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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  (toliau – Mokykla) veiklos planas 2020 metams  

(toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos 2020-2022 metų strateginį planą, kuriam pritarta 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A1-

1395,  Pamario pagrindinės mokyklos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planą, patvirtintą Šilutės 

Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.V1-202,  mokyklos 

bendruomenės poreikius.  

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę 

švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti mokinių mokymosi, ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir 

pagrindinio išsilavinimo įgijimą, vykdyti neformalųjį švietimą, projektines veiklas. 

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams įgyvendinti. 

4. Planą įgyvendins Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai. 
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II. ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA 

 

 

 

 

 

 

 

Vizija: 

1. Aktyvi bendruomenė, siekianti kaitos. 

2. Moderni mokykla, ugdanti savarankišką, laisvą, dorą asmenybę, gebančią adaptuotis 

visuomenėje. 

 

Misija: 

1. Pamario pagrindinė mokykla atvira visuomenei, moderni, efektyvi, formuojanti vertybių 

sistemą, nuolat ieškanti, besimokanti, kurianti. 

2. Mokykla teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir  pagrindinį ugdymą, 

orientuotą į šiuolaikišką savarankišką pilietį, užtikrina mokinių saugumą, sudaro sąlygas mokinių 

gebėjimų ir kompetencijų tobulinimui. 
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III. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

1. Vienas iš 2019 metų veiklos plano tikslų – tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojo ir 

mokinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno vaiko pažangą. Šiam tikslui 

įgyvendinti buvo išsikelti uždaviniai: tobulinti mokinio mokymosi asmeninės pažangos stebėjimą ir 

fiksavimą ir gautų duomenų panaudojimą ugdymo proceso gerinimui; ugdyti mokinių dalykines 

kompetencijas, skatinant lyderystę, ieškant efektyvesnių ugdymo(si) proceso organizavimo 

galimybių; tobulinti gabių mokinių ugdymą; ugdyti mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

    1.1. Visus metus buvo vykdoma mokinių mokymosi rezultatų stebėsena. Prieš kiekvieną 

trimestrą buvo išvesti signaliniai trimestrai, aptarti su mokiniais klasių valandėlių metu, 

supažindinti mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Trimestrų rezultatai aptarti mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Metiniai  2018-2019 m. m. rezultatai: 1-4 klasių – 100% pažangumas; 5-8 klasių –  

98,89 % ▲; 9-10 klasių - 86,11 %▲. Mokymosi kokybė (10-7 balai): 5-8 klasėse  – 32,29 % ▼; 9-

10 kl. – 0 %. Pradinėse klasėse: lietuvių kalbos aukštesnį lygį  pasiekė 28,8% mokinių; pagrindinį 

lygį – 50,5%; patenkinamą lygį pasiekė – 20,7%. Anglų kalbos aukštesnį lygį pasiekė – 40,7% 

mokinių; pagrindinį lygį pasiekė – 43,2%; patenkinamą lygį pasiekė – 16,1% mokinių. Pasaulio 

pažinimo aukštesnį lygį pasiekė – 34,5%, pagrindinį lygį – 53,4%; patenkinamą lygį pasiekė – 

12,1% mokinių. Matematikos aukštesnį lygį pasiekė – 33,5% mokinių; pagrindinį lygį pasiekė -

51,8%, patenkinamą lygį – 14,7% mokinių. 

Per 2018-2019 m. m. pradinių klasių mokiniai viso praleido 14823 pamokos, dėl ligos – 13270 

(89,5%) pamokų, dėl kitų priežasčių – 1475 pamokas, nepateisintos 78 pamokos. Vidutiniškai 

praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui tenka – 47,3 pamokos; dėl ligos – 42,39 pamokos. Per 

2018-2019 m. m. 5-10 klasių mokiniai praleido 37540 pamokų: dėl ligos – 17073 pamokas, dėl kitų 

priežasčių – 19762 pamokos; 705 pamokos – nepateisintos. Vidutiniškai praleistų pamokų skaičius 

vienam mokiniui tenka – 47,3 pamokos; dėl ligos – 42,39 pamokos. 

Gegužės mėnesį organizuota akcija „Geriausiai lankanti klasė“. Geriausia lankanti klasė pripažinta 

– 5c klasė (klasės vadovė Loreta Gečienė). 

2019 NMPP dalyvavo: 2 klasėse – 89,0% mokinių; 4 klasėse – 91,2% mokinių. 2 klasių 

matematikos rezultatai: 1 grupė (žemesnieji pasiekimai) 6,9% (šalyje 9,8%); 2 grupė (vidutiniai 

pasiekimai) 43,1% (šalyje 28,8%);3 grupė aukštesnieji pasiekimai 50,0% (šalyje 61,5%). Skaitymo 

rezultatai: 1 grupė (žemesnieji pasiekimai) 6,9% (šalyje 9,4%); 2 grupė (vidutiniai pasiekimai) 

37,5% (šalyje 33,0%);3 grupė aukštesnieji pasiekimai 55,6% (šalyje 57,6%). Rašymo (teksto 

kūrimas) rezultatai: 1 grupė (žemesnieji pasiekimai) 14,9% (šalyje 9,2%); 2 grupė (vidutiniai 

pasiekimai) 35,1% (šalyje 34,0%);3 grupė aukštesnieji pasiekimai 50,0% (šalyje 56,7%). Rašymo 

(kalbos sandaros pažinimas) rezultatai: 1 grupė (žemesnieji pasiekimai) 2,8% (šalyje 9,3%); 2 grupė 

(vidutiniai pasiekimai) 38,9% (šalyje 32,6%);3 grupė aukštesnieji pasiekimai 58,3% (šalyje 58,1%).                  

4 klasių matematikos rezultatai: nepasiektas patenkinamas lygis 1% (šalyje 3,3%); patenkinamas 

lygis 12,7% (šalyje 24,4%); pagrindinis lygis 63,7% (šalyje 59,0%); aukštesnysis lygis 22,5% 

(šalyje 13,3%). Geriausiai mokiniams sekėsi atlikti reiškiniai, lygtys, nelygybės užduotis, 

sunkiausiai – geometrijos, matų ir matavimų užduotis. Skaitymo rezultatai: Nepasiektas 

patenkinamas lygis 4,2% (šalyje 14,0 %); patenkinamas lygis 36,5% (šalyje 46,1%); pagrindinis 

lygis 43,8 % (šalyje 27,9 %); aukštesnysis lygis 15,6 % (šalyje 12,0%). Geriausiai mokiniams 

sekėsi rasti informaciją, sunkiausiai – interpretuoti. Rašymo rezultatai: Nepasiektas patenkinamas 

lygis 4,3  % (šalyje 8,4%); patenkinamas lygis 29,3% (šalyje 34,4%); pagrindinis lygis 46,7% 

(šalyje 39,1%); aukštesnysis lygis 19,6% (šalyje 18,1%). Geriausiai mokiniams sekėsi rašinio 

struktūra, silpniausia yra raštingumas bei raiška. Pasaulio pažinimo rezultatai: Nepasiektas 
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patenkinamas lygis 0% (šalyje 3,1%); patenkinamas lygis 14,3% (šalyje 29,7%); pagrindinis lygis 

46,9% (šalyje 53,0%); aukštesnysis lygis 38,8% (šalyje 14,2%). Geriausiai mokiniams sekėsi atlikti 

užduotis apie gamtinę aplinką, silpniausiai – apie negyvąją gamtą. 6 klasių NMPP matematikos 

rezultatai: nepasiektas patenkinamas lygis 6,4 % (šalyje 7,6 %); patenkinamas lygis 25,5 % (šalyje 

31,8 %); pagrindinis lygis 57,3 % (šalyje 48,7 %); aukštesnysis lygis 10,9 % (šalyje 11,8 %). 

Geriausiai mokiniams sekėsi atlikti stochastikos užduotis, sunkiausiai – geometrijos, matų ir 

matavimų užduotis. Skaitymo rezultatai: nepasiektas patenkinamas lygis 0% (šalyje 9,1 %); 

patenkinamas lygis 18,4% (šalyje 30,3 %); pagrindinis lygis 57,0 % (šalyje 51,2 %); aukštesnysis 

lygis 24,6 % (šalyje 9,4 %). Geriausiai mokiniams sekėsi rasti informaciją, sunkiausiai – analizuoti. 

Rašymo rezultatai: nepasiektas patenkinamas lygis 0,9  % (šalyje 10,3 %); patenkinamas lygis 36,4 

% (šalyje 44,9 %); pagrindinis lygis 42,7 % (šalyje 39,7 %); aukštesnysis lygis 10,0 % (šalyje 5,1 

%). Geriausiai mokiniams sekėsi rašinio struktūra, silpniausia yra raštingumas bei raiška. 8 klasių 

mokiniai atliko pirmą kartą elektroninius matematikos ir gamtos mokslų testus. Matematikos 

rezultatai: 1 grupė (žemesnieji pasiekimai) 7,5 % (šalyje 15,3 %); 2 grupė (žemesnieji vidutiniai 

pasiekimai) 45,3 % (šalyje 34,1 %);3 grupė aukštesnieji vidutiniai pasiekimai 37,7 % (šalyje 35,9 

%);4 grupė (aukštesnieji pasiekimai) 9,4 % (šalyje 14,8 %). Gamtos mokslų rezultatai: 1 grupė 

(žemesnieji pasiekimai) 2,8 % (šalyje 14,4 %);2 grupė (žemesnieji vidutiniai pasiekimai) 37,7 % 

(šalyje 36,2 %);3 grupė aukštesnieji vidutiniai pasiekimai 44,3 % (šalyje 35,4 %);4 grupė 

(aukštesnieji pasiekimai) 15,1 % (šalyje 14,0 %). 

