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2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Mokyklos taryba patvirtino šiuos 2017 m. mokyklos veiklos tikslus: 

I tikslas. Gerinti ugdymo kokybę, pritaikant ugdymo turinį mokinių poreikiams. 

1 uždavinys. Gerinti pamokos vadybą. 

Išanalizavus stebėtas pamokas, stebimi pamokos vadybos pokyčiai įvairių dalykų pamokose. 

Dar vis lieka neapibrėžti, kokie turėtų būti geros pamokos kriterijai, bet paanalizavus metodinių 

grupių pasitarimų medžiagą, aiškėja, kad įvairių dalykų pamokose daugėja mokinius 

motyvuojančios veiklos. Mokytojai vis dažniau naudoja aktyviuosius mokymo metodus. Vis 

daugiau pamokų vyksta netradicinėse ugdymo aplinkose. Organizuojamos integruotos įvairių 

dalykų pamokos.  

Ypač aktyviai dirba humanitarinių mokslų ir menų metodinės grupės mokytojai. Pravestos 

integruotos lietuvių ir užsienio kalbų bei muzikos, dailės ir technologijų pamokos. Gerąja patirtimi 

užsienio kalbos mokytojai dalijosi su Griškabūdžio gimnazijos ir Slavikų pagrindinės mokyklos 

mokytojais, organizuojama bendra edukacinė veikla šių mokyklų mokiniams. Mokytojai kartu su 

mokiniais organizuoja projektinę veiklą. Mokytojai aktyviai kelia kvalifikaciją pamokos vadybos 

klausimais.  

Aktyviai dirba ir pradinių klasių metodinės grupės mokytojai. Pradinių klasių mokiniai taip 

pat ugdomi naudojant aktyviuosius ugdymo metodus, keičiant tradicines edukacines erdves į 

netradicinę ugdymo aplinką. Integruojant įvairias veiklas per pamokas, atsiranda gražios projektinės 

veiklos: parodėlės, sportinės varžybos, atviri meniniai ir pažintiniai projektai.  

Liko neįgyvendintas uždavinys - sukurti geros pamokos modelio aprašą, parengti geros 

pamokos kriterijus. Šis klausimas paliekamas Metodinės tarybos svarstymui 2018 metais.  

2 uždavinys. Sukurti efektyvią mokinio individualios pažangos fiksavimo programą.  

Išanalizuotas MIP modelio projektas, susitarta dėl jo įgyvendinimo. Parengta individualios 

mokinio pažangos stebėjimo ir vertinimo sistema. Pateikti pasiūlymai dėl individualios mokinio 

pažangos vertinimo tobulinimo. Ar modelis veikia paaiškės, įvertinus mokinių pažangą, pasibaigus 

I-ajam pusmečiui ir,  kai bus atlikta mokinių mokymosi pokyčių lyginamoji analizė mokslo metų 

pabaigoje.  

MIP modelis tobulintinas. Šis klausimas turėtų būti papildomai svarstomas pradinių klasių ir 

5-10 klasių vadovų metodinėje grupėje.  

3 uždavinys. Tobulinti gabių mokinių ugdymo ir skatinimo programą. 

Dalykų mokytojai skatino mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose. 

Mokytojai subūrę įvairiems mokomiesiems dalykams gabius mokinius. Gabių mokinių 

konsultavimui mokykloje papildomų valandų neskiriama, bet mokytojai konsultuoja mokinius po 



pamokų jiems patogiu laiku. Per pamokas šiems mokiniams taikomas diferencijuotas ugdymas, 

rengiamos individualios užduotys. Mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose 

konkursuose („Kengūros“, vertimų „Mano žvilgsnis“, „Olympis“ ir kt.), rajoniniuose konkursuose, 

olimpiadose ir pasiekė gerų rezultatų. 

Mokykloje sukurta mokinių skatinimo sistema. Nuo 2008 metų vykdoma akcija „Geriausias 

mokyklos mokinys“. 

II tikslas. Kurti komfortišką ugdymo aplinką ir gerą mokyklos mikroklimatą. 

1 uždavinys. Gerinti mikroklimatą  klasėse.  

