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KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau -Mokyklos) veiklos planas 2018 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,   Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 2017-

2018, 2018-2019 mokslo metų  ugdymo planą, patvirtintą Mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-98, 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, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu patvirtintą 

,,Geros mokyklos koncepciją“, Mokyklos veiklos planu siekiama, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinti vietos bendruomenės ir aplinkinių kaimų bendruomenių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo(si) mokinių 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. 2017 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

5. Įgyvendinant 2017 metų Mokyklos veikos planą buvo pasirinkta prioritetinė veiklos kryptis: „Bendruomenės telkimas mokymo ir mokinių 

mokymosi pasiekimų gerinimui“ bei buvo siekiama įgyvendinti tikslą – mokymo ir mokinių mokymosi gerinimas. 

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

 

Uždaviniai  Uždavinių įgyvendinimas 

Individualios mokinių Įgyvendinant šį uždavinį parengtas individualios mokinių pažangos stebėjimo tvarkos aprašas, dalykų mokytojai kartu 

PATVIRTINTA  

Kretingos rajono Baublių  

mokyklos-daugiafunkcio centro  

direktoriaus 2018-01-22 d. įsakymu Nr.V1-14 
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pažangos stebėjimo, vertinimo 

ir įsivertinimo tobulinimas. 

 

su mokiniais pasirengė individualios pažangos stebėjimo formas. Mokytojai sistemingai plėtojo savo dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas. Organizuoti bendri kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokyklos bendruomenei: edukacinė 

išvyka „Ilgalaikių ir trumpalaikių pedagogų stažuočių įtaka ugdymo proceso tobulinimui“, seminaras „Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimas“.   Dalyvauta kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, susijusiuose su vaikų, 

mokinių pasiekimų vertinimu, savarankiškai analizuota metodinė medžiaga apie mokinio pažangos stebėseną ir 

fiksavimą. 

Mokytojai dalijosi patirtimi apie mokinio pažangos pamatavimą posėdžių metu: apvalus stalas pagrindinio ugdymo 

mokytojų  metodinėje grupėje „Mokinių pažangos stebėsenos ir fiksavimo būdai per mano pamokas“, mokytojų 

tarybos posėdyje dalintasi gerąja patirtimi „Dalykų individualios pažangos stebėjimo vykdymas“, Kretingos rajono 

kūno kultūros mokytojų metodinėje grupėje kūno kultūros mokytojas J. Benetis skaitė pranešimą „Vertinimas kūno 

kultūros pamokose“, pradinio ugdymo mokytoja I. Raišuotienė rajoninėje konferencijoje „Sėkmingos pamokos 

faktoriai“  pristatė praktinę veiklą. 

Siekiant pagerinti mokinių pasiekimus, kartą per mėnesį buvo organizuojama „Tėvų valandaׅ“, besibaigiant trimestrui 

vyko individualios konsultacijos tėvams su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

2,4 ir 6 klasės mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Rezultatai buvo aptarti 

mokytojų tarybos posėdyje, tėvų susirinkimų, klasės valandėlių metu ir individualiai su mokiniais. Mokytojų tarybos 

posėdyje aptarti Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai. Atsižvelgiant į NMPP ir PUPP 

rezultatus numatytos priemonės mokinių pasiekimams gerinti. Lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos 

mokytojams skirtos papildomos valandos mokinių poreikiams tenkinti. Jų metu mokytojai teikė pagalbą įvairių 

gabumų mokiniams. 

Mokytojai vedė atviras pamokas:  lietuvių kalbos pamoka 7 kl. „Pusdalyvis ir jo gramatiniai požymiai“ (mokytoja L. 

Odinienė), rusų kalbos pamoka 6 kl. „Metų laikai ir mėnesiai“  (mokytoja E. Daniuk), pasaulio pažinimo pamoka 3 kl.  

„Mokomės ne tik mokykloje“ (mokytoja  I. Raišuotienė), ugdomoji veikla priešmokyklinėje grupėje „Mugėje“ 

(priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė L. Pogienė). Tačiau ne visi mokytojai stebėjo kolegų pamokas sudarytose 

pamokų stebėjimo mini komandose. 

Džiugina aktyvus mokinių dalyvavimas ir pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose: Lietuvos 

mokyklų žaidynių 16 kg svarsčio rovimo varžybų rajoninis etapas (I  ir II  vietos,  mokytojas J. Benetis), rajoninis 

piešinių konkursas  „Mes prieš korupciją“ (II vieta, mokytoja R. Jurgaitienė), tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra 2017“ (rajono geriausių mokinių dešimtuke, mokytoja L. Būtenienė), tarptautinis konkursas „Olympis 

2017“, jaunųjų matematikų olimpiada 5-8 kl., NEC nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 

(mokytoja L. Būtenienė), rusų k. dailyraščio rajoninis konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai“ (mokytoja 

E. Daniuk, tarptautinė nuotolinė olimpiada „Nalanda“, regioninė gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija 

„Žmogus ir gamta“ (mokytoja J.Drąsutienė), tarptautinis konkursas „Olympis  2017“ (mokytojos J. Drąsutienė, A. 
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Bartašiūtė, L. Būtenienė, A. Končienė) ir kt. 

