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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-

DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2016 M. VEIKLOS PLANAS 

 

      
 

1. 2015 m. veiklos plano įgyvendinimas 

 

Veiklos prioritetas. Ugdymo(si) kokybė, ugdymo(si) kokybės gerinimas 

1 Tikslas. Mokymo(si) kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Gerinti pamokos struktūros 

kokybę, tobulinant pamokos 

planavimą ir organizavimą, 

efektyviau panaudojant 

modernias ugdymo priemones, 

metodus 

1. Atliktas tyrimas „Mokinių mokymas ir mokymasis siekiant 

ugdymosi pažangos. 

2.  Skirtos pamokos mokinių poreikiams tenkinti (1–4 klasėse po 

1 pamoką, 5–10 klasėse po 1 pamoką lietuvių kalbai ir po 1 

pamoką matematikai). 

3.  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gerosios patirties 

sklaida, IKT taikymas. 

4.  Interaktyvios, integruotos pamokos, pamokos ne klasėje, ne 

mokykloje. 

5.  Kokybinis pažangumas padidėjo 1–4 klasėse 8,6 proc., 5–8 

klasėse -  0,7 proc. 

2. Ugdyti mokinių mokymosi 

motyvacijos, mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

1. Mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose projektuose, 

olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt. 

2. PUPP matematikos rezultatai labai geri, standartizuotų testų 

užduotis 4 ir 8 klasių mokiniai atliko pagal savo galimybes. 

Brandos egzaminus visi abiturientai išlaikė sėkmingai. 

3.  Apie VBE ir PUPP matematikos pasiekimus mokytojai 

dalijosi rajone savo patirtimi. 

4. Mokiniai skaitė pranešimus respublikinėje integruotoje 

tikybos – dailės – istorijos konferencijoje. 

3. Sistemingai ugdyti 

individualius mokinio 

gebėjimus. 

1. Pastovios spec. pedagogo, psichologo, logopedo, soc. 

pedagogo konsultacijos ir pagalba mokiniams, dalykų 

mokytojams, klasių auklėtojams ir mokinių tėvams. 

2.  Kiekvieno mokinio daroma pažanga lyginama su ankstesniais 

pasiekimais, nustatomas pasiekimų lygis pagal standartus (klasės 

auklėtojas, dalykų mokytojas, mokinys ir tėvai). 

3.  Sistemingai nustatomos veiklos, turinys, mokymosi tempas 

atskiriems mokiniams pagal gebėjimus ir poreikius. 

4.   80 proc. mokinių žino, kokias temas reikia pasikartoti; 

      70 proc. mokinių sugeba įsivertinti savo pasiekimus ir 

pažangą. 
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2 Tikslas. Plėtoti mokyklos kultūrą, gerinti mokyklos įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Tobulinti lyderystę ir 

tarpusavio pagalba grįstus 

santykius bendruomenėje. 

1.   Aktyviai veikia mokinių taryba. 

2.  Mokiniai lyderiai teikia pagalbą bendraamžiams, aktyviai 

dalyvauja mokyklos ir seniūnijos tradiciniuose renginiuose ir 

akcijose. 10 proc. padidėjo gyventojų aktyvumas  bendruomenės 

veikloje. 

3.  Pagal bendruomenės narių poreikius organizuota veikla 

(socialinė, kultūrinė, edukacinė). 

4.   Trys savanoriai vadovauja saviraiškos, sveikatos ugdymo, 

kultūriniams renginiams. 

2. Formuoti pozityvią tėvų ir 

seniūnijos gyventojų nuostatą 

mokyklos atžvilgiu. 

1.  Bendri renginiai, šventės, parodos, atvirų durų dienos, 

reklaminiai renginiai, sportinės varžybos ir kt. vyko tarp 

mokinių, tėvų ir mokyklos, įtraukiant seniūnijos gyventojus. 

2.   Gera psichologinė mokyklos atmosfera, palankus emocinis 

klimatas, aplinkos tinkamumas mokytis bendrauti ar ilsėtis 

pritraukia vis didesnį bendruomenės narių skaičių. 

3.    Padaryta apklausa dėl gyventojų poreikių ir lūkesčių, pagal 

poreikius organizuotos veiklos (socialinė, kultūrinė, edukacinė), 

kuriose dalyvauja vaikai, jaunimas, suaugusieji. 

 

         Mokinių mokymosi rezultatai: 

 

     2013–2014 m.m. mokinių pažangumas 

Klasės Mokinių 

sk. 

                                 mokosi Kokybinis  

pažangumas 

( proc.) 

Pažangumas, 

(proc.) 10–9 

aukšt.l. 

10–7 

pagr.l. 

10–4 

pat.l. 

10-1 

nepat.l. 

1–4 70 10 20 40 - 42,85 100 

5–10 98 6 24 68 - 38,81 100 

11–12 45 5 5 34 1 22,22 97,78 

1–12 213 21 49 142 1 32,98 99,3 

 

     2014–2015 m.m. mokinių pažangumas 

Klasės Mokinių 

sk. 

                                 mokosi Kokybinis  

pažangumas 

( proc.) 

Pažangumas, 

(proc.) 10–9 

aukšt.l. 

10–7 

pagr.l. 

10–4 

pat.l. 

10-1 

nepat.l. 

1–4 70 12 24 34 - 51,43 100 

5–10 98 5 18 75 - 23,5 100 

1–10 168 17 42 109 - 35,2 100 

11–12 27 1 9 17 - 37,0 100 

1–12 195 18 51 126 - 35,4 100 

 

        

         Kiekvienas mokytojas analizavo,  savo mokomo dalyko kiekvieno mokinio rezultatus, aptarė 

veiklas individualiai su mokiniu,  tėvais, rezultatus pristatė dalykų metodinėse grupėse.  Stengėmės, 

kad būtų laiku sprendžiamos  mokinių pažangumo ir lankomumo problemos, pusmečių, trimestrų  

rezultatai aptariami klasių susirinkimuose, individualiai. 

