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1. Tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno vaiko pažangą. 

1.1. Tobulinti mokinio 

mokymosi asmeninės 

paţangos stebėjimą ir 

fiksavimą, rezultatų 

analizavimą ir gautų 

duomenų panaudojimą 

ugdymo proceso 

gerinimui. 

1.1.1. Mokinių mokymosi rezultatų 

stebėsena ir aptarimai: signaliniai 

trimestrai, lankomumo, paţangumo 

analizė. 

Pavaduotojai ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

socialinė pedagogė 

E.Rimkutė 

2019 

kartą per trimestrą 

Mokinių metinis paţangumas: 

 1-4 kl.  – 100 %; 

 5-8 kl. – 97 %; 

 9-10 kl. – 80 %. 

Mokymosi kokybė: 

 1-4 kl. – 70 %; 

 5-8 kl. – 35 %; 

 9-10 kl. – 5 %. 

1.1.2.Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatų analizė 

metodinėse grupėse, mokytojų tarybos 

posėdţiuose. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė 

A. Vaitauskaitė 

2019 

birţelis,  

lapkritis 

Išskirtos bent 3 mokinių NMPP 

sėkmės ir 2 tobulintinos sritys 

pagal metodinės grupės kryptį, 

numatytos konkrečios priemonės 

pasiekimams gerinti.  

2, 4, 6, 8 klasių 95 % mokinių 

įsivertins ugdymosi pasiekimus, 

palygins ţinias ir gebėjimus klasės, 

mokyklos, miesto, šalies 

lygmenimis. 

1.1.3. Tikrinamieji kontroliniai darbai. 

Tikrinamųjų kontrolinių darbų analizė. 

9 ir 10 klasėse - lietuvių kalba, 

matematika, 

5 ir 7 klasėse - lietuvių kalba, 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

 A. Vaitauskaitė,  

2019 

sausis, vasaris, 

kovas, balandis, 

lapkritis 

Tikrinamųjų kontrolinių darbų 

rezultatai leis įvertinti mokinių 

pasiekimo lygį ir nustatyti padarytą 

paţangą, numatyti ugdymo proceso 

tobulinimo kryptis. 
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matematika, anglų kalba. 

3 klasėse - lietuvių kalba, matematika. 

metodinių grupių 

pirminkai 

1.1.4. Mokinio asmeninės paţangos 

fiksavimo būdų ir priemonių aptarimas 

metodinėse grupėse. Sėkmingų patirčių 

pristatymas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2019 m. vasaris -

balandis  

Tobulinti individualios paţangos 

stebėjimo ir fiksavimo sistemą. 

1.1.5. Posėdis „Mokinio asmeninės 

paţangos fiksavimas pamokoje ir 

individualios paţangos stebėsena“. 

 

 

 

 

Direktorius  

Jonas Bendţius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Kurpeikienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2019 m.  

birţelio 5d. 

Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi 

ir aptars tvarkos aprašo korekcijas. 

1.1.6. Mokinių paţangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo tobulinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Kurpeikienė 

2019 Tobulinti tvarkos aprašą. 

1.5.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas 

pagal nustatytus pamokos tobulinimo 

aspektus. 

 

Direktorius J.Bendţius, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė,  

B.Skuodienė,  

A. Vaitauskaitė 

2019 

(pagal 

ugdomosios 

veiklos prieţiūros 

planą) 

70% mokytojų vykdys keliamus 

reikalavimus pamokai. 

 1.1.7. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos tyrimas.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė 

2019  

spalis 

Mokiniai įsivertins savo jauseną 

mokykloje, dauguma 5 klasės 

mokinių tėvų pozityviai vertins 

perėjimą prie dalykinės sistemos. 
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 1.1.8. Tyrimas „Mokinių mokymosi 

stiliai 4-10 klasėse“. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

2019  

rugsėjis 

Mokytojai ţinos mokinių 

dominuojančius mokymosi stilius. 

Parinks mokymo(si) metodus pagal 

dominuojančius stilius. 

1.2.Ugdyti mokinių 

dalykines kompetencijas, 

skatinant lyderystę, 

ieškant efektyvesnių 

ugdymo(si) proceso 

organizavimo galimybių. 