Mokytojai vykdė gerosios patirties sklaidą pateikdami informaciją mokyklos internetinėje svetainėje, tačiau tik maža 

dalis mokytojų rašė straipsnius į spaudą, skaitė pranešimus metodiniuose renginiuose. 

Mokinių skaitymo ir 

raštingumo gebėjimų ugdymas 

per visų dalykų pamokas. 

 

Mokytojai savarankiškai analizavo metodinę medžiagą „Skaitymo kompetencijų ugdymo metodika“. (www. 

iqesonline.lt). Priimti susitarimai dėl bendrų reikalavimų pristatymams žodžiu (prezentacijoms) ir rašto darbams 

(teksto struktūros, argumentavimo, išvadų pateikimo, bibliografijos, raštingumo), kurie įtraukti į  mokyklos ugdymo 

planą. 

Teikiama spec. pedagogo, logopedo pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.  Spec. pedagogė R. 

Galdikienė mokytojams  skaitė paskaitą „Pagalba mokymosi sunkumų patiriančiam vaikui“. Pradinio ugdymo 

metodinėje grupėje vyko diskusija „Sklandus ir geras skaitymas – gero mokymosi sėkmė“, kurios metu  pasidalinta 

patirtimi apie skaitymo reikšmę mokymuisi. Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkime pristatytas 

pranešimas „Skaitymo strategijos“. Lietuvių kalbos mokytoja L. Odinienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

seminare „Pasiruošimas dirbti pagal naujas 6, 8, 10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

programas“. 

Ugdant mokinių skaitymo ir raštingumo gebėjimus aktyviai bendradarbiavo mokytojai su mokyklos bibliotekos 

vedėja A. Jonkuviene. Bendradarbiaujant su pradinio ugdymo mokytoja R. Petruliene bei priešmokyklinės grupės 

pedagoge L. Pogiene pravestos pamokėlės mažiesiems: „Knygų pasaulis – mano pasaulis“ (1 kl. mokiniams), „Ten, 

kur knygos gyvena“ (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams), organizuotas „Raštingiausio pradinuko“ konkursas, 

suorganizuota popietė pradinukams „Daktaro Aiskaudos diena bibliotekoje“. Mokyklos bibliotekos vedėja A. 

Jonkuvienė atliko tyrimą „Vaiko skaitymo kultūros ugdymas mokyklos bibliotekoje“. Tyrimo rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje rugpjūčio mėnesį. Taip pat skaitė pranešimą ikimokyklinio ugdymo vaikų tėvams „Ką 

daryti, kad mūsų vaikai taptų skaitytojais?“. Siekiant paskatinti mokinių norą skaityti, dalyvauta tarptautiniame 

skirtukų mainų projekte, skirtame mokyklų bibliotekų mėnesiui. 5-8 klasių mokiniai ir mokytojos pagamino 16 knygų 

skirtukų, kurie buvo išsiųsti  Indijos mokiniams. Aktyviai bendradarbiaujama su kaimo biblioteka , organizuoti bendri 

renginiai, užsiėmimai. 

Mokiniai dalyvavo konkursuose ir pasiekė aukštų rezultatų: Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklų ir gimnazijų 5-8 klasių mokinių diktanto konkursas „Ginkime kalbą, žemę, jos būdą“ (dvi II vietos), 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas (III vieta), konkursas „Švari kalba- švari galva“ 

(mokytoja L.Odinienė), rajoninis „Raštingiausio pradinuko“ konkursas (mokytoja I. Raišuotienė). 

Geri 2017 m. NMPP rezultatai: 40 proc. 2 klasės (be SUP) mokinių diagnostinių skaitymo testų rezultatai įvertinti 

aukštesniuoju lygiu ir 40 proc. pagrindiniu lygiu. Rašymo (teksto kūrimas) aukštesniuoju lygiu įvertinta 60 proc. 

mokinių rezultatai, tik  rašymo (kalbos sandaros pažinimas) rezultatai žemesni - 20 proc. mokinių pasiekė aukštesnįjį 

lygį ir 80 proc. – pagrindinį lygį. 4 klasės mokinių (be SUP) geriausiai įvertinti skaitymo rezultatai – 50 proc.  
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mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį, 16,7 pagrindinį lygį. 6 klasės mokinių geriausi skaitymo rezultatai – 33,3 proc. 