Klasių vadovai analizavo mikroklimatą savo auklėjamosiose klasėse. Apie kilusias 

problemas kalbėjomės mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, mokinius konsultavo mokyklos 

švietimo pagalbos specialistai. Pastebėjome, kad daugėja mokinių, kurie turi emocijų ir elgesio 

problemų. Didėja mokinių skaičius, kurie gyvena socialinės rizikos šeimose. Vis didesnei daliai 

mokinių reikalinga psichologinė pagalba. Mokykloje nėra psichologo, todėl mokykla susiduria su 

problema, kaip užtikrinti pagalbą mokiniams, kuriems reikalinga ilgalaikė psichologo konsultacija. 

Šią problemą padeda spręsti Kidulių seniūnija ir jos socialinės darbuotojos. Jų dėka mokiniai, 

kuriems reikalinga ilgalaikė psichologo pagalba,  pavėžėjami į Šakių rajono PPT konsultacijoms. 

Daug problemų kyla 9 klasėje, nes formuojasi naujas klasės kolektyvas. Ateina mokinių iš 

kitų mokyklų, kurie dažnai turi elgesio problemų. Plinta patyčios socialiniuose tinkluose. 

Mokykloje pasitaiko vienetiniai patyčių atvejai. Dažniausiai konfliktuoja socialinės rizikos šeimose 

gyvenantys mokiniai. Mokiniams organizuojamos paskaitos, prevenciniai renginiai, teikiamos 

švietimo pagalbos specialistų konsultacijos.  

2 uždavinys. Užtikrinti mokinių emocinę ir socialinę brandą, skatinti pageidaujamą elgesį. 

2017 metais buvo aktyviai vykdoma netinkamo elgesio mokykloje prevencija ir darbas su 

rizikos grupės mokiniais (jų stebėjimas, užsiėmimai popamokinėje veikloje). Greta socialinių 

paslaugų organizavimo ir teikimo buvo suteikta individuali bei grupinė pagalba socialinių ir 

pedagoginių problemų turintiems mokiniams, mokytojams ir tėvams. 

Mokykloje buvo vykdoma patyčių, užimtumo, žalingų įpročių prevencija ir projektinė 

veikla, priklausomybių prevencijos projektas „Aš galiu”. Jo įgyvendinimui buvo skirta 200 €. 

Projekto dėka mokiniai išvyko į ekskursijas, klausėsi specialistų paskaitų, lankėsi Šakių baseine. 

Vykdomi ,,Vaisių vartojimo skatinimo” ir ,,Pienas vaikams” ES programos projektai. 

 Bendradarbiavome su Šakių rajono policijos komisariatu ir Kidulių socialinėmis 

darbuotojomis. Vyko Šakių PPT psichologės A. Jakavičienės paskaita 7-8 klasės mokiniams „Savęs 

pažinimas“, sveikatos priežiūros specialistės paskaita ,,Pirmoji medicininė pagalba” 7-9 klasėse.  

Mokiniai dalyvavo piešinių konkurse ,,Korupcijai ne“. Dalyvavome visuotinėje akcijoje „Savaitė be 

patyčių“ bei ,,Gegužė - mėnuo be smurto”. Kiekvienais metais prisijungiame prie iniciatyvos skirtos 



AIDS dienai paminėti. Buvo suorganizuota išvyka į Kukarskės globos namus kartu su tikybos 

mokytoja. Kartu su sveikatos priežiūros specialiste vedėme užsiėmimą 8 ir 9  klasėse apie rūkymo 

žalą ,,Iš ko pagamintos cigaretės“. Lektorius Artūras Šniukšta skaitė paskaitą ,,Ar žalingi įpročiai 

tavo draugai“. Mokiniai du kartus nemokamai lankėsi Šakių baseine. Atlikta anketinė apklausa apie 

psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir paplitimą mokykloje. Vyko pamokėlės 6-8  klasių mergaitėms 

apie draugystę, šeimą, lytiškumą, kurią vedė sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Kairytė 

Daniūnienė. 

Parengtas Kidulių pagrindinės mokyklos smurto, patyčių, prevencijos vykdymo tvarkos 

aprašas, atnaujintos Mokinių elgesio taisyklės, atskirais punktais papildytos mokinių mokymosi 

sutartys. Patvirtinta tvarka dėl informavimo apie netinkamą mokinių elgesį, numatytos priemonės 

elgesio korekcijos vykdymui.  

III tikslas. Plėsti ryšius su socialiniais partneriais, skatinti aktyvų mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimą. 

1 uždavinys. Ieškoti naujų darbo formų su socialiniais partneriais. 

