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TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS 2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2017-2018 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus 2018–2019 m. m. veiklos planas parengtas 

remiantis mokyklos 2017–2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimo analize, mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. Nustatant mokyklos 2018–2019 m. m. 

veiklos tikslus ir uţdavinius bei sudarant veiklos planą vadovautasi 2017–2019 metų pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų ugdymo planu, patvirtintu Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-118 ir kitais LR teisės aktais. 

2018–2019 m. m. veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. birţelio 4 d. įsakymu Nr. V-83. 

Šiuose dokumentuose buvo apibrėţtas mokyklos prioritetas, tikslai, uţdaviniai, numatyti 

mokytojų tarybos posėdţiai, mokyklos bendruomenės darbas, ugdymo proceso prieţiūra, mokyklos 

veiklos kokybės uţtikrinimas, kultūros kūrimas ir mokinių saviraiškos formų tenkinimas, mokinių 

karjeros planavimas, pagalbos mokiniui teikimas, metodinės pagalbos teikimas mokytojams bei 

ugdymo proceso organizavimas. Planuojant mokyklos veiklą, buvo atsiţvelgiama į mokinių ir jų 

tėvų poreikius, sudaromos galimybės mokinių ţinių gilinimui ir saviraiškai. 

Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje  2017-2018 m. m. savo veiklą vykdė mokytojų 

taryba, mokinių taryba, klasių vadovų metodinė grupė, vaiko gerovės komisija, socialinis 

pedagogas, psichologas, logopedas ir spec. pedagogas. 

Pravesti mokytojų tarybos posėdţiai: PUG, 1-5 klasių mokinių adaptacijos problemų 

analizė. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos efektyvumas mokinio individualiai paţangai. 2017–

2018 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo(si) programų I pusmečio pasiekimų analizė. 

Efektyviausi vaiko paţangos stebėsenos fiksavimo būdai ir metodai. Vaiko gerovės komisijos, 

pagalbos vaikui specialistų veikla: kokybinė analizė, tobulinimo galimybės. Standartizuotų testų 

rezultatų panaudojimas, siekiant geresnių vaiko mokymo(si) pasiekimų bei planuojant pokyčius 

klasėje. Posėdţiuose aptartos mokinių skatinimo formos ir būdai, pateikta pagalbos mokiniui 

veiklos analizė, aptartos problemos ir jų šalinimo galimybės, nustatytos adaptacijos problemos, 

numatyta individuali pedagoginė, psichologinė pagalba. Buvo pateikiami ir aptariami mokinių 

ugdymo rezultatai, individuali ugdytinių pasiekimų paţanga. Mokymosi pagalbai teikti buvo skirtos 

4,5 valandos. Buvo vykdomas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, jų rezultatai 

analizuojami, aptarti su mokiniais, mokytojais, tėvais. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo dalykų olimpiadose, Olimpio ir kengūros konkursuose. 

Laimėtos prizinės vietos raštingiausio mokinio konkurse, biologijos, chemijos, matematikos ir 

istorijos olimpiadose.  

Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas neformaliojo švietimo veikloms, popamokiniam 

uţimtumui saugioje aplinkoje gerinti. Sudarytos sąlygos pasirinkti neformaliojo švietimo būrelius 

pagal poreikį ir gebėjimus, moksleivių vertybinių nuostatų formavime ypatingą vaidmenį vaidina 

klasės auklėtojas. Į klasės auklėtojo veiklą integruotos ţalingų įpročių prevencijos, rengimo šeimai 

ir lytiškumo, ugdymo karjerai programos. 

Didţiausi 2017-2018 mokslo metų pasiekimai savivaldybės konkurse - „Ţemaitiškų 

skaitymų“ nugalėtojai. 

Mokinių mėgstama veikla – projektai. Į juos kasmet įsijungia vis daugiau mokinių ir 

mokytojų. Moksleivių dalyvavimas programose  ugdo jų savarankiškumą, gebėjimą praktiškai 
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spręsti iškilusias problemas, ugdo kūrybiškumą. Mokykloje pradinėse klasėse vykdomas projektas 

„Zipio draugai“ ir „Obuolys“. 

Vykdytos mokytojų ir tėvų apklausos apie mokyklos veiklos kokybę. Aptarti lūkesčiai, 

numatytos tobulinimo galimybės. Tėvai įtraukti į mokyklos veiklos įsivertinimą ir planavimą, 

dalyvavo mokyklos šventėse, sporto renginiuose. Bendradarbiaujant mokiniams, mokytojams, 

tėvams organizuojama Kaziuko mugė, kuri jau tapo tradiciniu renginiu. 