įvertinti aukštesniuoju lygiu ir 66,7 proc. pagrindiniu lygiu, o rašymo – 55,6 proc.  pagrindinį lygį, 44,4 patenkinamą 

lygį.  

NMPP ir PUPP rezultatai atitiko mokinių metinių įvertinimų rezultatus.   

Edukacinių aplinkų ir 

informacinių technologijų 

naudojimas, siekiant sudominti 

mokinius. 

 

Mokyklos vidaus įsivertinimo grupė vertinimui buvo pasirinkusi rodiklius „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ ir 

„Edukacinių aplinkų panaudojimas“.  Gauti rezultatai parodė, kad mokykloje gerai išvystytas informacinių 

technologijų tinklas (visuose kabinetuose yra kompiuteriai, multimedijos, 3 kabinetuose SMART lentos), daugelis 

įvairių dalykų mokytojų informacines technologijas dažnai naudoja savo pamokose, kad pamokos taptų efektyvesnės,  

mokiniams patogu naudotis informacinėmis technologijomis ne tik namuose, bet ir mokykloje. Atlikdami namų 

darbus mokiniai dažnai naudojasi IKT, dėl to gerėja mokinių mokymosi rezultatai, tačiau mokiniai retai bendrauja su 

mokytojais virtualioje aplinkoje. Sudarytos galimybės mokytojams naudotis informacinių technologijų kabinetu 

vedant įvairių dalykų pamokas.  Mokytojai dalyvavo mokymuose „Interaktyvios lentos valdymo ypatybės, 

panaudojimo galimybės“. 

 

Mokytojai dažniau organizavimo pamokas netradicinėse aplinkose. Organizuotos  pažintinės dienos už mokyklos ribų 

„Mąstyk, sportuok, draugauk“, „Sveika vasara“, Žemės diena, pamokos netradicinėse erdvėse: integruota istorijos ir 

tikybos pamoka „Ką tikėjo mūsų senoliai“ Baltų mitologijos parke 5 kl. (mokytojos J. Mačiukienė ir J. Kontrimaitė-

Biuso), kūno kultūros pamoka „Krepšinio varžybų organizavimas ir teisėjavimas“ 8-10 kl. Klaipėdos Švyturio arenoje 

(mokytojas J.Benetis), edukacija Klaipėdos dramos teatre 9-10 kl. (mokytoja L.Odinienė), matematikos pamoka 

laikrodžių muziejuje 5-6 kl., ekonomikos pamoka Luminor banke 10 kl., išvyka į Klaipėdą „Matematika aplinkoje“ 

(mokytoja L. Būtenienė), istorijos pamoka Baublių bendruomenės muziejuje  (mokytoja A.Končienė), dailės ir 

technologijų pamoka 8,10 kl. Klaipėdos Kalvystės muziejuje „Baltų papuošalai“ (mokytoja R. Jurgaitienė) ir kt.  

Pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje vyko pasidalijimas patirtimi apie pamokas netradicinėje aplinkoje, 

edukacinių aplinkų naudojimą ugdymui „Pamokos kitokioje  aplinkoje“. Mokytojai informaciją apie pamokas kitose 

erdvėse teikė mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

Saugios ir draugiškos 

mokyklos bendruomenės 

kūrimas, skatinant tėvų 

dalyvavimą įvairiose veiklose. 

 

Įgyvendinant šį uždavinį organizuoti renginiai, į kuriuos buvo įtraukti mokinių tėvai: Mokytojų diena, popietė 

„Sportuojanti šeima“, stalo žaidimų vakaras „Žaidžiu su šeima“ ir kt. Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba 

organizavo prevencinius renginius: „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, Tolerancijos dienos paminėjimą. Įgyvendinama 

sveikatingumo programa „Sveikatos taku“.  

Vykdoma  smurto ir patyčių stebėsena bei prevencija klasėse, grupėse (klasių valandėlės, diskusijos, vaidybinės 

situacijos, pokalbiai, filmų peržiūros ir kt.). Organizuotas tėvų pedagoginis, psichologinis švietimas: Kretingos ŠC 

PPP skyriaus psichologų paskaitos „Emocinio imuniteto stiprinimas“, „Emocinio intelekto puoselėjimo šeimoje 
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svarba", organizuotos atvirų durų dienos. Elektroniniame dienyne pateikiama informacija įvairiomis pedagoginėmis, 

psichologinėmis temomis. 

Atliktas ankstyvojo amžiaus vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų,  1,5 klasės mokinių adaptacijos tyrimas.  