Pradinių klasių, matematikos ir informacinių technologijų, lietuvių kalbos, socialinių ir gamtos 

mokslų mokytojų metodinėse grupėse aptarti tyrimų rezultatai, išskirtos geriausiai atliktos sritys – 

mokymo (si) sėkmės ir tobulintinos sritys. Numatyti būdai mokymosi sunkumų šalinimui, ugdymo 

turinio tobulinimui, mokinių pasiekimų gerinimui. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė pristatyta mokytojų tarybos bei mokyklos tarybos posėdžiuose. 

Pravesti tikrinamieji kontroliniai darbai: 3 klasėse – lietuvių kalba ir matematika; 5 ir 7 klasėse – 

matematika ir anglų kalba; 9 ir 10 klasėse – matematika. Tikrinamųjų kontrolinių darbų rezultatai 

aptarti pradinių klasių, anglų kalbos,  matematikos  ir IT mokytojų metodinių grupių 

susirinkimuose. 

2019 metais didelis dėmesys skiriamas pamokos kokybės tobulinimui siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos. Mokytojai, siekdami padėti mokiniams aktyviau įsitraukti į ugdomąją 

veiklą, geriau įsisavinti mokomąją programą, metodinėse grupėse aptarė mokinio asmeninės 

pažangos fiksavimo būdus ir priemones, pasidalino gerąja patirtimi, teikė pasiūlymus dėl Mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo 

tobulinimo. 2019 metais gegužės mėnesį Mokytojų tarybos posėdyje „Mokinio asmeninės pažangos 

fiksavimas pamokoje ir individualios pažangos stebėsena“ mokytojai pasidalino gerąja patirtimi, 

aptarė tvarkos aprašo korekcijas. 1-4 klasių mokiniai mokomi ir skatinami sekti savo pasiekimų 

kaitą, sudarant diagramas. Po kiekvieno kontrolinio, testo mokiniai pildo savo pasiekimų diagramas 

ir jas aptaria su mokytoja. 2019 m. birželio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-149 patvirtinta  

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo 

nauja redakcija. 

Vykdyta pamokų stebėsena. Mokyklos vadovai stebėjo 85 mokytojų pamokas. Geriausiai sekasi 

mokytojams sukurti gerą klasės mokymosi mikroklimatą, santykius su mokiniais. Dauguma 

mokytojų mokymąsi sieja su mokinių turimomis žiniomis, įgyta patirtimi, stebi mokinių mokymąsi 

pamokos metu. Tobulintina sritis yra mokymosi uždavinio formulavimas, nurodant vertinimo 

kriterijus ir kiekvieno mokinio pažangos pamatavimas pagal pamokos uždavinius, tinkamai 

suplanuoti pamokos laiką, mokymo (si) diferencijavimas, individualizavimas. 
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Lapkričio mėnesį atliktas 1 ir 5 bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas. Pirmų klasių 

mokinių  adaptacijos tyrime dalyvavo 81 (92%) mokinys. Pateikta anketa mokiniams „Kaip man 

sekasi mokykloje“. Tyrime dalyvavo ir pirmų klasių mokinių tėveliai. Apklausoje dalyvavo 85,3% 

tėvų. Jiems pateikta anketa „Tėvai apie vaiko adaptaciją mokykloje“. Rodikliai, atspindintys 

sėkmingą adaptaciją, yra labai geri: 91% mokinių nori eiti į mokyklą ir jiems patinka mokytis. 91% 

mokinių patinka mokytis per pamokas. 72% pirmokų teigia, kad jiems nesunku mokytis. 95% 

mokinių teigia, kad klasėje turi draugų. Vadovaujantis pirmokų ir  jų tėvelių rezultatais, galime 

teigti, jog 2019-2020 m. m. pirmokai adaptavosi sėkmingai. Adaptacijos tyrimas pristatytas ir jo 

rezultatai aptarti pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkime. Penktų  klasių mokinių 

adaptacijos tyrime dalyvavo 98 % mokinių. Tyrimo rezultatai aptarti 5-10 klasių vadovų metodinės 

grupės susirinkime. Tyrimo rezultatai: 81 % mokinių patinka mokytis mūsų mokykloje. 60 % 

mano, kad jų klasė yra draugiška. 87 % mokinių noriai dalyvauja klasės veikloje. 78 %  mokinių 

niekada nepatyrė bendraamžių patyčių. 81 % mokinių lengvai surado naujų draugų. 85 % mokinių 

pritapo prie klasės. 82 % mokinių svarbus tėvų palaikymas. 85 % mokinių turi mėgstamą 

užsiėmimą (-us) po pamokų. 

2019 m. rugsėjo 9-13 dienomis nustatyti 4-10 klasių  mokinių mokymosi stiliai. Su tyrimo 

rezultatais supažindinti mokytojai. 4-10 klasių vadovai su klasės mokinių mokymosi stiliumi 

supažindino savo auklėtinius ir dalyko mokytojus. Šis tyrimas informuoja mokytojus apie galimus 

ir efektyviausius mokymo (si) metodus, veiklos pamokoje organizavimą mokiniams priimtiniausiais 

metodais – taip gerėja ir mokinių mokymosi motyvacija. 

1.2. Dauguma mokytojų ugdė mokinių dalykines kompetencijas, siekdami geresnių mokymosi 

pasiekimų. Pradinėse klasėse I pusmetyje buvo skirtos 3 konsultacijų valandos per savaitę  - lietuvių 

kalbai. II pusmetyje – 10 konsultacijų valandų  per savaitę - lietuvių kalbai ir matematikai. Šios 

konsultacijos skirtos silpnai besimokančių mokinių ugdymui. 5 konsultacijų valandos skirtos gabių 

mokinių ugdymui („Įdomioji matematika“, „Mažoji gamtos laboratorija“). 5-10 klasių mokiniams I 

pusmetyje buvo skirtos 44 konsultacijų valandos per savaitę, II pusmetyje – 49 val./sav. – lietuvių 

kalbos, užsienio kalbų, matematikos, gamtos, socialinių mokslų, IT, dailės konsultacijos. II-ame 

pusmetyje numatytos konsultacijos gabių mokinių ir silpnai besimokančių mokinių ugdymui. 

Tikslingai buvo vykdoma švietimo pagalbos specialistų veikla mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų, elgesio sutrikimų ar kitokių problemų. Vyko 13 vaiko gerovės komisijos posėdžių. Vaiko 

gerovės komisijoje svarstyta 19 mokinių dėl mokymosi sunkumų, elgesio taisyklių nesilaikymo ar 

kitų problemų. Pakartotinai įvertinta 13 mokinių. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 2019 m. I pusmetyje buvo 42 mokiniai, II pusmetyje – 40 mokinių. 

Mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė per 2019 metus pravedė 435 individualias 

konsultacijas ir 71 grupinę  konsultaciją. Suteikta 56 konsultacijos tėvams; 19 konsultacijų 

mokytojams. Vykdant psichinės sveikatos prevenciją ir psichinę edukaciją, 1-10 klasių mokiniams 

buvo pravesta 49 klasių valandėlės draugiškumo, bendravimo, kitoniškumo, konfliktų sprendimo, 

psichologo profesijos, pareigų ir teisių, pasitikėjimo savimi ir motyvacijos, streso valdymo, 

konstruktyvaus emocijų reiškimo, savęs pažinimo ir paauglystės temomis. 

Socialinė pedagogė Edita Rimkutė  6-10 klasėse 20 mokinių, turintiems specialiųjų poreikių, 

teikė 182 konsultacijas ir pokalbius. Pravesta 5-10 klasių mokiniams 38 klasių valandėlės: 

„Ankstyvoji žalingų įpročių prevencija“, „Aktyvusis ir pasyvusis rūkymas. Jo pasekmės 

bręstančiam organizmui“, „Patyčios niekina žmogaus savivertę“, „Priimkime kitokį žmogų. 

Tolerancija ir pagarba“, „Mokinio teisės ir pareigos, kurias aš privalau vykdyti“. 

Socialinė pedagogė Angelė Noreikienė 1-5 klasėse 15 mokinių, turintiems  specialiųjų poreikių,  

teikė 130 konsultacijų ir pokalbių. Pravesta 1-4 klasių mokiniams 26 klasių valandėlės: „Pagalba 



8 
 

kitiems leidžia gerbti save patį“, „Dienotvarkė. Mano pareigos“, „Vaiko teisės ir pareigos“, 

„Draugystė. Kaip susirasti draugą?“. 

Logopedas suteikė pagalbą  72 mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 

Specialusis pedagogas  mokymosi pagalbą suteikė I pusmetyje – 29, II pusmetyje 35 mokiniams. 

Mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos buvo ugdomos, dalyvaujant projektinėse 

veiklose. Mokytojai parengė 13 mokyklinių projektų:„M.K.Čiurlionis”, „Lietuviška knygelė - kaip 

neregiui lazda“,„ Rules. You have a chance to be better“, „Procentai mūsų gyvenime“, „Augu 

sveikas“, integruotas lietuvių kalbos ir bibliotekos projektas „ Ginklo broliams“, istorijos projektas 

„Šilutės kraštas“ ir kiti. Į projektinę veiklą įsitraukė daugiau kaip 70% 1-10 klasių mokinių. 

Stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, organizuotos edukacinės pamokos, projektai, 

netradicinės veiklos. Per metus 1-10 klasių mokiniai dalyvavo 65 edukacinėse veiklose. 