Dalykų mokytojai pravedė po 2-3 pamokas netradicinėse erdvėse. Mokytojai taikė įvairius 

paţangos stebėsenos metodus, kaupė informaciją apie kiekvieno mokinio individualią paţangą, 

vyko gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse, konferencijose. Buvo vykdoma ugdomosios 

veiklos prieţiūra, kaupiama informacija, aptariamos ir šalinamos problemos.  

Mokinių taryba glaudţiai bendradarbiavo su socialinės pedagogės inicijuotu prevencinės 

veiklos vykdymu. Mokinių taryba prisideda kūrybingumu, mokinių dalies iniciatyvumu prie 

mokyklos veiklos įvairinimo. Dauguma mokinių tarybos narių savo, kaip lyderių, kompetencijas 

galėjo ugdytis būrelyje APA: ateik, paklausk, aptark. 

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO (VIDAUS AUDITO) ANALIZĖ 

 

2017-2018 m. m. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje veiklos kokybės įsivertinimo 

grupė išnagrinėjo 2 srities UGDYMAS(IS) ir MOKINIŲ PATIRTYS - temos 2.1.Ugdymo(si) 

planavimas, - rodiklius 2.1.1 Ugdymo(si) tikslai, 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 

ir temos 2.2. Vadovavimas mokymuisi - rodiklį2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. 

Atlikdami  mokyklos veiklos įsivertinimą naudojomės Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2016-03-29 įsakymas Nr. 2V-

267. 

Gimnazijos skyriaus veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – ištirti skyriaus veiklos kokybę, 

ugdymo(si) tikslus bei mokymosi lūkesčius. 

Per prieigos kodą IQESONLINE sistemoje anketinėje apklausoje dalyvavo 16 skyriaus 

mokytojų, iš viso pakviestų buvo 16, grįţusių klausimynų kvota:100,0 %, atsakytų klausimynų 

skaičius: 100,0%. 

5 aukščiausios vertės: 

 Mokytojai tikslingai skatina bendruomeniškumą ir pagarbų elgesį tarp lyčių ir įvairių 

tautybiųmokinių – 3,9. 

 Mokyklos vadovybė stebi pedagoginius vystymosi projektus ir tikrina jų įgyvendinimą, 

rezultatus ir      vertinimą – 3,8. 

 Mokytojai priţiūri, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių ir elgesio standartų – 3,8. 

 Konfliktai mūsų mokykloje laiku pastebimi ir teisingai bei konstruktyviai išsprendţiami 

– 3,8. 

 Jeigu taisyklės paţeidţiamos ar trukdoma pamokai, mokytojai taktiškai ir 

nedramatiškaiįsikiša – 3,7. 

5 ţemiausios vertės:  

 Mokytojai reguliariai surenka mokinių atsiliepimus apie savo profesinę veiklą – 2, 3. 

 Mokytojai reguliariai surenka mokinių atsiliepimus apie savo padagoginį elgesį – 2,3. 

 Mokyklos patalpos įrengtos kaip skatinanti mokymosi aplinką, remianti savarankišką 

mokymąsi ir darbą (pvz., skaitymo kampeliai, savarankiško mokymosi medţiaga) – 2,6. 

 Dienotvarkėje pakaitomis išdėstomos koncentracijos ir atsipalaidavimo, ramybės ir 

judėjimo fazės – 2,7. 

 Mūsų mokyklos veikloje aktyviai dalyvauja tėvai (pvz., tėvų taryba) – 2,8. 

Išvada: tikslingai skatinamas bendruomeniškumas, draugiškumas, sudaroma saugi aplinka. 

Dţiugu, kad mūsų skyriaus mokytojai laikosi susitarimų, rengia ilgalaikius planus pagal bendrą 

formą, kurioje numatomi tikslai, uţdaviniai, veiklos sritys. Mokykloje yra visai mokyklos 

bendruomenei (mokytojams, tėvams, mokiniams) aiški, gerai suderinta paramos ir pagalbos teikimo 
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mokiniams sistema. Kiekvienų mokslo metų pradţioje atliekami visų dalykų diagnostiniai testai, 

rezultatus mokytojai aptaria su klasės mokiniais, visų klasių mokiniai pildo asmeninės paţangos ir 

lūkesčių lapus. Atsiţvelgiant į lūkesčius ir paţangą koreguojami mokytojų teminiai planai, 

diferencijuojamos veiklos pamokose. (Įrodymai - individualios paţangos lapai, pasiekimų gerinimo 

priemonių planas, asmeninių lūkesčių fiksavimo ir analizės lapai, pagalbos mokiniui teikimo 

tvarkos aprašas, įrašai Tamo dienyne, ugdymo planas ir jo priedai, ilgalaikiai teminiai planai). 

