
PATVIRTINTA 

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės 

mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. 

įsakymu Nr. V19-2 

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-

DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2017 M. VEIKLOS PLANAS 

1. 2016 m. veiklos plano įgyvendinimas 

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

1 Tikslas. Kokybiškos, šiuolaikiškos pamokos organizavimas mokinio pasiekimui gerinimui 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Gerinti pamokos 

organizavimo kokybę tobulinant 

ugdomosios veiklos formas, 

stiprinant individualizavimą ir 

veiklos stebėseną bei pagalbos 

mokytojui teikimą. 

1. Atliktas tyrimas „Kokybiška šiuolaikiška pamoka – mokinių 

pasiekimų garantas“. 

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. Kiekvieno mokinio daroma pažanga lyginama su ankstesniais 

pasiekimais, nustatomas pasiekimų lygis pagal standartus (klasės 

auklėtojas, dalykų mokytojas, mokinys ir tėvai). 

5. Interaktyvios, integruotos pamokos, pamokos ne klasėje, ne 

mokykloje. 

6. Kokybinis pažangumas padidėjo 1–4 klasėse 2,54 proc. 

2. Tobulinti ir plėtoti mokytojų 

kompetencijas stiprinant 

metodinės tarybos veiklą, 

skatinant mokytojų tarpdalykinį 

bendradarbiavimą, tobulinant 

ugdymo kokybės įsivertinimo 

organizavimą.  

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

pedagogo konsultacijos ir pagalba ne tik mokiniams, dalykų 

mokytojams, klasių auklėtojams ir mokinių tėvams. 

2. Metodinė taryba iniciavo gruodžio – gegužės mėn. pedagogų 

pasidalijimą gerąja patirtimi pagal modelį „kolega – kolegai“. 

Kolegialiai stebėtos ir vertintos 24 pamokos. 

3. Metodinė taryba birželio mėn. organizavo diskusiją „Geros 

pamokos receptas“.  

4. Lapkričio mėn. metodinė taryba suorganizavo mini 

konferenciją „Gera mokykla – atvira pokyčiams ir kaitai“. Jos 
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metu buvo pristatyti bendrieji kalbos reikalavimai mokykloje ir 

nutarta jų laikytis per visų dalykų pamokas; aptarta PUPP 

patikros analizė ir nutarta tobulinti individualų mokinio 

pažinimą; kalbėta apie penktokų adaptaciją ir nutarta tobulinti 

vertinimo sistemą, kuri labiau motyvuotų mokinius. 

2 Tikslas. Saugaus ir modernaus mokyklos centro kūrimas. 

Uždaviniai Įvykdyta veikla 

1. Kurti saugią ir sveiką 

ugdymo(si) aplinką ugdant 

mokinių sveikatai naudingus 

gebėjimus ir tobulinant 

pedagogų kompetencijas 

nustatant mokinių netinkamo 

elgesio priežastis 

1. Renginiai, šventės, parodos, atvirų durų dienos, reklaminiai 

renginiai, sportinės varžybos ir kt. vyko tarp mokinių, tėvų ir 

mokyklos, įtraukiant seniūnijos gyventojus. 

2. Mokyklos psichologė paruošė ir pristatė medžiagą „Save 

žalojantis elgesys“.  

3. Mokytojai ir pagalbos mokiniams specialistai dalyvavo 

įvairiose seminaruose, kuriose buvo mokoma atpažinti patyčių, 

smurto požymius ir įgyti jų įveikimo įgūdžius, tobulino 

efektyvios aplinkos kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

profesines ir specialiąsias kompetencijas. 

4. Klasių auklėtojai vedė klasės valandėles tolerancijos, patyčių, 

sveikos gyvensenos temomis.  

2. Plėtoti prevencinę veiklą. 1 Gera psichologinė mokyklos-centro atmosfera, palankus 

emocinis klimatas, aplinkos tinkamumas mokytis bendrauti ar 

ilsėtis pritraukia vis didesnį bendruomenės narių skaičių. 

2. Visos mokyklos bendruomenės dalyvavimas Olweus 

prevencinėje programoje. 

