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KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau -Mokyklos) veiklos planas 2017 metams (toliau – Planas) parengtas atsižvelgus į 

Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014-2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Kretingos rajono Baublių mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V1-12,   2015-2017 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų  ugdymo planus, patvirtintus Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. V1-70, atlikto Mokyklos įsivertinimo medžiagą,  veiklos kokybės išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos ir kaimo bendruomenės poreikius. Šis 

veiklos planas nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, ŠMM ministrės 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu patvirtintą ,,Geros mokyklos koncepciją“, Mokyklos 

veiklos planu siekiama, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokyklos mikrorajono  

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo(si) poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Veiklos planą įgyvendins Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

4. Plane naudojami sutrumpinimai:  informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Kretingos švietimo centras – ŠC,  Švietimo valdymo 

informacinė sistema – ŠVIS, Kretingos švietimo centro pedagoginė psichologinė pagalba – PPP , Baublių kaimo bendruomenės centras – BC, Vaiko gerovės 

komisija –VGK. 

 

II. 2016 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

5. Įgyvendinant 2016 metų mokyklos veikos planą buvo pasirinkta prioritetinė veiklos kryptis: „Mokymasis ir veikimas kartu“ bei buvo siekiama 

įgyvendinti strateginį tikslą – efektyvinti mokyklos ir kaimo bendruomenės narių bendradarbiavimą.  

6. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. 

Uždaviniai  Jų įgyvendinimas 

Plėtoti pedagogų komandinį 

darbą, gerinant kolegialų 

grįžtamąjį ryšį mokykloje, 

stiprinant bendruomeniškumą. 

Įgyvendinant šį uždavinį mokytojai sistemingai plėtojo savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Organizuoti metodiniai 

užsiėmimai dėl lietuvių  kalbos ugdymo padinėse klasėse temomis: „Kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo strategijos“, 

„Kalbos mokymasis aktyviai veikiant ir tyrinėjant“. Mokytojai kolegiškai dalijosi patirtimi, mokėsi vienas iš kito: kūno 

kultūros mokytojas pristatė metodinę medžiagą pradinio ugdymo mokytojams „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 



 kūno kultūros pamokose“, stebėta atvira ugdomoji veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje „Pas Velykų bobutę“, 

biologijos, kūno kultūros, pasaulio pažinimo, tikybos. Beveik visi mokytojai organizavo pamokas netradicinėse aplinkose 

(mokyklos ar kaimo bibliotekoje, lauko klasėje, kaimo muziejuje, parke, Minijos slėnyje ir kt.), organizavo integruotas 

pažintines veiklas. Buvo organizuota tikybos pamoka rajono dorinio ugdymo mokytojams.  100 proc. mokytojai patobulino 

savo kompetencijas.  Dalis mokytojų kompetencijas tobulino nuotoliniu būdu stebėdami seminarus, paskaitas. Metodinėse 

grupėse dalinosi gerąja patirtimi, teikė kolegišką pagalbą naujai pradėjusiems dirbti mokytojams.  

Tačiau ne visi mokytojai stebėjo kolegų pamokas sudarytose pamokų stebėjimo mini komandose. Tik dalis mokytojų 

vykdė sklaidą – rašė straipsnius į spaudą, mokyklos svetainę, skaitė pranešimus metodiniuose renginiuose. 

Didinti mokinių mokymosi 

motyvaciją gerinant mokinių, 

tėvų ir mokytojų bendravimą 

bei bendradarbiavimą. 

 

Atliktas mokymosi motyvacijos raiškos tyrimas 5 klasėje, kurio tikslas: suprasti, kas skatina mūsų mokyklos mokinių 

mokymosi motyvaciją. Tyrimas bus pakartotas ir šiais metais. Vykdant ugdymo proceso priežiūrą pastebėta, kad 

prisitaikant prie įvairių poreikių mokinių, pamokose naudojami įvairūs mokymo(si) metodai, aktyviai taikomos 

informacinės technologijos, kuriama teigiama, motyvuojanti mokymosi aplinka, pamokos organizuojamos įvairiose (ir 

netradicinėse) mokyklos ir aplinkos edukacinėse erdvėse. Klasių auklėtojai daugiau bendrauja ir bendradarbiauja su 

mokytojais dalykininkais, tėvais aptardami mokinių gebėjimus, pasiekimus, išskirtinius poreikius ir problemas. Teikiama 

