
PATVIRTINTA 

Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. V1-74 

 

ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Kidulių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) 2022 metų veiklos planas parengtas, atsižvelgus į mokyklos 2021-2025 metų strateginį 

planą, veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, nustato metinius tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti.  

2. Planas parengtas vadovaujantis LR švietimo įstatymo, Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta „Geros mokyklos koncepcija“, 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta 

„Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“.  

3. Planą įgyvendins Mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

mokiniai ir jų tėvai. 

4. 2022 m. veiklos planą rengė mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta 2021 m. veiklos plano rengimo darbo grupė, planas aptartas Mokyklos 

taryboje ir Mokytojų taryboje.  

 

 

 



2022 M. VYKDOMOS PROGRAMOS: 

 

Kidulių pagrindinėje mokykloje 

• Ikimokyklinio ugdymo programa (3 grupės) 

• Priešmokyklinio ugdymo programa (1 priešmokyklinio ugdymo grupė) 

• Pradinio ugdymo programa (4 komplektai) 

• Pagrindinio ugdymo programa (6 komplektai ) 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

VIZIJA. Funkcionali, šiuolaikiška, išmani, nuolat atsinaujinanti, saugi mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys gali atrasti savo 

stipriąsias puses ir jas tobulinti.  

MISIJA. Tai mokykla, įgyvendinanti valstybinius standartus  atitinkančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas, tenkinanti vietos bendruomenės poreikius ir teikianti kokybiškas formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugas.  

MOKYKLOS ŠŪKIS. Ateini geras – išeini dar geresnis ! 

 

1 strateginis tikslas – Gerinti mokinių  lankomumą. 

1.1.Uždavinys – Lankomumo skatinimo ir nelankymo drausminimo priemonių  plano tobulinimas. 

 

2 strateginis tikslas – Kurti geros pamokos modelį. 

2.1.Uždavinys – Stiprinti pagalbą mokiniui ir motyvavimą. 

 



3 strateginis tikslas – Kurti kokybišką ir darnų neformalųjį ugdymą mokykloje. 

3.1.Uždavinys – Tęstinių neformaliojo ugdymo programų kūrimas mokykloje. 

 

4 strateginis tikslas – Kurti šiuolaikišką ir išmanią mokyklą. 

4.1. Uždavinys - Kurti daugiafunkcines mokymosi erdves  mokykloje. 

 

5 strateginis tikslas – Organizuoti darbą su mokyklos bendruomene. 

5.1. Uždavinys – Metodinės veiklos  intensyvinimas mokykloje. 

 

III SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

1 tikslas.  Gerinti mokinių lankomumą. 

 
 

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Lankomumo 

skatinimo ir 

nelankymo 

drausminimo 

priemonių  plano 

tobulinimas. 

1.  Praleistų pamokų pateisinimo 

kriterijų nustatymas. 

 

VGK 

 

2022 m. Intelektiniai Atnaujintas Ugdymo 

proceso lankomumo 

apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos 

aprašas. 

 



Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

2.  Bendrų lankomumo ir mokymosi 

apskaitos principų nustatymas. 

 

 

 

VGK 2022 m. Intelektiniai Nustatyta mokinių praleistų 

pamokų apskaitos tvarka, 

paskirti už lankomumą 

atsakingi asmenys, 

apibrėžtos jų funkcijos ir 

atsiskaitymo tvarka 

 

 

3.   Lankomumo skatinimo ir 

drausminimo priemonių plano 

sudarymas 

VGK 2022 m. Intelektiniai 

 

10% sumažės be 

pateisinamos priežasties 

praleistų pamokų skaičius. 

 

 

2 tikslas. Kurti geros pamokos modelį. 

 

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

1.Stiprinti pagalbą 

mokiniui ir 

motyvavimą. 

 

1. Kompleksinės mokymosi 

pagalbos užtikrinimas pagal 

individualius mokinių poreikius. 

 

Direktorius, 

VGK 

2022 m. Intelektiniai, 

„Kokybės 

krepšelio“ 

lėšos 

100% procentų  10 klasės 

mokinių dalyvauja lietuvių 

kalbos ir matematikos 

konsultacijose pagal 

poreikius . 

Teikiamos ilgalaikės 

konsultacijos 5-8 klasių 

mokinių mokymosi pagalbai, 

suteikiant galimybę patogiu 

laiku  lankyti matematikos ir 

lietuvių kalbos konsultacijas 

mokymosi problemų 

turintiems mokiniams. 



Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

2.  Personalizuoto ugdymo taikymas 

atskirų mokomųjų dalykų pamokose. 

Švietimo pagalbos 

specialistai, 

Dalykų mokytojai 

2022 m. Intelektiniai, 

„Kokybės 

krepšelio“ 

lėšos 

 

100% specialiųjų poreikių 

mokinių sudaromas Pagalbos 

mokiniui planas 

100% specialiųjų poreikių 

mokinių teikiamos  švietimo 

pagalbos specialistų 

konsultacijos. 

3. Inovatyvių ugdymo metodų 

taikymas įvairių dalykų 

pamokose. 

( priemonės vykdymas 

perkeliamas iš 2021 m. ). 

Metodinė taryba, 

Dalykų mokytojai 

2022 m. Intelektiniai 80% dalykų mokytojų, 

naudodamiesi 

informacinėmis 

technologijomis, pamokose 

taiko inovatyvius mokymo 

metodus. 