3. Mokykloje organizuotas pradinių klasių tėvų susirinkimas 

tema „Socialinių įgūdžių reikšmė ugdymo procese“. 

4. Prevencinį darbą vykdė Vaiko gerovės komisija (lankomumo, 

pažangumo, vėluojančių mokinių kontrolę, patyčių 

prevenciją, Olweus programos įgyvendinimą, susitikimus su 

visuomenės sveikatos specialistais, policijos pareigūnais, 

seniūnijos socialine darbuotoja). 
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Mokinių mokymosi rezultatai: 

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 

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 

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, trimestrų 

rezultatai aptariami klasių susirinkimuose, individualiai. 

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

raštais, ekskursija. 

Mokyklos 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ organizuotame 

užduočių išbandyme. Rezultatai buvo analizuojami individualiai, taip pat gauta iš NEC 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: 

Dalykas/ 

Įvertinimas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių k. 

% 
0 

1 

4,8 
0 

2 

9,5 

4 

19,0 

4 

19,0 

3 

14,3 

4 

19,0 

3 

14,3 
0 

Matematika 

% 
0 0 

1 

4,8 

6 

28,6 

2 

9,5 

2 

9,5 

1 

4,8 

4 

19,0 

3 

14,3 

2 

9,5 
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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 7–12 klasių mokinių 

technologijų olimpiada 

Toma Verikaitė, 10 kl. I G. Vaičiuvienė 

2. Rajono 9–10 klasių mokinių 

anglų kalbos konkursas 

Armanda Audenytė, 10 kl. III L. Bilotienė 

3. Rajono mokinių rusų kalbos 

olimpiada 

Armanda Audenytė, 10 kl. 

Kornelija Simaškaitė, 10 kl. 

I 

II 

I. Bilotienė 

4. Šalies edukacinis konkursas 

„Olimpis2016“ Pavasario ir 

rudens sesijos 

Ema Kvieskaitė, 6 kl. II l. dipl. V. Kriaučiūnienė 

5. Rajono mokinių smiginio 

varžybos (komanda) 

Kornelija Simaškaitė, 

Žyginta Kernagytė,10 kl. 

I M. Stankūnaitė 

6. Šalies konkursas 

„Matematikos ekspertas“ 

Elvijus Kisielius, 3 kl. I J. Sereičikienė 

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

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

pažintinė ekskursija. Mokytoja R. Jurelienė 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“ 8–10 klasių mokiniai 

4. Projektas „Žvaigždžių koncertas“ 5–10 klasių mokiniai 

5. Tradicinė Kaziuko mugė 1–10 klasių mokiniai, mokyklos 

ir seniūnijos bendruomenės 

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

paminėti 

Mokyklos ir Kavarsko 

seniūnijos bendruomenės 

7. Metų spalvos poezijoje 5 klasių mokiniai 

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

9.  Literatūriniai skaitymai skirti B. Sruogos 120-osioms gimimo 

metinėms, poetės R. Skučaitės 85-mečiui paminėti 

5 - 10 klasių mokiniai 



 5 

10. Matematikos konkursas „Matmintinis“ 5–10 klasių mokiniai 

11. Matematikos konkursas „Kengūra 2016“ 1–10 klasių mokiniai 

12.  Iliustuojame pasaką 3 – 4 klasių mokiniai 

13.  Edukacinis projektas „Muzikos pamoka su Martynu Levickiu“ 8 – 10 klasių mokiniai 

14. Edukacinė programa „Duonos kepimas“ 3 klasės mokiniai 

15. Respublikinė dainų šventė 1–4 klasių mokiniai 

16. Projektas-akcija „Darom 2016“ 7–9 klasių mokiniai 

17.  Paroda „Dėdės rudenėlio vertybės“  Priešmokykl. ugd. gr.  

18. Projektas „Aš labai myliu savo mamą“, skirtas Motinos dienai Ikimokykl.\priešmokykl. udg., 

1–5 klasių mokiniai 

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

20. Vaikystės šventė 1–4 klasių mokiniai 

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

22. Sporto ir turizmo diena 5–10 klasių mokiniai 

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

24. Projektas „Diena be vadovėlio“ 1–10 klasių mokiniai 

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

26. Mokinių savivaldos diena 1-10 klasių mokiniai 

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

seniūnijoje) 