reikiama pagalba mokiniui - organizuojamos konsultacijos, konsultuojami tėvai. Vadovaujantis apklausa tėvai (77%) yra 

patenkinti mokykla, kurioje mokosi jų vaikas, 70% tėvų teigia, kad vaikas noriai eina į mokyklą ir 83% tėvų tenkina 

mokytojo darbas klasėje. 68 % tėvų tenkina mokykloje teikiama pagalba. Tėvai (93%) yra patenkinti gaunamos 

informacijos formomis, būdais bei teikiama informacija ir jos  dažnumu. 76% tėvų teigia, kad turi galimybę teikti ir teikia 

pasiūlymus sprendžiant mokinių ugdymosi klausimus. Mokiniai IQES Online apklausoje aukščiausiomis vertėmis (3,7) 

įvertino, kad:  1. mokytojai visada padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis, 2. 

greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės 

ir pan.), 3. mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali padaryti pažangą, mokantis jo dalyko. 3,6 verte įvertinta, kad 

mokytojai su mumis, mokiniais, visur ir visada elgiasi draugiškai ir pagarbiai. Mokinių motyvacijai kelti naudojamos 

„Motyvacinės kortelės“, stebima individuali mokinio pažanga naudojant „Mokinio mokymosi pažangos stebėjimo“ lapus, 

mokiniai pildo tinklelines diagramas stebėdami savo pažymių vidurkių kitimą nuo 5 klasės. Pasiekimų vertinimui buvo 

taikomi NEC parengti pasiekimų patikrinimo diagnostiniai ir standartizuoti testai. 

Visai pedagoginei bendruomenei buvo organizuoti seminarai „Motyvuojančios aplinkos kūrimas ir ugdymo efektyvinimas“, 

„Senosios Lietuvos sostinės: istorijos, kultūros ir gamtos paveldo panaudojimas mokinių ugdyme netradicinėse erdvėse“, 

„Savęs tobulinimas ir harmonija pokyčiams įgyvendinti“.  

Stiprinti kaimo bendruomenės Atliktas kaimo bendruomenės poreikių tyrimas. Plėtojant daugiafunkcio centro veiklą organizuoti bendri renginiai su Šv. 



narių ir jaunimo įtraukimą į 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro organizuojamas veiklas. 

Kazimiero koplyčia, bendruomenės centru ir kultūros skyriumi: popietė „Šv. Kazimieras – pavasario šauklys“,  Užgavėnių 

šventė, pilietinė akcija „Trispalvės gaminimas iš vėjo malūnėlių“, Žibintų šventė „Pasidalink šviesa ir gerumu“, kalėdinės 

eglutės įžiebimo šventė. Mokyklos bendruomenė dalyvavo bendruomenės centro organizuotoje  „Šluotos šventėje-2016“, 

BC nariai dalyvavo mokyklos organizuotoje Kaziuko mugėje, popietėje „Sportuojanti šeima“ ir kt. Visa kaimo 

bendruomenė aktyviai įsijungė į respublikinius projektus: „Kamštelių vajus-2016“, „Mes rūšiuojam“, „Mąstau, rūšiuoju, 

gyvuoju“. Vykdant projektus mokyklai pavyko pasiekti gerų rezultatų. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo kaimo aplinkos 

tvarkymo akcijose. Nuo 2014 metų kuriama nauja tradicija -„Eitynės per kaimą“ Žemės dienai paminėti. Šventėje 

dalyvauja visos kaimo įstaigos. Ypač aktyvus bendradarbiavimas vyksta su kaimo biblioteka: bibliotekos vedėja  veda 

pamokėles, dalyvauja renginiuose. Mokykloje treniruojasi, organizuoja sportines varžybas sporto klubo „Baubliai“ nariai, 

repetuoja Baublių kultūros centro ansambliai. Mokytojai lankosi kultūriniuose renginiuose, šventėse, sporto klubo 

„Baubliai“ organizuotuose sportiniuose renginiuose. Organizuotos bendros mokytojų, mokinių, kaimo bendruomenės 

narių, tėvų išvykos į koncertus ir spektaklius. Suaugusieji pakviesti į neformaliojo suaugusiųjų švietimo savaitės veiklas 

„Mokymosi spalvos“. Pasirašyta sutartis su Kretingos PŠC (dabar ŠC) įgyvendintos veiklos.  Organizuojami mokymai 

suaugusiems bendruomenės nariams „Savęs tobulinimas ir harmonija pokyčiams įgyvendinti“, „Emocinio imuniteto 

stiprinimas“. Viešinama mokyklos-daugiafunkcio centro veikla rajoninėje spaudoje, mokyklos ir kaimo bendruomenės, 

bibliotekos, kultūros skyriaus internetinėse svetainėse. 

