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PAKRUOJO R. LYGUMŲ PAGRINDINĖS  MOKYKLOS 

VEIKLOS  PLANAS 

2022 metams 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lygumų pagrindinės mokyklos Veiklos planas 2022 metams yra Lygumų pagrindinės mokyklos 

strateginio plano 2021-2023 metams dalis, kuri, atsižvelgiant į mokyklos poreikius, buvo pakoreguota, 

papildyta ir patikslinta. Planas parengtas vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, 

mokytojų pedagoginės veiklos įsivertinimu, mokyklos bendruomenės pasiūlymais ir laikantis viešumo, 

atvirumo, partnerystės principų. Rengiant Veiklos planą 2022 metams, direktoriaus įsakymu sudaryta 

darbo grupė (2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr.V-214). 

2. Planą įgyvendins Lygumų pagrindinės mokyklos administracija, mokytojai ir kiti ugdymo 

procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

   

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą buvo iškelti 3 tikslai: siekti kiekvieno mokinio pažangos, 

tobulinant ugdymo (si) procesą; ugdyti socialinį emocinį sąmoningumą, siekiant gerų bendruomenės narių 

santykių bei telkti palaikančią ir kartu kuriančią mokymąsi, bendruomenę.  

            I tikslas - siekti kiekvieno mokinio pažangos, tobulinant ugdymo(si) procesą.  

                 1 uždavinys – užtikrinti kiekvieno mokinio optimalią ugdymo(si) pažangą.  

Uždaviniui įgyvendinti 2021 m. didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių kokybiškam mokymuisi. 

Gautiems rezultatams apibendrinti buvo pasitelkta stebėtų pamokų analize (viso stebėta 13 pamokų) ir 

anketinio tyrimo rezultatais (anketavime dalyvavimo 5-10 klasių: 90 proc. mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų), 95,7 proc. mokinių,  90,5 proc. mokytojų).           

Stebėtų pamokų analizė ir anketinės apklausos duomenys leidžia teigti, kad mokykloje yra 

pakankamas dėmesys skiriamas savivaldžiam mokinių mokymuisi, mokymosi konstruktyvumui ir 

socialumui. 

Savivaldumas mokantis. Stebėtų pamokų analizė rodo, jog 40 proc. pamokų, padedant mokytojui,  

mokiniai geba kelti sau mokymosi tikslus. Mokinių anketinės apklausos rezultatai atskleidė, kad 60 proc. 

dažnai ir 15 proc. labai dažnai kartu su mokytoju planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti), bando ir geba kelti sau mokymosi tikslus. Tuo tarpu 17,6 proc. mokytojų nurodo, jog labai 

dažnai ir 76,5 proc. – kad dažnai  kartu su mokiniais planuoja mokymąsi, tikslus jiems pasiekti. 
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   Mokykloje skatinama, kad pamokos eigoje ir pabaigoje mokiniai įsivertintų ir aptartų su 

mokytojais savo asmeninę pažangą. Tai patvirtino ir mokiniai, kurių 50 proc. nurodo, kad dažnai ir 22,5 

proc. nurodo, kad labai dažnai mokytojų padedami mokosi nusimatyti, kokį įvertinimą galės gauti. 

Mokytojų anketinė apklausa nurodo, jog 58,8 proc. dažnai ir 17,6 labai dažnai kartu su mokiniais numato, 

kokį įvertinimą mokiniai galės gauti. Stebėtų pamokų analizė parodė, jog 50 proc. pamokų mokiniai 

nusimato savo įvertinimą.  

           Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertina ir aptaria su mokytoju savo mokymosi rezultatus, asmeninę 

pažangą. Tai rodo ir 90 proc. stebėtų pamokų. Anketinėje mokinių apklausoje nurodoma, jog 27,5 proc. 

labai dažnai ir 45 proc. dažnai pamokos pabaigoje įsivertinama. Tuo tarpu net 52,9 proc. mokytojų 

nurodo, kad dažnai, o 41,2 proc. – labai dažnai, jog pamokos pabaigoje mokiniai įsivertina. 

            Stebėtų pamokų analizė rodo, jog net 80 proc. pamokų pabaigose mokytojai išmokimą sieja su 

pamokos uždaviniu ir grįžta prie jo. Tai patvirtino ir 94,1 proc. mokytojų respondentų, jog dažnai arba 

labai dažnai grįžta prie pamokos uždavinio.  

            2021 m. mokymosi pagalbai buvo skiriamos pagrindinių mokomųjų dalykų ne tik trumpalaikės 

konsultacijos. Viso 1-10 klasėms pravestos ilgalaikės 182 konsultacijos. Konsultacijose dalyvavo 162 

mokiniai. 1-4 klasėms pravestos 49 lietuvių kalbos konsultacijos ir 12 matematikos konsultacijų. Iš 1-4 

klasių lietuvių kalbos konsultacijose dalyvavo 14 mokinių, matematikos konsultacijose dalyvavo  9 

mokiniai. 

            5-10 klasių mokiniams pravesta 121 lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, rusų 

kabos, geografijos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, gamtamokslinio 

ugdymo konsultacija. 

            5-10 klasių 1 mokinys dalyvavo gamtos ir žmogaus konsultacijose, 4 mokiniai  - gamtamokslinio 

ugdymo, 7 mokiniai dalyvavo anglų kalbos konsultacijose, 34 mokiniai – matematikos, 4 mokiniai – 

informacinių technologijų, 16 mokinių  - lietuvių kalbos ir literatūros, 22 mokiniai – rusų kalbos, 18 

mokinių – geografijos, 18 mokinių  - istorijos, fizikos konsultacijas lankė 5 mokiniai, po 10 mokinių 

dalyvavo chemijos ir biologijos konsultacijose. 

 

     Mokymosi konstruktyvumas. Stebėtų pamokų analizė rodo, jog 60 proc. pamokų mokiniai geba 

asmeninę patirtį (socialinius. lyderiavimo, IKT, kalbinius, organizuotumo, komunikavimo įgūdžius) 

pritaikyti praktiškai formuluojant uždavinius, atlikdami kūrybinius ir projektinius darbus, dalyvaudami 

klasės ir mokyklos veiklose.  

Anketinio tyrimo metu net 70  proc. mokinių nurodo, kad dažnai ir 20 proc., kad labai dažnai 

pamokose taikomos veiklos formos, metodai, priemonės padeda įsisavinti pamokos medžiagą, pasiekti 

pamokos uždavinį. Mokytojai ne tik skatina, bet ir atkreipia mokinių dėmesį į mokomosios medžiagos 

sąryšį su anksčiau išmoktais dalykais ir susieja ją su turimomis žiniomis.  

Mokymosi socialumas. Pamokų metu mokytojai yra skatinami taikyti įvairias veiklos formas, 

šiuolaikiškus mokymo(si) metodus. Siekiama, kad ugdymo procese mokiniai būtų skatinami 

bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, kad būtų derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo(si) 

inovacijos. Nustatyta, kad 70 proc. pamokų mokytojai skiria užduotis, kurios skatina mokinius mokytis 
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bendradarbiaujant (darbas porose, grupinis darbas). Kad mokykloje yra skatinami bendradarbiauti, rodo ir 

mokinių anketinė apklausa. 52,5 proc. apklaustųjų nurodė, jog dažnai pamokų metu dirba porose. 

Mokiniai yra skatinami bent kartą per mokslo metus poromis arba grupelėmis rengti kūrybinius, 

projektinius ar tiriamuosius darbus. 

            Apklausa parodė, kad mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veiklose. Taip teigia 70 proc. mokinių. 

Mokykloje vykdytos 18 neformaliojo švietimo programų, kuriose dalyvavo virš 85,0 proc. 

mokinių. Neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje organizuoja ir Pakruojo sporto centro treneriai. 

Pradinių klasių mokiniai turi galimybę lankyti ,,Krepšinio“ būrelį (vadovas S. Ragaišis), 6-10 klasių 

mokiniai aktyviai lanko ,,Lengvosios atletikos“ užsiėmimus (vadovas M. Diliūnas). Apie 50 proc., 

neformaliojo švietimo užsiėmimus lankančių mokinių bent kartą per mokslo metus yra pristatę sukurtus 

darbus arba projektus mokyklos bendruomenei ar už jos ribų. Mokiniai, lankantys sporto būrelius, aktyviai 

dalyvauja varžybose, gerina savo asmeninius rezultatus.  

