advento vakaronė 12 mėn. A. Savickij 

S. Skukauskaitė 

Kalėdinis 

karnavalas 

12 mėn. D. Jasiukevičienė, 

S. Skukauskaitė, 

E. Besusparienė 

V. Jundienė, 

J. Mialdun 

Stiprinti lietuvių 

kalbos mokymą, 

vartojimą bei 

gerinti mokinių 

raštingumą, 

tobulinti kalbos 

kultūrą 

Raiškiojo skaitymo 

konkursas 

11 mėn. O.Symonovičienė, 

E. Indrašienė 

Poezijos pavasaris 05 mėn. V. Makevič, 

V. Pakalniškis 

R. Rutkauskienė 

Dailyraščio 

konkursas 

 

03 - 04 mėn. 

 

 

V. Makevič, 

pradinių klasių 

mokytojos 
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Tarpmokyklinio 

rašinių konkurso 

organizavimas  

02 mėn. O.Symonovičienė  

V.Makevič 

E.Indrašienė 

 

III. TIKSLAS  Gerinti mokinių pasiekimus kryptingai didinant mokinių mokymosi motyvaciją bei 

gerinant lankomumą.  

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Vykdyti mokinių 

pasiekimų 

stebėseną ir 

analizę 

Standartizuotų 

testų vykdymas ir 

analizė 

 

Pradinių kl. 

baigiamieji testai 

 

 

05 mėn. 

 

 

 

05 mėn. 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Išanalizavus 

testų rezultatus 

nustatytos 

tobulintinos 

sritys, 

mokytojai gaus 

grįžtamąja 

informaciją. 

 

Organizuoti 

veiklas, 

atitinkančias 

mokinių poreikius, 

jų domėjimosi 

interesus 

 

 

Projektas 

Naktis mokykloje 

filmų peržiūra 

04 mėn. V. Pakalniškis 

I. Repeikaitė, 

R. Rutkauskienė 

 

Gerės mokinių 

motyvacija ir 

pasiekimai. 

Mokiniai bus 

įtraukti į 

aktyvią veiklą. 

 

Sporto dienos 05 – 06 mėn. 

01 mėn. 

P. Makevič 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Išvykos Pagal klasės 

vadovų veiklos 

planą, 

individualius 

prašymus 

Dalykų mokytojai 

Dvyliktokų 

Šimtadienis 

02 mėn. D. Vagulienė, 

P. Makevič 

Dvyliktokų 

paskutinis 

skambutis 

05 mėn. D. Vagulienė, 

P. Makevič 

Dvyliktokų 

išleistuvės 

07 mėn. V. Balvočienė 

Mokslo metų 

pabaigos šventė 

 

 

06 mėn. 

T. Jakubickis 

A. Savickij, 

D. Vagulienė 

Projektas skirtas 

„AIDS dienai“ 

 

12 mėn. 

J. Glemžaitė 

A. Gricevič 

Rengti 

netradicines 

pamokas, 

neformaliojo 

ugdymo 

užsiėmimus, 

edukacinius 

projektus 

Kaziuko mugė 03 mėn. J. Vencelienė 

J. Mialdun 

Užgavėnės 02 mėn. S. Skukauskaitė  

E. Rynkunienė 

„Smagurių dienos“ 

projektas 

03 mėn. J. Mialdun,  

V. Makevič 

J. Vencelienė 

Netradicinės Pagal Dalykų ir pradinių 
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pamokos individualius 

projektus, 

dalykų 

ilgalaikius 

planus 

klasių mokytojai 

Dalyvavimas 

edukaciniuose 

projektuose 

muziejuose ir pan. 

Pagal 

individualius 

prašymus, 

dalykų teminius 

planus 

Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Skaitymo savaitė 03 mėn. Bibliotekininkas 

IV. Tikslas 

Mokyklos kultūros formavimas. 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

gautų duomenų 

naudojimas veiklai 

tobulinti. 

Mokyklos 

įsivertinimo 

klausimynų 

pildymas 

09-12 mėn. Mokyklos 

įsivertinimo grupė 

Gauti duomenys 

tikslingai 

panaudoti 

veiklai planuoti 

ir tobulinti 

 

Mokinių 

saugumas ir lygių 

galimybių 

užtikrinimas. 

Psichologo veikla:  

Naujų mokinių 

adaptacijos 

tyrimas. 

Penktos klasės 

mokinių 

adaptavimosi 

problemų tyrimas. 

