
 

                    PATVIRTINTA 
                    Anykščių r. Kavarsko pagrindinės 

                                                                                                                mokyklos-daugiafunkcio centro 
                    direktoriaus 2018 sausio 3 d.   

                    įsakymu Nr. V2-1 

 
                                              
 

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-

DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 M. VEIKLOS PLANAS 
 

1. 2017 m. veiklos plano įgyvendinimas 

 

Veiklos prioritetas – ugdymo kokybė: mokinių pasiekimų gerinimas visose ugdymo pakopose. 
1 tikslas. Mokymo(si) kokybės gerinimas organizuojant kokybiškas pamokas. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Tobulinti pamokos vadybą, 

organizuojant suplanuotas, 

šiuolaikinę metodiką 

atitinkančias pamokas. 

 

1. Metodinėje taryboje įvyko diskusija prie apvalaus stalo 

„Kolega-kolegai“, kurios metu aptarti įsivertinimo būdai ir 

metodai.  

2. Pristatyta PUPP, 4 kl., 6 kl., 8 kl. NMPP, 2 kl. diagnostinių 

testų rezultatų  analizė mokytojų tarybos posėdyje. 

3. 4 klasėje vykdytų standartizuotų testų rezultatai rodo, kad visų 

testuojamų dalykų rodikliai, pagal surinktų vidutiniškai taškų 

dalį, yra aukštesni už visų skirtingų vietovių visų tipų mokyklų. 

Net 63 proc. mokinių matematikos pasiekė aukštesnįjį lygį (visi 

kiti – pagrindinį), o pasaulio pažinimo po 50 proc. (aukštesnįjį ir 

pagrindinį)  

4. 8 klasės mokinių skaitymo, rašymo testų vidutiniškai surinktų 

taškų dalis (proc.) yra didesnė už visų tipų mokyklų, išskyrus 

didmiesčių ir progimnazijų. Matematikos testo 8 klasės  mokinių 

vidutiniškai surinktų taškų skaičius yra žemesnis tik už 

didmiesčių, o 6 klasės – ir vidurinių/gimnazijų.  

5. Direkciniame pasitarime nutarta mokytojams priminti Geros 

mokyklos koncepciją ir remiantis ja,  tobulinti pamokos vadybą, 

organizuojant suplanuotas, šiuolaikinę metodiką atitinkančias 

pamokas. Visi mokytojai yra susipažinę su Geros mokyklos 

koncepcija. Mokytojai žino reikalavimus šiuolaikinei pamokai. 

6. Mokytojų taryboje pristatyta stebėtų pamokų analizė, 

nustatytos tobulintinos sritys bei priemonės tikslams pasiekti. 

7. Atliktas mokinių nuomonės tyrimas apie pamokų kokybę, 

tobulinimo galimybes. Rezultatai aptarti mokinių ir mokytojų 

tarybose. 

2. Įgyvendinti nuolatinę 

mokinių pažangos stebėseną.  

 

1. Sukurta individualios mokinių mokymosi pažangos fiksavimo 

tvarka metodinėje taryboje. 

2. Vyko mini konferencija metodinėje taryboje „Ugdymo 

individualizavimas ir diferencijavimas – kelias į mokymosi 

sėkmę“. 

3. Pamokų stebėsenos „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje“ ir rezultatų aptarimas mokytojų  tarybos  posėdyje. 

4. Sistemingas mokymosi pažangos aptarimas su mokiniais, jų 

tėvais, klasių vadovais bei mokytojais pokalbių, susirinkimų 
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metu.  

5. Mokymosi pokyčių lyginamoji analizė mokytojų tarybos 

posėdyje. 

2 tikslas. Kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas(is) teikiant metodinę pagalbą. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Organizuoti mokykloje 

mokytojų (specialistų) 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarus. 

1. Mokykloje visiems mokytojams buvo suorganizuoti du 

seminarai „Motyvacijos mokytis stiprinimo būdai“ ir „Mokinių 

individuali pažanga, vertinimas ir įsivertinimas“.  

2. Mokykloje kvalifikacinę kategoriją pasikėlė du mokytojai. 

3. Vykdoma pamokų stebėsena. Mokyklos vadovai vizitavo 55 

pamokas, stebėjo, ar mokytojai taiko inovatyvius metodus savo 

darbe.  

 

2. Plėtoti tarpusavio pagalba 

grįstus santykius, gerosios 

patirties sklaidą. 

 

1.Mokyklos mokytojai vedė (lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos) 8 atviras pamokas  rajono pedagogams, rajono 

mokyklų direktoriams ir pavaduotojams. 

2.Mokytojai vedė pamokas netradicinėse aplinkose: 

koridoriuose, mokyklos kieme, regioniniame parke, miesto ar 

mokyklos bibliotekose, seniūnijoje, prie atodangų, vyko į 

muziejus.  

3 tikslas. Tobulinti mokyklos-centro mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. 

Stiprinti tėvų ir mokyklos 

bendradarbiavimą. 

 

1.Psichologė tėvų susirinkime skaitė pranešimą apie vaikų teisių 

apsaugos pagrindų įstatymo papildymą, informavo apie 

pozityvios tėvystės kursus mūsų mokykloje, Anykščių Švietimo 

pagalbos tarnyboje. 