Išnaudodami Kultūros paso galimybes 1-10 klasių  mokiniai dalyvavo  42 edukacinėse veiklose: 

Šilutės H. Šojaus muziejuje, F. Bajoraičio bibliotekoje, Švėkšnos tradicinių amatų centre, Klaipėdos 

VŠĮ Išmaniojoje mokykloje, Palangos iliuzijų name „Eureka“, Tauragės krašto muziejuje 

„Santaka“, UAB „Pakruojo parkai“. Mūsų mokykloje edukacines veiklas: „Kaip veikia reklama“, 

„Kvapų vaistinė“, „Knygos anatomija“, „Žaidžiame valstybę“, „Spintos istorijos“ „Šaukšto 

šmaukšto stalo akademija“, „Krentanti žvaigždė“ vykdė „Debesų ganyklos“ – vaikų ir paauglių 

literatūros leidyklos edukatoriai, ir kitose veiklose. 

Vykdytas tarptautinis projektas programos Erasmus+ „Raise your voice, cross your borders“. 

Mokytojų ir mokinių projekto komandos, vadovaujamos projekto koordinatorės anglų kalbos 

mokytojos Ivetos Ambrulaitienės, vyko į Lenkiją, Portugaliją, Olandiją. Užsienio partneriams 

organizuotas susitikimas Lietuvos seime su seimo nariais: Remigijumi Žemaitaičiu, Alfredu 

Nausėda, Simonu Gentvilu, Tomu Tomilinu. Organizuoti susitikimai su Šilutės rajono politikais: 

Šilutės savivaldybės vicemeru – Algimantu Bekeriu, konservatorių lydere Sandra Tamašauskiene,  

Šilutės tarybos nariu Audriumi Endzinu. Mokiniai lankė šalių parlamentus, vykdė pristatymus 

temomis: „Politika ir laisvė“, „Politika ir kūryba“. Sukūrė fiktyvią mokykloje partiją ir jos 

internetinį puslapį ir pristatė Olandijoje. Dalyvavo partnerio organizuojamuose veiklose. Iš viso 

partnerių mokyklas aplankė 18 mokinių. Pagilino IKT įgūdžius: su nauja programa „Adobe 

Premjier“, kūrė dokumentinį filmą ir internetinį puslapį, susirašinėjo su partnerių mokiniais. Vykdė 

užduotis naudodami „Google map“. Mokiniai L. Šilinskas, D. Nausėdaitė parašė  straipsnį 

„Mokiniai domisi politika” , kuris patalpintas Šilutės rajono savivaldybės puslapyje. Projekto 

dalyvis G. Eidukis publikavo  straipsnį „Skatinti politinį aktyvumą“ Švietimo Naujienose. Mokinės 

A. Macijauskaitė ir M. Pečiūraitė parašė straipsnį “Pamario mokyklos moksleiviai neabejingi 

politikai”  -  Šilutės Naujienose. Erasmus+ darbo grupė ir užsienio kalbų mokytojai organizavo 

oratorių užsienio kalba konkursą  „Jaunimas ir politika“ 7-8 klasių mokiniams. Projektas 

integruotas į klasių valandėlių programas. Pristatymai iš vizitų vyko Nijolės Kungelienės (8a kl.), 

Aistės Naruševičienės (8b kl.) ir Raimondos Genienės (8c kl.) klasių valandėlių metu. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Kurpeikienė parašė kvalifikacijos tobulinimo 

programą ir 2019-03-06 pravedė 6 akademinių valandų seminarą „Mąstymo žemėlapių taikymas 

ugdymo procese“  (Šilutės rajono ŠPT 2019 m. kovo mėnesio veiklos planas, patvirtintas 2019-02-

28  direktoriaus įsakymu Nr. V5 - 18). Seminare dalyvavo 52 mokytojai, t. y 91,2 %. Mąstymo 

žemėlapius ugdymo procese taikė 81,6 % mokytojų. 

1.3. Metodinių grupių susirinkimuose  vyko diskusijos, pasidalinimas patirtimi ugdant gabius 

mokinius: „Ypatingas vaikas pradinėje klasėje“, „Gabių mokinių ugdymas mano klasėje“, „Gabių 

mokinių ugdymas socialinių ir gamtos mokslų pamokose“. Gabiems mokiniams buvo galimybė 

sudalyvauti įvairiuose viktorinose, konkursuose: tarptautiniame matematikos „Kengūra 2019“ 

konkurse dalyvavo 1-4 klasių -  87 mokiniai; 5-8 klasių - 42 mokiniai. Tarp  10 geriausiųjų 
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savivaldybėje pateko 1 kl. – 2 mokiniai; 2 kl. – 7 mokiniai; 3 kl. – 1 mokinys; 4 kl. – 5 mokiniai; 5 

kl. – 3 mokiniai; 6 kl. – 3 mokiniai; 7 kl. – 4 mokiniai; 8 kl. – 5 mokiniai. Respublikos pasaulio 

pažinimo olimpiadoje „Mano gaublys“ dalyvavo 2-4 klasių -  35 mokiniai. I vietą užėmė 3 

mokiniai; II vietą – 4 mokiniai; III vietą – 6 mokiniai. „Gamtos kengūra 2019“ konkurse 2-4 klasių 

dalyvavo -  24 mokiniai. Viena mokinė pelnė auksinį diplomą, 3 mokiniai – sidabrinius diplomus. 

„Lietuvių kalbos Kengūra 2019“ konkurse dalyvavo 40 pradinių klasių mokinių. Vienas mokinys 

pelnė auksinį diplomą; 3 mokiniai – sidabrinius diplomus; 7 mokiniai – oranžinius diplomus. 

„Istorijos Kengūra 2019“ konkurse dalyvavo 12 pradinukų. 

Mokytojų skatinami 4-10 klasių  mokiniai dalyvavo internetiniuose konkursuose. 6 klasių 

mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos ir IT konkurse „Piešinys - matematikos uždavinys“ 

(mokytoja S. Sirtautė); 5-8 klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame IT konkurse „Bebras“, 

respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2019“ (mokytojos S.Sirtautė, 

A. Pielikienė); Anglų kalbos Kings 2019 - dalyvavo 10 mokinių (V. Saldauskienė); Lietuvių kalbos 

Kings 2019 – 8 mokiniai; Lietuvių kalbos „Olimpis 2019“ – 39 mokiniai; Anglų kalbos „Olimpis 

2019“ – 33 mokiniai; Istorijos „Olimpis 2019“ – 27 mokiniai; Geografijos „Olimpis 2019“ – 16 

mokinių; Tavo žvilgsnis (vertimo iš užsienio kalbos konkursas) – dalyvavo 13 mokinių; 

matematikos „Olimpis 2019“ – 30 mokinių. 

Mokytojai organizavo įvairių mokomųjų dalykų mokyklines olimpiadas, konkursus: 

matematikos 3-4 klasių mokiniams olimpiada – dalyvavo 36 mokiniai; „Diktanto meistras“ 

konkursas 2-4 klasių mokiniams -  dalyvavo 50 mokinių; Dailaus rašto konkursas 2- 4 klasių 

mokiniams – dalyvavo 30 mokinių; Raiškiojo skaitymo konkursas „Metų virsmas“ 1-4 klasių 

mokiniams – dalyvavo 33 mokiniai; matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams – dalyvavo 30 

mokinių; Gamtos olimpiada 5-6 klasių mokiniams – dalyvavo 43 mokiniai; chemijos olimpiada 8 

klasių mokiniams – dalyvavo 13 mokinių; fizikos olimpiada 7-8 klasių mokiniams – dalyvavo 33 

mokiniai; biologijos 7-8 klasių mokiniams; anglų kalbos olimpiada 4,6-8 klasių mokiniams – 

dalyvavo 61 mokinys; vokiečių kalbos olimpiada 8 klasių mokiniams; rusų kalbos olimpiada 8 

klasių mokiniams - dalyvavo 29 mokiniai; lietuvių kalbos olimpiada 5-8 klasių mokiniams – 

dalyvavo 53 mokiniai. 

Olimpiados, konkursai, viktorinos, sportinės varžybos stiprino mokinių mokymosi motyvaciją, 

lyderystės įgūdžius, socialinę, komunikavimo, pažinimo kompetencijas, turėjo galimybę pasilyginti 

savo gebėjimus su kitais bendraamžiais. Mūsų pasiekimai – laimėjimai 2019 metais. 

 

Renginio pavadinimas Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė Mokytojas Laimėta 

vieta 

Lietuvos  mokyklų žaidynių 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

rajono varžybos  

Komanda 3-4 Laima Akucevičienė,  

Diana Lileikienė  

I vieta 

Rajono 4 ir žemesnių klasių 

mokinių komandinės 

paprastųjų šaškių zonos 

varžybos 

Komanda 3-4 Virginija 

Macijauskienė 

I vieta 

Rajono 4 ir žemesnių klasių 

mokinių komandinės 

paprastųjų šaškių finalinės 

varžybos 

Komanda 3-4 Virginija 

Macijauskienė 

II vieta 

Pradinių (1-4)  klasių 

mokinių rajono varžybų 

Komanda 1-4 Valė Armonienė II vieta 
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Šviesoforas  

Rajono 3-4 klasių mokinių 

raštingumo konkursas 

„Mažasis diktantas“ 

Mantas Stakvilevičius 

Pijus Pirogovas 

Viktorija Jovaišaitė 

3b 

4a 

4a 

Irma Kelpšienė 

Diana. Lileikienė 

Diana Lileikienė 

I vieta 

I vieta 

II vieta 

Rajono matematikos 3-4 

klasių mokinių olimpiada 

Karolina Toleikytė 4d Laimutė Lendraitienė II vieta 

Rajono anglų kalbos 4 klasių 

mokinių  olimpiada 

Viktorija Jovaišaitė 

Sofija Macaitė 

Mantas Paulikas 

Žemyna Macaitytė 

4a 

4c 

4d 

4b 

Vilma Saldauskienė 

Asta Grigalienė 

Iveta Ambrulaitienė 

Vilma Saldauskienė 

I vieta 

II vieta 

II vieta 

III vieta 

 

