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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos planas sudarytas vadovaujantis mokyklos Strateginiu planu 2018–2022 m., remiantis 2017 metais atlikta mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo analize ir 2017 metų mokyklos veiklos plano įgyvendinimo analize, siekiant tinkamai organizuoti mokyklos veiklą, tikslingai pasirinkti prioritetus 

bei veiklos kryptis, numatyti ir planuoti pokyčius, telkti mokyklos bendruomenę siekiant sudaryti geras sąlygas mokinių ugdymuisi ir pasiekimų gerinimui, socialinių ir 

emocinių įgūdžių plėtojimui ruošiant juos sėkmingai veiklai šiuolaikinėje visuomenėje. Mokykla funkcionuoja ir nuolatos vystosi kintančioje aplinkoje, kuriai įtakos turi 

technologiniai, politiniai, kultūriniai, ekonominiai, socialiniai ir kiti veiksniai  bei procesai, vykstantys mieste, valstybėje. 

Mokyklos veiklos planą rengė darbo grupė, kurią sudarė mokyklos vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, siūlymus teikė tėvai.  Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. mokykla pasitvirtino naujas siektinas vertybes, kurių formavime dalyvavo visi bendruomenės nariai. Planas parengtas remiantis viešumo, partnerystės bei 

bendradarbiavimo principais.  

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Mokytojai. Mokykloje dirba 44 mokytojai. Iš jų 23 turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 11 -  vyresniojo mokytojo, 9 - mokytojo metodininko, 1 - mokytojo 

eksperto. 12 mokytojų yra baigę magistrantūros studijas, jiems suteiktas magistro laipsnis.  

Mokykloje dirba 2 socialiniai pedagogai, 2 psichologai, 2 logopedai, 2 specialieji pedagogai, 5 mokytojo padėjėjai, 1 bibliotekos darbuotojas.  

               Visų mokykloje dirbančių mokytojų išsilavinimas atitinka pedagoginiam darbui keliamus reikalavimus. Visi mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą 

bei atitinkamą kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje vyraujanti kvalifikacinė kategorija yra vyresnysis mokytojas.  

Mokyklos vadovų kompetencija: direktoriui suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija, pavaduotojui ugdymui – II, kitas pavaduotojas ugdymui tik nuo 2017-10-16 pradėjo 

eiti pavaduotojo pareigas ir vadybinės kategorijos dar neturi.  

            Daugumos mokykloje dirbančių mokytojų pedagoginio darbo stažas iki 20 metų, pedagogų amžiaus vidurkis mokykloje 40 metų. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. padidėjus 1 klasių mokinių skaičiui, buvo jaučiamas stygius pradinio ugdymo mokytojų. 

Vykdant projektą „Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“, iš išorės 

apšiltintas mokyklos pastatas, pakeista šiltinimo sistema. 

Mokyklos biudžetą sudaro mokinio krepšelio lėšos, aplinkos lėšos, 2 proc. pajamų mokesčio lėšos, patalpų nuomos lėšos, eksternų įmokos bei laimėtų projektų lėšos. Lėšų 

panaudojimo tvarką reglamentuoja teisiniai aktai ir Mokyklos tarybos nutarimai.  

  Mokykla yra atvira visuomenei, bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis. Mokyklos bendruomenė įsijungia į šių institucijų organizuojamus projektus, 

renginius, šventes, akcijas, parodas. Mokykla palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius su Naujamiesčio seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto 

departamentu, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine-psichologine tarnyba, VPK 3 PK, kitomis Vilniaus m. ugdymo institucijomis, Lietuvos Edukologijos universitetu, 

Vilniaus kolegija.   

 Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, Tėvų klubas - neaktyvus) dalyvauja 

sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus mokyklos bendruomenės klausimus. 

 Dalykų ugdymo turinio, programų bei teminių planų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo, pamokos tobulinimo klausimai svarstomi Metodinėje taryboje, 

dalykų metodinėse grupėse, vienijančiose visą mokytojų bendruomenę. Metodinių grupių nariai dalyvauja kuriant mokyklos strateginį planą, sudarant mokyklos ugdymo  

planą, metinį veiklos planą, atliekant mokyklos veiklos įsivertinimą. 
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               Įvairūs mokyklos veiklos aspektai, aktualūs ugdymo klausimai analizuojami Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose, vadovų pasitarimuose, Vaiko 

Gerovės komisijos posėdžiuose, Metodinės tarybos, Metodinių grupių, Mokinių tarybos pasitarimuose, tėvų susirinkimuose. 

Mokykla dalyvauja įsivertinant mokyklos pažangą nacionaliniu lygmeniu. Rezultatai analizuojami įvairiais pjūviais ir pristatomi bendruomenei, panaudojami sudarant 

mokyklos metinį veiklos planą.  

Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, sudaromos sąlygos gilinti, praplėsti  žinias ar išlyginti spragas konsultacijų metu.  

Mokykloje nemažai mokinių turi įvairių socialinių problemų: nepilnos šeimos, namuose nekalbama lietuviškai, tėvai laikinai išvykę į užsienį, tėvų bedarbystė ir kt.  Šiems 

mokiniams pagalbą mokykloje teikia psichologas, spec. pedagogas, socialinė pedagogė, logopedė.  

 

 

IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA) 

 

Veiksniai (išorės) Galimybės Grėsmės  

POLITINIAI – TEISINIAI • Įvykdžius mokyklų tinklo pertvarką nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 

mokykloje pradėta teikti priešmokyklinio ugdymo paslauga, kuri gali 

lemti didesnį mokinių skaičių mokykloje. Taip pat mokykla gali 

labiau susikoncentruoti tobulinant pradinį ir pagrindinį ugdymą, 

atsižvelgiant į valstybės numatytą pažangos strategiją „Lietuva 

2030“.   

• Sumažėjus klasių komplektams, mažėja mokytojų darbo krūvis, 

todėl dalis mokytojų dirba keliose mokyklose.  

• Daugumai aštuntos klasės mokinių pareiškus norą  toliau moky-

tis gimnazijose, mokykla gali nesukomplektuoti 9-os klasės. 

• Mažėjant visuomenėje mokytojo prestižui  pradeda atsirasti mo-

kytojų trūkumas. 

• Netolygus mokykloms priskirtose teritorijose atitinkamo amžiaus 

vaikų skaičius.   

EKONOMINIAI • Atlikus mokyklos pastato modernizavimo darbus pagerės mokymosi 

aplinkos būklė. 

• Naujamiesčio mikrorajono   užstatymas naujais gyvenamaisiais 

namais padidins mokinių skaičių mokykloje.  

• Bendruomenės nariai perveda 2 proc. pajamų mokesčio dalį.  

• Laimėti projektai ir bendradarbiavimas su įvairiomis įmonėmis, 

visuomeninėmis organizacijomis papildys finansinius ir kitus 

mokyklos išteklius. 

• Pakeitus mokyklų finansavimo tvarką, atsiras tinkamesnių mokyklų 

finansavimo būdų. 

• Taikoma MK skaičiavimo metodika neatitinka mokyklos porei-

kių (priešmokyklinis ir specialusis ugdymas). 

•  Esant lėšų trūkumui prasčiau tenkinami mokyklos mokinių po-

reikiai ir tai blogina ugdymo proceso įgyvendinimo galimybes.  

• Mokytojų darbo užmokestis  neproporcingas  Vilniaus miesto 

ekonominiam išsivystymui.  

• Mokyklos mikrorajone vangi naujų gyvenamųjų namų statyba, 

nedidės mokinių skaičius mokykloje.  

 

SOCIALINIAI –

DEMOGRAFINIAI 
• Naujų gyventojų ir migrantų atvykimas  padidins mokinių skaičių.  

• Priešmokyklinį ugdymą ir specialiojo ugdymo klases lankantys vaikai  

iš viso Vilniaus miesto liks mokytis mokykloje, tuo padidindami 

mokinių skaičių. 

• Daugiakultūrė klasių sudėtis gali lemti įvairias elgesio proble-

mas. 

•  Mažas gimstamumas kelia klasių komplektavimo problemą. 
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 •  Didėjantis specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų skaičius rodo 

didėjantį specialiosios pagalbos teikimo švietimo pagalbos spe-

cialistų trūkumą.  

• Dėl  ekonominės - socialinės atskirties gali didėti probleminio 

elgesio mokinių skaičius.  

TECHNOLOGINIAI • Mokykloje sudarytos galimybės naudotis IT.  

• Naujų technologinių priemonių naudojimas ugdymo procese. 

• Galimybė naudotis IQUES įsivertinimo platforma.  

• Naudojant MK ir kitas lėšas, atnaujinamos IT mokymo priemo-nės. 

• Naudojamas E-dienynas. 

• Trūks lėšų šiuolaikinėms technologijoms įsigyti ir atnaujinti. 

• Kompiuteriniai žaidimai, nuolatinis mokinių dalyvavimas socia-

liniuose tinkluose neigiamai veiks jų sveikatą, mažins bendravi-

mo įgūdžius, iškreips vertybių supratimą. 

 

EDUKACINIAI • Pagal MUP skirtos dienos pažintinei veiklai. 

• Mokykloje įsikūręs Jaunųjų turistų centras didina galimybes 

bendradarbiauti neformaliojo švietimo srityje. 

• Bendradarbiavimas su kitomis  institucijomis, vedant edukacinius 

užsiėmimus. 

• Numatytos MK lėšos mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokinių 

edukaciniams užsiėmimams. 

• Nepakankamas finansavimas mokinių edukacinėms progra-

moms riboja ugdymo(si) galimybes. 

• Trūks neformaliajam švietimui skiriamų valandų. 

• Pagalbos mokiniui specialistų etatų trūkumas. 

 

                         

 

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS (VIDINĖS) 

 

 

Stipriosios pusės  Silpnosios pusės 

1.  Dirba visi švietimo pagalbos specialistai, kvalifikuoti mokytojai. 

2. Sėkmingai vyksta specialiųjų ugdymosi  poreikių mokinių ugdymas. 

3. Visi kabinetai aprūpinti IT. 

4. Modernizuotas mokyklos pastatas. 

5. Mokiniams siūloma naudotis visų mokomųjų dalykų konsultacijomis. 

6. Dažnėja ugdymas įvairiose edukacinėse aplinkose. 

7. Vasaros stovyklos. 

8. Puoselėjamos tradicijos. 

9. Jauki, patraukli, saugi mokyklos aplinka. 

10. Veikia priešmokyklinio ugdymo grupės. 

11.   Pakankamai gera materialinė bazė. 

12. Tikslingai naudojami finansiniai ištekliai. 

1. Nepakankamai veiksmingai taikomi šiuolaikiniai interaktyvieji ugdymo metodai 

pamokoje. 

2. Nepakankamas tėvų švietimas, bendradarbiavimas. 

3. Pradinės ir pagrindinės ugdymo pakopos mokytojų bendradarbiavimas. 

4. Kai kurių mokinių mokymosi motyvacijos stoka bei prastėjantys jų pasiekimai 

5. Per mažai dėmesio skiriama mokinių individualiai pažangai aptarti, bei ypač 

gabių mokinių ugdymui. 

6. Nepakankamai efektyviai nagrinėjamos mokinių žemos mokymosi motyvacijos 

priežastys. 

7. Pagalbos mokiniui specialistų etatų trūkumas. 

8. Trūksta nuoseklumo, vientisumo pedagogų darbo vertinimui ir skatinimui. 
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Galimybės  Grėsmės 

1. Efektyviau naudoti šiuolaikinius interaktyvius ugdymo metodus ugdymo pro-

cese, atsižvelgiant į mokinių  mokymosi stilių. 

2. Gerinti įvairių poreikių ir gebėjimų vaikų ugdymo(si) kokybę, aptariant ir ana-

lizuojant jų individualią pažangą. 

3. Skatinti mokytojus dalyvauti  įvairiose  kvalifikacijos tobulinimo formose. 

4. Įvairesni bendradarbiavimo būdai su tėvais (renginiai, vaiko karjeros planavi-

mas, švietimas). 

5. Tobulinti mokytojų ir mokinių skatinimo sistemą. 

6. Mokytojams rengti ir dalyvauti įvairiuose šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

7. Įvairesnės bendravimo ir bendradarbiavimo formos su vietos bendruomene, 

socialiniais partneriais, kitomis ugdymo įstaigomis, institucijomis. 

8. Kuo daugiau  pritraukti lėšų iš 2 proc. pajamų mokesčio. 

9. Dalyvaujant įvairiuose projektuose pritraukti papildomų lėšų. 

10. Sukurti tvarką mokytojų darbo vertinimui ir skatinimui. 

1.   Dideli skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas mažina finansavimą.  

2. Mažėjant mokinių skaičiui, mokytojų darbo krūvio mažėjimas. 

3. Dalies mokytojų  darbas keliose ugdymo įstaigose. 

4. Mokykloms netaikomi vienodi klasių komplektavimo kriterijai kelia grėsmę 

mokyklos vystymuisi. 

5. Dalies mokinių prasti ugdymosi rezultatai, vertybių krizė. 

6. Visuomenėje didėjantis delinkventinio elgesio vaikų skaičius. 

7. Nepakankamas dalies tėvų dėmesys vaikų ugdymui(si). 

8. Išsilavinimo kaip vertybės nevertinimas menkina mokytojų pastangas moty-vuoti 

mokinius mokytis. 
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III. 2017 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

 

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, skatinant kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. 

 

 

1.1. Stiprinti mokinio individualią pažangą, bendradarbiaujant mokiniui-klasės auklėtojui-mokytojams-tėvams. 

 

1.1.1.1. Mokinių darbų ap 

lankų panaudoji-

mas pažangai ir 

pasiekimams 

vertinti. 

Mokytojai, 

klasės 

auklėtojai 

PUG, 1-

10 klasių 

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. Visi mokiniai turės 

dalykų ir asmeninius 

aplankus, kuriuose kau-

piami atsiskaitomieji, 

kūrybiniai darbai, kar-

jeros planavimo, nefor-

maliojo švietimo ir kt. 

darbai. 

2. Mokiniai ne rečiau 

kaip kartą per trimestrą 

su mokytojais, klasių au 

klėtojais analizuoja ap-

lanko turinį ir (įsi)verti-

na padarytą pažangą, pa 

siekimus, numato tobuli 

nimo planą. 

3. Mokiniai, mokytojai, 

klasių auklėtojai, tėvai ne 

rečiau kaip du kartus per 

metus, naudodamiesi ap 

Intelektua

liniai 
1.2 1. Užvesti ir pildomi VIP 

aplankai 1-10 kl.  

2. Nutarta 1-4 kl. koreguo 

ti Karjeros lapą ir 1 klasė 

se atsisakyti pildyti daly 

vavimo užklasinėje veik 

loje lapą. 

3. 2017 m. III ketvirtyje 

pakoreguoti 5-8 kl. moki-

nių VIP lapus. 

Pradinio ugdy-

mo mokytojos, 

dalykų 

mokytojai  

2018 m. vei-

klą vykdyti 

planuotai ir 

atsakingiau. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

lanku, analizuoja padary-

tą pažangą, pasiekimus. 

1.1.1.2. Teikti individua-

lias ir grupines 

konsultacijas dar-

bui su gabiais ir 

turinčiais moky-

mosi spragų mo-

kiniais. 

Mokytojai 1–10 kl.  

mokiniai 

Sausio–

gruodži

o mėn. 

1. Konsultacijas lankiu-

sių mokinių mokymosi 

rezultatų pokytis. 

2. 20 proc. aukštesnis 

mokinių trimestro pažy-

mių vidurkis. 

3. Standartizuotuose 

testuose visi mokiniai 

pasiekia patenkinamą 

lygį, 10 proc. – 

aukštesnįjį. 

Intelektua 

liniai 
1.2 1. Vyko lietuvių, anglų, 

rusų kalbų konsultacijos 

ir su turinčiais mokymosi 

spragų, ir su gabiais mo-

kiniais.  

2. Vyko matematikos kon 

sultacijos  mokiniams, tu 

rintiems mokymosi spra- 

gų. 

Vyko konsultacijos su pra 

dinio ugdymo mokiniais.   

3. Standartizuotuose tes-

tuose ne visi mokiniai pa-

siekė patenkinamą lygį. 

Aukštesnįjį lygį pasiekė: 

 4 klasė: matematikos 5 

proc., skaitymo 5 proc., 

rašymo 5,3 proc. moki-

nių. 

6 klasė: matematikos 

13,3 proc.,  

8 klasė: skaitymo 5proc., 

rašymo 5 proc., gamtos 

mokslų 28,6 proc., socia-

liniai mokslai 4,8 proc. 

mokinių 

Socialinių mokslų kon-

sultacijose lankėsi 75 

Virginija 

Lazdauskienė 

Rasa Raudienė 

Žana 

Liachomskaja 

Sonata 

Bogusevičienė 

Egidijus 

Šarmavičius 

Pradinio ugdy-

mo mokytojos. 

Socialinių 

mokslų 

mokytojos. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

proc. 5-8 kl. mokinių, dėl 

to pagerėjo kontrolinių 

darbų, NMPP testų rezul-

tatai. 

1.1.1.3. Šalies olimpiadų I 

turo organizavi-

mas mokykloje. 

Mokytojai, 

specialistai 

5–10 

klasių 

mokiniai 

Sausio–

gruodži

o mėn. 

1. 20 proc. 5–10 kl. mo-

kinių dalyvaus olimpia-

dose. 

2. Visų dalykų olimpia-

dose bus išrinkti 1-2 ge-

riausi mokiniai atsto-

vauti mokyklai mieste. 

Intelektua

liniai 
1.2., 
2.3. 

1. Lietuvių kalbos olim-

piadoje 8a kl. dalyvavo 3 

mokinės. Mokyklai atsto-

vauti išrinkta Indrė Vai-

nauskaitė 

2. Matematikos olimpia-

doje mokykloje dalyvavo 

9 mokiniai iš 5-8 kl. Vil-

niaus mieste mokyklai at-

stovavo 4 mokiniai: 5a kl. 

Andrey Kuznetsov ir Emi 

lija Batkovskaja bei 7a kl. 

Medeina Joncevaitė ir Ro 

jus Jokūbas Spėčius. 

Virginija 

Lazdauskienė 

 

 

 

Sonata  

Bogusevičienė 

Egidijus 

Šarmavičius 

 

 

 

 

 

1.1.1.4. Dalyvavimas Vil-

niaus miesto da-

lykinėse olimpia-

dose, konkursuo-

se, projektuose. 

Mokytojai, 

specialistai 

PUG, 1–

10 klasių 

mokiniai 

Sausio–

gruodži

o mėn. 

3-4 kl. mokiniai, 

mokinių komandos 

laimės prizines vietas.  

Intelektua

liniai 
1.2., 
2.3 

1. 8a kl. mokinė Indrė 

Vainauskaitė dalyvavo  

Vilniaus miesto lietuvių 

kalbos olimpiadoje 

2. 5a kl. mokiniai dalyva-

vo ir surinko daugiausiai 

taškų bendradabiaujančių 

mokyklų (Gerosios Vil- 

ties, J. Basanavičiaus, „Ge 

nio”) renginyje „Margi pa 

vekslėliai”. Gauta padėka 

3. 5a kl. mokinė Emilija 

Virginija 

Lazdauskienė 

 

 

Virginija 

Lazdauskienė 

 

 

 

 

 

Virginija 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

Batkovskaja ir 7a kl. mo-

kinė Nėja Kriauklytė da-

lyvavo Vilniaus miesto 

mokinių meninio skaity-

mo konkurse. Gauta pa-

dėka. 

4. 5a kl. mokiniai dalyva-

vo vertimų ir iliustracijų 

projekte „Tavo žvilgs-

nis”. Gautos dalyvio pa-

dėkos. 

5. 4a kl. mokiniai Katrė 

Diliautaitė, Saulė Juchnai 

tė, Liepa Saulė Dubaus-

kaitė, Marcin Olenkovič 

dalyvavo vertimų ir ilius-

tracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis”. Nugalėtojais 

tapo Katrė Diliautaitė ir 

Saulė Juchnaitė. 

6. Piešinių konkurse „Sva 

jonių profesija“ dalyvavo 

2a kl. mokiniai:  Akmėja 

Bakutytė, Gabija Bareiky 

tė, Aleksandras Druteika, 

Augustinas Gulbickis, 

Laurynas Ivanauskas, Klo 

tilda Jovaišaitė, Marius 

Kapeckas , Gabija Kruko 

vskaja, Augusta Kuodytė, 

Lazdauskienė 

 

 

 

 

 

Rasa Raudienė 

 

 

 

 

Rasita 

Vekeriotienė 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra 

Lukoševičienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

Žiedė Muliarčikaitė, Rūta 

Ruibytė, Vladislavas Ste-

chas, Lukrecija Šedytė, 

Maja Timonova. Gautos 

padėkos. 

7. 5a kl. mokiniai Andrey 

Kuznetsov ir Justė Ogoro 

dnokovaitė bei 7a kl. mo-

kiniai  Medeina Joncevai-

tė ir Rojus Jokūbas Spė-

čius dalyvavo matemati-

kos olimpiadoje Vilniaus 

mieste. 

8. 7a kl. mokinė Nėja 

Kriauklytė  dalyvavo Vil-

niaus miesto rusų (užsie-

nio) kalbos olimpiadoje ir 

laimėjo III vietą. 

9.  Projektas „Labas, Ma-

tematika“. Piešinių kon-

kurse „Svajonių profe-

sija“ dalyvavo visi 2b kl. 

mokiniai ir gavo padėkas. 

 

 

 

 

 

Sonata 

Bogusevičienė 

Egidijus 

Šarmavičius 

 

 

 

 

Žana 

Liachomskaja 

 

 

 

Vilma Molytė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.1.5. Dalyvavimas ša-

lies, tarptauti-

niuose konkur-

suose, olimpia-

dose, projektuose. 

Mokytojai, 

specialistai 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Sausio–

gruodži

o mėn. 

1–2 mokiniai, mokinių 

komandos laimės 

prizines vietas.  

Intelektua

liniai 
1.2., 
2.3. 

1. 5-8 kl. mokiniai dalyva 

vo nacionaliniame moks 

leivių konkurse „Švari 

kalba -švari galva”. 

 5a kl. mokinė Monika 

Gulbickytė ir  7a kl. moki 

nys Vincentas Raudys su 

rinko po 100 proc. taškų. 

 

2. 5a kl. 9 mokiniai, 6a - 

4, 7a–2, 10a–3 mokiniai 

dalyvavo tarptautinėje an 

glų kalbos olimpiadoje 

„Kings”. Gautos padėkos.   

3. Anglų kalbos „Kengū-

roje” dalyvavo 5a kl. 2  

mokiniai. Gautos padėkos 

4. 4a kl. mokiniai Marcin 

Olenkovič ir Katrė Diliau 

taitė dalyvavo tarptautinė 

je anglų k. olimpiadoje 

„Kings“. Įrašyti į gabių 

vaikų klubą. 

 Marcin Olenkovč iškovo 

jo 2-o laipsnio diplomą 

5. 4a kl. mokinys Marcin 

Olenkovič dalyvavo tarp-

tautinėje matematikos 

olimpiadoje „Kings“  iš-

kovojo 3-o laipsnio diplo-

Virginija 

Lazdauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Raudienė, 

Kristina 

Vaitkienė 

Rasa Raudienė 

 

 

 

 

Rasita 

Vekeriotienė 

 

 

 

 

 

 

Rasita 

Vekeriotienė,  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

mą. 

6. 2a, 4a kl. mokiniai Lie-

pa Saulė Dubauskaitė, Do 

mas Valys, Saulė Juchnai 

tė, Katrė Diliautaitė, Klo 

tilda Jovaišaitė, Maja Ti 

monova, Lukrecija Šedy 

tė, Gabija Bareikytė daly 

vavo šalies pradinio ug 

dymo mokinių kūrybinių 

tapybos ir grafikos dailės 

darbų parodoje „Metų 

spalvos mano mieste”.  

7.  #SWITCH modernių-

jų technologijų ir verslu-

mo renginys. Didžiausia 

programavimo pamoka  

pasaulinis rekordas, 2a, 

2b, 4a, 5a, 7a kl. mokiniai  

8. Respublikiniame 1-4 kl 

mokinių kūrybinių darbų 

konkurse-parodoje „Tetu-

lės ąsotėlis“ dalyvavo 1a 

kl. mokinė Morta Čiče-

lytė, 2a kl. mokinė Luk-

recija Šedytė, 3a kl. mo-

kinė Jana Kapustina.  