Mokykla kryptingai bendradarbiauja su Kidulių seniūnija. Organizuojami jau tradiciniais 

tapę renginiai: Juozuko mugė, Vasario 16-osios minėjimas. Mokykla remia seniūnijos 

„Aukšlinių“ šventę (padėjome sukurti dekoracijas), aktyviai dalyvauja kituose seniūnijos 

organizuojamuose renginiuose, koncertuose. 

Šiemet Kidulių seniūnija padėjo suorganizuoti Mokytojų dienos minėjimą Kidulių dvare, 

dovanojo Kidulių seniūnijos laisvalaikio salės gyvo garso grupės koncertą. Kidulių seniūnija 

bendradarbiauja organizuojant kalėdinius renginius mokiniams, padėjo surengti mokinių 

fotografijos parodą Kidulių dvare. Mokiniams siūloma savanoriauti Kidulių dvare vykstančiuose 

renginiuose. 

Seniūnija padeda organizuoti mokinių pavėžėjimą, teikia paramą tvarkant mokyklos aplinką 

ir kt. veiklose. 

Mokykla nuolat bendradarbiauja su Šakių policijos komisariatu. Vyksta bendri renginiai, 

akcijos, paskaitos mokiniams.  

Bendradarbiaujama ir su Kukarskės globos namais. Mokiniai globos namų gyventojus lanko 

įvairių švenčių progomis. Vyksta bendra Užgavėnių šventė, Adventiniai renginiai. Mokiniai rengia 

globos namų gyventojams koncertus, skatinami savanoriauti kitose veiklose. 

Mokykla bendradarbiauja su Smalininkų technologijų ir verslo mokykla bei Marijampolės 

profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriumi. Vyksta bendri edukaciniai renginiai, 

mokyklos dalyvauja Karjeros dienose Kidulių mokykloje, Juozuko mugės renginiuose.   

2 uždavinys. Skatinti komandinį darbą mokykloje. 



Vienas iš mokyklos veiklos prioritetų buvo mokytojų ir mokinių lyderystės skatinimas bei 

projektinės veiklos intensyvinimas ugdymo procese ir neformaliojo švietimo veiklose. 

Mokykloje pavyko suburti iniciatyvių mokytojų komandą, kuri iniciavo įvairias veiklas ir 

projektus.  

Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Danutės Dimaitienės iniciatyva mokiniai leido 

mokyklos laikraštį „Tėkmė“. Mokytoja iniciavo „Baltų vienybės dienos“ minėjimą piliakalniuose, 

raštingumo ir kalbų dienos projektus, mokinių darbų parodą Kidulių dvare ir kt. veiklas. Mokytojai 

pavyko suburti mokytojų komandą, kuri inicijuoja integruotas veiklas mokykloje, mokyklos 

interjero kūrimą, projektinę veiklą. Mokytoja vadovauja humanitarinių mokslų ir menų metodinei 

grupei, koordinuoja mokyklos kraštotyrininkų veiklą, vadovauja edukacinei erdvei „Praeities 

atspindys“.  

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Jolita Valavičienė koordinuoja tęstinį projektą 

„Vokiečių kultūros pėdomis po Kidulių miestelį“, bendradarbiauja su Getės institutu, dalyvauja 

vokiečių kalbos  dienų renginiuose ir kt. projektuose.  

Gražių iniciatyvų sukūrę ir pradinių klasių metodinė grupė, vadovaujama vyresniosios 

mokytojos Zitos Janulaitienės. Suorganizuota teatralizuota Rudenėlio šventė, inicijuotos edukacinės 

veiklos Amatų dienos renginyje.  

Dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja Džiuljeta Pečiūnaitytė kartu su direktoriaus 

pavaduotoju ūkio reikalams Zenonu Jaseliūnu kūrė mokyklos interjerą I mokyklos aukšte. 

Mokytoja rūpinosi visų mokyklos renginių scenografija, puošė mokyklą įvairių švenčių progomis.  

Aktyvi Mokinių tarybos veikla mokykloje. Jos veiklą koordinuoja mokytoja Sonata 

Kasperavičienė. Mokiniai inicijuoja įvairias akcijas, pateikia vertingų pasiūlymų įvairiais mokyklos 

veiklos klausimais.  