3 klasės mokiniai 

28. Respublikinis konkursas „Matematikos ekspertas“ 2-4 klasių mokiniai 

29. Projekto „Olweus“ prevencinės programos  veiklos Mokyklos bendruomenė 

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

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

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

33. Akcija „Kalėdinis atvirukas į kiekvienus namus“ 8-10 klasių mokiniai 

34. „Sveikatiados“ projekto veiklos (konkursai, testai, sveiki 

pusryčiai) 

1–10 klasių mokiniai 

35. Meduolio diena 1–4  klasių mokiniai, seniūnijos 

bendruomenė 

36. Dalyvavimas konferencijoje „AIDS: geriau žinoti“. Paruoštas 

stendas AIDS dienai paminėti. 

9-10 klasių mokiniai 

37. Akcija „Pasidalinkime šiluma“ Mokyklos bendruomenė  

38. Viktorina „Saugokime gamtą“ 8–10 klasių mokiniai 

39.  Edukacinis projektas Nacionaliniame saugomų teritorijų centre 6 – 10 klasių mokiniai 

40. Edukacinis projektas Alantos technologijos ir  verslo mokykloje  

„Keturi žingsniai“ 

9–10 klasių mokiniai 
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41. Konkursas antikorupcine tema 5–10 klasių mokiniai 

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

43. Socialinis projektas „Dalinkimės šv. Kalėdų džiaugsmu“ 1 – 10 klasių mokiniai 

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

ikimokyklinė/priešmokyklinė 

grupė 

45.  Susitikimas su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių 

pajėgų „Vyčio“ apygardos kariais savanoriais Lietuvos 

kariuomenės dienos proga 

5-10 klasių mokiniai 

Buvo įgyvendintas Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro sporto aikštynų 

ir teritorijos apšvietimo tinklų įrengimo projektas. 

Mokykla yra miestelio 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. Geri PUPP rezultatai. 

2. Aukšta mokytojų ir specialistų 

kvalifikacija.  

3. Kvalifikuota specialistų pagalba 

mokiniui. 

4. Tradicijų puoselėjimas. 

5. Dėmesys kiekvienam mokiniui. 

6. Geras mikroklimatas. 

1. Tobulintina pamokos organizavimo 

kokybė. 

2. Nėra poilsio zonos mokiniams. 

3. Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių, 

įrankių trūkumas. 

4. Bendradarbiavimas su tėvais, siekiant 

kokybės ugdymo(si) procese. 

Galimybės Grėsmės 

1. Ugdymo(si) sąlygų gerinimas. 

2. Mokyklos edukacinių erdvių kūrimas ir 

panaudojimas ugdymo įvairovei. 

3. Poilsio zonų mokiniams sukūrimas. 

4. Mokyklos ir mokinių tėvų 

bendradarbiavimo stiprinimas. 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

2. Didėjantis tėvų neprižiūrimų mokinių 

skaičius. 

3. Dalies mokinių ir jų tėvų pasyvumas, 

siekiant kokybės ugdymo(si) procese. 

4. Neestetiška dalis mokyklos kiemo 

(duobėta, ištrupėjusi danga). 
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3. Mokyklos veiklos prioritetas, tikslai, uždaviniai 2017 m. 

Veiklos prioritetas – ugdymo kokybė: mokinių pasiekimų gerinimas visose ugdymo pakopose. 

1 tikslas. Mokymo(si) kokybės gerinimas organizuojant kokybiškas pamokas. 

Uždaviniai:  

1. Tobulinti pamokos vadybą, organizuojant suplanuotas, šiuolaikinę metodiką 

atitinkančias pamokas. 

2. Įgyvendinti nuolatinę mokinių pažangos stebėseną. 

Priemonės Laukiamas rezultatas 
Atsakingi, 

vykdytojai 

1.1. Pokalbis diskusija metodinėse grupėse 

„Įsivertinimo būdai ir metodai“. 