Gautos padėkos. 

9. Respublikinėje  pradi-

nių klasių mokinių darbų 

 

Sandra 

Lukoševičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerija 

Moskalionienė 

Rasita 

Vekeriotienė  

Vilma Molytė 

 

Sandra 

Lukoševičienė, 

Audra Onutė 

Rygertienė, 

Gražina 

Tamašauskienė 

 

 

 

Sandra 

Lukoševičienė,  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

parodoje-konkurse „Že-

mė pina žiedų pynę“ da-

lyvavo 2a kl. mokinys 

Laurynas Ivanauskas. 

10. 1a kl. mokinė Gabija 

Šapovalovaitė Tarptau-

tinėje pradinių klasių mo 

kinių darbų parodoje-kon 

kurse „Lietuva iš arti ir iš 

toli“ laimėjo I vietą.  

3a kl. mokinė Jana Kapu-

stina gavo padėką už da 

lyvavimą. 

3a kl. mokinė Eva Rut-

kauskaitė dalyvavo Tarp-

tautiniame  edukaciniame 

konkurse ,,Olimpis 2017- 

Pavasario sesija“. Laimė-

jo I-o laipsnio diplomą už 

puikų rezultatą, lietuvių 

kalbos ir literatūros kon-

kurse - I-o laipsnio diplo-

mą už puikų rezultatą.  

Biologijos konkurse - II-o 

laipsnio diplomą už puikų 

rezultatą,  matematikos 

konkurse - I-o laipsnio 

diplomą už puikų rezulta-

tą anglų kalbos konkurse. 

11. 1-8 kl. 31 mokinys da 

 

 

 

 

Gražina 

Tamašauskienė 

 

 

 

 

Audra Onutė 

Rygertienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonata 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

lyvavo tarptautiniame ma 

tematikos konkurse 

„Kengūra“. 

12. Nacionaliniame Č.Ku 

dabos geografijos konkur 

se 7a kl. mokinys Vincen 

tas Raudys užėmė 29 vie-

tą 150 mokinių tarpe. 

13. 2a, 3a, 3b kl. mokiniai 

dalyvavo anglų kalbos 

„Kings“ olimpiadoje. Visi 

mokiniai pateko į finalą. 

14. 1a kl. mokinys Gab-

rielius Gintautas dayvavo 

tarptautinėje parodoje 

„Žiemos snaigė“ Vilniaus 

S. Stanevičiaus progim-

nazijoje, apdovanotas 

padėka. 

15. 1-8 kl.  dalyvavo tarp-

tautiniame IT konkurse 

„Bebras“. 

16. Respublikinėje  pradi-

nių klasių mokinių darbų 

parodoje-konkurse „Že-

mė pina žiedų pynę“ da-

lyvavo 2b kl. mokinės: 

Kamilė Augytė, Gabrielė 

Vavilavičiūtė. Mokinės 

gavo padėkas. 

Bogusevičienė 

 

 

Lina 

Konstantinavi-

čienė 

 

 

Kristina 

Rimkutė, Rasita 

Vekeriotienė 

 

Gražina 

Tamašauskienė 

 

 

 

 

 

Egidijus 

Šarmavičius 

 

Vilma Molytė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

17. 2b kl. mokinė Rita 

Chodosevičiūtė  dalyvavo 

Tarptautinėje pradinių 

klasių mokinių darbų pa-

rodoje-konkurse „Lietuva 

iš arti ir iš toli“. Gauta 

padėka už dalyvavimą. 

18. 2b klasės mokiniai 

dalyvavo konkurse „Nu-

sipiešk sau kojinytę 

2017“. Gauta padėka. 

19. Respublikiniame 1-4 

kl. mokinių kūrybinių dar 

bų konkurse-parodoje 

„Tetulės ąsotėlis“ dalyva 

vo 2b klasės mokinė 

Adelė Vainauskaitė. 

Gauta padėka. 

Vilma Molytė 

 

 

 

 

 

 

Vilma Molytė 

 

 

 

Vilma Molytė 

1.1.1.6. Bandomieji kal-

bų, matematikos 

testai. 

Žana Lia-

chomskaja, 

Rasa  

Raudienė, 

Virginija 

Lazdauskienė,  

Sonata  

Bousevičienė 

10a kl. 

mokiniai 

Sausio–

balandžio 

mėn. 

1. Nustatyti mokinių 

preliminarūs užsienio 

kalbos mokėjimo lygiai. 

2. Pasitikrinti lietuvių 

kalbos ir matematikos 

mokėjimo lygiai (75 

proc. mokinių gaus pa-

tenkinamus ir aukštes-

nius įvertinimus). 

3. Aptarti rezultatai ir 

numatytas tobulinio(si) 

planas: mokytojas-

Intelektua

liniai 
1.2. 1. Bandomasis lietuvių 

kalbos testas 10a kl. mo-

kiniams. 66 proc.  gavo 

teigiamus įvertinimus. Ap 

tarti rezultatai, numatytas 

tobulinimosi planas. 

2. Bandomasis matemati 

kos testas 10a kl. moki-

niams. 41 procentas moki 

nių gavo teigiamus įverti-

nimus. 

3. Bandomasis rusų kal-

Virginija 

Lazdauskienė 

 

 

 

 

Sonata 

Bogusevičienė 

 

 

 

Žana 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

mokinys. bos testas 10a kl. moki-

niams. 83 procentai pasie 

kė A2 lygį. Aptarti rezul-

tatai. 

4. Bandomasis anglų kal-

bos testas. B1 lygį pasie-

kė 8 mokiniai, nepasiekė 

4 mokiniai. 

Liachomskaja 

 

 

 

Rasa Raudienė 

1.1.1.7. Užsienio kalbų 

mokėjimo lygio 

nustatymo testai. 

Žana Lia-

chomskaja, 

Rasa 

Raudienė 

10a 

klasės 

mokiniai 

Balandžo

gegužės 

mėn. 

1. Nustatyti mokinių 

užsienio kalbos 

mokėjimo lygius. 

2. Aptarti rezultatus: 

mokytojas-mokinys. 

Intelektua

liniai 
1.2. 1. Užsienio rusų kalbos ly 

gio nustatymo testas. Lai-

kė 12 mokinių, iš jų 2 mo 

kiniai nepasiekė A2 

lygio. 

2. Anglų kalbos 5 moki-

niai pasiekė B1 lygį, 7 ne 

pasiekė. 

Žana 

Liachomskaja 

 

 

 

Rasa Raudienė 

 

1.1.1.8. Lietuvių kalbos 

(gimtosios) ir 

matematikos 

PUPP.  

Ramutė 

Pilauskaitė, 

Virginija 

Lazdauskie 

nė, Sonata 

Bogusevi 

čienė 

10a 

klasės 

mokiniai 

Kovo–

balandžio 

mėn., 

gegužės 

26 d., 

birželio  

1 d. 

1. 100 proc. mokinių 

gaus patenkinamus įver-

tinimus. 

2. 100 proc. įgis pagrin-

dinio ugdymo išsilavi-

nimą. 

Intelektua

liniai 
1.2. 1. Lietuvių kalbos ir ma-

tematikos PUPP visi mo-

kiniai 100 procentų surin-

ko taškus.  

Visi mokiniai 100 procen 

tų įgijo pagrindinio ugdy 

mo išsilavinimą. 

Virginija 

Lazdauskienė 

Sonata 

Bogusevičienė 

 

1.1.1.9. Nacionalinio mo-

kinių pasiekimų 

patikrinimo 

(NMPP) testai 

Nerija Mos 

kalionienė, 

Vilma Mar 

tinkėnienė 

2, 4, 6, 8 

klasių 

mokiniai 

Balandžio

gegužės 

mėn. 

1. NMPP dalyvaus 100 

proc. mokinių. 

2. 95 proc. mokinių pa-

sieks patenkinamą ir au 

kštesnį lygį. 

Intelektua

liniai 
1.2., 
2.1. 

Standartizuotuose testuo -

se ne visi mokiniai pasie-

kė patenkinamą lygį. 

Aukštesnįjį lygį pasiekė: 

 4 klasė:  

Vilma  

Martinkėnienė, 

Nerija 

Moskalionienė,  

Sandra  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

3. Rezultatų analizė, pa-

lyginimas su trimestro 

rezultatais bus pristaty-

tas Mokytojų tarybos 

posėdyje, tėvams.  

4. Gegužės–birželio 

mėn. klasės auklėtojas, 

dalykų mokytojas, tėvai 

su mokiniu analizuos, 

aptars profilius. 

5. Metodinėse grupėse 

birželio mėnesį bus ap-

tarti NMPP rezultatai, 

Metodinei tarybai bus 

pateikti siūlymai dėl 

pažangos gerinimo.   

matematikos 5 proc., skai 

tymo 5 proc., rašymo 5,3 

proc. mokinių. 

6 klasė:  

matematikos 13,3 proc.,  

8 klasė: skaitymo 5proc.,  

rašymo 5 proc., gamtos 

mokslų 28,6 proc.,  

socialiniai mokslai 4,8 

proc. mokinių 

Lukoševičienė 

Vilma Molytė, 

Rasita 

Vekeriotienė, 

Egidijus  

Šarmavičius, 

Loreta 

Vyšniauskienė, 

Lina Konstan-

tinavičienė 

1.1.1.10. Dalijimasis gerąja 

patirtimi „Kolega 

– kolegai“ vedant 

atviras pamokas, 

taikant asmeninės 

pažangos stebėse-

nos būdus, akty-

viuosius ugdymo 

(si) metodus ir IT 

pamokose. 

Mokytojai, 

specialistai 

PUG, 1–

10 klasių 

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. Kiekvienas mokyto-

jas, specialistas stebės 

ne mažiau kaip 2 kolegų 

pamokas. Analizuos mo 

kinių (įsi)vertinimą, ak- 

tyvių metodų, IT tikslin 

gą taikymą, mokinių 

bedrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymą. 

2. Stebėtų pamokų ana-

lizė Metodinėse grupėse 

Intelektua

liniai 
1.1. 1. Atvira veikla PUG3  „Į 

pasaką”. 

2. Integruota anglų 

kalbos – muzikos pamoka 

„We sing Christmas“. 

3. Atvira veikla PUG1 te-

ma „Lietuvos regionai". 

4. Atvira veikla PUG2 te-

ma ,,Varnėno inkile''.  

5. Atvira lietuvių kalbos 

pamoka 1b klasėje. 

6. Atvira rusų (užs.) kal-

Aušra Reižytė 

 

Rasa Raudienė  

 

 

Gerda 

Vaičiūnienė  

Aušra Reižytė 

 

Nijolė Labovič  

 

Žana 

Veiklą tęsti 

2018 m. 

Visiems mo-

kytojams  ji 

privaloma. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

bos pamoka ,,Ekskursija 

po Maskvą” 7a kl.  

7. Atvira integruota mate-

matikos ir gamtos pamo-

ka „Galvok ir dirbk kaip 

mokslininkas“. 

8. Atvira integruota ma-

tematikos ir dailės pamo-

ka „Simetrija margutyje“ 

 

10. Atvira integruota isto-

rijos-geografijos-techno-

logijų pamoka 8a kl. 

,,Japonija”. 

 

11. Sėkmingų pamokų ap 

lankas informaciniame 

centre. 

Liachomskaja 

Stebėjo pamoką 

Lina Konstan-

tinavičienė 

Sonata 

Bogusevičienė  

Sonata 

Bogusevičienė 

Kristina 

Vaitkienė 

Lina Konstan-

tinavičienė,  

Loreta Vyšniau-

skienė, Jolanta 

Tumelienė 

Lina Konstan-

tinavičienė 

1.1.1.11. Įvairių dalykų pa-

mokos informaci-

niame centre. 

Dalykų 

mokytojai,  

Lina Kons-

tantiavičienė 

1–10 kl.   

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Bus pravesta ne mažiau 

kaip 5 pamokos. 

Intelektua

liniai 
1.1. 1. Įvyko 5 lietuvių kalbos  

žmogaus saugos, techno-

logijų, geografijos pamo-

kos. 

Lina 

Konstantinavi 

čienė 

 

1.1.1.12. Mokinių kūrybi-

nių darbų projek-

tas „Matematika 

dailėje“. 

Sonata Bo-

gusevičienė

Kristina 

Vaitkienė  

6–10 kl. 

mokiniai 

Sausio–

gegužės 

mėn. 

1. Dalyvaus 90 proc. 6, 

7, 10 klasių mokinių. 

2. Kūrybinių darbų 

paroda. 

3. Aptarta pažanga.  

Intelektua

liniai 
1.1 1. Surengta mokinių 

kūrybinių darbų paroda. 

Sonata 

Bogusevičienė 

Kristina 

Vaitkienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.1.13. Tarpmokyklinis 

konkursas 

„Tiksliukas 2017“ 

Vilma Mar-

tinkėnienė,  

Sonata Bo-

gusevičienė 

7–8 klasių 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

Bus išrinktas geriausiai 

tiksliuosius mokslus 

besimokantis mokinys. 

Intelektua

liniai 
1.1. 
1.2. 
2.4. 

Veikla neįvyko Vilma Martin-

kėnienė, Sonata 

Bogusevičienė 

Veikla neį-

vyko dėl sa-

lės renovaci 

jos. Vykdyti 

2018 m. 

1.1.1.14. Chemijos projek-

tas „Cheminiai 

elementai“. 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

8a klasės 

mokiniai 

Kovo–

balandžio 

mėn. 

Sukurta informatyvi vai-

zdinė periodinė elemen-

tų lentelė. 

Intelektua

liniai 
1.1., 
2.1. 

Veikla neįvyko, perkelta į 

2018 m.  

Vilma 

Martinkėnienė 

Vykdyti 

2018 m. 

1.1.1.15. Metodinės tarybos 

susirinkimai: 

„1–4 kl.mokinių 

pažangos stebėji-

mo sėkmingu-

mas“ 

„5–10 kl. mokinių 

pažangos ir pasie-

kimų stebėjimas, 

vedantis į tobulė-

jimą“ 

„Mokinių pažan-

gos aptarimas, to-

bulinimo plano su 

darymas  su klasių 

auklėtojais, moki 

niais, tėvais“. 

Žana Lia-

chomskaja 

Metodinės 

tarybos 

nariai 

 

 

Vasario 

mėn. 

 

 

Gegužės 

mėn. 

 

 

 

Birželio 

mėn. 

1. Aptarti mokinių 

darbų  ir kt. darbų 

kaupimo  ap-lankai, 

pažangos stebėji-mo 

sėkmingumas 1–4 kl. 

2. 5–10 kl. mokytojų ir 

mokinių tyrimas apie 

mo 

kinių pažangos stebėji-

mo efektyvumą pažan-

gai gerinti. 

3. Klasių auklėtojų, mo-

kinių, tėvų bendradar-

biavimo sėkmingumas 

mokinių tobulinimo pla-

nui sudaryti. 

4. Mokinio pažangos 

stebėjimo sistemos 

tobulinimas. 

Intelektua

liniai 
1.2. 1. MT susirinkime skaity-

tas pranešimas: „Mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo veiksmingumas 

1-4 kl.”  

2. Buvo įvykdyta moki-

nių apklausa. Paruoštas 

pranešimas Metodinėje ta 

ryboje, padarytos išvados 

ir siūlymai tolimesnei 

veiklai.  

3. Dalykų mokytojai sukū 

rė mokinių aplankus, ku-

riuose turi būti: 

• mokinio pažangos fik-

savimo lapas; 

• kontroliniai darbai; 

• kiti (kūrybiniai, proje-

ktiniai, grupės) darbai 

Rasita 

Vekeriotienė 

 

 

 

Žana 

Liachomskaja 

Sonata 

Bogusevičienė 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Veiklą tęsti 

2018 m., at-

liepiant į 

sėkmės kri-

terijus 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

4. Klasės auklėtojai suku-

ria kiekvieno auklėtinio 

aplankus, kuriuose turi 

būti: 

• mokinio lūkesčių ir pa 

žangos lentelė; 

• mokinio dalyvavimas 

veikloje bei pasiekimai; 

• socialinės veiklos fiksa-

vimo lentelė; 

• dalyvavimas neformalio-

jo švietimo būreliuose; 

• karjeros planavimo 

lapas. 

 

Klasių 

auklėtojai 

1.1.1.16. Mokytojų tarybos 

posėdžiai: 

„Mokinio pažan-

gos  stebėjimo sėk 

mingumas 1–4 

klasėse“, 

„2, 4 klasių 

NMPP analizė. 

Skaitymo įgūdžių 

ugdymo sėkmė“. 

„5–10 kl. mokinių 

pažangos ir pasie-

kimų stebėjimas, 

Ramutė 

Pilauskaitė,  

Nerija Mos 

kalionienė,  

Vilma Mar 

tinkėnienė 

Mokytojai

specialis 

tai 

 

 

Kovo 2 

d. 

 

 

Gegužės  

30 d. 

 

 

Birželio 

6 d., 

 

1. Mokytojų tarybos po-

sėdžiuose išanalizuoti 

mokinių pasiekimai, pa-

žangos stebėjimo 

sėkmingumas, tikslingas 

bendradarbiavimas su 

tėvais. 

2. Priimti nutarimai mo-

kinių pažangos stebėji-

mui, analizei tobulinti. 

3. Aptarti tyrimų, testų 

rezultatai, siekiant tobu-

linti veiklą. 

Intelektua

liniai 
1.2., 
3,2, 

1. Skaitytas pranešimas 

„Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo 

veiksmingumas 1-4 kl. 

2. Pateiktos išsamios 

NMPP  2, 4 kl. mokinių 

rezultatų analizės 

Rasita 

Vekeriotienė 

Vilma 

Martinkėnienė, 

Nerija 

Moskalionienė 

Veiklą vyk-

dyti 2018 m. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

vedantis į tobulė-

jimą“  

„Mokinių pažan-

gos aptarimas-to-

bulinimo plano su 

darymas su klasių  

auklėtojais, moki-

niais, tėvais“. 

Mokinių vasaros 

darbų atsiskaity-

mo analizė. 

„Mokytojų, klasės 

auklėtojo  tikslin-

gas bendradarbia-

vimas–pažangą 

darantis vaikas“. 

 

 

Birželio  

14 d. 

 

 

 

 

Rugpjūčio 

29 d. 

 

Gruodžio  

5 d. 

1.1.1.17. Projektas „Pažan-

giausių, aktyviau-

sių mokinių rinki-

mai“.  

Vilma Mar-

tinkėnienė, 

Nerija Mo-

skalionienė 

Mokinių 

taryba 

1–10 kl.  

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

1. Išrinkti pažangiausi, 

aktyviausi mokiniai pa-

gal nustatytus kriterijus. 

2. Suorganizuota 

ekskursija. 

Intelektua

liniai,  

MK lėšos 

2.2, 
2.4. 

1. Mokinių taryboje aptar 

ti kriterijai-rodikliai „Pa-

žangiausių, aktyviausių 

mokinių” rinkimams. 

Klasių auklėtojai kartu su 

klasės mokiniais išrinko 

pažangiausius, aktyviau-

sius mokinius.  

2. Suorganizuota vienos 

dienos ekskursija į Kėdai 

nius, Pelėdnagių kaimą. 

 

Vilma 

Martinkėnienė 

Nerija 

Moskalionienė 

Lina 

Konstantinavi 

čienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.1.18. Chemijos projek-

tas „Kristalinė 

žiema“. 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

7-8  kl. 

mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 

I aukšto foje bus ekspo-

nuojama 8-10 kl. moki-

nių užaugintų kristalų 

paroda. 

Intelektua

liniai 
1.1. 7-8 kl. mokinių užaugintų 

kristalų paroda „Kristali-

nė žiema” II a. foje 

Vilma 

Martinkėnienė 

 

 

1.2. Gerinti skaitymo įgūdžių ugdymą. 

 

1.1.2.1. Meninio skaitymo 

konkursas „Žodi, 

skambėk…“.   

Lietuvių 

kalbos 

mokytojai 

5–10 kl. 

mokiniai 

Sausio 

mėn. 

1. 3–4 mokiniai iš kla-

sės dalyvaus konkurse. 

2. Išrinktas mokinys at-

stovauti mokyklai mies-

to konkurse. 

Intelektua

liniai 
1.3, 
2.3. 

1. Konkurse dalyvavo 26 

 5-10 klasių mokiniai.  

2. Miesto konkurse mo-

kyklai atstovavo 7a kl. 

mokinė Nėja Kriauklytė, 

5a kl. mokinė Emilija Bat 

kovskaja. Apdovanotos 

dalyvio padėkos raštais. 

Virginija 

Lazdauskienė 

 

1.1.2.2. Dalyvavimas Vil-

niaus miesto pra-

dinio ugdymo mo 

kinių meninio 

skaitymo konkur-

se „Ir knyga mane 

augina“. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

1–4 kl.  

mokiniai 

Sausio–

vasario 

mėn. 

1. 1–2 mokiniai pateks į 

II turą mieste,  

2. Laimės prizinę vietą. 

Intelektua

liniai 
1.3 
2.3. 

Dalyvavo 3a kl. mokinė 

Eva Rutkauskaitė,  

2 a kl. mokinė Klotilda 

Jovaišaitė. 

Gavo padėkas. 

 

Audra Onutė 

Rygertienė, 

Sandra 

Lukoševičienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.2.3. Literatūriniai skai 

tymai „O buvo 

taip…“, skirti Ie-

vos Simonaitytės 

metams paminėti. 

Virginija 

Lazdauskie

nė, Lina 

Konstantina

vičienė 

7–10 kl.  

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

1. Visi 7–10 klasių mo-

kiniai susipažins su ra-

šytojos asmenybe, kū-

ryba. 

2. 10 mokinių išmoks 

perskaityti garsiai, raiš-

kiai ištraukas. 

Intelektua

liniai 
1.3, 
2.3. 

1. Visi 7-10 kl. mokiniai 

susipažino su rašytojos as 

menybe ir kūryba.  

2. 12 mokinių garsiai skai 

tė ištraukas iš rašytojos 

gyvenimo, kūrybos 

3. Stendas III a. foje.  

Virginija 

Lazdauskienė, 

Lina 

Konstantinavi 

čienė 

 

1.1.2.4. Literatūriniai  

skaitymai, skirti 

K. Bradūno 100-

osioms gimimo 

metinėms 

paminėti. 

Virginija 

Lazdauskie 

nė 

5-10 kl. 

mokiniai. 

 1. Visi 5-10 kl. mokiniai 

susipažins su rašytojo 

asmenybe ir kūryba. 

2. 15 mokinių gražiai, 

raiškiai perskaitys 

eilėraščius. 

Intelektua

liniai 
1.2, 
2.3. 

1. Visi 5 - 10 kl. mokiniai 

susipažino su rašytojo as-

menybe, nuveiktais dar-

bais.  

2. 15 mokinių garsiai, 

raiškiai deklamavo eilėr-

aščius. 

Virginija 

Lazdauskienė 

 

1.1.2.5. Susitikimas su 

vaikų rašytoja 

Nijole Kepeniene. 

Vilma 

Molytė 

2–4 

klasių 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

Mokiniai perskaitys po 

vieną knygelę. 

Intelektuu

aliniai 
1.3. 
2.3.  

1. Įvyko susitikimas su 

rašytoja. Dalyvavo visi 2-

4 klasių mokiniai, susipa-

žino su jos kūryba, pers-

kaitė po kūrinėlį, įsigijo 

naujų knygų. 

Vilma Molytė  

1.1.2.6. Projektas „Knyga 

– mano draugas“, 

skirtas Tarptauti 

nei knygos dienai 

paminėti. 

Virginija 

Lazdauskie

nė, Lina 

Konstanti-

navičienė, 

pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

2–5 

klasių 

mokiniai 

Balandž

io mėn. 

1. Mokiniai kūrybiškai 

pristatys perskaitytas 

knygutes. Parodėlė. 

2. Padėka daugiausiai 

knygų perskaičiusiam 

mokiniui.  

Intelektua

liniai 
1.3, 
2.3. 

1. Visi 5a klasės mokiniai 

pristatė po 10 perskaitytų 

knygų.  

2. Surengta viktorina, per 

skaitytų knygučių paroda. 