Tyrimo rezultatai pristatyti pradinio ugdymo mokytojų metodiniame užsiėmime „Adaptacija I klasėje. Kaip jaučiasi 

ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai“. Vaiko gerovės komisija sprendė klausimus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminio/pakartotinio įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo, trumpalaikių konsultacijų 

skyrimo,  mokinių/vaikų įtraukimo į švietimo pagalbos gavėjų sąrašus, specialiųjų sutrikimų išvadų patikslinimo 

mokinių ugdymosi sunkumų po signalinio trimestro. Pagal VGK sprendimus mokiniams buvo teikiama švietimo 

pagalba numatytomis dienomis spec. pedagogo, logopedo ir dalykų mokytojų, dienos veiklos centre po pamokų 

ruošiant namų darbus, teikiant konsultacijas. Taip pat buvo teikiama ir mokytojo padėjėjo pagalba (nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. mokytojo padėjėjui skirtas etatas). Organizuota psichologo pagalba: klasių valandėlės, užsiėmimai, 

paskaitos mokytojams ir tėvams,  individualūs pokalbiai su mokiniais, turinčiais elgesio ir mokymosi problemų, šios 

problemos aptartos su tėvais. 

Mokytojai ir darbuotojai supažindinti su  Rekomendacijomis mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo 

kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje,  parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas. 

Klasių auklėtojai dalijosi patirtimi metodinėje dienoje  Jokūbavo A. Stulginskio  mokyklos-daugiafunkciame centre 

„Klasės mikroklimatas. Efektyvaus darbo su klase metodai. Sėkmės pavyzdžiai.“. 

Mokyklos-daugiafunkcio 

centro ir kitų kaime  

veikiančių institucijų 

partnerystės stiprinimas. 

Plėtojant daugiafunkcio centro veiklą organizuoti bendri renginiai su Šv. Kazimiero koplyčia, bendruomenės centru ir 

kultūros skyriumi: Šv. Kazimiero Lietuvos ir jaunimo globėjo diena, Užgavėnių šventė „Žėima, biek ėš kėima“, 

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

bendruomenė dalyvavo bendruomenės centro organizuotoje  „Šluotos šventėje-2017“, Vasaros šventės programoje, 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjime, BC nariai dalyvavo mokyklos organizuotoje Kaziuko mugėje, 

popietėje „Sportuojanti šeima“ ir kt. Kaimo bendruomenė įsijungė į respublikinius projektus: „Mes rūšiuojam“, 

„Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“, „Laimingas vanduo - Lietuvos gyvastis“ . Vykdant projektus mokyklai pavyko pasiekti 

gerų rezultatų. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo kaimo aplinkos tvarkymo akcijose. 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. Suaugusieji pakviesti į neformaliojo suaugusiųjų švietimo savaitės 

veiklas (anglų kalbos kursų suaugusiems pristatymas bei kūrybinės kalėdinių atvirukų dirbtuvės). Jaunos šeimos 

dalyvavo projekte  „Tribūna jaunai šeimai“. Organizuotos kūrybinės dirbtuvės suaugusiems „Mano darbščiosios 

rankelės“.  Mokyklos bibliotekos vedėja organizavo popietes suaugusiems: „Apie knygas pagal receptą“ ir „Sielos 

terapija“. Parengta neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Suaugusiųjų etnografinių ir bendrakultūrinių 
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kompetencijų ugdymas pažįstant vakarų Lietuvą”, kuriai buvo skirtas finansavimas. Įgyvendinant šią programą, buvo 

organizuotos pažintinės išvykos „Liaudies pamaldumo praktikos Šiluvoje ir Tytuvėnuose: Šilinių atlaidai“, 

„Lietuviškos kryždirbystės fenomenas – saugotina vertybė“, „Paukščiai lietuvių liaudies kultūroje ir kūryboje“, 

susitikimas su žolininke  „Vaistiniai augalai Lietuvos folklore ir praktinis jų panaudojimas liaudies medicinoje“. Į šią 

programą įsijungė kaimo bendruomenės nariai. Mokyklos-daugiafunkcio centro veikla viešinama mokyklos ir kaimo 

bendruomenės, bibliotekos internetinėse svetainėse.  

 

7. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė įvertino veiklos rodiklius 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje ir 3.2.2. Mokymasis virtualioje 

aplinkoje. Duomenų rinkimui buvo naudojami šaltiniai: anketos tėvams ir mokiniams (5 – 10  kl.), mokytojams, mokytojų ilgalaikiai planai, pokalbiai su 

mokytojais. 

 Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai buvo pateikta „Įsivertinimo ir pažangos anketa 2016-2017 m. m. (2017 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.  Atliktas platusis įsivertinimas, kurio rezultatai pristatyti 

Mokyklos tarybos posėdyje. 
 