1.2.1. Efektyvus ir veiksmingas 

mokytojų teikiamų ilgalaikių ir 

trumpalaikių konsultacijų naudojimas, 

siekiant geresnių pasiekimų. 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė 

 

2019 Ne maţiau nei 50% mokinių 

dalyvaus dalyko konsultacijose, 

pagerins savo ţinias. Mokytojai 

turės galimybę išsiaiškinti mokinių 

pamokoje nesuprastas temas, didės 

mokinių mokymosi motyvacija, 

mokiniai patirs mokymosi sėkmę. 

1.2.2. Tikslinga švietimo pagalbos 

specialistų veikla mokiniui, turinčiam 

mokymosi sunkumų ir elgesio 

sutrikimų. 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

G. Asiulevičienė, 

R. Kuisienė, 

A. Noreikienė, 

E. Rimkutė, 

J. Šikšniuvienė 

2019 Mokytojai kartu su švietimo 

pagalbos specialistais aptars 

mokymosi sunkumus ir numatys 

tolimesnius mokymosi ţingsnius. 

 1.2.3.Ugdyti mokinių bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas, dalyvaujant 

projektinėse veiklose. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Chockevičienė, 

V. Kurpeikienė, 

dalykų mokytojai 

2019 Bent 50 % mokinių dalyvaus 

projektinėje veikloje. 

 1.2.4. Organizuoti kitokias ugdomosios 

veiklos formas: edukacines pamokas,  

netradicines veiklas, paţintines-

edukacines ekskursijas, viktorinas ir 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Chockevičienė, 

A. Vaitauskaitė, 

2019 Ne maţiau nei 70% mokinių 

dalyvaus netradicinėse veiklose. 

Gerės ugdymo kokybė ir mokinių 

mokymosi motyvacija. 
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kita. dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

 1.2.5.Tarptautinio Erasmus + projekto 

„Raise your voice, cross your borders“ 

vykdymas. 

Projekto koordinatorė I. 

Ambrulaitienė 

 

2019 

 

 

Mokiniai susipaţins su Lietuvos ir 

kitų šalių politika, ugdys lyderystės  

ir kūrybingumo kompetencijas. 

 1.2.6. Mąstymo strategijų „Mąstymo 

ţemėlapiai“ taikymo ugdymo procese 

galimybių pristatymas  metodinių 

grupių susirinkimuose (pradinių klasių 

mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, 

matematikos ir IT mokytojų, socialinių 

ir gamtos mokslų mokytojų ir 

technologijų, menų, kūno kultūros ir 

dorinio ugdymo mokytojų). 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Kurpeikienė 

2019 m. 

kovas 

Mąstymo ţemėlapiai bus taikomi 

pamokose, gerės mokymosi 

kokybė. 

1.3. Tobulinti gabių 

mokinių ugdymą. 

1.3.1. Organizuoti ir/ar dalyvauti 

viktorinose, protmūšiuose, konkursuose 

ir kitose mąstymo gebėjimų 

reikalaujančiose veiklose mokyklos 

mokiniams. (Renginių planas) 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V . Chockevičienė, 

V. Kurpeikienė, 

B. Skuodienė, 

A. Vaitauskaitė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2019 Identifikuoti gabiausi mokiniai ir 

teikiama kryptinga pedagoginė 

pagalba. 

 

1.3.2. Organizuoti mokomųjų dalykų 

mokyklines olimpiadas.   

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2019 

1.3.3. Skatinti mokinius dalyvauti 

internetiniuose konkursuose. 

Dalykų mokytojai 2019 Tenkinami mokinių ugdymo (si) 

poreikiai. 

1.3.4. Mokinio ūgtis „Viešojo kalbėjimo Mokytojos 2019  Mokiniai dalyvaus mokyklos, 
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menas mokiniams ir mokytojams“. V. Saldauskienė, 

D. Venckienė 

rajono ir šalies renginiuose. 

1.3.5. Gabių mokinių skatinimas: 

padėkos raštais, prizais, ekskursijomis 

(1-4 klasių mokiniams, 5-6 klasių 

mokiniams, 7-10 klasių mokiniams). 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Chockevičienė, 

 B. Skuodienė 

2019 Didės mokinių mokymosi 

motyvacija. 

1.3.6. Seminaras „Gabių vaikų 

ugdymas“. 