1.2. Pranešimas mokytojų tarybos posėdyje 

apie PUPP ir 4, 6, 8 klasių testų sėkmes ir 

nesėkmes. 

1.3. Pranešimas direkciniame pasitarime 

„Reikalavimai šiuolaikinei pamokai“. 

1.4. Integruotų, atvirų pamokų vedimas, 

stebėjimas ir aptarimas mokytojų tarybos 

posėdyje. 

1.5. Mokinių nuomonės tyrimas apie 

pamokų kokybę, tobulinimo galimybes, 

rezultatų aptarimas mokinių ir mokytojų 

tarybose. 

Išanalizuoti ir sukurti įsivertinimo 

būdus pagal „Ugdymo sodai“ 

pavyzdžius.  Kiekvieno dalyko 

mokytojai susikuria ir naudoja 

mokinių įsivertinimo šablonus mokinių 

pažangai stebėti. Išanalizuoti PUPP, 

ST 2017 m. rezultatai ir numatytos 

tobulintinos sritys. Mokytojai įgis 

kompetencijų, taikys metodus, 

skatinančius aktyvią mokinių veiklą 

pamokoje. Mokytojai ves integruotas 

pamokas, atviras pamokas, kurių metu 

dalinsis gerąja patirtimi pagal paramos 

kolegai modelį. Pamokų vedimas 

įvairiose edukacinėse aplinkose. 

Aptarti tyrimo rezultatai ir pateikti 

pasiūlymai apie pamokos tobulinimo 

galimybes. 

Dalykų mokytojai, 

metodinė taryba, 

mokyklos vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

mokinių taryba 

2.1. Individualios mokinių mokymosi 

pažangos fiksavimo tvarkos sukūrimas 

metodinėje taryboje. 

2.2. Pranešimas direkciniame pasitarime 

„Individualios mokinio mokymosi 

pažangos fiksavimo metodų tinkamumas“. 

2.3. Mini konferencija metodinėje taryboje 

„Ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas – kelias į mokymosi 

Mokiniai analizuos savo individualią 

pažangą, pagerės mokymosi 

motyvacija, mokymosi rezultatai. 

Mokytojai, stebėdami, fiksuodami ir 

analizuodami individualią mokinių 

pažangą, turės galimybė tobulinti 

ugdymo procesą, siekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų. 

Aptartos stebėtos pamokos ir pateikti 

Dalykų mokytojai, 

metodinė taryba, 

mokyklos vadovai 
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sėkmę“. 

2.4. Pamokų stebėsena „Mokinių 

vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“ ir 

rezultatų aptarimas metodinių grupių 

posėdžiuose. 

2.5. Sistemingas mokymosi pažangos 

aptarimas su mokiniais, jų tėvais, klasių 

vadovais bei mokytojais. 

2.6. Mokymosi pokyčių lyginamoji analizė 

mokytojų tarybos posėdyje. 

pasiūlymai dėl pamokoje naudotų 

vertinimo ir įsivertinimo būdų. Gerės 

mokytojų, mokinių ir tėvų 

bendradarbiavimas siekiant mokinių 

mokymosi pažangos. Gauti duomenys 

bus naudojami mokymo(si) proceso 

koregavimui. 

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

Uždaviniai: 

1. Organizuoti mokykloje mokytojų (specialistų) kvalifikacijos tobulinimo seminarus. 

2. Plėtoti tarpusavio pagalba grįstus santykius, gerosios patirties sklaidą. 

Priemonės Laukiamas rezultatas 
Atsakingi, 

vykdytojai 

2.1. Sudaryti sąlygas 

pedagogams dalyvauti rajono ir 

respublikos kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

2.2. Stebėti ir vertinti ar 

pedagogų veikla atitinka turimą 

kvalifikacinę kategoriją bei 

skatinti ją kelti. 

Mokytojai tikslingai dalyvauja įvairiose 

kvalifikacijos tobulinimo programose ir 

įgyvendina mokykloje naujovių sklaidą.  

