
UGDYMO PROCESO KOKYBĖS GERINIMAS 

1. Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę. 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas Rodiklis, 

rezultatas 

1 2 3 4 5 

1 uždavinys. Taikyti ugdymo procese aktyvius mokymo(si) metodus 

1. Pamokose taikyti netradicinius, 

mokinių veiklą aktyvinančius 

metodus, efektyviau naudoti IT 

priemones. 

Dalykų 

mokytojai 

2018-2019 

m.m. 

Kiekvienas mokytojas 

praves bent po 1 atvirą 

pamoką, naudodamas IT 

priemones 

2. Seminarų gerosios patirties sklai- 

da. 

Mokytojai 2018-2019 

m.m. 

Ne mažiau kaip 50 proc. 

mokytojų pasidalys ži- 

niomis iš seminarų. 

3. Efektyviau panaudoti bibliotekoje 

esančias mokymo priemones 

Metodinė 

taryba, 

R.Čereškevi- 

čienė, 

A.Lobinas, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2018-2019 

m.m. 

Bus panaudota ne mažiau 

kaip 70 proc. bibliotekoje 

esančių mokymo 

priemonių  

(atlikta mokytojų apklau- 

sa). 

4. Atlikti tyrimą „Ugdymo karjerai 

integravimas į bendrąjį ugdymą“ 

UK darbo 

grupė, 

A.Spūdvilienė 

2018 m. 

lapkričio 

mėn. 

Atliktas tyrimas, kurio 

metu nustatyti UK 

poreikiai ir trūkumai. 

5. Nuolat rengti mokinius olimpia- 

doms, konkursams, varžyboms bei 

įtraukti į projektinę veiklą. 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

būrelių 

vadovai 

2018-2019 

m.m. 

Per 2017-2018 m.m. ne 

mažiau kaip 20 proc. 

mokinių dalyvaus olim- 

piadose, konkursuose, 

varžybose, projektinėje 

veikloje. 

6. Pradinių klasių rajoninio lietuvių 

kalbos turnyro organizavimas 

Pradinių 

klasių 

mokytojai 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Pravestas rajoninis turny- 

ras „Ir graži ta mūs kalba 

gimtoji“. 

7. 2, 6, 8 klasių mokinių 

standartizuoti testai. 

Mokytojai, 

pavaduotojas 

A.Lobinas 

2019 m. 

balandžio- 

gegužės 

mėn. 

Nustatytas mokinių 

pasiekimų lygis. 

8. Nustatyti 5 klasės mokinių pasie- 

kimų lygį mokslo metų pradžioje 

iš matematikos, lietuvių kalbos, 

gamtos ir žmogaus diagnostinių 

testų pagalba. 

Matematikos, 

lietuvių k., 

gamtos  ir 

žmogaus,  

anglų kalbos 

dalykų 

mokytojai, 

pavaduotojas 

A.Lobinas 

2018 m. 

spalio 

mėn. 

Nustatytas mokinių 

pasiekimų lygis. Gautas 

rezultatas-medžiaga dife- 

rencijavimui ir individua- 

lizavimui bei pamokų 

planų koregavimui. 
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9. Pasidalyti gerąja patirtimi apie 

dalykų integraciją. 

Dalykų 

mokytojai 

2019 m. Surengta metodinė diena, 

kurios metu mokytojai 

pasidalins gerąja patirti- 

mi. 

10. Naudoti „Moodle“ virtualią 

aplinką matematikos ugdymui 

(pagal projektą). 

A.Spūdvilienė 2018-2019 

m.m. 

PUPP 

11. Organizuoti dalykines dienas Dalykų 

mokytojai 

Nuolat Kasmet pravesti po 3 

dalykines dienas. 

12. Ugdymo plano 2019-2020 m.m. 

parengimo organizavimas. 

Darbo grupė 2019 m. 

birželio 

mėn. 

Parengtas ugdymo pla- 

nas 2019-2020 m.m. 

