
 

 
                   PATVIRTINTA 

                      Anykščių r. Kavarsko pagrindinės 

                                                                                                                          mokyklos-daugiafunkcio centro 

                      direktoriaus 2020 m.  sausio 3  d.   

                      įsakymu Nr.V2-1 

 

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-

DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2020 M. VEIKLOS PLANAS 
 

1. 2019 m. veiklos plano įgyvendinimas 

 

Veiklos prioritetas – veiksmingo, kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų 

gerinimas visose ugdymo pakopose. 
1 tikslas. Taikyti ugdymo procese pažangą skatinančius ugdymo(si) būdus ir formas bei 

paveikų partnerišką bendradarbiavimą. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Tobulinti ugdymo procesą, 

taikant aktyviuosius ugdymo(si) 

būdus. 

 

1. 100 proc. mokytojų ilgalaikiuose planuose yra numatę 

mokomųjų dalykų integraciją. 

2. Keičiant pamokų tvarkaraštį, organizuojant netradicinio 

ugdymo dienas,  mokytojams buvo sudarytos sąlygos 

integruotų mokymosi veiklų įgyvendinimui.  

3. Kiekvienas mokytojas vidutiniškai per metus organizavo po 

3,2 integruotas pamokas.   

4. Atlikus mokinių apklausą, 87 proc. mokytis yra svarbu, 78 

proc. mano, kad mokykloje mokiniai yra skatinami 

bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems. 

5. 100 proc. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

tobulino profesinę kompetenciją seminaruose apie 

mokymo(si) formų ir būdų taikymą. 

6. Mini konferencijos „Mokome ir mokomės“ metu 8 mokytojai 

(iš kiekvienos metodinės grupės po 2) dalinosi gerąją 

patirtimi. 

7. 1–4 klasėse 30 proc. pasaulio pažinimo pamokoms skirto 

laiko per metus buvo skiriama praktinių gamtamokslinių 

gebėjimų ugdymui, t.y. gamtinėje aplinkoje, mokyklos 

įrengtoje laboratorijoje. 

8. 5–10 klasėse 30 proc. gamtos mokslo dalykui skirtų pamokų 

laiko per metus buvo skiriama tyrinėjimams, eksperimentams 

ir praktinių įgūdžių ugdymui. 

9. 100 proc. mokytojų ilgalaikiuose planuose yra nusimatę 

vykdyti ugdomąją veiklą kitose edukacinėse erdvėse. 124 

pamokos per metus organizuotos kitose erdvėse. 

10. Iš 80 stebėtų pamokų per mokslo metus 75 proc. pamokų 

buvo taikomi ugdymąsi skatinantys metodai: darbas grupėse,  

diskusija, praktinis tyrimas, protų mūšiai ir pan. 

11. Per mokslo metus parengtos 6 mokinių darbų ekspozicijos 

bei praktiniai darbai. 

12. Birželio mėn. buvo išanalizuoti diagnostinių testų rezultatai. 

Pagal juos nustatyta ugdymo proceso tobulinimo sritis – 

mokinių raštingumas. 

13. Pradinėse klasėse mokinių raštingumui gerinti skirtos 
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papildomos lietuvių kalbos pamokos (iš mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti ir mokymo(si) pagalbai teikti skirtų 

valandų). 

14. 1–10 klasėse mokinių raštingumui gerinti nutarta šiuos 

gebėjimus ugdyti per visų dalykų pamokas.  

15. 9 klasėje mokinių raštingumui gerinti skirta papildoma 

lietuvių kalbos ir literatūros pamoka.  

16. Kitos priemonės mokinių raštingumui gerinti detaliai 

aprašytos mokyklos ugdymo plane. 

17. Mokytojai, išanalizavę diagnostinius testus, nusistatė savo 

stipriąsias ir tobulintinas sritis, į kurias atsižvelgs, 

planuodami savo veiklas. 

2. Diferencijuoti, 

individualizuoti ir suasmeninti 

ugdymą(si) pagal individualius 

mokinio poreikius. 

 

1. 2018–2019 m. m. 1–10 klasių mokinių mokymosi 

pažangumas – 99,28 proc. (1 nepažangus mokinys). 

2. 90 proc. 1–10 klasių mokytojų pamokose numato skirtingas 

užduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams 

ir jų grupėms. 

3. 40 proc. stebėtų pamokų mokiniai dirbo poromis ar mažose 

grupėse bendradarbiaudami. 

4. 100 proc. stebėtų pamokų spec. poreikių mokiniams buvo 

pritaikytas ugdymo turinys, metodai ir veiklos. 

5. Visas mokykloje organizuotas atviras pamokas stebėjo 

administracija ir mokytojai. Stebėjimo metu buvo pildomi 

pamokų stebėjimo lapai. Po kiekvienos pamokos vyko 

aptarimai. 

6. Kiekvieno trimestro pabaigoje administracija ir metodinė 

taryba parengdavo stebėtų pamokų analizę, kurią pristatydavo 

per mokytojų tarybos posėdį. 

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

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1.Sudaryti saugias ugdymo(si) 

aplinkas. 

1. Dvidešimčiai mokyklos bendruomenės narių vyko socialinio ir 

emocinio ugdymo programos LIONS-QUEST „Laikas kartu“ 2 

dienų mokymai. 

2. Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. 0–4 klasių mokiniams 1 val. per 

savaitę organizuojami  socialinio ir emocinio ugdymo 

užsiėmimai, parengti pagal LIONS-QUEST „Laikas kartu“ 

programą. 

3. Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. 5–10 klasių mokiniams socialinių ir 

emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai vyksta klasių valandėlių 

metu. 

4. 100 proc. mokinių  dalyvauja socialinių ir emocinių įgūdžių 

programose ir įgyja naujų kompetencijų ir įgūdžių: savimonės, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, problemų sprendimo, 

nepasidavimo bendraamžių įtakai, dėkingumo šeimai. 

5. 4 mokytojų ir specialistų komanda vykdė projektą „Saugok ir 

gerbk mane“ ir  dalyvavo Seksualinės prievartos prevencijos 

mokykloje programos įgyvendinimo mokymuose. 

6. Penkioms (1–10 kl.) klasėms buvo organizuojamas 6 pamokų 

ciklas Seksualinės prievartos temomis. 

7. 2019 m. rugsėjo 27 d. per visuotinį tėvų susirinkimą buvo 

pristatyti projekto „Saugok ir gerbk mane“ rezultatai. 

8. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 



 3 

vartojimas“, „Gyvenimo įgūdžių“ programos buvo 

integruojamos į klasės valandėlės, neformalųjį ugdymą, 

trumpalaikius projektus ir akcijas.  

2. Kurti edukacines 

motyvuojančias ugdymo(si) 

erdves. 

 

1.Įrengtas mokyklos daržas: penkios pakeltos lysvės, skirtos 

priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams ir 1–4 klasių 

mokiniams. Pavasarį pasėtos daržovės, o rudenį nuimtas derlius 

ir surengta šventė „Daržovių puota“. 

2. Numatyta vieta ir sukurta patraukli forma – žvaigždė mokinių 

pasiekimams viešinti. 

 

         Mokinių mokymosi rezultatai:  

 

     2018–2019 m. m. mokinių pažangumas 

Klasės Mokinių 

sk. 

                                Mokosi Kokybinis  

pažangumas 

( proc.) 

Pažangumas 

(proc.) 10–9 

aukšt. l. 

10–6 

pagr. l. 

10–4 

pat. l. 

10–1 

nepat. l. 

1–4 46 5 14 27 0 41,3 100 

5–10 92 6 25 60 1 24,14 98,9 

1–10 138 11 39 87 1 36,23 99,28 

 

     2017–2018 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 55 4 17 34 0 38,18 100 

5–10 97 4 22 70 1 26,80 98,97 

1–10 152 8 39 104 1 30,92 99,34 

 

          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, mokytojų tarybos posėdžiuose.  Stengėmės, kad būtų laiku 

sprendžiamos  mokinių pažangumo ir ypač  lankomumo problemos, trimestrų  rezultatai aptariami 

klasių trišaliuose susitikimuose, individualiai. 

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

konkursuose, olimpiadose, varžybose buvo apdovanoti padėkos raštais, medaliais „Mokyklos Garbė 

2019“. 

  Mokyklos  2, 4, 6 klasių mokiniai dalyvavo NEC organizuojamuose  NMPP, 8 klasių 

mokiniai –  el.NMPP2019, 8–10 klasių mokiniai – nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurse, 10 klasių mokiniai laikė užsienio kalbų (anglų ir rusų) pasiekimų lygio 

nustatymo testą. 

         Rezultatai buvo analizuojami  individualiai (mokiniai gavo individualias ataskaitas), taip pat 

gauta iš NEC (mokyklos, kiekvienos klasės apibendrinta) lyginamoji analizė, aptarta metodinėse 
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grupėse, mokytojų tarybos posėdyje. Mokinių tėvai turėjo galimybių kartu su dalykų mokytojais, 

klasių auklėtojais individualiai išanalizuoti savo vaikų pasiekimus. 

      Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra (PUPP 2018):  

 
Dalykas/ 

Įvertinimas  
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matematika 

(proc.) 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

41,66 

2 

16,67 

2 

16,67 

0 2 

16,67 

1 

8,33 
Lietuvių k. 

(proc.) 
0 1 

8,33 

0 

 

2 

16,67 

3 

25,00 

0 

 

1 

8,33 

3 

25,00 

2 

16,67 

0 

 

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

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

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada  Mokinio inicialai, klasė Vieta Ruošusio mokytojo 

vardas, pa 

1. 57-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada 

(rajono etapas) 

K.P., 10  

A.S., 10 

3 

2 

Roma Bikelienė 

2. Rusų kalbos meninio 

skaitymo konkursas 5–12 

kl. 

L.J., 7 3 Irena Bilotienė 

3. Anykščių rajono 5–8 

klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

D.K., 5 

N.K., 5 

3 

3 

Vilma Kriaučiūnienė 

4. Dailyraščio konkursas 

„Daili plunksnelė“ 

V.K., 3 3 Nijolė Kvieskienė 

5. Anykščių r. bendrojo 

ugdymo mokyklų 5–8 

klasių matematikos 

olimpiada 

V.T., 6 

J.M., 6 

3 

3 

Nijolė Kvieskienė 

6. Rajono 5–7 klasių 

mokinių IT konkursas 

E.K., 5 2 Vilma Kriaučiūnienė 

7. Žemės diena 2019/ protų 

mūšis (6–8 kl.)  

7 kl. komanda 1 Rasa Jurelienė 

8.   „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(lietuvių k.) 

E.K., 5  1 Ona Buinevičienė 

9. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(matematika, 

informacinės 

technologijos) 

E.K., 5 

E.K., 5 

1 

1 

Vilma Kriaučiūnienė 

10.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

E.K., 5 1 Rasa Jurelienė 

11. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(lietuvių k.) 