Pirmos klasės 

mokinių 

integracijos 

įvertinimas. 

Paskaita 

bendruomenei 

„Amžiaus tarpsnių 

psichologija: 

paauglystė“. 

 

Bendradarbiavimas 

su Vilniaus rajono 

policijos 

pareigūnais. 

 

Bibliotekininko 

veikla: 

„Sveiki atvykę į 

knygos pasaulį“ 

bibliotekos 

pristatymas 

 

 

 

12 mėn. 

 

 

 

09-10 mėn. 

 

 

 

09-12 mėn. 

 

 

 

 

10 mėn. 

 

Nuolat 

 

 

 

 

10 mėn. 

Psichologas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soc. Pedagogas 

 

 

 

 

Biblioteklininkas 

Užtikrintas 

mokinių 

saugumas ir 

lygios 

galimybės 
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mažiesiems 

skaitytojams 

Darbas su tėvais, 

tėvų informavimo 

ir švietimo 

sistemos kūrimas. 

Tėvų susirinkimai 

klasėse.  

09-06 mėn. Klasių vadovai Sukurta 

veiksminga tėvų 

informavimo 

sistema 
Tėvų 

informavimo/atvirų 

durų dienos. 

11 mėn. 

05 mėn. 

Administracija, 

mokytojai 

 Visuotinis tėvų 

susirinkimas. 

10 mėn. 

05 mėn. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Renginiai 

mokyklos 

bendruomenei: 

Protų mūšis; 

Sporto diena; 

Šeimos diena; 

Šokių diena; 

Paskaitos; 

Skaitymo savaitė. 

09-06 mėn. Mokytojai, klasių 

vadovai, 

administracija 

Savivaldos 

institucijų 

įtraukimas į 

mokyklos 

bendruomenės 

veiklą, ryšių su 

socialiniais 

partneriais 

stiprinimas ir 

palaikymas. 

Renginiai 

bendruomenei: 

Protų mūšis; 

Sporto diena; 

Šeimos diena; 

Šokių diena; 

Piešinių konkursas; 

Paskaitos. 

 

09-06 mėn. Administracija, 

mokytojai 

Tėvai, 

bendruomenė, 

socialiniai 

partneriai 

įtraukiami į 

mokyklos 

veiklą. 

Pedagoginis personalas, darbuotojai 

V. TIKSLAS 

Tobulinti pedagoginio personalo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tobulinti kvalifikaciją. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo kryptys bei prioritetinės sritys: 

1. Ugdymo turinio modernizavimas, pamokos kokybės gerinimas; 

2. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas, brandos egzaminai; 

3. Pagalba mokiniui: 

- Mokymosi pasiekimų gerinimas; 

- Mokinių motyvacijos stiprinimas; 

- Patyčių prevencija ir prevencinė veikla; 

4. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais.  

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai, 

atsiskaitymo 

forma 

Vykdyti 

pedagoginės 

veiklos, soc. 

pedagogo, 

psichologo ir 

Ilgalaikių ir 

trumpalaikių planų 

rengimas 

08-09 mėn. Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Nuolat ir 

sistemingai 

vykdoma 

ugdymo 

proceso 
Atviros ir 

integruotos 
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bibliotekininko 

darbo priežiūrą, 

teikti 

rekomendacijas, 

konsultuoti.  

Naujų mokytojų 

veiklos stebėjimas, 

įvertinimas, 

konsultavimas. 

 

pamokos bei 

veiklos: 
 

ikimokyklinis bei 

priešmokyklinis 

ugdymas 

 

pradinis ugdymas: 

 

2 kl. 

2 kl. Šokis 

4 kl. Šokis 

3 kl. Lietuvių k. 

4 kl. Matematika 

2 kl. Lietuvių k. 

 

pagrindinis ir 

vidurinis ugdymas 

 

Istorija-geografija-

šokis  

 

 

Fizika-matematika 

7 kl. 

 

Anglų kalba  

 

Matematika 11 kl. 

 

Biologija 

 

Istorija-Muzika 

 

Matematika-

Lietuvių kalba 

 

Rusų – anglų  

 

10 kl. Rusų k 

 

 

 

 

10 mėn. 

 

 

 

10 mėn. 

04 mėn. 

05 mėn. 

05 mėn. 

11 mėn. 

05 mėn. 

 

 

 

 

 

04-05 mėn. 