Rajono pradinių klasių 

mokinių saugaus eismo 

varžybos „Šviesoforas“ 

Komanda 1-4 Valė Armonienė 

Rita Sermontienė 

II vieta 

Rajoninė 8-12 kl. mokinių 

istorijos olimpiada 

Gabrielė Bernotaitė 8a Loreta Gečienė I vieta 

Rajoninė 8-12 kl. mokinių 

istorijos olimpiada 

Rokas Venckus 8b Loreta Gečienė II vieta 

Rajono 6-8 kl. mokinių 

geografijos olimpiada 

Gintaras Žulys 6c Adolfas Urbonas II vieta 

Rajono 6-8 kl. mokinių 

geografijos olimpiada 

Mantas Junkarys 7d Feliksas Budrikas II vieta 

Rajono 6-8 kl. mokinių 

geografijos olimpiada 

Lukas Lynikas 7b Adolfas Urbonas II vieta 

Rajono 6-8 kl. mokinių 

geografijos olimpiada 

Lukas Stakvilevičius 7c Adolfas Urbonas II vieta 

Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

Eglė Pranauskaitė,  

Saulė Norvaišaitė,  

Dominyka Paičiūtė,  

Gabrielė Bernotaitė,  

Džiugas Lukočius  

8a Loreta Gečienė III vieta 

Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai, pusfinalis 

Paulina Lomsargytė 5c Loreta Gečienė I vieta 

Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai, finalas 

Paulina Lomsargytė 5c Loreta Gečienė III vieta 

Respublikinis 7-8 kl. oratorių 

konkursas 

Lukas Lynikas 7b Vilma Saldauskienė I vieta 

Nacionalinis mokinių 

Česlovo Kudabos geografijos 

konkursas 

Gintaras Žulys 6c Adolfas Urbonas IX vieta 

Rajono 5-8 klasių mokinių 

gamtos mokslų-biologijos 

olimpiada 

Giedrius Eidukis 

Milda Naruševičiūtė 

Gabija Vanagaitė 

8a 

6a 

8c 

Elvita Simaitienė 

 

I vieta 

II vieta 

II vieta 

Rajono 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

Patricija Bietaitė 

Beatričė Stonytė 

Gintaras Žulys 

Gabija Vanagaitė 

Neda Alškaitė 

Paulina Lomsargytė 

Mantas Junkarys 

7b 

8b 

6c 

8c 

5a 

5c 

7d 

Rymantė Tylaitė 

Regina Zybartaitė 

Alma Timpienė 

Regina Zybartaitė 

Sigutė Jurevičienė 

Rymantė Tylaitė 

Alma Timpienė 

I vieta 

I vieta 

II vieta 

II vieta 

III vieta 

III vieta 

III vieta 
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Rajono 8 klasių mokinių 

chemijos olimpiada 

Gabrielė Bernotaitė 

Giedrius Eidukis 

Gabija Vanagaitė 

8a 

8a 

8c 

Dalia Jonaitienė 

 

I vieta 

I vieta 

II vieta 

Tarprajoninė 5-12 klasių 

mokinių informacinių 

technologijų olimpiada 

Edgaras Juškevičius 6c Selestina Sirtautė III vieta 

Rajono7-8 klasių mokinių 

technologijų olimpiada 

Liutaura Beržinytė 8d Jurgita Balčytienė I vieta 

Nemuno deltos regioninio 

parko direkcijos organizuotas 

konkursas „Pažink gamtą“ 

P. Lomsargytė  

R. Macko  

V. Mockutė  

M. Kūdžiutė  

L. Lazaraitytė  

5c 

5c 

5c 

8c 

8c 

Elvita Simaitienė II vieta 

Miesto mokyklų moksleivių 

tinklinio varžybos 

Komanda  8-9 kl. 

berniuk

ai 

Alfonsas Malinauskas 

Česlovas Normantas 

III vieta 

Rajono moksleivių kroso 

varžybos 

Mija  Pielikytė 

Nojus Petraitis  

Karina Alkimavičiūtė  

6a 

7c 

8b 

Alfonsas Malinauskas 

Česlovas Normantas 

I vieta 

II vieta 

III vieta 

Miesto mokyklų futbolo 5x5 

varžybos 

Komanda  6-7 kl. Alfonsas Malinauskas 

Česlovas Normantas 

I vieta 

Respublikinės zoninės 5x5 

futbolo varžybos 

Komanda  6-7 kl. Alfonsas Malinauskas 

Česlovas Normantas 

II vieta 

Rajono moksleivių krepšinio 

varžybos 

Komanda  7-8 kl. Alfonsas Malinauskas 

Česlovas Normantas 

I vieta 

Miesto moksleivių kvadrato 

varžybos 

Komanda  6 kl. 

mergait

ės 

Alfonsas Malinauskas 

Česlovas Normantas 

I vieta 

 

 2019 m. vasario mėn. keturi mūsų mokyklos mokiniai Lukas Lynikas (7b), Paulius Pužas (8b), 

Gabrielė Bernotaitė (8a), Aivaras Balčiūnas (7d) dalyvavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 

pedagogų organizuotame respublikiniame 7-8 klasių mokinių iškalbos konkurse anglų kalba „The 

Future of Europe: what ir My Role?“. Mokinius konkursui paruošė anglų kalbos mokytojos Vilma 

Saldauskienė ir Danutė Venckienė. Mokytojos Vilmos Saldauskienės mokinys Lukas Lynikas buvo 

apdovanotas už geriausią pasisakymą ir laimėjo I vietą. 

2019 metais už labai gerą mokymąsi apdovanota padėkos raštais: 71 pradinių klasių mokinys, 5-

8 klasių – 24 mokiniai. 6-7  klasių mokiniams suorganizuota išvyka į festivalį „VIBELIFT“ 

(Vilnius) už aktyvumą ir  už labai gerą mokymąsi. Nesuorganizuotos ekskursijos gerai 

besimokantiems 1-4 klasių ir 7-10 klasių mokiniams. 

1.4. Mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi: vedė atviras, integruotas, „Kolega – kolegai“, 

„Mokau kitus“ pamokas. Planuota pravesti 14 atvirų pamokų, bet pravesta tik 6 pamokos: atvira 

muzikos pamoka „Skaičiai muzikoje“ 3a klasėje – Gitana Gelžinytė; atvira matematikos pamoka 

„Dešimtainės trupmenos“ 4c klasėje – Solveiga Mockienė; atvira dailės ir technologijų pamoka 

„Velykinė puokštė“ 2c klasėje – Edita Šeputienė; atvira fizikos pamoka „Atmosferos samprata“ 8b 

klasėje – Irina Bilienskaja; atvira informacinių technologijų pamoka „Microbit kompiuteriukai“ 5a 

klasėje – Selestina Sirtautė; atvira gamtos pamoka „Gyvūnams reikia maisto medžiagų“ 5c klasėje – 

Elvita Simaitienė.  
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60% mokytojų pravedė integruotas pamokas.  Pravestos 3 atviros integruotos pamokos: atvira 

integruota lietuvių kalbos-logopedijos pamoka „Dvibalsiai“ 1a klasėje – Daiva Žygaitienė ir 

logopedė Jurgita Šikšniuvienė; atvira integruota lietuvių kalbos-tikybos-etikos pamoka 3b klasėje – 

Irma Kelpšienė ir Irutė Trečiokienė; atvira integruota matematikos-anglų kalbos pamoka „Perimetro 

ir ploto skaičiavimai. Geometrinių figūrų pavadinimai“ 3b klasėje – Irma Kelpšienė, Iveta 

Ambrulaitienė ir Vilma Saldauskienė. Daugiausiai integruotų pamokų pravedė mokytojos: Regina 

Zybartaitė, Jurgita Balčytienė, Dalia Jonaitienė, Irutė Trečiokienė, Iveta Ambrulaitienė. 

Stebėjo kolegos pamoką ir pats vedė kolegai pamoką 90 % mokytojų. Mokytojai aptarė pamokų 

stipriąsias ir tobulintinas sritis, dalijosi gerąja patirtimi, mokėsi vieni iš kitų. 

Patirties mainai „Mokau kitus“ (mokytoja susikeičia ir moko savo kolegės mokinius): 12 

pradinių klasių mokytojų pravedė pamokas kitose klasėse. Mokytojos susipažino su kitos klasės 

mokinių darbo stiliumi, aktyvumu, gebėjimu dirbti grupėse ir savarankiškai. Mokytojos turėjo 

galimybę paanalizuoti savo klasėse taikomų metodų ir įsivertinimo būdų veiksmingumą, 

privalumus, trūkumus. Mokiniams patiko nauji ugdymo metodai, dėstymo stiliai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vykdė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursų, seminarų 

apskaitą. Per 2019 metus mokytojai išklausė 8600 valandų dalyvaudami seminaruose, 

konferencijose ir kituose mokymuose. Vienam mokytojui tenka 159 valandos. Valandų skaičius yra 

toks didelis dėl to, kad Office 365 kursuose dalyvavusiems mokytojams vienam žmogui tenka iki 

420 valandų. 

 

Seminarų valandos Mokytojų dalyvavusių seminaruose procentas 

0 val. 3,6 % 

6 val. 17,9 % 

12 val. 16,1 % 

13-20 val. 8,9 % 

21-40 val. 10,7 % 

40-80 val. 5,4 % 

370-400 val. 3,6 

400 val. ir daugiau 33,9 % 

 

Antras metinės veiklos tikslas – telkti aktyvią, partneryste ir lyderyste grįstą, mokyklos 

bendruomenę. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai: puoselėti svarbias mokyklos 

tradicijas, mokinių saviraišką, dalyvaujant mokyklos gyvenime; plėtoti mokyklos bendruomenės 

narių įsitraukimą į mokyklos gyvenimą, efektyvinant bendravimo ir bendradarbiavimo formas; 

gerinti bendruomenės narių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį klimatą. 