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. Mokykloje skiriamas dėmesys 

individualizavimui ir diferencijavimui. Stebėtų pamokų analizė rodo, jog 30 proc. pamokų naudojamos 

trijų mokymosi pasiekimų užduotys. Mokytojų apklausos duomenys rodo, jog net 76,5 proc. apklaustųjų 

teigia, kad dažnai pasirenkama kiek ir kokio sudėtingumo užduočių sugebės atlikti. Tuo tarpu 40 proc. iš 

apklaustų mokinių nurodė, jog dažnai gali pasirinkti, kokio sudėtingumo užduotis norės atlikti. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos plėtojimas. Mokykloje sukurtas „Mokinių 

pasiekimų gerinimo modelis“, kurio tikslas - kartu su mokiniais stebint ir vertinant individualius jų 

pasiekimus ir pažangą, teikiant pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, plėtojant aukštesniųjų 

gebėjimų mokinių kompetencijas, siekti geresnių mokinių ugdymosi rezultatų ir 100 % pažangumo. 

Mokslo metų ir II pusmečio pradžioje mokiniai nusimato kiekvieno dalyko pasiekimų lūkesčius, kuriuos 

po I ir II pusmečio klasių vadovai analizuoja, aptaria individualiai su mokiniu, ir tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kartu numato tolimesnius veiksmus pažangos siekimui. 2021 m. visi klasių vadovai 

nuotoliniu būdu (laiškais TAMO dienyne, el. laiškais ir/ar telefono skambučiais) supažindino  mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus) su individualia mokinio pažanga.  

 Stebint pamokas didžiulis dėmesys skiriamas mokinių įsivertinimui. Pamokos, kuriose vyrauja 

vertinimo procedūros, teikiančios informaciją pačiam mokiniui apie jo mokymosi kokybę, sudarė 70 proc. 

stebėtų pamokų.  

            Remiantis mokyklos „Mokinių mokymosi ir pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“, 95 

proc. 5-10 klasių mokinių (pagal mokinių anketinės apklausos duomenis) kartu su pagrindinių dalykų 

mokytojais stebi ir aptaria savo asmeninę pažangą (nuo vieno atsiskaitymo iki kito) 100 proc. tyrime 

dalyvavusių pedagogų. 100 proc. mokytojų kaupia mokinių atsiskaitymus, kūrybinius, projektinius darbus 

kabinete, su kuriais mokiniai pakartotinai susipažįsta vertindami savo asmeninę pažangą per mokslo 

metus.  

             Mokykloje mokinių individuali pažanga yra stebima ne tik kiekvienoje pamokoje, dėstomame 

dalyke, bet ir kiekvieno mėnesio gale (iki 2020-2021 m. m.) bei baigus I-ą ir II-ą pusmečius. Klasių 

vadovai taip pat stebi kiekvieno mokinio individualią mokymosi pažangą, aptaria ją su mokiniu ir tėvais 

(globėjais, rūpintojais) bei dalyko mokytojais.  
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2020-2021 mokslo metus baigė 164 mokiniai, iš jų 38 ikimokyklinės grupės ir 12 priešmokyklinės 

ugdymo grupės ugdytiniai. 2020-2021 m.m. 1-4 kl. mokiniai baigė 100 proc. pažangumu. 

5-10 klasių mokinių pažangumas: 

 2021 m. I pusmečio rezultatai 2022 m. I pusmečio rezultatai 

Aukštesnysis lygis 12,93 proc. 9,6 proc. 

Pagrindinis lygis 37,06 proc. 51,75 proc. 

Patenkinamas lygis 26,72 proc. 28,07 proc. 

Nepasiektas patenkinamas lygis 18,10 proc. 10,32 proc. 

Galima pasidžiaugti, jog ženkliai sumažėjo nepasiekto patenkinamo lygio procentais mokinių 

skaičius. Išaugo mokinių, pasiekusių pagrindinį lygį, skaičius. 

Padaryta pažanga (lyginant su 2019-2020 m.m. metiniu vertinimu): 

 

 

 

           2 uždavinys – taikyti patirtinį mokymą(si). Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo pasitelkta šiomis 

priemonėmis: aktyvaus mokymo metodų panaudojimo ir praktinio žinių taikymo pamokose skatinimas, 

mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos (VIP) matavimo sistemos tobulinimas, efektyvus 

IKT naudojimas mokymo (si) procese, mokomųjų kompetencijų ugdymo ir jų vertinimo sistemos 

sukūrimas, šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatų panaudojimas ugdymo turinio planavimui ir tobulinimui.  

Susidariusi situacija dėl COVID-19 koregavo mokytojų, mokinių darbo procesą, 2021 m. buvo stebėtos 13 

pamokų. 
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           Mokykloje dėmesys skiriamas eksperimentiniams ir praktiniams mokinių įgūdžiams ugdyti. 

Eksperimentiniams ir praktiniams mokinių įgūdžiams buvo skiriama apie 30 proc. gamtamokslinio 

ugdymo pamokų per mokslo metus 1-10 klasėse. Stebėtų pamokų analizė atskleidžia, kad pamokos, 

kuriose vyrautų praktinis žinių taikymas, sudarė 70 proc. stebėtų pamokų. 

           2021 metais įvairių klasių mokiniams vyko patyriminis ugdymas. Pradinių klasių mokiniai 

domėjosi bestuburiais. Susipažino su slieku ir vynuogine sraige (,,Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su 

slieku ir vynuogine sraige’’). Veiklos buvo atliekamos ne tik mokyklos laboratorijoje (pvz., 

,,Kilogramas”), bet ir lauko klasėje. Mokiniai domėjosi ir augalais (praktinė - tiriamoji veikla 2 kl. 

„Mūsų aplinkoje augančių žolių, krūmų ir medžių tyrimas‘‘). 2021 metų pavasarį 3 klasės mokiniai 

gamino popierių – vyko patyriminė veikla ,,Paprastas nepaprastas popierius’’ir kt. Mažiausieji mokyklos 

ugdytiniai taip pat dalyvauja patyriminėje veikloje, pvz., ,,Grybų auginimas”.  

             Vyresniųjų klasių moksleiviai irgi atliko įvairius bandymus, tyrinėjimus, pvz., „Oras yra spūdus“, 

„Oras yra tamprus“, „Rašalo ir kalio permanganato difuzija“, „Osmoso ir difuzijos stebėjimas naudojant 

popierinį rankšluostį“, „Valtis iš folijos. Kokios masės krovinį gali išlaikyti iš aliuminio folijos 

sukonstruotas laivelis“, „Kaip pakyla ir skęsta povandeninis laivas“, „Plūduriuoja ar skęsta. 

Eksperimentas su plastilinu“, „Garso bangų sklidimas“, „Garsai aplink mus“ ir kt. 

            Patirtinis mokymasis vyksta ir už mokyklos ribų. 2021 metais 11 pamokų vyko netradicinėje 

aplinkoje, pavyzdžiui, Lygumų miestelyje, Šiauliuose Žaliūkių malūnininko sodyboje, Naisių žirgyne ir 

kt.  

            Rugsėjo mėnesio pabaigoje vyko integruota savaitė ,,Baltijos jūra“. 2021 metais pravesta 15 

integruotų pamokų. 

             IKT taikymas ugdymo procese. Stebėtų pamokų analizė: 70 proc. mokytojų (nuo stebėtų pamokų) 

tikslingai panaudoja IKT ugdymo procese. Stebėtų pamokų IKT buvo taikytos aktyviam mokinių 

mokymo(si) galimybėms didinti bei pažangai stebėti - 100 proc. stebėtų pamokų. 

            Bibliotekos veiklos, ugdančios mokinių kompetencijas. 2021 m. bibliotekoje buvo įvykdyti 2 

renginiai: katinų skulptūrėlių paroda ,,Tas paslaptingas katinų pasaulis“, knygų paroda ,,Žiemos 

skaitymėliai“. 

           2021 m. mokykla vykdė 16 projektų, iš kurių 2 - rajoniniai: ,,Saugi aplinka mokiniams ir 

mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“, ,,Kalėdų belaukiant“; 7 buvo respublikiniai: „Integralus 

gamtamokslinis ugdymas 5-7 klasėse“, „Olimpinis mėnuo 2021“, „Lyderių laikas 3“ (dalyvavimas 

kūrybinės komandos ir neformalių studijų veikloje, kūrybinės komandos susitikimai), ,,Mes rūšiuojam“, 

,,Geros savijautos programa“, „Antrokai mokosi plaukti“; ,,Visi po vienu stogu“; 5 tarptautiniai: 

„Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose bei 

Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose“, Erasmus +K229 projektas ,,Žaiskime drauge“ (,,Let‘s 

play together“ (Lietuva, Bulgarija, Čekija, Ispanija)), Erasmus +K229 projektas ,,Kokiame pasaulyje mes 

norime gyventi?“ (,,In welcher elt wollen wir leben?“ (Vokietija, Malta, Portugalija, Olandija, Lenkija, 

Lietuva)), „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (2014-2020 metų ES 

fondų investicijų veiksmų programa), „Baltų literatūros savaitė 2021“;  organizuojamas 1 mokykloje: 

„Mūsų mažieji draugai“. Projektas „Aš – būsimas penktokas“ bei tęstinis projektas „Pamokos kitaip“ 

negalėjo vykti dėl Covid-19 susiklosčiusios situacijos šalyje. 