Apdovanota Gabrielė Ba 

bonaitė, daugiausiai pers 

kaičiusi mokyklos biblio 

Virginija 

Lazdauskienė, 

Lina 

Konstantinavi 

čienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

tekoje. Renginys aprašy-

tas mokyklos internetinė-

je svetainėje. 

3. Buvo parengtas sten-

das su 1-4 kl. mokinių 

perskaitytų knygų ilius-

tracijom ir aprašymais. 

4. Vyko projektas „Skai-

tau draugams”. 1-4 kl. 

mokiniai vieni kitiems 

skaitė pasirinktas legen-

das, pasakas. 

 

 

 

Rasita 

Vekeriotienė 

1.1.2.7. Integruotas anglų 

kalbos, dailės ir 

muzikos projektas 

„Spring has 

Sprung“. 

Rasa 

Raudienė, 

Kristina 

Vaitkienė, 

Edvardas 

Čepanonis 

5a klasės 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

Renginys, kuriame bus 

pristatyti projekto rezul-

tatai: visi 5a klasės 

moki 

niai raiškiai skaitys, 

iliustruos ir dainuos. 

Intelektua

liniai 
1.1, 
1.3, 
2.3. 

Projekte dalyvavo 100 

proc. 5a kl. mokinių. 

Raiškiai skaitė, iliustravo, 

dainavo. 

Rasa Raudienė, 

Kristina 

Vaitkienė, 

Edvardas 

Čepanonis 

 

1.1.2.8. Projektas „Quotes 

of wisdom“.  

Kristina 

Vaitkienė 

7a klasės 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

1. Visi 7a kl.  mokiniai 

skaitys.  

2. Parengta knygelė-

albumas. 

Intelektua

liniai 
1.1, 
1.3, 
2.3. 

1. Visi 7 a kl. mokiniai 

skaitė 

2. Parengtas iliustruotas 

citatų albumas. 

Kristina 

Vaitkienė 

 

1.1.2.9. Projektas „Myfirst 

English book“, 

knygučių paro-

dėlė. 

Kristina 

Vaitkienė 

1–2 klasių 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

1. Mokiniai  kūrybiškai 

apipavidalins ir pristatys 

savo grupelėje sukurtas 

knygeles. 

Intelektua

liniai  
1.1, 
1.3, 
2.3. 

1-2 kl. mokiniai sukūrė 

kelių dalių  knygelę „My 

first English book”, ją 

pristatė. 

Kristina 

Vaitkienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 
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priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 
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asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.2.10. Projektas „Aš ku-

riu. Abėcėlės 

knygelę“. 

1-ų kl. mo- 

kytojos, Li-

na Konstan-

tinavičienė 

1 klasių 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

1. Sukurtos ne mažiau 

kaip 2 knygelės. 

2. Paroda. 

Intelektua

liniai 
1.1, 
1.3. 
2.3. 

1. 1a ir 1b kl. mokiniai vi 

si kartu sukūrė Abėcėlės 

knygelę,  

2. Knygelė  eksponuota 

II-o aukšto stende. 

Gražina Tama-

šauskienė, 

Nijolė Lobovič, 

Lina Konstan-

tinavičienė 

 

1.1.2.11. 1-ųjų kl.ir PUG 

mokinių supažin-

dimas su bibliote-

ka ir informaciniu 

centru 

Lina Kons-

tantinavičie

nė 

1 klasių 

mokiniai 

Rugsėjo 

mėn. 

Visi 1 kl. mokiniai 

gebės  naudotis 

biblioteka. 

Intelektua

liniai 
1.3. 
2.3. 

Su biblioteka ir informa-

ciniu centru susipažino 

99 proc. 1a ir 1b kl. bei 

PUG grupių mokinių. 

Gražina Tama-

šauskienė, Nijo-

lė Lobovič, Lina 

Konstantinaviči

enė, Gerda Vai-

čiūnienė, Aušra 

Parapinavičiūtė, 

Aušra Reižytė, 

Rasita Vekerio-

tienė, Indrė 

Novickė 

 

1.1.2.12. Rusų kalbos pa-

moka „Puškino 

pasakų paslaptis“ 

muziejuje. 

Žana Lia-

chomskaja 

8 klasės 

mokiniai 

Spalio 

mėn. 

95 proc. mokinių daly-

vaus edukacinėje pamo-

koje muziejuje, atliks po 

kūrybinę užduotį. 

Tėvų 

parama 
1.1, 
1.3. 
2.3 

100 proc. mokinių aplankė 

muziejų ir dalyvavo edu-

kacinėje pamokoje ,,Puš-

kino pasakų paslaptis”. 

Žana 

Liachomskaja 

 

1.1.2.13. Užsienio kalbų 

skaitovų konkur-

sas „Žiemos 

stebuklai“.  

Žana Lia-

chomskaja,  

Rasa 

Raudienė 

4–7 klasių 

mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 

1. Išmoks mintinai ir me 

niškai deklamuos 15 mo 

kinių. 

 2. Geriausiai pasirodęs 

mokinys dalyvaus mieto 

olimpiadoje. 

Intelektua

liniai 
1.1, 
1.3, 
2.3. 

Išmoko eilėraščius ir ru-

sų, anglų, vokiečių kalbo-

mis meniškai deklamavo 

5-8 klasių mokiniai. 

7a kl. mokinė Nėja 

Kriauklytė užėmė III -ią 

vietą Vilniaus m. 

Žana 

Liachomskaja 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.2.14. Literatūriniai skai 

tymai „Švenčių 

belaukiant…“. 

Virginija 

Lazdauskie

nė 

5–10 kl.  

mokiniai 

Gruodži

o mėn. 

 Visi 5–8 klasių 

mokiniai viešai 

meniškai perskai-tys 

pasirinktą šventinį 

tekstą. 

Intelektua

liniai 
1.1, 
1.3, 
2.3. 

Visi 5-8 kl. mokiniai vie-

šai meniškai skaitė, pade 

klamavo, suvaidino pasi-

rinktą šventinį tekstą. 

Virginija 

Lazdauskienė 

 

1.1.2.15. Teminės knygų 

parodos: 

 „Įžymioji Mažo-

sios Lietuvos duk-

ra“, skirta  I. Simo 

naitytės mtams pa 

minėti. 

2. V. Račicko kūri 

nių paroda, skirta 

65-ajam rašytojo 

jubliejui paminėti. 

3. „Lietuvių tauto 

sakos lobiai“. 

4. „Marija Peč-

kauskaitė-Šatrijos 

Ragana“. 

5. „Romantiškasis 

Aukštaitijos dai-

nius“, skirta  A. 

Žukausko-Vienuo 

lio 135-ioms gimi 

mo metinėms pa 

minėti.  

Lina 

Konstantina

vičienė 

Mokyklos 

bendruo 

menė 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

50 proc. bendruomenės 

narių perskaitys po 1 

kiekvieno minimo rašy-

tojo kūrinį. 

Intelektua

liniai 
1.3. 
2.3. 

Bibliotekoje ir informaci-

niame centre parengtos 

61 teminė paroda. 30 

proc. mokinių knygas 

skaitymui rinkosi iš 

parodų.  

Lina 

Konstantinavi 

čienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

6. Paroda „Tos Že 

mės vardas – Lie 

tuva“, skirta Oska 

ro Milašiaus 140-

osioms gimimo 

metinėms. 

7. „Dainavos ša-

lies dainius“, skir-

ta V. Krėvės-Mic-

kevičiaus 135-

osioms gimimo 

metinėms. 

8. „Dainavęs Lie-

tuvai“, skirta Mai-

ronio 155-osioms 

gimimo metinėms 

9. ,,Mažiesiems”, 

,,Pradinukui”, 

„Paaugliui“ ir kt. 

1.1.2.16. Mokyti taisyklin-

gai skaityti ir rašy 

ti per įvairių mo 

komųjų dalykų 

pamokas, užsiė-

mimus 

Mokytojai, 

specialistai 

5–10 kl.  

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. Sukurtos tikslinės edu 

kacinės erdvės, aplinkos 

mokomuosiuose kabine 

tuose.  

2. 90–95 proc. mokinių 

užduočių sąsiuviniuose 

20 proc. pagerės lietuvių 

kalbos gramatika.  

Intelektua

liniai 
1.3. 1. 5a, 7a, 8a kl. mokiniai 

per mokslo metus perskai 

tė ir atsiskaitė po 10 kny 

gučių.  

2. Sukurtas 5a kl. moki 

nių stendas „Knygučių 

medis”. 

3. Mokomuosiuose kabi-

netuose įrengti stendai, 

Virginija 

Lazdauskienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

padedantys taisyklingai 

kirčiuoti. 

1.1.2.17. Kalbų metodinės 

grupės integruotas 

konkursas 

,,ALIAS” 

Žana 

Liachomska

ja,  

Virginija 

Lazdauskie 

nė,  

Rasa 

Raudienė, 

Kristina 

Vaitkienė 

6-10 

klasių 

mokiniai 

Balandžio 

4 d. 

1. Komandinis žaidi-

mas, kuriame mokiniai 

panaudos lietuvių, anglų 

ir rusų kalbos žinias. 

2. Dalyvaus 25-30  proc. 

mokinių.  

3. Viena komanda lai-

mės. Mokiniai bus 

apdovanoti. 

Intelektua

liniai 
1.3, 
2.3. 

1. Konkurse dalyvavo 6-

10 kl. 26 mokiniai  

2. Laimėjo mišri įvairių 

klasių komanda, ji  buvo 

apdovanota.  

Žana 

Liachomskaja, 

Virginija 

Lazdauskienė, 

Rasa Raudienė, 

Kristina 

Vaitkienė 

Papildoma 

veikla - 

neplanuota 

1.1.2.18. Kalbų dailiojo raš 

to konkursas ,,Le- 

genda apie Vil-

nių”, skirta Euro- 

pos dienai pami 

nėti. 

Žana Lia-

chomskaja, 

Virginija 

Lazdauskie

nė, Rasa 

Raudienė, 

Edvinas 

Šimulynas 

5-6 klasių 

mokiniai 

Gegužės  

8 d. 

1. Mokiniai dailiai per-

rašys tekstą, lavins skai-

tymo įgūdžius. 

2. Dalyvaus 95 proc. mo 

kinių. 

3. Darbų paroda. 

Intelektua

liniai 
1.3 
2.3. 

1. Konkurse dalyvavo 95 

proc. mokinių.  Atrinkti 

geriausi 10 darbų,  

2. Surengta darbų  paroda 

TOP 10. Mokiniai buvo 

apdovanoti. 

Žana  

Liachomskaja, 

Virginija 

Lazdauskienė, 

Rasa Raudienė, 

Edvinas 

Šimulynas 

 

1.1.2.19. Akcija ,,Knygų 

Kalėdos”  

Lina 

Konstantina

vičienė 

Mokyklos 

bendruo-

menė 

Gruodžio 

mėn. 

Mokyklos bibliotekos 

fondas bus papildytas 

naujomis knygomis. 

300 Eurų 1.3. 
2.3 

Bibliotekos fondas papil-

dytas 77 naujomis knygo-

mis. 

Lina Kons-

tantinavičienė 

Papildoma 

veikla - 

neplanuota 



                                                                                                                                    
 

   29 

                                                                                                            

Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

 

1.3. Kurti saugią aplinką, vykdant prevencines programas, projektinę veiklą 

 

1.1.3.1. Tarptautinės anks 

tyvosios prevenci 

jos programa 

„Obuolio 

draugai“.  

Vilma 

Molytė, 

psichologas 

 

2 b klasės 

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn.  

1. Vasario ir lapkričio 

mėnesiais bus atliktas ty 

rimas, kurio rezultatus 

pristatys Mokytojų  ta-

rybos posėdyje, 2b kl.  

tėvų susirinkime. 

2. 20 proc. pagerės mo 

kinių socialiniai įgū-

džiai. 

3. Pagerės mokinių tar-

pusavio santykiai. 

4. Mokiniai žinos, kur 

kreiptis atsiradus įvai-

rioms probleminėms 

situacijoms. 

Intelektua

liniai 
1.1.  Prevencinė programa 

vykdyta 2 b klasėje. 

Vilma Molytė  

1.1.3.2. Įvairių smurto for 

mų prevencinė 

programa 6–10 m 

vaikams 

Programą parengė 

VšĮ „Paramos 

vaikams centras“. 

Mokyklos 

tarybos 

narė Giedrė 

Kisielė. 

PUG,  

1–4 kl. 

mokiniai 

Sausio–

vasario 

mėn. 

1. 6–10 metų vaikams 

bus pravestos dvi pamo-

kos-užsiėmimai.  

2. Mažės smurto ir pa-

tyčių, augs vaikų emo-

cinis intelektas, socia-

linės ir bendravimo 

kompetencijos. 

Intelektua

liniai 
2.1., 
2.3., 
3.2. 

Mokyklos tarybos narė 

Giedrė Kisielė pravedė pa 

moką užsiėmimą 6-8 kl. 

mokiniams apie prevenci-

nes programas „Mentory-

stė”, „Profesinė mentorys 

tė”. Supažindino su pro-

gramų tikslais, patirtimi, 

įžvalgomis. 

Giedrė Kisielė, 

Vilma 

Martinkėnienė 

 

1.1.3.3. Programa „Antras 

Žingsnis“. 

Mokyklos 

taryba, 

1–4 kl.  

mokiniai 

Sausio–

gegužės 

1. Socialinių, emocinių 

įgūdžių, patyčių 

Intelektua

liniai 
2.1., 
2.2., 

Programa „Antras Žing-

snis“ neįvyko dėl organi-

Jolanta Pliopaitė Mokymai 

vyks 2018 m 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

 Jolanta 

Pliopaitė 

mėn. tyrimai. Rezultatai pri-

statyti klasių tėvų susi-

rinkimuose, mokyto-

jams. 

2. Ugdys socialinius įgū 

džius. Išmoks įsitraukti 

į saugios bei pagarbios 

mokyklinės aplinkos kū 

rimą.  

3. 10 proc sumažės pa-

tyčios tarp mokinių. 

2.3., 
3.2. 

zatorių mokymų laiko nu-

kėlimo į 2018 m. birželio 

- rugpjūčio mėn.  

 

1.1.3.4. „Savaitė be paty-

čių“ mokykloje. 

Aistė 

Zalubaitė, 

Jolanta 

Pliopaitė 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

1. 95 proc. mokyklos 

mokinių dalyvaus rengi-

niuose.  

2. Vyks įvairūs preven-

ciniai aktyvūs renginiai. 

Intelektua

liniai 
2.2., 
2.4. 

1. 95 proc. mokyklos mo-

kinių dalyvavo renginiuo 

se.  

2. Stendas II a. foje 

„Gerų žodžių medis”.  

3. Aštuoni 10a klasės mo-

kiniai dalyvavo akcijoje  

„Paspausk draugui ranką” 

4. 1-8 ir 10 klasių moki-

niai nupiešė po plakatą 

„Formulė, iš ko susideda 

draugiška X klasė”.  

5. 5-6 klasių, 7-10 klasių 

mokiniai žiūrėjo filmukus 

prieš patyčias.  

6. PUG, 1-8 ir 10 klasių 

mokiniai dalyvavo pu-

čiant draugystės burbulus 

Aistė Zalubaitė, 

Jolanta Pliopaitė 

 



                                                                                                                                    
 

   31 

                                                                                                            

Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

mokyklos kieme.  

7. Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 

1.1.3.5. Projektas „Žaliojo 

sodo kiemas“. 

 

 

Vilma Mar-

tinkėnienė,  

PUG 

pedagogės 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Balandžio

spalio 

mėn. 

Sukurtas mini sodas – 

žalioji edukacinė 

aplinka. 

Intelektua

liniai 
1.1., 
3.2. 

II aukšto foje kovo-balan-

džio mėnesiais sukurta ža 

lioji lysvė „Saulėgrąža”. 

PUG, 5 kl.  mokiniai dai-

gino, augino ir stebėjo 

saulėgrąžų sėklų dygimą-

augimą. Stebėjimai panau 

doti projektui „Augu 

sveikas” 

Vilma 

Martinkėnienė, 

PUG pedagogės 

 

1.1.3.6. Alkoholio ir svai-

giųjų medžiagų 

prevencijos rengi-

nys „Būk nepri-

klausomas“ 

Aistė 

Zalubaitė, 

Jolanta 

Pliopaitė 

5–10 kl. 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

1. 95 proc. 5-10 klasių 

mokinių dalyvaus rengi-

nyje.  

2. Mokiniai sukurs 

plakatą. 

Intelektua

liniai 
2.2. 1. 5-8 ir 10 kl.  mokiniai 

nupiešė po plakatą, 

2. Vyko 5-7, 8 ir 10 kl. 

mokinių susitikimai su vi 

suomenės sveikatos spe 

cialiste.  

3. Straipsnis mokyklos 

tinklapyje. 

Aistė Zalubaitė, 

Jolanta Pliopaitė 

 

1.1.3.7. Nerimo ir streso 

įveikimo tyrimas. 

Aistė 

Zalubaitė 

1-4 ir  

5-10 kl. 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

1. 95 proc. mokyklos 

mokinių dalyvaus tyri-

me.  

2. Tyrimas bus pristaty-

tas tėvams, mokiniams, 

mokytojams. 

Intelektua

liniai 
2.2 1. Veikla neįvyko.  

 

 

Aistė Zalubaitė  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.3.8. Pasaulinė nerūky-

mo diena –„Pu-

čiu ne dūmus, o 

muilo burbulus“. 

Jolanta Plio 

paitė, Aistė 

Zalubaitė, 

klasių vado 

vai, visuo-

menės svei 

katos prie-

žiūros spe-

cialistė 

8–10 kl.  

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

Prevencinis renginys, 

mokiniai pūs muilo 

burbulus. 

Intelektua

liniai 
2.2 8-10 kl.  mokiniai piešė 

burbulus, vaizduodami  

asmenines priežastis 

nerūkyti. 

Jolanta 

Pliopaitė,  

Aistė Zalubaitė, 

klasių vadovai 

 

1.1.3.9. Saugios atostogos. 

 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Gegužės

birželio  

mėn. 

Stendas II a. foje,  pokal 

biai  su mokiniais prieš 

vasaros atostogas apie 

pavojus (plaukiojimas, 

bičių įkandimas, uogų ir 

grybų rinkimas, dviračių 

ir riedučių sportas) vasa-

ros atostogų metu. 

Intelektua

liniai 
2.1. Veikla įvyko. Sveikatos prie-

žiūros specia-

listė  

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

nėra moky-

klos dar-

buotojas 

1.1.3.10. Žmogaus saugos 

projektas 

„Ekstremalios 

situacijos“. 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

7a kl. 

mokiniai 

Rugsėjo 

lapkričio 

mėn. 

1. 7a kl.  mokiniai pa-

rengs evakuacinius 

planus. 

 2. Projektą pristatys, 

eksponuodami darbus. 

Intelektua

liniai 
1.1. 1. 7a kl.  mokiniai paren-

gė darbus.  

2. Projekto darbų ekspo-

zicija pristatyta II aukšto 

foje. 

Vilma 

Martinkėnienė 

 

1.1.3.11. Žmogaus saugos 

projektas „Kelio 

ženklai“, 

„Saugaus eismo 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

5a klasės 

mokiniai 

Spalio–

lapkričio 

mėn. 

1. 5a kl. mokiniai paren-

gs darbus ir juos ekspo-

nuos II aukšto fojė.  

Intelektua

liniai 
1.1.  1. Žmogaus saugos pro-

jekto „Kelio ženklai” ir 

„Saugaus eismo taisyk-

lės” ekspozicija vyko II 

Vilma 

Martinkėnienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

taisyklės“. aukšto foje.  

1.1.3.12. Edukacinių 

erdvių įvairovės 

kūrimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Mokyklos 

bendruo-

menė 

Sausio–

gruodži

o mėn. 

Įkurtos naujos edukaci-

nės, kūrybinės erdvės. 

Intelektua

liniai, 

spec. 

lėšos, 

parama 

1.1., 
2.1., 
2.2., 
3.2. 

Veikla nevykdyta Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Mokykloje 

vykstant re-

novacijai edu 

kacinės erd-

vės nebuvo 

kuriamos 

1.1.3.13. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Ramutė 

Pilauskaitė,  

Nerija Mos 

kalionienė, 

Vilma Mar 

tinkėnienė 

Mokytojai, 

specialistai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. Savišvieta. 

2. Seminaro mokykloje 

organizavimas. 

3. Patirties dalijimasis 

metodinėse grupėse, 

ste-bint pamokas. 

Intelektua

liniai,  

MK lėšos 

2.1. 1. Mokytojai savarankiš-

kai kėlė kvalifikaciją. 

2. Už mokyklos ribų daly 

vauta 37 kartus. 

3. Mokykloje vyko 4 se- 

minarai. 

Ramutė 

Pilauskaitė,  

Nerija Moska-

lionienė, Vilma 

Martinkėnienė 

 

1.1.3.14. Asociacijos 

„Mentor Lietuva“  

Profesinės 

mentorystės 

programa. 

Mokyklos 

Tarybos 

narė Giedrė 

Kisielė, 

Vilma Mar 

tinkėnienė 

8a kl. 

mokiniai 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Lapkričio

gruodžio. 

1. 8 mokiniai susipažins 

su verslo kompanijos 

„Ther-metisher Scien-

tific“ struktūra, darbo 

etika, su darbu biolabo-

ratorijose.   

 2. Mokiniai turės gali-

mybę „šešėliuoti“ darbo 

vietose verslo kompa-

nijoje. 

Intelektua

liniai 
2.1. 
3.2. 

1. 8 mokiniai apžiūrėjo 

naujai įrengtas laboratori-

jas skirtas „Dyna-beads“ 

magnetinių dalelių, naudo 

jamų imunoterapijos tyri 

mams, gamybai. 

Susipažino su įmonėje ga 

minamais produktais ir pa 

slaugomis, profesijomis 

Vykdė bendras veiklas su 

priskirtais mentoriais. 

Vilma 

Martinkėnienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.3.15. Vilniaus miesto 

švietimo įstaigų 

bendruomenių 

ekologinis švieti-

mo projektas   

„Aš noriu būti 

sveikas” 

 

 

 

Vilma Mar-

tinkėnienė, 

 Gerda Vai 

čiūnienė, 

Aušra Para-

pinavičiūtė, 

Aušra 

Reižytė 

PUG 

vaikai 

Balandžio 

mėn. 

Mokiniai ugdysis atsa-

kingą požiūrį į sveikatą. 

Intelektua

liniai 
2.1. 
2.2 

1. Vilniaus miesto švieti-

mo įstaigų bendruomenių 

ekologiniame švietimo 

projekte „AŠ NORIU BŪTI 

SVEIKAS“ dalyvavo dar-

želiai -lopšeliai: „Mažy-

lis”, „Pagrandukas”, 

„Žemyna”.      

2. Projekto metu buvo to-

bulinamos priešmokykli-

nio ugdymo ugdytinių pa-

žinimo ir gamtamokslinės 

kompetencijos. Gegužės 

25 d. vyko baigiamasis 

renginys. 

Vilma 

Martinkėnienė, 

Aušra 

Parapinavičiūtė, 

Aušra Reižytė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 

1.1.3.16. Tarptautinis švieti 

mo įstaigų bend 

ruomenių ekologi 

nio-socialinio 

švietimo projek-

tas ,,SAULĖTO 

ORANŽINIO TRAU 
KINIO KELIONĖ “ 

Vilma Mar-

tinkėnienė, 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojos  

2 klasių 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

lapkričio 

1. Efektyvės pedagogų 

ir šeimos partnerystė,  

bendradarbiavimas 

organizuojant  bendras 

veiklas. 

2. Bendradarbiavimas 

su švietimo įstaigom. 

Intelektua

liniai 
2.1. 
2.3 
3.2 

1. Užauginti moliūgai, su 

kurta „Linksmuko” nuo-

trauka,  

2. Suorganizuota „Oran-

žinė diena”, kurioje daly-

vavo 1-4 klasių mokiniai. 

Vilma 

Martinkėnienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 

1.1.3.17. Ekologinė akcija 

„DAROM“ 

Sandra Jaz-

dauskaitė 

2a kl. 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

Dalyvaujant visuoti-

nėje šiukšlių rinkimo 

akcijoje, bus ugdomas 

pilietiškumas. 