R.P., 5 3 Ona Buinevičienė 
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12. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

R.P., 5 3 Rasa Jurelienė 

13.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(lietuvių k.) 

T.T., 5 1 Ona Buinevičienė 

14.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(matematika) 

T.T., 5 1 Vilma Kriaučiūnienė 

15. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

T.T., 5 1 Rasa Jurelienė 

16.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(istorija) 

T.T., 5 1 Ona Baliuckienė 

17. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(anglų k.) 

U.T., 5 3 Lijana Bilotienė 

18. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(lietuvių k.) 

U.T., 5 2 Ona Buinevičienė 

19.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(matematika, 

informacinės technolog.) 

U.T., 5 1 

1 

Vilma Kriaučiūnienė 

20. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

U.T., 5  1 Rasa Jurelienė 

21. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(anglų k.) 

K.K., 6  1 Lijana Bilotienė 

22. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(lietuvių k.) 

K.K., 6 2 Ledina Baronienė 

23.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(matematika, 

inform.tech.) 

K.K., 6 2 

2 

Vilma Kriaučiūnienė 

24. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

K.K., 6 3 Rasa Jurelienė 

25. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(geografija) 

K.K., 6 2 Lolita Mikoliūnienė 

26.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(istorija) 

K.K., 6  2 Vanda Baliuckienė 

27. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(anglų k.) 

N.K., 6 2 Lijana Bilotienė 
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28. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(matematika) 

N.K., 6 2 Vilma Kriaučiūnienė 

29.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

N.K., 6 2 Rasa Jurelienė 

30.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(anglų k.) 

R.J., 6 2 Lijana Bilotienė 

31.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(matematika) 

R.J., 6 2 Vilma Kriaučiūnienė 

32.  „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(biologija) 

R.J., 6 2 Rasa Jurelienė 

33. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(anglų k.) 

S.V., 6 3 Lijana Bilotienė 

34. „Olympis 2019 – 

Pavasario sesija“ 

(lietuvių k.) 

S.V., 6 2 Ledina Baronienė 

35.  Respublikinis mintino 

skaičiavimo konkursas 

„Matmintinis“ 

K.K., 6 

A.J., 6 

N.K., 6 

16 

17 

18 

Vilma Kriaučiūnienė 

36. IT konkursas „Bebras“ K.G., 1 1 Irma Stasiukaitienė 

37. IT konkursas „Bebras“ E.C., 1 2 Irma Stasiukaitienė 

38. IT konkursas „Bebras“ K.K., 1 3 Irma Stasiukaitienė 

39. IT konkursas „Bebras“ D.S., 9 1 Irma Stasiukaitienė 

40. Rajoninės matematikos 

varžytuvės 

6 klasės komanda 2 Vilma Kriaučiūnienė 

41. Tarptautinis konkursas 

„Kengūra“ respublikinis 

etapas 

K.K., 6 2 Vilma Kriaučiūnienė 

42. Tarptautinis konkursas 

„Kengūra“ respublikinis 

etapas 

J.I., 6 8 Vilma Kriaučiūnienė 

43. Rusų kalbos žinovų 

konkursas - viktorina 

K.K., 6 1 Irena Bilotienė 

44. Rusų kalbos žinovų 

konkursas – viktorina 

R.A., 8 3 Irena Bilotienė 

45. Rajono projektas „Diena 

be tabako“ rajono etapas 

T.A., 1 1 Marija Vaškevičienė 

46. Konkursas „Kengūra“ 

rajono etapas 

K.A., 2 1 Marija Vaškevičienė 

47. Konkursas „Kengūra“ 

rajono etapas 

I.K., 1 3 Janina Sereičikienė 

48. Skaitovų konkursas, 

skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai 

S.D., 1 1 Janina Sereičkienė 



 7 

49. Skaitovų konkursas, 

skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai 

K.K., 1 3 Janina Sereičikienė 

50. Rajono kvadrato varžybos 4 klasės komanda 3 Aldona Gribauskienė 

51. Skaitovų konkursas, 

skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai 

D.M., 4  1 Aldona Gribauskienė 

52. Futbolo turnyras, skirtas 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai pažymėti 

4 klasės komanda 1 Aldona Gribauskienė 

53.  Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų viktorina „Garsų ir 

žaidimų šalis“ 

Priešmokyklinės ugdymo 

grupės vaikų komanda 

3 Rita Vanagaitė 

         

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

dalyvavę mokyklos, rajono renginiuose apdovanoti mokyklos diplomais, padėkos raštais.  

Dalyvavimas projektinėje veikloje 

 
Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Dalyviai  

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

ajai dienai paminėti 

Mokyklos bendruomenė 

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

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

mokyklos,  ikimokyklinės 

grupės, seniūnijos bendruomenė 

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

5. Patyčių programa „OPKUS“, Lions Quest „Laikas 

kartu“ 

Visa mokyklos bendruomenė 

6.  Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų 

priemonėmis 

1–8 klasių mokiniai 

7. Projektas-akcija „Darom 2019“ 5–10 klasių mokiniai 

8.  Projektas „Kelionė į sveiko maisto šalį“  Priešmokykl. ugd. gr., 1–4 klasės  

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

dienai 

Ikimokykl.\priešmokykl. udg . 

gr., 1–5 klasių mokiniai 

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

11. Vaikystės šventė Priešmokykl.ugd. gr.,1–4 klasių 

mokiniai 

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

13. Vasaros stovykla-akcija „Švarinkime Šventosios upę – 

2019“ 

8–10 klasių mokiniai 

14. Edukacinė vasaros stovykla „Jaunųjų energetikų 

akademija“ 

9–10 klasių mokinių komanda 

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 

18. Mokinių savivaldos diena 1–10 klasių mokiniai 

19. Akcija „Atvira savivalda“ (atvirų durų diena Anykščių 

rajono savivaldybėje) 