          Mokiniai ir juos mokę mokytojai, pasiekę geriausių rezultatų, būtų apdovanoti padėkos 

raštais, ekskursija. 

         Mokyklos  4 ir 8  klasių mokiniai dalyvavo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ organizuotame 
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užduočių išbandyme. Rezultatai buvo analizuojami  individualiai, taip pat atlikta lyginamoji analizė, 

aptarta metodinėse grupėse, Mokytojų tarybos posėdyje, tėvų susirinkimuose. 

 

     Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra: 

 
Dalykas/ 

Įvertinimas  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 

% 

- - - - 2 

15,38 

5 

38,47 

2 

15,38 

3 

23,08 

1 

7,69 

- 

Matematika 

% 

- - - 3 

23,08 

- - 2 

15,38 

3 

23,07 

- 5 

38,46 

 

  Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai: 

 

Eil. 

Nr. 

Egzaminas Laikiusių  

mok. sk. 

Neišlaikė  

(proc.) 

16-35 

(proc.) 

36-85 

(proc.) 

86-99 

(proc.) 

100 

(proc.) 

1. Anglų kalba 8 - 4 

50 

3 

37,5 

1 

12,5 

- 

2. Lietuvių k. ir lit. 2 - 1 

50 

1 

50 

- - 

3. Matematika 4 - 4 

100 

- - - 

4. Istorija 5 - 3 

60 

2 

40 

- - 

5. Biologija 5 - 5 

100 

- - - 

6. Chemija 1 - - 1 

100 

- - 

7. Fizika 5 4 1 

20 

- - - 

 

         Mokiniai, kurie mokėsi B lygiu valstybinių egzaminų nelaikė, išskyrus vieną mokinę, kuri 

laikė anglų kalbos egzaminą ir sėkmingai išlaikė. 

 

         Mokyklinių brandos  egzaminų rezultatai:  

 
Eil. 

Nr. 
Egzaminas Laikė 

mok.sk. 

Įvertinimai  (skaičius, proc.) 

Neiš-

laikė 

4 5 6 7 8 9 10 

1. Lietuvių k.ir lit. 16 - 3 

18,75 

7 

43,75 

3 

18,75 

2 

12,5 

1 

6,25 

- - 

2. Technologijos 13 - - - - - 2 

15,4 

2 

15,4 

9 

69,2 

 

         Pasiekėme, kad mokinių pasiekimų lyginamąją analizę atliktų kiekvienas mokytojas, 

pasidalintų patirtimi metodinėse grupėse. Apibendrintą pateikiau mokykloje organizuotoje mini 

konferencijoje. Mokytojai mini konferencijoje dalinosi  patirtimi, kaip ruošia mokinius 

valstybiniams ir mokykliniams egzaminams, kaip pasiekia gerų rezultatų. Mokinių pasiekimų 

rezultatai aptarti tėvų susirinkimuose. Ypatingai geri IT, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, 

matematikos, chemijos valstybinių egzaminų rezultatai.  

         25 abiturientai laikė brandos egzaminus, 23 gavo Brandos atestatus, 2  abiturientai Mokymosi 

pasiekimų pažymėjimus. 
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         Tolimesnė abiturientų veikla: 

 

Studijuoja  Universitetai/ 

Mokomos 

studijos 

Kolegijos/ 

Mokomos 

studijos 

Profesinės mokyklos Dirba  

Skaičius 

 

- 4/- 9/- 5 

Proc. - 22,2 50 27,8 

  

          

          Mokytojai buvo skatinami analizuoti kiekvieno mokinio VBE  rezultatus, atlikti lyginamąją 

VBE analizę, skleisti patirtį  metodinėse dalykų grupėse ir panaudoti planuojant veiklą. 

 

 

         Mokiniai aktyviai dalyvavo mokyklos, rajono, respublikos olimpiadose, konkursuose, 

varžybose ir užėmė  prizines vietas, apdovanoti Švietimo skyriaus diplomais, padėkos raštais. 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada  Mokinys (klasė) Vieta Ruošęs mokytojas 

1. Rajono 9–10 klasių 

mokinių anglų kalbos 

konkursas 

A. Audenytė  (9 kl.) 3 N. Kadžionienė 

2. Rajono 9–12 klasių 

mokinių chemijos 

olimpiada 

E.Leonovaitė (10 kl.) 

M.Balamutas (10 kl.) 

1 

3 

R. Bikelienė 

3. Rajono 8–12 klasių 

mokinių biologijos 

olimpiada 

K.Simaškaitė (9 kl.) 3 R. Jurelienė 

4. Rajono 6–12 klasių 

mokinių matematikos 

olimpiada 

E.Leonovaitė (10 kl.) 

J.Širmenis (11 kl.) 

L.Spundzevičius (11 kl.) 

1 

1 

3 

V.Kriaučiūnienė 

5. Rajono 8–12 klasių 

mokinių fizikos olimpiada 

E.Leonovaitė (10 kl.) 2 B.Bukauskienė 

6. Rajono mokinių rusų 

kalbos olimpiada 

G. Simaškaitė (10 kl.) 3 I. Bilotienė 

7. Rajono 7–12 klasių 

mokinių technologijų 

olimpiada 

K.Navickaitė (9 kl.) 1 G.Vaičiuvienė 

8. Rajono mokinių šaudymo 

iš orinio šautuvo varžybos 

 

J.Širmenis (11 kl.) 

Komanda: 

J.Širmenis (11 kl.) 

V.Molis (10 kl.) 

A.Romeika (9 kl.) 

R.Audenytė (8 kl.) 

T.Verikaitė (9 kl.) 

A.Kiaulevičiūtė (10 kl.) 

3 

3 

V.Zlatkus 

9. Rajono 9–10 klasių 

mokinių IT olimpiada 

E.Kvieskaitė (5 kl.) 

K.Urbonaitė  (5 kl.) 