2.1. Mokykloje organizuoti tradiciniai ir nauji renginiai, kuriuose skatinamas gilesnis tradicijų 

pažinimas, puoselėjimas kultūringas ir prasmingas laisvalaikis, mokinių saviraiška, iniciatyvumas, 

kūrybingumas: visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, Vasario 16-ąjai „Aš labai 

myliu Lietuvą“, Kaziuko mugė, Kovo 11-oji, „Pavasario šventė – 36“. Pavasario šventės renginiai 

prasidėję  šventine eisena per miestą tęsėsi visą savaitę - "Pavasario asamblėja", "Karaokė", "Just 

Dance", koncertas bendruomenei "Kai žiūriu iš aukštai" ir šventės uždarymo vakaras "Per pasaulį 

su saule...".  Mokslo ir žinių diena; Mokytojo dienos šventė,  Rudenėlio šventė 1-4 klasių 

mokiniams, filmų vakaras ir diskoteka „Helovynas (Šiurpnaktis)“.  

Gegužės mėnesį pravestas renginys „Mano kraštas – Žemaitija“ skirtas,   Žemaitijos vardo 

paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinėms. Renginyje dalyvavo pradinių klasių 

mokiniai. Šį renginį organizavo Folkloro „Pamariukai“ kolektyvo vadovė Regina Jokubaitytė ir 

pradinių klasių mokytojos Virginija Macijauskienė, Laima Akucevičienė. Renginyje dalyvavo iš  
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Žemaitijos regiono atstovas. Pradinių klasių mokiniai skaitė kūrinių ištraukas lietuvininkų ir 

žemaičių tarmėmis. 

2019 m. gruodžio 12 d. tradiciškai mokyklos bendruomenė buvo pakviesta į Advento vakarą 

Šilutės katalikų Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Klebonas Remigijus Saunorius aukojo Šv. Mišias už 

mokyklos mokytojus, mokinius ir jų tėvus. Po Šv. Mišių koncertavo mokyklos mokiniai. Mokinius 

paruošė mokytojos Gitana Gelžinytė, Irma Kelpšienė, Vita Matulė, Elina Rupeikienė. 

2.2. Siekiant įtraukti mokinių  tėvus į ugdymo procesą, mokyklos veiklą buvo taikomos įvairios 

bendravimo ir  bendradarbiavimo formos su tėvais. Pradinėse klasėse pravesta po 2 susirinkimus ir 

vienas susirinkimas – individualūs pokalbiai. Klasės bendruose susirinkimuose dalyvavo 83% tėvų. 

Individualiuose pokalbiuose dalyvavo - 100% tėvų. 5-10 klasių mokinių tėvų susirinkimai buvo 

organizuoti: 2019 m. kovo mėn. dalyvavo 217 tėvų ir 2019 lapkričio mėn. – dalyvavo 236 tėvai. 

Suorganizuoti 2019 m. kovo mėn. ir lapkričio mėn. individualūs pokalbiai „tėvai-mokytojas“. 

Mokinių tėvai turėjo galimybę aptarti su mokytoju savo vaiko mokymąsi, priimti sprendimus dėl 

tolimesnio mokymosi, bendradarbiavimo. Rugsėjo mėnesį organizuotas 5 klasių mokinių tėvams 

susirinkimas „Mokymosi ypatumai dalykinėje sistemoje“. Dalyvavo 96 tėvai. 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas buvo aptartas 2019 m. 

vasario mėn. vykusiuose 2, 4, 6, 8 klasių tėvų susirinkimuose. Gegužės-birželio mėnesiais klasių 

susirinkimuose klasių vadovai analizavo savo klasės mokinių rezultatus, supažindino mokinių tėvus 

su vaikų asmeniniais profiliais. 

2019 metais vasario-spalio mėnesį pirmųjų klasių mokinių tėvams organizuoti 7 užsiėmimai –  

apskrito stalo diskusija: „Psichologo patarimai, ugdant septynmetį“; „Kaip padėti vaikui įveikti 

mokymosi sunkumus“. Diskusijose dalyvavo pradinių klasių direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokyklos psichologė ir mokyklos logopedė, 83%  pirmų klasių mokinių tėvų. 

Gegužės mėnesį organizuotas tėvų susirinkimas būsimiems pirmokų tėveliams. Susirinkime 

dalyvavo 23% būsimų pirmokų tėvelių. Pristatyti mokyklos tikslai ir uždaviniai, mokyklos veikla. 

Tėvai turėjo galimybę susipažinti su mokyklos aplinka, būsimomis mokytojomis. 

2019 m. gegužės mėnesį pravestas ketvirtų  klasių ir jų  tėvams  protų mūšis „Priimk iššūkį...“. 

Renginyje dalyvavo 11 komandų. Komandą sudarė 3 tėvai ir 3 vaikai. 

2019 m. lapkričio mėnesį pravesta Tėvų savaitė. Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę 

lankytis tėvų darbovietėse ir susipažinti su įvairiomis profesijomis. Pradinių klasių mokytojos vedė 

po 2 atviras pamokas tėvams, taip juos įtraukdami į ugdymo procesą, kurio metu tėvai patys turėjo 

galimybę pajausti, pamatyti, sužinoti apie tai, ko jų vaikai mokosi, ką jie geba. Tėvai turėjo 

galimybę laikinai tapti pedagogais ir vesti pamokas. Į šį procesą taip pat buvo įtraukti ir seneliai, 

kurie vedė klasės valandėles. Pravesta  sportinė šventė „Judame visi – maži ir dideli“. Sportinėje 

šventėje dalyvavo 26 šeimos. Tėvų savaitėje dalyvavo 42% tėvų. 

Spalio mėnesį organizuotas 1-10 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) seminaras „Kaip 

susitarti skirtingų kartų žmonėms“. Seminarą vedė lektorė, švietimo ir verslo konsultantė Lidija 

Laurinčiukienė. Lapkričio mėnesį tėvams organizuota  psichologės Jurgitos Vainauskaitės paskaita 

„Kaip bendrauti su paaugliu?“. 

2.3. Siekiant užtikrinti mokinių fizinę sveikatą ir socialinį – emocinį klimatą mokykloje 

vykdoma tarptautinio Olweus projekto prieš patyčias ir smurtą OPKUS programa. Pravesti penki 

Olweus grupių susirinkimai. Du kartus per mėnesį 1-10 klasių mokiniams pravestos Olweus klasių 

valandėlės. Socialinė pedagogė Edita Rimkutė atliko tyrimą „Socialinė aplinka mokinio šeimoje“. 

Tyrime dalyvavo 1-10 klasių mokiniai. 2019 m. spalio mėnesį tyrimo rezultatai pristatyti mokytojų 

tarybos posėdyje. Mokytoja Elvita Simaitienė pravedė renginį 5, 6 klasių mokiniams „Sveikas 

vaikas“, vykdant respublikinį projektą „Sveikatiada“. 
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Mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė atliko tyrimą „3, 5 ir 6 klasių mikroklimatas“. Tyrime 

dalyvavo 269 mokiniai. Išvadose teigiama, kad trečių klasių mokiniai patenkinti savo klasėmis, 

užduotis priima kaip ne per sunkias. Tačiau trečiokai norėtų mažiau varžytis ir konfliktuoti 

tarpusavyje. Penktų klasių mokiniai teigia, kad jie yra patenkinti savo klasėmis, užduotis priima 

kaip ne per sunkias,, draugauja vienas su kitu (yra prisirišę vienas prie kito),, mažiausiai 

konfliktuoja ir lenktyniauja tarpusavyje. Šeštų klasių mokiniai užduotis priima kaip ne per sunkias, 

mažai konfliktuoja ir lenktyniauja tarpusavyje. Tačiau šeštokai norėtų daugiau draugauti vienas su 

kitu, būti labiau patenkinti savo klasėmis. Mokytojai dalyvavo seminare „Motyvacija ir 

savimotyvacija būti sveiku, sėkmingu, laimingu žmogumi“. Pradinių klasių mokytojų, 5-10 klasių 

vadovų, užsienio kalbų mokytojų metodinėse grupėse buvo aptarta, kaip mokinys jaučiasi 

pamokose, mokykloje. Savo įžvalgomis metodinės grupės pasidalijo mokytojų posėdyje „Mokyklos 

socialinio ir emocinio klimato įtaka mokinių saugumui“. Mokyklos psichologė Gabrielė 

Asiulevičienė pristatė tyrimo „3, 5 ir 6 klasių mikroklimatas“ rezultatus.  

               Apibendrinta 2019 metų veiklos SSGG analizė. 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokytojų bendradarbiavimas. 

2. Mokyklos tradiciniai renginiai. 

3. Mokinių dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, varžybose ir kituose 

renginiuose. Aukšti mokinių pasiekimai. 

4. Tarptautinių projektų vykdymas. 

5. Palankus mikroklimatas mokymuisi. 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

2. Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais. 

3. Mokinių veiklų pamokose 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

4. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

5. Šiuolaikinių IKT priemonių (skenerių, 

spausdintuvų, naujų kompiuterių ir t.t.) 

stoka. 

Galimybės Grėsmės 

1. Kultūros paso galimybių panaudojimas. 

2. Mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos 

ugdymas. 

3. Gamtamokslinių priemonių 

panaudojimas ugdant praktinius mokinių 

įgūdžius. 

4. Planšetinių kompiuterių klasių 

panaudojimas ugdyme. 

5. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

1. Žalingų įpročių plitimas mokykloje tarp 

mokinių. 

2. Mažėjantis mokinių ir mokytojų 

iniciatyvumas. 