Gerai dirba Švietimo pagalbos specialistų komanda. Mokiniams teikiama reguliari, 

kryptinga pedagoginė pagalba. Socialinė pedagogė Sonata Lazdauskienė koordinuoja prevencinį 

darbą mokykloje, mokinių pavėžėjimą, rūpinasi mokinių bendravimo ir socialinėmis problemomis, 

bendradarbiauja su Kidulių socialinėmis darbuotojomis ir kt. institucijomis.  

Logopedė, specialioji pedagogė Zuzana Pocienė teikia kryptingą ir rezultatyvią logopedinę 

pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, aktyviai bendradarbiauja su Šakių PPT.  

Sveikatos priežiūros specialistė Jurgita Kairytė Daniūnienė organizuoja paskaitas 

sveikatingumo ir higienos temomis, rūpinasi mokinių sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais. 

Jos dėka mokykla aktyviai bendradarbiauja su Šakių rajono Visuomenės Sveikatos biuro 

darbuotojais, vykdo bendrus projektus.  

Silpniausia komandinio darbo grandis - mokinių tėvai. Būtina intensyvinti Mokyklos 

tarybos darbą, numatyti darbo su tėvais naujas formas ir metodus, intensyvinti tėvų švietimą.  



3 uždavinys. Efektyvinti darbo su mokinių tėvais būdus ir formas. 

Mokykloje sukurta bendradarbiavimo su tėvais tvarka. Per mokslo metus vyksta du 

visuotiniai tėvų susirinkimai, klasių vadovai organizuoja tris savo vadovaujamų klasių mokinių tėvų 

susirinkimus.  

Visuotinių tėvų susirinkimų metu organizuojamos paskaitos mokinių tėvams, vykdomas 

tėvų švietimas aktualiomis vaikų auklėjimo, psichologinėmis temomis. Tėvai dalyvauja mokyklos 

renginiuose. Pagal direktoriaus patvirtintą grafiką klasių vadovai organizuoja „Tėvų valandas“, 

kurių metu individuliai bendrauja su mokinių tėvais, sprendžia problemas, konsultuoja, priima tėvų 

pasiūlymus.  

Būtina suburti aktyvių tėvų grupę, kuri teiktų pasiūlymus įvairiais mokyklos veiklos 

klausimais, padėtų organizuoti renginius, aktyviai dalyvautų mokyklos komisijų veikloje.  

Sudargo skyriuje įgyvendinant I tikslo 1-3 uždavinius, didelis dėmesys buvo koncentruotas į 

ugdymo proceso diferencijavimą ir individualizavimą. Mokiniai buvo skatinami dalyvauti 

olimpiadose ir konkursuose. Vaiko gerovės komisija siekė sisteminės ir efektyvios pagalbos 

teikimo mokyklos bendruomenės nariams. Didelis dėmesys buvo skiriamas priemonėms, 

koordinuojančioms pagalbą pasirinkti ir įsisavinti mokomąją programą.  

Įgyvendinant II tikslą, didelis dėmesys skiriamas komfortiškos aplinkos kūrimui ir 

mikroklimatui gerinti skyriuje. Sudargo skyriaus bendruomenės mikroklimatas yra vertinamas 

puikiai, vyksta glaudus ir šiltas bendruomenės narių bendradarbiavimas tarp mokinio ir mokytojo, 

tarp mokytojo ir mokytojo, tarp tėvų ir mokytojo - tai rodo apklausos rezultatai.  

Mokykloje daug dėmesio buvo skiriama pamokų organizavimui kitose edukacinėse 

aplinkose. Mokiniai dalyvavo renginiuose, vyko į ekskursijas, pamokos vyko gamtoje ir kt. 

aplinkose. Aktyviau per pamokas buvo vykdoma projektinė veikla.  

Tradiciškai organizuojamose pamokose vis dar pasitaiko konfliktų ir destruktyvaus mokinių 

elgesio. Mokytojams, kuriems nepavyksta užmegzti konstruktyvaus dialogo su mokiniais,  siūloma 

metodinė pagalba. Jiems sudaroma asmeninė kvalifikacijos kėlimo programa.  

Šį tikslą padeda įgyvendinti abipusis bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos centro 

specialiste (paskutinė kartu organizuota veikla 10 km žygis pasieniečių takais). Mažinant patyčių 

mąstą mokykloje buvo dalyvauta respublikinėje akcijoje savaitė „Be patyčių“. Savaitės ,,Be 

patyčių“ metu vyko viktorinos, piešinių konkursai, protmūšiai. 