            Mokiniai aktyviai dalyvavo ne tik projektuose, bet ir parodose, olimpiadose, konkursuose. 

Technologijų mokytoja V. Arlauskienė organizavo Pakruojo rajono mokinių darbų (atliktų per 

technologijų pamokas) virtualią parodą. Joje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.  
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            Nemažai mokinių labai laukia tarptautinio edukacinio konkurso ,,Olympis“. 2021 m. savo žinių 

lygį šiame konkurse pasitikrino ir nemažai pradinių klasių mokinių. ,,Olympio“ Pavasario sesijos metu net 

3 mūsų mokyklos mokiniai (6, 7, 10 kl. mokiniai) apdovanoti ne tik diplomais, bet ir medaliais. 

            Aukso medaliu buvo įvertintos 7 klasės mokinio Karolio Grušo geografijos žinios (mokytoja L. 

Rutkevičienė) – dalyvavo Respublikinėje geografijos olimpiadoje. 

             Lygumų pagrindinės mokyklos 1-10 klasių moksleiviai 2021 metais aktyviai dalyvavo Kultūros 

paso teikiamose edukacinėse veiklose. Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio mokykloje yra Kultūros paso 

koordinatorius.  

            2021 m. priešmokyklinė ugdymo grupė ir ikimokyklinės ugdymo grupės (2-3 m., 4-5 m. vaikų) 

aktyviai dalyvavo projektuose (net 32 rajoniniai ir respublikiniai), integruotose veiklose, konkursuose, 

parodose (net 43), šventėse, akcijose, tarptautinių dienų paminėjimuose.  

            Mokyklos teritorijoje įrengta 1 patyriminė aplinka (šiltnamis, vabzdžių namelis, lysvės daržovėms 

auginti bei pasodinti vaismedžiai). 

            Šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatų panaudojimas ugdymo turinio planavimui ir tobulinimui. 

2021 m. pavasarį Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinime (eNMPP) dalyvavo 7 ketvirtos klasės 

mokiniai. Mokiniai atliko matematikos ir skaitymo testus. Matematikos testo nebaigė du mokiniai. Visų 4 

klasės mokinių pasiekimų lygis buvo pasiektas. Surinktų taškų vidurkis 24,6, maksimalus galimas taškų 

skaičius buvo 40. 8 kl. matematikos eNMPP dalyvavo dalyvavo 12 mokinių, skaitymo – 11.  

Trylika 10 klasės mokinių dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Vienas mokinys 

nebaigė pagrindinio ugdymo programos. 

          2019 m. ir 2021 m. NMPP (6 ir 8 kl.) mokinių rezultatų pokytis ir padaryta (nepadaryta) pažanga: 

Dalykas Lygis Skaičius, proc. 2019 m., 6 klasė Skaičius, proc. 2021 m., 8klasė 

Matematika Aukštesnysis 0 0 

Pagrindinis 5 (62,5 proc.) 2 (16,7 proc.) 

Patenkinamas 3 (37,5 proc.) 6 (50 proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

0 4 (33,3 proc.) 

Skaitymas  Aukštesnysis 1 (12,5) 0 

Pagrindinis 4 (50,0 proc.). 3 (27,3 proc.) 

Patenkinamas 3 (37,5 proc.) 6 (54,5 proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

0 2 (18,2 proc.) 

Lyginant 6 ir 8 klasių NMPP mokinių rezultatų pokytį galima teigti, jog nebuvo padaryta pažanga. 

          2019 m. ir 2021 m. NMPP (2 ir 4 kl.) mokinių rezultatų pokytis ir padaryta (nepadaryta) pažanga: 

Dalykas Lygis Skaičius, proc. 2019 m., 2 klasė Skaičius, proc. 2021 m., 4 klasė 

Matematika Aukštesnysis 1 (11,1 proc.) 0 

Pagrindinis 5 (55,6 proc.) 4 (57,1 proc.) 

Patenkinamas 3 (33,3 proc.) 3 (42,9 proc.) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

0 0 

Skaitymas  Aukštesnysis 1 (11,1 proc.) 0 

Pagrindinis 5 (55,5 proc.). 5 (71,4 proc.) 

Patenkinamas 3 (33,3 proc.) 2 (28,6 proc.)  
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Nepasiektas 

patenkinamas 

0 0 

Lyginant 2 ir 4 klasių NMPP mokinių rezultatų pokytį galima teigti, jog rezultatai išliko panašūs. 

Visi mokiniai išlaikė NMPP.  

3 uždavinys - teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams. Anketinio tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad tiek mokiniai, tiek mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) palankiai vertina mokyklos teikiamą 

pagalbą jų vaikui mokantis. Mokytojai padeda pažinti jo gabumus. Mokiniai kartu su mokytojais planuoja 

savo mokymąsi (tikslus, žingsnius).  Mokykloje atsižvelgiama į mokinio nuomonę. Anketinė mokytojų 

apklausa parodė, jog mokiniai yra skatinami diskutuoti, pasakyti savo nuomonę pamokų metu (dažnai – 

64,7 proc., labai dažnai – 35,3 proc.).  

           Mokykloje yra skiriamas dėmesys įvairiapusiškam profesiniam informavimui ir konsultavimui 

karjeros klausimais. Siekiant, kad mokiniai geriau pažintų save, atrastų bei suprastų savo stipriąsias ir 

silpnąsias puses, PUG, 1-4 klasių 100 proc. mokinių vyko karjeros grupiniai užsiėmimai. 5-10 klasių 40 

proc. mokinių dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose (sprendė asmenybės pažinimo testus). 

2021 m. mokiniai aktyviai dalyvavo renginiuose, skirtuose karjeros ugdymui. Renginiai vyko ne 

tik nuotoliniu būdu. Mokiniai vyko į Šiaulių profesinio rengimo centro organizuojamą jaunimo pažintinį 

mokomąjį renginį. Aktyviai dalyvavo užsiėmimuose, sužinojo daug naudingų ir įdomių dalykų apie 

įvairias profesijas. 

Dalyvavo ir Šiaulių profesinio rengimo centro organizuojamoje ,,Profesijų dienoje“ (nuotoliniu 

būdu). 5-7 kl.mokiniai dalyvavo popietėje ,,Mano svajonių profesija“. Ugdymo karjerai renginiai vyksta ir 

bendradarbiaujant su kitomis mokyklomis, pvz., dalyvauta ,,Santarvės“ gimnazijos ir Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centro organizuojamoje pažintinėje-praktinėje konferencijoje ,,CV svajonių 

profesijai“ (3 mūsų mokyklos mokiniai pristatė savo pranešimus). 

Pradinių klasių mokiniams vyko ,,Karjeros savaitė“. Mokiniai lankėsi ne tik Lygumų pirminės 

sveikatos priežiūros centre, bet ir vyko į Pakruojį.  

9-10 klasių mokiniai nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio yra pasirinkę mokytis pagal pirminio profesinio 

mokymo programos modulius Šiaulių profesinio rengimo Prekybos ir verslo skyriuje bei Panevėžio 

profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinyje. 

          4 uždavinys – atnaujinti bei modernizuoti ugdymo(si) aplinkas.  

            2021 metais atliktas remontas informacinių technologijų bei gamtamokslinio ugdymo kabinetuose. 

Atliktas dalinis remontas valgykloje. Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo grupės aplinka bei 1 klasės 

kabineto aplinka. Naujam modulinio darželio pastatui, kur įsikūrė ikimokyklinio ugdymo grupės 

"Boružiukai" ugdytiniai, įsigyta baldų, patalynės, kito inventoriaus (5,9 tūkst. Eur). IT toliau 

atnaujinama ir turtinama materialinė bazė (2 nešiojami kompiuteriai, monitoriai, multimedi ja ir 

spausdintuvas – 2,2 tūkst. Eur) ir skaitmeninis turinys (licencijos už 2,5 tūkst. Eur). Be to, gauta iš 

ŠMSM ir rėmėjų 7 nešiojami kompiuteriai ir hibridinio mokymo įranga klasei. Įsigy ta sportinio 

inventoriaus. Įsigytos padangos visiems mokyklos mokykliniams autobusams (2,6 tūkst. Eur). Įrengta 

mokyklos apsaugos sistema (6,4 tūkst. Eur). 