Mokytojai sieks aukštesnės pamokos kokybės, 

stengsis taikyti inovatyvius metodus. Mokyklos 

vadovai kontroliuoja, ar mokytojai ugdymo(si) 

procese pritaiko kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose įgytas kompetencijas. Mokytojai 

taiko inovatyvius metodus savo darbe. 

administracija, 

atestacijos 

komisija, mokyklos 

taryba, metodinė 

taryba 

2.1. Skatinti pedagogus dalintis 

gerąja patirtimi. 

Mokytojai skleidžia gerąją patirtį, naudoja IKT ir 

kitas inovacijas, išnaudoja netradicines 

ugdymo(si) aplinkas taip patobulindami savo ir 

kitų kompetencijas, gerindami ugdymo(si) 

proceso kokybę ir mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

administracija,  

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

Uždavinys: 

1. Stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą. 

Priemonės Laukiamas rezultatas 
Atsakingi, 

vykdytojai 

3.1. Informacijos teikimas 

tėvams (globėjams)  apie 

mokyklos veiklą. 

3.2. Atvirų durų dienų ir 

konsultacijų organizavimas. 

3.3. Organizuoti įvairias 

mokyklos veiklas įtraukiant 

mokinių tėvus. 

3.4. Psichologo paskaitų ir 

konsultacijų ciklas tėvams.  

Atvirų durų savaitės metu bus sudaryta tėvams 

tiesiogiai dalyvauti ugdymo procese, stebėti vaikų 

veiklą formalioje ir neformalioje aplinkoje. Tėvai 

dalyvaus konsultacijose, diskusijose  su mokytojais 

ir administracija sprendžiant mokinių ugdymo ar 

elgesio problemas.  Skelbti informaciją apie 

ugdymo proceso organizavimą, mokymosi 

pasiekimus mokyklos internetinėje svetainėje, Tamo 

dienyne, tėvų susirinkimuose. Vyks savalaikis 

informacijos pateikimas apie ugdymo proceso 

organizavimą, mokinių mokymąsi tarp mokyklos ir 

mokinių tėvų.  

Iniciatyvūs tėvai geranoriškai dalyvaus mokyklos 

veikloje, teiks pasiūlymus, rekomendacijas.  

Mokykloje tėvams bus organizuojami pozityvios 

tėvystės kursai. 

UDC darbuotojai, 

VGK, 

administracija,  

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

4. Mokytojų tarybos posėdžiai 

Laikas Tema Atsakingas 

Kovas Dėl 1-12 klasių mokinių antrojo trimestrų pasiekimų ir pažangos 

Dėl „Mokyklų įsivertinimo ir pažangos“ anketų rezultatų 

Mokyklos administracija, 

1-12 kl. auklėtojai 

Gegužė 1.Dėl 1-5 klasių mokinių mokymo(si) metinių rezultatų. 

2.Dėl standartizuotų testų rezultatų. 

Mokyklos administracija, 

1-5 kl. auklėtojai 

Birželis 1.Dėl 6-10 klasių mokinių mokslo metų pasiekimų. 

2.Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano projekto. 

Mokyklos administracija 

Rugpjūtis  1.Dėl mokinių papildomo darbo rezultatų ir kėlimo į aukštesnę 

klasę. 

2. Dėl PUPP rezultatų. 

3. Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano. 

Mokyklos administracija 

Gruodis 1.Dėl 1-12 klasių mokinių pirmojo trimestro pasiekimų ir 

pažangos. 

2.Dėl 2018-2020 metų strateginio plano projekto pristatymo. 

Mokyklos administracija 

Darbo grupė 
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5. Direkcinės tarybos posėdžiai 

Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

sausis Dėl mokyklos metodinių grupių, darbo grupių veiklos įsivertinimo, 

veiklos ataskaitos ir planavimo. 

Mokyklos administracija 

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

2. Dėl stebėtų pamokų. 

Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai 

kovas  Dėl mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo stiprinimo Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai 

balandis 1. Dėl vadovėlių, mokymo priemonių poreikio 2017-2018 m. m. 

2. Dėl pamokos vadybos tobulinimo  

Mokyklos administracija, 

metodinė taryba, 

biblioteka 

gegužė Dėl 4, 6, 8 kl. mokinių standartizuotų testų  ir tyrimų rezultatų. Dir. pavaduotojas 

ugdymui, metodinė taryba 

birželis 1. Dėl mokyklos paruošimo naujiems mokslo metams. 