2.Mokyklos internetinė svetainė papildyta meniu punktu „Tėvų 

švietimas“. Joje atnaujinta aktuali informacija tėvams.  

3.Socialiniame tinkle „facebook“ sukurta mokyklos paskyra, kur 

nuolat skelbiama informacija apie mokyklos aktualijas. 

4.Mokytojų konsultacijų (tėvams ir mokiniams) grafikai 

paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje. 

5.Specialistų darbo laikas, nekontaktinės valandos, kurių metu 

gali ateiti pasikonsultuoti tėvai, paskelbti mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

6.Suorganizuotas renginys „Mokyklos garbė 2017“. 

7.Mokyklos pradinių klasių mokinių tėvai padėjo mokyklai, 

atliekant smulkų remontą: grindų dažymas. 

7.Mokyklos pradinių klasių mokinių tėvai vis aktyviau keliauja 

kartu su savo vaikais ir klasės auklėtojais į bendras išvykas. 

 

         Mokinių mokymosi rezultatai:  

 

     2015–2016 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 63 10 24 28 1 53,97 98,4 

5–10 94 3 15 76 - 19,15 100 

1–10 157 13 39 104 1 33,12 99,36 

 

    



 3 

 2016–2017 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 57 4 22 30 1 45,61 98,25 

5–10 88 3 18 66 2 23,86 97,73 

1–10 145 7 40 96 3 32,41 97,93 

 

         Visų dalykų mokytojai analizavo savo mokomojo dalyko mokinių rezultatus, aptarė veiklas, 

konsultacijų būtinumą ar kitą pagalbą individualiai su mokiniu,  tėvais, rezultatus pristatė dalykų 

metodinėse grupėse.  Stengėmės, kad būtų laiku sprendžiamos  mokinių pažangumo ir ypač  

lankomumo problemos, trimestrų  rezultatai aptariami klasių trišaliuose susirinkimuose, 

individualiai. 

          Mokiniai ir juos mokę mokytojai, pasiekę geriausių rezultatų mokyklos ir rajono 

konkursuose, olimpiadose, varžybose buvo apdovanoti padėkos raštais, specialiais prizais (dovanų 

kuponais knygoms ar sveikatinimo procedūroms), medaliais „Mokyklos Garbė 2017“ 

         Mokyklos  4, 6 ir 8  klasių mokiniai dalyvavo NEC organizuojamuose NMPP: standartizuotų 

testų, o 2 klasės – diagnostinių testų, 10 klasės – užsienio kalbų pasiekimų lygio testų, 8-10 klasių - 

matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse.  Rezultatai buvo analizuojami  individualiai 

(mokiniai gavo individualias ataskaitas), taip pat gauta iš NEC (mokyklos, kiekvienos klasės 

apibendrinta) lyginamoji analizė, aptarta metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posėdyje. Mokinių 

tėvai turėjo galimybių kartu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais individualiai išanalizuoti savo 

vaikų pasiekimus. 

 

     Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra (PUPP 2017):  

 
Dalykas/ 

Įvertinimas  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 

(proc.) 
0 0 1 

12,5 

0 

 

2 

25,0 

4 

50,0 

1 

12,5 

0 0 0 

Matematika 

(proc.) 
0 0 1 

12,5 

4 

50,0 

2 

25,0 

0 0 0 1 

12,5 

0 

 

         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 

 Rajoninė istorijos 

olimpiada 

Aigaudas Ražinskas, 6 kl. III V.Baliuckienė 

 Mokinių raštingumo 

konkursas „Mažasis 

diktantas“ 

Ineta Lisauskaitė, 4 kl. II M.Vaškevičienė 
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada  Mokinys, klasė Vieta Ruošęs mokytojas 

 3-4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

Kristupas Kasparas, 4 kl. 

Elvijus Kisielius, 3 kl. 

Deividas Kazlauskas, 3 kl. 

I 

II 

M.Vaškevičienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

 Rajoninis meninio 

skaitymo konkursas 

Fausta Bagočiūnaitė, 5 kl. II L.Baronienė 

 2017 m. nacionalinio 

matematinio ir 

gamtamokslinio 

raštingumo konkursas 

Martyna Maldžiūtė, 10 kl. 

Augustė Simanonytė, 9 kl. 

Dovilas Strolia, 8 kl. 

I 

I 

I 

L.Mikalauskienė 

R.Tubienė 

R.Jurelienė 

 2016 m. nacionalinio 

matematinio ir 

gamtamokslinio 

raštingumo konkursas 

Lina Molytė, 9 kl. 

Adrija Džiugaitė, 8 kl.  

I 

I 

L.Mikalauskienė 

R.Tubienė 

 Šalies edukacinis 

konkursas „Olympis 

2017“  pavasario sesija 

Dovilas Strolia, 7 kl. 

 

Elvijus Kisielius, 3 kl. 

 

 

 

Aleksandra Kriaunaitytė, 

3 kl. 

Titas Trafimovas, 3 kl. 

Titas Tyla, 3 kl. 

 

 

 

Deividas Kazlaukas, 3 kl. 

 

Ugnius Imbrasas, 3 kl. 

 

Urtė Tidikytė, 3 kl. 