            2021 m. bendradarbiaujant su mokyklos pedagogais, siekiant padėti įgyvendinti ugdymo programų 

tikslus, komplektuojant bibliotekos ir vadovėlių fondus už mokinio krepšelio lėšas įsigyta: 183 vienetai 

vadovėlių (anglų k., lietuvių k., geografijos, gamtos mokslų) už 2041,92 Eur; 27 vienetai mokomųjų 

priemonių (anglų k., muzikai, matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams) už 312,35 Eur. 
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            II tikslas - ugdyti socialinį emocinį sąmoningumą, siekiant gerų bendruomenės narių santykių.          

1 uždavinys – plėtoti lyderystę. 2021 m. 100 proc. mokytojų dalyvavo bent viename kvalifikacijos 

tobulinimo seminare.  Iki 5 dienų seminaruose dalyvavo 64 proc., 5 ir daugiau – 36 proc. mokyklos 

mokytojų. 

Mokytojai dalinosi patirtimi apie kvalifikacijos metu įgytas žinias metodinėse grupėse, mokytojų 

tarybos posėdžiuose bei neformaliose grupelėse.  

Savo gerąją patirtį skleidė socialinė pedagogė S. Miežienė. Ji skaitė pranešimą nuotolinio 

susitikimo-diskusijos metu ,,Tabako, alkoholio ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija“ bei 

respublikiniame klasės vadovų metodiniame forume ,,Auklėtojas – superklasės herojus“. Lygumų 

pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazijos mokytojų rengtame susitikime 

,,5 sėkmės istorijos“. Gerąja patirtimi apie vertinimą ir įsivertinimą pamokose su Šiaulių ,,Santarvės“ 

gimnazijos mokytojais dalinosi pradinių klasių mokytoja A. Vaivodienė, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja D. Balčiūnienė, gamtos mokslų mokytoja R. Jasenskytė bei pavaduotoja ugdymui L. 

Rutkevičienė. 

Mokykloje, pagal bendrą susitarimą, kiekvienas mokytojas per mokslo metus privalo pravesti 

vieną atvirą pamoką. 2021 m. dėl Covid-19 viruso pandemijos, karantino mokykloje, viso buvo pravestos 

3 atviros pamokos. Pravesta 11 pamokų netradicinėje aplinkoje ir 15 integruotų pamokų. 

Mokyklos įvaizdžio formavimo darbo grupė siūlė savo iniciatyvas apie langų puošimą, mokyklos 

gražinimą. 

Mokinių savivalda teikia įvairius siūlymus. Jau ne viena pasiūlyta iniciatyva yra įgyvendinama, 

pvz., muzikiniai sveikinimai, ,,Penktadienis be uniformos“, ,,Muzika pertraukų metu“ (penktadieniais). 

 III tikslas – telkti palaikančią ir kartu kuriančią mokymąsi bendruomenę. 

 1 uždavinys – stiprinti bendruomenės iniciatyvumą, įsitraukimą. 

Bendri renginiai su tėveliais (globėjais, rūpintojais): tėvelių įsitraukimas į ugdymo procesą, 

edukacinis užsiėmimas „Mįslių karalius ir karalienė“ (4 užsiėmimai). 

Vyko bendros mokinių ir tėvelių (globėjų, rūpintojų) darbelių parodos (IUG, PUG).  

2021 m. solistė A. Balčiūnaitė su muzikos mokytoja I. Miežiene dalyvavo Pakruojo rajono 

savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Lygumų padalinyje vykusiame renginyje. 6 klasės 

mokiniai ir tėveliai dalyvavo Lygumų laisvalaikio klubo organizuotoje ,,Moliūgų fiestoje“. Technologijų 

mokytojos V. Arlauskienės vadovaujamo būrelio ,,Mūzos“ moksleivės dalyvavo Lygumų laisvalaikio 

klubo rengtoje kalėdinių eglučių parodoje. 

Galima pasidžiaugti, kad 2021 m. 95 proc. 1-10 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavo 

mokyklos atliekamose apklausose ir tyrimuose.  

 Antras uždavinys – kryptingai organizuoti socialinių emocinių kompetencijų ugdymą. Viena 

iš uždavinio įgyvendinimo priemonių buvo prevencinių projektų ir veiklų įgyvendinimas. 2021 m. drauge 

su socialiniais partneriais buvo pravesti 6 prevenciniai renginiai: prevencinė akcija mokiniams „Būk 

saugus, mokiny“ (vedė Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba), švietėjiška paskaita „Saugus eismas: 

dviračių ir elektrinių paspirtukų vartotojams“ (bendradarbiavimas su Pakruojo r. policijos komisariato 

pareigūnais), interaktyvi paskaita ,,Nepilnamečių įdarbinimo sąlygos“, LR specialiųjų tyrimų tarnybos 

specialistės paskaita 7-8 klasių mokiniams ,,Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai 

nusikaltimai ir atsakomybė“, prevencinė paskaita ,,Saugus eismas“, paskaita ,,Teisinė atsakomybė“;  2 

lytiškumo ugdymo paskaitos mokiniams; 4 sveikatinimo renginiai-akcijos: akcija ,,16 tūkstančių žingsnių 

Lietuvai“, Europos Judumo savaitės paminėjimui skirta akcija ,,Judėk linksmai“, visuotinė mankšta, skirta 

Europos Judumo savaitei paminėti, akcija ,,Klasė eina“. 
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Stengiamasi, kad kiekvienas mokinys mokykloje jaustųsi saugiai. 2020 m. mokykloje pradėtos 

vykdyti Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės“. Jos buvo 

tęsiamos ir 2021 metais. 

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ. 2021 m. 

 

MOKYTOJAI 

Stiprybės  Silpnybės  

Savo pamokose mokant naują temą ją sieju 

su mokinių jau turimomis žiniomis, patirtimi. 

3,7 Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

kreipiasi su siūlymais dėl ugdymo plano, 

mokinių maitinimo, pavėžėjimo. 

2,1 

Dažnai pamokos gale sugrįžtu prie pamokos 

uždavinio. 

3,6 Su mokiniais aptariu individualią mokinių 

pažangą. 

2,4 

Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertina. 3,4 Pamokose mokiniai dirba grupėse. 2,4 

Per savo pamokas skatinu mokinius 

diskutuoti, pasakyti savo nuomonę, ją 

apginti. 

3,4 Pamokose mokiniai padeda mokytis 

draugui. 

2,9 

Atkreipiu mokinių dėmesį į mokomosios 

medžiagos sąryšį su anksčiau išmoktais 

dalykais ir susieju ją su mokinių turimomis 

žiniomis. 

3,4 Kartu su mokiniais numatau ir mokiniai 

patys pasirenka, kiek ir kokio sudėtingumo 

užduočių sugebės atlikti (diferencijuotas, 

individualizuotas užduotis). 

2,9 

    

TĖVAI 

Kartu su vaiku aptariu jo mokymosi 

rezultatus, padedu išsikelti mokymosi tikslus. 

3,4 Teikia pasiūlymus mokytojams, klasės 

vadovams, mokyklos administracijai dėl 

ugdymo plano, mokinių pavėžėjimo, 

maitinimo ir pan. 

1,9 

Tenkina iš mokyklos gaunama informacija 

apie mano vaiką. 

3,4 Noriai įsitraukia į mokyklos renginių 

organizavimą, pagal galimybes vedu 

pamokas, vykstu kartu į ekskursijas, 

žygius ir kt. 

1,9 

Tėvai yra supažindinami su mokyklos 

ugdymo planais, ko, kaip ir kiek vaikas 

mokysis, kokia bus popamokinė veikla 

(lankstinukai, informacija TAMO dienyne, 

mokyklos soc. tinkle Facebook). 

3,0 Esant problemoms patys kreipiasi pagalbos 

į mokyklos administraciją. 

2,1 
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Mokytojai su manimi aptaria vaiko 

mokymosi pažangą bei pasiekimus, 

mokymosi spragas. 

2,9 Esant problemoms patys kreipiasi pagalbos 

į mokytojus. 

2,1 

Esant problemoms, patys kreipiasi pagalbos į 

klasės vadovą. 

2,9 Dalyvauja tėvams skirtuose mokyklos 

organizuojamuose šviečiamuosiuose 

užsiėmimuose įvairiomis vaikų ugdymo 

temomis. 

2,3 

MOKINIAI 

Pamokose mokytojo parinktos ir taikomos 

veiklos formos, priemonės padeda geriau 

suprasti pamokos medžiagą ir pasiekti 

pamokos uždavinio. 

3,1 Pamokose darbas grupėse. 2,2 

Pamokose mokant naują temą mokytojas ją 

sieja su mūsų turimomis žiniomis, patirtimi. 

3,1 Pamokose galima pasirinkti, kokio 

sudėtingumo užduotis norėsiu atlikti. 