1 

2 

V.Kriaučiūnienė 

10. Rajono 5–8 klasių 

mokinių istorijos 

olimpiada 

E.Kvieskaitė ( 5kl.) 2 A.Seibutienė 



 5 

11. Respublikinis ekonomikos 

konkursas  

J.Širmenis (12 kl.) Apdova-

noti 

prizais 

J.Sereičikienė 

12. UAB „Renerga“ 

konkursas  „Tvarus 

energetikos vystymasis“ 

J.Širmenis (12 kl.) 

I.Repečka (7 kl.) 

R.Vaicekavičiūtė (7 kl.) 

S.Adomonytė (7 kl.) 

K.Simaškaitė (10 kl.) 

K.Navickaitė (10 kl.) 

Apdova-

noti 

prizais 

L.Vitkūnaitė 

 

         Pagal mokyklos skatinimo sistemą, mokiniai ir juos ruošę mokytojai, aktyviai dalyvavę 

mokyklos, rajono renginiuose apdovanoti mokyklos diplomais, padėkos raštais. Jiems organizuota 

pažintinė ekskursija. Ekonomikos mokytoja Janina Sereičikienė labai gerai paruošia mokinius 

olimpiadoms, konkursams, buvo apdovanota  Mero padėkos raštu Mokytojų dienos proga. 

 

   Dalyvavimas projektinėje veikloje 

 
Eil.Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai  

1. Akcija „Baltajam badui - NE“ 1–4 klasių mokiniai 

2. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-

ajai dienai 

Mokyklos bendruomenė 

3. Projektas „Naktis mokykloje“ 8–11 klasių mokiniai 

4. Projektas-viktorina „Fizika žmogaus gyvenime“ 7–11 klasių mokiniai 

5. Interaktyvios e-pamokos „Misija – karjera“ 9–12 klasių mokiniai 

6. Abiturientų Šimtadienis 11–12 klasių mokiniai 

7. projektas „Žvaigždžių koncertas“ 5–12 klasių mokiniai 

8. Vaizduojamųjų  menų projektas-konkursas „Ubuntu – 

aš esu, nes esi tu“ 

Jaunųjų dailininkų būrelis 

9. Tradicinė Kaziuko mugė 1–12 klasių mokiniai, mokyklos 

ir seniūnijos bendruomenės 

10. Projektas „Mano gimtinė“ Ikimokyklinė/priešmokyklinė 

grupė 

11. Projektas „Su gimtadieniu, Lietuva“ – renginiai Kovo 

11-ajai paminėti 

Mokyklos ir Kavarsko seniūnijos 

bendruomenės 

12. Projektas „Knygnešio diena“, skirtas A.Griganavičiaus  

atminimui 

5–12 klasių mokiniai 

13. Matematikos konkursas „Matmintinis“ 5–12 klasių mokiniai 

14. Matematikos konkursas „Kengūra 2015“ 1–12 klasių mokiniai 

15. Projektas „Žemės ir vandens diena“ (viktorina, piešinių 

paroda, informaciniai stendai) 

1–12 klasių mokiniai 

16. Projektas „Apie kairiarankiškumą  mokykloje“ 11 klasės mokiniai 

17. Projektas-akcija „Darom 2015“ 7–9 klasių mokiniai 

18. Projektas „Aš labai myliu savo mamą“, skirtas Motinos 

dienai 

1–6 klasių mokiniai 

19. Projektas-raiškiojo skaitymo konkursas „O spalvotoji 

knygele“ 

1–4 klasių mokiniai 

20. Vaikystės šventė 1–4 klasių mokiniai 

21. Projektas „Gegužė – mėnuo bes smurto prieš vaikus“ 1–12 klasių mokiniai 

22. „Mokyklos ir šeimos diena“ Mokyklos, seniūnijos  ir 

Anykščių  policijos komisariato 

bendruomenės  
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23. Paskutinio skambučio šventė 10–12 klasių mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

24. Sporto ir turizmo diena 5–11 klasių mokiniai 

25. Projektas „Judėjimo savaitė“ (rytinė mankšta, kilometro 

bėgimas“ 

1–12 klasių mokiniai 

26. Projektas KTU „Tyrėjų naktis“ 8–10 klasių mokiniai 

27. Projektas „Diena be vadovėlio“ 1–12 klasių mokiniai 

28. Rudens puokščių paroda „ Tau, mokytoja“ 1–12 klasių mokiniai 

29. Respublikinis projektas „Kaip technologijos pakeitė 

mano gyvenimą“ 

11–12 klasių mokiniai 

30. Mokinių savivaldos diena 11–12 klasių mokiniai 

31. Projektas „Metų spalvos literatūroje“ 5 klasės mokiniai 

32. Projektas „150 žiedų Kavarsko mokyklai“ Dailės būrelis 

33. Kūrybinių darbų paroda  „Prisiminimai apie mokyklą“ Dailės būrelis 

34. Akcija „Atvira savivalda“ (atvirų durų diena Kavarsko 

seniūnijoje) 

6–7 klasių mokiniai 

35. Respublikinis konkursas „Matematikos ekspertas“ 2 klasės mokiniai 

36. Projekto „Olweus“ prevencinės programos pristatymas 

ir veiklos 

Mokyklos bendruomenė 

37. „Stiprinkime sveikatą keliaudami“ (pažintinės išvykos) Kavarsko turistų būrelis 

38. Projektas „Tegul nelieka užmirštų kapų“ 5–12 klasių mokiniai 

39. Projektas „Kalėdinis atvirukas“ 1–12 klasių mokiniai 

40. Akcija „Kalėdinis atvirukas į kiekvienus namus“ 10 –11 klasių mokiniai 

41. „Sveikatiados“ projekto veiklos (kolektyvinė mankšta, 

konkursai, testai, sveikos mitybos valandėlės) 