 

Ignas Repečka, 8 kl. 

II l. dipl. 

III l. dipl. 

I l. dipl. 

I l. dipl. 

I l. dipl. 

II l. dipl. 

II l. dipl. 

 

III l. dipl. 

I l. dipl. 

I l. dipl. 

II l. dipl. 

III l. dipl 

II l. dipl. 

III l. dipl 

II l. dipl. 

III l. dipl 

I l. dipl. 

II l. dipl. 

II l. dipl. 

L.Bilotienė 

R.Jurelienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

L.Bilotienė 

 Šalies edukacinis 

konkursas „Olympis 

2017“  rudens sesija 

Urtė Tidikytė, 4 kl. 

 

Ugnas Repečka, 4 kl. 

Titas Tyla, 4 kl. 

 

 

Elvijus Kisielius, 4 kl. 

 

 

 

Urtė Tidikytė, 4 kl. 

 

Deividas Kazlauskas, 4 kl. 

Ineta Lisauskaitė, 5 kl. 

Kasparas Kristupas, 5 kl. 

 

 

II l. dipl. 

I l. dipl. 

I l. dipl. 

I l. dipl, 

II l. dipl. 

I l. dipl. 

I l. dipl. 

II l. dipl. 

II l. dipl. 

II l. dipl. 

II l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

I l. dipl. 

II l. dipl. 

II l. dipl 

III l. dipl 

R.Šukienė 

J.Sereičikienė 

L.Bilotienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

J.Sereičikienė 

L.Baronienė 

L.Baronienė 

R.Šukienė 

L.Baronienė 

V.Žemaitytė 
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Eil. 

Nr. 

Olimpiada  Mokinys, klasė Vieta Ruošęs mokytojas 

 

Solveiga Valujūtė, 5 kl. 

Rugilė Sargūnaitė, 6 kl. 

 

Rusnė Juraitė, 5 kl. 

Adrijus Juras, 5 kl. 

Igor-Macej Stefanski-

Blažys, 6 kl. 

Julita Ivanauskaitė, 5 kl. 

Ernestas Didas, 4 kl. 

II l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

III l. dipl. 

II l. dipl. 

III l. dipl. 

I.Stasiukaitienė 

L.Baronienė 

L.Baronienė 

R.Jurelienė 

V.Žemaitytė 

V.Žemaitytė 

L.Mikalauskienė 

V.Baliuckienė 

I.Stasiukaitienė 

J.Sereičikienė 

 Rajoninis rusų kalbos 

meninio skaitymo 

konkursas 7-8 kl. 

Viltė Klevinskaitė, 8 kl. III I.Bilotienė 

 Rajoninis rusų kalbos 

meninio skaitymo 

konkursas 5-6 kl. 

Luka Jakučionytė, 6 kl. I I.Bilotienė 

 

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

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

pažintinė ekskursija.  

Dalyvavimas projektinėje veikloje 

 
Eil.Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai  

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

ajai dienai 

Mokyklos bendruomenė 

2. Projektas „Naktis mokykloje“ 7–10 klasių mokiniai 

3. Vasario 16-oios šventė Kavarsko kultūros namuose Mokyklos bendruomenė, 

Kavarsko kultūros namų 

darbuotojai 

4. Tradicinė Kaziuko mugė 1–10 klasių mokiniai, rajono 

mokyklos,  ikimokyklinės 

grupės, seniūnijos bendruomenė 

5. Projektas „50 mokyklų“ 8-10 klasių mokiniai, Kavarsko 

miesto biblioteka 

6. Projektas „Knygnešio diena“ 5–10 klasių mokiniai 

7. Patyčių programa „OPKUS“ Visa mokyklos bendruomenė 

8.  Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų 

priemonėmis 

1-4 klasių mokiniai 

9. Projektas-akcija „Darom 2016“ 5–10 klasių mokiniai 

10.  Paroda „Dėdės rudenėlio gėrybės“  Priešmokykl. ugd. gr.  

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

dienai 

Ikimokykl.\priešmokykl. udg., 

1–5 klasių mokiniai 

12. Projektas-raiškiojo skaitymo konkursas  1–4 klasių mokiniai 

13. Vaikystės šventė 1–4 klasių mokiniai 

14. Paskutinio skambučio šventė 10 kl. mokiniai, mokytojai, tėvai 

15. Sporto ir turizmo diena 5–10 klasių mokiniai 

16. Projektas  „Tyrėjų naktis“ Molėtų observatorijoje 8–10 klasių mokiniai 

17. Projektas „Diena be vadovėlio“ 1–10 klasių mokiniai 
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Eil.Nr. Projekto pavadinimas Dalyviai  

18. Rudens puokščių paroda „ Tau, mokytojau“ 1–10 klasių mokiniai 

19. Mokinių savivaldos diena 1–10 klasių mokiniai 

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

seniūnijoje) 

3 klasės mokiniai 

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

22. Socialinė akcija „Tegul nelieka užmirštų kapų“ 5–12 klasių mokiniai 

23. Projektas „Kalėdinis atvirukas“ 1–10 klasių mokiniai 

24. Akcija „Kalėdinis atvirukas į kiekvienus namus“ 8–10 klasių mokiniai 

25. „Sveikatiados“ projekto veiklos ( konkursai, testai, 

sveiki pusryčiai) 

1–10 klasių mokiniai 

26.  Edukacinis projektas Nacionaliniame saugomų teritorijų 

centre 

6–10 klasių mokiniai 

27. Edukacinis projektas-viktorina Žemės dienai paminėti 6–10 klasių mokiniams 

28. Socialinis projektas „Dalinkimės šv. Kalėdų 

džiaugsmu“ 

 

1–10 klasių mokiniai 

          

Buvo įgyvendintas Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų 

žaidimo aikštelės įengimo projektas (įsigytos supynės, karuselė, suoliukai).    