2,4 

Kartu su mokytoju pamokos pradžioje 

formuluoju pamokos uždavinį. 

3,1 Pamokose padeda draugui (paaiškina jam 

nesuprantamus dalykus, padeda atlikti 

užduotis). 

2,5 

Mane tenkina mokyklos teikiama pagalba 

man mokantis. 

3,1 Pamokose dirba poromis (partneriškai). 2,5 

Mokytojai pamokos gale sugrįžta prie 

pamokos uždavinio. 

3 Pamokos eigoje įsivertina. 2,8 

 

 

MOKYKLOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

  

Stiprybės Silpnybės 

1.  Paveiki ir estetiška ugdymosi aplinka, teikianti 

darnos jausmą ir lavinanti gerą skonį. 

2. Mokyklos bendruomenės tapatumo jausmas. 

2.  Personalo komplektavimas: maža kaita, tinkama 

kvalifikacija, kryptingai tobulinamos dalykinės, 

didaktinės ir bendrosios kompetencijos. 

3. Kryptingas mokyklos, kaip besimokančios 

organizacijos, pažangos siekis. 

4. Mokytojų gerosios patirties sklaida mokykloje, 

rajone, šalyje. 

5. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas. 

5. Visos dienos mokyklos (1-4, 5-8 kl.), pailgintos 

priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimas. 

1. Trūksta pagalbos mokiniui specialistų 

(psichologo, logopedo). 

2. Mokymo (si) individualizavimas, 

diferencijavimas, personalizavimas tenkinant 

skirtingus mokinių poreikius pamokoje. 

3. Neišnaudotos tėvų švietimo galimybės. 

4. Menka tėvų atsakomybė už savo vaikų 

mokymąsi bei elgesį. 

5. Neaktyvus tėvų dalyvavimas mokyklos 

bendruomenės veikloje.  
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6. Tenkinami mokinių ugdymosi poreikiai: dalykų 

moduliai, konsultacinės valandos, būreliai. 

7. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų 

rezultatai 4, 6, 8 klasėse artimi šalies vidurkiui. 

Mokymasis už mokyklos ribų, pamokų/veiklų 

organizavimas edukacinėse erdvėse, kitose 

aplinkose. 

8. Mokinių poreikius tenkinanti ugdymo karjerai 

veikla. 

9. Išnaudojamos pirminio profesinio mokymo 

galimybės (9-10 kl.). 

10.  Dalyvavimas įvairiuose rajono, šalies bei 

tarptautiniuose projektuose. 

11.  Pakankamai kryptingas vaiko individualios 

pažangos sistemos kūrimas. 

12.  Specialiosios ir socialinės pagalbos mokiniui 

kokybės užtikrinimas. 

13. Visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą 

formos (atnaujintas mokyklos internetinis 

tinklalapis, išnaudojamos elektroninio dienyno 

galimybės, informacija socialiniame tinklapyje 

“Facebook”, pranešimai rajono spaudoje). 

14. Sėkmingai naudojami elektroniniai dienynai: 

ikimokykliniame, priešmokykliniame, pradiniame 

bei pagrindiniame ugdyme. 

15. Mokykloje įrengta 16 vaizdo kamerų (4 – 

viduje ir 12 – išorėje). Mokytojai turi 

kompiuterizuotas darbo vietas ir interneto prieigą 

dalykų kabinetuose bei Wifi prieigą visose 

mokyklos patalpose. Įrengta apsaugos sistema. 

16. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistema 

apie mokinių mokymosi rezultatus, elgesį. 

17. Visi mokiniai, gyvenantys toliau nei 3 km, 

pavežami į (iš) mokyklos, po neformaliojo 

užsiėmimo veiklų bei po Visos dienos mokyklos. 

18. Visi ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, gyvenantys toliau nei 1 km., pavežami į (iš) 

mokyklos. 

19. Organizuojamas kokybiškas mokinių 

maitinimas švediško stalo maitinimo principu bei 

sudaromos galimybės patiems mokiniams 

išsirūšiuoti maisto atliekas (dėl Covid-19 

pandemijos to negalima įgyvendinti). 

20. Nuoseklus prevencinių programų 

įgyvendinimas („Laikas kartu“ (1-4 kl.), 
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„Paauglystės kryžkelės“ (5-8 kl.). 

21. Poilsio zonų mokiniams įrengimas.  

22. Daugumos mokomųjų kabinetų, ikimokyklinio 

ugdymo grupės bei valgyklos patalpų atnaujinimas. 

Galimybės Grėsmės 

1. Bibliotekos, kaip informacinio centro, vaidmens 

stiprinimas. 

2. Modulinės profesinio mokymo programos 

pasirinkimas. 

3.Asmenybės tapsmas: savivoka, savivertė, 

socialumas, gyvenimo planavimas (socialinis 

emocinis ugdymas). 

4. Galimybė plėsti edukacines erdves patyriminei 

veiklai plėtoti. 

5. Aktyvinti 1,2 proc. pajamų mokesčio kampaniją, 

pritraukti daugiau lėšų. 

6. Aktyvinti tėvų (globėjų, rūpintojų) domėjimąsi ir 

dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje. 

7. Būtina atnaujinti IKT bazę. 

8. Puoselėti krašto bei mokyklos tradicijas. 

9.Gilinti ugdymo turinio individualizavimą, 

diferencijavimą, personalizavimą. 

10. Siekti visų mokinių, besimokančių pagal 

bendrojo lavinimo ugdymo programas, bent 

minimalaus pasiekimų lygio. 

11. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir 

išmokimo stebėjimą. 

12. Skatinti tėvus (globėjus, rūpintojus) aktyviau 

dalyvauti padedant vaikams mokytis. 

13. Efektyvinti mokyklos savivaldos veiklas. 

14. Mokykla įsikūrusi strategiškai palankioje 

teritorijoje. 

15. Bendradarbiavimo galimybių plėtra. 

1. Demografinė situacija: mažėjantis gyventojų 

skaičius, mažėjanti 0-15 metų gyventojų dalis. 

2. Mokyklų tinklo pertvarka, sprendimai dėl 

mokyklų reorganizacijos. 

3. Silpnėja tėvų pagalba mokantis, tėvams stinga 

psichologinių žinių ir bendravimo su vaikais 

įgūdžių įvairiais pažinimo klausimais. 

4. Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas. 

5. Žemas tėvų domėjimosi lygis vaikų sveikata, 

elgesio ir mokymosi pasiekimais. 

 

 

MOKYKLOS MISIJA 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą, užtikrinti asmenybės ūgtį ir saviraiškų dalyvavimą 

mokyklos gyvenime. 

 

VIZIJA 

 

 Prasmės, atradimų, mokymosi ir asmens ugdymosi sėkmės siekianti mokykla. 

 

Filosofija (vertybės) 
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             Svarbus kiekvienas bendruomenės narys.  

 

MOKYKLOS 2022 M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ  ĮGYVENDINIMO PLANAS.  

2022 M. SIEKTINI REZULTATAI  

 

  1. Tikslas. Siekti kiekvieno mokinio pažangos, tobulinant ugdymo(si) 

procesą 

1.1. Uždavinys. Užtikrinti kiekvieno mokinio optimalią ugdymo(si) 

pažangą.                   

Priem

onės 

pavad

inima

s 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Numa

tomi 

rezult

atai 

2021 

m.  

Pasiek

ti 

rezult

atai 

2021 

m. 

Numa

tomi 

rezult

atai 

2022 

m. 

Numa

tomi 

rezult

atai 

2023 

m. 

Atsakingas Lėšos 

(Šaltin

is) 

Laukiami 

rezultatai 

1.1.1. 

Saviv

aldum

as 

moka

ntis. 

Kiekvienoje 

pamokoje, padedant 

mokytojui, mokiniai 

geba kelti sau 

mokymosi tikslus 

(proc. iš stebėtų 

pamokų). 

70 40 75 75 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

75 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad padedant 

mokytojui, 

mokiniai 

gebės išsikelti 

sau mokymosi 

tikslus. 

 Padedant mokytojui 

mokiniai numato savo 

(įsi)vertinimą 

pamokoje (proc. iš 

stebėtų pamokų).  

90 50 90 92 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

92 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad padedant 

mokytojui, 

mokiniai 

nusimatys 

savo 

(įsi)vertinimą 

pamokoje. 

 Pamokos pabaigoje 

mokiniai įsivertina ir 
87 90 89 92 Mokyklos 

administracija, 
MK 92 proc. 

stebėtų 
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aptaria su mokytoju 

savo mokymosi 

rezultatus, asmeninę 

pažangą.   