2. Dėl darbo krūvio pasiskirstymo 2017–2018 m. m. 

Mokyklos administracija, 

metodinė taryba 

rugpjūtis Dėl mokinių nemokamo maitinimo, socialinės paramos, mokinių 

pavėžėjimo organizavimo. 

Mokyklos administracija, 

soc. pedagogė 

rugsėjis 1. Dėl mokinių sveikatos patikros. 

2. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo, 

modulių programų derinimas. 

Mokyklos administracija, 

mokyklos slaugytoja, 

kūno kultūros mokytojai 

spalis  Dėl 1 ir 5  klasių mokinių adaptacijos. Mokyklos administracija 

lapkritis Dėl 2018-2020 metų strateginio plano rengimo Mokyklos administracija 

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

2. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

Mokyklos administracija 

6. Mokyklos tarybos posėdžiai 

Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

sausis 1. Dėl mokyklos veiklos plano 2017 m. 

2. Dėl mokyklos direktoriaus metų ataskaitos už 2017 m. 

3. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos programos. 

4. Dėl vadovėlių ir mokymo(si) priemonių poreikio ir galimybių. 

5. Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo. 

Direktorė, MT 

pirmininkė 

rugsėjis 1. Dėl mokyklos tarybos sudėties atnaujinimo. 

2. Dėl 2 proc. įnašų panaudojimo. 

Direktorė, MT 

pirmininkė 

gruodis 1. Dėl biudžeto sąmatos 2018 m. 

2. Dėl finansinės ataskaitos už 2017 m. 

3. Dėl 2018-2020 strateginio veiklos plano. 

4. Dėl mokyklos direktorės ataskaitos už 2017 m. 

Direktorė 



 11 

7. 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. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Per mokslo 

metus  

Pamokos vadybos tobulinimas: 

- planavimas ir organizavimas; 

- uždavinių kėlimas, formulavimas ir įgyvendinimas; 

- uždavinių, turinio, metodų ir mokymo priemonių dermė; 

- ugdymo proceso individualizavimas kiekvieno mokinio 

pasiekimų gerinimui. 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

2017 m. sausis, 

kovas, birželis, 

spalis 

Elektroninio dienyno pildymo kontrolės analizė. 

Mokinių asmens bylų tvarkymo patikra. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Per mokslo 

metus 

Pamokų stebėjimas pagal poreikį. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Per mokslo 

metus 

Individualios mokinių mokymosi pažangos fiksavimo tvarkos 

sukūrimas ir efektyvus taikymas. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

2017 m. 

rugsėjis-

gruodis 

Pamokos organizavimas siekiant mokinio pasiekimų ir pažangos 

gerinimo. 

Direktorius, 

pavaduotojas  

ugdymui 

Per mokslo 

metus  

Mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo stiprinimas 

Klasių auklėtojų darbo su mokinių tėvais būdai ir formos bei jų 

efektyvumas. 

Pavaduotojas 

ugdymui 
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8. Kvalifikacijos tobulinimo programa 

Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją.  

Uždaviniai: 

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

kvalifikaciją pamokos vadybos tobulinimo 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. pamokos vadybos tobulinimas; 

1.2.individualios mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas ir fiksavimas; 

1.3.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 

Pavaduotojas 

ugdymui 

2. Klasių auklėtojų veiklos tobulinimas. 

Programos Olweus tęsimas. 

Visus metus Klasių auklėtojai 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 

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 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Metodinės 

grupės 

5. Mokytojų savišvieta ir dalijimąsi 

patirtimi bendraujant su kolegomis. 

Nuolat Mokytojai Mokytojai 
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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 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas 2017 m. sausio mėn. V. Baliuckienė, O. Buinevičienė, L. 

Mikalauskienė 

Šv. Valentino diena kitaip (išvyka į šalies 

renginį) 

2017-02-14 N. Augustinavičienė, I. 