13. Atlikti neformaliojo švietimo 

įgyvendinimo analizę ir numatyti 

perspektyvą, poreikį. 

Pavaduotoja 

R.Katauskienė 

2019 m. 

I pusmetis 

Atlikta analizė ir numa- 

tytas poreikis kitiems 

mokslo metams. 

14. Atlikti SLURŠ programos ir etni- 

nės kultūros programos įgyvendi- 

nimo analizę. 

Pavaduotoja 

R.Katauskienė 

2019 m. 

II pusmetis 

Atlikta analizė, nustaty- 

tos problemos, numatyti 

jų sprendimo būdai. 

2 uždavinys. Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas 

1. Planuoti ir vesti integruotas 

pamokas. 

Mokyklos 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

2018-2019 

m.m. 

Pravesti iki 10 integruotų 

pamokų. 

2. Profesinės kompetencijos tobuli- 

nimas seminaruose, konferencijo- 

se ir kituose renginiuose. 

Mokyklos 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai 

2018-2019 

m.m. 

(5 dienas 

per m.m.) 

Kiekvienas mokytojas ar 

pagalbos mokiniui spe- 

cialistas dalyvaus ma- 

žiausiai 5 kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose per 

mokslo metus. Mokytojų 

tarybos posėdyje bus 

aptartas ir įvertintas 

dalyvavimas kvalifikaci- 

jos tobulinimo renginiuo- 

se. 

3. Dalyvavimas projektinėje veiklo- 

je ir projektų rengime. 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai 

2018-2019 

m.m. 

Parengtas ir įgyvendintas 

1-2 projektai, įsijungta į 

1-2 projektus. 

4. Bendradarbiavimas su kitų mo- 

kyklų kolegomis, dalijimasis ge- 

rąja patirtimi. 

Direktorius, 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

2018-2019 

m.m. 

Surengti 1-2 susitikimai 

su kitų mokyklų kolego- 

mis. 

5. Talpinti informaciją internetinėje 

svetainėje bei socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. 

Mokyklos 

vadovai, 

IT inžinierius 

2018-2019 

m.m. 

Vidutiniškai 2 kartus per 

savaitę atnaujinama in- 

formacija mokyklos tink- 

lalapyje, socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. 
 

 

 



3 

 

 

1 2 3 4 5 

6. Pildyti mokytojų veiklos įsiverti- 

nimo anketas. 

Mokytojai 2018-2019 

m.m. 

Paruoštos ir aptartos 

anketos su mokyklos 

vadovais. 

3 uždavinys. Mokyklos materialinės bazės stiprinimas 

1. Atnaujinti mokyklos krepšinio 

aikštelę. 

Direktorius, 

kūno kultūros 

mokytojas 

2019 m. 

 

Pakeistos krepšinio lentos 

sporto aikštyne. 

2. Pritaikyti mokyklos erdves moki- 

nių poreikiams. 

Direktorius, 

pavaduotojas 
ūkio reikalams 

2018 m.  

 II-as 

pusmetis 

Pastatyta 10 suoliukų 

mokyklos erdvėse. 

3. Išplėsti mokinių poilsio zoną, 

sutvarkyti mokyklos kiemą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 
ūkio reikalams 

2019 m.  

  

Pakeista mokyklos kie- 

mo danga, įrengta auto- 

mobilių stovėjimo aikšte-

lė. 

4. Apšiltinti mokyklos blokinio 

korpuso šiaurinę sieną 

Pavaduotojas 
ūkio reikalams 

2019 m.  

  

Apšiltinta blokinio kor- 

puso šiaurinė siena. 
 

 

2. Tikslas. Garantuoti bendruomeniškumu grįstą mokyklos valdymo kokybę 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas Rodiklis, 

rezultatas 

1 2 3 4 5 

1. Paruošti mokyklos vidaus struktū- 

ros tobulinimo planą, apibrėžiant 

mokyklos tarybos, mokytojų tary- 

bos, metodinių grupių, mokinių 

tarybos funkcijas bei veiklos 

vertinimo kriterijus. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2018-2019 

m.m. 