3. Nuolatiniai pokyčiai švietimo sistemoje. 

4. Mokinių mažėjimas. 

5. Didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir 

emocijų, sveikatos sutrikimų, skaičius. 

 

       2019 m. VKĮ darbo grupės atlikto giluminio įsivertinimo ataskaita 

2019 m. VKĮ darbo grupė atliko rodiklio 1.2.1 (Mokinio pasiekimai ir pažanga) giluminį 

įsivertinimą mokykloje. 

2019-11-20 rodiklį 1.2.1 iliustruojanti informacija buvo pristatyta pedagogų tarybos posėdyje. 

Pateiktoje medžiagoje pateiktos mokinių, mokytojų ir tėvų atliktų apklausų rezultatų aukščiausios ir 

žemiausios vertės, remiamasi 2017/2018/2019 m. mokytojų ilgalaikiais planais (2019 m.), klasės 

tėvų susirinkimų protokolais, mokyklos mėnesio planais, VGK protokolais, administracijos stebėtų 

pamokų protokolais, taip pat Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašu. 

Pristatytoje medžiagoje pateiktos 1-4 klasių, 5-10 klasių mokytojų, klasių vadovų, administracijos, 

VGK atliekamos mokinių pažangos fiksavimo formos, taip pat mokinių elgesio, lankomumo 
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problemų sprendimo būdai,  bendradarbiavimo su tėvais , pedagogais, švietimo pagalbos 

specialistais formos ir būdai. Pristatytoje medžiagoje pateikti darbo grupės siūlymai mokiniams, 

tėvams, klasių vadovams, administracijai, mokytojams, taip pat 2017 m. sukurta rodiklio 1.2.1 

(Mokinio pasiekimai ir pažanga ) 4 lygio iliustracija bei 2019 m. iliustracija, sukurta  remiantis 

gautais informacijos šaltiniais. Pedagogai pritarė siūlymui rodiklį 1.2.1 (Mokinio pasiekimai ir 

pažanga) vertinti 3-iuoju lygiu. 

 

 

 

 

 

IV. 2020 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 

 

Prioritetai:  

1. Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę. 

2. Mokymosi veiklos diferencijavimas pagal kiekvieno mokinio gebėjimus. 

3. Ugdymo kokybės gerinimas, stebint ir fiksuojant individualią kiekvieno mokinio pažangą, 

sudarant sąlygas gabių mokinių ugdymui. 

4. Mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimų stiprinimas, telkiant aktyvią mokyklos 

bendruomenę. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 

1. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, 

orientuotos į kiekvieno vaiko pažangą. 

1.1. Stebėti, fiksuoti ir analizuoti asmeninę mokinio pažangą. 

1.2.Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas, skatinant lyderystę, plėtojant patyriminį mokymą. 

1.3. Tobulinti gabių mokinių ugdymą.  

1.4. Ugdyti mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

1.5.  Diegti informacines, inovatyvias mokymo (si) priemones ugdyme. 

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

2.1. Puoselėti mokyklos tradicijas, skatinant mokinių saviraišką, pilietines iniciatyvas, lyderystę. 

2.2. Plėtoti mokyklos bendruomenės narių įsitraukimą į mokyklos gyvenimą, efektyvinant 

bendravimo ir bendradarbiavimo formas. 

3. Kurti sveiką, psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką, įtraukiant mokyklos bendruomenės 

narius. 

3.1. Skatinti mokyklos darbuotojus geram, atsakingam darbui. 

3.2. Organizuoti mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą. 

3.3. Vykdyti prevencines ir sveikos gyvensenos veiklas. 
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V. 2020 METŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

Uždaviniai Prioritetinės kryptys, darbai ir įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi ir 

vykdytojai 
Įvykdymo laikas 

Rezultato rodikliai ir kiti 

siekiami  rezultatai 

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

1.1. Stebėti, fiksuoti 

ir analizuoti 

asmeninę mokinio 

pažangą. 

 

1.1.1. Mokinių mokymosi rezultatų stebėsena ir aptarimai: 

signaliniai trimestrai, lankomumo, pažangumo analizė. 

V.Kurpeikienė, 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

E.Rimkutė 

2020 m. 

kovas, birželis, 

gruodis 

Posėdžių metu aptarti mokymosi, 

lankomumo rezultatai, mokinių 

individuali pažanga.  

Mokinių metinis pažangumas: 

 1-4 kl.  – 100 %; 

 5-8 kl. – 97 %; 

 9-10 kl. – 80 %. 

Mokymosi kokybė: 

 1-4 kl. – 70 %; 

 5-8 kl. – 35 %. 

1.1.2. Individualūs klasės vadovų ir tėvų pokalbiai po 

signalinių trimestrų. 

R.Juškienė 

Klasių vadovai 

2020 m. kovas, 

gegužė, lapkritis 

03, 05, 11 

Pasiektas 100% pažangumas 

Rusnės progimnazijos skyriuje. 

1.1.3.Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė metodinėse grupėse, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

R.Juškienė, 

A.Vaitauskaitė, 

pradinių klasių, 

lietuvių kalbos, 

matematikos ir IT, 

socialinių ir gamtos 

mokslų metodinės 

grupės pirmininkai  

2020 m. 

birželis,  

lapkritis 

Išskirtos 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 žinias ir gebėjimus 

klasės, mokyklos, miesto, šalies 

lygmenimis. 

1.1.4. Tikrinamieji kontroliniai darbai. 

Tikrinamųjų kontrolinių darbų analizė. 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

2020 m. 

sausis, kovas, 

Tikrinamųjų kontrolinių darbų 

rezultatai leis įvertinti mokinių 
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Uždaviniai Prioritetinės kryptys, darbai ir įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi ir 

vykdytojai 
Įvykdymo laikas 

Rezultato rodikliai ir kiti 

siekiami  rezultatai 

9 ir 10 klasėse - matematika, 

5, 7 klasėse – anglų kalba, 

3 klasėse - lietuvių kalba, matematika. 

A.Vaitauskaitė spalis pasiekimo lygį ir nustatyti 

padarytą pažangą, numatyti 

ugdymo proceso tobulinimo 

kryptis. 

1.1.5. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo įgyvendinimas. 

Jos veiksmingumo stebėjimas. Analizė. 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

2020 m. Aprašo įgyvendinimas skatins 

mokinius tikslingai tobulinti savo 

kompetencijas, prisiimti 

atsakomybę už pasiekimų 

rezultatus, siekti asmeninės 

pažangos. Įsivertinimo procese 

dalyvaus 60 procentų mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų). 

1.1.6. Pamokose taikyti įvairesnius išmokimo stebėjimo 

būdus, vertinimą, pagrįstą konkrečiais vertinimo kriterijais. 

Mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2020 m. Mokytojai taiko veiksmingus, 

informacijos mokytojui 

teikiančius išmokimo stebėjimo, 

pritaikymo būdus. Vertinimas 

mokiniams aiškus. Vertinant 

mokinių pasiekimus ir pažangą 

remiamasi konkrečiais susitartais 

vertinimo kriterijais. 

1.1.7. Organizuoti mokytojų ir mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendradarbiavimą, skatinant mokinio pažangą. 

A.Vaitauskaitė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

2020 m. Vyksta individualūs mokymosi 

pasiekimų aptarimai visų 

mokinių, kurie turi du ir daugiau 

nepatenkinamų įvertinimų 

trimestruose, praleidžia pamokas 

be pateisinamos priežasties,  

dalyvaujant klasės vadovui, 
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Uždaviniai Prioritetinės kryptys, darbai ir įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi ir 

vykdytojai 
Įvykdymo laikas 

Rezultato rodikliai ir kiti 

siekiami  rezultatai 

mokytojui, mokiniui ir jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

numatomas mokymosi, elgesio 

tobulinimas ir gerinimas.  

 1.1.8. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė 

2020 m. spalis, 

lapkritis 

Atliktas mokinių adaptacijos 

tyrimas. Tyrimo rezultatai aptarti 

pradinių klasių mokytojų ir 5-10 

klasių vadovų metodinėse 

grupėse. Su tyrimo rezultatais 

supažindinti dalykų mokytojai. 

Atsižvelgiant į adaptacijos tyrimo 

rezultatus teikiama mokiniams 

reikalinga individuali pagalba.  

 1.1.9. Tyrimas „Mokinių mokymosi stiliai 4-10 klasėse“. V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė 

 

2020 m. rugsėjis Atliktas tyrimas. Su tyrimo 

rezultatais supažindinti 

mokytojai. 

 1.1.10. 5 – 10 klasių mokinių mokymosi rezultatų aptarimas, 

analizė. 
V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

2020 m. 

vasaris, balandis 

Per metus vyks du  klasių 

vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų, 

administracijos susirinkimai. 

Bus analizuojami 5 – 10 klasių 

mokinių mokymosi pasiekimai, 

mokinio asmeninė pažanga, 

savistabos rezultatai, klasių 

socialinių kompetencijų ugdymo 

situacija. Numatytos priemonės 

situacijai tobulinti. 

 1.1.11. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos dalykų 

mokytojams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymą. 

A.Vaitauskaitė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 
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Uždaviniai Prioritetinės kryptys, darbai ir įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi ir 

vykdytojai 
Įvykdymo laikas 

Rezultato rodikliai ir kiti 

siekiami  rezultatai 

1.2. Ugdyti mokinių 

dalykines 

kompetencijas, 

skatinant lyderystę, 

plėtojant patyriminį 

mokymą. 

 

1.2.1. Vesti pamokas netradicinėse edukacinėse erdvėse. V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

mokytojai 

2020 m.  Kiekvienas mokytojas organizuos 

bent vieną pamoką netradicinėje 

edukacinėje erdvėje. 