Intelektua

liniai 
2.1. 
2.2 

Veikla įvyko. Sandra 

Jazdauskaitė 

 

1.1.3.18. Patyčių paplitimo 

klasėje, mokyklo-

je tyrimas. 

Aistė 

Zalubaitė 

1-8 kl. 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

Bus atliktas tyrimas 

apie patyčių išplitimą 

klasėse bei mokykloje. 

Intelektua

liniai 
2.2., 
2.4. 

Tyrimo analizė pristatyta 

Mokytojų tarybos posė-

dyje. 

Aistė Zalubaitė Papildoma 

veikla-

neplanuota 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.3.19. Programa 

„Neagresija”. 

Aistė Zalu-

baitė, Jolan 

ta Pliopai 

tė, Kristina 

Vaitkienė 

7a kl. 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

Bus pravesti užsiėmi-

mai su klasės mokiniais 

siekiant sutelkti moki-

nius pozityviam ben-

dravimui. 

Intelektua

liniai 
2.2., 
2.4. 

Dalyvavo 70 proc. 7a kl. 

mokinių ir apie projektą 

atsiliepė labai teigiamai, 

mokiniai veikla patenkin-

ti. 

Aistė Zalubaitė, 

Jolanta 

Pliopaitė, 

Kristina 

Vaitkienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 

1.1.3.20. Išvyka/akcija į gy 

vūnų prieglaudą 

„Tautmilė“ 

Jolanta 

Tamulienė 

6a, 7a kl. 

mokiniai 

Rugsėjo 

26 d. 

Bus surinktos lėšos 

gyvūnų prieglaudai 

Intelektua

liniai, tė-

vų lėšos 

2.1 
2.3. 

1. Surinktos lėšos ir mai-

stas pristatytas į gyvūnų 

prieglaudą. 

Jolanta 

Tamulienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 

1.1.3.21. Tarptautinės tole-

rancijos dienos 

paminėjimas. 

Vaida  

Kuzmickaitė

Inga 

Prakapavi 

čiūtė, Aistė 

Zalubaitė, 

Jolanta 

Pliopaitė 

PUG, 

 1-8 kl. 

mokiniai 

Lapkričio 

13-16 d. 

1. Bus paruoštas 

stendas.  

Intelektua

liniai 
1.1 1. Vyko klasių  valandė-

lės PUG, 1-4 kl. „Visi pa-

našūs, visi skirtingi“, 

 5-8 kl. „Tolerancija, kas 

tai?“ 

2. Paruošti stendai  „Tar-

ptautinė tolerancijos die-

na“, „Mes už tolerantišką 

pasaulį“. 

3. Draugiškiausio, tole-

rantiškiausio mokinio ir 

mokytojo rinkimai. 

4. Paroda „Tolerancijos 

knyga“. 

5. Renginys „Metų kara-

liaus Mindaugo mokyk-

los tolerancijos žmogus” 

Vaida 

Kuzmickaitė, 

Inga 

Prakapavičiūtė, 

Aistė Zalubaitė, 

Jolanta Pliopaitė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 

1.1.3.22. „Yes”  ir „ART 

Excel” programų 

vaikams pristaty-

mas, užsiėmimai 

Vilma 

Martinkė 

nienė 

1-4, 8 

klasių 

mokiniai 

Lapkričio 

mėn. 

Mokiniams bus suteikta 

teorinių ir praktinių įgū-

džių, padedančių valdy-

ti kasdieninius stresus, 

nepasimesti kebliose si-

Intelektua

liniai 
2.1, 
2.3. 

Mokiniai sužinojo, kaip 

elgtis su neigiamomis 

mintimis ir emocijomis, 

mokėsi praktinių būdų, 

leidžiančių per trumpą lai 

Vilma 

Martinkėnienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

tuacijose ir konfliktuo-

se, šalinti psichinę įtam-

pą ir fizinį nuovargį. 

ką atstatyti fizinę ir emo 

cinę pusiausvyrą. 

1.1.3.23. VŠĮ Karoliniškių 

poliklinikos Jauni 

mo centro specia 

listų konsultaci 

jos. Temos:  

1. Lytinis brendi-

mas 

2..Reprodukcinė 

sveikata.  

3. Lytiškai plin-

tančios infekcijos 

4. Kontracepcijos, 

neplanuotas 

nėštumas  

5. Psichinė svei-

kata 

6. Sveikos gyven-

senos įpročių ug-

dymas.  

Vilma 

Martinkė 

nienė 

Medicinos 

specialistai 

8a kl. 

mokiniai 

Spalio  

2, 8 d. 

Lapkričio 

8 d. 

Paskaitos, individualios 

konsultacijos, kuriose 

dalyvaus 30 proc. 

mokinių. 

Intelektua

liniai 
 1. Visuomenės sveikatos 

specialistė Toma Martin-

kutė 8a klasės mokiniams 

pristatė Jaunimo sveika-

tos centro veiklas. 

Mokyklos mokiniai akty-

viai dalyvavo paskaitoje, 

domėjosi kokiomis temo-

mis galima būtų pasikon-

sultuoti, kaip užsiregis-

truoti į konsultacijas. 

2. Individualiose konsul-

tacijose dalyvavo 44 

proc. mokinių. 

                    

Vilma 

Martinkėnienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 

 

1.4. Stiprinti bendruomenės pilietinį ugdymą. 

 

1.1.4.1. Iniciatyva 

„Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

Laisvės gynėjų 

Nerija Mos-

kalionienė, 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

PUG,  

1–10 kl. 

moiniai 

Sausio  

13 d. 

Atminimo pamokos, 

renginys, pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“, paroda 

Intelektua

liniai 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

1. Sausio 13-ąją PUG, 1-

8, 10 kl. mokiniams Atmi 

nimo pamokos. Vyko pi 

lietinė akcija „Atmintis 

Vilma Martin-

kėnienė, Nerija 

Moskalionienė 

Lina Konstanti 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

diena. bibliotekoje.  2.4. gyva, nes liudija”. 

2. Stendas „Laisvės gynė-

jų diena“, skirtas Sausio 

13-ajai paminėti. 

3. 5-8, 10 kl. mokiniai da 

lyvavo akcijoje ,,Neuž-

mirštuolių pieva”. PUG 

ugdytiniai mokyklos kie-

me iš Algirdo gatvės pu-

sės sukūrė neužmirštuolių 

pievą iš pačių pagamintų 

gėlių. 

navičienė, Kris 

tina Vaitkienė 

Klasių 

auklėtojai 

1.1.4.2. Parodos: 

1. „Ar pameni 

Laisvės kainą?“, 

skirta Laisvės gy-

nėjų dienai pami-

nėti. 

2. „Šaukiu aš tau-

tą“, skirta B. Bra-

zdžionio 110-o-

sioms gimimo 

metinėms. 

3. „Lietuvos prie-

zidentai“, skirta 

Vasario 16 d. – 

Lietuvos valsty-

bės atkūrimo die-

Lina 

Konstantina

vičienė 

Mokyklos 

bendruo-

menė 

Sausio–

kovo, 

spalio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus ugdomas mokyklos 

bendruomenės pilietiš-

kumas. 

Intelektua

liniai 
2.2. 
 

Bibliotekoje ir informaci-

niame centre surengtos 6 

pilietiškumą ugdančios 

parodos. Jas aplankė 60 

proc. mokyklos mokinių 

ir mokytojų. 

Lina Konstan-

tinavičienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

nai paminėti. 

4. „Kalnai ant kal-

nų ...“, skirta Pi-

liakalnių metams 

paminėti. 

5. Mokinių darbų 

paroda „Aš piešiu 

Lietuvą“, skirta 

Nepriklausomy-

bės atkūrimo die-

nai paminėti. 

6. „Lietuvos val-

dovai“, skirta ka-

raliaus Mindaugo 

vardo dienai. 

 

 

 

1.1.4.3. Neformaliojo švie 

timo dramos būre 

lio spektaklis l/d 

vaikams. 

Vilma Mar-

tinkėnienė, 

Edvinas 

Šimulynas 

Ikimokyk-

linių įstai-

gų auklė-

tiniai 

Vasario 

balandžio 

mėn. 

1. Bus parodyti du spek-

takliai Naujamiesčio 

mikrorajono lopšelių-

darželių vaikams. 

Intelektua

liniai 
2.1. 
2.4. 

Neįvyko dėl renovacijos 

darbų 

Edvinas 

Šimulynas 

Neįvyko dėl 

mokyklos 

renovacijos 

darbų.  

1.1.4.4. Projektas 

„Antrinių žaliavų 

panaudojimas“. 

 

 

 

Vilma Mar-

tinkėnienė, 

 Irmantas 

Adomaitis,  

Jūratė Tau-

čiuvienė   

 

Mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

Vasario

gegužės 

mėn. 

1. 80 proc. mokyklos 

bendruomenės narių 

rūšiuos atliekas.  

2. Lapkričio mėn. 

renginys. 

Intelektua

liniai 
2.2. 
3.2 

1. Atliekų mažinimui ir 

prevencijai skirta savaitė. 

Tema - Pakartotinis daik-

tų panaudojimas.  

1. Nereikalingų daiktų 

(knygų, žaislų) mainų ak-

cija.  

2. Daugkartinio naudoji-

Vilma Martin-

kėnienė, Irman-

tas Adomaitis, 

Jūratė Taučiu-

vienė, Jolanta 

Tamulienė  

PUG ir pradinių 

klasių moky-

Renginys 

nukeltas į 

2018 m. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

mo maišelių gaminimo 

kūrybinės dirbtuvės.  

3. Stendinių pranešimų 

atliekų mažinimo ir jų 

antrinio panaudojimo 

temomis 

tojos. 

1.1.4.5. Lietuvos valsty-

bės atkūrimo die-

na – Vasario 16-

oji 

Vilma Mar-

tinkėnienė,   

klasių auk-

lėtojai 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Vasario  

15 d. 

1. Bus ugdomas moki-

nių pilietiškumas.  

2. Renginiai, skirti Vasa 

rio 16-ajai paminėti 

Intelektua

liniai 
2.2. 1.Mokinių darbų aplikaci-

ja „Mano Lietuva”, sten-

das II a. 

2. Vėliavėlių gamyba, eks 

pozicija mokyklos kieme 

iš Mindaugo g.  pusės. 

3. Lietuvos vėliavos deko 

racija iš mokinių pagamin 

tų vėliavėlių. 

4.  Žaidimai „Lietuvos tra 

dicijos žaidimuose”. 

5. Dainuojamosios poezi-

jos pertraukos. 

6. Šaškių turnyre, skirta-

me Valstybės atkūrimo 

dienai, dalyvavo 4 moki-

niai. 

Vilma 

Martinkėnienė 

Kristina 

Vaitkienė 

PUG, klasių 

auklėtojos 

Ieva Jasponytė  

Edvardas 

Čepanonis 

Juozas 

Vyšniauskas 

 

1.1.4.6. Lietuvos Nepri-

klausomybės at-

kūrimo dienos 

minėjimas 

Nerija Mo-

skalionie-

nė, Vilma 

Martinkė- 

nienė 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

1. Pilietinė akcija. 

2. Bus ugdomas 

mokinių pilietiškumas.  

 

Intelektua

liniai 
2.3, 
2.4. 

1. Mokinių piešinių 

paroda. 

2. Koncertas „Tau, 

Lietuva“. 

 

Vilma  

Martinkėnienė, 

Kristina 

Vaitkienė,  

Aušra 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

Parapinavičiūtė, 

Aušra Reižytė 

1.1.4.7. Akcija „Rašau 

Lietuvos vardą“, 

skirta Kovo 11-

ajai paminėti.  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

1–4 kl.   

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

1. Ugdomas mokinių pi-

lietiškumas, pagarba 

Lietuvai 

2. Surengta mokinių 

darbų paroda.  

Intelektua

liniai 
2.2.  1. Parengtas stendas su 

mokinių darbais.  

Rasita 

Vekeriotienė 

 

1.1.4.8. Klasių chorų pasi-

rodymai 

„Dainuoju 

Lietuvai“.  

Edvardas 

Čepanonis 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

PUG, 1–10 kl. mokiniai 

dalyvaus mokyklos 

pasirodyme 

Intelektua

liniai 
2.3. 
2.4. 

Visi mokiniai dalyvavo 

pasirodymuose. 

Patenkino saviraiškos 

poreikį. 

Edvardas 

Čepanonis 

 

1.1.4.9. Projektas „Vilnius 

– daugiakultūris 

miestas“ 

Loreta Vyš-

niauskienė,  

Egidijus 

Šarmavičius, 

Kristina 

Vaitkienė 

8a kl. 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

Projekto darbų paroda 

mokykloje. 

Intelektua

liniai 
2.2. Projekte dalyvavo 100 

proc. 8a kl. mokinių. 

Loreta Vyšniau-

skienė, Egidijus 

Šarmavičius, 

Kristina 

Vaitkienė 

 

 

1.1.4.10. Kalbų dailyraščio 

konkursas, skirtas 

Europos dienai.  

Kalbų me-

todinės gru-

pės nariai 

 

5-6 kl. 

mokiniai 

 

Gegužės 

mėn. 

Konkurse dalyvaus visi 

5-6 klasių mokiniai.  

Geriausių darbų paro-

dėlė. Apdovanoti moki-

niai. 

 

5 eurai 2.1 
2.2 

Lietuvių, anglų, rusų, vo-

kiečių kalbų dailyraščio 

konkurse „Legenda apie 

Vilnių” dalyvavo 100 

proc. mokinių. Surengta 

geriausių darbelių parodė 

lė, jų autoriai apdovanoti. 

Virginija 

Lazdauskienė 

Žana 

Liachomskaja 

 

 

1.1.4.11. Gedulo ir vilties Loreta Vyš- 8a, 10a kl. Birželio Renginyje dalyvaus 10 Intelektua 2.1., Mokiniai dalyvaudami Loreta  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

dienos minėjimas.  niauskienė mokiniai mėn. mokinių.  liniai 2.2. renginyje labiau išgyveno 

tremties emocijas ir tapo 

pilietiškesniais. Dalyvavo 

10 8a kl.  mokinių. 

Vyšniauskienė 

1.1.4.12. Lietuvos žydų 

genocido dienos 

minėjimas. 

Loreta Vyš-

niauskienė  

9 kl. 

mokiniai 

Rugsėjo 

mėn. 

Renginyje dalyvaus visi 

9 kl. mokiniai.  

Intelektua

liniai 
2.1., 
2.2. 

Renginyje dalyvavo 24 

8a  klasės ir būrelio 

,Meridianas” mokiniai. 

Loreta  

Vyšniauskienė, 

Lina Konstan-

tinavičienė 

 

1.1.4.13. Europos kalbų 

dienos minėjimas. 

Žana Lia-

chomskaja, 

Virginija 

Lazdauskie

nė 

5 - 8 kl. 

mokiniai 

Rugsėjo 

mėn. 

Viktorina, darbų paroda. Intelektua

liniai 
2.3 Viktorina „Ką žinai apie 

Lietuvą?’ 5 - 6 klasių mo-

kiniams. 

5 - 8 klasių mokinių dar-

bų  „Lietuva - mano gim-

tinė” įvairiomis kalbomis 

(lietuvių, rusų, anglų, vo-

kiečių) paroda. 

Žana Liachoms-

kaja, Virginija 

Lazdauskienė, 

Rasa Raudienė, 

Kristina Rimku-

tė, Edvinas 

Šimulynas 

 

1.1.4.14. Konstitucijos die-

nos paminėjimas. 

 

 

 

 

 

 

1–4 kl. mokinių 

kūrybinis darbas 

 

Nerija Mos-

kalionienė, 

Loreta Vyš-

niauskienė, 

Lina 

Konstantina

vičienė 

 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojos  

5–10 kl. 

mokiniai 

 

 

 

 

 

 

1–4 kl. 

mokiniai 

 

Rugsėjo

–spalio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konstitucijos egzami-

ne dalyvaus 10 proc. 

mokyklos mokinių.  

2. Vienas mokinys pa-

teks į II etapą. 

 

 

 

1–4 kl. mokinių kūrybi-

nis darbas. 

 

Intelektua

liniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1., 
2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Konstitucijos egzamine 

dalyvavo 32 proc. (17-a 

5-7-ų ir  8-ų kl.) mokinių. 

Geriausias rezultatas - 21 

taškas iš 30. Į II etapą 

nepateko. 

 

 

Klasėse vyko pokalbis 

apie  Konstituciją. Visi  

1-4 klasių mokiniai piešė 

Lina Konstanti-

navičienė,  

Loreta 

Vyšniauskienė 

 

 

 

 

Rasita 

Vekeriotienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

piešinius tema „Konstitu-

cija, tavo gimtadienį šven 

čiu”. Iš kiekvienos klasės 

atrinkta po  3 gražiausius 

darbus, nuskenuota ir iš-

siųsta organizatoriams.  

1.1.4.15. Visuotinė akcija 

 “O kaip 

vokiškai?” 

Edvinas 

Šimulynas 

Žana Lia-

chomskaja 

5-8 kl. 

mokiniai 

Spalio 

mėn. 

1. Mokiniai sužinos, ko-

dėl reikėtų  mokytis vo-

kiečių kalbos, ves vikto-

riną. 

Intelektua

liniai 

 

 

 

 

2.3 1. Paruošti stendai kori-

doriuose,  

2. Viktorina „Ką žinai 

apie vokiškai kalbančias 

šalis?”.  

3. Stendas, kodėl reikėtų 

mokytis vokiečių kalbos. 

Edvinas 

Šimulynas,  

Žana 

Liachomskaja 

 

1.1.4.16. Išsipildymo akci-

jos įkvėpta 

„Pyragų diena“ 

Jolanta 

Tamulienė 

PUG, 

1- 8 kl. 

mokiniai, 

mokytojai 

Lapkriči

o 6 d. 

1. Mokiniai, mokytojai, 

bei tėvai keps pyragus ir 

surinktos lėšos bus per-

vestos  išsipildymo 

akcijai. 

Intelektua

liniai 

 

 

 

3.2. 1. Mokiniai, mokytojai  ir 

tėvai vaišino savo keptais 

pyragais,  

2. Surinkta 37,46 Eur ir 

pervesta į nurodytą sąsk. 

Vilma 

Martinkėnienė 

Jolanta 

Tamulienė,  

 

1.1.4.17. Mindaugo vardo 

diena – Mokyklos 

diena.  

Vilma Mar-

tinkėnienė,  

Nerija Mos 

kalionienė 

Mokyklos 

bendruom

enė. 

Spalio 

mėn. 

1. Šventinė  mokyklos 

interneto svetainė.    

2. Koncertas-minėjimas. 

3. Išvykos, edukacinės 

pamokos.   

  4. Atvirų durų diena 

muziejuje, skirta kara-

liaus Mindaugo vardo 

Intelektua

liniai 

 

 

 

 

2.4., 
3.2. 

1. Stendas „Karalius Min 

daugas“. 

2. Klasės valandėlės skir-

tos karaliaus Mindaugo 

vardo dienai. 

2. Flashmobas: „Kara-

liaus Mindaugo vardo 

raidės“. 

Ramutė 

Pilauskaitė, 

Vilma 

Martinkėnienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

dienai paminėti.    

5.  Dailyraščio konkur-

sas karaliaus Mindaugo 

vardo dienai paminėti. 

6. Keramikos darbų pa-

roda „Karaliaus Min-

daugo karūna“. 

7. Priešmokyklinio ug-

dymo grupių ugdytinių  

projektas „Pilys ir 

karalius“.  

8. „Mindaugiečio 2017“ 

rinkimai. 

9. Renginys Vilniaus 

miesto mokykloms. 

3. „Mindaugiečio 2017“ 

statulėlės įteikta 7a kl. 

mokinei Deinai Usevi-

čiūtei-Juchevičiūtei) 

4. Dailyraščio konkursas 

karaliaus Mindaugo var-

do dienai paminėti. 

5. Priešmokyklinio ugdy-

mo grupių ugdytinių pro-

jektas „Pilys ir karaliai”.  

6. Mokiniai lankėsi mo-

kyklos muziejuje. 

7. Vyko išvykos/edukaci-

niai užsiėmimai 

 

1.5. Stiprinti tėvų švietimą ir tikslingą bendradarbiavimą su tėvais 

 

1.1.5.1. Tėvų informavi-

mas, tėvų-moki-

nių-dalykų moky-

tojų bendradar-

biavimas. 

Mokytojai, 

vadovai 

Mokinių 

tėvai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. 95 proc. tėvų bus pa-

tenkinti informavimu 

apie vaiko mokymąsi.  

2. Pagerės mokinių as-

meninė pažanga. 

Intelektua

liniai 
3.1.  1. 80 proc. mokinių stebi 

savo pažangą TAMO 
dienyne,  analizuoja 

Vilma 

Martinkėnienė 

 

1.1.5.2. Tėvų švietimas mo 

kinio pažangos ge-

rinimo, prevenci-

jos, mokyklos veik 

los ir kt. aktualio-

mis temomis. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai, 

specialistai 

Mokinių 

tėvai 

Lapkričio 

7 d. 

Spalio 

 3 d. 

Klasių/grupių susirinki-

muose bus skaitomi tė-

vų švietimui skirti pra-

nešimai, kviečiami 

daly-vauti specialistai. 

Tėvų švietime dalyvaus 

Intelektua

liniai 
2.1., 
3.1., 
3.2. 

Mokinių tėvai dalyvavo 

seminaruose: 

1. „Kaip teisingai komu-

nikuoti su skirtingų asme-

nybės tipų mokiniais, tė-

vais, kolegomis bei sukur 

Direktorė 

Ramutė 

Pilauskaitė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

60 proc. tėvų. ti palankius santykius“ 

2. 6 tėvai dalyvavo 2 

seminaruose 

1.1.5.3 Visuotinis tėvų 

susirinkimas. 

 

Mokyklos 

vadovai, 

klasių 

auklėtojai 

Mokinių 

tėvai 

Kai bus 

suremon

tuota ak 

tų salė 

Susirinkime dalyvaus 

60 proc. PUG, 1–10 

klasių mokinių tėvų. 

Intelektua

liniai 
3.1. Neįvyko dėl mokyklos 

renovacijos 

  

1.1.5.4. Klasių tėvų 

susirinkimai 

 

Klasių 

vadovai 

PUG,  

1–10 kl. 

mokinių 

tėvai 

Kovo 9d 

Rugsėjo   

1–2 sav. 

Gruodžio  

1–2 sav.  

Susirinkime dalyvaus 

60 proc. PUG, 1–10 

klasių mokinių tėvų. 

Intelektua

liniai 
3.1. Rugsėjo 1-2 sav. susirinki 

muose dalyvavo 84 proc., 

gruodžio 7 d. dalyvavo 

48 proc. mokinių tėvų 

Pranešimas 1a kl. moki 

nių tėvų susirinkime 

„Šeimoje pirmokas. Kaip 

padėti” 

Pranešimas ,,Ypatingi vai 

kai” 

Pranešimas „Pirmokų ada 

ptacija” 

Pranešimas tėvų susirinki 

me „Kaip stiprinti vaiko 

savigarbą” 

Pranešimas tėvų susirinki 

me „Bjaurūs tėvai šian-

dien-laimingi ir dėkingi 

vaikai rytoj” 

2a klasės tėvų susirinki-

mas. Pranešimas „Kaip 

tinkamai suformuoti vai-

kui įgūdį atlikti namų 

Gražina 

Tamašauskienė 

Vaida  

Maziukienė 

Martyna 

Grubytė 

Evelina 

Radzivonaitė 

Gražina 

Tamašauskienė 

Nijolė Labovič 

Audra Onutė 

Rygertienė 

Rasita 

Vekeriotienė 

Sandra 

Lukoševičienė 

Nijolė Labovič 

 

Gražina 

Tamašauskienė 

Vaida 

Maziukienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

darbus?" 

Pranešimas tėvų susirinki 

me ,,Kaip skatinti vaiką 

skaityti?” 

Pranešimas 1a kl. moki-

nių tėvų susirinkime „Ge 

ra vaiko savijauta mokyk 

kloje- tėvų rūpestis”. 

Pranešimas ,Kaip ugdyti 

mokinius, turinčius autiz-

mo spektro sutrikimą?“ 

2b kl. tėvų susirinkimas. 