Ugdymosi aplinkos ir sąlygų 

gerinimas 

Atliktas smulkus kabinetų, klasių ir kitų patalpų remontas: išdažytos 3 kabinetų grindys, aktų salės sienos, dalis sporto 

salės sienos. Renovuotas apšvietimas 3 klasėse, bibliotekoje. Išdažyta biblioteka (dažai gauti laimėjus konkursą), pakeista 

grindų danga, perdažyti baldai. Pakeistos kelių kabinetų durys. Atnaujinta kompiuterinė įranga informacinių technologijų 

kabinete, mokytojų kambaryje, įrengta darbo vieta kūno kultūros, šokio mokytojams. Atnaujintos kompiuterinės 

programos, operacinės sistemos. Įsigytos dvi interaktyvios lentos, 3 kompiuteriai, dokumentų kamera. Įsigyta naujų 

vadovėlių ir mokymo priemonių. Mokyklos dirbtuvėse atnaujintas apšvietimas, sudėti nauji langai, šarvuotos durys įėjimo į 

darželį ir dirbtuves. Ikimokyklinio ugdymo grupei nupirktos keturvietės lovos-spintos. Savivaldybės rūpesčio dėka atlikta 

mokyklos išorės renovacija. 

 

7. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė įvertino veiklos rodiklius 2.4.1. Mokymosi motyvacija, 4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba 

mokantis. 

Duomenų rinkimui buvo naudojami šaltiniai: anketos tėvams ir mokiniams (5 – 10  kl.), klasių auklėtojų veiklos programos, pokalbiai su mokytojais. 

Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai buvo pateikta „Įsivertinimo ir pažangos anketa 2015-2016 m. m. (2016 m.)“. Veiklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti naudojami IQES online sistemoje sukurti įsivertinimo instrumentai, kurie padėjo greičiau ir lengviau nustatyti esamą būklę bei numatyti veiklos 

tobulinimo galimybes. Apklausose dalyvavo mokiniai, tėvai ir mokytojai.   
 

 



III. SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

 

1. Aplinkos jaukumas, graži ir tvarkinga mokyklos aplinka. 

2. Geri mokytojų tarpusavio santykiai. 

3. Dirba kvalifikuoti mokytojai, kurie nuolatos tobulina savo kvalifikaciją. 

Suteikiamos galimybės mokytojams kelti kvalifikaciją seminaruose, 

kursuose. 

4. Galimybė skirti didesnį dėmesį kiekvienam mokiniui (mažas mokinių 

skaičius klasėse).  

5. Aktyvus dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose. 

6. Edukacinė veikla už mokyklos ribų – pažintinės, kultūrinės dienos. 

7. Tradicijų puoselėjimas, renginiai.  

8. Ryšiai su kaimo bendruomene, kaimo biblioteka ir kultūros centru. 

Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje. 

9. Darbo planavimas.  

10. Klasės auklėtojų stebima individuali vaiko pažanga. 

11. Dirba pagalbos specialistai (sveikatos priežiūros, psichologė, spec. 

pedagogė, logopedė). 

12. Renovuota pastato išorė. 

13. Gera mokyklos ugdymosi aplinka. 

14. Veikia mokyklos internetinė svetainė. 

15. IKT aprūpinimas, atnaujinimas. 

16. Nedidelė mokykla, draugiškas kolektyvas, pažįstamas kiekvienas 

vaikas, jo šeima. 

17. Sustiprėjęs tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas. 

18. Tėvai patenkinti savo vaiko mokymosi rezultatais. 

19. Darbo tvarka ir taisyklės. 

20. Geras pamokų lankomumas. 

21. Geras vadovas sutelkia kolektyvą į vieningą, darbingą komandą. 

1. Galimybė pasinaudoti spec. pedagogo, psichologo, logopedo, sveikatos 

specialisto paslaugomis yra, tačiau jų darbo valandos trumpos. 