Rusnės progimnazijos mokytojai 

organizuos ir ves po 2 ir daugiau 

pamokų kitose erdvėse (Salos 

etnokultūros ir informacijos 

centre, Rusnės bibliotekoje, 

NDRP lankytojų centre, Rusnės ir 

jos apylinkių gamtoje‘‘. 

1.2.2.  1-4 klasėse gamtamokslinį ugdymą sieti su 

patyriminiu ugdymu. 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

pradinių klasių 

mokytojai 

2020 m. Praktinių gamtamokslinių 

gebėjimų ugdymui pradinėse 

klasėse skiriamos 8 pamokos 

 1.2.3. 5-10 klasėse  gamtos mokslų pamokose ugdyti  

eksperimentinius ir praktinius įgūdžius. 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

gamtos mokslų 

mokytojai 

2020 m. 30 procentų iš visų gamtos 

mokslų pamokų skirti 

patyriminiam mokymuisi. 

 1.2.4. Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, įgyvendinant ilgalaikius ir trumpalaikius 

mokyklinius projektus. 

V.Kurpeikienė, 

mokytojai 

2020 m. Įgyvendinta 13 mokyklinių 

projektų. 

 1.2.5. Organizuoti kitokias ugdomosios veiklos formas: 

edukacines pamokas,  netradicines veiklas, pažintines-

edukacines ekskursijas ir kita. 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

A.Vaitauskaitė, 

mokytojai 

2020 m. Dalyvavimas edukacinėse 

pamokose, netradicinėse veiklose 

skatins mokinių mokymosi 

motyvaciją, gerės tarpusavio 

santykiai ir pamokos kokybė. 
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Uždaviniai Prioritetinės kryptys, darbai ir įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi ir 

vykdytojai 
Įvykdymo laikas 

Rezultato rodikliai ir kiti 

siekiami  rezultatai 

 1.2.6. Organizuoti patyriminio ugdymo dienas. V.Kurpeikienė, 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

mokytojai 

2020 m. balandis 

- birželis 

Suorganizuotos penkios 

patyriminio ugdymo dienos. 

Atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius, 

kompetencijas, gebėjimus,  

suteikta galimybė parodyti savo 

gebėjimus, pajusti mokymosi 

sėkmę. 

 1.2.7. Mokytojų tarybos posėdis „Patyriminio ugdymo 

sėkmės ir iššūkiai“. 

V.Kurpeikienė 2020 m.  

rugsėjis 

Posėdžio metu aptartos 

patyriminio ugdymo sėkmės, 

iššūkiai, numatytos veiklų 

tobulinimo gairės. 

 1.2.8.Tarptautinio Erasmus + projekto „Raise your voice, 

cross your borders“ vykdymas. 

Projekto 

koordinatorė 

I.Ambrulaitienė 

 

2020 m. 

 

 

Mokiniai susipažins su Lietuvos 

ir kitų šalių politika, ugdys 

lyderystės  ir kūrybingumo 

kompetencijas. 

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) 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

2020 m. Identifikuoti gabiausi mokiniai ir 

teikiama kryptinga pedagoginė 

pagalba. 

 

1.3.2. Organizuoti mokomųjų dalykų mokyklines 

olimpiadas, viktorinas, varžybas.   

1.3.3. Skatinti mokinius dalyvauti internetiniuose 

konkursuose. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

2020 m. Tenkinami mokinių ugdymo (si) 

poreikiai. 
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1.3.4. Gabių mokinių skatinimas: padėkos raštais, prizais, 

ekskursijomis (1-4 klasių mokiniams, 5-6 klasių 

mokiniams, 7-10 klasių mokiniams). 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

A.Vaitauskaitė 

2020 m. Suorganizuotos 3 ekskursijos, 

Didės mokinių mokymosi 

motyvacija. 

1.3.5. Gabių mokinių konsultavimas. V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

mokytojai turintys 

valandų 

konsultacijoms 

2020 m. Gerėja mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

1.4. Ugdyti 

mokytojų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

1.4.1. Organizuoti atviras pamokas ir veiklas bei jų 

aptarimus. 

V.Kurpeikienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2020 m. Kiekviena metodinė grupė 

organizuos po vieną atvirą 

pamoką. 

1.4.2. Kvalifikacijos tobulinimas per kolegialų 

bendradarbiavimą (dirbant trejetuose tobulinama pamokos 

vadyba). 

V.Kurpeikienė,  

mokytojai 

2020 m.  

 

60 procentų mokytojų stebės 

kolegų pamokas pagal sutartus 

pamokos vertinimo kriterijus, 

kolegialiai aptars pamokos kokybę. 

1.4.3. Susipažinimas ir išbandymas grįžtamojo ryšio 

instrumentų (IQES). 

Mokytojai  2020 m.  50 procentų mokytojų pagilins 

kompetencijas vertindami kolegų 

darbą, mokytojai gaus grįžtamąjį 

ryšį, gerės ugdymo kokybė.  

1.4.4. Metodinių grupių susirinkimai „Kolegialiojo 

grįžtamojo ryšio įtaka pamokos kokybei“. 

V.Kurpeikienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2020 m.  

gegužė – 

birželis; 

lapkritis 

Surengti metodinių grupių 

susirinkimai, kurių metu aptarta 

KGR įtaka pamokos kokybei.  

 1.4.5. Mokytojų tarybos posėdis „KGR įtaka pamokos 

kokybei“ 

V.Kurpeikienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2020 m. gruodis Parengti 4 pranešimai, pasidalinta 

įžvalgomis dėl KGR įtakos 

pamokos kokybei. 
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1.4.6. Patirties pasidalinimo pertrauka. V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė  

2020 m.  

vieną kartą per 

mėnesį 

Suorganizuoti 8 neformalūs 

mokytojų susitikimai, kurių metu 

mokytojai pasidalins gerąja 

patirtimi. 

1.4.7. Patirties mainai „Mokau kitus“ (mokytoja susikeičia 

ir moko savo kolegės mokinius). 

V.Chockevičienė 2020 m.  Dalyvauja 80 procentų pradinių 

klasių mokytojų. Mokytojai ugdo 

profesinės komunikacijos 

kompetenciją. Stiprėja mokinių 

motyvacija. 

1.4.8. Integruotos pamokos. A.Vaitauskaitė 2020 m.  60 procentų mokytojų ves 

integruotas pamokas. 

1.4.9. Dalyvavimas respublikinėje mokytojų metodinėje 

konferencijoje ,,Mokymos(si) sėkmė pamokoje‘‘ Pagėgių 

sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje.  

R. Juškienė 2020-02-18 Pasidalijimas gerąja patirtimi su 

Pagėgių rajono pedagogais, 

Rusnės progimnazijos skyriaus 

patirties pristatymas. 1.4.10. Rusnės pedagogų bendruomenės susirinkimas 

,,Sėkmė pamokoje. Iš patirties.‘‘ 

R. Juškienė 2020 m.  

balandis 

1.4.11. Mokytojų dalyvavimas dalykiniuose, didaktiniuose 

ir kituose seminaruose. 

A.Vaitauskaitė 2020 m. 18 valandų seminaruose 

sudalyvaus  100 procentų  

mokytojų. Mokytojai patobulins 

bendrąsias, didaktines bei 

dalykines kompetencijas. 

1.5. Diegti 

informacines, 

inovatyvias mokymo 

(si) priemones 

ugdyme. 

1.5.1. Skaitmeninių EMA pratybų naudojimas pamokose.  

 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

dalykų mokytojai 

2020 m. Ema pratybos naudojamos 

biologijos (gamta ir žmogus), 

matematikos, lietuvių kalbos, 

istorijos pamokose. Gerės 

pamokos kokybė, užduotys bus 
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diferencijuojamos, didės mokinių 

mokymosi motyvacija. 

 1.5.2. Išmaniųjų klasių tikslingas panaudojimas ugdymo 

procese. 

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

mokytojai 

2020 m. Mokytojai ves pamokas 

išmaniosiose klasėse, didės 

mokinių mokymosi motyvacija. 

 1.5.3. Metodinių grupių susirinkimai „Informacinių 

inovatyvių mokymo priemonių taikymas, gerinant ugdymo 

kokybę“. 

V.Kurpeikienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2020 m.  

vasaris - 

balandis 

Mokytojai pasidalins gerąja 

patirtimi. 

 1.5.4. Mokytojų tarybos posėdis „Informacinių inovatyvių 

mokymo priemonių taikymas, gerinant ugdymo kokybę“. 

V.Kurpeikienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2020 m. gegužė  

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

2.1. Puoselėti 

mokyklos tradicijas, 

skatinant mokinių 

saviraišką, pilietines 

iniciatyvas, 

lyderystę. 

 

 

2.1.1. Pilietiškumo ugdymo renginiai ir akcijos 

(valstybinių švenčių minėjimai). 

V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

2020 m. 90 procentų mokinių dalyvaus 

renginiuose. Stiprės mokinių 

saviraiška, iniciatyvumas, 

kūrybingumas, pilietiškumas. 

2.1.2 Raiškiojo skaitymo konkursas „Žemės spalvos“.  

2.1.3. Pavasario šventė. 

2.1.4. „Pyragų diena“ 

2.1.5.  Mokytojų diena. 

2.1.6. Kalėdinis renginys. 

2.1.7. Kiti tradiciniai renginiai (pagal renginių planą). 

2.2. Plėtoti mokyklos 

bendruomenės narių 

įsitraukimą į 

mokyklos gyvenimą, 

efektyvinant 

bendravimo ir 

2.2.1.  Klasės tėvų susirinkimai.  V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

klasių vadovai 

2020 m. 

(3 kartus per 

metus) 

 

 

40 procentų tėvų dalyvaus klasės 

tėvų susirinkimuose, bus priimta 

po vieną konkretų sprendimą dėl 

vaiko ugdymo(si) kokybės 

gerinimo. 