Dauguma skyriaus mokytojų įţvelgia ir poreikį keistis, pvz., skirti individualiai skirtingus 

namų darbus, kurie tikslingai paremia individualius mokymosi procesus, dalykų pamokose 

mokiniai turėtų išmokti uţsibrėţti pasiekiamus tikslus, planuoti savo darbą ir apmąstyti tai, 

tikslingas mokinių vedimas link savęs vertinimo ir analizavimo, mokytojų noras vystyti mokymosi 

strategijas ir darbo technikas. 

Per prieigos kodą IQESONLINE sistemoje anketinėje apklausoje dalyvavo 30 skyriaus 

mokinių, iš viso pakviestų buvo 30, grįţusių klausimynų kvota:100,0 %, atsakytų klausimynų 

skaičius: 100,0%. 

 

5 aukščiausios vertės: 

 Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų – 3,7. 

 Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti – 3,6. 

 Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje – 3,5. 

 Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant uţduotis, 

mokytojai tą pagalbą visada suteikia – 3,4. 

 Mokytojų rašomi kontrolinių darbų įvertinimai yra pelnyti – 3,4. 

5 ţemiausios vertės: 

 Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria skirtingas uţduotis – 1,8. 

 Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės 

draugais – 1,9. 

 Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis 

kontrolinius darbus per dieną – 2, 0. 

 Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti ţodţiu ar atlikti 

pratimų – 2,2. 

 Pamokų metu mokyklos mokytojai leidţia, jei mokiniai nori, vieniems atlikti uţduotį 

raštu, o kitiems – ţodţiu – 2,2. 

 

Mokiniai viena iš aukščiausių verčių pripaţįsta teiginį, kad mokytojai teikia pagalbą 

pamokos metu, atsakyta 100%. Mokytojai stengiasi kuo geriau išmokyti mokinius, atsakyta 100%. 

Pamokos metu mokytojai skatina mokinius klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, 

spęsti problemas, kurti, atsakyta 86 %. Mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų 

mokymosi paţangą, paaiškina, pataria, kaip jie galėtų geriau mokytis, atsakyta 93%. 93% mokinių 

teigia, kad mokytojų rašomi paţymiai iš kontrolinių ir namų darbų įvertinimai yra pelnyti. 87% 

mokinių teigia, kad mokytojai aiškindami pamokos temą, atkreipia jų dėmesį į svarbias aplinkybes 

ir ţinias, kurias mes suţinojome per kitų dalykų pamokas. Uţdaviniai yra mokiniams suprantami, 

konkretūs  bei suderinti su klasės lygmeniu. 62% mokinių teigia, kad tą pačią dieną  būna kelių 

dalykų kontroliniai darbai. 42% mokinių teigia, jog būna taip, kad vienomis dienomis mokytojai 

uţduoda daug namų darbų, o kitomis - labai maţai arba apskritai nieko. 75% mokinių teigia, kad 

kartais mokytojai kontrolinį darbą įvardija kaip savarankišką darbą, ir tada mokiniai rašo kelis 

kontrolinius darbus per dieną. 44% mokinių mano, kad įvairių dalykų namų darbų krūvis yra per 

didelis. 59% mokinių teigia, kad pamokų metu jie negali pasirinkti, kiek sugebės išmokti ţodţių ar 

atlikti uţduočių. Teigiamai į teiginį “Pamokų metu mokytojai ledţia, jei mokiniai nori, vieniems 

atlikti uţduotį raštu, o kitiems - ţodţiu” atsakė 34% mokinių. 
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Išvados ir rekomendacijos: 

1. Stiprinti bendrą mokinio, mokytojo ir tėvų atsakomybę uţ mokinio asmeninę paţangą. 

2. Mokytojai elektroniniame dienyne tėvams kartą per mėnesį turėtų aprašyti padarytą 

mokinio paţangą, apibūdinti mokinio pasiekimus, ką reikėtų keisti, tobulinti, į ką atkreipti dėmesį. 

3. Organizuojant pamokos veiklą, planuoti įvairių metodų naudojimą, kurie skatintų 

mokinį savarankiškai mokytis, ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, sprendimo būdų, kaip 

įveikti vienokį ar kitokį sunkumą. 

4. Planuoti pamokas, kurios sudomintų mokinius, ţadintų jų dėmesį, palaikytų aukštą 

mokymosi motyvaciją. Įvairinti uţduotis, atsiţvelgiant į individualius mokinio gebėjimus. 

5. Įvairių dalykų mokytojams derinti kontrolinių darbų skaičių per dieną. 

6. Daţniau diferencijuoti ir individualizuoti uţduotis mokiniams per pamokas. 

 

III. MOKYKLOS PRIORITETAS 2018-2019 M. M. 

 

 Pamokos kokybės gerinimas. 