 

III. SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

 

Dirba visų dalykų specialistai. 

Mokykla aprūpinta IKT priemonėmis. 

Palankus mokymuisi ir darbui mikroklimatas. 

Graži mokyklos aplinka. 

Tradiciniai renginiai. 

Dėmesys kiekvienam mokiniui. 

Tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje. 

Mokytojų skatinimo sistema. 

Jungtinės klasės. 

Mokyklos pastato elektros instaliacija. 

 

Galimybės Grėsmės 

 

Gerinti IKT panaudojimą pamokose. 

Pamokų organizavimas netradicinėse aplinkose. 

Kviesti lektorius, įvairių specialybių atstovus iš kitų institucijų,  įstaigų 

dalyvauti ugdymo procese.   

Aktyvesnis tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. 

Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

Mokyklinio autobuso techninė būklė. 

Susidėvėjusi kiemo aikštelės danga.  

Etatų mažėjimas dėl mokinių skaičiaus mažėjimo. 
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IV. 2018 METŲ PRIORITETAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR SIEKIAMI REZULTATAI 

  

Prioritetas  

Ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

 

Tikslas 

Keliant mokinio savivertę sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis saugioje bendruomenėje. 

 

Uždaviniai: 

1. Parinkti prasmingą, mokinių poreikius, interesus, gebėjimų lygį atitinkantį integralų mokymosi turinį, būdus ir formas. 

2. Kurti saugią, jaukią ir kultūringą ugdymo(si) aplinką. 

3. Skatinti savivaldos institucijų lyderystę, plėtojant bendradarbiavimą su vietos bendruomene. 
 

 

V. NUMATYTŲ UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

  Tikslas - keliant mokinio savivertę sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis saugioje bendruomenėje. 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

vykdytojai  

 

Vykdymo  

laikas 

Uždavinio sėkmės 

kriterijai 

Pastabos  

1. Parinkti prasmingą, 

mokinių poreikius, 

interesus, gebėjimų lygį 

atitinkantį integralų 

mokymosi turinį, būdus 

ir formas. 

1.1. Metodinis užsiėmimas pagrindinio 

ugdymo metodinėje grupėje „Kas yra 

diferencijavimas ir individualizavimas? 

Galimybės“ 

 

L. Odinienė 

 

2018 m.  sausis 

Mokytojai gilins supratimą 

apie sėkmingą pamoką, 

dalysis gerąja patirtimi – 

padaugės sėkmingų  

pamokų, gerės jų kokybė 

(efektyvūs mokymosi 

metodai, motyvuojanti 

ugdymo(si)aplinka, ugdymo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Metodinis užsiėmimas pradinio ugdymo 

metodinėje grupėje „Diferencijavimo ir 

individualizavimo pamokoje metodai ir 

būdai“ 

I. Raišuotienė 2018 m. vasaris 
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1.3. Paskaita „Gabių vaikų ugdymas“ PPP skyriaus 

psichologė 

2018 m. kovas individualizavimas ir 

diferencijavimas 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus, individualios 

pažangos stebėsena, 

fiksavimas ir savalaikė 

pagalba mokiniams, 

mokinių įsivertinimas ir kt.). 

Mokytojai domėsis 

metodinėmis ugdymo 

naujovėmis, tobulins 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas nuotoliniu 

būdu, aptars seminaruose 

įgytų žinių pritaikymo 

galimybes mokykloje ir 

analizuos rezultatus po jų 

pritaikymo; 

Stebės kolegų atviras 

pamokas, analizuos jas, 

gebės į(si)vertinti pamokos 

kokybę. 

 

Pamokoje bus numatytos 

skirtingos užduotys ir veiklos 

skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokiniams ar jų 

grupėms. 

Taikomas mokymo 

diferencijavimas ir 

individualizavimas skiriant 

namų darbus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Metodinis užsiėmimas pradinio ugdymo 

metodinėje grupėje „Kaip mokyti mokymosi 

sunkumus patiriantį mokinį“ 

R. Petrulienė  2018 m. kovas 

1.5. Seminaras „Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas“  

L. Žiliuvienė 2018 m. birželis 

1.6. PUPP, NMPP organizavimas ir rezultatų 

aptarimas metodinėse grupėse, Mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

L. Žiliuvienė, 

J. Mačiukienė 

Pagal PUPP ir 

NMPP grafiką, 

2018 m. birželis 

1.7. Apskritas stalas pradinio ugdymo 

metodinės grupės nariams  „Sėkmingi  

diferencijavimo ir individualizavimo atvejai“ 

R. Jurgaitienė Kartą per 

trimestrą 

 