Įgyvendinant I tikslo 3 uždavinį, Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno 

Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai dalyvavo mokyklos, rajoniniuose, 

respublikiniuose konkursuose (19 % mokinių). 

 

 



2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I tikslas. Tobulinti ugdymo ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, 

atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.  

Uždaviniai: 

 Parengti individualios  mokinio pažangos stebėjimo sistemą 1-4 klasėse. 

  Tikslingai taikyti įvairius tarpdalykinės integracijos būdus ugdymo procese.  

  Analizuoti standartizuotų testų, PISA, PUPP ir kt. pasiekimus, parengti strategijas rezultatų 

gerinimui.  

 

II tikslas. Ugdyti mokinių mokymosi ir asmenybines galias. 

Uždaviniai: 

 Ugdyti mokinio savivoką, savivertę bei vertybinį kryptingumą.  

 Stiprinti ir plėtoti patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencines veiklas. 

 Didinti organizuojamų netradicinėse aplinkose pamokų skaičių. 

 

III tikslas Modernizuoti edukacinę aplinką, pritaikant ją ugdymo pokyčiams ir mokinių 

poreikiams. 

Uždaviniai:  

 Kurti visų mokymąsi įgalinančias edukacines aplinkas.  

 Turtinti edukacines erdves mokymo priemonėmis, atitinkančiomis Švietimo aprūpinimo 

standartus. 

 Atnaujinti mokyklos kompiuterių bazę. 

 

 

 

 



2018 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

1 tikslas. Tobulinti ugdymo ir priežiūros kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.  

 

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Parengti 

individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimo sistemą 

1-4 klasėse. 

1. Kiekvienoje pamokoje reguliariai ir 

planingai stebima mokinio daroma 

pažanga, teikiamas grįžtamasis ryšys. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

2018 m. Intelektiniai Išanalizavus rezultatus, 

sukuriamas priemonių planas 

situacijos gerinimui. 

2. Parengiamos formos mokinių 

individualios pažangos fiksavimui 1-4 

klasėse. 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

2018 m.  

sausio- kovo 

mėn. 

Intelektiniai Mokiniai galės įsivertinti savo 

gebėjimus ir pažangos 

rezultatus. 

3. Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokoje, 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir 

poreikius.  

Pradinių klasių 

mokytojai, 

dalykų mokytojai 

2018 m.  

nuolat 

Intelektiniai Ugdymo turinys pritaikomas 

mokinių gebėjimams, pagerės 

mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

4. Sistemingas švietimo pagalbos 

teikimas mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams. 

VGK Nuolat Intelektiniai Pagerės mokinių mokymosi 

rezultatai. 

5. Apklausos  IQES online sistemoje 

„Kas trukdo sėkmingai mokytis?“ 

organizavimas.  

Pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m.  

balandžio mėn. 

Intelektiniai  Parengtas pranešimas 

mokytojų tarybos posėdžiui.  

Parengtas priemonių planas 

situacijos gerinimui.  



Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

2. Tikslingai 

taikyti įvairius 

tarpdalykinės 

integracijos būdus 

ugdymo procese. 

1. IDUKM – integruoto dalyko ir 

užsienio kalbos mokymo patirties sklaida 

mokykloje. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytoja Jolita 

Valavičienė 

2018 m.  

kovo mėn. 

 

Intelektiniai Rengiami seminarai 

mokytojams.  

2. Atvirų geografijos ir užsienio kalbos  

(vokiečių) pamokų organizavimas. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

geografijos ir 

vokiečių k. 

mokytojos 

2018 m.  

gegužės mėn. 

 

Intelektiniai Dalijimasis gerąja patirtimi.  

3. Įvairių dalykų integruotų pamokų 

organizavimas ir stebėjimas. 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

2018 m.  

rugsėjo-gruodžio 

mėn. 

Intelektiniai Įvairių dalykų mokytojai 

praves po 2 integruotas 

pamokas. Sukuriamas 

integruotų pamokų 

organizavimo modelis. 

3. Analizuoti 

standartizuotų 

testų, PISA , 

PUPP pasiekimus, 

parengti 

strategijas 

rezultatų 

gerinimui.   

1. Standartizuotų testų 2, 4, 6, 8 klasių 

mokiniams vykdymas ir rezultatų analizė 

įvairiais lygmenimis. 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

2018 m. 

balandžio-

birželio mėn. 