9–10 klasės mokiniai 

20. Socialinė akcija „Tegul nelieka užmirštų kapų“ 5–10 klasių mokiniai 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Dalyviai  

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

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

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

sveiki pusryčiai) 

1–10 klasių mokiniai 

24. Socialinis projektas „Dalinkimės šv. Kalėdų 

džiaugsmu“ 

1–10 klasių mokiniai 

25. Informatika pradiniame ugdyme 1–4 klasių mokiniai 

 

          Buvo įrengta gamtos mokslų laboratorija pradinių klasių mokiniams, suremontuotos 

pailgintos mokymosi grupės patalpos ir sporto salė, įrengtas mokyklos daržas (penkios pakeltos 

lysvės) priešmokyklinės ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniams. 

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. Mokyklos svetingumas ir atvirumas, 

tradicijos, aplinkos jaukumas. 

2. Glaudus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais ir įvairiomis 

institucijomis. 

3. Mokiniams sudaromos tinkamos sąlygos 

jų saviraiškai: renginių, akcijų ir projektų 

gausa 

1. Dalies tėvų pasyvumas, sprendžiant 

auklėjimo bei mokymosi klausimus. 

2. Nepakankamas mokytojų 

bendradarbiavimas. 

 

Galimybės 
 

Grėsmės 

1. Ugdymo(si) proceso tobulinimas, 

siekiant ugdymo(si) suasmeninimo. 

2. Mokyklos materialinės bazės 

gerinimas, rašant projektus, tinkamai 

paskirstant lėšas, skatinant didesnį 2 

proc. GPM gavimą, ieškant rėmėjų. 

3. Mokytojų gerosios patirties sklaidos 

mokykloje, rajone, šalyje aktyvinimas. 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

2. Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus 

didėjimas. 

 

 

3. Mokyklos veiklos prioritetas, tikslai, uždaviniai 2020 m. 

Veiklos prioritetas – kokybiško ugdymo(si) proceso ir kiekvieno mokinio ūgties 

siekimas, plėtojant mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes. 

1 tikslas. Gerinti ugdymo proceso organizavimo kokybę. 

Uždaviniai:  

1.1. Tobulinti ugdymo procesą, taikant šiuolaikinius ugdymo(si) būdus. 
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1.2. Diferencijuoti, individualizuoti ir suasmeninti ugdymą(si) pagal individualius mokinio 

poreikius. 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

1.1.1. Integruotų pamokų 

planavimas ir organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.Inovatyvių mokymosi 

metodų, aktyviam mokinių 

mokymuisi, taikymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Inovatyvių mokymosi 

metodų reikšmė mokinių 

savijautai, motyvacijos ir 

kūrybiškumo skatinimui, 

rezultatų analizė 

 

 

 

 

1.1.4. Ugdomųjų veiklų 

įvairiose ugdymo(si) 

aplinkose organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienoje metodinėje grupėje bus aptartos 

dalykų integravimo galimybės. Visi mokytojai 

ilgalaikiuose planuose numatys mokomųjų 

dalykų integraciją.  

Kiekvienoje metodinėje grupėje bus organizuos 

po 2–3 integruotas atviras pamokas. 

Kiekvienoje metodinėje grupėje bus 

išanalizuotos stebėtos pamokos. Kiekvienas 

mokytojas stebės 2–3 mokytojų pamokas per 

trimestrą. Mokytojai sustiprins profesines 

kompetencijas, lankydami kolegų pamokas, 

tobulindami pamokos vadybą. Metodinės taryba 

ištirs integruotų pamokų poveikį mokiniams. 

Didės mokinių motyvacija, pagerės savijauta 

pamokų metu, mokymasis pasidarys įdomesnis.  

 

Daugiau nei 75 proc. stebėtų pamokų per 

mokslo metus bus taikomi ugdymąsi 

skatinantys metodai. Pagrindiniame ugdyme 30 

proc. gamtos mokslo dalykui, pradiniame 

ugdyme 30 proc. pasaulio pažinimo dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus bus skiriama 

tyrinėjimui, eksperimentavimui ir praktinių 

įgūdžių ugdymui, tai pagerins mokinių 

gamtamokslinį raštingumą. Mokiniai įgys 

praktinių įgūdžių, kuriuos panaudos gyvenime. 

 

Pagerės daugumos mokinių savijauta, mokymosi 

motyvacija, nes mokymasis pasidarys įdomus, 

aktualus, reikšmingas, susietas su mokinio 

reikmėmis ir praktiniu pritaikymu. Gerės klasės 

mikroklimatas, mokiniai sąmoningiau įsijungs į 

veiklas. Kiekvieną trimestrą mokinių 

mokymo(si) pasiekimai bus ne mažesni  arba 

padidės bent 1–2 proc. 

 

Ne mažiau kaip  1 kartą per trimestrą mokytojai 

vykdys ugdomąją veiklą kitose edukacinėse 

aplinkose: bibliotekoje, gamtoje, muziejuje, 

edukacinėse išvykose ir kitur. Ugdymas 

netradicinėse aplinkose bus numatytas 

ilgalaikiuose aplinkose. Kas 2 mėnesius bus 

parengiamos mokinių darbų ekspozicijos, 

pristatomi mokomųjų dalykų mokinių 

projektiniai darbai. 