Direktorius 

Jonas Bendţius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

B. Skuodienė 

2019 Dalyvaus 80 % mokytojų. Gebės 

atpaţinti gabius mokinius ir juos 

ugdyti. 

1.4. Ugdyti mokytojų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

1.4.1. Organizuoti atviras pamokas ir 

veiklas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

B. Skuodienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai,   

2019 Pravesti ne maţiau kaip  14 

pamokų, kurių metu mokytojai 

pasidalins patirtimi apie aktyvių 

mokymo(si) metodų ir IT 

panaudojimą.  

1.4.2. Kolegų pamokų lankymas 

(„Kolega – kolegai“), aptarimas, 

savianalizė siekiant aktyvaus 

bendradarbiavimo, pamokos vadybos, 

kokybės tobulinimo, pasidalijimo gerąja 

patirtimi. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Kurpeikienė, 

dalykų mokytojai,  

2019 80%  mokytojų stebės kolegų 

pamokas. Mokytojai reflektuos 

savo profesinę praktiką,  naudos 

grįţtamąjį ryšį, tobulins savo 

pamokas. 

 

1.4.3. Patirties mainai „Mokau kitus“ 

(mokytoja susikeičia ir moko savo 

kolegės mokinius). 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Chockevičienė, 

pradinių klasių 

2019 Dalyvauja 80% pradinių klasių 

mokytojų. Mokytojai ugdo 

profesinės komunikacijos 

kompetenciją. Stiprėja mokinių 
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mokytojos motyvacija. 

1.4.4. Integruotos pamokos. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A. Vaitauskaitė, 

 dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai,  

logopedė 

J. Šikšniuvienė 

2019 70 % mokytojų ves integruotas 

pamokas. 

1.4.5. Mokytojų dalyvavimas 

dalykiniame seminare (vieną ir daugiau 

kartų). 

 

Dalykų mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja  

A. Vaitauskaitė 

 Dalyvauja 100%  mokytojų. 

Patobulins mokytojo dalykines 

kompetenciją. 

2. Telkti aktyvią, partneryste ir lyderyste grįstą,  mokyklos bendruomenę. 

2.1. Puoselėti svarbias 

mokyklos tradicijas, 

mokinių saviraišką, 

dalyvaujant mokyklos 

gyvenime. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Pilietiškumo ugdymo renginiai ir 

akcijos (valstybinių švenčių minėjimai). 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Chockevičienė, 

B. Skuodienė, 

   klasių vadovai 

2019 90 % mokinių dalyvaus 

renginiuose. Stiprės mokinių 

saviraiška, iniciatyvumas, 

kūrybingumas, pilietiškumas. 

2.1.2 Raiškiojo skaitymo konkursas 

„Ţemės spalvos“. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Chockevičienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

2019 

2.1.3. Pavasario šventė. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

B.Skuodienė, 

2019 
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   klasių vadovai 

2.1.4. Renginys „Mano kraštas – 

Ţemaitija“, 800 metų Ţemaitijos 

įkūrimo sukakčiai paminėti. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Chockevičienė, 

B. Skuodienė, 

 pradinių klasių 

mokytojos, 

dalykų mokytojai 

2019 

2.1.5.  Mokytojų diena. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

B. Skuodienė 

2019 

2.1.6. Kalėdinis renginys. Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Chockevičienė, 

B. Skuodienė 

2019 

2.1.7. Kiti tradiciniai renginiai (pagal 

renginių planą). 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Chockevičienė, 

B. Skuodienė 

2019 

2.2. Plėtoti mokyklos 

bendruomenės narių 

įsitraukimą į mokyklos 

gyvenimą, efektyvinant 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

formas. 

 

2.2.1.  Klasės tėvų susirinkimai.  

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V.Chockevičienė, 

B. Skuodienė, 

A. Vaitauskaitė, 

      klasių vadovai 

2019  

(3 kartus per 

metus) 

 

 

Ne maţiau nei 50% tėvų dalyvaus 

klasės tėvų susirinkimuose, bus 

priimtas bent vienas konkretus 

sprendimas dėl vaiko ugdymo(si) 

kokybės gerinimo. 