2.2.2. Tėvų dienos organizavimas.  V.Chockevičienė, 2020 m. 40 procentų tėvų dalyvaus 
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bendradarbiavimo 

formas. 

 

 

 

R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

(2 kartus per 

metus) 

individualiuose pokalbiuose su 

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“. 

V.Chockevičienė 2020 m.  

spalis 

60 procentų tėvų dalyvaus 

diskusijose. Stiprės mokyklos 

bendruomenės ir tėvų 

bendradarbiavimo ryšys. Tėvai 

geriau pažins savo vaikų 

asmenines savybes, elgesį ir jo 

priežastis. 

2.2.4. Susirinkimas 4, 8 klasių mokinių tėvams „NMPP    

organizavimas ir vykdymas“.  

V.Chockevičienė, 

V.Kurpeikienė, 

R.Juškienė,       

A.Vaitauskaitė, 

klasių vadovai 

2020 m. 

balandis  

birželis 

50 procentų tėvų dalyvaus 

susirinkime ir žinos, kokią 

informaciją teikia NMPP. 

 

2.2.5. Mokyklos pristatymas – būsimų pirmokų tėvams. V.Chockevičienė 2020 m.  

gegužė 

Tėvai susipažins su mokymosi 

aplinka ir mokyklos veikla, pirmų 

klasių mokytojomis. 

2.2.6. Tėvų savaitės organizavimas. V.Chockevičienė 2020 m.  

lapkritis 

30 procentų tėvų kartu su vaikais 

dalyvaus mokyklos renginiuose. 

Stiprės bendruomeniškumo 

jausmas, neformalus 

bendravimas. 

 2.2.7. Efektyvesnis elektorinio dienyno galimybių V.Chockevičienė, 2020 m.  100 procentų tėvų bus pateikta 
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panaudojimas tėvų švietimui ir informacijos sklaidai.  R.Juškienė, 

A.Vaitauskaitė, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

informacija apie švietimo politiką 

ir mokyklos veiklą. 

3. Kurti sveiką, psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką. 

3.1. Motyvuoti 

mokyklos 

darbuotojus geram, 

atsakingam darbui. 

3.1.1. Stebėti darbuotojų darbą, pripažinti padarytą 

pažangą (mokinių laimėjimai, nuopelnai mokyklai), 

apdovanoti darbuotojus pagal mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisykles. 

Administracija, 

mokyklos taryba 

2020 m. Bus stebimas darbuotojų darbas, 

išskirta jų padaryta pažanga, už 

kurią darbuotojai bus apdovanoti. 

3.1.2. Apdovanoti mokyklos darbuotojus jubiliejaus proga. Direktorius, 

mokytojų komitetas 

2020 m. Darbuotojai savo jubiliejaus 

proga gaus apdovanojimus. 

 3.1.3. Organizuoti edukacines išvykas mokytojams. Direktorius, 

mokytojų komitetas 

2020 m. Suorganizuotos 2 edukacinės 

išvykos. 

 3.1.4. Mokyklos darbuotojų ir administracijos susirinkimai. R.Juškienė 2020 m. birželis, 

rugsėjis 

Sukuriamas palankus 

mikroklimatas kasdieniam  darbui 

– sėkmingos veiklos garantas.  3.1.5. Šventinis rytmetis su mokyklos darbuotojais. R.Juškienė 2020 m. gruodis 

3.2. Organizuoti 

mokinių ir jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

švietimą. 

 

3.2.1. Organizuoti švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

paskaitas mokinių tėvams: 

V.Kurpeikienė 

G.Asiulevičienė, 

J.Naujokienė 

2020 m. Mokinių tėvams bus organizuotos 

2 paskaitos. 

3.2.1.1. Paskaita 7-10 klasių mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) „Paauglys – vaikas ar suaugęs?“ 

2020 m. 

balandis  

Tėvai bus supažindinti su 

paauglystės raidos ypatumais. 

3.2.1.2. Paskaita 5, 6 klasių mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) „Mūsų vaikų problemos ir kaip padėti“. 

2020 m. 

rugsėjis 

Tėvai bus supažindinti su 

kokiomis vaikai susiduria 

problemomis ir kaip jiems galima 

padėti. 

 

 3.2.2. Organizuoti sveikos gyvensenos, žmogaus saugos V.Chockevičienė, 2020 m. Per metus kiekvienai klasei 
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prevencines paskaitas mokiniams. R.Juškienė, 

V.Kurpeikienė, 

A.Vaitauskaitė, 

G.Asiulevičienė, 

J.Naujokienė, 

E.Rimkutė, 

A.Noreikienė 

pravestos po tris klasės 

valandėles, kurių metu mokiniai 

išklausys paskaitas apie sveiką 

gyvenseną, žmogaus saugą, 

prevencijos temomis. 

 3.2.3. Rusnės darželio vaikų tėvelių susirinkimas. 

Supažindinimas su naujais dokumentais, metų veiklos 

ataskaitos pristatymas, veiklos plano 2020 metams 

aptarimas. 

R. Juškienė 2020 m.  

sausis 

60% darželio tėvelių dalyvaus 

susirinkimuose ir susipažins su 

pateikiama informacija. 

Nedalyvavusieji  bus informuoti 

slaptoje facebook grupėje.  3.2.4. Psichologo paskaita Rusnės darželio vaikučių 

tėveliams apie vaikų emocijų atpažinimą, jų valdymą. 

R. Juškienė 2020 m. 

3.3. Vykdyti 

prevencines ir 

sveikos gyvensenos 

veiklas. 

3.3.1. Įgyvendinti tarptautinio Olweus projekto prieš 

patyčias ir smurtą OPKUS programą. 

E.Rimkutė, 

Olweus grupių 

lyderiai, klasių 

vadovai 

2020 m. Pravesti 5 susirinkimai – 

mokymai mokyklos 

bendruomenei, po dvi klasės 

valandėles per mėnesį kiekvienai 

klasei. 

3.3.2.  Tyrimas „Socialinė aplinka mokinio šeimoje“. E. Rimkutė 2020 m. Atliktas tyrimas. Tyrimo 

rezultatai aptarti mokytojų 

tarybos posėdyje. 

3.3.3. Dalyvauti respublikinis projekte „Sveikatiada“. E.Simaitienė 2020 m. Mokiniais dalyvaus projekte 

„Sveikatiada“. 

 3.3.4. Respublikinė akcija: „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“ 

E.Rimkutė, klasių 

vadovai 

2020 m.  

kovas 

Mokiniai dalyvaus akcijos 

veiklose, gerės bendravimas. 

 3.3.5. Prevencinis susitikimas su Tauragės AVPK E.Rimkutė 2020 m.  Suorganizuota paskaita. Mokiniai 
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Šilutės  policijos  pareigūnais tema: Nepilnamečių 

atsakomybė už draudžiamų medžiagų vartojimą ir 

įsigijimą. 

gruodis sužinos kokia atsakomybė laukia 

už draudžiamų medžiagų 

vartojimą, įsigijimą. 

 3.3.6. Pritaikyti mokyklinius baldus mokinių ūginiams. V.Chockevičienė, 

R.Juškienė, 

J.Dragenis 

2020 m. rugsėjis Mokykliniai baldai bus pritaikyti 

pradinių klasių mokinių ūgiams. 

 3.3.7. Įtraukti mokinius į įvairias sveikatingumo akcijas. J.Naujokienė 2020 m. Mokiniai bus įtraukti ir dalyvaus 

įvairiuose sveikatingumo 

akcijose. 

 3.3.8. 5-10 klasių mokinių apklausa apie psichotropinių 

medžiagų vartojimą. 

E. Rimkutė 

A. Noreikienė 

 

2020 m.  

vasaris-kovas  

2020 m.  

lapkritis -gruodis 

Atliktos 2 apklausos. Atlikta 

situacijos analizė pagrįsta tyrimų 

rezultatais ir jos pagrindu  

sudarytas prevencinis planas.  

Numatyti rezultatai bei jų 

įsivertinimo kriterijai ir formos. 

 3.3.9. Mokinių susitikimai su policijos pareigūnais ir vaikų 

teisių tarnybos atstovais. 

A. Noreikienė 2020 m.  

balandis 

100% 1-6 klasių mokinių 

betarpiškai galės pabendrauti su 

pareigūnais, pateikti savo 

klausimus apie netinkamo elgesio 

prevenciją. 

100% 1-6 klasių mokinių lavins 

higienos įgūdžius, mokysis 

sveikos gyvensenos, taikys 

įgūdžius praktikoje. 

 3.3.10. 2 pamokėlės apie įvairių ligų profilaktiką. E. Gurjanova 2020 m.  

sausis, kovas 

 3.3.11. 3 praktiniai užsiėmimai apie asmens higieną, 

alkoholio poveikį organizmui, fizinį aktyvumą. 

E. Gurjanova 2020 m.  

vasaris, gegužė, 

birželis 

 3.3.12. Akcija ,,Švarios rankos – sveikatos pagrindas‘‘. E. Gurjanova 2020 gegužė  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                 Vitalija Kurpeikienė
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys mokyklos direktorius. 

2. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

3. Planą įgyvendins visa mokyklos bendruomenė. 

4. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą atliks planą rengusi ir direktoriaus  

įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

5. Plano įgyvendinimas bus vertinamas labai gerai, jei bus įgyvendinta 100 proc. numatytų 

priemonių. Planas bus vertinamas gerai, jei bus įgyvendinta 70 proc. numatytų priemonių, planas 

bus vertinamas patenkinamai, jei bus įgyvendinta 50 proc. numatytų priemonių, ir nepatenkinamai, 

jei bus įgyvendinta mažiau negu 50 proc. numatytų priemonių. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                 Vitalija Kurpeikienė 