 

IV. TIKSLAI 

 

 1. Gerinti pamokos kokybę, taikant įvairius mokymo(si) metodus. 

 2. Plėtoti tėvų, mokinių ir mokytojų pagalbą teikiančių specialistų bendradarbiavimo 

kultūrą. 

 

V. UŢDAVINIAI 

 

 1. Tikslingai taikyti įvairius mokymo (-si) metodus bei būdus gerinant ugdymosi 

pasiekimus. 

 2. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes pamokoje. 

 3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose. 

 4. Organizuoti bendrus mokinių, tėvų, tėvų ir mokytojų bendrus renginius. 

 

VI. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS DARBAS 

 

 Tikslas – mokyklos bendruomenės aktyvus  dalyvavimas tarybų, darbo grupių, komisijų 

veikloje siekiant kiekvieno mokinio paţangos.  

 

 Uţdaviniai: 

 

1. Skatinti mokyklos bendruomenės ir  kitų institucijų bendravimą bei bendradarbiavimą 

siekiant gerinti mokinių pasiekimus, teikti mokiniams savalaikę pagalbą. 

2. Sistemingas visų bendruomenės narių bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1.  Mokytojų tarybos, mokinių tarybos, klasių vadovų 

metodinės grupės, vaiko gerovės komisijos, įsivertinimo 

darbo grupės, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  

veiklos planų rengimas ir suderinimas.  

2018- 08 Tarybų, komisijų, 

grupių pirmininkai, 

skyriaus vedėjas 

2. Ugdymo plano projekto 2018-2019 m. m. svarstymas. 2018-06 Mokytojų tarybos 

nariai 

3. Mokytojų tarybos veiklos plano rengimas, derinimas bei 

posėdţių organizavimas. 

2018-06, 

2018-2019 

Skyriaus vedėjas 
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m. m. 

4. Sistemingas Mokinių tarybos narių bendradarbiavimas su 

vaiko gerovės komisija sprendţiant iškilusias problemas. 

2018-2019 

m. m. 

Mokinių taryba, 

vaiko gerovės 

komisija 

5. Mokyklos bendruomenės aktyvus dalyvavimas tarybų, 

darbo grupių, komisijų veikloje efektyvinant 

bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų, pagalbą 

teikiančių specialistų ir tėvų, teikiant atitinkamą pagalbą 

gerinant mokinių pasiekimus. 

Nuolat  Mokyklos 

bendruomenė 

6. Sistemingas ir efektyvus mokyklos mokytojų, pagalbą 

mokiniui teikiančių specialistų ir tėvų bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais, jų šeimų nariais padedant mokiniams 

mokytis. 

Nuolat Skyriaus vedėjas, 

vaiko gerovės 

komisija 

7. Bendradarbiavimas su seniūnija, seniūnijos socialine 

darbuotoja, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, 

Plungės PPT, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Rietavo sav. policijos komisariato Viešosios 

tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio specialistais,  

baţnyčia sprendţiant mokinių socialines, psichologines, 

pedagogines problemas. 

Nuolat Skyriaus vedėjas, 

vaiko gerovės 

komisija, 

klasių vadovai, 

socialinis pedagogas, 

mokytojai 

8. Bendravimas ir bendradarbiavimas su savivaldybės  

mokyklomis. 

Nuolat Skyriaus vedėjas, 

mokytojai, vaiko 

gerovės komisija, 

9. Mokyklos bendruomenės narių kokybiškas  kultūrinių 

renginių ir akcijų organizavimas bei aktyvus dalyvavimas 

siekiant aktyvaus ir sėkmingo bendruomenės švietimo bei 

dalyvavimo įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose 

renginiuose, konkursuose, varţybose. 

Nuolat Mokyklos 

bendruomenė 

10. Klasių mokinių tėvų susirinkimų organizavimas. 2018-2019 

m. m. 

Klasių vadovai 

11. Mokyklos įsivertinimo vykdymas dalyvaujant mokyklos 

bendruomenei. 

2018-2019 

m. m. 

Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė 

12. Neformaliojo švietimo veiklos įgyvendinimo analizės 

pateikimas mokyklos bendruomenei. 

2019-05 Skyriaus vedėjas, 

neformaliojo 

švietimo mokytojai 

13. Bendruomenės narių įtraukimas dalyvauti mokyklos 

sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos 

įgyvendinant. 

2018-2019 

m. m. 

Socialinis pedagogas 

 

VII. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS UŢTIKRINIMAS 

 

 Tikslas - sudaryti sąlygas gimnazijos Medingėnų skyriaus veiklos kokybės turinio 

įgyvendinimui. 

