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2 0 1 8  -  2 0 1 9  M E T Ų   

V E I K L O S  P L A N A S   



PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS: 

1. Edukacinių erdvių kūrimas; 

2. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas. 

 

Uždaviniai Priemonė Data  Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatai 

1.1.1. Mokyti 

stebėti savo asmeninę 

pasiekimų pažangą. 

Mokinių asmeninės pažangos 

stebėjimo planas ir pokalbiai 

Sausis-

birželis 

A.Stakutienė Klasių auklėtojai 60 proc. dalyvavusių pokalbiuose 

mokinių pagerės mokymosi 

rezultatai. 

Seminaras „Mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimas ir 

vertinimas“ 

Lapkritis M. Tamašauskienė Metodinė taryba 95 proc. mokytojų pakels savo 

kvalifikaciją. 

1.1.2. Gerinti mokyklos  

pasiekimus ir pažangą. 

Pusmečių, mokslo metų pabaigos 

mokymosi ir NMPP rezultatų 

analizė. 

Spalis-

birželis 

Administracija Dalykų mokytojai Mokyklos pažangumas 83 %, 

mokyklos pridėtinė vertė lygi ne 

mažiau kaip 0,2. 

,,Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos anketos 

2018“ pateikimas NMVA 

Gruodis A. Stakutienė Įsivertinimo darbo 

grupė 

Užpildoma anketa ir pateikiama 

NMVA. Gauti rezultatai 

panaudojami gerinti mokyklos 

pažangą. 

1.2.1. Tobulinti  

ugdymo(si) planavimą. 

 

Praktinė-tiriamoji veikla. Birželis A. Stakutienė Ugdymo plano 

rengimo grupė 

Mokiniai pagilins žinias pasirinkto 

dalyko srityje ir gebės pritaikyti 

gyvenimiškose situacijose. 

Metodinė diena (metodinių 

grupių veiklos pristatymas) 

Birželis Metodinė tarybas  Vyks pasidalinimas nuveikta veikla 

bei gerąja patirtimi 

1.2.2. Orientuotis į 

mokinių poreikius. 

Žydų genocido dienos 

paminėjimas  

Rugsėjis V. Kleinotaitė Pakruojo rajono 

savivaldybė 

Aštuntų klasių mokiniai sužinos 

žydų genocido istoriją. 

Projektas „Pažink valstybę“  Rugsėjis-

Gruodis 

G. Poškuvienė Valstybės pažinimo 

centras, Pakruojo 

rajono savivaldybė, 

8b klasė pažins probleminio 

mokymosi ir pilietiškumo ugdymo 

galimybes. 

Karjeros diena Rugsėjis 

- gegužė 

I. Misiūnienė  Mokiniai susipažins su įvairiomis 

profesijomis. 

Projektas ,,Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje“ 

Spalis - 

gruodis 

A. Stakutienė Pasvalio baseinas 90 proc. antrokų išmoks plaukti. 

Projektas ,,Mokykla be sienų" Spalis - 

birželis 

A.Stakutienė 

M. Tamašauskienė 

 Mokiniai mokysis ir gilins savo 

žinias edukacinėse Lietuvos ir 

Europos vietose 



Informacinių technologijų 

konkursas „Bebras“ 

Lapkritis V. Batakis  Mokiniai įgis IT raštingumo 

patirties. 

K.Binkio 125-ųjų gimimo metinių 

minėjimas 

Lapkritis  V. Gasparavičius  Mokiniai detaliau ir išsamiau 

susipažins su rašytojo asmenybe ir 

kūryba. 

Informacinių technologijų teksto 

rinkimo konkursas (rajoninis) 

Sausis V. Batakis PSJŠC Mokiniai pasitikrins IT žinias . 

Labiau pradės domėtis IT. Lietuvių 

kalbos ugdymas per IT pamokas 

Rajono meninio skaitymo 

konkursas 

Sausis R. Stuogienė  Mokiniai mokysis raiškiai skaityti 

tekstą 

Rajoninė 5 – 8 klasių 

matematikos olimpiada 

Vasaris V. Batakis  Mokiniai pasitikrins matematines 

žinias. Užims prizines vietas. 

Labiau pradės domėtis matematika. 

Rajono technologijų olimpiada   Vasaris O. Morkūnaitė  Bus atrinkti geriausi 5-6, 7-8, 9-10 

klasių mokiniai, kurie atstovaus 

respublikinėje technologijų 

olimpiadoje. 