 

mokytojai lėšos pamokų 

analizė rodo, 

kad pamokos 

pabaigoje 

mokiniai 

įsivertina ir 

aptaria su 

mokytoju savo 

mokymosi 

rezultatus, 

asmeninę 

pažangą. 

 Mokytojai pamokose 

išmokimą sieja su 

pamokos uždaviniu 

(pamokos pabaigoje 

grįždami prie 

uždavinio) (proc. iš 

stebėtų pamokų).  

70 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 75 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

75 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad mokytojai 

pamokose 

išmokimą 

sieja su 

pamokos 

uždaviniu 

(pamokos 

pabaigoje 

grįždami prie 

uždavinio) 

1.1.2. 

Moky

mosi 

konstr

uktyv

umas. 

Mokiniai geba 

asmeninę patirtį 

(socialinius, 

lyderiavimo, IKT, 

kalbinius, 

organizuotumo, 

komunikavimo 

įgūdžius) pritaikyti 

praktiškai 

formuluojant pamokos 

uždavinius, atlikdami 

konkrečias užduotis 

pamokose, atlikdami 

kūrybinius ir 

projektinius darbus, 

dalyvaudami klasės ir 

mokyklos veiklose 

(proc. iš stebėtų 

pamokų). 

60   

 

40 

proc. 

užda

viniu

i; 

60 

proc.

uždu

otims

. 

65 67 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

67 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad mokiniai 

geba asmeninę 

patirtį 

pritaikyti 

praktiškai 

formuluojant 

pamokos 

uždavinius, 

atlikdami 

konkrečias 

užduotis 

pamokose, 

projektinius 
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bei kūrybinius 

darbus, 

dalyvaudami 

klasės ir 

mokyklos 

veiklose. 

 Mokiniai nurodo, kad 

pamokose taikomos 

veiklos formos, 

metodai, priemonės 

padeda įsisavinti 

pamokos medžiagą, 

pasiekti pamokos 

uždavinį. (proc. 

anketinė apklausa). 

80 50 80 80 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

80 proc. 

mokinių 

anketinėje 

apklausoje 

nurodo, kad 

pamokose 

taikomos 

veiklos 

formos, 

metodai, 

priemonės 

padeda 

įsisavinti 

pamokos 

medžiagą, 

pasiekti 

pamokos 

uždavinį. 

1.1.3. 

Moky

mosi 

social

umas. 

 

Mokytojai pamokose 

skiria užduotis, kurios 

skatina mokinius 

mokytis 

bendradarbiaujant 

(darbas 

poromis/partneriškai, 

grupėmis, vieno 

mokinio pagalba kitam 

ir pan.) (proc. iš 

stebėtų pamokų). 

80 50 80 80 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

80 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad mokytojai 

pamokose 

skiria 

užduotis, 

kurios skatina 

mokinius 

mokytis 

bendradarbiau

jant. 

 Mokiniai geba ir nori 

dirbti įvairios sudėties 

ir dydžio grupėse 

(proc. iš stebėtų 

pamokų). 

70 70 70 70 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

70 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad mokiniai 



16 

 

geba ir nori 

dirbti įvairios 

sudėties ir 

dydžio 

grupėse. 

 Bent kartą per mokslo 

metus mokiniai 

poromis ar grupėmis 

rengia kūrybinį, 

projektinį, tiriamąjį 

darbą (proc.).  

70 70 75 80 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

80 proc. 

mokinių 

poromis ar 

grupėmis bent 

kartą per 

mokslo metus 

rengia 

kūrybinį, 

projektinį ar 

tiriamąjį 

darbą. 

 Neformaliojo švietimo 

užsiėmimus lankantys 

mokiniai,  bent kartą 

per metus, geba 

pristatyti šioje veikloje 

sukurtus darbus arba 

projektus mokyklos 

bendruomenei ar už 

mokyklos ribų (proc.). 

50 50 60 70 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

70 proc. 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimus 

lankantys 

mokiniai, bent 

kartą per 

mokslo metus, 

geba pristatyti 

šioje veikloje 

sukurtus 

darbus arba 

projektus 

mokyklos 

bendruomenei 

ar už 

mokyklos 

ribų. 

1.1.4. 

Ugdy

mo 

turinio 

indivi

dualiz

avima

s ir 

Pamokų, kuriose 

naudojamos trijų 

mokymosi pasiekimų 

lygių užduotys (proc. 

nuo stebėtų pamokų) 

80 30 80 80 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

80 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad pamokose 

naudojamos 

trijų 

mokymosi 
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difere

ncijav

imas. 

pasiekimų 

lygių 

užduotys. 

 Mokinių, pasiekusių 

aukščiausią mokymosi 

pasiekimų lygį (proc.). 

15 13 20 20 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

20 proc. 

mokinių yra 

pasiekę 

aukščiausią 

mokymosi 

pasiekimų 

lygį. 

 Mokinių, pasiekusių 

pagrindinį mokymosi 

pasiekimų lygį (proc.). 

30 37 35 40 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

40 proc. 

mokinių yra 

pasiekę 

pagrindinį 

mokymosi 

pasiekimų 

lygį. 

1.1.5. 

Mokin

ių 

pasiek

imų ir 

pažan

gos 

vertini

mo 

sistem

os 

plėtoji

mas. 

 Kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

aptarimas su tėvais 

(proc. pokalbių nuo 

mokinių skaičiaus). 

90 90 95 100 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

100 proc. 

kiekvieno 

mokinio 

individuali 

pažanga 

aptariama su 

tėvais. 

 Pamokų, kuriose 

vyrauja vertinimo 

procedūros, 

teikiančios informaciją 

pačiam mokiniui apie 

jo mokymosi kokybę 

(proc. nuo stebėtų 

pamokų). 

75 70 80 85 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

85 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad pamokose 

vyrauja 

vertinimo 

procedūros, 

teikiančios 
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informaciją 

pačiam 

mokiniui apie 

jo mokymosi 

kokybę. 

 Visi 5-10 klasių 

mokiniai kartu su 

pagrindinių dalykų 

mokytojais stebi (pildo 

dalyko individualios 

pažangos lapus) ir 

aptaria savo asmeninę 

pažangą (nuo vieno 

atsiskaitymo iki kito) 

(proc.). 

100 100 100 100 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

100 proc. visi 

5-10 klasių 

mokiniai kartu 

su pagrindinių 

dalykų 

mokytojais 

stebi (pildo 

dalyko 

individualios 

pažangos 

lapus) ir 

aptaria savo 

asmeninę 

pažangą (nuo 

vieno 

atsiskaitomojo 

iki kito). 

 Visi mokytojai kaupia 

mokinių 

atsiskaitymus, 

kūrybinius, 

projektinius darbus 

kabinetuose, su kuriais 

pakartotiniai mokiniai 

susipažįsta vertindami 

savo asmeninę 

pažangą per mokslo 

metus (proc.). 

100 100 100 100 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

100 proc. visi 

mokytojai 

kaupia 

mokinių 

atsiskaitymus, 

kūrybinius, 

projektinius 

darbus 

kabinetuose, 

su kuriais 

pakartotinai 

mokiniai 

susipažįsta 

vertindami 

savo asmeninę 

pažangą per 

mokslo metus. 

 Mokinių, padariusių 

individualią pažangą 

(proc.). 

30 30 40 50 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

50 proc. 

mokinių 

padaro 
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individualią 

pažangą. 

 Stabiliai išlaikomas 

metinis pažangumas 

(proc.) 

97 97 97 97 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

Stabiliai 

išlaikomas 97 

proc. metinis 

pažangumas. 

   1.2. Uždavinys. Taikyti patirtinį mokymą (si) 

1.2.1. 

Patirti

nis 

moky

mas 

(is) 

ugdy

mo 

proces

e. 

Pamokų, kuriose 

vyrauja praktinių žinių 

taikymas (proc. nuo 

stebėtų pamokų). 

 

68 70 70 75 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

75 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad 

pamokose 

vyrauja 

praktinis 

žinių 

taikymas. 

 Eksperimentiniams ir 

praktiniams įgūdžiams 

ugdyti skirtos 

gamtamokslinio 

ugdymo pamokos 

(proc. nuo dalykui 

skirtų pamokų per 

mokslo metus). 

30 30 35 40 Mokyklos 

administracija, 

metodinės 

grupės 

MK 

lėšos 

40 proc. (nuo 

dalykui skirtų 

pamokų per 

mokslo 

metus) 

eksperimenti

niams ir 

praktiniams 

įgūdžiams 

ugdyti skirta 

gamtamoksli

nio ugdymo 

pamokų. 

 Mokinių, 

dalyvaujančių 

tiriamuosiuose 

darbuose, skaičius 

(proc.). 