Intelektiniai Parengiama išsami ataskaita 

mokytojų tarybos posėdžiui ir 

mokinių tėvų susirinkimui. 

2. PISA tyrimų vykdymas ir rezultatų 

analizė. 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

2018 m. 

balandžio mėn. 

Intelektiniai Mokiniai galės įsivertinti savo 

gebėjimus ir pažangos 

rezultatus.  

3. PUPP pasiekimų lyginamoji analizė. Administracija, 

dalykų mokytojai 

2018 m. 

II pusmetis 

Intelektiniai Parengiama lyginamoji 

mokinių pasiekimų 2017 m. ir 



Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

2018 metų ataskaita, 

parengiamos strategijos 

pasiekimų gerinimui. 

 

2 tikslas. Ugdyti mokinių mokymosi ir asmenybines galias. 

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas  Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Ugdyti mokinio 

savivoką, savivertę 

bei vertybinį 

kryptingumą. 

 

1. Mokinių nerimastingumo nustatymo 

tyrimas 5-10 klasėse.  

Klasių vadovai 2018 m. 

spalio mėn.  

Intelektiniai Pagerės klasių mikroklimatas.  

2. Naujai atvykusių mokinių, 1 ir 5 

klasių mokinių adaptacijos tyrimas.  

Klasių vadovai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m. 

rugsėjo mėn. 

Intelektiniai  Pagerės psichologinių bei 

mokymosi  problemų 

sprendimas klasėse.  

3. Bendradarbiavimas su Šakių rajono 

visuomenės sveikatos biuru. 

Administracija, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

2018 m. Intelektiniai  Gerės mokinių fizinė sveikata, 

stiprės sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. 

4. Bendradarbiavimas su Šakių PPT 

psichologėmis. Paskaitos savęs 

pažinimo ir psichologinėmis temomis.  

Administracija, 

socialinė pedagogė 

2018 m. Intelektiniai Mokiniai įgis praktinių  

įgūdžių, žinos, kur ieškoti 

informacijos ir pagalbos.  

5. Dalyvavimas pilietinėse akcijose, 

pilietiškumo renginiuose, 

savanoriavimas. 

Administracija, 

socialinė pedagogė 

2018 m. 

 

Intelektiniai  Formuojamos vertybinės 

mokinių nuostatos.  



2. Stiprinti ir 

plėtoti patyčių, 

smurto ir žalingų 

įpročių 

prevencines 

veiklas. 

1. Į klasės vadovų darbo planus 

integruojama socialinių įgūdžių 

programa „Tiltai“. 

Socialinė 

pedagogė, 

klasių vadovai 

2018 m. Intelektiniai  Gerės mokinių socialinė ir 

emocinė branda.  

2. Smurto, patyčių prevencijos ir 

intervencijos aprašo parengimas ir jo 

vykdymas, įtraukiant visą mokyklos 

bendruomenę. 

Administracija,  

VGK 

2018 m. Intelektiniai Mokykloje mažės patyčių, 

gerės mokyklos 

mikroklimatas. 

3. Dalyvavimas prevencinėse veiklose, 

renginių organizavimas mokykloje.  

Administracija, 

Mokinių taryba 

2018 m. Intelektiniai  Rezultatyvi prevencinė veikla 

mokykloje formuos mokinių 

sveikos gyvensenos ir 

atsparumo žalingiems 

įpročiams įgūdžius. 

4. Bendradarbiavimas su Šakių 

policijos komisariatu. 

Administracija, 

VGK 

2018 m. Intelektiniai Mokiniai įgis teisinių žinių, 

didės atsakomybės jausmas dėl 

netinkamų poelgių. 

5. Klasių mikroklimato tyrimas.  Administracija, 

klasių vadovai 

2018 m. Intelektiniai Parengtas priemonių planas 

mokinių bendravimo, 

emocinių ir  socialinių 

problemų sprendimui. 

3. Didinti 

organizuojamų  

netradicinėse 

1. Įvairių dalykų mokytojai organizuos 

po 2 pamokas netradicinėse aplinkose. 

Dalykų mokytojai 2018 m. Intelektiniai Padidės galimybės mokymo 

žinias derinti su praktiniais  

įgūdžiais. 



aplinkose pamokų 

skaičių. 

2. Sudaroma netradicinių aplinkų, 

kurioje vyksta pamokos,  bazė. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m. Intelektiniai Parengta pamokų, kurios 

organizuojamos netradicinėse 

aplinkose metodika. 