2. Silpnoka tėvų kontrolė (domėjimasis mokinio/vaiko pažanga ir pasiekimais 

pagal TAMO prisijungimo duomenis, mažas tėvų įsitraukimas į ugdymo 

procesą). Tėvų nenoras padėti vaikams mokytis. 

3. Bendradarbiavimas tarp mokytojų (kolegialus ryšys).  

4. Mokytojų patirties sklaida rajone. 

5. Kai kurių mokinių žema mokymosi motyvacija. 

6. Savivaldos institucijų veikla. 

7. Nėra poilsio zonos mokiniams mokyklos viduje. 

8. Ne visi mokiniai namuose turi kompiuterį ir internetinį ryšį. 

9. Mokytojų aprūpinimas kanceliarinėmis priemonėmis. 

 

Galimybės Grėsmės 

 

1. Klasių, mokytojų kambario remontas (sienų, baldų atnaujinimas).  1. Blogėja pastato vidinė būsena (reikalingas remontas). 



2. Aktyvesnis tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą (į ugdymo karjerai, klasių, 

renginių organizavimo, projektų ir kitas veiklas). 

3. Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis.  

4. Pedagoginis tėvų švietimas: organizuoti paskaitas, švietėjiškus renginius 

problemiškų mokinių tėvams. 

5. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių.  

6. Mokyklos, kaip daugiafunkcio centro, veiklos didesnė įvairovė. 

Galimybė daugiau mokyklos bendruomenę įtraukti į neformaliojo švietimo 

veiklą. 

7. Stiprinti tarpdalykinę integraciją. 

8. Įvairinti neformaliojo švietimo veiklą ir projektinę veiklą. 

9. Gerinti ugdymosi sąlygas ir kokybę. 

10. Mokiniams likviduoti mokymosi spragas konsultacijų metu. 

11. Laisvalaikio erdvių įrengimas mokyklos (vidaus) aplinkoje. 

2. Mokyklos kiemo plytelės senos, susmegusios, išsikraipiusios, laikosi lietaus 

vanduo, todėl šlapia. Grėsmė mokinių, mokytojų, darbuotojų ir svečių saugumui. 

3. Vis senėjantis, dažnai gendantis mokyklinis autobusas.  

4.  Gyventojų ir besimokančiųjų skaičiaus mažėjimas neigiamai įtakoja mokyklos 

klasių komplektavimą. Atsiranda jungtinės klasės. 

5. Mažėjantis darbo krūvis ir atlyginimas. 

6. Kartais pasitaikančios tarp vaikų patyčių apraiškos. 

7. Per mokyklos teritoriją vaikšto pašaliniai žmonės, teritorija neaptverta. 

8. Dalis tėvų nesistengia dalyvauti mokyklos veikloje: šventėse, renginiuose, 

susirinkimuose. 

 

 

IV. 2017 METŲ TIKSLAS, PRIORITETAS, UŽDAVINIAI IR SIEKIAMI REZULTATAI 

  

Tikslas: mokymo ir mokinių mokymosi gerinimas 

Prioritetas: bendruomenės telkimas mokymo ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui. 

 
 

V. NUMATYTŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR PLANAS 

 

1. Individualios mokinių pažangos stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo tobulinimas. 

 

Siekiami rezultatai Priemonės Vykdymo  

data 

Atsakingi 

vykdytojai 

Uždavinio pamatavimo 

rodikliai 

Pastabos  

1 2 3 4 5       6 

Mokinių pasiekimai vertinami 

atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, 

programinius ugdymo tikslus, bet ir į 

Parengtas individualios mokinių 

pažangos stebėjimo tvarkos aprašas,  

2017-01-30 

 
Metodinė 

taryba 

Dalykų mokytojai stebi, fiksuoja 

kiekvieno mokinio pažangą, ją 

aptaria su mokiniu ir tėvais. 

Gerėja mokinių mokymosi 

 

Dalykų mokytojai kartu su mokiniais 

pasirengia individualios pažangos 

2017 m. 

vasario mėn. 
Dalykų 

mokytojai 



individualias kiekvieno mokinio 

ypatybes bei išgales, siekiant nuolatinės 

asmeninės pažangos mokiniui tinkamu 

tempu. Parengtas individualios mokinių 

pažangos stebėjimo tvarkos aprašas. 

Dalykų mokytojai sukuria priemones 

individualios pažangos stebėjimui. 

