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PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS: 

1. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas. 

2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. 

Uždaviniai Priemonė Data  Atsakingi Partneriai  Numatomas rezultatai 

1.1.1. Gerinti 

mokinių pasiekimus ir 

pažangą. 

Mokinių asmeninės pažangos 

plano tobulinimas. 

 

Rugsėjis-

birželis 

A. Stakutienė Klasių 

auklėtojai 

Susitarta dėl vienodo mokinių 

asmeninės pažangos plano. 

Mokinių asmeninės pasiekimų 

pažangos stebėjimas. 

M. Tamašauskienė Metodinė taryba Metodinėse mokomųjų dalykų grupėse 

susitarta dėl vienodų  mokinių 

asmeninės pasiekimų pažangos 

stebėjimo būdų. 

1.1.2. Gerinti mokyklos  

pasiekimus ir pažangą. 

Pusmečių, mokslo metų pabaigos 

mokymosi ir NMPP rezultatų 

analizė. 

Birželis Administracija Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos pažangumas 85 %, mokyklos 

pridėtinė vertė lygi ne mažiau kaip 0,2. 

,,Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos anketos 

2020“ pateikimas NMVA 

Sausis A. Stakutienė Įsivertinimo 

darbo grupė 

Užpildoma anketa ir pateikiama 

NMVA. Gauti rezultatai panaudojami 

mokyklos pažangai gerinti. 

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 taryba  Vyks dalinimasis gerąja patirtimi. 

Mokymo(si)  

įprasminimas 

Rugsėjis-

birželis 

Metodinė taryba  Kiekvienas mokytojas kasmet ves bent 

po 2 integruotas pamokas ir bent po 2  

pamokas netradicinėse aplinkose.  

1.2.2. Orientuotis į 

mokinių poreikius. 

Karjeros diena Rugsėjis 

- gegužė 

K. Averjanova  Mokiniai susipažins su įvairiomis 

profesijomis. 

Turizmo diena (5-8 kl.) Rugsėjis-

birželis 

Klasių auklėtojai  Bendraudami tarpusavyje, sportuodami, 

žaisdami aktyviuosius žaidimus, 

tobulins bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetenciją. 

Projektas ,,Informatika 

pradiniame ugdyme“ 

Rugsėjis 

- birželis 

A. Stakutienė  Pradinių klasių mokiniai įgis IT žinių. 

Projektas ,,Išmok plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje“ 

Rugsėjis 

- gruodis 

M. Tamašauskienė Pasvalio 

baseinas 

90 proc. antrųjų klasių mokinių išmoks 

plaukti. 

„Gauk žodį- atnešk įrodymą.“   Rugsėjis E. Šimoliūnienė Užsienio kalbų Mokiniai pademonstruos užsienio kalbų 



6-oms  klasėms. metodinė grupė žinias nufotografuodami gauto žodžio 

vaizdą.  

Tarpklasinės penktokų kvadrato 

varžybos 

Spalis G. Balašauskienė 

R. Varneckas 

Klasių 

auklėtojai 

Mokiniai aktyviai ir sveikai praleis 

dieną. 

Metodinės grupės renginys, 

skirtas Lietuvos kariuomenės 

dienai. 8 kl. 

Lapkritis D. Slunksnienė 

 

Patriotiškumo ir 

pilietiškumo 

ugdymas 

Stiprės mokinių samprata apie 

atsakomybę už Tėvynės gynimą. 

Tarpklasinis7-ųjų klasių mokinių 

krepšinio turnyras 

Lapkritis G. Balašauskienė 

R. Varneckas 

Klasių 

auklėtojai 

Mokiniai aktyviai ir sveikai praleis 

dieną. 

Informacinių technologijų 

konkursas „Bebras“ 

Lapkritis V. Batakis  Mokiniai įgis IT raštingumo patirties. 

Po utopinį pasaulį su rašytoja 

Lois Lowry 8 kl. 

Lapkritis R. Stuogienė,   Mokiniai detaliau ir išsamiau susipažins 

su rašytojos 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. 

Diena Lietuvai 1-4 kl. Vasaris  G. Šimkienė 

D. Damauskienė 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

Visi 1-4 klasių mokiniai dalyvaus 

pilietiškumo ugdymo renginiuose. 

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, atstovausiantys 

mokyklą respublikinėje technologijų 

olimpiadoje. 

Rajono dailės olimpiada  

 

Vasaris J. Lazickienė  Mokiniai ieškos savo kūrybinio kelio, 

ugdys dailės raiškos gebėjimus, sieks 

geriausio rezultato. 

Geografijos olimpiada Vasaris D. Slunksnienė  Ugdys mokinių sugebėjimą pritaikyti 

socialinių mokslų žinias. 