5–10 klasių mokiniai 

42. Projektas „Kas gražiau pasipuoš atšvaitais“ 5–8 klasių mokiniai 

43. Pilietinė akcija MOZAIKA „Esu toks“ 1–10 klasių mokiniai 

44. Akcija „Draugo diena“ 1–4 klasių mokiniai 

45. Meduolio diena 1–4 ir 11 klasių mokiniai, 

seniūnijos bendruomenė 

46. Proto mūšis „AIDS geriau žinoti“ 10–12 klasių mokiniai 

47. Susitikimas su ekspedicijos „Karlagas 15“ dalyviais 8–12 klasių mokiniai 

48. Akcija „Mezgame ankstukams“ Mokyklos bendruomenė  

49. Sveikatingumo viktorina „Sveikata - didžiausias turtas“ 5–6 klasių mokiniai 

50. Ekonomikos konkursas „Mokesčiai sugrįžta 

kiekvienam“ 

11–12 klasių mokiniai 

51. Edukacinis projektas Alantos technologijos ir  verslo 

mokykloje  „Keturi žingsniai“ 

9–10 klasių mokiniai 

52. Antikorupcinės dienos renginys 8–12 klasių mokiniai 

53. Edukacinis projektas-viktorina „Tvarus energetikos 

vystymasis“ 

Mokyklos komanda (7, 10 klasių 

mokiniai) 

54. Lytinio švietimo paskaita „Meilė ir draugystė“ 9–11 klasių mokiniai 

55. Kalėdinis sporto turnyras 5–12 klasių mokiniams 

56. Kalėdinė naujametinė viktorina  5–12 klasių mokiniams 

57. Socialinis projektas „Dalinkimės Kalėdų džiaugsmu“ 

(mokinių darbų  paroda Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčioje), instaliacija „Prakartėlė“ mokykloje 

Projekto „Kalėdinis atvirukas“ 

2011–2015 metų dalyviai 

58. Kalėdinės popietės, išvykos  „Baltų Kalėdų belaukiant“ 1–4 klasių mokiniai, 

ikimokyklinė/priešmokyklinė 

grupė 
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        Buvo įgyvendintas pagal „Anykščių rajono kaimo vietovių 2009-2013 m. plėtros strategijos“ II 

prioriteto „Anykščių rajono kaimiškų vietovių gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant vietos 

bendruomenės aktyvumą“ projektas „Bendruomeniškumo stiprinimas ir jaunimo aktyvumo 

skatinimas atnaujinant mokyklos sporto aikštelę“, buvo gautas finansavimas ir šiuolaikiškai įrengtos  

krepšinio ir tinklinio aikštelės. 

         Mokyklos bendruomenė dalyvavo respublikiniame mokyklų pažangos projektų konkurse, 

projektų vykdymui, mokyklos komanda dalyvavo respublikiniame projekte  „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“, kuriame dalyvavo mokyklos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų, 

mokyklos administracijos, aptarnaujančio mokyklos personalo komandos. Suorganizuoti būsimų 

pirmokų tėvų mokymai „Tėvų bendravimas su vaikais ruošiantis naujam etapui – mokyklai“. 

Mokinių grupės dalyvavimas „Tiltų“ programoje. 

       Suburta mokyklos  komanda, kuri dalyvauja UPC organizuojamuose ilgalaikiuose   

mokymuose, kuriuose stiprinamos UDC darbuotojų kompetencijos, reikalingos užtikrinti sklandžią 

DC veiklą, vietos bendruomenės poreikių tenkinimui ir bendradarbiavimui su kitomis veikiančiomis 

įstaigomis. Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo ilgalaikėse mokymo programose 

(supervizijose, vaizdo konferencijose, diskusijose). 

         Mokykla yra miestelio švietimo ir kultūros židinys,  mokyklos bendruomenė vykdė projektus 

kartu su kultūros namais, seniūnija, biblioteka ir kt. 
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2. Mokyklos veiklos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės 

 

 

Stiprybės 
 

Silpnybės 

1. Labai geras mokyklos mikroklimatas. 

Apie mokyklą tėvai ir mokiniai atsiliepia 

teigiamai. 

2. Mokykloje dirba kvalifikuoti specialistai, 

kompetentingi  dalykų mokytojai. 

3. Kvalifikuotą socialinę pagalbą teikia 

pagalbos mokiniui specialistai. 

4. Mokykloje puoselėjamos tradicijos. 

1. Tobulintina: 

- pamokos struktūros kokybė; 

- mokėjimo mokytis kompetencija; 

- tėvų pagalba mokantis. 

   2.    Nepakankama dalies mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Galimybės 
 

Grėsmės 

1. Ugdymo(si) proceso tobulinimas, 

siekiant kiekvieno mokinio pasiekimų 

ir pažangos. 

2. Aplinkos pritaikymas mokinių ir 

seniūnijos bendruomenės narių veiklai. 

3. Skleisti mokykloje pasidalijamosios 

lyderystės idėjas. 

4. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, 

seniūnijos bendruomene ir kt. 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas; 

2. Didėjantis specialiųjų poreikių, tėvų 

neprižiūrimų,  mokinių skaičius. 

3. Dalies mokinių ir jų tėvų pasyvumas, 

siekiant kokybės ugdymo(si) procese. 

4. Neestetiška dalis mokyklos kiemo 

(duobėta, ištrupėjusi danga). 

 

 

3. Mokyklos veiklos prioritetas, tikslai, uždaviniai 2016 m. 

 

Veiklos prioritetas – ugdymo(si)  kokybė, ugdymo(si) kokybės gerinimas. 
 

1 tikslas. Kokybiškos, šiuolaikiškos pamokos organizavimas mokinio pasiekimų gerinimui. 

Uždaviniai:  

1. Gerinti pamokos organizavimo kokybę. 

2. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas. 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

1.1.Ugdomosios veiklos 

formų tobulinimas. 

1.2. Ugdymo proceso 

individualizavimo stiprinimas. 

1.3.Ugdomosios  veiklos 

stebėsenos ir pagalbos 

mokytojui sistemos 

tobulinimas. 

Pamokų stebėjimas, analizė, tikslingai 

parenkamos ugdomosios veiklos formos padės 

išlaikyti 100 proc. mokinių pažangumą. 