 

 

3 tikslas. Kurti kokybišką ir darnų neformalųjį ugdymą mokykloje. 

 

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Tęstinių 

neformaliojo 

ugdymo 

programų 

kūrimas 

mokykloje. 

1.  Kuriamos kelerių metų trukmės  

neformaliojo ugdymo programos. 

 

Būrelių vadovai 

 

2022 m. Intelektiniai 

 

Mokiniams sudaromos 

sąlygos rinktis tęstines 

neformaliojo ugdymo 

programas pagal 

individualius poreikius. 

60% mokyklos mokinių 

dalyvauja neformaliojo 

ugdymo užsiėmimuose. 

 

 2.  Formuojamos atskiros 

pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokinių 

neformaliojo ugdymo  grupės. 

Būrelių vadovai 2022 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokiniai, lankantys 

neformaliojo ugdymo 

būrelius, aktyviai dalyvauja 



 

 

 

4 tikslas. Kurti šiuolaikišką ir išmanią mokyklą. 

 

Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Kurti 

daugiafunkcines 

mokymosi erdves  

mokykloje. 

1.  Interaktyvių grindų įrengimas 

ikimokyklinio ugdymo grupėje. 

(priemonės vykdymas perkeliamas iš 

2021 m.). 

Direktorius 

 

2022 m. Mokyklos 

biudžeto lėšos 

Sukurta inovatyvi edukacinė 

erdvė, atitinkanti 

šiuolaikinio ugdymo 

poreikius. 

      2. Įrengta 1 daugiafunkcinė 

interaktyvi edukacinė erdvė, pritaikyta 

mokinių mokymosi poreikiams. 

Direktorius 2022 m. Mokyklos 

biudžeto 

lėšos, 

„Kokybės 

krepšelio 

lėšos“ 

 

Vienoje vietoje sukauptos 

ugdymo priemonės, skirtos 

gamtos ir tiksliųjų mokslų 

tiriamosioms ir projektinėms 

veikloms. 

konkursuose, varžybose ir 

kt. renginiuose. 

Mokslo metų pabaigoje 

kiekvienas būrelis surengia 

baigiamąjį renginį mokyklos 

bendruomenei, kurioje 

reprezentuoja savo veiklą 

pasirinkta forma 

(koncertas, varžybos, paroda 

ir kt.) 

Lankančių mokinių skaičius 

Dalyvavimas renginiuose ir 

varžybose, mokykloje ir už 

jos ribų 



Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

3. Daugiafunkcinė erdvė aprūpinama 

priemonėmis, skirtomis įvairioms 

veikloms vykdyti. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

biudžeto 

lėšos, 

„Kokybės 

krepšelio 

lėšos“ 

 

 

 

Atnaujintas skaitmeninio 

ugdymosi turinys. 

Įsigyta elektroninė 

mokymosi aplinka 

EDUKA.KLASĖ, parengta 

Google Classrom aplinka 

nuotoliniam darbui, 

naudojamos kitos 

skaitmeninės mokymo 

priemonės. 

100% 1-10 klasių mokinių ir 

mokytojų naudojasi IT 

ugdymo procese. 

4. Sporto salės remontas ir jos 

pritaikymas kultūriniams renginiams. 

( priemonės vykdymas perkeliamas iš 

2021 m.) . 

 

 

 

Direktorius 2022 m. Šakių r. 

savivaldybės 

lėšos 

 

Sporto sale  naudojasi visi 

mokyklos mokiniai . 

Sudarytos sąlygos aktyviai 

mokinių sportinei veiklai. 

Reikalui esant, sudarytos 

galimybės mokyklos sporto 

salės transformavimui į 

erdvę mokyklos renginių 

organizavimui. 

 

 

  



5 tikslas. Organizuoti darbą su mokyklos bendruomene. 

 
Uždaviniai Priemonė Vykdytojai Laikas Lėšos Laukiamas rezultatas 

1. Metodinės 

veiklos  

intensyvinimas 

mokykloje. 

1. Mokyklos tarybos veiklos 

efektyvinimas.  ( priemonės 

vykdymas perkeliamas iš 2021 

m.) . 

 

Direktorius 

 

2022 m. Intelektiniai Vykdoma reguliari 

mokyklos tarybos veikla. 

90% Mokyklos tarybos 

narių aktyviai dalyvauja 

planuojant ir organizuojant 

mokyklos veiklą.  

2. Metodinių dienų organizavimas 

mokykloje. 

 

Metodinė taryba 2022 m. Intelektiniai Sudaromas metodinių dienų 

organizavimo planas . 

Vykdoma sisteminga 

metodinių grupių veikla.    

 

3. Dalijimasis gerąja patirtimi. 

 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

 

2022 m. 

 

Intelektiniai Aktyviai bendradarbiauja 

90% mokyklos mokytojų,  

Išklausytų seminarų skaičius 

Atvirų pamokų skaičius 

Mokytojų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose skaičius 

  4. Atvirų pamokų vedimas ir 

aptarimas. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

2022 m. 

 

 

Intelektiniai 

 

Pravestų pamokų skaičius 

Mokytojų vedusių pamokas 

skaičius 

Parengti pranešimai 

mokyklos bendruomenei 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos  

2021 m. gruodžio 20 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V2-3 ) 