 Uţdaviniai: 

1. Įgyvendinant ugdymo planą siekti individualios kiekvieno mokinio paţangos. 

2. Bendradarbiaujant su gimnazijos vadovu, gimnazijos taryba, metodine taryba, vaiko 

gerovės komisija priimti teigiamus nutarimus uţtikrinant mokyklos veiklos kokybę. 

3. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bei klasės vadovų veiklos aptarimas dėl 

gimnazijos tikslų bei uţdavinių įgyvendinimo. 

4. Gimnazijos veiklos dokumentų rengimas sėkmingam ugdymo procesui uţtikrinti. 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Tarybų, komisijų, socialinio pedagogo, logopedo, 

psichologo, spec. pedagogo, bibliotekos veiklos 

planų suderinimas.  

2018- 08 Skyriaus vedėjas 

2. Klasių vadovų veiklos planų analizė bei 

derinimas. 

2018- 08 Skyriaus vedėjas, 

klasių vadovų 

metodinė grupė 

3.  Mokytojų ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų 

programų bei ilgalaikių planų derinimas ir 

tvirtinimas.  

2018- 08, 09 Skyriaus vedėjas, 

klasių vadovų 

metodinė grupė 

4. Neformaliojo švietimo programų ir veiklos planų 

suderinimas ir tvirtinimas. 

2018-08, 09 Metodinė taryba 

5. Konsultacijų organizavimas mokiniams. Pagal grafiką Dalykų mokytojai 

6. Individualios mokinio paţangos stebėjimas ir 

aptarimas su mokiniais ir jų tėvais. 

Nuolat Dalykų mokytojai 

7. Pamokų tvarkaraščių sudarymas bei tvirtinimas. 2018-09 Direktorius ir 

skyriaus vedėjas 

8. Neformaliojo švietimo tvarkaraščių sudarymas bei 

tvirtinimas. 

2018-09 Direktorius ir 

skyriaus vedėjas 

9. Budėjimo grafikų sudarymas bei tvirtinimas. 2018-09 Direktorius ir 

skyriaus vedėjas 

10. Mokyklinės dokumentacijos pildymas. 2018-09/ 

2019-06 

Klasių vadovai 

11. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos 2017-2018-2019 metų programos 

rengimas bei suderinimas. 

2018-12 Skyriaus vedėjas 

12. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus veiklos 

prioriteto, tikslų bei uţdavinių numatymas. 

2018-06 Medingėnų 

skyriaus kokybės 

įsivertinimo grupė 

13. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus pradinio,  

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 2019-

2020 m. m. ugdymo plano pakoregavimas, 

svarstymas ir suderinimas. 

2019-05,06,08 Direktorius, darbo 

grupė, gimnazijos 

taryba, skyriaus 

vedėjas 

14. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus veiklos 

plano 2019-2020 m. m. rengimas, svarstymas ir 

suderinimas. 

2019-05,06,08 Direktorius, darbo 

grupė, gimnazijos 

taryba, skyriaus 

vedėjas 

15. Mokymo bazės stiprinimas ir sąlygų gerinimas. Nuolat Skyriaus vedėjas, 

ūkvedis 

16. Darbo laiko apskaitos ţiniaraščių pildymas. Nuolat Ūkvedis 

17. Dokumentų rengimas sėkmingam ugdymo 

procesui. 

Nuolat Skyriaus vedėjas, 

sekretorius 

18. Mokinių vykimo į olimpiadas, varţybas ir kt. 

uţtikrinimas. 

Nuolat Skyriaus vedėjas 

19. Vadovėlių, mokymo priemonių pirkimas, 

apskaita, išdavimas, saugojimas ir ataskaitų 

rengimas. 

2018-2019 m. 

m. 

 

Bibliotekininkas 

 

 

VIII. BENDROJI UGDYMO PROCESO PRIEŢIŪRA 
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 Tikslas – sistemingai vykdyti bendrąją ugdymo proceso prieţiūrą. 

 Uţdaviniai: 

 1. Ugdymo proceso kokybės stebėjimas ir aptarimas. 

 2. Mokinio individualios paţangos stebėjimas, analizavimas, rezultatų panaudojimas 

tolimesnei mokinio paţangai. 

 3. Mokinių lankomumo, paţangumo ir  pasiekimų analizė, aptarimas. 

 4. Informacijos suteikimas mokyklos bendruomenei apie mokyklos veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Bendrųjų programų ir mokytojų ilgalaikių planų 

dermės analizė. Išsiaiškinti, kaip mokytojai 

pritaiko bendrąsias programas konkrečių klasių 

poreikiams. 