Kokybinis pažangumas padidės 2 proc., bus 

suderintas individualus, grupinis ir visos klasės 

mokymas(is), bus matomas kiekvienas 

mokinys, grįžta prie nesuprastų ir neišmoktų 

dalykų., tikslingai organizuota stebėsena ir 

mokytojams suteikta pagalba padės pagerinti 

pamokos kokybę. 

Dalykų 

mokytojai, 

metodinė taryba, 

mokyklos 

vadovai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2.1. Metodinės tarybos 

veiklos stiprinimas. 

2.2. Mokytojų tarpdalykinio 

bendradarbiavimo 

Metodinė taryba organizuos 2 seminarus per 

metus mokytojams modernių mokymo 

priemonių panaudojimo ir kitais klausimais, 

dalinsis gerąja patirtimi, kiekvienas mokytojas 

Dalykų 

mokytojai,  

metodinė taryba, 

mokyklos 
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kompetencijų stiprinimas. 

2.3. Ugdymo kokybės 

įsivertinimo organizavimo 

tobulinimas. 

2.4. Modernių mokymo(si) 

el.platformų panaudojimas 

ugdymo proceso 

organizavimui. 

praves po 1–2 atviras ar integruotas pamokas, 

suaktyvinta metodinės tarybos veikla pagerins 

pamokos kokybę. Ugdymo proceso kokybės 

vertinime dalyvaus visi darbuotojai, bus 

taikomas IQES online platformos teikiamos 

galimybės. Mokytojai dalyvaus seminare 

„Efektyvus pamokos planavimas“. Modernių 

mokymo priemonių panaudojimas pamokose 

didins mokymosi motyvaciją. 

vadovai 

 

2 tikslas. Saugaus ir modernaus mokyklos-centro kūrimas. 

Uždaviniai: 

1. Kurti  saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

2. Plėtoti prevencinę veiklą. 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

1.1. Sveikatai naudingų 

gebėjimų ugdymas. 

1.2. Mokinių netinkamo 

elgesio priežasčių nustatymo 

kompetencijų tobulinimas. 

3. Kompleksinės veiklos 

šeimai modelio kūrimas. 

Kuriama saugi mokyklos-centro aplinka, tvirti 

šeimos ir mokyklos-centro ryšiai (3–4 bendros 

veiklos per metus). Bus kuriama sveikatą 

stiprinanti, socialinius įgūdžius puoselėjanti  

aplinka. 20 proc. padidės mokinių fizinis 

aktyvumas, mokiniams bus suteikta savalaikė 

pagalba, sumažės drausmės ir elgesio problemų 

turinčių mokinių skaičius (VGK svarstomų 

mokinių skaičiaus sumažėjimas). 

UDC darbuotojai, 

VGK, 

administracija,  

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2.1. Prevencinių programų 

spektro išplėtimas. 

2.2. Bendruomenės narių 

įjungimas dalyvauti 

seniūnijos, rajono, šalies 

renginiuose. 

2.3. Mokinių lyderystės 

ugdymas. 

Mokyklos  bendruomenės komanda dalyvaus 

tarptautinėje patyčių prevencijos programoje 

„Olweus“. 

Mokiniai ir seniūnijos bendruomenės 

gyventojai jausis saugūs, sukurtas palankus 

mikroklimatas, 95 proc. bendruomenės narių 

mokyklos-centro veiklą vertins teigiamai 

(anketinė apklausa). 

Aktyviai veikianti mokyklos savivalda išugdys 

2–3 lyderius, kurie teiks pagalbą 

bendraamžiams. 

UDC darbuotojai, 

administracija, 

mokytojai, 

mokyklos, 

mokinių tarybos. 
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  4. Mokytojų tarybos posėdžiai  

 

Data Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdytojai 

2016 m. 

sausis 

1. 2016 m. mokyklos veiklos plano 

tvirtinimas (prioritetas, tikslai, uždaviniai 

ir jų įgyvendinimo priemonės). 

2. Pritarimas 2016-2018 m. mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos programai. 

3. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

4. Strateginio plano 2015–2017 m. tikslų 

įgyvendinimas. 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

Direktorius 

Darbo grupė 

 

 

 

 

 

Darbo grupė 

 

2016 m. 

vasaris 

1. 11-12 klasių mokinių I pusmečio 

rezultatų analizė, problemos, lūkesčiai. 

2. Specialiųjų poreikių mokinių mokymas 

ir mokymasis ( mokymo(si) poreikių, 

veiklų, turinio ir mokymo(si) tempo 

nustatymas mokiniams ir jų grupėms 

pagal poreikius ir gebėjimus. 

Direktorius  

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Klasių auklėtojai 

 

Spec.pedagogė 

2016 m. 

kovas 

1. Mokytojo vaidmuo šiuolaikiškoje 

pamokoje, mokymosi motyvacijos, 

kompetencijos mokėjimo mokytis 

ugdymas, savarankiško darbo įgūdžių 

tobulinimas, IKT panaudojimas. 

2. 1-10 klasių II trimestro ugdymo(si) 

rezultatų analizė. 

3. Klasės auklėtojo vaidmuo, siekiant 

kiekvieno mokinio  ugdymo(si) rezultatų 

pažangos. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui, 

Metodinė taryba 

 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai 

 

Klasių auklėtojai 

2016 m.  

gegužė 

1. Šiuolaikinė pamoka, sėkmingų pamokų 

ypatumai, netradicinių ugdymo(si) būdų 

panaudojimas ugdymo procese. 

2. Mokinių vertinimas ir įsivertinimas 

pamokose, kaip mokymo(si) motyvacijos 

stiprinimo priemonė. 

3. Dėl mokyklos ugdymo planų 2016– 

2017 m.m. 

Metodinė taryba 

 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Direktorius 

Dalykų mokytojai 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

Darbo grupė 

2016 m.  

birželis 

1. 1-10 klasių mokinių ugdymo(si) 

rezultatų aptarimas. 