Pilietiškumo ugdymas per 

netradicines pamokas, skirtas 

paminėti vasario 16 dieną ir kovo 

11 dieną 

 

Vasaris -

kovas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 Bus paminėtos vasario 16 ir kovo 11 

dienos per netradicines pamokas bei 

ugdomas mokinių pilietiškumas. 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

Kovas S. Kairienė  Mokiniai pasitikrins matematines žinias. 

Užims prizines vietas. Labiau pradės 

domėtis matematika. 

Naktis mokykloje 8 kl. Kovas A. Stakutienė Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Visi aštuntų klasių mokiniai mokysis 

turiningai praleisti laisvalaikį. 

Rajoninis informacinių 

technologijų 5 – 8 kl. konkursas 

 M. Tamašauskienė 

V. Batakis 

PSJŠC Mokiniai pasitikrins IT žinias . Labiau 

pradės domėtis IT. 

Respublikinis prancūziškų dainų  

festivalis-konkursas 

„L‘amourchangelemonde.“ 

Kovas I. Ušinskaitė  Mokiniai pasitikrins prancūzų kalbos 

žinias. Užims prizines vietas. Labiau 

domėsis prancūzų kalba. 

5 – 7 kl. matematikos renginys 

„Pi“ diena 

2021 m. 

kovo 14 

S. Kairienė  

J. Batakienė 

V. Batakis 

 Įgis grupinio darbo patirties 

Gamtos mokslų diena 7 klasėms Balandis Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

 Su skirtingų dalykų mokytojais bus 

tobulinamas ugdymo organizavimas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Raštingiausio moksleivio ir 

mokytojo rinkimai 

Balandis 

 

V. Gasparavičius 

R. Gasparavičienė 

R. Stuogienė 

L. Kanapickienė 

 Skatins mokinius ir mokytojus didesnį 

dėmesį skirti raštingumui. 

Respublikinis 7-tų klasių 

prancūzų kalbos konkursas 

„Jeparlefrancais et toi?‘ 

Balandis I.Ušinskaitė  Mokiniai pasitikrins prancūzų kalbos 

žinias. Užims prizines vietas. Labiau 

domėsis prancūzų kalba. 

Panevėžio krašto olimpiada 

(dalyvavimas) 

Balandis S. Kairienė 

J. Batakienė 

 Mokiniai sėkmingai dalyvaus konkurse, 

užims prizines vietas.  

Rajoninio ,,Šviesoforo“ konkurso 

organizavimas 

Balandis A.Norvilienė  Mokiniai pasitikrins  saugaus eismo 

žinias. 

Rajono muzikos olimpiados Balandis G. Četkauskienė  Bus atrinkti geriausieji 6 – 8 klasių 



organizavimas mokiniai, kurie atstovaus mokyklą 

rajoninėje olimpiadoje ir sieks geriausio 

įvertinimo. 

6 kl. matematikos renginys 

„Sumatop“ 

Gegužė S. Kairienė  

V. Batakis 

 Mokiniai įgis grupinio darbo patirties 

Rajoninė technologijų paroda 

 

Gegužė A. Katilius   Mokiniai pristatys savo kūrybos 

dirbinius ir susipažins su  rajono 

mokyklų mokinių darbais. Pasidalins 

idėjomis. 

Sporto diena 1-4 kl. Birželis G. Šimkienė 

D. Damauskienė 

 Mokiniai aktyviai ir sveikai praleis 

dieną. 

1.2.3. Tobulinti ugdymo  

organizavimą. 

Atviros rajoninės pamokos Rugsėjis-

birželis 

M. Tamašauskienė J. Batakienė 

V. Batakis 

Patirties sklaida. 

Gerosios patirties sklaida kolega 

kolegai 

Rugsėjis 

- birželis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 Mokytojai, stebėję kolegų pamokas, 

sužinos naujų metodų, kuriuos galės 

pritaikyti savo darbo praktikoje. 

Ugdymo(si) diferencijavimas ir 

individualizavimas vykdant 

projektinę veiklą 

Rugsėjis-

sausis 

Ugdymo 

planavimo darbo 

grupė 

 Visi aštuntų klasių mokiniai atliks 

projektinius darbus. 

Klasių mikroklimato tyrimai Sausis  VGK Klasių 

auklėtojai 

Mikroklimato tyrimai padės nustatyti, 

kuriose klasėse tikslinga dirbti 

tarpusavio santykių gerinimo tikslais. 

Patyčių masto mokykloje tyrimas Kovas I. Šerkšnė 

 

 Atlikus tyrimą, bus identifikuotos 

svarbiausios problemos, patyčių mastas 

ir numatytos gairės joms mažinti 

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. 



Respublikinis projektas ,,Mes 

rūšiuojam“ 

Rugsėjis-

birželis 

A. Čepulienė  Sieks, kad  mokiniai saugotų savo 

aplinką ir formuotų įgūdžius tausojant 

aplinką. Tikimąsi, kad  mokiniai į 

projektą įtrauks savo šeimos narius, 

giminaičius, draugus ir taip sumažins 

aplinkos taršą. 