90 90 95 100 Mokyklos 

administracija, 

metodinės 

grupės 

MK 

lėšos 

100 proc. 

mokinių 

dalyvauja 

tiriamuosiuos

e darbuose. 

1.2.2. 

Patirti

nis 

moky

masis 

už 

moky

Pamokų (vieno 

mokytojo), vedamų 

netradicinėse/kitose 

edukacinėse aplinkose 

skaičius. 

3 1 4 5 Mokyklos 

administracija, 

metodinės 

grupės 

MK 

lėšos 

Kiekvienas 

mokytojas 

praveda 5 

pamokas 

netradicinėse/

kitose 

edukacinėse 
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klos 

ribų. 

aplinkose. 

 Sukuriama aplinka 

patirtiniam mokymuisi 

(vnt,) 

1 1 1 1 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

Sukurtos 3 

aplinkos 

patirtiniam 

mokymuisi. 

1.2.3. 

IKT 

taiky

mas 

ugdy

mo 

proces

e 

Mokytojų, gebančių 

IKT panaudoti 

mokinių mokymo(si) 

galimybėms didinti ir 

mokinių pažangai 

stebėti (proc. nuo 

stebėtų pamokų). 

100 100 100 100 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

100 proc. 

mokytojų 

geba IKT 

panaudoti 

mokinių 

mokymo(si) 

galimybėms 

didinti ir 

mokinių 

pažangai 

stebėti. 

 IKT tikslingas 

taikymas mokymo(si) 

procese (pamokų 

skaičius nuo stebėtų 

pamokų). 

50 70 60 70 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

70 proc. 

stebėtų 

pamokų 

analizė rodo, 

kad tikslingai 

taikomas IKT 

mokymo(si) 

procese. 

 Bibliotekos veiklų, 

ugdančių mokinių 

kompetencijas, 

skaičius. 

5 2 5-6 6-7 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

bibliotekos 

vedėja 

MK 

lėšos 

6 – 7 

vykdytos 

bibliotekos 

veiklos, 

ugdančios 

mokinių 

kompetencija

s. 

 Projektų skaičius per 

metus (rajoniniai, 

respublikiniai, 

tarptautiniai). 

5 16 5 5 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

5 įvykdyti 

projektai per 

mokslo 

metus 

(rajoniniai, 

respublikiniai

, 



21 

 

tarptautiniai). 

1.2.4. 

Šiuola

ikinių 

švieti

mo 

tyrimų 

rezult

atų 

panau

dojim

as 

ugdy

mo 

turinio 

planav

imui 

ir 

tobuli

nimui. 

Nacionalinių tyrimų 

rezultatų 2, 4, 6, 8 

klasėse kasmetinis 

aptarimas (kartai per 

metus). 

2 2 2 2 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

metodinės 

grupės 

MK 

lėšos 

2 kartai per 

mokslo 

metus 

aptariami 

nacionalinių 

tyrimų 

rezultatai 2, 

4, 6, 8 

klasėse. 

 Nacionalinių tyrimų 

rezultatų 2, 4, 6, 8 

klasėse  

atitiktis metiniam 

įvertinimui (proc.) 

80 4 kl. 

57 

proc. 

8 kl. 

55 

proc. 

80 80 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

metodinės 

grupės 

MK 

lėšos 

80 proc. 

nacionalinių 

tyrimų 

rezultatai 

atitinka 

metinį 

įvertinimą. 

   1.3. Uždavinys. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams. 

1.3.1. 

Švieti

mo 

pagalb

os 

teikim

o 

mokin

iui 

tvarko

s 

aprašo 

tobuli

nimas. 

Tėvų, kuriuos tenkina 

mokyklos teikiama 

pagalba jo vaikui jam 

mokantis, proc. (tėvų 

nuomonės tyrimas). 

80 80 85 90 Mokyklos 

administracija, 

mokyklos 

veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

darbo 

grupė, VGK 

MK 

lėšos 

90 proc. tėvų 

tenkina 

mokyklos 

teikiama 

pagalba jo 

vaikui jam 

mokantis. 

 Mokinių, kuriuos 

tenkina mokyklos 

teikiama pagalba jam 

75 82 80 85 Mokyklos 

administracija, 

mokyklos 

MK 

lėšos 

85 proc. 

mokinių 
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mokantis (proc.). veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

darbo 

grupė, VGK 

tenkina 

mokyklos 

teikiama 

pagalba jam 

mokantis. 

1.3.2.  

Mokin

ių 

savirai

škos ir 

karjer

os 

ugdy

mo 

plėtoji

mas. 

Mokinių, gavusių bent 

vieną ugdymo karjerai 

paslaugą (5-10 kl.) 

(proc.) per mokslo 

metus. 

95 95 100 100 Ugdymo 

karjerai 

specialistas 

MK 

lėšos 

100 proc. (5-

10 kl.) 

mokinių gavo 

bent vieną 

ugdymo 

karjerai 

paslaugą per 

mokslo 

metus. 

 Ugdymo karjerai 

renginių skaičius per 

mokslo metus. 

3 3 3 3 Ugdymo 

karjerai 

specialistas, 

technologijų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

3 įvykdyti 

ugdymo 

karjerai 

renginiai per 

mokslo 

metus. 

 9-10 kl. mokiniai 

pasirenka mokytis 

pagal profesinio 

mokymo programos 

modulius. 

50 50 60 70 Mokyklos 

administracija, 

technologijų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

50 proc. (9-

10 kl.) 

mokinių 

pasirenka 

mokytis 

pagal 

profesinio 

mokymo 

programos 

modulius. 

 Savęs pažinimo ir 

saviugdos 

praktikumuose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius(5-10kl.) 

(proc.). 

100 100 100 100 Ugdymo 

karjerai 

specialistas, 

klasių 

vadovai, 

technologijų 

mokytojai 

MK 

lėšos 

100 proc. (5-

10 kl.) 

mokinių 

dalyvauja 

savęs 

pažinimo ir 

saviugdos 

praktikumuos

e. 

 Mokinių, 

dalyvaujančių 

70 70 80 90 Mokyklos 

administracija, 

MK 90 proc. 

mokinių, 
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neformaliojo švietimo 

veiklose skaičius  

(proc.) 

mokytojai lėšos dalyvauja 

neformaliojo 

švietimo 

veiklose. 

   1.4. Uždavinys. Atnaujinti bei modernizuoti ugdymo (si) aplinkas. 

1.4.1. 

Dina

miškų, 

atvirų 

ir 

funkci

onalių 

ugdy

mo 

(si) 

aplink

ų 

kūrim

as. 

3D įrangos įdiegimas 

biologijos kabinete bei 

ugdymo aplinkos 

atnaujinimas. 

1 

 

 

1   Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

projekto 

ir 

biudžeto 

lėšos 

Įdiegta 3D 

įranga bei 

atnaujinta 

ugdymo (si) 

aplinka 

biologijos 

kabinete. 

 Informacinių 

technologijų kabineto 

ugdymo (si) aplinkos 

atnaujinimas. 

1 1   Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta 

informacinių 

technologijų 

ugdymo (si) 

aplinka. 

 Priešmokyklinio 

ugdymo (si) grupės 

aplinkos atnaujinimas 

1 1   Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta 

priešmokykli

nio ugdymo 

(si) grupės 

aplinka. 

 Pradinių klasių 

kabineto (1 kl.) 

ugdymo (si) aplinkos 

atnaujinimas. 

1 1   Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta 

pradinių 

klasių 

kabineto (1 

kl.) ugdymo 

(si) aplinka. 

 Muzikos kabineto 

ugdymo (si) aplinkos 

atnaujinimas 

  1  Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta 

muzikos 

kabineto  

ugdymo (si) 

aplinka. 

 Mokyklos I aukšto 

fojė (prie valgyklos) 

  1  Mokyklos 

administracija 

Rėmėjų, 

biudžeto 

Mokyklos I 

aukšto fojė 
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grindų plytelių 

pakeitimas. 

 lėšos pakeistos 

grindų 

plytelės. 

 Fizikos kabineto 

ugdymo (si) aplinkos 

atnaujinimas 

   1 Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta 

fizikos 

kabineto  

ugdymo (si) 

aplinka. 

 Technologijų kabineto 

ugdymo (si) aplinkos 

atnaujinimas 

   1 Mokyklos 

administracija 

 

Rėmėjų, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta 

technologijų 

kabineto  

ugdymo (si) 

aplinka. 

1.4.2. 

Naujų 

moko

mųjų 

progra

mų 

naudo

jimas 

Naujų mokomųjų 

dalykų  programų 

naudojimas 

ugdymo(si) procese 

skaičius (vnt.). 

5 5 6 7 Mokyklos 

administracija, 

 mokytojai 

MK 

lėšos 

7 naujos 

mokomųjų 

dalykų 

programos 

naudojamos 

ugdymo (si) 

procese. 