2. Mokyklos ugdymo planų pristatymas. 

3. Mokyklos įsivertinimo išvadų 

pristatymas. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius  

Direktorius  

Klasių auklėtojai 

 

Darbo grupė 

Darbo grupė 

2016 m. 

rugpjūtis 

1. Tyrimo „Kokybiška, šiuolaikiška 

pamoka – mokinių pasiekimų garantas“ 

pristatymas. 

2. Standartizuotų testų 4, 6, 8 klasėse 

rezultatų analizės pristatymas. 

3.Tyrimų „OECD PISA“, „TIMSS 2016“ 

išvadų pristatymas. 

4. 2016–2017 m.m. veiklos prioritetai, 

tikslai ir uždaviniai. 

5. Pamokos struktūros kokybė, 

Direktorius 

 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

Darbo grupė 

  

 

Dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai 

 

Darbo grupė 

 

Metodinė taryba 
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planavimas ir organizavimas, efektyviai 

naudojant modernias ugdymo(si) 

priemones, metodus. 

pav.ugdymui 

 

2016 m. 

gruodis 

1. Tyrimai „Individualių mokinio 

gebėjimų ugdymas“: 

1.1.  1 ir 5 klasių mokinių adaptacija; 

1.2. 10 klasės mokinių karjeros 

planavimas, ateities planai. 

2. I trimestro rezultatų analizė. 

 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Psichologas, sepc. 

pedagogas, klasių 

auklėtojai 

Karjeros ugdymui 

specialistas 

Klasių auklėtojai 
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                    5. Direkcinės tarybos posėdžiai 

 

Data Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdytojai 

2016 m. 

sausis 

1. Mokyklos metodinių grupių, darbo 

grupių veiklos įsivertinimas, veiklos 

ataskaitos ir planavimas. 

2. Elektroninio dienyno panaudojimo 

galimybės, pildymo problemos. 

3. Dėl 12-tokų pasirengimo 

technologijų egzaminui. 

4. Individualus ir visos klasės 

mokymasis, signaliniai trimestrai. 

5. 10 klasės mokinių ateities planai. 

Direktorius 

 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius 

Metodinė taryba, darbo 

grupės 

 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Klasės auklėtojas, 

technologijų mokytojai 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Klasės auklėtojas 

2016 m. 

vasaris 

1. Dėl švenčių organizavimo (Vasario 

16-toji, Šv. Valentino diena, 12-tokų 

šimtadienis). 

2. Dėl standartizuotų testų ir tyrimo 

organizavimo. 

3. Atvirų pamokų aptarimas. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Būrelių vadovai, Mokinių 

taryba, 11, 12 kl. auklėtojai 

 

Dalykų mokytojai 

 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai 

2016 m. 

kovas  

1.  11 kl. mokinių mokymosi kokybė, 

atsakomybė už savo mokymosi 

rezultatus. 

2. Bibliotekos teikiamų galimybių 

panaudojimas, ugdant individualius 

mokinio gebėjimus. 

3. Atvirų pamokų aptarimas. 

4. UDC veiklos, neformalus 

ugdymas, tobulinant lyderystę, 

organizuojant projektus. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

Direktorius 

Klasės auklėtojas, 

dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai, 

bibliotekininkė 

 

Darbo grupė 

UDC darbuotojai 

2016 m. 

balandis 

1. Bendradarbiavimo su tėvais formos 

dėl mokymosi sėkmingumo ir 

lankomumo. 

2. 10, 12 kl. mokinių bandomųjų 

patikrų rezultatų analizė. 

3. 10 kl. mokinių  tolesnio mokymosi 

siekiai, ateities planai. 

4. Vadovėlių, mokymo priemonių 

poreikis 2016-2017 m.m. 

5. Vaikų ugdymo galimybės ir siekiai 

ikimokyklinio ugdymo grupėje. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Klasių auklėtojai 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

Klasės auklėtojas  

 

Darbo grupė, pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Ikimokyklinės grupės 

auklėtojos 

2016 m. 

gegužė 

1. 4, 6, 8 kl. mokinių standartizuotų 

testų  ir tyrimų analizė. 

2. Neformaliojo ugdymo būrelių 

veiklos pristatymas „Linksmybių 

mugė“. 

3. Mokyklos veiklos įsivertinimas. 

4. Dėl ugdymo planų 2016–2017 

m.m. projektų. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

 

Direktorius  

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Dalykų mokytojai 

 

Būrelių vadovai 

 

 

Darbo grupė 

Darbo grupė  

2016 m. 

birželis 

1. Tyrimo „Kokybiška šiuolaikiška 

pamoka – mokinių pasiekimų 

Direktorius 

 

Metodinė taryba 
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garantas“ aptarimas. 

2. Dėl mokyklos paruošimo naujiems 

mokslo metams. 

 

 

3. Dėl darbo krūvio pasiskirstymo 

2016–2017 m.m. 

 

Direktorius  

 

 

 

Direktorius 

 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams, klasių kabinetų 

vadovai,  ikimokyklinės 

grupės auklėtojos 

Metodinė taryba 

2016 m. 

rugpjūtis 

1. Dėl mokyklos ir ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus paruošimo 2016– 

2017 m.m. 

2. Dėl mokinių nemokamo maitinimo, 

socialinės paramos, mokinių 

pavėžėjimo organizavimo. 

3. Standartizuotų testų, tyrimų išvadų 

pristatymas. 

4. Pamokos struktūros tobulinimas, 

efektyviai naudojant modernias 

ugdymo priemones, metodus. 

5. Dėl mokyklos veiklos plano 

koregavimo  (2016–2017 m.m. 

veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai). 

Direktoriaus 

pavad. ūkio 

reikalams 

Direktorius 

 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui  

Direktoriaus 

pav.ugdymui  

 

Direktorius 

Darbuotojai 

 

 

Soc. pedagogas, klasių 

auklėtojai 

 

Dalykų mokytojai 

 

Darbo grupė 

 

 

Darbo grupė 

2016 m. 

rugsėjis 

1. Veiklos planų, programų 2016– 

2017 m.m. aptarimas ir derinimas. 