2018-09 Skyriaus vedėjas 

2. Informacijos apie problemiško elgesio, mokyklos 

nelankančius mokinius rinkimas. 

2018-09,10 Socialinis pedagogas 

3. Mokinių uţimtumo po pamokų, sudarant sąlygas 

bei galimybes jiems ruošti namų darbus, mokinių 

apklausa. 

2018-11 Vaiko gerovės komisija 

4. Tyrimas. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacija". 

2018-10 Vaiko gerovės komisija, 

psichologas 

5. Pamokų stebėjimas ir aptarimas1-4 ir 5-II 

klasėse, orientuotas į pamokos vadybos 

tobulinimą, bei kiekvieno mokinio asmeninės 

paţangos siekimą.   

2018-12 

2019-02,03 

Skyriaus vedėjas 

6. Klasių vadovų darbo stebėsena ir aptarimas. 2019-02  Skyriaus vedėjas 

7. Neformaliojo švietimo uţsiėmimų stebėsena. 2018-11 Skyriaus vedėjas 

8 Integravimo ugdymo procese stebėjimas ir 

aptarimas. 

2018-11,12 Skyriaus vedėjas 

9. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas (atvirų 

durų dienos mokykloje).  

2019-01,03 Mokytojų taryba 

10. Neformaliojo švietimo mokinių poreikių 

nustatymas. 

2019-04,05  Klasių vadovai 

11. NMPP rezultatų analizė. 2019-05 Skyriaus vedėjas, dalykų 

mokytojai 

12. E – dienyno pildymo stebėsena ir kontrolė. Nuolat Administratorius, 

skyriaus vedėjas 

13. Mokinio saugumo mokykloje išsiaiškinimas. Nuolat Skyriaus vedėjas,  

vaiko gerovės komisija, 

klasės vadovai, socialinis 

pedagogas 

14. Mokinių mokymosi krūvio stebėsena ir kontrolė. Nuolat Skyriaus vedėjas, 

vaiko gerovės komisija 

15. Mokyklinės dokumentacijos analizė. Nuolat Skyriaus vedėjas, 

mokytojai 

16. Mokytojų parengtų pritaikytų bei individualių  

programų aptarimas ir suderinimas. 

Mokslo 

metų pra-

dţioje ir 

esant rei-

kalui metų 

eigoje 

Vaiko gerovės komisija,  

spec. pedagogas 
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17. Pamokų lankomumo ir paţangumo kontrolė. Nuolat Klasių vadovai, vaiko 

gerovės komisija, 

socialinis pedagogas 

18. Mokinių maitinimo stebėsena. 2 kartus 

per metus 

Skyriaus vidinio audito 

komisija, sveikatos 

prieţiūros specialistas 

 

IX. METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 Tikslas –priimti teigiamus sprendimus, nutarimus ugdymo proceso klausimais, aptarti ir 

skleisti gerąją patirtį, teikiant mokymo(si) pagalbą, stebint mokinio individualią paţangą. 

 Uţdaviniai: 

1. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams aktualiais 

ugdymo veiklos klausimais. 

2. Mokymų, konsultacijų organizavimas mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. 

3. Mokytojų bendradarbiavimo plėtojimas teikiant mokiniams pagalbą, organizuojant 

konsultacijas. 

4. Pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

5. Tobulinti mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas 

mokiniams asmeninei paţangai pamatuoti, ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. Pagalbos teikimas mokytojams dėl klasių vadovų 

veiklos planų, mokytojų ilgalaikių planų, 

pasirenkamųjų dalykų programų bei planų, 

neformaliojo švietimo programų ir veiklos planų 

sudarymo.  

2018-09 Skyriaus vedėjas ir 

klasių vadovų 

metodinė grupė 

2. Konsultacijų teikimas mokytojams įgyvendinant  

Bendrąsias programas, rengiant ilgalaikius 

planus, individualias, individualizuotas 

programas. 

Nuolat Skyriaus vedėjas 

3. Mokinių pasiekimų ir paţangos stebėjimas, gautų 

rezultatų naudojimas veiklai tobulinti 

Nuolat Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

4. Pagalba klasių vadovams, mokytojams 

sprendţiant mokinių elgesio, nelankymo, 

paţangumo problemas. 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas 

5. NMPP rezultatų aptarimas. 2019-05 Skyriaus vedėjas ir 

mokytojai 

6. PUPP rezultatų aptarimas. 2019-06 Skyriaus vedėjas ir 

mokytojai 

7. Konsultacijos teikimas vaiko gerovės komisijai. Nuolat Skyriaus vedėjas 

8. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams kitais 

aktualiais ugdymo veiklos klausimais. 

Nuolat Skyriaus vedėjas 

9. Metodinės pagalbos teikimas maţesnę patirtį 

turintiems mokytojams – „Kolega kolegai“. 