1.4.3. 

IKT 

bazės 

atnauj

inimas

. 

Atnaujintos IKT 

įrangos, naudojamos 

ugdymo (si)  procese 

(proc.) 

 

10 10 20 30 Mokyklos 

administracija 

 

MK, 

projektų 

lėšos. 

30 proc. 

atnaujinta 

IKT įranga, 

naudojama 

ugdymo (si) 

procese. 

   2. Tikslas. Ugdyti socialinį emocinį sąmoningumą, siekiant gerų 

bendruomenės narių santykių. 

   2.1 Uždavinys. Plėtoti lyderystę. 

2.1.1 

Mokyt

ojų 

profes

inio 

augim

o 

model

io 

įgyve

Mokytojų, tikslingai 

tobulinusių bei 

pasidalinusių patirtimi, 

kaip pritaikė 

kvalifikacijos metu 

įgytas kompetencijas 

ugdymo (si) procese 

(proc.) 

100 100 100 100 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

metodinės 

grupės 

MK 

lėšos 

100 proc. 

mokytojų 

tikslingai 

tobulino ir 

pasidalino 

patirtimi, 

kaip pritaikė 

kvalifikacijos 

metu įgytas 
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ndini

mas 

(Proje

ktas 

„Lyde

rių 

laikas 

3“) 

kompetencija

s ugdymo (si) 

procese. 

 Gerosios patirties 

sklaida „Kolega – 

kolegai“ (1 pamoka 

atvira ir ne mažiau 

kaip 2 stebimos 

pamokos per mokslo 

metus) 

1+2 1+2 1+2 1+2 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

Kiekvienas 

mokytojas 

per mokslo 

metus 

pravedė po 1 

atvirą 

pamoką ir ne 

mažiau kaip 

2 pamokas 

stebėjo savo 

kolegų 

pamokų. 

 Mokytojų 

pasidalinusių gerąja 

patirtimi skaičius 

(rajone/ šalyje) 

4 6 4 5 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

5 mokytojai 

pasidalino 

gerąja savo 

patirtimi 

(rajone/šalyje

). 

 Mokytojų parodytų ir 

įgyvendintų iniciatyvų 

(skaičius). 

4 4 4 5 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

5 mokytojai 

parodė bei 

įgyvendino 

savo 

iniciatyvas. 

 Pedagoginės veiklos 

analizė (metinis 

pokalbis)( proc.) 

100 100 100 100 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

MK 

lėšos 

100 proc. 

kiekvienas 

mokytojas, 

mokslo metų 

pabaigoje, 

dalyvavo 

metiniame 

pokalbyje ir 

pristatė 

pedagoginės 

veiklos 

rezultatus, 
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analizavo 

savo 

stipriuosius 

bei 

tobulintinus 

veiklos 

aspektus. 

2.1.2. 

Mokin

ių 

nuose

klios 

lydery

stės 

skatini

mas    

Mokinių savivaldos 

iniciatyvos (akcijos, 

projektai ir 

t.t)(skaičius). 

2 3 3 4 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

 

MK 

lėšos 

Mokinių 

savivalda 

iniciavo bei 

įvykdė 4 

(akcijas, 

projektus ir 

t.t.) per 

mokslo 

metus.  

   3 tikslas. Telkti, palaikančią ir kartu kuriančią mokymąsi, 

bendruomenę 

   3.1. uždavinys. Stiprinti bendruomenės iniciatyvumą, įsitraukimą 

3.1.1. 

Bendr

uome

nės 

įtrauki

mas į 

moky

klos 

gyven

imą 

Bendras veiklų 

skaičius, kur dalyvauja 

mokiniai, tėvai, 

mokytojai (projektai, 

renginiai, akcijos, 

šventės ir t.t.) 

3 1 4 4 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

Įvykdytos 4 

bendros 

veiklos, 

kuriose 

dalyvavo 

mokiniai, 

tėvai ir 

mokytojai. 

 Apklausose 

dalyvavusių tėvų, 

mokinių, darbuotojų 

skaičiaus vidurkis 

(proc.) 

70 70 75 80 Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

80 proc. 

mokinių, tėvų 

ir mokytojų 

dalyvavo 

mokyklos 

organizuotuo

se 

apklausose. 

 Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

įtraukimas/įsitraukima

s į ugdymo (si) 

procesą (proc.). 

10 10 20 30 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

30 proc. tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

įsitraukė į 

ugdymo (si) 
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procesą. 

3.1.2. 

Dalyv

avima

s 

mieste

lio ir 

rajono 

kultūri

niame 

gyven

ime 

Bendras veiklų 

skaičius, 

bendruomenės 

iniciatyvų palaikymas. 

3 3 4 4 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

Įvykdytos 4 

bendros 

veiklos, kur 

kartu 

dalyvavo bei 

iniciatyvas 

siūlė  

miestelio 

bendruomenė

s nariai. 

   3.2. Uždavinys. Kryptingai organizuoti socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymą. 

3.2.1. 

Krypti

ngas 

sociali

nių 

emoci

nių 

komp

etencij

ų 

ugdy

mo 

progra

mų 

diegi

mas 

LIONS QUEST 

programų „Laikas 

kartu“ (1-4 kl.) ir 

„Paauglystės 

kryžkelės“ (5-8 kl.) 

įgyvendinimas (proc.) 

100 100 100 100 Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovai 

MK, 

projekto 

lėšos. 

100 proc. 

nuosekliai 

vykdytas 

LIONS 

QUEST 

programų 

„Laikas 

kartu“ (1-4 

kl.) ir 

„Paauglystės 

kryžkelės“ 

(5-8 kl.) 

įgyvendinima

s. 

 Socialinio emocinio 

ugdymo (SEU) 

programos 

įgyvendinimas 

(anketinė apklausa) 

10 10 20 30 Mokyklos 

administracija, 

SEU 

konsultantai 

MK, 

projekto 

lėšos. 

30 proc. 

bendruomenė

s narių kuria 

pozityvius 

tarpusavio 

santykius, 

atpažįsta ir 

valdo 

emocijas, 

priima 

atsakingus 

sprendimus, 
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konstruktyvia

i susidoroja 

su 

socialinėmis 

situacijomis. 

 Saugiai besijaučiančių 

ir teigiamas emocijas 

mokykloje patiriančių 

mokinių vertinimo 

lygis (anketinė 

apklausa). 

10 10 20 30 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

30 proc. 

bendruomenė

s narių patiria 

teigiamas 

emocijas bei 

jaučiasi 

saugūs. 

3.2.1. 

Sveik

atos 

stiprin

imo 

progra

mos 

įgyve

ndini

mas. 

Sveikatinimo renginių 

skaičius 

2 4 3 4 Mokyklos 

administracija, 

mokytojai, 

klasių 

vadovai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

socialinis 

pedagogas. 

MK 

lėšos 

Pravesti 4 

sveikatinimo 

renginiai. 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI :  

Mokytojų tarybos posėdžių svarstomi  klausimai Laikas Atsakingas 

2021-2022 m. m I pusmečio mokinių pasiekimų aptarimas. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų aptarimas, 

Veiklos plano 2022 metams pristatymas bei strateginio 

plano 2021-2023 metams aptarimas. 

2022 m. 

vasaris  
Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Veiklos kokybės įsivertinimo, 

veiklos plano rengimų darbo 

grupės 

2021-2022 m. m II pusmečio bei metinio mokinių pasiekimų 

aptarimas. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę.  
 

2022 m. 

gegužė, 

birželis  

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, klasių vadovai 

Mokslo metų veiklos aptarimas. Ataskaitų svarstymas. 

Ugdymo plano (projekto) svarstymas. 

Darbo krūvio paskirstymas. 

2022 m. 

birželis  
Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai, spec. pedagogai, 

soc. pedagogai, bibliotekos 

vedėja, ugdymo plano rengimo 

darbo grupė 

Pasirengimas 2022-2023 m. m. bei pagrindinės veiklos 

gairės.  
2022 m. 

rugpjūtis 
Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 2022 m. Direktorius, veiklos kokybės 
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gruodis įsivertinimo darbo grupė 

2022 metų veiklos plano įvykdymo ataskaita.  2022 m. 

gruodis 
Direktorius, veiklos plano 

rengimo darbo grupė 

Gali būti Mokytojų tarybos posėdžiai vadovaujantis 

mokyklos Nuostatais. 
Pagal 

poreikį 
Direktorius 

 

PRITARTA 

Mokytojų tarybos posėdžio 2022 m. vasario 17 d. Protokolas Nr.1.  

Mokyklos tarybos posėdžio 2022 m. sausio 16 d. Protokolas Nr.1. 