Atnaujintos mokyklos 

vadovų pareiginės ins- 

trukcijos, mokyklos 

nuostatai, mokytojų pa- 

reigybių aprašymai, soc. 

pedagogo pareigybės ap- 

rašymas, vidaus tvarkos 

taisyklės. 

2. Plėtoti mokyklos mokytojų ir 

mokinių tarybų veiklą, stiprinant 

jų partnerystę. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojų, 

mokyklos ir 

mokinių 

tarybos 

2018-2019 

m.m. 

Surengta diskusija tarp 

mokytojų ir mokinių, 

siekiant išsiaiškinti mo- 

kinių poreikius ir 

problemas. 

3. Įdiegti etatinio apmokėjimo 

modelį 

Mokyklos 

vadovai 

2018 m. Darbo apmokėjimo 

sistema , pakeistos darbo 

sutartys, mokytojų parei- 

gybių aprašymai. 
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3. Tikslas. Skatinti tėvų aktyvumą mokyklos bendruomenėje. 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas Rodiklis, 

rezultatas 

1 2 3 4 5 

1 uždavinys. Pasiekti, kad apie 50 proc. mokinių tėvų taptų pagrindiniais mokyklos veiklų 

dalyviais 

1. Įtraukti tėvus į mokyklos veiklas. Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

auklėtojai 

2018-2019 

m.m. 

Surengti 3-4 bendri 

mokinių, tėvų ir mokyto- 

jų renginiai per mokslo 

metus. 

2. Organizuoti tėvų profesinės 

veiklos sklaidą. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai,  

pradinių 

klasių 

mokytojai 

2018-2019 

m.m. 

Ne mažiau kaip vienas 

renginys kiekvienoje 

klasėje. 

3. Sistemingai šviesti tėvus. Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

auklėtojai, 

socialinis ir 

spec. 

pedagogai 

2018-2019 

m.m. 

1-2 visuotiniai tėvų susi- 

rinkimai, 2-3 klasių tėvų 

susirinkimai, kurių metu 

vyks šviečiamojo pobū- 

džio užsiėmimai. 

4. Stiprinti tėvų vaidmenį per savi- 

valdos institucijas, įkurti tėvų 

klubą. 

Mokyklos 

vadovai, 

savivaldos 

institucijos 

2018-2019 

m.m. 

Įkurtas tėvų klubas, į 

įvairias darbo grupes, 

veiklas įtraukta ne ma- 

žiau kaip 30 proc. tėvų 

per mokslo metus. 
 

 

4. Tikslas. Plėtoti gerą emocinę aplinką mokyklos bendruomenėje. 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Organizatoriai, 

vykdytojai 

Laikas Rodiklis, 

rezultatas 

1 2 3 4 5 

1 uždavinys. Siekti, kad sumažėtų patyčių atvejų per mokslo metus 

1. Užtikrinti Olweus smurto ir 

patyčių prevencijos programos 

OPKUS įgyvendinimą. 

Direktorius, 

soc. pedagogė 

mokyklos 

darbuotojai 

2018-2019 

m.m. 

Mažėja patyčių atvejų, 

kuriama saugesnė aplinka 

(apklausos). 

2. Įgyvendinti sveikos gyvensenos 

projektą „Gyvenkime prasmingai 

ir sveikai“. 

Mokytojai, 

soc. pedagogė 

2017-2018 

m.m. 

Į veiklas įtraukta ne 

mažiau 120 mokinių. 

Susiformuos sveikesnis 

gyvenimo būdas. 

3. Surengti seminarą „Emocinio 

intelekto ugdymas“ 

Mokyklos 

vadovai 

2018-2019 

m.m. 

Surengtas 1 seminaras 

darbuotojams 
 