Nuolat Mokytojų taryba 

10. Tėvų pedagoginio, psichologinio ir kitokio 

švietimo, skirto padėti mokiniams, 

organizavimas. 

Pagal poreikį Skyriaus vedėja, klasių 

vadovų metodinė 

grupė 

11. Atvirų pamokų vedimas ir aptarimas. Pagal grafiką Skyriaus vedėjas 

12. Sveikatinimo veiklos metodinės pagalbos 

teikimas mokytojams, informacijos teikimas apie 

Nuolat Skyriaus vedėjas, 

sveikatos prieţiūros 
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mokinių sveikatos išsaugojimą bei stiprinimą. specialistas 

13. Renginių organizavimas sveikatos stiprinimui, 

informavimui bei sveikos gyvensenos įgūdţių 

formavimui. 

Pagal grafiką Skyriaus vedėjas, 

sveikatos prieţiūros 

specialistas 

 

X. PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS 

 

 Tikslas - uţtikrinti veiksmingą mokinio ugdymąsi mokykloje, organizuojant mokiniui 

pagalbą. 

 Uţdaviniai: 

1. Kryptingo mokinių uţimtumo organizavimas. 

2. Sąlygų sudarymas mokinių namų darbų ruošai mokykloje. 

3. Saugių ir sveikų sąlygų sudarymas. 

4. Reikalingos psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1. 
Mokinių uţimtumas po pamokų, sudarant sąlygas bei 

galimybes jiems ruošti namų darbus. 
Nuolat 

Mokytojai, sociali-

nis pedagogas 

2. Konsultacijų mokiniams organizavimas. Pagal grafiką Mokytojai 

3. Individualios mokinio paţangos stebėjimas ir 

reikalingos pagalbos suteikimas. 

Nuolat Mokytojai 

4. Pamokų lankomumo aptarimas. Galimi problemų 

sprendimo būdai. Auklėtojų patirties sklaida. 

2018-10 Kklasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

5. Patyčių prevencija. Kaip jas suvaldyti? 

 

Nuolat Socialinis 

pedagogas, klasių 

vadovai, 

psichologas 

6. Sudaryti mokinių (vaikų) ,turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, sąrašą. Suderinti ir pateikti VGK 

bei Plungės PPT. 

2018-09 Logopedas 

7. Socialinės rizikos šeimų ir mokinių sąrašo 

patikslinimas ir sudarymas. 

2018-10 Klasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

8. Etninės kultūros, alkoholio, tabako irkitų psichiką 

veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos 

programos, šeimos ir lytiškumo ugdymo, sveikatos 

ugdymo programų įgyvendinimo integravimo 

aptarimas. 

2 kartus per 

mokslo metus 

Vaiko gerovės 

komisija, socialinis 

pedagogas, klasių 

vadovai, skyriaus 

vedėjas 

9. Rūpinimasis specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymu, reikalingos pagalbos suteikimas.  

Nuolat Vaiko gerovės 

komisija 

10. Reikiamos pagalbos suteikimas pastebėjus smurtą, 

prievartą, patyčias ar kitokio pobūdţio išnaudojimą. 

Nuolat Visa skyriaus 

bendruomenė 

11. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašo koregavimas, sudarymas. 

Iki rugsėjo 28 d. 

2019 m. sausis 

Socialinis 

pedagogas 

12.  Mokinių ir tėvų konsultavimas ugdymo turinio 

planavimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos 

klausimais. 

Visus mokslo 

metus 

Spec. pedagogas 

13. Mokinių, turinčių emocinių, elgesio, lankomumo ir 

mokymosi motyvacijos problemų, stebėjimas, 

Esant poreikiui Socialinis 

pedagogas 
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individualūs pokalbiai. 

14. Individualūs pokalbiai su linkusiais smurtauti ir 

smurtą patyrusiais mokiniais. 

Esant poreikiui Socialinis 

pedagogas 

15. Individualus darbas su ţalingų įpročių turinčiais 

mokiniais. 

Esant poreikiui Socialinis 

pedagogas 

16. Individualių pokalbių organizavimas teikiant 

socialinę pagalbą mokiniui. 

Nuolat Socialinis 

pedagogas 

17. Budėjimo mokykloje organizavimas uţtikrinant 

saugią aplinką. 

Nuolat Skyriaus vedėjas, 

klasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

18. Pagalbos teikimas mokiniams, ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdţius. 

Nuolat Sveikatos 

prieţiūros 

specialistas 

16. Pagalbos teikimas mokiniams su skaitymo ir rašymo 

sutrikimais, turintiems intelekto sutrikimų,specifinio 

paţinimo sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą 

intelektą. 