1.8. Apskritas stalas  ,,IT taikymas, 

bibliotekos-skaityklos panaudojimas - pagalba 

individualizuojant ir diferencijuojant 

ugdymą“  

Metodinė taryba  2018 m. spalis 

1.9. Pradinio ugdymo metodinės grupės 

posėdis „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų, 1 klasės mokinių  

adaptacija“ 

 

R. Petrulienė 

 

2018 m. lapkritis 

1.10. Atvirų veiklų, pamokų organizavimas: 

1.10.1. „Atvažiuoja Velykų bobutė“ (PUG) 

1.10.2. Matematika 1 klasėje 

1.10.3.  Lietuvių kalba 1 klasėje 

1.10.4. Lietuvių kalba 2/3 klasėje  

1.10.5. Lietuvių kalba 4 klasėje        

1.10.6. Anglų k. ir fizika „Pašvaistė“ 7 klasei  
1.10.7. Geografija „Azijos gamtos įvairovė“ 8 

klasei 

1.10.8. Biologija „Penkios gyvosios gamtos 

karalystės“ 7 klasei      

 

L. Pogienė  

R. Petrulienė 

R. Petrulienė 

R. Žeimys  

I. Raišuotienė 

A. Bartašiūtė,  

M. Stonienė  

A. Noreikienė 

J.  Drąsutienė 

 

2018 m. kovas 

2018 m. kovas 

2018 m. kovas 

2018 m. kovas 

2018 m. balandis 

2018 m. gegužė 

2018 m. spalis 

2018 m. spalis 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Integruotų pamokų organizavimas: 

1.11.1. Lietuvių kalbos ir tikybos pamoka 10 

klasei „Biblija kaip literatūros ir kultūros 

tekstas: jos svarba Europos tapatybei. Senasis 

ir Naujasis Testamentai“  

1.11.2. Istorija ir kūno kultūra „Olimpinės 

žaidynės“ 7 klasei 

1.11.3. Projektas „Spalvų savaitė“ 5-8 

klasėms (integruojant visų  

dalykų mokytojus)  

1.11.4. Lietuvių kalba ir muzika 7 klasei 

„Lietuvių liaudies dainos. Vestuvių dainų 

prasmė ir simbolika“ 

1.11.5. Istorija ir tikyba „Ką tikėjo mūsų 

seneliai“ 5 klasei (Baltų mitologijos parke) 

1.11.6. Matematika ir technologijos 

„Geometrinės formos ir žvakių liejimas“  7 

klasei 

 

J. Kontrimaitė-

Biuso, 

L.Odinienė 

 

J. Mačiukienė, 

J. Benetis 

R. Jurgaitienė 

 

 

L. Odinienė 

A. Šličius 

 

J. Kontrimaitė 

Biuso, 

J. Mačiukienė R. 

Jurgaitienė,  L. 

Būtenienė 

 

 

 

2018 m. sausis 

 

 

 

2018 m. vasaris 

 

2018 m. vasaris 

 

 

2018 m. vasaris 

 

 

2018 m. spalis  

 

 

2018 m. lapkritis 

 

 

Diagnostinių ir standartizuotų 

testų rezultatai bus 

analizuojami, aptariami 

klasėse ir metodinėse 

grupėse, numatomi būdai 

mokymosi spragų šalinimui, 

ugdymo turinio tobulinimui. 

Standartizuotų testų rezultatai 

padės mokytojui geriau 

planuoti savo darbą, 

pasirūpinti skirtingų poreikių 

mokiniais, tikslingai teikti 

mokymosi pagalbą. 

Pasinaudojus standartizuotų 

testų teikiamu grįžtamuoju 

ryšiu, tikimasi pagerinti 

mokinių mokymosi 

rezultatus. Mokytojams 

standartizuoti testai sudarys 

sąlygas objektyviau vertinti 

mokinius. 

 

Sustiprės mokytojų – 

mokinių – mokinių tėvų 

bendradarbiavimas siekiant 

aukštesnių ugdymosi 

rezultatų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Mokytojų tarybos posėdis „Mokinių 

pažangumo ir lankomumo rezultatų 

aptarimas“ 

L.Žiliuvienė Kartą per 

trimestrą 

1.13. Atvirų durų dienų organizavimas 

tėvams. 

L. Žiliuvienė 2018 m. balandis, 

lapkritis 

1.14. 10 klasės mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, konsultavimas dėl 

tolesnio mokymosi 

L. Būtenienė Pagal poreikį 
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1.15. Individualios konsultacijos tėvams su 

dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, 

pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos 

vadovais. 

2018 m. kovas, 

lapkritis 

L. Žiliuvienė  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kurti saugią, jaukią 

ir kultūringą 

ugdymo(si) aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Edukacinė išvyka „Ugdymuisi palankių 

aplinkų kūrimas ir jų panaudojimas 

edukacinėms erdvėms“  

L. Žiliuvienė 2018 m. sausis Mokyklos bendruomenės 

nariai pasisems idėjų kaip 

kurti jaukią aplinką. 