Spundzevičienė, Mokinių taryba 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas 

2017-02-15 Mokyklos taryba,  

Pradinių klasių mokinių skaitovų 

konkursas 

2017 m. vasario mėn. Pradinio ugdymo mokytojos 

Šimtadienis 2017 m. vasario mėn.  

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“ 

2017-02-28 L. Mikalauskienė, L. Bilotienė, 9-10 

kl. Mokiniai 

Kaziuko mugė (rajoninis renginys 2017 m. kovo 3-4 d.. Pradinio ugdymo mokytojos 

Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai paminėti 

2017 m. kovo mėn. Klasių auklėtojai, I. Spundzevičienė, 

M. Stankūnaitė, V. Zlatkus 

Meninio skaitymo konkursas, skirtas 

Knygnešio dienai 

2017-03-16 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“ 

2017 m. gegužės mėn. Vaiko gerovės komisija 

Šventė „Tau, Mama“  2017-04-28 Priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojos 

Paskutinio skambučio šventė  2017 m. gegužės mėn. Klasių auklėtojai 

Neformaliojo ugdymo veiklos 

pristatymas – „Linksmybių mugė“ 

2017 m. gegužės mėn. Vaiko gerovės komisija, būrelių 

vadovai 

Vaikystės šventė 2017-05-31 Pradinio ugdymo mokytojos 

Pagrindinio ugdymo išsilavinimo 2017-06 Mokyklos administracija, L. 
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pažymėjimų įteikimo šventė Bilotienė 

Rugsėjo 1-osios šventė 2017-09-01 Pavaduotojas ugdymui 

Rudens puokščių paroda 2017 m. rugsėjis-spalis klasių auklėtojai, Mokinių taryba 

Mokytojo dienos minėjimas 2017-10-04 I. Spundzevičienė, D. Čeberekaitė,  

Mokinių taryba 

Akcija „Tegu nelieka užmirštų kapų“ 2017 m. spalio mėn. Klasių auklėtojai, Mokyklos, 

Mokinių tarybos 

AIDS dienos minėjimas 

Protų mūšis 

2017-12-01 Vaiko gerovės komisija, R. Jurelienė 

Šv.Kalėdų ir Naujųjų metų šventės 2017 m. gruodžio mėn. Klasių auklėtojai, mokinių taryba 

Mokyklos ir šeimos diena 2017 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 - 0 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III 7 

Pedagogų kvalifikacija 

Pedagogų 

skaičius 
Neatestuota Atestuota 

Kvalifikacinė kategorija 

Mokytojas 
Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

33 3 30 - 15 14 1 

Specialistai 

 Pedagoginis stažas Kvalifikacinė kategorija 

Socialinis pedagogas 13 m. Neatestuota 

Logopedas 17 m. Vyr. logopedas 

Specialusis pedagogas 26 m. Vyr. spec. pedagogas 

Psichologas 9 m. IV kategorijos psichologas 

Materialiniai resursai 2016 m. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Biudžeto lėšos 2016 m. MK lėšos 2016 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 17,4 91,1 95,8 13,0 9,2 207,8 190,8 
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2. Soc. draudimo 

įmokos 
5,2 5,4 28,2 29,7 4,0 2,9 64,1 59,1 

3. Mitybai  2,4 2,2       

4. Spaudiniai   0,2 0,2 0,4 0,3 3,7 3,2 

5. Transporto 

išlaikymas 
  11,0 10,6   0,5 0,5 

6. Kitos prekės 0,7 0,3 2,0 2,4 0,2    

7. Kvalifikacijos 

tobulinimas 
  0,2 0,2 0,1 0,1 1,2 1,4 

8. Ryšių paslaugos 0,3 0,3 0,7 0,7  0,1 0,6 0,9 

9. Komunalinės 

paslaugos 
4,4 4,2 38,1 38,6     

10. Kitos paslaugos 0,3 0,3 3,1 3,1     

 Iš viso: 29,9 30,1 174,6 181,3 17,7 12,6 277,9 255,9 

_______________________ 

PRITARTA 

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos- 

daugiafunkcio centro mokyklos 

tarybos 2017 m. kovo 24 d. 

posėdžio protokolu Nr.V19-2 