Mokykla yra Kavarsko miesto švietimo ir kultūros židinys,  mokyklos bendruomenė vykdė 

projektus kartu su kultūros namais, seniūnija, biblioteka ir kt. 

       

2. Mokyklos veiklos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės 

 

Stiprybės 
 

Silpnybės 

 

1. Aukšta mokytojų ir specialistų 

kvalifikacija.  

2. Mokytojams ir kitiems pedagoginiams 

darbuotojams sudaromo sąlygos 

savišvietai ir kvalifikacijos kėlimui. 

3. Kvalifikuota specialistų pagalba 

mokiniui. 

4. Tradicijų puoselėjimas. 

5. Dėmesys kiekvienam mokiniui, 

orientavimasis į mokinių poreikius. 

6. Geras mikroklimatas. 

1. Tėvų pasyvumas, sprendžiant auklėjimo 

bei mokymosi klausimus. 

2. Mokymasis ne mokykloje. 

3. Nėra poilsio zonos mokiniams. 

4. Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių, 

įrankių trūkumas. 

5. Virtualių aplinkų naudojimas ugdymo(si) 

procese. 

6. Pasidalytosios lyderystės formavimas. 

7. Mokytojų bendradarbiavimas. 

 

Galimybės 
 

Grėsmės 

1. Mokyklos materialinės bazės 

gerinimas, rašant projektus, tinkamai 

paskirstant lėšas, skatinant didesnį 2 

proc. GPM gavimą, ieškant rėmėjų. 

2. Mokyklos edukacinių erdvių kūrimas ir 

panaudojimas ugdymo įvairovei. 

3. Poilsio zonų mokiniams sukūrimas. 

4. Virtualių aplinkų diegimas į 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

2. Didėja socialiai apleistų vaikų skaičius. 

3. Dalies mokinių ir jų tėvų pasyvumas, 

siekiant kokybės ugdymo(si) procese. 

4. Mokytojų lyderystės įgūdžių stoka. 

5. Neestetiška dalis mokyklos kiemo 

(duobėta, ištrupėjusi danga). 
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ugdymo(si) procesą. 

5. Mokyklos ir mokinių tėvų 

bendradarbiavimo stiprinimas. 

 

3. Mokyklos veiklos prioritetas, tikslai, uždaviniai 2018 m. 

Veiklos prioritetas – ugdymo kokybė: mokinių pasiekimų gerinimas visose ugdymo 

pakopose. 

 

1 tikslas. Siekti kokybiško ugdymo(si) plėtojant mokinių formaliojo švietimo galimybes 

Uždaviniai:  

1. Virtualių aplinkų naudojimas ugdymo(si) procese. 

2. Puoselėti mokymosi „be sienų“ nuostatas. 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

1.1.Skatinti mokytojų 

kompetencijų tobulėjimą 

virtualių aplinkų panaudojimo 

ugdymo(si) procese srityje. 

1.2. Virtualių mokymosi 

aplinkų ir mokymo priemonių 

metodinėse grupėse 

pristatymas. 

1.3. Organizuoti mokytojams 

mokymus. 

1.4. Mokytojai naudos 

virtualias aplinkas ugdymo 

procese. 

1.5. Sukurti duomenų banką 

apie virtualios aplinkos 

panaudojimą. 

1.6. Atvirų pamokų naudojant 

virtualias aplinkas vedimas.  

 

Metodinėse grupėse atliktas pristatymas 

„Virtualios mokymosi aplinkos ir ugdymo 

priemonės“.(pristatymas iš „Ugdymo sodų“). 

Mokyklos informacinių technologijų mokytojai 

parengia 10 trumpų mokymų mokyklos 

mokytojams. Ne mažiau 30 proc. mokytojų 

naudos virtualias aplinkas ugdymui(si). 

Kiekvienas mokytojas parašo bent po 1 

metodinį, informacinį straipsnį į mokyklos 

internetinę svetainę, skleisdamas gerąją patirtį 

apie netradicinių erdvių panaudojimą, 

viešindamas mokinių, mokyklos veiklą. 

Mokykloje sukauptas duomenų bankas apie 

virtualių aplinkų naudojimo galimybes. 

Kiekviena metodinė grupė veda bent po 5 

atviras pamokas. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės 

 

2.1. Išradingai pritaikyti 

mokyklos teritoriją 

mokymui(si). 

2.2. Organizuoti pamokas ne 

mokykloje: gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse, valdžios 

institucijose ir kt. 

2.3. Organizuoti pažinimu 

grįstą mokymąsi.  

2.4. Kviesti vesti pamokas 

tėvus ir kitus asmenis. 