Pagerės mokinių motyvacija, sumažės praleistų 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokinių taryba, 

mokytojai 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, klasių 

auklėtojai, 

metodinė taryba 
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1.1.5. Organizuoti rajono mini 

konferenciją „Mokome ir 

mokomės“ 

 

 

 

 

1.1.6. Mokinių pasiekimų ste-

bėsenos vykdymas 

be priežasties pamokų skaičius per trimestrą. 

 

Ne mažiau kaip 2 kiekvienos metodinės grupės 

mokytojai pasidalins patirtimi apie inovatyvius 

ugdymo metodus, ugdomųjų veiklų įvairiose 

ugdymo(si) aplinkose organizavimą  ir jų įtaką 

mokinių motyvacijai, mokinių savijautai ir 

mokymo(si) rezultatams.  

 

Kiekvieną mėnesį mokytojai stebės ir analizuos  

individualią mokinio pasiekimų pažangą ir 

numatys tolimesnius individualius ugdymo(si)  

žingsnius. Rezultatų analizė leis tikslingiau 

planuoti ugdymo(si) procesą, iškeliant 

individualius uždavinius. Fiksuojama kiekvieno 

mokinio ugdymosi situacija padės laiku 

identifikuoti mokymosi kliūtis ir susitarti dėl 

pagalbos teikimo būdų. Metodinėse grupėse 

mokytojai aptars mokinio individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo būdus ir juos 

taikys.  Bus patobulintas Mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos 

teikimo tvarkos aprašas. Juo remiantis 

mokytojai ir mokiniai gebės stebėti ir analizuoti 

pažangą. 

Išanalizavę savarankiškų, kontrolinių, 

signalinių ir trimestrų pasiekimų rezultatus, 

mokytojai numatys, kaip padėti mokiniams 

įveikti mokymosi sunkumus bei plėtos gabių 

mokinių gebėjimus. 

 

 

Mokyklos- centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

 

 

 

Mokyklos- centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

1.2.1. Mokymosi veiklų 

diferencijavimas, 

suasmeninimas pagal mokinių 

gebėjimus, spec. poreikius 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 90 proc. 1–10 klasių mokytojų 

pamokose numatys skirtingas užduotis ir 

veiklas skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokiniams ar jų grupėms. 

30 proc. stebėtų pamokų mokiniai dirbs 

poromis ar mažose grupėse bendradarbiaudami. 

100 proc. nuo stebėtų pamokų spec. poreikių 

mokiniams bus pritaikytas ugdymo turinys, 

metodai ir veiklos. 

Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

metodinė taryba, 

mokytojai 

 

 

 

 

 
2 tikslas. Ugdyti mokinių veiklumą. 

Uždavinys: 

2.1. Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius. 

Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

2.1.1. Efektyvus neformaliojo 

švietimo organizavimas 

mokykloje. 

 

Atliktos mokinių ir jų tėvų apklausos,  atsiras 

bent 2 nauji būreliai. 

Kasmet 90 proc. mokinių dalyvaus 

neformaliojo švietimo programose. Mokykloje 

Mokyklos-centro 

vadovai, klasių 

auklėtojai 
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2.1.2. Vaikų užimtumo 

didinimas 

 

 

 

2.1.3. Edukacinių išvykų ir 

kitų veiklų gabiems 

mokiniams organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Mokinių socialinių 

kompetencijų ugdymas. 

bus rengiama atvirų durų savaitė neformaliojo 

švietimo būreliuose. 

 

Kasmet mokykla dalyvaus respublikiniuose ir 

rajono projektuose, kurių tikslas – didinti 

mokinių užimtumą. Mokykla tęs dalyvavimą 

vaikų užimtumo projektuose. 

 

Skatinant ir dar labiau motyvuojant mokinius 

siekti geresnių ugdymosi rezultatų, bus 

organizuojamos 3 edukacinės išvykos 1–10 

klasių mokiniams, kuriose jie praplės savo 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei įgys 

naujų kompetencijų. Gabūs mokiniai bus 

skatinami dalyvauti seniūnijos, rajono, šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose, varžytuvėse, 

kūrybiniuose projektuose. 

 

Mokykla dalyvaus kitų rajono ir šalies 

daugiafunkcių centrų, ugdymo įstaigų 

renginiuose, Kavarsko miesto bibliotekos 

veiklose, Kavarsko seniūnijos ir bendruomenės 

renginiuose. Jose dalyvaus bent 30 mokinių – 

savanorių. Stiprės mokinių bendruomeniškumo 

jausmas. 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

Mokyklos- centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

socialiniai 

partneriai,  klasių 

auklėtojai, 

mokinių taryba, 

mokytojai 

 

3 tikslas. Kurti šiuolaikišką, bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo(si) 

aplinką. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti saugias ugdymo(si) aplinkas.  

2. Kurti edukacines motyvuojančias ugdymo(si) erdves. 

 

 Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

3.1.1.Ugdyti mokinių 

socialines ir emocines 

kompetencijas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Vykdyti smurto, 

patyčių, nusikalstamumo, 

narkomanijos, psichotropinių 

Kiekvieną savaitę 0–4 klasių mokiniams bus 

organizuojama valanda socialiniam ir emoci-

niam ugdymui „Laikas kartu“.  5–10 klasių 

mokiniams bus organizuojama klasės valandėlė 

kartą per mėnesį socialiniam ir emociniam 

mokinių ugdymui. Ją ves klasių auklėtojai arba 

pagalbos mokiniui specialistai, arba kviestiniai 

svečiai, arba tėvai. 