Pilietinis projektas ,,Praeities 

stiprybė dabarčiai“ 

Rugsėjis-

lapkritis 

A. Stakutienė 

M. Tamašauskienė 

 Dalyvaudami įvairiose edukacinėse 

programose, mokiniai atliks kūrybinį-

tiriamąjį darbą, susijusi su Lietuvos 

istorija. 

Tarptautinis projektas ,,Laimingas 

vanduo“ 8 kl. 

Rugsėjis-

birželis 

V. Balčiūnienė  Ugdys mokinių norą taupyti vandenį, 

spręsti vandens taršos problemas. 

Projektas ,,Minecraft mokykla“ Spalis M. Tamašauskienė 

E. Ilgavičienė 

 Visi 4b klasės mokiniai išmoks 

programavimo pradmenų. 

,,Pomėgių mugė“ Rugsėjis 

- gegužė 

A. Sutkienė  Mokiniai ir mokyklos darbuotojai 

susipažins su draugų, kolegų pomėgiais. 

Literatūrinės parodos Rugsėjis-

gruodis 

A. Sutkienė J. Paukštelio VB 

vaikų erdvė 

Pažintis su rašytojais ir jų veikla. 

,,Rudens gėrybių turgus‘‘ Rugsėjis D.Katilienė 

I.Albavičienė 

 Mokiniai pritaikys praktiškai įgytas 

žinias, mokysis mandagaus bendravimo. 

Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. 

,,Mokyklos kultūra“ – mokinių 

apklausa 

Lapkritis 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 

Lapkritis A. Stakutienė Įsivertinimo 

darbo grupė 

Gauti rezultatai bus panaudoti 

,,Bendrojo ugdymo mokyklų 

įsivertinimo ir pažangos“ anketai, 

pristatyti Mokyklos tarybai ir mokinių 

tėvams. 

Socializacijos projektas „Visiems 

kartu-labai smagu“ 

Spalis-

gegužė 

L. Aidukienė K. P. Špakienė 

G. Poškuvienė 

Mokiniai, padedant vyresniųjų klasių 

mokiniams,  išmoks tinkamai elgtis 



skirtingose aplinkose. 

Kalėdinė diena Gruodis A.Stakutienė Klasių 

auklėtojai  

Bus puoselėjamos Mokyklos tradicijos.  

Tęsiant prasmingą tradiciją, 

organizuoti  mokyklos akciją 

„Kalėdų knygos dovana“. 

Gruodis A. Sutkienė Mokinių tėvai Sieks, kad moksleiviai išmoktų dalintis 

knyga su bendruomene. 

Kalėdinis projektas „Skanių 

Kalėdų“ 

Gruodis E.Tamošaitytė-

Rutkauskienė 

O.Morkūnaitė 

 Ugdys mokinių kūrybiškumą bei 

geranoriškumą. 

Integruota dailės, muzikos, 

technologijų, fizinio ugdymo  ir 

literatūros adventinė popietė 5 kl. 

„Advento laikas“ 

Gruodis G. Četkauskienė  Renginio metu mokiniai praplės akiratį, 

įgys žinių apie lietuvių liaudies 

tradicijas, pajus laukimo džiaugsmą, 

atlikinės užduotis, skatinančias 

kūrybiškumą. 

Ekologinis projektas ,,Aš 

draugauju su gamta“ 

Vasaris E. Ilgavičienė  Visi 4b klasės mokiniai įgis žinių 

gamtosaugos srityje. 

Frankofonijos šventė Kovas I. Ušinskaitė  Mokiniai susipažins su šios dienos 

atsiradimu ir šventimo tradicijomis bei 

jų paplitimu. 

„Saulyčių diena“  skirta 

pasaulinei Dauno sindromo dienai 

paminėti. 

Kovas K. P. Špakienė  Mokyklos bendruomenė taps 

tolerantiškesnė žmonėms, turintiems 

Dauno sindromą. 

Projektas ,,Prieskoninių ir 

vaistinių žolelių oazė“ 

Balandis-

birželis 

R. Karklienė  Mokyklos sode bus įrengta edukacinė 

aplinka. 

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 Mokinių pažangos ir pasiekimų Rugsėjis M. Tamašauskienė Metodinė taryba Bus peržiūrėtas ir atnaujintas mokinių 



vertinimą ugdant. vertinimo aprašo tobulinimas. 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. 

2.1.2. Keisti mokymo(si) 

aplinkas. 

Mokyklos teritorijos aptvėrimas 

tvora. 

Rugsėjis 

- gegužė 

N. Matulienė   Pagalbiniai 

darbininkai 

 

Didesnis mokinių ir mokytojų 

saugumas. 

Kiemo augalų sužymėjimas Balandis 

- birželis 

R. Karklienė  Plėsis  edukacinės erdvės. 

 
 

____________________________________ 