Nuolat Logopedas 

17. Saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas. Nuolat Skyriaus 

bendruomenė 

 

XI. KULTŪROS KŪRIMAS IR MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS FORMŲ TENKINIMAS 

 

Tikslas - tobulinti skyriaus bendruomenės narių kultūrines, pilietines, kūrybines 

kompetencijas 

Uţdaviniai: 

1. Mokyklos bendruomenės dalyvavimas organizuojamuose renginiuose. 

2. Bendruomenės narių lyderystės įgūdţių plėtojimas. 

3. Mokyklos tradicijų puoselėjimas. 

4. Mokinio kūrybiškumo ugdymas, atsiţvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę 

asmens raidą. 

5. Mokyklos įvaizdţio formavimas. 

6. Pilietiškumo, tautiškumo ugdymas organizuojant renginius. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Vykdytojai 

1. Rugsėjo 1 – osios šventė Rugsėjis Skyriaus vedėjas, mokinių taryba, 

mokytojai 

2. Svečiuose rudenėlis Rugsėjis Pradinių klasių mokytojai 

3. Kalbos diena Rugsėjis Pradinių klasių mokytojai,  

E. Untulis, K. Untulytė-Kleinienė,  

J. Mašickienė 

4. Mokinių savivaldos diena Spalis J. Mašickienė, mokinių taryba, klasių 

vadovai 

5. Ekonomiškumo pamokos Lapkritis  Pradinių klasių mokytojai 

6. Savanorystės diena Lapkritis Soc. pedagogė I. Bagdonienė 

7. Kalėdų belaukiant... Gruodis Klasių vadovai, mokinių taryba 

8. Gamtos diena ţiemą Sausis  Pradinių klasių mokytojai 

9. Sveikos gyvensenos diena Vasaris   Sveikatos prieţiūros specialistė Indrė 

Viršilaitė, klasių vadovai 

10. Amatų diena Kovas Vilma Vičienė, Aloyzas Stonkus 
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11. Ţemės diena Kovas Aida Grabauskienė, Kristina 

Vaidotienė 

12. Šviesoforo konkursas Kovas Pradinių klasių mokytojos 

13. Matematikos diena Kovas Inga Maţelienė, Dalija Rudienė 

14. Gamtos diena pavasarį Balandis Pradinių klasių mokytojos 

15. Talentų diena Balandis Muzikos mokytoja Virgina 

Ţadeikienė, klasių vadovai 

16. Pilietiškumo diena „Darom“ Balandis  Skyriaus vedėjas, klasių vadovai 

17. Šeimos diena Geguţė 

 

Skyriaus vedėjas, pradinių klasių 

mokytojos, klasių vadovai 

18. Karjeros diena Birţelis Jania Mašickienė, klasių vadovai 

19. Edukacinė išvyka pas ūkininką Birţelis Pradinių klasių mokytojos 

20. Turizmo diena Birţelis Kūno kultūros mokytojas  

S. Jonušas, klasių vadovai 

21. Mokslo metų uţbaigimo diena Birţelis Skyriaus vedėjas, mokinių taryba, 

klasių vadovai 

 

XII. MOKINIŲ UGDYMO KARJERA 

 

 Tikslas: sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas 

(ţinias,gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros 

sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir 

realizavimą), kurios svarbios tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.  

 Uţdaviniai: 

 - Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: 

paţintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir 

kitais asmenimis).  

 - Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai 

mokyklos bendruomenei.  

 - Supaţindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, 

švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles. 

 - Supaţindinti su profesinės veiklos ir uţimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių 

prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, galimu uţdarbiu).  

 

Nr. Veiklos turinys Laikotarpis Vykdytojai 

1.  Klasių valandėlės profesinio  

orientavimo klausimais. 

Per mokslo metus Jania Mašickienė, 

Klasių vadovai 

2. Integruotos mokomųjų dalykų pamokos Per mokslo metus Dalykų mokytojai 

3. Išvykos, ekskursijos profesiniam 

akiračiui plėsti 

Per mokslo metus Klasių vadovai 

 

4. Susitikimai su profesinių mokyklų, 

kolegijų, atstovais. 

m. m. eigoje Jania Mašickienė 

5. Teikti informaciją apie profesijas, 

mokymosi studijų programas ir 

mokymo įstaigas visiems 

besikreipiantiems. 

nuolat Jania Mašickienė  

   

 

SUDERINTA   SUDERINTA 

Mokytojų tarybos   Gimnazijos tarybos  

2018-08-30 posėdyje    2018-06-11 posėdyje 

protokolo Nr. 5   protokolo Nr. GT-7 