Mokytojai kartu su mokiniais ir jų 

tėvais aptaria mokinių mokymosi 

pažangą. Mokykloje sukurta ir veikia 

individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistema. Planuojami 

mokymosi žingsniai, teikiama pagalba 

mokiniams. Gerėja mokinių 

akademiniai pasiekimai, mokiniai geba 

įsivertinti savo pažangą. Pastebimi 

individualūs mokinio pasiekimai 

(būreliuose, konkursuose, socialinėje 

veikloje ir kt.). 

Tobulinama mokytojų kvalifikacija 

mokantis bendradarbiaujant 

mokykloms. Skleidžiama geroji 

mokytojų patirtis. 

stebėjimo formas 

 

rezultatai: gerėja mokinių 

mokymosi kokybė (didesnis 

procentas mokinių mokosi 7-

10); mažėja mokinių turinčių 

neigiamus įvertinimus. 

Pasiekimai konkursuose, 
olimpiadose. 
Pasiekimų vertinimui taikomi 
NEC parengti Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

(diagnostiniai ir standartizuoti) 

testai. Mokinių procentas, 

kurių metinis pažymys ir PUPP 

įvertinimas bei pasiekimų lygis 

sutampa ir/ar PUPP įvertinimas 

yra didesnis. 

 Mokinių ir jų tėvų, gerai ir 

labai gerai vertinančių klasės ir 

mokyklos mikroklimatą, dalis 

(Mokinių ir tėvų apklausų 

rezultatai, IQES online); 

mokinių Gerumo balų kortelės. 

Pažangos suvestinės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskritas stalas klasių tėvų komitetų 

nariams „Tėvų dalyvavimo galimybės 

mokyklos bendruomenės veikloje“ 

2017 m. 

rugsėjis 
Direktorius  

Paskaitos/atviros diskusijos tėvams  

„Ar pažįstu savo vaiką?“ 

„Kaip motyvuoti savo vaiką 

mokytis?“ ir kt. 

2017 m. 

rugsėjis, 

gruodis 

 

J. Mačiukienė 

Susitikimų „Tėvų valanda   “ 

organizavimas 

 

Atvirų durų savaitės. 

Atvirų durų dienos būsimiems 

pirmokams ir jų tėvams 

 

2017 m. 

sausis, 

kovas, spalis, 

lapkritis 

2017 m. 

birželis 

Klasių 

auklėtojai 

Atviros pamokos: 

Lietuvių kalbos pamoka 

Rusų kalbos pamoka 6 klasėje 

 

Biologijos pamoka 8 klasėje 

 

2017 m. I 

ketvirtis 

2017 m. II 

ketvirtis 

2017 m. IV 

ketvirtis 

 

L. Odinienė 

E. Daniuk 

 

J. Drąsutienė 

Savarankiška metodinės medžiagos 

apie mokinio pažangos stebėseną ir 

fiksavimą analizė 

Per metus Mokytojai 

Apvalus stalas „Mokinių pažangos 

stebėsenos ir fiksavimo būdai per 

mano pamokas“ 

Kartą per 

trimestrą 

L. Odinienė 

 

Nuolatinės pagalbos teikimas įvairių 

gabumų mokiniams 

Per metus 

 

PPP specialistai, 

VGK 

Tyrimas „Individualios mokinių 

pažangos stebėjimo įtaka mokymosi 

rezultatams“ 

2017 m. 

lapkritis 

 

 

 



Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo (NMPP)(diagnostiniai 

testai 2 klasėje, standartizuoti testai 

4,6  klasėse) analizė ir aptarimas 

mokytojų taryboje, su tėvais ir su 

mokiniais.  

Rezultatų panaudojimas 

individualios mokinio pažangos 

gerinimui. 

2017 m. 

balandžio, 

gegužės, 

birželio, 

rugsėjo  mėn. 

 

J. Mačiukienė 

 

PUPP organizavimas ir rezultatų 

analizė 

   2017 m. 

gegužės mėn. 

Seminarai mokytojams: „Individualios 

mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių 

fiksavimo bei pasiekimų vertinimo 

pamokose praktika, siekiant ugdymo 

kokybė“, „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas“. 

   2017 m. 

balandis, 

lapkritis 

 

2. Mokinių skaitymo ir raštingumo gebėjimų ugdymas per visų dalykų pamokas. 
 

Mokytojai susipažįsta su ŠMM 

rekomendacijomis, skirtomis ugdyti 

skaitymo kompetenciją jas taiko savo 

darbe, nagrinėja Skaitymo 

kompetencijų ugdymo metodiką ir 

strategijas. 