Pranešimai „Tarptautinė 

ankstyvosios prevencijos 

programa „Obuolio drau 

gai“, „Vaikų aktyvumas 

ir saviraiška“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilma Molytė 

1.1.5.5. Tėvų dienos. 

Tėvų ir mokytojų, 

dalyvaujant moki-

niui, individualios 

vaiko pažangos 

aptarimas, numa-

tant reikalingą 

mokymo(si) pa-

galbą: 

1, 3, 5, 7 , 9 kl.  

 

 

2, 4, 6, 8, 10 kl.  

Ramutė 

Pilauskaitė, 

Vilma Mar-

tinkėnienė,  

Nerija Mos 

kalionienė,  

klasių auk 

lėtojai 

Mokinių 

tėvai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

20, 21 d.  

 

Gegužės 

2. 60 proc. tėvų konsul-

tuosis su mokytojais dėl 

savo mokinių / vaikų 

pažangos. 

Intelektua

liniai 
3.1. 1. 95proc. tėvų dalyvavo 

NMPP aptarime dėl moki 

nių pažangos. 

 

2. 45proc. mokinių tėvų 

dalyvavo Tėvų dienoje. 

11 mokinių tėvų dalyva--

vo pamokose. 

Vilma 

Martinkėnienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

 

 

 

 

1–8 kl. 

mėnesį, 

gavus 

diagnos-

tinių ir 

standarti 

zuotų te 

stų atas 

kaitas,  

Lapkričio 

9 d. 

1.1.5.6. Atvirų durų diena 

mokykloje. 

Ramutė 

Pilauskaitė, 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

Mokinių / 

Vaikų tė 

vai moki 

niai, vaikai 

Balandžio 

1 d. 

1. Vyks neformalaus 

švietimo būrelių koncer 

tas. 

2. Ekskursijos po moky 

klos erdves, individua-

lūs pokalbiai su mokyk-

los bendruomene. 

Intelektua

liniai 
3.1., 
3.2. 

Vyko neformalaus švieti-

mo būrelio „Muzikinė fan 

tazija” pasirodymas. 

Susitikimai su dalykų mo 

kytojais, specialistais, ad 

ministracija. 

Dalyvavo 15 tėvų. 

Vilma 

Martinkėnienė 

 

1.1.5.7. Organizuoti popie 

tes, iniciatyvas, 

renginius, išvy 

kas, ekskursijas 

kartu su tėvais. 

Klasių 

auklėtojai, 

mokytojai 

Mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Renginiai, išvykos, ku-

riose kartu su mokiniais 

dalyvaus mokinių  

tėvai. 

Intelektua

liniai 
2.2., 
3.2. 

4 a klasės mokiniai ir 9 

tėveliai vyko į dviejų die-

nų ekskursiją į Nidą. 

Vyko pradinio ugdymo 

baigimo pažymėjimų įtei-

kimo šventė, dalyvavo 

100 % mokinių ir tėvų. 

 

 Vyko ABC šventės 

dalyvavo pirmokų tėvai. 

 

Spec. klasių mokiniai ir 

jų tėvai vyko į bendrą 

Rasita 

Vekeriotienė 

 

 

 

 

 

 

Gražina 

Tamašauskienė, 

Nijolė Labovič 

Martyna Gruby-

tė, Vaida Maziu 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

ekskursiją į Kernavę ir 

Trakus. 

kienė, Dalia 

Minkevičiūtė 

1.1.5.8. Organizuoti akci-

jas, popietes, ini-

ciatyvas, rengi-

nius, gerinančius 

mokinių, tėvų ir 

mokytojų bendra-

darbiavimą. 

Mokyklos 

taryba, 

Mokinių 

taryba. 

Mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai

. 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Kiekvieną mėnesį vyks 

vienas renginys ar akci-

ja, popietė, kurioje da-

lyvaus mokinių tėvai. 

Intelektua

liniai 
2.2., 
3.2. 

Adventinis rytmetys. 

Mokytojo diena. 

Sporto diena. 

Karjeros renginiai. 

Kalėdų eglutės įžiebimo 

šventė. 

„Muilo burbulų “ šventė. 

Profesinės Mentorystės 

programa. 

Mindaugo vardo dienos 

stendas I aukšto foje. 

Mokyklos edukacinių 

erdvių turtinimo akcijoje. 

Vilma 

Martinkėnienė, 

 

1.1.5.9. Tėvų švietimas 

aktualiomis psi-

chologijos temo-

mis. 

Aistė 

Zalubaitė 

Tėvai / 

globėjai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Bus perskaityti prane-

šimai: 

1. „Išmaniųjų prietaisų 

įtaka miegui ir psicho-

loginei sveikatai“; 

2. „Kaip motyvuoti vai-

kus elgtis priimtinai ky-

lant elgesio problemo-

ms“; 

3.  „Tėvų įtaka vaikų 

motyvacijai mokslams” 

Intelektua

liniai 
3.1. Buvo perskaitytas praneši 

mas „Išmaniųjų prietaisų 

įtaka miegui ir psichologi 

nei sveikatai“ 5a klasės 

mokinių tėvams.  

 

Aistė Zalubaitė  

1.1.5.10. Tėvų švietimas.  5–10 kl. 

auklėtojai, 

specialistai  

Tėvai / 

globėjai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

Pranešimai 5–10 kla-

sėse 

1. „Individualus moki-

nių pažangos stebėjimas 

Intelektua

liniai 
3.1. 1-8 kl. mokinių tėvų švie-

timas ,,Kaip paskatinti 

vaiką skaityti. Skaitymo 

nauda“. 

Lina 

Konstantinavi-

čienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

mokykloje ir namuose, 

tėvų ir pedagogų ben-

dradarbiavimo svarba“; 

2. „Mokinių mokymosi 

pažangumo gerinimas, 

stiprinant mokinių moty 

vaciją mokytis, atsižvel 

giant į mokymosi stilių“ 

3. „Mokinių lietuvių kal 

bos, literatūros ir kitų 

mokomųjų dalykų mo-

kymosi motyvacijos sti-

prinimas namuose. 

 4. Tėvų pagalba. Namų 

darbai ir jų svarba“; 

5. „Kaip gyventi su pa-

augliu“; 

6. „Tėvų įtaka vaiko 

mokymuisi“; 

7. „Tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimas“.  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.5.11. Bibliotekos ben-

dradarbiavimas su 

tėvais. 

Lina 

Konstantin

avičienė 

Mokinių 

tėvai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. Pokalbiai klasių tėvų 

susirinkimuose apie 

skaitymo naudą. 

2. Akcija „Knygų Kalė-

dos“. Mokyklos biblio-

tekos fondas bus litera-

tūra ne mažiau kaip 60 

knygų. 

3. Mokinių skaitomumo 

rodikliai pagerės 20 

proc. 

Intelektua

liniai 
3.1. Akcijos metu padovano-

tos 77 knygos. 80 proc. 

šių knygų mokiniai 

intensyviai skaitė. 

Lina Kons-

tantinavičienė 

 

1.1.5.12. 

 

 

Ugdymas 

karjerai. 

Nerija Mos 

kalionienė, 

Aistė 

Zalubaitė, 

klasių 

auklėtojai 

PUG, 1–

10 kl. 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

1. 97 proc. mokinių  da 

lyvaus renginiuose.  

2.Vyks įvairių profesijų 

atstovų susitikimai su 

mokiniais. 

3. Tėvai organizuos mo 

kiniams susitikimus sa 

vo darbo vietose, ateis 

pristatyti profesijų. 

 

Intelektua

liniai 
2.4., 
3.2. 

1. Apie 98 proc. mokinių 

dalyvavo karjeros mėnes-

io veiklose. 

2. Įvyko susitikimai su 8 

profesijų atstovais – mo-

kyklos svečiais. 

3.  Įvyko susitikimai su 

8 profesijų atstovais –mo 

kinių tėvais 

4 a kl. mokinio tėtis  Val-

das  Rokas pravedė kla-

sės valandėlę, supažindi-

no mokinius su Viešojo 

saugumo pareigūnų 

darbu. 

4 a kl. mokinės tėtis Man 

tas Dubauskas pravedė 

klasės valandėlę,  supažin 

dino mokinius su Lietu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasita 

Vekeriotienė 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

vos geležinkelių veikla ir 

geležinkelininkų profesi-

ja.   

4. Nupiešta 17 plakatų te-

ma „X profesijos rekla-

ma”. 

5. Visos PUG, 1-10 kl. 

mokiniai  dalyvavo kar-

jeros išvykų dienoje 

6. Išrinktas profesijų 

TOP 3, surinkti mokinių 

atsiliepimai apie svajonių 

profesijas.  

7. 1a kl. apie profesijas 

pamokas vedė Luko Lu-

kausko, Miglės Simana-

vičiūtės ir Lukrecjos 

Godlevskos mamos. 

1.1.5.13. Asociacijos 

„Mentor Lietuva“  

Profesinės 

mentorystės 

programa. 

Mokyklos 

Tarybos 

narė Giedrė 

Kisielė, 

Vilma Mar-

tinkėnienė 

8a klasė Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

1. 8 mokiniai susipažins 

su verslo kompanijos 

„Ther-metisher Scien-

tific“ struktūra, darbo 

etika, su darbu biolabo-

ratorijose.   

 2. Mokiniai turės gali-

mybę „šešėliuoti“ darbo 

vietose verslo kompa-

nijoje. 

Intelektua

liniai 
2.1. 
3.2. 

1. 8 mokiniai apžiūrėjo 

naujai įrengtas laboratori 

jas skirtas „Dyna-beads“ 

magnetinių dalelių, naudo 

jamų imunoterapijos tyri 

mams, gamybai, susipaži-

no su įmonėje gaminamais 

produktais ir paslaugomis, 

profesijomis. Vykdė ben-

dras veiklas su priskirtais 

mentoriais. 

Vilma 

Martinkėnienė 

Papildoma 

veikla-

neplanuota 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

1.1.5.14. Žemės dienos 

minėjimas. 

Vilma Mar-

tinkėnienė, 

Jūratė Tau-

čiuvienė 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai, 

tėvai 

Kovo  

20 d. 

1. 80 proc. mokinių da-

lyvaus renginiuose.  

2. I aukšto fojė PUG, 1–

10 klasių mokinių ir tėvų 

pagamintų inkilų paroda.  

3. 5 inkilai nuvežti į Pa-

rudaminos girininkiją. 

Intelektua

liniai 
2.4., 
3.2. 

I aukšte  PUG, 1–10 kl.  

mokinių ir tėvų pagamin 

tų inkilų paroda. PUG ug 

dytinės Augustės Krasnau 

skaitės kartu su tėveliais 

pagamintas inkilas Paru 

daminos girininkijos kon 

kurse laimėjo „Kūrybiš 

kiausio” inkilo konkursą. 

Gerda 

Vaičiūnienė, 

Aušra 

Parapinavičiūtė, 

Aušra Reižytė. 

 

1.1.5.15. Sporto diena. 

Mokyklos bend-

ruomenės narių 

(mokinių, moky-

tojų, tėvų) sporto 

varžytuvės. 

Kūno kul-

tūros moky 

tojai, klasių 

/grupių  

auklėtojai 

PUG,  

1–10 kl. 

mokiniai, 

tėvai 

Gegužės 

mėn. 

1. Sporto šventėje daly-

vaus 20 proc. tėvų ir 90 

proc. mokinių.  

2. Išrinkta ir apdovanota 

sportiškiausia klasė. 

3. Rungčių nugalėtojai 

(mokiniai, tėvai) bus 

apdovanoti medaliais. 

20 eurų 2.4., 
3.2. 

1. Visos klasės ir grupės 

dalyvavo Sporto dienoje. 

2. Išrinkta ir apdovanota 

sportiškiausia klasė. 

3. Rungčių nugalėtojai 

(mokiniai, tėvai) bus ap-

dovanoti medaliais. 

Juozas 

Vyšniauskas, 

Edvinas 

Adomaitis, 

klasių ir grupių  

auklėtojai 

 

1.1.5.16. Pirmų ir penktų kl. 

mokinių adaptaci 

jos tyrimo rezulta 

tų, išvadų ir reko 

mendacijų prista 

tymas mokytojams, 

tėvams. 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

1, 5 kl. 

mokiniai, 

jų tėvai 

Spalio–

lapkriči

o mėn. 

1. Pirmų ir penktų kla-

sių mokinių adaptacijos 

tyrimas.  

2. Pristatyti rezultatai, iš 

vados ir rekomendacijos 

mokytojams ir tėvams. 

Intelektua

liniai 
3.1. 1. Su pirmokų adaptaci 

jos ypatumais supažindin 

ti metodinių grupių nariai 

ir mokinių tėvai. Skaityti 

pranešimai pradinio ugdy 

mo grupėje, tėvų susirin-

kimų metu. 

Gražina 

Tamašauskienė, 

Nijolė Labovič 

 

1.1.5.17. „Tėvų klubo“ 

veikla.  

Klasių auk-

lėtojai, so-

cialinis pe-

dagogas, 

psichologas 

Mokinių 

tėvai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

1. Tėvų klubo veikloje 

dalyvaus PUG, 1–2 visų 

klasių tėvų  atstovai. 

2. Tėvų klubas organi-

zuos 2 renginius. 

3. Tėvų klubas pateiks 

Intelektua

liniai 
3.1., 
3.2. 

Veikla nevyko Klasių auklėto-

jai, socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

Veikla 

neįvyko. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai. 

0.0. Uždaviniai. 

0.0.0. Veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Strat. 

plano 

tikslų 

ir užd. 

atitikt. 

Rezultato aprašymas 

(pagal rodiklį) 

Įgyvendino/ 

ar užpildė 

(teikia 

atsakingi 

asmenys) 

Pastebėji-

mai/ 

siūlymai 

Mokyklos tarybai, ad-

ministracijai ne mažiau 

kaip 3 pasiūlymus mo-

kyklos veiklai tobulinti. 

 

 

 

4. Didžiausios problemos  2017 metais: 

4.1.  Tėvų pedagoginis švietimas. 

4.2.  Bendradarbiavimo stoka tarp kolegų. 

4.3.  Bendradarbiavimo stoka su tėvais.  

4.4.  Individualios pažangos stebėsena, mokinio asmeninės pažangos planavimas. 
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V. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA 
 

1. Vizija  

Moderni, patraukli, atvira kaitai bendruomenė siekianti ir gebanti tobulėti.  

  

2. Misija       

Šiuolaikinė mokykla, teikianti kokybišką, standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį  išsilavinimą, padedanti mokiniui būti savarankišku, veikliu, atsakingu 

žmogumi, norinčiu ir gebančiu  mokytis visą gyvenimą. 

 

3. Filosofija  

„Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami“   Aristotelis  

 

4. Vertybės:   

Bendruomeniškumas 

Atsakomybė/atsakingumas 

Veiklumas 

 

5. Prioritetai: 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas.   

2. Bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis.  
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VI. 2018 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

 

1. Siekti kiekvieno mokinio asmenybės ūgties 
 

 

1.1. Naudojant edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese, efektyvinti kiekvieno mokinio gebėjimą įsivertinti 

asmeninę pažangą 
 

1.1.1.1. Planingas ir tikslingas 

ugdymo organizavimas 

mokykloje bei už moky-

klos ribų esančiose ap-

linkose (pridedamas mo-

kytojų vedamų pamokų 

grafikas). 

*Metodinė 

taryba 

*Mokytojai 

PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės, 

*Edukacinės 

erdvės 

mieste. 

1. Kiekvienas mokytojas 

praveda 1-2 pamokas 

netradicinėse erdvėse.  

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2.  

3.1 

  

1.1.1.2. Kurti funkcionalias edu-

kacines erdves mokyk-

los patalpose ir teritori-

joje, įtraukiant mokinius 

į kūrimą  

*Mokyklos 

vadovai 

*Metodinė 

taryba 

*Mokinių 

taryba 

PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Žaliasis sodas 

2. Knygų nameliai 

3. Aktyvaus poilsio zona 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.2. 

3.1 

  

1.1.1.3. Atnaujinti šiuolaikinė-

mis IT priemonėmis ir 

įranga turimą mokyklos 

*Mokyklos 

vadovai 

*Mokyklos 

*Mokiniai 

*Mokytojai 

*Specialistai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Nupirkti 2 nauji kom-

piuteriai,   

2. Nupirktos 3 naujos 

~ 2500.0 

Eur 

1.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

technologijų bazę.  taryba. vaizdo įrašymo kameros 

1.1.1.4. Kvalifikacijos tobulini-

mo, naujovių bei gero-

sios patirties sklaidos 

įtakojimas mokinių 

mokymosi pasiekimų 

gerinimui.  

*Metodinė 

taryba 

*Metodinės 

grupės 

*Mokytojai, 

*Specialistai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokytojai įvardins, 

kokias konkrečias veiklas 

pritaikė pamokose 

2. Gerės ugdymo(si) 

pasiekimai 

Intelektua

liniai 

3.1.   

1.1.1.5. Integruotos bei atviros 

pamokos, projektai, ste-

bint mokinių asmeninę 

ūgtį (pridedamas moky-

tojų vedamų pamokų gra 

fikas ir stebimų pamokų 

grafikas). 

*Metodinė 

taryba 

*Metodinės 

grupės 

*Mokytojai 

*Mokytojai Sausio-

gruodžio 

mėn.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Kiekvienas mokyto-

jas praveda ne mažiau 

kaip 1 atvirą pamoką. 

2. Kiekvienas mokyto-

jas stebi ne mažiau 1 ko 

legos pamoką, stebint 

mokinio asmeninę ūgtį.  

Intelektua

liniai 

ištekliai 

1.1. 

3.1 

  

1.1.1.6. Teminės parodos bibli-

otekoje ir informacinia-

me centre  

Lina 

Konstantina 

vičienė 

Mokyklos 

bendruome 

nė 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Biblioteka

*informaci 

nis centras 

1. Įvykusios parodos 

įvairiomis temomis. 

Intelektua

liniai  

1.2.   

1.1.1.7. Mokomųjų dalykų kon-

sultacijų  organizavimas.  

*Mokytojai *Mokiniai Sausio-

gruodžio 

mėn.  

*Kabinetai 1. Patvirtintas konsulta-

cijų tvarkaraštis.  

2. 5 proc. gerės žemų 

pasiekimų mokinių indi 

viduali pažanga.  

3. 3 proc. didės indivi-

duali aukštesnių pasie-

kimų mokinių pažanga.  

MK lėšos 

Intelektua

liniai 

1.1.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.1.8. Organizuoti mokomųjų 

dalykų I -o etapo olim-

piadas, konkursus 

mokykloje.  

 

*Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

*1-8 kl. 

mokiniai 

*Pagal 

ŠMM 

patvirtintą 

Lietuvos 

mokinių 

dalykinių 

olimpiadų 

konkursų 

ir kt. rengi 

nių grafi 

ką 

*Pagal Vil-

niaus m.  

savaival 

dybės infor 

macinius 

raštus 

*Kabinetai 1. 15-20 proc. 1-8 kl. mo 

kinių dalyvaus I-uose 

olimpiadų etapuose.  

2. Po 1-2 geriausiai įver-

tintus I-ame etape moki-

nius dalyvaus miesto 1-8 

kl. mokinių olimpiadose, 

konkursuose. 

Intelektua

liniai 

1.1.   

1.1.1.9. Komandinis žaidimas 

,,Pasižvalgymai po 

Vilnių“. 

*Lina 

Konstantina

vičienė 

*5-6 kl. 

mokiniai 

*7-8 kl. 

mokiniai 

*Sausio 

29 d.  

*Sausio 

31 d.  

*Informaci 

nis centras 

1. Stalo žaidimas paska-

tins geriau pažinti Lietu 

vos sostinę.  

2. Žaidime dalyvaus 4-5 

mokinių komandos iš 

kiekvienos klasės 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

  

1.1.1.10. Skaitymo konkursas 

,,Augu su knyga” 

*Nijolė 

Labovič, 

*Gražina 

Tamašaus 

2a, 2b kl.  

mokiniai 

Kovo  

5-9 d. 

*Aktų salė 1. Mokiniai patobulins  

skaitymo ir atmintino mo 

kymosi įgūdžius. 

2. Kūrinių skaitymas ben 

Intelektua

liniai 

1.1.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

kienė draamžiams skatins skai 

tymo motyvaciją.  

3. Skatins mokinių kūry-

biškumą, domėjimąsi 

knyga 

1.1.1.11. 1-8 kl. mokinių 

mokymosi stilių tyrimas. 

*Jolita 

Dieninienė 

*Aistė  

Zalubaitė 

*1-8 kl. 

mokiniai 

*1 kl. 

mokiniai 

*Iki kovo 

1 d.  

*Iki 

spalio 1 d. 

*Kabinetai 1. Tyrime dalyvaus 100 

proc. 1-8 kl. mokinių.  

2. Bus nustatytas kiek 

vieno mokinio mokymo-

si stilius. 

3. Mokytojai, atsižvelg-

dami į mokymosi stilių, 

naudos tinkamus ugdy-

mo būdus.  

Intelektua

liniai 

1.1. 

3.1. 

  

1.1.1.12. Metodinių grupių susirin 

kimai ,,Mokinio gebėji 

mas įsivertinti asmeninę 

pažangą“  

*Metodinė 

taryba 

*Metodinių 

grupės 

*Mokytojai 

*Mokytojai Iki kovo  

5 d. 

*Kabinetai  1. Aptartos mokinių ge-

bėjimo įsivertinti sėk-

mės ir nesėkmės 

2. Patobulintos VIP for-

mos, padėsiančios mo-

kiniui įsivertinti 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.3. 

  

1.1.1.13. Tyrimas.  Mokinių darbų 

aplankų panaudojimo įta 

ka mokinio asmeninei pa 

žangai ir  pasiekimams 

*Specialistai 

*Metodinė 

taryba 

*Auklėtojai 

*5-8 kl. 

mokiniai 

*Tėvai 

 

Kovo 

mėn. 

*Kabinetai 1. Atsižvelgiant į moki-

nių ir tėvų nuomonę dėl 

aplankų panaudojimo 

įtakos mokinio asmeni-

nei pažangai ir  pasie-

Intelektua

liniai 

1.1.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

kimams, susitariama dėl 

aplanko koregavimo. 

1.1.1.14. Projektas „Talentų šou“ *Edvardas 

Čepanonis 

*PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Bus patenkintas moki-

nių saviraiškos poreikis 

2. Mokiniai atskleis savo 

talentą, atskleis save 

kaip asmenybę.  

3. Kiekvienas dalyvau-

jantis mokinys įsivertins 

savo gebėjimus kitų mo-

kinių kontekste. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.3. 

 

  

1.1.1.15. Literatūriniai skaitymai 

,,Skaitau lietuvišką kny-

gą“, skirti Tarptautinei 

vaikų knygos dienai 

paminėti. 

Lina 

Konstantina

vičienė 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Informaci 

nis centras 

1. Mokiniai patobulins 

raiškiojo skaitymo įgū-

džius. 

2. Mokiniai mokysis 

sceninės laikysenos. 

3. Renginyje dalyvaus 

po 5-10 mokinių iš kiek 

vienos klasės. 

4.  Bus pristatytos nau 

jos knygos. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

  

1.1.1.16. Kalbų integruotas 

konkursas ,,ALIAS” 

*Kalbų 

metodinė 

grupė 

*5- 8 kl.  

mokiniai 

Balandžio

mėn. 

*Aktų salė 1. Mokiniai patobulins 

lietuvių, anglų ir rusų 

kalbos žinias. 

2. Mokiniai gilins ko-

mandinio žaidimo įgū-

Intelektua

liniai 

Rėmėjų 

lėšos 

1.1. 

2.3. 

3.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

džius,  

3. Dalyvaus 25-30  proc.  

mokinių.  

4. Komandos -nugalė-

tojos išaiškinimas.  

5. Mokiniai bus apdo-

vanoti. 

1.1.1.17. Tyrimas „Mokinio gebė-

jimas įsivertinti asme-

ninę pažangą“ 

*Jolita 

Dieninienė 

*Aistė 

Zalubaitė 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Kabinetai *Tyrimo analizė prista-

tyta mokytojams. 

* Patobulintos VIP for-

mos, padėsiančios moki-

niui įsivertinti 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.3. 

  

1.1.1.18. Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo 

(NMPP) testai 

*Mokyklos 

vadovai, 

*Metodinė 

taryba. 