 

 

05 mėn. 

 

 

10 mėn. 

 

03 mėn. 

 

04 mėn. 

 

11 mėn. 

 

03 mėn. 

 

 

04 mėn. 

 

11 mėn. 

 

 

 

 

A. Miliškevič 

 

 

 

V. Jundienė 

R. Rutkauskienė 

R. Rutkauskienė 

V. Makevič 

V. Makevič 

J. Mialdun 

 

 

 

 

 

V. Pakalniškis, I. 

Repeikaitė, R. 

Rutkauskienė 

D. Jasiukevičienė, 

E. Besusparienė 

 

D. Grigonienė 

 

D. Jasiukevičienė 

 

D. Vagulienė 

 

V. Pakalniškis, S. 

Skukauskaitė 

V. Balvočienė, O. 

Symonovičienė 

 

J. Mialdun,  

D. Grigonienė 

J. Mialdun 

 

priežiūra padės 

siekti geresnių 

rezultatų, 

fiksuoti 

pokyčius. 

Mokytojai gaus 

metodinę 

pagalbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų 

pedagoginės 

veiklos priežiūra: 

 

Informacinės 

technologijos12 kl. 
 

Dailė 8 kl. 

 

Lietuvių k. 1 kl. 

 

 

 

 

 

10 mėn. 

 

11 mėn. 

 

11 mėn. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

T. Jakubickis 

 

J. Bickevič 

 

E. Rynkunienė 
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Tikyba 3 kl. 

 

Fizika 9kl. 

 

Priešmokyklinis 

ugdymas 

 

05 mėn. 

 

04 mėn. 

 

11 mėn. 

 

A. Savickij  

 

E. Besusparienė 

 

J. Vencelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės vadovų 

veiklos priežiūra 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Neformaliojo 

švietimo priežiūra 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Soc. pedagogo ir 

psichologo, 

logopedo veiklos, 

dokumentų 

tvarkymo priežiūra 

Nuolat Direktorius 

 

Dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

seminaruose, 

metodinėse 

dienose 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

kursuose 

Nuolat Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Pedagogai 

kryptingai 

tobulins 

kvalifikaciją, 

įgis naujų 

kompetencijų. 

Pedagogų 

atestacijos 

programos 

įgyvendinimas 

Pedagogų 

atestacijos 

programa 2015-

2017 m. 

Pagal programą Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Užtikrinta 

planinga 

mokytojų 

atestacija. 

Ugdymo aplinka 

VI. TIKSLAS 

Gerinti ugdymo aplinką, atsižvelgiant į kintančius besimokančiųjų poreikius. 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Užtikrinti saugią, 

modernią ir 

šiuolaikinius 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

poreikius 

tenkinančią 

aplinką 

mokiniams ir 

mokytojams 

Mokymo 

priemonių, 

inventoriaus 

įsigijimas 

Nuolat J. Jasinskaja Gerės ugdymo 

aplinka. 

Vadovėlių 

įsigijimas 

Nuolat V. Balvočienė 

Bibliotekos fondo 

atnaujinimas, 

pildymas 

Nuolat V. Balvočienė 

Mokomųjų 

kabinetų 

įrengimas, 

priemonių 

kabinetams 

įsigijimas 

Nuolat J. Jasinskaja 

dalykų mokytojai 

Lauko klasės 06 – 10  mėn. J. Jasinskaja 
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įrengimas D. Vagulienė 

Programinės 

įrangos priežiūra ir 

atnaujinimas 

Nuolat V. Pavlovskis 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

 Mokyklos tarybos posėdžių planas (1priedas) 

 Mokytojų tarybos posėdžių planas (2 priedas) 

 Vaiko gerovės komisijos darbo planas (3 priedas) 

 Metodinės tarybos sudėtis ir veiklos planas (4 priedas) 

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės sudėtis ir   

veiklos planas (5 priedas) 

 Vidurinio ir pagrindinio ugdymo metodinės grupės sudėtis ir veiklos planas (6 

priedas)  

 Logopedo veiklos planas (7 priedas)  

 Psichologo veiklos planas (8 priedas) 

 Socialinio pedagogo veiklos planas (9 priedas) 

                      Bibliotekos veiklos planas (10 priedas) 

__________________________________________ 

 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos   

2014 m. gruodžio 19 d.  

posėdžio Nr. M – 10 (1.4.) 

protokoliniu nutarimu 

 