2.5. Pasidalinti gerąją 

patirtimi apie ugdymą 

Bent kartą per metus mokytojai pamokas 

organizuoja ne mokykloje, išradingai taiko 

mokyklos teritoriją ugdymui. Organizuojamas 

ugdymas, pagrįstas pažinimu, tyrinėjimu. Na 

mažiau kaip 10 proc. gamtos pamokų tiriamoji 

veikla bus vykdoma gamtoje ir laboratorijose,   

Kiekvienas mokytojas veda 2 pamokas 

netradicinėse erdvėse. Mokinių tėvai įtraukiami 

į ugdymo procesą. Dalis tėvų veda pamokas, 

renginius. Visi mokytojai yra įgiję IKT 

kompetencijas. Mokytojai tęsia ugdymą 

aktyviai bendradarbiaudami internetinėje 

erdvėje. Mokyklos internetinė svetainė 

Administracija,  

Mokyklos taryba, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės,  

mokinių taryba 
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netradicinėje erdvėje. informatyvi, nuolat atnaujinama. Elektroninis 

dienynas efektyviai panaudojimas bendravimui 

ir bendradarbiavimui. Kiekvienas mokytojas 

parašo bent po 1 metodinį, informacinį straipsnį 

į mokyklos internetinę svetainę, skleisdamas 

gerąją patirtį apie netradicinių erdvių 

panaudojimą, viešindamas mokinių, mokyklos 

veiklą. 

 

 

2 tikslas. Kurti šiuolaikišką,  bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Atnaujinti IKT ir mokymo priemones.  

2. Kurti motyvuojančias ugdymo(si) erdves. 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

1.1. Aprūpinti dalykų 

kabinetus šiuolaikinėmis 

mokymosi priemonėmis. 

1.2. Visus kabinetus aprūpinti 

kompiuteriu, 

projektoriumi ir interneto 

ryšiu. 

1.3. Atnaujinti kompiuterių 

klasę. 

1.4. Įsigyti ugdymo procesui 

reikalingas priemones, 

vadovėlius. 

Visi kabinetai turi kompiuterį, projektorių, 

interneto ryšį. Įsigytos naujos mokomosios 

priemonės, vadovėliai. Nupirkta virtuali 

kompiuterių klasė. Pagal projektą „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologijų 

priemonėmis“ įsigytos gamtos mokslų, 

šiuolaikinių technologijų priemonėmis ir įranga. 

Nupirktos reikalingiausios priemonės 

technologijų kabinetams. Įsigyti nauji 

vadovėliai 

Administracija 

 

2.1. Įrengti naujas erdves 

mokinių aktyviam ir pasyviam 

poilsiui. 

2.2. Sukurti naujas mokinių 

kūrybinių erdvių eksponavimo 

erdves. 

2.3. Organizuoti mokinių 

darbų, piešinių parodas. 

2.4. Įrengti vietą, skirtą 

pasiekimams viešinti. 

Mokyklos tarybos narių iniciatyva bus sukurta 1 

ugdymo(si) erdvė. 4 klasės mokiniams bus 

pravestos 3 pasaulio pažinimo pamokos. 

Sukurti 1 erdvę pasyviam poilsiui. Sukurti 1 

naują kūrybinių darbų eksponavimo erdvę. 

Mokinių parodas atnaujinti kas du mėnesius. 

Parodose dalyvauja bent 60 proc. mokinių 

darbai. 

Administracija,  

metodinė taryba,  

mokinių taryba 
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4. Mokytojų tarybos posėdžiai 

 

Laikas Tema Atsakingas 

2018 m. 

Sausis 

1.2018 m. mokyklos veiklos plano tvirtinimas (prioritetas, 

tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės). 

2. 2018-2020 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos programos tvirtinimas. 

3. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

4. Strateginio plano 2015-2017 m. tikslų įgyvendinimas. 

Direktorius, darbo 

grupė 

2018 m. 

vasaris 

1.Išorinio audito rezultatų analizės ir išvadų nagrinėjimas.  

2. 2018-2020 m. strateginio plano tikslų, uždavinių 

priemonių formulavimas, remiantis išorinio audito, plačiojo 

mokyklos įsivertinimo duomenimis ir išvadomis. 

3.Specialiųjų poreikių mokinių mokymas ir mokymasis. 

Direktorius 

Strateginio plano 

rengimo darbo grupė, 

spec.pedagogė 

2018 m. 

kovas 

1.Mokytojų kompetencijų tobulinimas virtualių aplinkų 

panaudojimo ugdymo(si) procese srityje. 

2.Dėl 1–10 klasių mokinių antrojo trimestrų pasiekimų ir 

pažangos. 

3. Ugdymo(si) pritaikymas individualiems mokinių 

galimybėms ir poreikiams, siekiant kiekvieno mokinio 

ugdymo(si) rezultatų pažangos.  

4. Motyvuojančių mokymo(si) aplinkų kūrimas ir efektyvus 

panaudojimas. 

Mokyklos 

administracija, 1–10 kl. 

auklėtojai 

2018 m. 

Gegužė 

1.Dėl „Mokyklos garbė 2018“ apdovanojimų. 