2. Dėl budėjimo mokykloje. 

 

3. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų 

dalykų, neformaliojo ugdymo, 

modulių programų derinimas. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui  

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai, specialistai 

Mokytojai  

 

 

Mokytojai 

 

2016 m. 

spalis-

lapkritis 

1. 1, 5, 11 klasių mokinių adaptacija. 

 

2. Dėl mokymosi sėkmingumo ir 

lankomumo (signaliniai trimestrai, 

pusmečiai) 

3. Dėl pasiruošimo mokyklos ir 

šeimos dienai. 

 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius 

 

Direktorius 

 

Klasių auklėtojai, 

psichologė, soc.pedagogė 

 

Darbo grupė 

 

Direktoriaus pav.ugdymui 

2016 m. 

gruodis 

1. Dėl pasiruošimo šventei 

„Belaukiant šv. Kalėdų“. 

2. Dėl dalyvavimo projekte 

„Sveikatiada“ 

3. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktoriaus 

pav.ugdymui 

Direktorius 

Klasių auklėtojai 

 

Darbo grupė   

 

Darbo grupė 
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                    6. Ugdomojo proceso priežiūra 

 
          Veiklos stebėsenos tikslas – skatinti ugdymo proceso ir kaitos pokyčius, siekiant inicijuoti 

pokyčius ugdymo(si) kokybei gerinti (analizė, įvertinimas). 

         Uždaviniai: 

 Skatinti iniciatyvas, inovatyvių metodų panaudojimą, pažangias ugdymo proceso 

organizavimo formas ir gerąją patirtį; 

 Diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą; 

 Teikti reikiamą ir efektyvią pagalbą mokytojui. 

 

Data 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdytojai 

2016 m. 

rugsėjis -spalis 

1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacija, mokinių 

vertinimas. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2016 m. 

lapkritis 

11 klasės mokinių adaptacija. Pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai, klasės 

auklėtojas, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Per mokslo 

metus  

Pamokos vadybos tobulinimas: 

- planavimas ir organizavimas; 

- uždavinių kėlimas, formula-

vimas ir įgyvendinimas; 

- uždavinių, turinio, metodų ir 

mokymo priemonių dermė; 

- ugdymo proceso 

individualizavimas kiekvieno 

mokinio pasiekimų gerinimui. 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

2016 m. sausis, 

kovas, birželis, 

spalis 

Elektroninio dienyno pildymo 

kontrolės analizė. 

Mokinių asmens bylų 

tvarkymo patikra. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai, būrelių vadovai 

Per mokslo 

metus 

Pamokų stebėjimas pagal 

poreikį. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Mokytojo vaidmuo pamokoje 

(mokinių kompetencijos 

mokėjimo mokytis, 

kūrybiškumo ugdymas, 

savarankiško darbo įgūdžių 

tobulinimas) 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai  

2016 m.  

rugsėjis-

gruodis 

Pamokos organizavimas 

siekiant mokinio pasiekimų ir 

pažangos gerinimo. 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

2016 m. 

balandis,  

gruodis  

Klasių auklėtojų darbo su 

mokinių tėvais būdai ir formos 

bei jų efektyvumas. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Klasių auklėtojai 
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                     7. Kvalifikacijos  tobulinimo programa 

 

         Kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – ugdymo(si) proceso tobulinimas.  

         Tikslas – siekiant mokymo(si) kokybės ir kiekvieno mokinio pasiekimų pažangos, tobulinti 

kvalifikaciją pamokos vadybos tobulinimo srityje. 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimas Laikas Dalyviai Atsakingi 

1. Dalyvavimas paprojekčio „Anykščių 

rajono švietimo įstaigų darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas ir viešųjų 

paslaugų gebėjimų stiprinimas“ 

veikloje. 

Pagal  

AŠC 

planą-

grafiką 

 

Dalykų mokytojai, 

ikimokyklinės 

ugdymogrupės 

auklėtojos, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokyklos vadovai 

Pavaduotojas 

ugdymui 

2. Padėti mokytojams įgyti 

kompetencijų, ugdant mokinių 

kūrybiškumą, mokymosi motyvaciją, 

lyderystę. 

Mokytojų individualus kvalifikacijos 

tobulinimas pamokos vadybos 

tobulinimo srityje. 

Pagal  

UPC, 

AŠC 

planus-

grafikus 

Mokyklos vadovai, 

klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

3. Organizuoti seminarus mokytojams 

pedagoginės pagalbos taikymo įvairių 

poreikių mokiniams, profesinio 

informavimo ir kokybiško 

bendradarbiavimo klausimais. 

Ilgalaikiai patyčių prevencinės 

programos „Olweus“ mokymai. 

Pagal  

UPC, 

AŠC 

planus-

grafikus 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai,  

ikimokyklinės 

ugdymo  grupės 

auklėtojos, pagalbos 

mokiniui spec., 

m-klos bendruom. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

4. Dalyvavimas projekto „Ugdymo 

modelio „Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ veikloje 

Pagal 

grafiką 

Administracija, 

mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

Direktorius  

 

5. Mokymai mokytojams: 

- seminaras mokykloje „Efektyvus 

pamokos planavimas“; 

- interaktyvių mokymo priemonių bei 

inovatyvių mokymo(si) metodų 

taikymas pamokoje; 

- mokinių lyderystės, kūrybiškumo 

ugdymas – svarbus sėkmingų 

pamokų veiksnys; 

- vertinimas, įsivertinimas pamokoje. 

Pagal 

grafiką 

Dalykų mokytojai, 

būrelių vadovai, 

ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

auklėtojos, pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Direktorius  
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                     8. Mokyklos tradiciniai renginiai, parodos 

 

         Tikslas  - plėtoti mokyklos kultūrą, gerinti įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas. 