*2, 4 ,6, 8 

kl. moki-

niai 

Balandžio

-gegužės 

mėn. 

*Kabinetai 

 

1. Dalyvaus 95 proc. 

mokinių 

2. Visi 2, 4, 6, 8 kl. mo-

kiniai testus išlaikys ne 

žemesniu, nei patenki-

namu lygmeniu 

3. Grįžtamasis ryšys ug-

dymo(si) kokybei gerinti 

Intelektua

liniai 

1.1. 

3.4. 

  

1.1.1.19. Tiriamoji veikla 

,,Socialinių emocinių 

indikatorių vaidmuo 

mokymo(si) rezultatams 

ir sėkmei”. 

*Psichologai 

*Logopedai 

*Socialiniai 

pedagogai 

*Specialieji 

pedagogai 

*Mokiniai, 

*Mokytojai 

Balandžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Įvertinta ir išanalizuo-

ta asmenybės socialinių 

emocinių indikatorių 

vaidmuo mokymo(si) 

pasiekimams, pažangai. 

Intelektua

liniai 

1.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

2. Pateiktos rekomen-

dacijos. 

1.1.1.20. Mokinių kūrybinių dar-

bų projektas 

„Matematika dailėje“. 

 

*Sonata Bo 

gusevičienė  

*Kristina 

Rimkutė 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Sausio - 

gegužės 

mėn. 

*III a. 

dešinė pusė  

1.  Mokiniai pritaikys dai 

lės pamokose įgytas ži- 

nias apie simetriją, asi- 

metriją, spalvų dermę, 

ritmą ir rimą, kurdami 

mozaikas, ornamentus, 

dekoruodami erdvinius 

kūnus. 

2. Surengta darbų 

paroda. 

Intelektua

liniai 

3.1. 

 

  

1.1.1.21. Projektas „Pažangiausių, 

aktyviausių mokinių 

rinkimai“.  

*Vilma Mar 

tinkėnienė, 

*Mokinių 

taryba 

1–8 kl. 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Išrinkti pažangiausi, 

aktyviausi mokiniai pa-

gal nustatytus kriterijus. 

2. Suorganizuota ekskur-

sija. 

Intelektua

liniai, 

MK lėšos 

2.3. 

3.3. 

  

1.1.1.22. Europos kalbų diena *Kalbų me-

todinėgrupė 

*Rasita 

Vekeriotienė 

*PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Rugsėjo 

26 d. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai įvardins kal 

bų mokymosi svarbą. 

2. Pagilins žinias apie ki-

tas kultūras. 

3. Didės kalbų mokymo-

si motyvacija. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

3.1. 

3.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.1.23. Tarptautinė Mokytojo 

diena. 

*Vilma Mar 

tinkėnienė,  

*Mokinių 

taryba 

*Mokytojai Spalio 

mėn. 

*Aktų salė 1. Dėmesys mokytojo 

profesijai. 

2. Koncertas mokyklos 

bendruomenei. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.1.24. Dalyvavimas visuotinėje 

akcijoje 

 „Ö kaip vokiškai?“ 

*Edvinas 

Šimulynas 

6 -8 kl. 

mokiniai 

Spalio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai patobulins 

vokiečių kalbos žinias. 

2. Dalyvaus 100 proc. 

mokinių, besimokančių 

vokiečių kalbą.  

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

 

  

1.1.1.25. PUG, 1 ir 5  kl. mokinių 

adaptatacijos tyrimo re-

zultatų, išvadų ir reko-

mendacijų pristatymas 

mokytojams, tėvams. 

*Jolita 

Dieninienė, 

*Klasių 

auklėtojai. 

*Mokytojai, 

*Tėvai, 

*Mokiniai/ 

ugdytiniai 

Lapkričio 

mėn. 

*Kabinetai, 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Atliktas PUG, 1 ir 5 

kl. mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

2. Tyrimo analizės pri-

statymas, aptarimas su 

mokytojais, specialistais, 

tėvais. 

3. Rekomendacijų patei-

kimas. 

Intelektua

liniai 

1.1.  

3.4. 

  

1.1.1.26. Chemijos projektas 

„Kristalinių snaigių 

šokis“. 

*Vilma Mar-

tinkėnienė 

*5, 7-8 kl. 

mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 

*II aukšto 

fojė 

1. II aukšto foje ekspo-

nuojama 5, 7, 8 kl. mo-

kinių užaugintų kristalų 

paroda. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

 1.2.  

  

1.1.1.27. Užsienio kalbų skaitovų 

konkursas „Žiemos 

stebuklai“.  

*Žana Lia-

chomskaja, 

*Rasa 

Raudienė 

*4–7 kl.  

mokiniai 

Gruodžio 

mėn. 

*Aktų salė 1. Mokiniai patobulins 

užsienio kalbų skaitymo 

ir atmintino mokymosi 

įgūdžius. 

2. Dalyvaus  15 mokinių  

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

 

  



                                                                                                                                    
 

   62 

                                                                                                            

Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

3. Geriausiai pasirodęs 

mokinys dalyvaus miesto 

olimpiadoje. 

1.1.1.28. Metodinės tarybos 

susirinkimai: 

 

Mokinių pažangos  ir  pa-

siekimų vertinimo tvar-

kos koregavimas (pagrin 

das ŠMM ministro 2017-

02-13  įsakymas Nr.  V-

78  ir 2017-07-04 Nr. V-

554) 

 

Mokinių darbų aplankų 

panaudojimo įtaka moki-

nio asmeninei pažangai ir  

pasiekimams.  

Mokinio gebėjimas įsi-

vertinti asmeninę 

pažangą“ 

 

Gamtamokslinės klasės 

kūrimo esamos situacijos 

analizė. 

 

Nacionalinių ir tarptauti-

nių tyrimų (standartizuo-

tų testų ir klausimyno, 

 

 

 

Žana Lia-

chomskaja 

 

 

 

*Mokytojai 

 

 

 

Sausio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

Iki kovo  

5 d. 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Birželio 

mėn. 

 

 

 

 

*Mokyklos 

erdvės 

 

 

 

Pakoreguota Mokinių pa-

žangos ir pasiekimų verti-

nimo tvarka. 

 

 

 

 

 

Pakoreguotas asmeninės 

pažangos aplankas. 

Patobulinta VIP forma. 

 

 

 

 

 

Priimti susitarimai 

tolesnei eigai. 

 

 

Sudarydami ilgalaikius 

planus, derindami veiklas 

tarpusavyje,  su mokiniais 

 

 

 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

3.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

TIMS, PIRLS, PISA ir 

kt.) duomenų analizė įvai 

riais lygmenimis. 

 

Kvalifikacijos tobulini-

mo, naujovių bei gerosios 

patirties sklaidos įtakoji-

mas mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimui. 

 

Integruotų bei atvirų pa-

mokų, projektų, kt. veik-

lų, stebint mokinių asme-

ninę ūgtį, pravedimo ir 

kolegų stebėjimo kieky-

binė ir kokybinė analizė. 

Mokytojų dalyvavimo 

miesto, šalies, tarptauti-

niuose projektuose, ren-

giniuose, olimpiadose ir 

kt. sėkmingumo analizė. 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio  

mėn. 

 

 

 

 

Lapkričio  

4 sav. 

mokytojai atsižvelgia į 

mokinių tyrimų rezultatų 

analizės rekomendacijas. 

 

Aptartas dalyvavimo  kva 

lifikacijos tobulinimo ren 

giniuose tikslingumas ir 

veiksmingumas. Priimti 

susitarimai. 

 

Priimtas nutarimas 2019 

m. veiklos planui. 

1.1.1.29. Mokytojų tarybos 

posėdžiai: 

 

„Mokytojų- klasės auklė-

tojo  tikslingas bendra-

darbiavimas – pažangą 

darantis vaikas“ 

 

 

 

*Ramutė 

Pilauskaitė 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

 

 

 

*Mokytojai 

*Specialistai 

 

 

 

Kovo 8 d. 

 

 

 

 

 

 

*Aktų salė 

 

 

 

1. Išanalizuoti mokinių pa 

siekimai, pažangos ste-

bėjimo sėkmingumas, 

 

 

 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.3. 

2.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

 

2, 4 kl.  NMPP analizės 

pristatymas  

 

6, 8 kl. NMPP analizės 

pristaymas.  

Programos „Gyvai“ 

vykdymo sėkmingumas. 

 

„Mokinių asmeninės ūg-

ties matavimo sėkmingu-

mo aptarimas: tobulintini 

aspektai,  mokyklos me-

todinio darbo kryptys; 

kvalifikacijos tobulinimo 

aptarimas ir gairių 

numatymas. 

 

2, 4, 6, 8 kl. NMPP išplės 

tinių ataskaitų analizės 

pristatymas.  

Mokyklos veiklos plačio-

jo įsivertinimo lyginamo 

ji analizė (2016, 2018 m.) 

 

 

 

 

 

*Egidijus 

Šarmavičius 

*Metodinė 

taryba 

 

Gegužės  

30 d. 

 

Birželio  

14 d. 

 

 

 

Rugpjūčio 

30 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodžio  

1 sav. 

tikslingas bendradarbia-

vimas su tėvais  

2. Priimti nutarimai pa--

žangos stebėjimo, anali-

zės tobulinimui. 

3. Aptarti tyrimų, testų 

rezultatai, numatant 

veiklos tobulinimą. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

 

1.2. Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją, siekiant SUP mokinių ugdymo(si) kokybės 
 

1.1.2.1. Vadovų, mokytojų ir pa-

galbos mokiniui specia-

listų dalyvavimas kvali-

fikacijos tobulinimo ren-

giniuose, siekiant SUP 

mokinių ugdymo(si) 

kokybės 

*Mokyklos 

vadovai, 

*Metodinė 

taryba. 

*Mokiniai, 

*Mokytojai 

*Specialistai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdės, 

* PPT  

*Kita. 

1. Suorganizuoti 1-2 se-

minarai mokykloje, sie-

kiant SUP mokinių ug-

dymo(si) kokybės 

MK lėšos 1.1. 

1.2. 

1.3.  

  

1.1.2.2. Praktinės ir metodinės 

patirties sklaida  pedago 

gams, dirbantiems su 

ASS turinčiais vaikais. 

 

Dalia Min-

kevičiūtė 

*Mokytojai 

*Specialistai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdės, 

 

1. Mokytojai įgis dau-

giau žinių, kaip dirbti su 

mokiniais, turinčiais 

ASS. 

Intelektu 

liniai  

3.1. 

 

 

 

 

1.1.2.3. 

 

Dalyvavimas seminaruo 

se, mokymuose ir kt, or-

ganizuojamuose už mo-

kyklos ribų. 

*Mokytojai *Mokytojai Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų 

1. Mokytojai gebės sėk-

mingiau ugdyti moki-

nius, turinčius ASS. 

MK lėšos 1.1.   

1.1.2.4. Bo Hejlskov Elven kny-

gos ,,Padėkime nesimu-

šti, nesikandžioti, nešū-

kauti…” pristatymas 

*Dalia Min 

kevičiūtė 

*Mokytojai 

*Specialistai 

Balandžio 

mėn.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Pristatyta knyga. 

2. Rekomendacijos, kaip 

pasiekti, kad žmonės, tu-

rintys autizmo ir kitų 

vystymosi sutrikimų, 

elgtųsi gerai. 

Intelektuli

niai  

2.1. 

3.1. 

  

1.1.2.5. Pranešimas: ,,Gabūs 

vaikai: iššūkiai ir 

galimybės”. 

*Metodinė 

taryba 

*Jolita 

*Mokytojai Rugsėjo 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokytojai gebės paži-

nti mokinių gabumus, 

psichologinius ypatu-

Intelektua

liniai  

1.1. 

1.3. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

Dieninienė 

*Metodinės 

grupės 

mus, polinkius, juos 

kryptingai ugdys. 

 

1.3. Skatinti mokytojų dalyvavimą miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, olimpiadose ir kt. 
 

1.1.3.1. ESFC projektas „Kuriu, 

konstruoju, atrandu 

matematiką su Lego” 

*Mokyklos 

vadovai 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

*3-4 kl.  

mokiniai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Kabinetai 1. 5-10 proc. mokinių pa 

gerės matematikos pasie 

kimai;  

2. Mokiniai išmoks dir-

bti su šiuolaikinėmis Le-

go mokymo priemonė-

mis;  

3. Sukurta su Lietuvos 

švietimo dokumentais ir 

matematikos vadovėliais 

suderinta, paremta Mo-

reToMath idėjomis ma-

tematikos mokymo III-

IV klasėje metodika;  

4. Išbandyta nauja meto-

dika ir parengtas inova-

tyvių Lego matematikos 

mokymosi veiklų aprašy-

mas, kuriuo galėtų vado-

vausis kitų mokyklų mo-

kytojai, norintys mokyti 

vaikus pagal šią metodi-

ką. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.3.2. Dalyvavimas įvairiose 

varžybose, rungtynėse  

mieste. 

*Kūno 

kultūros 

mokytojai 

*1-8 kl. 

mokiniai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Vilniaus m. 1. Mokiniai dalyvaudami 

varžybose sieks pergalių. 

Intelektu 

liniai 

2.3.   

1.1.3.3. Dalyvavimas miesto,  ša-

lies ir tarptautiniuose mo-

kinių piešinių konkursuo-

se. 

*Kristina 

Rimkutė, 

*Pradinio ug 

dymo moky 

tojos  

*1-8 kl. 

mokiniai 

 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų 

1. Mokiniai atskleis savo 

kūrybinius gebėjimus. 

2. Bus patenkintas 

saviraiškos poreikis. 

Intelektuli

niai  

2.3.   

1.1.3.4. Dalyvavimas Vilniaus 

miesto mokomųjų daly-

kų olimpiadų II etape. 

*Dalykų 

mokytojai 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Vilniaus m. 1. Kiekvieno mokomojo 

dalyko dalyvaus 1-2 mo-

kiniai. 

2. Užimtos prizinės 

vietos. 

Intelektuli

niai 

1.1. 

2.3 

  

1.1.3.5. Dalyvavimas tarptauti-

nėje anglų kalbos olim-

piadoje „Kings“ 

*Kristina 

Rimkutė, 

*Rasita Ve-

keriotienė 

*2 - 4 kl. 

mokiniai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai patobulins 

anglų kalbos žinias.  

2. Dalyvaus po 2-3 mo-

kinius iš kiekvienos 

klasės. 

3. 60 proc. dalyvaujan-

čių mokinių pateks į 

finalą. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

2.3. 

3.1. 

  

1.1.3.6. Vilniaus miesto 1-4 kla-

sių mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

 „Su knyga per pasaulį“.  

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos  

*1-4 kl.  

mokiniai 

Sausio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai patobulins 

meninio skaitymo  įgū-

džius. 

2. Suorganizuotas kon 

kursas. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

2.3. 

3.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

3. Užimta prizinės vietos 

4. Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas miesto mastu 

1.1.3.7. Dalyvavimas konkurse 

„Kalbų kengūra 2018”. 

*Rasa 

Raudienė 

*5- 8 kl. 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

*Vilniaus m. 1. Mokiniai patobulins 

anglų kalbos žinias.  

1. Dalyvaus 10 mokinių. 

2. Užimta prizinės vietos 

Intelektua

liniai 

1.1. 

2.3 

  

1.1.3.8. Dalyvavimas nacionali-

niame mokinių konkurse 

„Švari kalba – švari 

galva “. 

*Virginija 

Lazdauskie

nė 

*5- 8 kl. 

mokiniai 

Kovo  

mėn 

*Vilniaus m. 1. Pagilintos lietuvių kal 

bos žinios. 

2. Dalyvaus po 1-2 mo-

kinius iš kiekvienos kla-

sės. 

3. Užimta prizinės vietos. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

2.3 

  

1.1.3.9. 56-oji Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiada. 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

 

 

*Lietuvos 

mokiniai 

Kovo 

 22-24 d.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Suorganizuota olim-

piada. 

2. Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas Lietuvos 

mastu. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.2. 

  

1.1.3.10. Dalyvavimas tarptauti-

niame matematikų kon-

kurse ,,Kengūra”. 

*SonataBo-

gusevičienė 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

*1-8 kl.  

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

*Kabinetai 1. Mokiniai pagilins ma-

tematikos žinias. 

2. Dalyvaus 15-20 proc. 

1-8 kl.  mokinių. 

3. Mokiniai įsivertins 

matematinius gebėjimus. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

2.3. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.3.11. Tarpmokyklinio konkur-

so „Spelling Bee“ orga-

nizavimas ir vykdymas 

*Rasa 

Raudienė 

*5 - 6 kl. 

mokiniai 

Kovo 

mėn. 

*307 kab. 1. Mokiniai pagilins an-

glų kalbos žinias.  

2. Dalyvaus 1-2, 5-6 kla-

sių mokiniai. 

3. Įsivertins anglų kal-

bos žinias. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

  

1.1.3.12. Dalyvavimas nacionali-

iniame Č. Kudabos 

geografijos konkurse 

Lina Kons-

tantinavičie

nė 

*6-8 kl. 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Lietuvos 

edukologi 

jos univer-

sitetas 

1. Mokiniai pagilins geo-

grafijos žinias.  

2. Konkurse dalyvaus 1-

2 mokiniai. 

3. Mokiniai įsivertins 

geografijos gebėjimus. 

Intelektua

linai  

1.1. 

1.2. 

2.3. 

  

1.1.3.13. Projektas-konkursas 

„Velykų belaukiant” 

 

*PUG 

pedagogės 

*Vilniaus m 

lopšelių – 

darželių 

ugdytiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Ugdytiniai pagilins ži 

nias verbų gaminimo 

technikose. 

2. Sužinos verbų paskirtį 

3. Labiausiai patikusia 

technika pagamins verbą 

4. Mokysis dirbti koman 

ndose su kitų darželių ug 

dytiniais. 

5. Bus surengta verbų 

paroda. 

Intelektua

linai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

  

1.1.3.14. Tarpmokyklinis konku-

rsas „Tiksliukas 2018“ 

*Vilma Mar 

tinkėnienė  

*Sonata Bo 

*7-8 kl.  

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Aktų salė 1. Bendradarbiavimas su 

kitomis Vilniaus m. mo-

kyklomis. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

gusevičienė 2. Mokiniai įsivertins tik 

sliųjų mokslų žinias. 

3. Bus išrinktas geriau-

sias tiksliųjų mokslų mo 

kinys iš dalyvaujančių 

mokyklų. 

3. Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas Vilniaus 

mieste. 

3.1. 

3.5. 

1.1.3.15. 3 kl. mokinių gamtos 

mokslų renginys – vik-

torina miesto mastu.  

 

*Vilma 

Molytė, 

*Džiuljeta 

Deleckytė 

*3 kl.  

mokiniai  

Balandžio 

mėn. 

*Aktų salė 1. Bendradarbiavimas su 

kitomis Vilniaus m. mo-

kyklomis 

2. Mokiniai pagilins 

gamtamokslines žinias. 

3. Bus išrinkta komanda 

- nugalėtoja.  

4. Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas Vilniaus 

mieste. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

2.3. 

3.1. 

3.4. 

3.5. 

  

1.1.3.16. Dalyvavimas nacionali-

niame mokslo festiva-

lyje  

,,Erdvėlaivis-Žemė“. 

Lina 

Konstantina

vičienė 

*Būrelio 

,,Meridia-

nas” moki 

-niai 

Rugsėjo 

mėn. 

*Forum 

cinemas 

1. Mokiniai susipažins 

su mokslo pasiekimais. 

2. Mokiniai bus skatina-

mi karjeros moksle. 

3. Renginyje dalyvaus 

15 būrelio mokinių. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.5. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.3.17. 2-4 kl. mokinių kūrybi-

nių darbų konkursas 

„Poezijos karalius”  

*Gražina Ta 

mašauskienė 

*Rasita Ve-

keriotienė 

*2-4 kl.  

mokiniai 

Spalio 

mėn.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai patobulins 

rašybos  įgūdžius. 

2. Užimta prizinės vietos 

Intelektua

liniai  

1.1. 

2.3. 

  

1.1.3.18. Šalies mokyklų renginys 

- paroda „Raštai, tauti-

nėse juostose”. 

*Vilma Mar-

tinkėnienė, 

*Asta Šer-

mukšnienė 

*1-4 kl.  

mokiniai 

Spalio- 

lapkričio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

*Vilniaus m.  

savivaldybė 

1. Mokykloje vyks ren-

ginys-paroda, dalyvaus 

5-6 šalies mokyklos. 

2. Mokinių darbai eks-

ponuojami Vilniaus 

miesto savivaldybėje. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1.  

  

1.1.3.19. Tarptautinio informaci-

nių technologijų kon-

kurso „Bebras“ organi-

zavimas ir vykdymas. 

*Egidijus 

Šarmavičius  

  

*1-8 kl. 

mokiniai 

Lapkričio 

mėn.  

*Kabinetai 1. Mokiniai pagilins IT 

žinias. 

2. Dalyvaus 55-60 proc. 

1-8 kl. mokinių.  

3. Mokiniai įsivertins 

savo IT gebėjimus. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

 

  

1.1.3.20. Dalyvavimas Vilniaus 

m. vokiškos dainos 

konkurse 

*Edvinas 

Šimulynas 

*6 - 8 kl. 

mokiniai 

Lapkričio 

mėn. 

*Vilniaus m. 1. Mokiniai bus supažin-

dinti su vokiečių k. gali-

mybėmis ES erdvėje. 

2. Dalyvaus visi vokie-

čių kalbos besimokantys 

mokiniai. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

 

  

1.1.3.21. Šalies vokiškos dainos 

festivalis 

*Vilma Mar 

tinkėnienė  

*Edvinas 

*Lietuvos 

mokiniai 

*Mokytojai 

Lapkričio 

mėn. 

*Aktų salė 1. Suorganizuotas rengi-

nys. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1.  
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

Šimulynas 2. Mokiniai pasitikrins 

savo gebėjimus Lietuvos 

mokinių kontekste. 

3. Mokyklos įvaizdžio 

stiprinimas Lietuvos 

mastu. 

 
1.4. Stiprinti tikslingą bendradarbiavimą su tėvais 

 

1.1.4.1. Sistemingai ir reguliariai 

informuoti Tėvus apie 

vaikų pažangumą, 

lankomumą ir elgesį 

*Klasių 

auklėtojai 

*Mokytojai 

*Specialistai 

 

Mokinių 

tėvai 

Sausio–

gruodžio 

mėn. 

 1. Tėvai gaus savalaikę 

reikalingą informaciją. 

2. Tėvai bus labiau orie-

ntuoti į vaiko poreikių 

tenkinimą, kuris lems 

asmeninę pažangą. 

Intelektua

liniai 

3.4.   

1.1.4.2. Tėvų švietimas  mokinio 

pažangos gerinimo, prie-

vencijos ir mokyklos 

veiklos ir kt. aktualiomis 

temomis. 

*Mokyklos 

vadovai 

*Klasių 

auklėtojai 

*Specialistai 

*Tėvai Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės. 

1. Kiekvienoje klasėje 

/grupėje susirinkimuose 

bus skaityta ne mažiau 1 

pranešmo apie tėvų įta-

ką mokymosi pažangai 

gerinti.   

2. Tėvų švietime daly-

vaus 55-60 proc. tėvų. 

Intelektua

liniai 

3.4.   

1.1.4.3. Organizuoti akcijas, po-

pietes, iniciatyvas, ren-

*Metodinė 

taryba 

*Mokiniai 

*Tėvai, 

Sausio–

gruodžio 

*Mokyklos 

erdvės 

Kiekvieną mėnesį vyks 

ne mažiau 1 renginys, ak 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

ginius, skatinančius mo-

kinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą. 

*Metodinės 

grupės 

*Mokytojai 

*Specialistai 

*Mokytojai

. 

mėn. cija, popietė ar kt., kurio 

je dalyvaus mokinių 

tėvai. 

3.4. 

1.1.4.4. Efektyvi VGK veikla, 

teikiant pagalbą moki-

niui (stebėjimas, posė-

džiai, bendravimas ir 

bendradarbiavimas su vi 

sais suinteresuotais as 

menimis, atsakingomis 

institucijomis ir kt.)  

*VGK nariai 

*Klasių 

auklėtojai 

*Mokytojai 

*Mokiniai

*Tėvai 

*Mokytojai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Kabinetai *Laiku bus suteikta pa-

galba  

* Gerės mokinių pažanga 

*Gerės mikroklimatas 

Intelektua

liniai 

2.1. 