Mokomasi diagnozuoti tikrąsias 

mokymosi ir mokymo sunkumų 

priežastis. 

Mokytojai moko savo dalyko kalbos, 

moko plėsti savo dalyko žodyną;  kuria 

skaitymo ir rašymo užduotis, kurios 

motyvuotų mokinius, žino savo 

dėstomam dalykui būdingas skaitymo 

Metodinės medžiagos „Skaitymo 

kompetencijų ugdymo metodika“. 

(www. iqesonline.lt) savarankiška 

analizė  

 Dalykų 

mokytojai 
Diagnozuojamos skaitymo ir 

rašymo problemos, tikrosios 

mokymosi ir mokymo 

sunkumų priežastys, remiantis 

NMPP testų ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo 

duomenimis. 

Teikiama pagalba mokiniams 

ir mokytojams. Mokytojai 

taiko ir moko dėstomam 

dalykui būdingas strategijas; 

 personalizuoja ugdymą 

atsižvelgdami į mokinių 

pasiekimų skirtumus ir  

 

Dailyraščio konkursas „Rašom 

2017“ 

Raštingiausio pradinuko konkursas 

2017 m. 

vasaris 

1-4 klasių 

mokytojai 

Kolegialus pamokų stebėjimas ir 

aptarimas mini komandoje 

Per metus Dalykų 

mokytojai 

Susitarimai dėl bendrų reikalavimų 

pristatymams žodžiu 

(prezentacijoms) ir rašto darbams 

(teksto struktūros, argumentavimo, 

išvadų pateikimo, bibliografijos, 

2017 m. 

 kovas 

L. Odinienė 

 



strategijas, žino, kaip mokyti skaitymo 

strategijų, kurios padeda suprasti  jų 

dalyko tekstus. 

Tobulinamas mokymas ir mokymasis: 

aktyviau į veiklas įvairių dalykų 

pamokose įtraukiami mokiniai, 

skiriama laiko tekstų skaitymui, 

rašymui. 

Mokiniai geba  skaityti ir suvokti 

įvairiausius tekstus. 

Tobulinama mokytojų kvalifikacija 

skaitymo ir rašymo per visus 

mokomuosius dalykus dalykinio 

raštingumo srityje 

raštingumo) prigimtines savybes, rūpinasi 

mokinių pasiekimų spragomis. 

Gerėja NMPP, PUPP 

rezultatai. 

Sukuriamos skaitymo erdvės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

 

 

Metodinė valanda „Skaitymo 

strategijų taikymas įvairių dalykų 

pamokose“ 

2017 m. 

balandis 

L. Odinienė 

 

Pagalbos specialistų (spec. pedagogo, 

logopedo) pagalba- mokymai 

mokytojams ir mokiniams 

Pagal poreikį R. Galdikienė 

I. Strazdaitė 

Diskusija „Sklandus ir geras 

skaitymas – gero mokymosi sėkmė“ 

2017 m. 

balandis 

I. I. Raišuotienė 

Rajoninė konferencija „Skaitymo ir 

rašymo svarba pradinėse klasėse“ 

2017 m. 

lapkritis 

I. Raišuotienė 

Bendradarbiavimas su kaimo 

biblioteka (nuo ikimokyklinio 

ugdymo iki 10 klasės) 

Nuolat Mokytojai  

Skatinama skaitymo kultūra  

(tradicija dovanoti knygas, keistis 

knygomis), skaitymo erdvių kūrimas 

ir rūpinimasis spaudinių judėjimu. 

Nuolat   

A. Jonkuvienė 

Tyrimas „Šeimos įtaka vaiko 

skaitymo kultūros ugdymui“ 

2017 m. 

vasaris 

Pranešimas ikimokyklinio ugdymo 

grupės vaikų tėvams „Ką daryti, kad 

mūsų vaikai taptų skaitytojais?“ 

2017 m. 

balandis 

3. Edukacinių aplinkų ir informacinių technologijų naudojimas, siekiant sudominti mokinius. 
 

Informacijos ir  komunikacijos 

technologijos, skaitmeninės priemonės 

veiksmingai naudojamos, kūrybiniams 

darbams atlikti, įgūdžių formavimui bei 

lavinimui, žinių ir įgūdžių patikrinimui 

Integruotų pamokų organizavimas 

 

Per metus Dalykų 

mokytojai  

Mokytojų organizuojamų 

pamokų, pažintinių veiklų 

įvairiose edukacinėse erdvėse: 

mokykloje ir už jos ribų 

skaičius (procentas). 