Mokiniai įgys naujų kompetencijų ir įgūdžių: 

savimonės, bendravimo ir bendradarbiavimo, 

problemų sprendimo, nepasidavimo neigiamai 

bendraamžių įtakai, dėkingumo šeimai. 

Klasės auklėtojai kiekvieną trimestrą praves po 

vieną klasės valandėlę nusikalstamumo, 

psichotropinių medžiagų vartojimo tema. 

Mokyklos-centro 

vadovai, klasių 

auklėtojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, klasių 

auklėtojai, 
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medžiagų vartojimo 

prevenciją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Seksualinės prievartos 

prevencijos mokykloje 

programos įgyvendinimo 

tęsimas. 

Dalykų pamokose, kitose mokykloje 

organizuojamose veiklose bus integruojamos 

prevencinės temos. Nuolat vykdomos 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimas“, „Gyvenimo įgūdžių“  

programos, kurios integruojamos į klasės 

valandėles, neformalųjį ugdymą, trumpalaikius 

projektus ir akcijas. 

 Kasmet dalyvausime bent viename 

socializacijos, psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevenciniame projekte. Mokiniai 

ugdys sąmoningumą, atsakomybę. Pagerės 

mokinių fizinė savijauta. 

 

Mokykloje-centre bus vykdomas programos 

„Saugok ir gerbk mane“ tęsinys. Bus vykdomi 

užsiėmimai klasėse, kuriose dar nevyko 

užsiėmimai.  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, projekto 

vykdymo 

komanda 

 

3.2.1. Įrengti naują erdves 

mokinių  pasyviam ir 

aktyviam poilsiui. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Organizuoti mokinių 

darbų, kūrybinių darbų 

parodas įvairiose mokyklos 

erdvėse. 

Pradėti kurti erdvę, kurioje mokiniai ilsėsis. 

Atnaujinti pradinių klasių gamtamokslinio 

ugdymo laboratorijos patalpas ir papildyti joje 

esančią metodinę medžiagą. Bus organizuota po 

1 parodomąją pamoką laboratorijoje 

kiekvienoje klasėje. Pagerės mokinių praktiniai, 

gamtamoksliniai gebėjimai.  

 

Mokinių parodos bus atnaujinamos ne rečiau 

kaip kartą per 2 mėnesius.  

Mokyklos-centro 

vadovai, 

metodinė taryba, 

mokinių taryba, 

metodinė grupė, 

1–4 klasių 

auklėtojai. 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

mokytojai 

 

3.2.3.Aprūpinti gamtos 

mokslų, technologijos 

kabinetus šiuolaikinėmis 

mokymosi priemonėmis 

 

Pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologijų priemonėmis“ bus įsigytos 

šiuolaikinės priemonės ir įranga. Pagerės 

mokinių eksperimentinės, tiriamosios veiklos 

rezultatai.  

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

metodinė taryba. 

            
4. Mokyklos tarybos posėdžiai 

 

Laikas Tema Atsakingas 

Sausis 1.Dėl 2020 m. mokyklos veiklos plano pristatymo 

2.Dėl mokyklos vadovo veiklos ataskaitos už 2019 m. 

3.Dėl 2019–2021 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos 

3. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

Rugpjūtis 1.Dėl pritarimo ugdymo plano projektui 

2.Dėl Mokyklos tarybos sudėties atnaujinimo 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

Gruodis 1.Dėl 2 proc. GPM įnašų panaudojimo 

2.Dėl finansinės ataskaitos už 2019 m. 

3.Dėl mokyklos kokybės įsivertinimo ataskaitos 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 
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5. Mokytojų tarybos posėdžiai  

 

Laikas Tema Atsakingas 

Kovas 1. Dėl 1–10 klasių II trimestro pasiekimų ir pažangos 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, klasės 

auklėtojai 

Birželis 1.  Dėl 1–10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos 

2. Dėl ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupių 

mokinių pažangos 

3.  Dėl 2020–2021 m.m. ugdymo planų projektų 

4.  Dėl „Mokyklos garbė“ apdovanojimo suteikimo 

5.  Dėl kėlimo į aukštesnę klasę 

Mokyklos-centro 

vadovai, 1–10 klasių 

auklėtojai, ikimoky-

klinės ir priešmokykli-

nės grupės mokytojai 

Rugpjūtis  1. Dėl NMPP testų ir kitų testų rezultatų analizės pristatymo. 

2. Dėl PUPP rezultatų analizės 

3. Dėl 2020–2021 m.m. švietimo naujovių, 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

klasių auklėtojai 

Gruodis 1. Dėl I trimestro rezultatų analizės 

2. Dėl specialiojo pedagogo ataskaitos. 

Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

klasių auklėtojai 

 

6. Direkcinės tarybos posėdžiai 

 

Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Sausis Dėl Lyderių laiko eksperimento įgyvendinimo. Mokyklos-centro 

vadovai, eksperimento 

darbo grupė 

Vasaris Dėl LIONS QUEST „Laikas kartu“ projekto įgyvendinimo 

pradinėse klasėse 

Mokyklos-centro 

vadovai, metodinė 

taryba, ikimok., 

prad.ugd., kūno k. ir 

techn. metodinė grupės 

pirmininkė 

Kovas Dėl mokinių, mokomų pagal specialiąsias programas, 

poreikių tenkinimo ir pažangos. 