Rajono dailės olimpiada  

 

Vasaris J. Lazickienė  Mokiniai ieškos savo kūrybinio 

kelio, ugdys dailės raiškos 

gebėjimus, sieks geriausio 

rezultato. 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų diena Kovas, 

birželis 

A. Čepulienė 

V. Batakis 

 Mokiniai pagilins gamtos ir 

tiksliųjų mokslų žinias. 

Respublikinis 7-tų klasių 

prancūzų kalbos konkursas „ Je 

parle francais et toi?‘ 

Kovas I. Ušinskaitė  Mokiniai pasitikrins prancūzų 

kalbos žinias. Užims prizines 

vietas. Labiau domėsis prancūzų 

kalba. 

Respublikinis prancūziškų dainų  

festivalis-konkursas „L‘amour 

change le monde.“ 

Kovas I. Ušinskaitė  Mokiniai pasitikrins prancūzų 

kalbos žinias. Užims prizines 

vietas. Labiau domėsis prancūzų 

kalba. 

Kovo 11 – osios dienos  

minėjimas. 

Kovas G. Četkauskienė Pakruojo J. Pakalnio 

muzikos mokykla 

Renginys susirinkusiems primins 

svarbią Lietuvos istorijai datą. Bus 

surengtas šventinis koncertas. 

Rajoninis informacinių 

technologijų 5 – 8 kl. konkursas 

Kovas  V. Batakis M. Tamašauskienė Mokiniai pasitikrins IT žinias. 

Labiau pradės domėtis IT. 



Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

Kovas S. Kairienė  Mokiniai pasitikrins matematines 

žinias. Užims prizines vietas. 

Labiau pradės domėtis matematika. 

Panevėžio krašto olimpiada 

(dalyvavimas) 

Balandis S. Kairienė  Mokiniai sėkmingai sudalyvaus 

konkurse, užims prizines vietas.  

Rajoninio ,,Šviesoforo“ konkurso 

organizavimas 

Balandis Ž. Pileckienė  Mokiniai pasitikrins savo žinias 

saugaus eismo srityje. 

Rajoninė rusų kalbos šventė Balandis  G. Žilinskienė  Mokiniai pasitikrins rusų kalbos 

žinias, pademonstruos artistiškumą 

bei gebėjimą raiškiai reikšti mintis. 

Rajono muzikos dalyko 

olimpiados organizavimas 

Balandis G. Četkauskienė  Bus atrinkti 6 – 8 klasių geriausieji 

mokiniai, kurie atstovaus mūsų 

mokyklą rajoninėje olimpiadoje ir 

sieks geriausio įvertinimo. 

Rajoninė technologijų paroda. 

 

Gegužė A. Katilius   Mokiniai pristatys savo kūrybos 

dirbinius ir susipažins su  rajono 

mokyklų mokinių darbais. 

Pasidalins idėjomis. 

Sporto diena Birželis J. Kacilevičienė 

Seniūnų taryba 

 Mokiniai aktyviai ir sveikai praleis 

dieną. 

Projektas ,,Informatika 

pradiniame ugdyme“ 

Rugsėjis 

- birželis 

A. Stakutienė  Pradinių klasių mokiniai įgis IT 

žinių. 

Projektas ,,Mokinių skaitymo 

gebėjimų gerinimas Pakruojo 

rajono Balsių, Klovainių, 

Rozalimo ir ,,Žemynos“ 

pagrindinėse mokyklose“ 

(projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-

K-728-01-0077) 

Rugsėjis 

- birželis 

D. Ramonas ESFA Pagerės 6- 8 klasių mokinių 

skaitymo įgūdžiai. 

1.2.3. Tobulinti ugdymo  

organizavimą. 

Klasių mikroklimato tyrimai Sausis  VGK Klasių auklėtojai Mikroklimato tyrimai padės 

nustatyti, kuriose klasėse tikslinga 

dirbti tarpusavio santykių gerinimo 

tikslais. 

 



1.2.4. Ugdyti mokyklos  

gyvenimu. 

Patyčių masto mažinimo 

mokykloje programa 

Rugsėjis-

birželis 

A. Stakutienė Visa mokyklos 

bendruomenė 

Sumažės patyčių atvejų, visa 

bendruomenė tinkamai į jas reaguos 

ir spręs.  