Klasių auklėtojai pagal 

pasiūlytas temas organizuos 

klasių valandėles, diskusijas, 

kurios padės mokiniams 

formuoti teigiamo elgesio 

nuostatas. 

Mokyklos bendruomenės 

nariai priims susitarimus dėl 

vertybių,  elgesio taisyklių, 

etikos normų ir visi stengsis 

jų laikytis. 

Tėvams įsitraukus aktyviau į 

vaikų udgymo procesą, gerės 

mokyklos mikroklimatas, 

mažės konfliktinių situacijų, 

smurto, patyčių  atvejų, 

operatyviau bus sprendžiami 

iškilę konfliktai (pagal 

mokinių apklausas, tyrimų 

išvadas, įrašus patyčių 

registracijos žurnale). 

Nuosekliai vykdomos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Klasių valandėlių, pokalbių temų apie 

draugystę, toleranciją, bendravimą 

parengimas 

VGK nariai 

 

2018 m. sausis 

2.3. PUG, 1-10 klasių mokinių, tėvų 

supažindinimas su mokyklos darbo  

tvarkos taisyklėmis, mokinio elgesio 

taisyklėmis, mokyklos lankomumo, mokinių 

vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašais 

Klasių 

auklėtojai 

2018 m. sausis, 

rugsėjis  

2.4. VGK posėdis „Mokytojų ir klasės 

auklėtojų atsakomybė ir darbo metodai, 

sprendžiant  smurto, patyčių atvejus“ 

J. Mačiukienė 2018 m. vasaris 

2.5. Mokinio elgesio taisyklių, darbuotojų 

etikos kodekso koregavimas 

Darbo grupė 2018 m. vasaris- 

kovas 

2.6. Paskaita-diskusija tėvams „Tėvų 

atsakomybė ir į(si)traukimas į ugdymo 

procesą“ 

VGK nariai, 

PPP psichologė 

2018 m. kovas 

2.7. Vietų, kuriose vyksta patyčios stebėjimas 

„Mokyklos detektyvai“ (mokinių įtraukimas)  

VGK nariai 2018 m. kovas 

2.8. Paskaita pedagogams „Streso įveika 

mokytojo darbe“ 

VGK nariai, 

PPP psichologė 

2018 m. balandis 

2.9. Diskusijų bei plakatų parengimo ir 

pristatymo organizavimas „Mano klasės ir 

mokyklos  vertybės“ 

Klasių 

auklėtojai 

VGK nariai 

2018 m. balandis 
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2.10. Konkurso „Geriausiai lankanti klasė“ 

organizavimas    

VGK nariai 2018 m. gegužė smurto, patyčių bei žalingų 

įpročių prevencijos 

programos, padės  

mokiniams įgyti  žinių, 

įgūdžių ir gebėjimų. 

Bus teikiama efektyvi 

pagalba mokyklos 

bendruomenės nariams,  

bendradarbiaujama su 

mokyklos savivaldos ir 

kitomis institucijomis 

susijusiomis su vaiko gerove.  

Bus atlikti mokinių 

adaptacijos, savijautos 

mokykloje tyrimai. 

Daugiau nei puse mokinių 

įsitrauks į mokyklos aplinkos 

kūrimą, ją labiau stengsis 

puoselėti ir saugoti. 

Mokiniai ir mokytojai geriau 

jausis atnaujintose darbo 

vietose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. VGK posėdis ,,Klasės mikroklimatas. 

Efektyvaus darbo su klase metodai. Sėkmės 

pavyzdžiai” 

J. Mačiukienė 2018 m. gegužė 

2.12. Aktyvas susirinkimas 5-10 klasių  

mokiniams „Mano mokykla. Ar man čia būti  

ir mokytis smagu?“  

VGK nariai 2018 m. birželis 

2.13. Mokyklos ugdymosi aplinkos, mokinių 

saugumo vertinimas. Mokinių savijautos 

mokykloje tyrimas  

J. Mačiukienė 2018 m. spalis 

2.14. Prevenciniai individualūs pokalbiai su 

mokiniais, linkusiais pažeidinėti elgesio 

taisykles, turinčiais mokymosi sunkumų ar 

patiriančiais socialinę atskirtį 

VGK nariai, 

Klasių 

auklėtojai 

Pagal poreikį 

2.15. Pagalba smurtą, patyčias patyrusiems 

mokiniams ir naudojusiems smurtą/patyčias, 

mokiniams 

VGK Pagal poreikį 

2.16. Pagalbos mokiniui specialistų, 

psichologo konsultacijos mokiniams, 

mokytojams ir tėvams, pedagoginis tėvų 

švietimas. 