3.4. 

  

1.1.4.5. Profesinės mentorystės 

programa. 

*Vilma Mar 

tinkėnienė, 

*Mokyklos 

tarybos narė 

Giedrė 

Kisielė 

*7-8 kl.   

mokiniai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Įmonės 1. Mokiniai susipažins 

su verslo kompanijų 

struktūra, darbo etika, 

profesijomis.  

2. 8 mokiniai turės gali-

mybę „šešėliuoti“ darbo 

vietose verslo kompani 

joje. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.4. 

  

1.1.4.6. Klasės bendruomenės 

telkimas, kuriant klasių 

tradicijas 

*Klasių 

auklėtojai 

*Klasių tėvų 

komitetai 

*Klasių 

seniūnai 

*Mokiniai 

*Tėvai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Kiekviena klasė susi-

kurs savitas tradicijas 

Intelektua

liniai 

3.3. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.4.7. Tėvų nuomonės tyrimas 

-anketa „Bendradarbia-

vimas su tėvais“. 

*Klasių 

auklėtojai 

*Specialistai 

*PUG,  

1-8 kl. 

tėvai 

Sausio 

mėn. 

*Tėvų 

gyvenamoji 

vieta 

1. Atsakys 100 proc. 

tėvų. 

2. Tyrimo - anketos ana-

lizės pristatymas kiek-

vienos kl. tėvams. 

3. Klasės auklėtojo – tė-

vų susitarimai dėl ben-

dradarbiavimo. 

Intelektua

liniai 

3.4.   

1.1.4.8. Visuotinis tėvų susirin-

kimas  „Vaikų priklau-

somybė nuo išmaniųjų 

technologijų“, jų  įtaka 

miegui ir psichologinei 

sveikatai 

*Mokyklos 

vadovai 

*Klasių 

auklėtojai 

*Aistė 

zalubaitė 

*Mokinių 

tėvai. 

Sausio  

4 sav. 

18.00 val.  

*Aktų salė. 1. Tėvai geriau supras, 

kur yra riba tarp sveiko 

domėjimosi informaci-

nėmis technologijomis ir 

priklausomybės nuo jų. 

2. Gerės mokinių psi-

chologinė sveikata  

3. Gerės mokinių komu-

nikavimas realioje erd-

vėje. 

4. Susirinkime dalyvaus 

55-60 proc. PUG, 1-8 kl.  

mokinių tėvų. 

Intelektua

liniai 

2.1. 

3.4. 

  

1.1.4.9. Programos ,,Gyvai” 

vykdymas. 

 

 

*Rasa 

Raudienė, 

*Jolita 

Dieninienė 

*5-7 kl. 

mokinių 

tėvai 

Sausio- 

gegužės 

mėn.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Tėvai dalyvauja to-

kios pačios programos 

vykdyme kaip ir jų 

vaikai.  

2. Gerės tėvų-vaikų 

tarpusavio supratimas 

 2.1. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

3. Mokymuose dalyvaus 

80 proc. 5-7 kl. mokinių 

4.  Vyks 3 užsiėmimai 

tėvams. 

1.1.4.10. *Ugdymas karjerai. 

*Karjeros savaitė 

*Vilma Mar 

tinkėnienė,  

*Jolita 

Dieninienė, 

*Aistė 

Zalubaitė, 

*Klasių 

auklėtojai 

*Tėvai 

*PUG, 1–

8 kl. 

mokiniai 

Vasario  

5-9 d.  

*Mokyklos 

erdvės,  

*Įstaigos, 

*Įmonės. 

1. 98 proc. mokinių da-

lyvaus renginiuose. 

2. Vyks įvairių profesi-

jų atstovų susitikimai su 

mokiniais. 

3. Tėvai organizuos mo-

kiniams susitikimus sa-

vo darbo vietose 

4. Tėvai pristatys profe-

sijas mokykloje 

4. Tėvai praves kai kurių 

dalykų pamokas. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3.  

3.1. 

3.4. 

  

1.1.4.11. *Atvirų durų diena mo-

kykloje PUG, 1-8 kl. 

mokiniams ir jų tėvams. 

*Atvirų durų diena būsi-

miesiems 1-ų ir 5-ų kl. 

mokiniams ir jų tėvams.  

*Mokyklos 

vadovai 

*Mokytojai 

*Specialistai 

*PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

PUG,  

1-8  kl. 

mokinių 

tėvai 

*Būsimi 

mokiniai 

*Būsimų 

mokinių 

Kovo  

17 d.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Dalyvaus 55-60 proc. 

PUG, 1-8 kl. mokinių/ 

tėvų 

2. Neformaliojo švieti-

mo būrelių koncertas. 

3. Mokinių darbų paro-

dos. 

4. Individualūs pokal-

biai su mokytojais. 

5. Pasirinkimas mokytis 

mūsų mokykloje. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

tėvai 

1.1.4.12. Kūrybinės dirbtuvės 

,,Laukiam Velykų” 

*Dalia 

Minkevičiūtė 

*2c, 3c/4b 

kl. moki-

niai 

*2c, 3c/4b 

kl. moki-

nių tėvai 

Kovo 

mėn. 

*114 kab.  1. Tėvai papasakos, kaip 

buvo švenčiamos Vely-

kos vaikystėje jų šeimose 

2. Visi dalyvaujantys pa 

sidalins mintimis, kuo 

ypatingos Velykų  tradi-

cijos ir papročiai 

dabartinėse jų šeimose. 

3. Kūrybiškumo ugdymas 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.4. 

  

1.1.4.13. Pranešimas tėvams 

,,ASS turinčių vaikų 

emocijos” 

*Dalia 

Minkevičiūtė 

*2c, 3c/4b 

kl. moki-

nių tėvai  

Kovo 

mėn. 

*114 kab.  1. Tėvai pagilins žinias, 

kokios būdingiausios 

emocijos pasireiškia vai 

kams, turintiems ASS.   

2. Pasidalinta abipuse pa 

tirtimi, kaip elgtis, kad 

emocijos stabilizuotųsi 

pamokų metu. 

3. Aptarta kaip sociali-

nės situacijos lemia, ug 

dant ASS turinčių vaikų 

emocinę būseną. 

Intelektua

liniai 

2.1. 

3.4. 

  

1.1.4.14. Klasių tėvų susirinkimai 

 

*Mokyklos 

vadovai 

*PUG, 1-

8 kl. moki 

nių tėvai. 

*Kovo  9 d. 

*Rugsėjo   

Klasių 

kabinetai 

*Susirinkime dalyvaus 

60-70 proc. PUG, 1-10 

kl.  mokinių tėvų. 

Intelektua

liniai 

3.4.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

*Klasių 

auklėtojai 

 

1-2 sav.  

*Gruodžio  

1-2 sav.  

1.1.4.15. Tėvų dienos. 

Tėvų ir mokytoių, daly-

vaujant mokiniui, indivi-

dualios vaiko pažangos 

aptarimas, numatant rei-

kalingą mokymo (si) 

pagalbą: 

 

PUG, 1, 3, 5, 7, 9 kl.  

 

 

2, 4, 6, 8, 10 kl.  

 

 

 

 

1-8 kl. 

*Klasių 

auklėtojai 

*Mokiniai 

*Mokinių 

tėvai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

25 d.  

 

Gegužės 

mėnesį, 

gavus dia-

gnostinių 

ir standar-

tizuotų 

testų 

ataskaitas,  

 

Lapkričio 

8 d. 

*Kabinetai 1. 7 proc. tėvų lankysis 

pamokose, neformaliojo 

švietimo užsiėmimuose      

  

2. 60 proc. tėvų konsul-

tuosis su mokytojais dėl 

savo mokinių/vaikų 

pažangos. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.3. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.4.16. ABC šventė  

 

 

 

 

*Rasita Ve-

keriotienė 

*Aušra Pa-

rapinavičiūtė 

*Indrė 

Novickė 

 

*1 kl. 

mokiniai 

* 1 kl. 

mokinių 

tėvai 

Gegužės 

mėn.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. Gerės mokinių skaity-

mo, mintino mokymosi 

įgūdžiai 

4. Mokiniams ugdomi 

įgūdžiai koncertuoti vie 

šai. 

5. Dalyvaus 95-100 

proc. 1 kl. mokinių tėvų. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.4. 

  

1.1.4.17. Sporto diena. Mokyklos 

bendruomenės narių 

(mokinių, mokytojų, 

tėvų) sporto varžytuvės. 

*Kūno kul 

tūros moky 

tojai, 

*PUG, 1-8 

kl. auklėto- 

jai 

*Mokytojai 

*PUG, 1–

8 kl. 

mokiniai 

*Tėvai 

Gegužės 

mėn. 

*Sporto 

aikštynas, 

*Vingio 

parkas. 

1. Sporto šventėje daly-

vaus 15-20 proc. tėvų ir 

95 proc. mokinių. 

2. Išrinkta ir apdovanota 

sportiškiausia klasė. 

3. Rungčių nugalėtojai 

(mokiniai, tėvai) apdo-

vanoti medaliais. 

4. Sklaida mokyklos 

internetinėje svetainėje 

*MK 

lėšos 

*Intelektu

aliniai 

1.2. 

2.3. 

3.4. 

  

1.1.4.18. PUG grupių  ugdytinių 

ugdomosios veiklos 

pabaigos šventė 

*PUG 

pedagogės 

*PUG 

ugdytiniai

*Tėvai 

Gegužės 

mėn 

*Aktų salė 1. Tėvai pamatys ir pasi-

džiaugs savo vaikų pa-

siekimais 

 2. Ugdytinių šventinis 

koncertas  tėvams 

2. Dalyvaus 85-90 proc. 

tėvų. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.4.19. Šeimos diena  

,,100 gražiausių žodžių 

šeimai....“ 

(pagal pridėtą planą 

„100 ATKURTAI 

LIETUVAI“) 

*Darbo 

grupė 

 

*Mokyklos 

bendruo-

menė 

Gegužės  

15 d. 

*Aktų salė 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Gilinamas šeimos,  

kaip vertybės, supratmas 

2. Mokinių darbų pardos 

3. Koncertas bendruome 

nei-galimybė mokiniams 

parodyti savo talentus, 

patenkinti saviraiškos 

poreikį.  

4. Padėkos tėvams už 

vaikų pasiekimus 

5. Sklaida mokyklos 

internetinėje svetainėje 

*Aplinkos

lėšos 

*Intelektu

aliniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.4.20. Pradinio ugdymo pro-

gramos baigimo šventė 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

*4 kl. 

mokiniai 

*Tėvai 

Gegužės 

31 d. 

*Aktų salė 

*217 kab. 

1. 100 proc. mokinių įgis 

pradinį išsilavinimą. 

2. Dalyvaus 95-100 proc. 

mokinių tėvų. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.4.21. Rudens gėrybių paroda *Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

*Mokyklos 

bendruo-

menė 

Rugsėjo 

mėn. 

*I aukšto 

fojė 

1. Mokiniai pagilins ži-

nias apie Lietuvoje už-

auginamą žemės ūkio 

produkciją. 

2. Ugdomas kūrybišku-

mas. 

3. Dalis tėvų prisidės prie 

vaikų dirbinių kūrimo. 

4. Sklaida mokyklos 

internetinėje svetainėje 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.3. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.4.22. Akcija  

,,Knygų Kalėdos“. 

 

*Lina Kons 

tantinavičie

nė 

*Mokyklos 

bendruom

enė 

Gruodžio 

mėn. 

*Biblioteka 1. Naujomis knygomis 

papildytas bibliotekos 

fondas. 

2. Pagerės mokinių 

skaitymo motyvacija ir 

įgūdžiai. 

*Tėvų 

lėšos 

1.2. 

2.3. 

3.4. 

  

 

1.5. Stiprinti bendruomenės pilietinį sąmoningumą 
 

1.1.5.1. Mokinių tarybos veiklos 

aktyvinimas  

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

*Mokyklos 

bendruome 

nė 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės,  

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų. 

1. Mokykloje vyks moki-

nių tarybos inicijuotos ak 

cijos, renginiai (3-4 per 

metus)  

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.5.2. Projektai, renginiai, pro-

gramos, veiklos  su so-

cialiniais partneriais  

*Mokyklos 

vadovai, 

*Metodinė 

taryba,  

*Klasių 

auklėtojai  

*Mokiniai, 

*Tėvai, 

*Mokytojai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės, 

*Įstaigos 

*Kita 

1. Renginių, veiklų, pro-

jektų organizavimas su  

socialiniais partneriais (2-

4 per metus). 

2. 8 kl. mokiniai gauna iš 

samią informaciją apie ga 

limybę tęsti mokslą gim 

nazijose. 

Intelektua

liniai 

2.2. 

2.3. 

3.4. 

  

1.1.5.3. Parodos bibliotekoje ir 

informaciniame centre. 

*Lina Kons 

tantinavičie 

nė 

*Mokyklos 

bendruome

nė 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Biblioteka, 

informacinis 

centras 

1. Bus surengtos 6-7 pa-

rodos, skirtos svarbioms 

valstybės datoms paminėti 

Intelektua

liniai 

3.2.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.5.4. Dalyvavimas valstybinių 

švenčių minėjimuose bei 

mokyklos renginiuose 

su 1-8 kl. mokiniais. 

*Edvardas 

Čepanonis, 

*Darius Moc 

kevičius, 

*Ieva 

Jasponytė 

*1-8 kl. 

mokiniai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Atliekant kūrinius vals-

tybinių švenčių minėji-

muose bei mokyklos ren-

giniuose ugdomas pilie-

tiškumas, patriotizmas. 

2. Mokiniai gilins sceni-

nio įvaizdžio žinias. 

3. Ugdomas pasididžia-

vimas savo mokykla. 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.2. 

3.4. 

  

1.1.5.5. Mokytojų darbo 

vertinimo ir skatinimo 

tvarkos sukūrimas 

*Mokyklos 

vadovai 

*Metodinė 

taryba 

*Mokytojai 

*Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

*Mokinių 

taryba 

*Tėvai 

*Mokytojai Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Sukurta Mokytojų dar-

bo vertinimo ir skatinimo 

tvarkos sukūrimas 

Intelektua

liniai 

3.2. 

3.4. 

  

1.1.5.6. Iniciatyva „Atmintis gy-

va, nes liudija“  Laisvės 

gynėjų dienai paminėti 

*Vilma Mar 

tinkėnienė,  

*Mokinių 

taryba. 

*Mokytojai 

*PUG, 1–8 

kl. 

mokiniai 

Sausio 

12 d. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Atminimo pamokose, 

parodoje bibliotekoje  mo 

kiniai prisimins /pagilins 

žinias apie didžius žmo 

nes, jų pasiaukojimą, jų 

meilę Tėvynei. 

2. 95 proc. bendruomenės 

Intelektua

liniai 

3.1. 

3.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

dalyvaus akcijoje.  

1.1.5.7. Projektas  

,,100 ATKURTAI 

LIETUVAI“  

(pagal pridėtą planą). 

*Darbo 

grupė  

*Mokyklos 

bendruome 

nė 

Sausio-

gegužės 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Plano 

„100 ATKURTAI 

LIETUVAI“ įvykdymas 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

     

1.1.5.8. Kalbų dailiojo rašto kon-

kursas ,,Legenda apie 

Vilnių”, skirtas Lietuvos 

valstybingumo šimtme-

čiui paminėti”. 

*Virginija 

Lazdauskienė 

*Žana Lia-

chomskaja 

*5 – 8 kl. 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

*Kalbų 

kabinetai 

1. Dalyvaus 100 proc.  

     5 – 8 kl. mokinių 

2. Darbų paroda 

Intelektua

liniai 

3.4.   

1.1.5.9. Pilietinė akcija „Vasario 

16-ąją švęsk linksmai ir 

išradingai” 

*Džiuljeta 

Deleckytė 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

*1-4 kl. 

mokiniai  

Vasario 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai sužinos /pri-

simins/pagilins žinias 

apie Lietuvos valstybę. 

2. Gebės įvardinti, kodėl 

reikia švęsti Vasario 16-

ąją d.  

3. Ugdomas patriotišku 

mas 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

 

  

1.1.5.10. Renginys  „Lietuva mano 

širdyje“, skirtas Kovo 11 

-ajai paminėti  

*PUG 

pedagogės 

*PUG ug-

dytiniai, 

*L/d „Pa-

grandukas”, 

„Užupiukas 

PUG ugdyti-

niai 

 

Kovo mėn *Aktų salė 1. Ugdytiniai sužinos/ 

prisimins/pagilins žinias 

apie Lietuvos valstybę. 

2. Gebės įvardinti, kodėl 

reikia atsiminti Kovo 

11-ąją dieną. 

3. Ugdomas patriotišku-

mas. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

4. Bendradarbiavimas su 

kitomis ugdymo įstaigo 

mis 

1.1.5.11. Šaškių varžybos, skirtos 

,,Lietuvos valstybės at-

kūrimo 100-osioms meti-

nėms“ paminėti 

 

*Juozas 

Vyšniauskas 

*5- 8 kl. 

mokiniai 

Kovo mėn. *Mokyklos 

erdvės. 

1. Mokiniai pagilins ži-

nias apie Lietuvos vals-

tybę. 

2. Sužinos apie 1918 m. 

vasario 16 d. Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto 

signatarų pomėgius. 

3. Ugdomas pilietišku-

mas, patriotiškumas. 

4. Išrinktas geriausias 

šaškių  žaidėjas. 

5. Sklaida mokyklos 

internetinėje svetainėje 

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.2. 

  

1.1.5.12. Pilietinė akcija „Rašau 

Lietuvos  vardą“, skirta 

Lietuvos valstybės atkū-

rimo 100-osioms meti-

nėms ir Kovo 11 – ajai  

paminėti. 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

*1-4 kl. 

mokiniai 

Kovo mėn. *Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniams emocinio 

džiaugsmo suteikimas, 

2. Kūrybiškumo ugdymas 

3. Ugdomas patriotišku-

mas 

Intelektua

liniai 

3.2. 

3.3. 

  

1.1.5.13. Klasių chorų pasiro-

dymai  

„Dainuoju Lietuvai“.  

*Edvardas 

Čepanonis, 

*Darius 

Mockevičius 

*PUG, 1–8 

kl.  

mokiniai 

Kovo mėn. *Aktų salė 1. 100 proc. PUG, 1–8 kl. 

mokinių dalyvaus pasiro-

dyme 

2. Mokiniai gilins sceni-

Intelektua

liniai 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

nio įvaizdžio žinias. 

3. Ugdomas pilietišku-

mas, patriotiškumas. 

4. Sklaida mokyklos in-

ternetinėje svetainėje.  

1.1.5.14. Spalvų savaitė. 

 

*Vilma Mar 

tinkėnienė, 

*Mokinių 

taryba 

*PUG, 1-8 

kl.  

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

75 proc. mokinių ir mo-

kytojų dalyvaus saviraiš-

kos renginiuose. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

  

1.1.5.15. Akcija „DAROM“ *Socialinės 

pedagogės 

*Klasių 

auklėtojai 

*Mokiniai Balandžio 

mėn. 

*Vilniaus m. 1. Skatinamas  bendruo-

meniškumas 

2. Mokiniai labiau supras  

taršos, aplinkosaugos 

problemas. 

3. Akcijoje dalyvaus 8-10 

proc. Mokyklos mokinių 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

  

1.1.5.16. Gedulo ir Vilties dienos 

paminėjimas 

*Loreta Vyš-

niauskienė 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Birželio 

mėn. 

*Genocido 

aukų muzie-

jaus skveras 

1. Dalyvaus  10 5-8 kl. 

mokinių. 

2. Mokiniai pagilins ži-

nias apie lietuvių tautos 

trėmimus į Sibirą. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.5.17. Mokslo ir žinių dienos 

šventė. 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

*Klasių 

auklėtojai 

*Pradinio ug 

dymo moky 

tojai 

*PUG,1- 

kl. 

mokiniai, 

*Tėvai 

Rugsėjo 

mėn. 

*Mokyklos 

kiemas 

1. 100 proc. PUG, 1-8 kl. 

mokinių dalyvaus šven-

tiniame renginyje. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.5.18. Lietuvos žydų genocido 

dienos paminėjimas.  

*Loreta Vyš 

niauskienė 

*7 kl. 

mokiniai 

Rugsėjo 

mėn. 

*Panerių 

memorialas 

1. Mokiniai pagilins ži-

nias apie Lietuvos žydų 

genocidą. 

2. Dalyvaus 100 proc. 7 

kl. mokinių. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.2. 

  

1.1.5.19. Karaliaus Mindaugo 

vardo diena – Mokyklos 

diena. 

* Vilma Mar 

tinkėnienė 

*Klasių 

auklėtojai 

*Mokytojai 

*PUG,1-8 

kl. moki-

niai 

Spalio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės, 

*Vilniaus m. 

1. 95 proc. PUG, 1–8 kl. 

mokinių dalyvaus rengi-

niuose 

2. Ugdomas pilietišku-

mas, patriotiškumas. 

3. Ugdomas tapatumo 

jausmas 

4. Sklaida mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.5.20. Konstitucijos egzamino I 

etapas 

*Lina Kons 

tantinavičienė 

*Loreta Vyš-

niauskienė 

 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Spalio 

mėn. 

*305 kab. 1. Mokiniai pagilins ži-

nias apie Konstituciją 

2. 10 proc. mokyklos mo-

kinių dalyvaus egzamino 

I etape. 

3 Vienas mokinys pateks 

į II-ą etapą. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

3.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.5.21. Konstitucijos egzamino 

 I etapas. 

Piešinių konkursas. 

*Rasita 

Vekeriotienė 

*1-4 klasių 

mokiniai 

Spalio 

mėn. 

*Kabinetai, 

*Portalas 

delfi 

1. Mokiniai pagilins žinias 

apie Konstituciją 

2. Iš kiekvienos klasės bus 

atrinkti 2 gražiausi darbai,  

nuskenuoti ir nusiųsti por 

talui delfi . 

3. Prizinės vietos. 

Intelektua

liniai 

3.2.   

1.1.5.22. Dailyraščio konkursas 

karaliaus Mindaugo 

vardo dienai atminti 

*Pradinio ug 

dymo moky 

tojos, 

*Virginija 

Lazdauskienė 

*1-5 kl. 

mokiniai 

Spalio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Dailaus rašto ir moky-

klos vertybių puoselėji-

mas.  

 2. Geriausi  mokinių raš-

to darbai bus eksponuo-

jami II a. koridoriuje.   

Intelektua

liniai 

1.2. 

3.2. 

3.3. 

  

1.1.5.23. Dailės darbelių paroda 

,,Karalius Mindaugas”, 

skirtas Mindaugo vardo 

dienai paminėti 

*Specialiojo 

ugdymo kla 

sių mokytojos 

*2c, 3c/4b 

kl moki-

niai 

Spalio 

mėn. 

I a. korido-

riaus dešinė 

pusė 

1. Mokyklos vertybių 

puoselėjimas 

2. Mokinių darbų paroda 

Intelektua

liniai 

1.2. 

3.2. 

3.3. 

  

1.1.5.24. Tarptautinė savanorių 

diena 

*Vilma Mar 

tininkėnienė 

*Socialinės 

pedagogės 

*Klasių 

auklėtojai 

 

*PUG, 1-

8 kl.moki 

niai 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

*Mokyklos 

erdvės 

*Vilniaus m. 

1. Skatinti mokinių norą 

įvairiose srityse pasiūlyti 

savo paslaugas, padėti 

kitam. 

2. Mokiniai sužinos orga-

nizacijas, kuriose galima 

savanoriauti 

3. Dalyvaus 95 proc. mo-

kyklos mokinių.  

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3.  

3.2. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.5.25. Kalėdiniai renginiai. 

 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

*Mokinių 

taryba 

*PUG, 1-

8 kl. moki 

niai 

Gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

Mokykloje vyks:  

1. Kalėdinių papuošimų 

parodos. 

2. Papuoštų klasių konku-

rsas. 

3. Kalėdinis karnavalas. 

4. „Karnavalinių kostiu-

mų paradas”. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.3. 

3.4. 

  

1.1.5.26. Adventinis rytmetys. *Mokyklos 

vadovai 

*Inga Praka 

pavičiūtė 

*Mokyklos 

bendruome 

nė 

Gruodžio 

mėn. 