 

3 tikslas. Modernizuoti edukacinę aplinką, pritaikant ją ugdymo pokyčiams ir mokinių poreikiams.  

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas  Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Kurti visų 

mokymąsi 

įgalinančias 

ugdymo aplinkas. 

1. Atliekamas sporto salės ir 

persirengimo kambarių remontas. 

Direktorius 2018 m. 

 

Savivaldybės 

lėšos 

Gerinama  mokyklos sportinė 

bazė. 

2. Atliekamas mokytojų kambario 

remontas. 

Direktorius  2018 m. 

kovo mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 

Užtikrinama komfortiška 

aplinka mokytojų darbui ir 

poilsiui. 

3. Mokykloje įrengiama  žaidimų ir 

poilsio zona mokiniams. 

Direktorius 2018 m. 

gegužės mėn. 

Savivaldybės 

lėšos 

Sudaromos sąlygos 

produktyvioms  mokinių 

veikloms pertraukų metu.   

4. Atnaujinamas mokyklos edukacinės 

erdvės „Praeities atspindys“ interjeras 

ir ekspozicija.  

Direktorius, 

mokytoja 

metodininkė 

D. Dimaitienė 

2018 m. 

 

Savivaldybės 

lėšos 

Atsiras daugiau galimybių 

edukacinei veiklai, bus 

gausinama ekspozicija, pagerės 

kraštotyrinė veikla mokykloje. 

2. Turtinti 

edukacines erdves 

mokymo 

priemonėmis, 

atitinkančiomis 

Švietimo 

1. Turtinamas vadovėlių ir metodinės 

literatūros mokytojams fondas.  

Administracija 2018 m. MK lėšos Sudarytos sąlygos 

rezultatyviam mokymui ir 

mokymuisi.  2. Mokomųjų dalykų kabinetai 

aprūpinami mokymo priemonėmis, 

atitinkančiomis švietimo standartus. 

Administracija 

 

2018 m. 

 

MK lėšos 

 



Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas  Lėšos Laukiamas rezultatas 

aprūpinimo 

standartus. 

3. Kabinetuose įrengiama daugiau 

multimedijos įrangos.  

Direktorius 2018 m. MK lėšos 
Sudarytos sąlygos naudoti 

skaitmenines mokymo 

priemones. 
3. Atnaujinti 

mokyklos 

kompiuterių bazę. 

1. Atnaujinami kompiuteriai 

kabinetuose. 

Direktorius 2018 m. MK lėšos 

2. Nuperkama  naujų kompiuterių 

mokyklos darbuotojams.   

Direktorius 2018 m. Lėšos kitoms 

reikmėms, 

rėmėjų lėšos 

Pagerės darbo sąlygos ir darbo 

našumas.  

 

 

 

 

 

 

 



2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, ĮVERTINIMAS, 

ATSKAITOMYBĖS FORMOS 

 

 Veiklos realizavimas detalizuojamas atskirų sričių mokyklos darbo planuose; 

 Mokyklos iškeltų tikslų veikla konkretinama mokyklos metodinėse grupėse bei mokytojų 

individualiuose planuose ir programose; 

 Tikslų įgyvendinimo įsivertinimas vyks mokytojų, mokyklos tarybose, metodinių grupių 

posėdžiuose; 

 Už individualių planų bei programų kokybišką ir savalaikį įgyvendinimą atsakingi mokyklos 

vadovai ir metodinės tarybos pirmininkai; 

 

2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PRIEŽIŪRA 

 

 Už mokyklos veiklos programos vykdymo priežiūrą atsakingas mokyklos direktorius; 

 Mokyklos veiklos programos vykdymo priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, metodinių grupių pirmininkai; 

 Veiklos ataskaitos pateikiamos mokyklos bendruomenei, Šakių rajono savivaldybės švietimo ir 

sporto skyriui. 

 

 

Rengė Mokyklos veiklos programos rengimo grupė: l. e. direktoriaus pareigas R. Sakas, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. 

Dragūnaitienė,  soc. pedagogas S. Lazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai: V. Antanaitienė, L. 

Borutaitė, A. Baranauskienė ir D. Dimaitienė, bibliotekininkė R. Martinaitytė. 

 

PRITARTA 

2018 m. sausio 19 d. Mokytojų tarybos posėdžio 

nutarimu Nr. MTP-1 

 

 

 

 