2. Bendruomenė kaip besimokanti organizacija: mokymasis 

su kitais ir iš kitų, sutelktumas, refleksyvumas. 

3. Mokinių mokymo(si) motyvacijos stiprinimo priemonės. 

Mokyklos 

administracija, 

metodinė taryba, klasių 

auklėtojai 

2018 m. 

Birželis 

1. Dėl 1–10 klasių mokinių mokslo metų pasiekimų 

aptarimo. 

2. Dėl 2017–2018 m. m. ugdymo planų projektų. 

3. Mokyklos įsivertinimo išvadų pristatymas. 

Mokyklos 

administracija, 

Darbo grupė 

2018 m. 

Rugpjūtis  

1. NMPP testų 2,4,6,8 klasėse rezultatų analizės pristatymas. 

2. PUPP rezultatų analizės pristatymas. 

3.  Dėl 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo. 

4. Pamokos planavimas ir organizavimas efektyviai 

naudojant virtualias aplinkas, netradicines aplinkas. 

Mokyklos 

administracija 

Gruodis 1. 1, 5 klasių ir naujų mokinių adaptacija. 

2. I trimestro rezultatų analizė. 

2. Strateginio plano 2018-2020 m. tikslų įgyvendinimas. 

Mokyklos 

administracija, 

psichologė, 

Darbo grupė 
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5. Direkcinės tarybos posėdžiai 

 

Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

2018 m. 

sausis 

1.Mokyklos metodinių grupių darbo veiklos įsivertinimas, 

veiklos ataskaitos ir planavimas. 

2.Dėl elektroninio dienyno pildymo. 

2. Dėl signalinių trimestrų. 

Mokyklos 

administracija, 

metodinė taryba, klasių 

auklėtojai 

2018 m. 

vasaris 

1. Dėl švenčių organizavimo (Vasario 16-toji, 12-tokų 

šimtadienis). 

2. Atvirų pamokų aptarimas. 

3. Dėl uniformų dėvėjimo. 

4. Dėl UDC veiklos. 

5. Dėl 7 klasės auklėtojo. 

Mokyklos 

administracija, klasių 

auklėtojai, UDC 

darbuotojai 

2018 m. 

kovas  

1.Dėl IKT, virtualių aplinkų naudojimo ugdymo procese. 

2.Dėl neformalaus ugdymo lankomumo, užsiėmimų kokybės, 

el. dienyno pildymo. 

3.Dėl bibliotekos laiko, teikiamų paslaugų, organizuojamų 

renginių. 

Mokyklos 

administracija, 

soc. pedagogė, 

mokyklos 

bibliotekininkė 

2018 m. 

balandis 

1. Dėl vadovėlių, mokymo priemonių poreikio  

2018–201- m. m. 

2. Dėl bendradarbiavimo su tėvais būdų, gerinant mokinių 

mokymąsi ir lankomumą. 

3. Pamokos tobulinimas, efektyviai naudojant IKT. 

Mokyklos 

administracija, 

metodinė taryba, 

biblioteka, klasių 

auklėtojai 

2018 m. 

gegužė 

1.Dėl 2, 4, 6, 8 kl. NMPP testų  ir tyrimų rezultatų. 

2.Dėl vaikų ugdymo ikimokyklinėje grupėje. 

3. Dėl vaikų pasiekimų priešmokyklinėje grupėje. 

4. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

5. Dėl metodinės tarybos tyrimo rezultatų. 

Mokykloas 

administracija,  klasių 

auklėtojos, auklėtojos, 

metodinė taryba 

2018 m. 

birželis 

1. Dėl neformaliojo ugdymo būrelių veiklos pristatymo. 

2.Dėl mokyklos paruošimo naujiems mokslo metams. 

3. Dėl darbo krūvio pasiskirstymo 2018–2019 m. m. 

 

Mokyklos 

administracija, 

neformaliojo ugdymo 

vadovai, mokyklos 

taryba. 

2018 m. 

rugpjūtis 

 1.Dėl mokinių nemokamo maitinimo, socialinės paramos, 

mokinių pavėžėjimo organizavimo. 

2.Dėl mokyklos veiklos plano koregavimo. 

3.Dėl pamokos kokybės tobulinimo, siekiant kiekvieno 

mokinio individualios pažangos. 

4.Dėl NMPP, testų, PUPP rezultatų analizės. 

Mokyklos 

administracija, 

soc.pedagogė , 

mokyklos taryba, 

specialistai, 

metodinė taryba 

2018 m. 

rugsėjis 

1. Dėl mokinių sveikatos patikros. 

2. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo 

ugdymo, modulių programų derinimas. 

3.Dėl budėjimo mokykloje. 

 

Mokyklos 

administracija,  

med.seselė 

2018 m. 

spalis  

Dėl PUG, 1 ir 5  klasių ir naujų mokinių adaptacijos. Mokyklos 

administracija, 

psichologė 

2018 m. 

lapkritis 

Dėl mokymosi sėkmingumo ir lankomumo (signaliniai 

trimestrai, pusmečiai). 

 

 

 

Mokyklos 

administracija 
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Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

2018 m. 

gruodis 

1.Dėl pasiruošimo šventei „Belaukiant šv. Kalėdų“. 

2.Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

 

Mokyklos 

administracija, 

metodinė taryba 

(įsivertinimo grupė) 

 

 

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. 