*Aktų salė 1. Mokyklos vertybių 

puoselėjimas 

2. Dalyvaus 95 proc. mo 

kyklos bendruomenės na 

rių. 

*Patalpų 

nuomos 

lėšos 

*Intelektu

aliniai 

1.2. 

2.3. 

3.1.  

3.2. 

3.3.  

  

 

1.6. Vykdyti prevencines veiklas 
 

1.1.6.1. Įgyvendinti ugdymo 

karjerai programą. 

*Ugdymo 

karjerai 

darbo grupė 

*PUG, 1-8 

klasių 

mokiniai. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės, 

*Įmonės, 

*Švietimo 

įstaigos. 

1. Edukaciniai ugdymo 

karjerai renginiai.  

2. Supažindinimas su tė-

vų profesijomis  

3. Suorganizuoti sutiki-

mai su įvairių profesijų 

atstovais.  

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.4. 

  

1.1.6.2. Individualios mentorystės 

programa „Mentor 

Lietuva“ 

*Mokyklos 

tarybos narė 

Giedrė  

Kisielė,  

*6 kl. 

mokinė 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų 

1. Dalyvavimas progra-

moje skatins gerą savi-

jautą ir sveiką gyvenseną  

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

3.4. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

*Daiva Trei-

nienė 

2. Sudarys sąlygas as-

meniniam tobulėjimui.  

1.1.6.3. Lytiškumo programos 

įgyvendinimas  

*Mokyklos 

vadovai, 

*Mokytojai. 

*1-8 kl.  

mokiniai. 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Kabinetai. 1. Mokiniai įgis žinių 

lytinio gyvenimo klausi-

mais. 

2. Propaguojama svei-

ka gyvensena. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

3.1. 

 

  

1.1.6.4. Programos „Antras 

žingsnis“ įgyvendinimas  

 

*Jolanta 

Pliopaitė, 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

 

 

*1-2 kl.  

mokiniai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokinių gebėjimas įsi-

traukti į saugios bei pagar 

bios mokyklinės aplinkos 

kūrimą. 

2. Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymas leis iš-

vengti netinkamo elgesio, 

bendraamžių atstūmimo, 

impulsyvumo ir kt. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

3.1. 

 

  

1.1.6.5. Programa 

 „Įveikime kartu“  

*Jolanta 

Pliopaitė, 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

*PUG, 1-4 

kl. moki-

niai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai gebės pozity-

viai bendrauti ir spręsti 

problemas  

2. Gerės bendra vaiko 

emocinė savijauta. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

3.1. 

  

1.1.6.6. Dalyvavimas  piešinių 

konkursuose prevencine 

tematika 

*Kristina 

Rimkutė 

*5-8 kl. 

mokiniai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

*Vilniaus m. 

1. Tvirtės mokinių verty-

binės nuostatos  

2. Stiprės sveikos gyven-

senos įgūdžiai 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

3.1. 

  

1.1.6.7. Informacinių stendų, 

lankstinukų rengimas. 

*Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

*Mokyklos 

bendruome

nė 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1.Tikslinga informacijos 

sklaida. 
Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

3.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.6.8. Pamokų lankomumo 

analizė 

*Jolanta 

Pliopaitė 

*1-8 kl. 

mokiniai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Kabinetai, 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Sumažės vėlavimas į 

pamokas 20 proc. 

Intelektua

liniai 

2.1. 

2.2. 

  

1.1.6.9. 1-5 klasių mokinių užim-

tumo pertraukų metu 

programos sukūrimas ir 

įgyvendinimas 

*Mokyklos 

vadovai 

*Pradinio ug 

dymo moky-

tojai 

*Klasių auk-

lėtojai 

*Specialistai 

*Mokinių 

taryba 

*Tėvai 

1-5 kl. 

mokiniai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Sukurta 1-5 kl.  moki-

nių užimtumo pertraukų 

metu programa 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.2. 

  

1.1.6.10. Mokinių užimtumo orga-

nizavimas po pamokų 

*Klasių 

auklėtojai 

*Mokytojai 

*1-8 kl. 

mokiniai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų 

1. Iki 30 proc. mokinių 

bus užimti po pamokų 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.3. 

  

1.1.6.11. Vientisos, kokybiškos ir 

savalaikės socialinės-psi-

chologinės-pedagoginės 

pagalbos mokiniui ir jo 

tėvams teikimas. 

*Mokyklos 

vadovai 

*Klasių auk-

lėtojai 

*Specialistai 

*Mokiniai 

*Tėvai 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų 

1. Laiku bus suteikta pa-

galba 

2. Mokiniai gerai jausis 

mokykloje. 

Intelektua

liniai 

2.1. 

3.4. 

  

1.1.6.12. Programos „Gyvai” 

vykdymas. 

*Jolita 

Dieninienė 

*Jolanta 

Pliopaitė 

*5-7 kl. 

*5-7 kl. 

mokiniai 

Sausio- 

gegužės 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės. 

1. Mokiniams bus sutei-

kta gyvenimo įgūdžių, rei 

kalingų sveikai gyventi ir 

nepradėti vartoti tabako, 

alkoholio ir narkotikų. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

3.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

mokinių 

auklėtojai 

2. Mokymuose dalyvaus 

90-95 proc. 5-7 mokinių, 

3. Bus pravesta  14 klasių 

valandėlių. 

1.1.6.13. Paauglių socialinio statu-

so analizė ir bendravimo 

problemų tyrimas. 

*Daiva 

Treinienė 

*5-8 kl.  

mokiniai 

Sausio 

mėn. 

*Kabinetai, 

 *220 kab. 

1. Gerės mokinių savijau-

ta klasėje bei tarpusavio 

bendravimas. 

Intelektua

liniai 

2.1.   

1.1.6.14. Paauglių netinkamo elge-

sio problemų analizė 

mokykloje. 

*Daiva 

Treinienė 

*5-8 klasių 

mokiniai 

Vasario 

mėn. 

*Kabinetai, 

 *220 kab. 

1. Bus išsiaiškinta paaug 

lių netinkamo elgesio pro 

blemų atsiradimo priežas 

tys 

2. Teikiama pagalba mo-

kiniams,  

3. Rekomendacijos moky 

tojams ir tėvams 

3. Gerės elgesys. 

Intelektua

liniai 

2.1. 

3.4. 

  

1.1.6.15. „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“ 

mokykloje 

*Specialistai *PUG, 1-8 

kl. moki-

niai 

Kovo 

mėn.. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. 95 proc. mokyklos mo-

kinių dalyvaus renginiuo 

se.  

2. Vyks įvairūs prevenci-

niai aktyvūs renginiai. 

3. Mažės patyčios. 

Intelektua

liniai  

1.2. 

2.1. 

2.3. 

3.1. 

  

1.1.6.16. Tiriamoji veikla ,,Mano 

požiūris į klasę”. 

*Jolita 

Dieninienė 

*1-8 kl. 

mokiniai 

Kovo - 

spalio mėn. 

*Kabinetai 1. Analizė pateikta atski-

rai kiekvienai klasei. 

2. Pateiktos rekomen-

dacijos 

Intelektua

liniai 

2.1.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

3. Gerės klasės mikrokli-

matas. 

1.1.6.17. Pasaulinė nerūkymo 

diena. 

*Socialinės 

pedagogės 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojos 

*1-8 kl. 

mokiniai 

Gegužės 

mėn. 

*Aktų salė 1. 95 proc. mokinių daly-

vaus prevenciniame ren-

ginyje. 

2. Mokiniai pagilins rūky 

mo žalos žinias 

3. Skatins mokinius ne-

pradėti rūkyti.   

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

  

1.1.6.18. Alkoholio ir svaigiųjų 

medžiagų prevencinė 

akcija  

,,Būk nepriklausomas”. 

*Specialistai *5-8 klasių 

mokiniai 

Gegužės 

mėn.  

*Mokyklos 

erdvės 

1. 95 proc. mokinių daly-

vaus akcijoje.  

2. Mokiniai sukurs plaka-

tą. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

  

1.1.6.19. Vasaros dienos 

stovyklos 

organizavimas. 

*Specialistai 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

*1-5 klasių 

mokiniai 

Birželio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės,  

*Erdvės už 

mokyklos 

ribų  

Suorganizuota ir vykdoma 

dviejų savaičių trukmės 

vasaros dienos stovykla  

1 –5 klasių mokiniams.  

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

3.1. 

3.4. 

  

1.1.6.20. Žmogaus saugos proje-

ktas „Ekstremalios 

situacijos“. 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

*7a kl.  

mokiniai 

Rugsėjo–

lapkričio 

mėn. 

*II a. fojė 1. Projekto pristatymas 

2. Darbų ekspozicija. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.1. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

1.1.6.21. Žmogaus saugos projek-

tas „Kelio ženklai“, „Sau-

gaus eismo taisyklės“. 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

*5a kl.  

mokiniai 

Spalio-

gruodžio 

mėn. 

II a. fojė 1. Projekto pristatymas,  

2. Darbų ekspozicija. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

  

1.1.6.22. Tarptautinės tolerancijos 

dienos paminėjimas. 

*Socialinės 

pedagogės 

*Dorinio ug 

dymo moky 

tojai 

*Mokytojai  

*PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Lapkričio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Stiprės mokinių pa-

kantumo aplinkiniams, 

nediskriminavimo, nesi 

šaipymo, pagarbos aplin 

kiniams įgūdžiai. 

2. Renginiuose daly-

vaus 95 proc. mokyklos 

mokinių. 

Intelektua

liniai 

1.2. 

2.1. 

  

 

1.7. Įkurti gamtamokslinę klasę 
 

1.1.7.1. Koordinacinės darbo 

grupės sukūrimas.  

*Mokyklos 

vadovai. 

 

*PUG,  

1-5 kl. 

mokiniai 

 

Iki sausio 5 

d. 

*Mokyklos 

erdvės. 

*Paveikus mokytojų tar-

pusavio bendradarbiavi-

mas grupėje. 

Intelektua

liniai 

 

3.5.   

1.1.7.2. Žemės dienos 

paminėjimas. 

 

 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

*Jūratė 

Taučiuvienė 

*PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Kovo 20 d. *Mokyklos 

erdvės 

1. Dalyvaus 85 proc. mo-

kinių renginiuose. 

2. Gamtos mokslų pamo-

kos vyks gamtinėje aplin 

koje 

Intelektua

liniai 

1.2. 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.3. Projektas „Žaliojo sodo 

kiemas“. 

 

*Vilma Mar 

tinkėnienė 

* Jūratė 

Taučiuvienė, 

*PUG,  

1–8 kl. 

mokiniai 

Balandžio–

spalio mėn. 

*Mokyklos 

aplinka 

1. Sukurtas mini sodas 

– žalioji edukacinė aplin-

ka mokyklos kieme. 

2. Kuriamos žaliosios 

Aplinkos 

lėšos 

Intelektu

aliniai. 

1.2. 

2.3. 

3.4. 

3.5. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

*Mokytojai,  

*Tėvai 

edukacinės erdvės moky 

Klos erdvėse. 

1.1.7.4. Gamtamokslinė viktorina 

„Galvočius” 

 

*Aušra Para-

pinavičiūtė 

*1 kl. 

mokiniai 

Balandžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokiniai gilins gam-

tamokslines žinias. 

2. Iš kiekvienos 1  kl. da 

lyvaus 4-5 mokinių 

komandos 

3. Bus išaiškinta koman-

da-nugalėtoja  

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.5. Gamtos mokslų projektas    

„Tyrinėk ir atrask”. 

 

*Vilma Mar 

tinkėnienė, 

*Irmantas 

Adomaitis 

*Jūratė 

Taučiuvienė 

*PUG,  

1-8 kl. 

mokiniai 

Gegužės-

spalio mėn. 

*Vilniaus 

miesto 

erdvės. 

1. Mokiniai stebėdami ir 

tyrinėdami aplinką vyk-

dys tiriamąsias veiklas, 

rinks gamtamokslinę in-

formaciją.  

2. Gamtamokslinio ren-

ginio metu vyks mokinių 

darbų pristatymas. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

1.2. 

2.3. 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.6. Gamtamokslinės klasės 

modelio/koncepcijos 

kūrimas. 

*Darbo 

grupė 

 

*Darbo 

grupė 

 

Iki gegužės 

30 d.  

*Mokyklos 

erdvės 

*Sukurtas gamtamoksli-

nės klasės modelis/kon-

cepcija 

Intelektua

liniai 

 

3.5.   

1.1.7.7. Koncepcijos pristaty-

mas mokyklos bendruo-

menei. 

*Darbo 

grupė 

 

*Mokiniai 

*Mokytojai 

*Tėvai 

 

Iki birželio  

5 d. 

*Mokyklos 

erdvės 

*Mokyklos bendruome-

nės pritarimas ugdyti mo-

kinius remiatis gamta-

mokslinės klasės mode-

liu/koncepcija. 

Intelektua

liniai 

 

3.4. 

3.5. 

  

1.1.7.8. Mokymo bazės/ erdvių, 

skirtų gamtamoksliniam 

ugdymui atnaujinimas. 

*Mokyklos 

vadovai 

*Metodinė 

taryba 

*Mokiniai 

*Gamtamo

kslinio 

ugdymo 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Atnaujinta mokymo 

bazė siekiant įgyvendinti 

gamtamokslinės klasės 

modelį/koncepciją. 

Intelektua

liniai 

MK  

3.5.   
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

*Gamtos 

mokslų-IT-

Matematikos 

metodinė gr.  

mokytojai 

1.1.7.9. Pradinių klasių mokinių 

stebėsena siekiant atpa-

žinti mokinių gebėjimus 

*Pradinio ug 

dymo moky-

tojai, 

*Dalykų mo-

kytojai,  

*Neformalio

jo švietimo 

mokytojai 

*Specialistai 

*1-4 kl. 

mokiniai 

 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

* Kabinetai 1. Stebint mokinius daly-

vaus 90 proc. mokyklos 

mokytojų ir specialistų, 

kels probleminius klau-

simus, diskutuos. 

*Intelektu

aliniai 

 

1.1. 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.10. Gamtos mokslų moky-

tojų dalykininkų glau-

dus bendradarbiavimas 

su pradinio ugdymo 

mokytojais.  

*Pradinio ug 

dymo moky-

tojai, 

*Gamtos mo 

kslų mokyto 

jai 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojai, 

*Gamtos 

mokslų 

mokytojai 

Sausio-

gruodžio 

mėn 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Nuolat vykstančios mo 

kytojų dalykininkų ir pra 

dinio ugdymo mokytojų 

tarpusavio konsultacijos, 

diskusijos ir pan. 

Intelektua

liniai 

 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.11. Metodinės medžiagos 

rengimas. 

*Darbo gr.  

*Pradinio ug 

dymo moky-

tojai 

*Gamtos mo 

kslų moky-

tojai 

*Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

*Gamtos 

mokslų 

mokytojai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Parengta metodinė me-

džiaga, rekomendacijos 

dirbti su mokiniais gam-

tamokslinėje klasėje. 

Intelektua

liniai 

 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.12. Mokinių pasiekimų 

ugdant gamtamokslinę 

*Darbo 

grupė 

*Specialistai 

*5 kl. moki 

niai 

*Gamtamo

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės. 

1.  Pozityvus bendruome 

nės dalyvavimas tyrime 

2. Tyrimo analizės prista-

Intelektua

liniai 

 

1.1. 

3.1. 

3.5. 
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Eil. Nr. 

0.Tikslai.  

 0.0. Uždaviniai.   

 0.0.0. Priemonės/ 

veiklos 

Atsakingi 

priemonių 

vykdytojai 

Tikslinė 

grupė 

(naudos 

gavėjai) 

Laikas Vieta Sėkmės rodiklis Ištekliai 

Dermė 

su 

strat. 

plano 

tiksl. ir 

užd. 

Įvykdymo ataskaita 

 

Pastebėji

mai/ 

siūlymai 

ir bendrąsias kom-

petencijas tyrimas.  

kslinio ug-

dymo mo-

kytojai 

tymas 

2. Savikritiškas vertinimas 

1.1.7.13. PUG įtraukimas į gam-

tamokslinį ugdymą re-

miantis kuriamu ar jau 

sukurtu modeliu/ 

koncepcija   

 

*Darbo gr.  

*Pradinio ug 

dymo moky-

tojai 

*PUG peda-

gogai 

*Dalykų mo-

kytojai 

*Specialistai 

*PUG 

ugdytiniai 

*PUG 

pedagogai 

*PUG 

tėvai 

Sausio-

gruodžio 

mėn 

*Mokyklos 

erdvės 

1. Mokytojų dalykininkų, 

pradinio ugdymo mokyto 

jų ir PUG pedagogų tarpu 

savio konsultacijos, disku 

sijos, pagalba siekiant su 

dominti mokinius gamtos 

mokslais. 

Intelektua

liniai 

1.1. 

3.1. 

3.5. 

  

1.1.7.14. Gilus ir prasmingas 

gamtamokslinis  ugdy 

mas 5-8 kl. 

*Darbo grupė 

*Dalykų mo 

kytojai 

*Specialistai 

*5 kl. 

mokiniai  

*5 kl. 

mokinių 

tėvai 

Sausio-

gruodžio 

mėn. 

*Mokyklos 

erdvės. 

1. Tarpusavio susitarimai 

siekiant optimalios gam-

tos mokslų integracijos ir 

gilesnio supratimo. 

Intelektua

liniai 

 

3.1. 

3.4. 

3.5. 

  

 

 

VII. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 

 

7.1. Veiklos plano įgyvendinimą vykdo mokyklos atsakingi asmenys numatyti Veiklos plane. 

7.2. Veiklos plano stebėseną vykdo Direktoriaus įsakymu patvirtinta Mokyklos veiklos plano sudarymo darbo grupė, kuri rengia ir pristato Mokytojų tarybai ir Mokyklos 

tarybai apie Mokyklos veiklos plano įgyvendinimą, ataskaitą bei teikia siūlymus 2019 metų mokyklos veiklos planui. 

_____________________________________________________________ 
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PATVIRTINTA 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos  

direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d.  

įsakymu Nr. V- 481 

 

 

 

VILNIAUS  KARALIAUS  MINDAUGO  MOKYKLA 
 

 

100 ATKURTAI  LIETUVAI  SKIRTOS  VEIKLOS 
 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Dalyviai/ tikslinė grupė Data  Vieta 

Atsakingo(-ų) asmens(ų) 

vardas, pavardė 

 

Pastabos  

1.  Mokinių darbų paroda iš gamtinės 

medžiagos  „Valstybės simboliai“. 

PUG - 8 klasių mokiniai 2017 m. 

lapkričio mėn. 

II aukšto stendas Loreta Vyšniauskienė  

2.  Šimtmečio ąžuoliuko sodinimo klasėje 

akcija. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2017 m. 

lapkričio mėn. 

Klasės, kabinetai Loreta Vyšniauskienė, 

Klasių auklėtojai 

 

3.  Mokyklos puošimas Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

Iki 2018 m. 

sausio 3 d. 

Mokyklos langai, 

erdvės 

Egidijus Šarmavičius, 

Jolita Dieninienė, 

Kristina Rimkutė, 

Loreta Vyšniauskienė. 

 

4.  100-mečio kalendorius skaidrėse. PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

Nuo  

2018-01-04 iki 

2018-02-16 

I aukšto foje Jolita Dieninienė, 

Lina Konstantinavičienė, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Egidijus Šarmavičius. 

 

5.  Koridoriaus II aukšte papuošimas „100 

ATKURTAI LIETUVAI“. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

Iki 2018-01-31 II aukšto siaurasis 

koridorius 

Jolita Dieninenė, 

Lina Konstantinavičienė, 

Loreta Vyšniauskienė. 

Papildomą 

informaciją 

suteiks atsakingi 

asmenys 
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6.  „100 ATKURTAI LIETUVAI“ savaitės renginiai 

Pirma pamoka 

Pokalbis su mokiniais „100 ATKURTAI 

LIETUVAI“. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytaojai 

2017-02-12 

 

Klasės, kabinetai Jolita Dieninienė, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Mokytojai. 

Gaires paruoš 

Jolita ir Loreta 

Akcija 

 „Apjuoskime mokyklą tautine juosta“ 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2017-02-12 

8.20 val. 

Mokyklos teritorija Loreta Vyšniauskienė, 

Klasių auklėtojai, 

 

Pasipuoškime tautinio kostiumo elementais 

(marškiniais, liemenėmis, prijuostėmis, 

juostomis ir kt.) 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-02-12 - Lina Konstantinvičienė, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Klasių auklėtojai. 

 

Miesto renginys 

Paroda „Tautiniai raštai mokinių ir mokytojų 

tekstilės darbuose“. 

Vilniaus miesto mokyklos 2018-02-12 – 

2018-02-15 

Mokyklos erdvės Jolanta Tamulienė, 

Loreta Vyšniauskien, 

Eugenijus Verbickas. 

 

Stendas „Lietuvos signatarai“. PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-02-12 – 

2018-02-15 

II aukšto foje Loreta Vyšniauskienė  

Klasių dainų pynė „Dainuoju Lietuvą“. PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-02-13 Aktų salė Edvardas Čepanonis, 

Darius Mockevičius. 

 

Šventinis vakaras „100 ATKURTAI 

LIETUVAI“ bendruomenei. 

Mokiniai, mokinių tėvai, 

Naujamiesio gyventojai 

2018-02-13 

18.00 val. 

Aktų salė Virginija Lazdauskienė, 

Edvardas Čepanonis, 

Darius Mockevičius, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Egidijus Šarmavičius. 

 

Kryžiažodžių „100 ATKURTAI LIETUVAI“ 

sprendimas. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-02-14 Mokyklos erdvės Lina Konstantinvičienė, 

Loreta Vyšniauskienė. 

 

Vasario 16-osios –  

„100 ATKURTAI LIETUVAI“-  minėjimas. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-02-15 Aktų salė Virginija Lazdauskienė, 

Edvardas Čepanonis,, 

Darius Mockevičius, 

Kristina Rimkutė, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Egidijus Šarmavičius. 

 

7.  Kaziuko mugė „100 darbelių Lietuvai“. PUG - 48 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-03-03 Aktų salė Rasita Vekeriotienė, 

PUG ir pradinio ugdymo 

mokytojos 
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8.  Etnografinė vakaronė. PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-03-06 Aktų salė Loreta Vyšniauskienė, 

Edvardas Čepanonis, 

Darius Mockevičius. 

 

9.  Stendas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai paminėti. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-03-06 II aukšto stendas Loreta Vyšniauskienė, 

Egidijus Šarmavičius, 

 

10.  Geografijos, gamtos, istorijos, lietuvių k. 

viktorina  „100 ATKURTAI LIETUVAI“. 

5 - 8 klasių mokiniai  2018-03-07 Aktų salė Lina Konstantinavičienė, 

Virginija Lazdauskienė, 

Egidijus Šarmavičius, 

Loreta Vyšniauskienė 

 

11.  100 m. bėgimas. PUG - 8 klasių mokiniai 2018 m. 

balandžio mėn. 

Sporto aikštynas Egidijus Šarmavičius, 

Juozas Vyšniauskas, 

PUG pedagogės, pradi-nio 

ugdymo mokytojos 

 

12.  Klasėse užaugintų ąžuoliukų sodinukų 

sodinimas mokyklos kieme. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018 m. 

balandžio mėn. 

Mokyklos kiemas Egidijus Šarmavičius, 

Eugenijus Verbickas 

 

13.  Dalyvavimas „Miškasodyje“. 5-8 klasių mokiniai 2018 m. 

balandžio mėn. 

Urėdija derinama Jūratė Taučiuvienė  

14.  Šeimos dienos paminėjimas „100 gražiausių 

žodžių šeimai“. 

PUG - 8 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

2018-05-15 

18.00 val. 

Aktų salė Virginija Lazdauskienė, 

Edvardas Čepanonis, 

Darius Mockevičius, 

Kristina Rimkutė, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Egidijus Šarmavičius 

 

15.  Istorinė – geografinė išvyka  

„Nemuno šalis – Lietuva“. 

 

5-8 klasių mokiniai 2018 m. birželio 

mėn. 

Lietuva Lina Konstantinavičienė, 

Loreta Vyšniauskienė, 

Klasių auklėtojai 

 

___________________________ 

 