Dalyvavimas Gamtosauginių 

mokyklų programoje (GMP) 

Rugsėjis-

birželis 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

mokytojai  

Lietuvos žaliųjų 

judėjimas 

Žalioji vėliava už gamtosauginę 

veiklą 

Ekologinis projektas            

,,Žmogus- gamtos draugas“ 

Rugsėjis-

birželis 

A. Čepulienė Pakruojo rajono 

savivaldybės 

ekologinis skyrius 

Visa mokyklos bendruomenė įgis 

žinių gamtos apsaugos srityje. 

,,Pomėgių mugė“ Rugsėjis 

- gegužė 

A. Sutkienė  Mokiniai ir mokyklos darbuotojai 

susipažins su draugų, kolegų 

pomėgiais. 

,,Mokyklos kultūra“ – mokinių 

apklausa 

Spalis A. Stakutienė Įsivertinimo darbo 

grupė 

Gauti rezultatai bus panaudoti 

,,Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos anketai“ ir 

pristatyti Mokyklos bei seniūnų 

taryboms. 

,,Mokyklos kultūra“ – tėvų 

apklausa 

Spalis A. Stakutienė Įsivertinimo darbo 

grupė 

Gauti rezultatai bus panaudoti 

,,Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos anketai“ ir 

pristatyti Mokyklos tarybai ir 

paruošiama informacija tėvams. 

Rajoninis renginys „Žaidimų 

rytmetis“ 

Lapkritis L. Aidukienė  Mokiniai žaisdami stalo žaidimus 

atras ir išbandys save, ugdys save 

kaip aktyvią, smalsią, kūrybišką, 

savarankišką, savimi pasitikinčią 

asmenybę, mokysis klausytis ir 

laikytis taisyklių, susiras draugų, 

smagiai praleis laiką. 

Integruota literatūros, dailės, 

kūno kultūros  ir muzikos advento 

popietė „Kalėdų belaukiant“  

Gruodis R.Petraitienė 

J.Lazickienė 

 Renginio metu mokiniai praplės 

akiratį, įgys žinių apie lietuvių 

liaudies tradicijas. 



Dainų konkursas ,,Aš myliu 

Lietuvą“ 

Vasaris E. Ilgavičienė  Įsitrauks mokinių tėvai į mokyklos 

gyvenimą. 

Rudens gėrybių turgus Kovas D. Katilienė  Pradinių klasių mokiniai, 

dalyvaudami turguje, mokysis 

ekonomikos pagrindų, patirs 

kūrybinį džiaugsmą. 

Frankofonijos šventė Kovas I. Ušinskaitė  Mokiniai susipažins su šios dienos 

atsiradimu ir šventimo tradicijomis 

bei paplitimu. 

Renginys „„Žemynos“ vakaras“ Gegužė A. Stakutienė  Renginys paskatins susitelkti 

mokyklos kolektyvą, mokiniai 

mokysis bendradarbiauti, suvokti 

tradicijų svarbą, ugdysis pagarbą 

savo mokyklinei patirčiai.  

Vasaros užimtumo organizavimas Birželis A. Stakutienė Dalykų mokytojai Bus suorganizuotos ne mažiau kaip 

5 stovyklos 

1.2.5. Tobulinti 

vertinimą ugdant. 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašo tobulinimas. 

Rugsėjis M. Tamašauskienė Metodinė taryba Bus peržiūrėtas ir atnaujintas 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašas. 

1.2.6. Tobulinti 

mokyklos 

savivaldos veiklą. 

Klasių seniūnų susirinkimas 

,,Mes tai galime įgyvendinti“ 

Kovas A. Stakutienė Seniūnai Bus išskirtos 3 problemos, kurios 

bus sprendžiamos kartu su 

administracija ir mokytojais. 

2.1.1. Sudaryti galimybes 

naudoti IKT. 

Elektroninių EMA pratybų 

naudojimas 

Rugsėjis 

- gegužė 

A. Stakutienė Pradinių klasių 

mokytojai 

Gerės mokytojų ir mokinių 

gebėjimai naudotis IKT, 

motyvacija. 

Visose mokyklos erdvėse veikia 

bevielis internetas 

Lapkritis D. Ramonas  Pamokose naudojamas internetas, 

gerėja mokymosi motyvacija. 

2.1.2. Keisti mokymo(si) 

aplinkas. 

Poilsio zonos projektavimas Spalis A. Stakutienė Seniūnų taryba Mokiniai jausis savo mokyklos 

šeimininkais. 

Kiemo augalų sužymėjimas Balandis 

- birželis 

R. Karklienė  Išsiplės edukacinės erdvės. 

 
 