Mokyklos-centro 

vadovai, spec. 

pedagogė 

Balandis Dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo Mokyklos- 

centro vadovai,  

bibliotekininkė 

Gegužė Dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų 

mokslų priemonėmis“ priemonių naudojimo 

Mokyklos 

administracija, , 

ikimok., prad.ugd., 

kūno k. ir techn. 

metodinė grupės 

pirmininkė 

Birželis Dėl neformaliojo švietimo veiklų kokybinės analizės 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, metodinė 

taryba 

Rugpjūtis Dėl tikslingo klasės auklėtojų veiklos planavimo Mokyklos-centro 

vadovai, metodinė 

taryba 
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Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingi 

Spalis Dėl 0, 1, 5 klasių mokinių ir naujų mokinių adaptacijos Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 0–10 

klasių auklėtojai 

Lapkritis Dėl lėšų planavimo 2019 m. 

 

 

 

Mokyklos-centro 

vadovai, mokyklos 

bibliotekininkė, 

mokyklos taryba 

Gruodis Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo 

 

Mokyklos 

administracija, 

įsivertinimo grupė 

 

7. Ugdomojo proceso priežiūra 

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

pokyčius ugdymo(si) kokybei gerinti. 

         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 Vykdytojai Kur aptarta 

2020 m. 

rugsėjis–

spalis 

Dėl 1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos, mokinių 

vertinimo 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Direkcinės tarybos 

posėdyje 

Nuolat  Dėl pamokos vadybos tobulini-

mo: 

- šiuolaikinės pamokos principų 

taikymo 

- ugdymo proceso individualiza-

vimo kiekvieno mokinio pasie-

kimų gerinimui 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

Nuolat Dėl elektroninio dienyno pildymo, 

mokyklinės dokumentacijos 

tvarkymo 

 

Mokyklos- centro 

vadovai 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

Nuolat Dėl pamokų stebėjimo 

 

Mokyklos-centro 

vadovai 

Metodinės tarybos 

posėdžiuose, 

direkcinės tarybos 

posėdžiuose 

Nuolat Dėl ugdymo proceso kokybės 

tobulinimo 

Mokyklos-centro 

vadovai, 

Direkcinės tarybos 

posėdžiuose, 
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metodinė taryba, 

mokinių taryba 

metodinės tarybos 

ir mokinių tarybos 

susirinkimuose 

Nuolat  Pagalba specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams 

Mokyklos-centro 

vadovai, pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Direkcinės tarybos 

ir VGK 

posėdžiuose 

Nuolat Projekto „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ priemonių 

naudojimas mokymo(si) procese 

Mokyklos-centro 

vadovai 

Direkcinės tarybos 

posėdyje 

Nuolat  LIONS QUEST projekto „Laikas 

kartu“ veiklų įgyvendinimas 

Mokyklos-centro 

vadovai 

Direkcinės tarybos 

posėdyje 

            

8. Kvalifikacijos  tobulinimo programa 2020 metams 

 

         Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – įgyti ir plėtoti dalykines kompetenciją, kuri užtikrintų 

ugdymo(si) kokybę.  

         Uždaviniai: 

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

kvalifikaciją aktyviųjų metodų, įvairių  ugdymo(si) aplinkų efektyvaus taikymo srityse, ugdymo 

proceso diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo bei socialinio ir emocinio mokinių 

ugdymo srityse;  

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

seminaruose bei vedant atviras pamokas; 

3. skatinti vadovus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus vertinti ugdymo kokybę 

mokykloje bei įsivertinti savo veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimas Laikas Dalyviai Atsakingi 

1. Kryptingas dalykinės kvalifikacijos 

tobulinimas:  

1.1. efektyvi šiuolaikinė pamoka 

1.2. inovatyvių ugdymo(si) metodų ir 

veiklų taikymas siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos 

Pagal 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

institucijų 

planus 

 

Dalykų 

mokytojai, 

ikimokyklinės 

ugdymo grupės 

auklėtojos, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokyklos vadovai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

taryba 

3. Profesinis bendravimas ir bendradar-

biavimas, gerosios patirties sklaida: 

3.1. Dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose 

3.2. Pranešimai metodinėse grupėse, 

mini konferencijoje, grįžus iš 

Visus metus Įvairių dalykų 

mokytojai 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 
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Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimas Laikas Dalyviai Atsakingi 

kvalifikacijos kėlimo kursų, 

seminarų, konferencijų 

3.3. Mokytojų gerosios patirties 

sklaida, vedant atviras pamokas 

3.4.Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

įgyvendinimas 
4. Mokytojų savišvieta ir dalijimąsi 

patirtimi bendraujant su kolegomis 

 

Nuolat Mokytojai Metodinė 

taryba 

 
9. 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“ 2020  sausio 13 d. Klasių auklėtojai 

Renginys, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai (vasario 16 d.) 

2020  vasario 14 d. Klasių auklėtojai 

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk 

iš kiemo“ 

2020  vasario mėn. Mokytoja M. Trinkūnienė, 9 kl. 

mokiniai  

Šv. Valentino diena 2020  vasario 14 d. Mokinių taryba 

Etnokultūros diena (Kaziuko mugė) 2020  kovo 6 d. Mokyklos bendruomenė 

Renginys Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

2020 kovo 11 d. Mokyklos bendruomenė 

Knygnešio dienos paminėjimas 2020  kovo 16 d. Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojos 

Šokio diena 

 

2020 balandžio 29 d. Šokių mokytoja, klasių 

auklėtojos  

Kūrybinio rašymo diena 2020 balandžio mėn. Pradinio ugdymo mokytojai 

„Sveikatiados“ renginiai Visus metus Biologijos mokytoja 

Šventė Motinos dienai „Pabūkime 

kartu, mieloji Mama“  

2020 balandžio 30 d. Priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo mokytojos 