2.2.2. Tėvų dienos organizavimas.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

2019 

(2 kartus per 

Ne maţiau nei 40 % tėvų dalyvaus 

individualiuose pokalbiuose su 
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V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

A. Vaitauskaitė, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

metus) mokytojais ir turės galimybę aptarti 

savo vaiko ugdymo(si) rezultatus, 

lankomumą.  

 

 

2.2.3.Apskritojo stalo diskusija: 

„Psichologo patarimai, ugdant 

septynmetį“; 

„Kaip padėti vaikui įveikti mokymosi 

sunkumus“. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Chockevičienė, 

psichologė 

G. Asiulevičienė, 

logopedė 

J. Šikšniuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

2019 

vasaris 

50% tėvų dalyvaus diskusijose. 

Stiprės mokyklos bendruomenės ir 

tėvų bendradarbiavimo ryšys. 

Tėvai geriau paţins savo vaikų 

asmenines savybes, elgesį ir jo 

prieţastis. 

2.1.4. Susirinkimas 2, 4, 6, 8 klasių 

mokinių tėvams „NMPP    

organizavimas ir vykdymas“.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Chockevičienė, 

V. Kurpeikienė, 

       A. Vaitauskaitė, 

klasių vadovai 

2019 

balandis  

birţelis 

Ne maţiau nei 50 % tėvų dalyvaus 

susirinkime ir ţinos, kokią 

informaciją teikia NMPP. 

 

 

 

2.1.5. Mokyklos pristatymas – būsimų 

pirmokų tėvams. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V. Chockevičienė,   

2019 

geguţė 

Tėvai susipaţins su mokymosi 

aplinka ir mokyklos veikla. 

2.1.6. Pasiekimų ir paţangos vertinimo 

reikalavimų pristatymas 5-ų kl. mokinių 

tėvams (globėjams). 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

V. Kurpeikienė,  

A. Vaitauskaitė 

2019 

rugsėjis 

Tėvai bus informuoti apie 

vertinimo kriterijus ir reikalavimus, 

tikslingai prisidės prie mokymosi 

kokybės kėlimo. 



Uţdaviniai Prioritetinės kryptys, darbai ir 

įgyvendinimo priemonės 

Atsakingi ir vykdytojai Įvykdymo laikas Rezultato rodikliai ir kiti siekiami  

rezultatai 

 

2.2.7. Tėvų savaitės organizavimas. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

V.Chockevičienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

2019 

lapkritis 

30 % tėvų kartu su vaikais 

dalyvaus mokyklos renginiuose. 

Stiprės bendruomeniškumo 

jausmas, neformalus bendravimas. 

2.3. Gerinti 

bendruomenės narių 

fizinę sveikatą ir 

socialinį – emocinį 

klimatą. 

 

2.3.1. Įgyvendinama tarptautinio 

Olweus projekto prieš patyčias ir smurtą 

OPKUS programa. 

Socialinė pedagogė 

E. Rimkutė 

2019  Pravesti penki grupių uţsiėmimai 

mokyklos bendruomenei.  

Du kartus per mėnesį vedamos 

klasės valandėlės mokiniams. 

2.3.2. Tyrimas „Klasės mikroklimatas“ 

3,5,6  klasėse. 

Psichologė  

G. Asiulevičienė 

2019 Atliktas tyrimas. Tyrimo rezultatai 

aptarti mokytojų tarybos posėdyje. 

2.3.3.  Tyrimas „Socialinė aplinka 

mokinio šeimoje“. 

Socialinė pedagogė 

E. Rimkutė 

2019 Atliktas tyrimas. Tyrimo rezultatai 

aptarti mokytojų tarybos posėdyje. 

2.3.1. Respublikinis projektas 

„Sveikatiada“ 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

B. Skuodienė, 

E. Simaitienė 

2019 Keturių  klasių mokiniai dalyvauja 

respublikinio projekto 

„Sveikatiada“ veiklose. Per metus  

organizuotos 4 veiklos. Rezultatai 

viešinami mokyklos internetiniame 

puslapyje. 

2.3.4. Posėdis „Mokyklos socialinio ir 

emocinio klimato įtaka mokinių 

saugumui“.   

Socialinės pedagogės, 

psichologė 

G. Asiulevičienė,  

klasių vadovai 

2019 

lapkritis 

Pasidalinta patirtimi socialinio ir 

emocinio ugdymo klausimais. 

_________________________________________ 

 

 

 