Spec. 

pedagogas, 

logopedas, PPP 

skyriaus 

psichologas 

Pagal poreikį 

2.17. Vaizdinės (stendai, lankstinukai ir kt.) 

medžiagos   rengimas mokyklos 

bendruomenės nariams: 

 „Kaip kalbėtis su vaikais apie dvasines 

vertybes“,  

„Kas yra pagarba ir atsakomybė“ 

Pagalbos 

specialistai 

 

 

 

2018 m. balandis 

 

2018 m. lapkritis 

2.18. Prevencinės paskaitos mokiniams 

smurto, patyčių, konfliktų valdymo, problemų 

sprendimo, savęs pažinimo, žalingų įpročių, 

PPP skyriaus 

psichologė, 

klasių 

Pagal klasių 

auklėtojų planus 
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sveikatos ir sveikos gyvensenos temomis auklėtojai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19. Programos „Sveikatos takas“ 

įgyvendinimas. 

R. Petrulienė Per 2018 m.  

2.20. Ugdomosios aplinkos atnaujinimas 

(baldų, mokymo priemonių atnaujinimas, 

smulkus patalpų remontas) 

R. Žeimys Per 2018 m. 

2.21. Mokyklos interjero puošimas mokinių, 

mokyklos darbuotojų kūrybiniais darbais 

R. Jurgaitienė Per 2018 m. 

3. Skatinti savivaldos 

institucijų lyderystę, 

plėtojant 

bendradarbiavimą su 

vietos bendruomene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Bendrų renginių su vietos bendruomene 

organizavimas 

J. Kontrimaitė-

Biuso, 

L. Odinienė 

Pagal renginių 

planą 

Bus toliau plėtojamas 

bendradarbiavimas su vietos 

bendruomene, daugiau 

bendruomenės narių įsijungs 

į mokyklos organizuojamas 

veiklas. 

Mokiniai jausis atsakingi už 

savo laisvalaikio 

organizavimą, idėjų 

įgyvendinimą, taps aktyvūs 

įvairių projektų, mokymų 

dalyviais, įgis renginių 

organizavimo kompetencijų. 

Mokinių savivalda aktyviai 

dalyvaus mokyklos veikloje. 

Ugdomos mokinių vertybės 

ir bendrosios 

kompetencijos, skatinamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Edukacinė išvyka „Daugiafunkciai 

centrai – geriausia, ką galime sukurti Lietuvos 

kaime                     

L. Žiliuvienė  2018 m. balandis 

3.3.  Vietos bendruomenės poreikių situacijos 

analizė. 

J. Kontrimaitė-

Biuso 

2018 m. lapkritis 

3.4. Seminaras „Sėkmingos tėvų ir ugdymo 

institucijų partnerystės skatinimas, tėvų 

savivaldos stiprinimas ugdymo įstaigose“ 

L. Žiliuvienė  2018 m. lapkritis 

3.5. Diskusija „Bendradarbiavimo su vietos 

bendruomene plėtojimo galimybės“ 

L. Žiliuvienė, 

J. Kontrimaitė-

Biuso  

2018 m. gruodis 

3.6. Mokinių savivaldos narių dalyvavimas 

forumuose, mokymuose. 

Mokinių taryba  Per mokslo metus 
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3.7. Akcija „Pažink gimtąjį kraštą “  Mokyklos 

taryba 

2018 m. kovas-

lapkritis 

mokinių iniciatyvumas ir 

saviraiška. 

Bendradarbiavimas su 

tėvais, mokytojais, 

nepedagoginiais 

darbuotojais ir socialiniais  

partneriais taps glaudesnis.  

Dalyvaudami Mokyklos 

tarybos organizuojamoje  

iniciatyvoje mokiniai geriau 

pažins savo kraštą. 

 

 

 

 

3.8. Renginių, akcijų mokiniams 

organizavimas 

Mokinių taryba Pagal renginių 

planą 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

8. Planui įgyvendinti 2018 m.  skirta 190,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų; 143,2 tūkst. 

Eur savivaldybės biudžeto;  

  9.  Paramos lėšos: Mokyklos rėmimo fondas (2 proc. pajamų mokesčio) – 1,3 tūkst. Eur. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Plano įgyvendinimą koordinuos Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio dalies vedėjas. 

11. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Mokyklos direktorius. 

12. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos bendruomenei, Mokyklos savivaldos institucijoms, Savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriui ir/ar Kretingos rajono savivaldybės tarybai.  

_______________________________________ 

PRITARTA 

Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

tarybos posėdyje 2018-01-22 Nr.(1.4.)-01 

 