Idėjų mugė 2020 birželio 5 d. VGK 

Vaikystės šventė 2020 birželio mėn. Pradinio ugdymo mokytojos 

Pagrindinio ugdymo išsilavinimo 

pažymėjimų įteikimo šventė 

2020 birželio mėn. Mokyklos administracija, 10 

klasės auklėtojas 

Mokyklos garbė 2020 2020 birželio mėn. Mokyklos administracija 

Gedulo ir vilties diena 2020 birželio 12 d. Istorijos mokytojos 

Sporto diena 2020 birželio 15 d. Kūno kultūros mokytojai 

Ekologinė diena „Antras gyvenimas“ 2020 birželio 16 d. Klasių auklėtojai, mokytoja  

K. Striukienė 
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Renginys Data Atsakingi 

Kalbų diena 2020 birželio 17 d.  Kalbų mokytojos 

Civilinės saugos ir saugaus elgesio 

ugdymo diena 

2020 birželio 18 d. VGK, metodinė taryba 

Sporto ir turizmo diena 2020 birželio 19 d. Mokytojai M.Trinkūnienė, 

V.Zlatkus, S.Bilotas 

Etninės kultūros diena „Liepsnokit 

Joninių laužai“  

2020 birželio 22 d. Mokytojai K.Striukienė, 

O.Buinevičienė, L.Baronienė, 

R.Lyderienė, I.Spundzevičienė 

Meninės kūrybinė veikla „Muzikinė 

kaukė“ 

2020 birželio 23 d. VGK, mokinių taryba, klasių 

auklėtojai, mokytoja 

I.Spundzevičienė 

Mokslo ir žinių dienos šventė 2020  rugsėjo 1 d. Mokyklos administracija 

Rudenėlio šventė 2020  spalis mėn. Pradinio ugdymo mokytojai 

Karjeros ugdymo diena 2020  spalio mėn. Karjeros ugdymo grupė 

Sporto šventė 2020  spalio mėn. Pradinio ugdymo mokytojai 

Akcija „Tegu nelieka užmirštų kapų“ 2019  spalio mėn. Klasių auklėtojai, mokinių 

taryba 

Tolerancijos diena 2020  lapkričio 16 d. Istorijos mokytojos 

Sveikų pusrytėlių akcija 2020 lapkričio mėn. Klasių auklėtojai 

AIDS dienos minėjimas 

Protų mūšis 

2020 lapkričio mėn. VGK 

Meduolio diena 2020 gruodžio mėn. Mokytoja O.Buinevičienė, 

pradinio ugdymo mokytojai, 

priešmokyklinės ugdymo 

grupės mokytoja 

Kalėdiniai renginiai 2020 gruodžio mėn. Klasių auklėtojai 

 

10.  Resursai 

 

1. Intelektiniai resursai 

 

Mokyklos vadovas ir jo pavaduotojai 

 

 

 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinis 

stažas 

Direktorius - 3 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III 10 

 

 

Pedagogų kvalifikacija 

 

Pedagogų 

skaičius 

Neates-

tuota 

Ates-

tuota  

                    Kvalifikacinė kategorija 

Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

31 1 31 2 8 20 0 
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Specialistai 

 
 Pedagoginis  stažas Kvalifikacinė kategorija 

Socialinis pedagogas 15 m. Vyr. soc. pedagogė 

Logopedas 20 m. Vyr. logopedas 

Specialusis pedagogas 28 m. Vyr. spec. pedagogas 

 

Materialiniai resursai  2019 m. 

 
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas             Biudžeto lėšos 2019 m.           MK lėšos 2019 m. 

UDC 

Ikimok. ugd. gr. 
     Mokyklos  

 

Ikimok.ugd.gr.  

   

Mokyklos 

 

2018 

tūkst. 

2019 

tūkst. 

2018 

tūkst. 

2019 

tūkst. 

2018 

tūkst. 

2019 

tūkst. 

2018 

tūkst. 

2019 

tūkst. 

1. Darbo 

užmokestis 

15,0 22,7 98,9 138,4 17,0 17,7 209,48 323,2 

2. Soc. draudimo 

įmokos 

5,3 0,9 31,6 2,6 5,1 0,3 64,3 4,6 

3. Mitybai  2,4 2,8       

4. Ūkinio 

inventoriaus 

įsigijimo 

išlaidos 

  1,0  0,7  3,2  

5. Transporto 

išlaikymas 

  10,6 11,5 0,1 0,1 0,5 0,3 

6. Darbdavių 

socialinė parama 

 0,1  0,3    0,3 

7. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

  0,2 0,3 0,2  1,4 0,8 

8. Ryšių paslaugos 0,3 0,3 0,7 0,7 0,1  0,8 0,5 

9. Komunalinės 

paslaugos 

4,0 3,7 35,0 33,1     

10. Kitų prekių ir 

paslaugų 

išlaidos 

0,6 0,6 11,5 6,0  0,4  1,7 

11. Inf.tech. ir 

prekių ir 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 

  2,3 1,6     

12. Kito ilgalaikio 

materialiojo 

turto įsigijimo 

išlaidos 

  6,2 3,0     

 Iš viso: 27,6 31,1 198,0 197,5 23,2 18,5 279,6 331,4 

__________ 
PRITARTA 

Anykščių r. 

Kavarsko pagrindinės mokyklos- 

daugiafunkcio centro mokyklos 

tarybos 2020 m. sausio 3 d. 

posėdžio protokolu Nr.V19-1 