 



bei vertinimui. 

 Mokinių ir vaikų ugdymui efektyviai 

naudojamos mokyklos aplinkos, kaimo 

teritorijos bei  kitos edukacinės erdvės, 

pereinama prie „klasės be sienų“. 

Pamokos vyksta vidaus ir išorinėse 

aplinkose. 

Naudojamos  virtualios ir netradicinės 

erdvės skatina mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

Į edukacinių aplinkų kūrimą įtraukiami 

tėvai, vietos bendruomenė. Kuriamos 

įvairių paskirčių erdvės – bendravimui 

ir poilsiui, mokymuisi.      

Savarankiškas muziejų edukacinių 

programų analizavimas ir pažintinių 

dienų organizavimas už mokyklos 

ribų. 

Per metus Pagrindinio 

ugdymo 

metodinė 

grupė 

Ugdymo procese naudojamos 

skaitmeninės priemonės: 

interaktyvios lentos, MIKO 

knygos ir kt.,  kompiuterinės 

programos. 50 proc. pedagogų 
ves pamokas ir kitas veiklas, 

pasinaudodami interaktyviomis 

lentomis. Tobulins IKT 

kompetencijas. 

Mokinių ir jų tėvų  pateiktų 

pasiūlymų dėl  bendrų erdvių 

kūrimo skaičius. Mokyklos 

patalpos dekoruojamos 

mokinių darbais. Mokiniai 

vertina, domisi, saugo savo ir 

kitų darbus, mokosi iš jų. 

Erdvių išnaudojamas 

socialiniams ir kultūriniams 

renginiams, bendruomenės 

darbų ekspozicijoms. 

Apskritas stalas „Pamokos kitokioje  

aplinkoje“ 

2017 m. 

vasaris 

I. I. Raišuotienė 

Savarankiškas mokyklos aplinkos 

pritaikymo ugdymo procesui 

galimybių analizavimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse 

Per metus  Mokytojai , 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Atviros pamokos: „Mokomės 

ne tik mokykloje“ 

 

2017 m. 

kovas, 

balandis 

I. Raišuotienė 

R. Petrulienė  

R.  Žeimys 

Mokymai „Darbo interaktyvia 

lenta pagrindai“ 

 

2017 m. 

vasaris, 

kovas 

J. Mačiukienė 

4. Saugios ir draugiškos mokyklos bendruomenės kūrimas, skatinant tėvų dalyvavimą įvairiose veiklose. 
 

Programų prieš patyčias diegimas, 

mokinių, tėvų, mokyklos 

bendradarbiavimas, rūpinimasis  

mikroklimatu klasėje, mokykloje. 

Skiriamas dėmesys sveikatos ugdymui 

ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimui (psichikos sveikatai, 

emociniam ugdymui), pageidaujamo 

elgesio skatinimui. Mokykla yra 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. 

Mokykloje tvyro darbinis mokymosi 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ 

 

2017 metų 

kovo 20 – 

26 

dienomis. 

Grupių, klasių 

auklėtojai 

Įdiegtos programos prieš 

patyčias  „Įveikime kartu“, 

„Antras žingsnis“ (1-4 klasėse) 

ar kt. 

Vykdoma sveikatos ugdymo 

programa „Sveikatos taku“. 

Mažėja patiriamų patyčių 

skaičius (Apklausa 

iqesonline.lt).  

Vyksta bendri renginiai – 

mokinys-tėvai-mokytojas. 

 

Popietė „Sportuojanti šeima“ ir kt. 2017 m. 

lapkritis 

1-4 klasių 

mokytojai 

Sveikatingumo programos 

„Sveikatos taku“ renginiai 

2017 m. 

 

R. Petrulienė  



šurmulys, laikomasi sutartų mokymosi 

organizavimo taisyklių ir darbo ritmo, 

padedančio veiksmingai siekti 

ugdymo(si) tikslų. Mokiniai mokosi 

suvokti tvarkos paskirtį, kurti bendro 

gyvenimo taisykles ir jų laikytis. 