 

Kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas(is) teikiant metodinę pagalbą 

 

Data 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

2017 m. 

rugsėjis–spalis 

1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija, 

mokinių vertinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per mokslo 

metus  

Pamokos vadybos tobulinimas: 

- planavimas ir organizavimas; 

- uždavinių kėlimas, formulavimas ir įgyvendinimas; 

- uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių 

dermė; 

-šiuolaikinės pamokos principų taikymas; 

- ugdymo proceso individualizavimas kiekvieno 

mokinio pasiekimų gerinimui. 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

2018 m. sausis, 

kovas, birželis, 

spalis 

Elektroninio dienyno pildymo kontrolės analizė. 

Mokinių asmens bylų tvarkymo patikra. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per mokslo 

metus 

Pamokų stebėjimas pagal poreikį. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Per mokslo 

metus 

Virtualių aplinkų, netradicinių aplinkų taikymas 

ugdymo(si) procese.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 m.  

rugsėjis– 

gruodis 

Pamokos organizavimas siekiant mokinio pasiekimų ir 

pažangos gerinimo. 

 

 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 
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Per mokslo 

metus  

Netradicinių, motyvuojančių erdvių kūrimas ir 

efektyvus panaudojimas ugdymo(si) procese. 

Tėvų, alumnų kvietimas prisidėti prie ugdymo proceso: 

kviesti vesti pamokas, skaityti paskaitas, vesti 

renginius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

                    

7. Kvalifikacijos  tobulinimo programa 

 

         Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją.  

         Uždaviniai: 

1. siekiant ugdymo(si) kokybės ir kiekvieno mokinio pasiekimų pažangos, tobulinti 

kvalifikaciją virtualių, netradicinių aplinkų efektyvaus taikymo  srityje;  

2. skatinti dalykinį mokytojų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, žiniomis įgytomis 

seminaruose bei vedant atviras pamokas. 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimas Laikas Dalyviai Atsakingi 

1. Kryptingas dalykinės kvalifikacijos 

tobulinimas:  

1.1.virtualių mokymosi aplinkos ir jų 

taikymas; 

1.2.mokymasis ne mokykloje; 

1.3. netradicinių erdvių kūrimas ir 

efektyvus panaudojimas; 

1.4.Inovatyvių ugdymo(si) metodų ir 

veiklų taikymas siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos. 

Pagal 

kvalifikacijo

s tobulinimo 

institucijų 

planus 

 

Dalykų 

mokytojai, 

ikimokyklinės 

ugdymo grupės 

auklėtojos, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokyklos vadovai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. Klasių auklėtojų veiklos tobulinimas. 

Programos Olweus tęsimas. 

Visus metus Klasių auklėtojai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

psichologas 
3. Pagalbos mokinių organizavimas: 

pagalba specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams ir su jais 

dirbantiems mokytojams. 

Visus metus Soc. pedagogas, 

VGK nariai, 

mokytojai, 

psichologas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4. Profesinis bendravimas ir 

bendradarbiavimas, gerosios patirties 

sklaida: 

4.1. Dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose, 

4.2. Pranešimai metodinėse grupėse, 

grįžus iš kvalifikacijos kėlimo kursų, 

seminarų, konferencijų, 

4.3. Mokytojų gerosios patirties 

sklaida, vedant atviras pamokas. 

 

 

Pagal 

parengtą 

planą 

Mokytojai Metodinės 

grupės 
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Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimas Laikas Dalyviai Atsakingi 

5. Mokytojų savišvieta ir dalijimąsi 

patirtimi bendraujant su kolegomis. 

 

Nuolat Mokytojai Metodinė 

taryba 

 
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. skatinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą. 

 

Renginys Data Atsakingi 

Akcija „Atmintis gyva – nes liudija“ 2018 m. sausio 13 d. Klasių auklėtojai 

Literatūrinis montažas 

 „Sausio 13-osios laužai“ 

2018 m. sausio 13 d. O.Buinevičienė, L.Baronienė 

Renginys, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai (vasario 16 d.) 

2018 m. vasario 15 d. O.Buinevičienė, klasių 

auklėtojai 

Literatūrinė popietė „Su Lietuvos 

vardu širdy“ 

2018 m. sausio 30 d. O.Buinevičienė, L.Baronienė 

Pradinių klasių mokinių skaitovų 

konkursas 

2018 m. vasario mėn. Pradinio ugdymo mokytojos 

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk 

iš kiemo“ 

2018 m. vasario mėn. I.Bilotienė, 9 kl. mokiniai  

Šv. Valentino diena 2018 m. vasario 14 d.  

Šimtadienis 2018 m. kovo 2 d. O.Buinevičienė, III ir IV g. 

klasių auklėtojai 

Kaziuko mugė (rajoninis renginys) 2017 m. kovo mėn. N.Kvieskienė 

Renginys Lietuvos Nepriklausomybės 

aykūrimo dienai paminėti 

2018 m. kovo 11 d. Mokyklos bendruomenė 

Meninio skaitymo konkursas, skirtas 

Knygnešio dienai 

2018 m. kovo 16 d. Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojos 

Žemės diena. Lygiadienis 2018 m. kovo 20 d. R. Jurelienė 

Šokio diena 

Judėjimo savaitė 

2018. balandžio mėn. Klasių auklėtojos, šokio 

mokytojos  

„Sveikatiados“ renginiai Visus metus R. Jurelienė 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

diena 

2018 m. gegužės 7 d. Istorijos ir lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos 

Šventė „Tau, Mama“  2018 gegužės mėn. Priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo mokytojos 

Paskutinio skambučio šventė  2018  m. gegužės 25 

mėn. 