         Uždaviniai: 

1. organizuoti mokyklos bendruomenės kultūrinį gyvenimą, sudaryti sąlygas skleistis 

naujovėms, kūrybinėms idėjoms; 

2. skatinti pilietines iniciatyvas, lyderystę, kūrybiškumą, tobulinti tarpusavio pagalba grįstus 

santykius; 

3. formuoti pozityvią seniūnijos gyventojų nuostatą mokyklos atžvilgiu. 

 

Renginys Data Atsakingi 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas 2016 m. sausio mėn. V.Baliuckienė, O.Buinevičienė 

Šv.Valentino diena 2016-02-14 Mokinių taryba 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas 

2016-02-16 Mokyklos taryba, 

D.Kastečkienė, S.Svirskas 

Pradinių klasių mokinių skaitovų 

konkursas 

2016 m. vasario mėn. Pradinio ugdymo mokytojos 

Abiturientų šimtadienis 2016 m. vasario mėn. V.Baliuckienė, 12 kl. mokiniai 

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk 

iš kiemo“ 

2016 m. vasario mėn. D.Čeberekaitė, 10 kl. mokiniai 

Kaziuko mugė 2016 m. kovo mėn. Pradinio ugdymo mokytojos 

Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai paminėti 

2016 m. kovo mėn. Klasių auklėtojai, 

D.Kastečkienė, M.Stankūnaitė, 

V.Zlatkus 

Meninio skaitymo konkursas, skirtas 

Knygnešio dienai 

2016-03-16 Lietuvių k. mokytojos 

Šokio diena 

Judėjimo savaitė 

2016-04-29 Klasių auklėtojos, šokio 

mokytojos, „Sveikatiados“ 

komanda  

„Sveikatiados“ renginiai Visus metus „Sveikatiados“ komanda 

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto 

prieš vaikus“ 

2016 m. gegužės mėn. Vaiko gerovės komisija 

Šventė „Tau, Mama“  2016-05-03 Pradinio ugdymo mokytojos, 

D.Kastečkienė 

Paskutinio abiturientų skambučio 

šventė  

2016 m. gegužės mėn. V.Kriaučiūnienė, 11 klasės 

mokiniai 

Neformaliojo ugdymo veiklos 

pristatymas – „Linksmybių mugė“ 

2016 m. gegužės mėn. Vaiko gerovės komisija, 

būrelių vadovai 

Vaikystės šventė 2016-06-01 Pradinio ugdymo mokytojos 

Brandos atestatų įteikimo šventė, 

abiturientų išleistuvių vakaras 

2016 m. liepos mėn. V.Baliuckienė, 12 kl. mokiniai 

Rugsėjo 1-osios šventė 2016-09-01 Pavaduotojas ugdymui 

Rudens puokščių paroda 2016 m. rugsėjis-spalis R.Tubienė, klasių auklėtojai, 

Mokinių taryba 

Mokytojo dienos minėjimas 2016-10-04 D.Kastečkienė, 12 kl. mokiniai, 

Mokinių taryba 

Vienuoliktokų krikštynos 2016 m. spalio mėn. V.Kriaučiūnienė, 12 kl. 

mokiniai 

Akcija „Tegu nelieka užmirštų kapų“ 2016 m. spalio mėn. Klasių auklėtojai, Mokyklos, 

Mokinių tarybos 
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AIDS dienos minėjimas 

Protų mūšis 

2016-12-01 Vaiko gerovės komisija 

Šv.Kalėdų ir Naujųjų metų šventės 2016 m. gruodžio mėn. Klasių auklėtojai, mokinių 

taryba 

Mokyklos ir šeimos diena 2016 m. lapkričio mėn. Mokyklos taryba, metodinė 

taryba, Direkcinė taryba 

 

 

 

 

                     9.  Resursai 

 

                     1. Intelektiniai resursai  

 

 

                     Mokyklos vadovas ir jo pavaduotojai 

 

 

 

Vadybinė kvalifikacinė kategorija Vadybinis stažas 

Direktorius II 26 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

III 7 

 

                     Pedagogų kvalifikacija 

 

Pedagogų 

skaičius 

Neates-

tuota 

Ates-

tuota  

                    Kvalifikacinė kategorija 

Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

34 4 30 - 15 14 1 

 

                     Specialistai 

 

 Pedagoginis  

stažas 

 

Kvalifikacinė kategorija 

Socialinis pedagogas 12 m. Vyr. socialinis pedagogas 

Logopedas 18 m. Vyr. logopedas 

Specialusis pedagogas 21 m. Spec. pedagogas 

Psichologas 9 m. IV kategorijos psichologas 
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                     Materialiniai resursai  2015 m. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Biudžeto lėšos 2015 m. MK lėšos 2015 m. 

UDC 

Ikimok. ugd. gr. 
Mokyklos  

Ikimokyklinė 

grupė 

   

 Mokyklos  
2015 2016 

tūkst. 

2015 2016 

tūkst. 

2015 2016 

tūkst. 

2015 2016 

tūkst. 

1. Darbo 

užmokestis 

18859 16,6  79619 91,1 5607 13 211686 173,2 

2. Soc. draudimo 

įmokos 

5843 5,2 24666 28,2 1738 4 65046 53,7 

3. Mitybai  3168 2,8       

4. Spaudiniai   145 0,2 204 0,4 3687 3,2 

5. Transporto 

išlaikymas 

  11087 11 30  548 0,5 

6. Kitos prekės 290 0,3 1700 1,7     

7. Kvalifikacijos 

kėlimas 

  154 0,2 47 0,1 1574 1,4 

8. Ryšių paslaugos 288 0,3 725 0,7 58 0,2 1053 0,9 

9. Komunalinės 

paslaugos 

4056 5 40998 51     

10. Kitos paslaugos 323 0,3 2500 3,4     

 Iš viso: 328,27 30,5 161594 187,5 7684 17,7 283594 232,9 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

PRITARTA 

Anykščių r. 

Kavarsko pagrindinės mokyklos- 

daugiafunkcio centro mokyklos 

tarybos 2015 m. gruodžio 31  d. 

posėdžio protokolu Nr.V19-6 

 

 