 

Vykdoma  smurto ir patyčių 

stebėsena bei prevencija klasėse, 

grupėse (klasių valandėlės, 

diskusijos, vaidybinės situacijos, 

pokalbiai, filmų peržiūros ir kt.) 

Kartą per 

trimestrą 

Klasių, grupių 

auklėtojai 

Skatinamas pageidaujamas 

elgesys („Mokinio asmeninės 

pažangos įsivertinimo“ lapas, 

klasės auklėtojų individuali 

veikla, VGK veikla) 

Klasių vadovai kiekvieno tėvų 

susirinkimo metu skiria laiko 

mikroklimato klasėje 

aptarimui.  

Vykdomas pedagoginis 

psichologinis tėvų ir mokytojų 

švietimas.  

Pamokose vyrauja draugiška, 

tarpusavio pagarbos (pagarbos 

mokinių ir mokytojo darbui) 

atmosfera.  

Pedagoginis psichologinis tėvų, 

mokytojų švietimas: 

Vaiko baimės – ko jie bijo ir kaip 

jiems padėti (ikimokyklinio amžiaus 

vaikų tėvams). 

Ribos šeimoje. 

Streso valdymas . 

Emocinio imuniteto stiprinimas. 

Rekomendacijos dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams 

2017 m. J. Mačiukienė 

Pagalbos 

specialistai 

Draugiškiausio mokinio 

rinkimai 

 

2017 m. 

sausis -

gegužė 

Mokinių 

taryba 

 Ankstyvojo amžiaus vaikų ir 1,5 

klasės mokinių adaptacijos 

stebėjimas, tyrimas  

 

2017 m. 

lapkritis 
Klasių grupių 

auklėtojai 

J. Mačiukienė 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

mokinių vertins savo būseną 

mokykloje gerai. Ne mažiau 

kaip 80 proc. tėvų pozityviai 

vertins vaiko atvykimą į 

mokyklą. 
 

 

5. Mokyklos-daugiafunkcio centro ir kitų kaime  veikiančių institucijų partnerystės stiprinimas 

Vykdomas tėvų švietimas, 

organizuojami bendri renginiai tėvams, 

mokyklos bei  kaimo bendruomenei. 

Į mokyklos renginius įtraukiamas kaimo 

Vietos bendruomenės poreikių 

situacijos analizė.                    

Bendrų veiklų planavimas ir 

organizavimas (pagal atskirą 

2017 m. 

 

J. Kontrimaitė-

Biuso 

 

L. Odinienė 

Apklausta ne mažiau kaip 30 

procentų vietos bendruomenės 

narių. Sudarytas ir įgyvendintas 

veiksmų planas. 

 



jaunimas, jaunos šeimos 

Organizuojama ir vykdoma 

gamtosauginė veikla, dalyvaujama 

Gamtosauginių mokyklų programoje. 

planą) 

Veiklos pagal gamtosauginės veiklos 

planą 

 

 

 

Mokyklos veiklos pristatymas  

bendruomenei. 
 

2017 m. 

birželis 

2017 m. 

1 k. metuose 

 

R. Žeimys 

I. Raišuotienė  

J. Drąsutienė 

 

Direktorius 

Mokyklos – daugiafunkcio 

centro renginiuose  dalyvaus 

vietos  bendruomenėje 

veikiančios institucijos, kaimo 

jaunimas, jaunos šeimos. 

Informacija apie veiklas bus 

skelbiama stendiniuose 

pranešimuose, interneto 

svetainėje, TAMO, Mūsų 

darželis dienynuose, platinami 

informaciniai lapeliai  

Bendradarbiavimo plėtojimas Bendri renginiai su Kretingos ŠC TAU 2017 m. J. Kontrimaitė     Bendruomenės nariai dalyvauja 

Kretingos ŠC paskaitose, 

kituose renginiuose 

 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

8. Programai įgyvendinti 2017 m.  skirta 188,9 tūkst. Eur. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų; 143,8 tūkst. 

Eur. savivaldybės biudžeto;  

9.  Paramos lėšos: Mokyklos rėmimo fondas (2 proc. pajamų mokesčio) – 1,2 tūkst. Eur. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

11. Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. 

12. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos bendruomenei, mokyklos savivaldos institucijoms, Savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriui ir/ar Kretingos rajono savivaldybės tarybai.  

________________________________ 
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