Administracija, III-IV g. klasių 

auklėtojos 
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Renginys Data Atsakingi 

Neformaliojo ugdymo veiklos 

pristatymas – „Linksmybių mugė“ 

2018 m. gegužės mėn. Neformaliojo ugdymo vadovai 

Vaikystės šventė 2018 m. birželio mėn. Pradinio ugdymo mokytojos 

Pagrindinio ugdymo išsilavinimo 

pažymėjimų įteikimo šventė 

2018 m. birželio mėn. Mokyklos administracija, 

pradinių klasių mokytojos 

Mokyklos garbė 2018 2018 m. birželio mėn. Administracija, O.Buinevičienė 

Brandos atestatų įteikimo šventė 2018 m. liepos mėn. Administracija 

Rugsėjo 1-osios šventė 2018 m. rugsėjo 1 d. Pavaduotojas ugdymui 

Rudens puokščių paroda 2018 m. rugsėjis–spalis Klasių auklėtojai, mokinių 

taryba 

Mokytojo dienos minėjimas 2018 m. spalio 5 d. D.Čeberekaitė,  mokinių taryba 

 

Savivaldos diena mokykloje. 2018 m. spalio mėn. D.Čeberekaitė,  mokinių taryba 

Sporto šventė 2018 m. spalio mėn. J.Sereičikienė 

Akcija „Tegu nelieka užmirštų kapų“ 2018 m. spalio mėn. Klasių auklėtojai, mokinių 

tarybos 

Tolerancijos diena 2018 m. lapkričio mėn. Klasių auklėtojai 

Sveikų pusrytėlių akcija 2018 m. lapkričio mėn. Klasių auklėtojai 

AIDS dienos minėjimas 

Protų mūšis 

2018 m. lapkričio mėn. Vaiko gerovės komisija, 

R. Jurelienė 

Meduolio diena 2018 m. gruodžio mėn. O.Buinevičienė, Kavarsko m. 

bendruomenė 

Adventinė susikaupimo popietė 

Kavarsko miesto bendruomenei 

2018 m. gruodžio mėn. Administracija, 

O. Buinevičiene, Kavarsko m. 

bendruomenė 

Kalėdiniai renginiai 2018 m. gruodžio mėn. Klasių auklėtojai, mokinių 

taryba 

 

9.  Resursai 

 

1. Intelektiniai resursai 

 

Mokyklos vadovas ir jo pavaduotojai 

 

 

 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinis 

stažas 

Direktorius - 1 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III 8 

 

Pedagogų kvalifikacija 

 

Pedagogų 

skaičius 

Neates-

tuota 

Ates-

tuota  

                    Kvalifikacinė kategorija 

Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

33 3 30 - 15 14 1 
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Specialistai 

 

 Pedagoginis  

stažas 

 

Kvalifikacinė kategorija 

Socialinis pedagogas 14 m. Neatestuota 

Logopedas 18 m. Vyr. logopedas 

Specialusis pedagogas 27 m. Vyr. spec. pedagogas 

Psichologas 10 m. IV kategorijos psichologas 

 

Materialiniai resursai  2017 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas             Biudžeto lėšos 2017 m.           MK lėšos 2017 m. 

UDC 

Ikimok. ugd. gr. 
     Mokyklos  

Ikimokyklinė 

grupė 

   

Mokyklos 

 

2016 

tūkst. 

2017 

tūkst. 

2016 

tūkst. 

2017 

tūkst. 

2016 

tūkst. 

2017 

tūkst. 

2016 

tūkst. 

2017 

tūkst. 

1. Darbo 

užmokestis 

16.6 15.2 91.1 95.8 13.0 18.6 207.8 179.6 

2. Soc. draudimo 

įmokos 

5.2 4.7 28.2 29.7 4.0 5.8 64.1 55.2 

3. Mitybai  2.4 2.0       

4. Spaudiniai   0.2  0.4 0.6 3.7 2.9 

5. Transporto 

išlaikymas 

  7.2 8.1   0.5 0.4 

6. Kitos prekės 0.7 0.5 5.8 6.4 0.2 0.1  12.0 

7. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

  0.2 0.2 0.1 0.2 1.2 1.5 

8. Ryšių paslaugos 0.3 0.3 0.7 0.7   0.6 0.5 

9. Komunalinės 

paslaugos 

4.4 4.2 38.1 38.6     

10. Kitos paslaugos 0.3 0.3 3.1 4.3     

 Iš viso: 29.9 27.2 174.6 183.8 17.7 25.3 277.9 252.1 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Anykščių r. 

Kavarsko pagrindinės mokyklos- 

daugiafunkcio centro mokyklos 

tarybos 2018 m. sausio 03 d. 

posėdžio protokolu Nr.V19-1 

 

 


