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JONAVOS R. ŽEIMIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

2018 METŲ VEIKLOS  PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - mokyklos) 2018 metų  veiklos planas  (toliau - planas) nustato mokyklos tikslus, 

uždavinius, priemones, skirtas  plano įgyvendinimui,  laukiamus rezultatus, plano įgyvendinimo atskaitomybę ir atsakomybę. 

2. Planu  siekiama tobulinti  mokyklos teikiamų švietimo paslaugų kokybę, tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius, racionaliai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas  parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija,  švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Geros mokyklos koncepcija, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika,  Jonavos rajono savivaldybės tarybos teisės aktais, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatais, patvirtintais 2014 

m. gegužės 29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 TS-0171, mokyklos 2016-2018 metų strateginiu planu, patvirtintu Jonavos r. Žeimių 
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mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V1-35,  mokyklos veiklos kokybės išorinio  vertinimo, vykusio 2012 m. 

balandžio 23-26 d. d.,  ataskaita, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės išvadomis, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatus. 

        4. Planui parengti mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 27 d.  įsakymu Nr. V1-229  buvo sudaryta darbo grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Danguolė Svirskienė, meno vadovė Ligita Budrikienė, bibliotekininkė Edita Gerulaitienė, socialinė pedagogė Laura Baltrimavičienė, tėvų atstovė Jūratė 

Trukšaninienė, mokytojai: Rūta Juškienė, Valentina Zujevaitė, Živilė Jefimenkė, Liuba Jonaitienė, Asta Vancevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Danguolė Steponavičienė, mokinių tarybos pirmininkė Brigita Macuganovaitė. Darbo grupės vadovė direktorė Dijana Vazgienė. Darbo grupės pasiūlymus 

mokyklos darbuotojai svarstė metodinėse grupėse, mokytojų tarybos, mokiniai – mokinių tarybos posėdžių metu, plano projektas aptartas mokyklos tarybos 

posėdyje. 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

            5. Filosofija. Mokyklos – daugiafunkcio  centro veikla grindžiama demokratiniais principais, bendra su vietos bendruomene ateities vizija, 

bendradarbiavimu ir partnerystės stiprinimu bendruomenėje. 

6. Vizija. Žeimių  mokykla – daugiafunkcis centras – svarbiausia vietos bendruomenės organizacija, teikianti švietimo, kultūros, sporto, užimtumo 

paslaugas įvairių interesų bei įvairaus amžiaus asmenims. 

7. Misija. Kokybiškai tenkinti mokyklos – daugiafunkcio centro ir vietos bendruomenės edukacinius, meninius, kultūrinius, sportinius ir užimtumo 

poreikius, užtikrinant ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį švietimą bei siekiant organizacijos ir kiekvieno bendruomenės 

nario asmeninės pažangos.  

8. Vertybės: 

- atvirumas  kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; 

- kūrybingumas ir saviraiška;  

- atsakomybė  už savo veiksmus;  

- pažangos siekis – nuolatinis mokymasis, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas. 

9. Strateginiai prioritetai: 

1. Veiksmingas, kokybiškas ugdymas ir ugdymasis. 

2. Mokyklos  – daugiafunkcio centro savitos kultūros puoselėjimas.  

10. Strateginiai tikslai: 

1. Telkti  bendruomenę ugdymo kokybės ir mokinių pasiekimų gerinimui. 

2. Stiprinti mokyklos tinklaveiką.  

11. Strateginiai uždaviniai: 
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1.1. Veiksmingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. 

1.2. Tobulinti vertinimą ugdant  ir siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 

1.3. Efektyvinti ugdymo organizavimą, stiprinant pagalbos teikimą mokantis.  

2.1. Plėtoti  mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenės narių lyderystę ir veikimą kartu.  

2.2. Stiprinti patyčių ir žalingų įpročių prevenciją.  

2.3. Stiprinti mokyklos – daugiafunkcio centro ir kitų bendruomenėje ir platesnėje aplinkoje veikiančių institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę.  

 

III.  2017  METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

1 tikslas. Efektyvinti ugdymo organizavimą, stiprinant pagalbos teikimą mokantis. 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys Uždavinio įgyvendinimo rezultatas Pastabos 

1. 

 
Siekti kiekvieno 

mokinio individualios 

pažangos, tobulinant 

ugdymo tikslingumą, 

įvairumą, lankstumą, 

partneriškumą. 

Mokytojų tarybos posėdyje aptarti mokinio individualios pažangos stebėjimo tikslai, uždaviniai, 

galimybės ir priemonės, aptarta „Individualios pažangos stebėsenos sistema“, priimti susitarimai 

dėl individualios mokinio pažangos stebėsenos. 

Organizuoti  kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams mokinio individualios pažangos 

stebėjimo, mokinių skaitymo įgūdžių tobulinimo klausimais. Kvalifikaciją tobulino 43%   

mokytojų. 

40% mokytojų dalijosi gerąja patirtimi išplėstiniuose metodinės tarybos posėdžiuose mokinių 

individualios pažangos  stebėjimo, vertinimo, įsivertinimo  ir skaitymo klausimais.  

Mokytojai organizavo pamokas netradicinėse aplinkose: lietuvių kalbos pamoka ,,Garsiniai 

skaitymai“ Žeimių mstl. bibliotekoje; istorijos pamoka – išvyka Žeimių miestelyje (9 kl.); 

pasaulio pažinimo pamoka Žeimių mstl. pašte (1 kl.), 9-os klasės mokinių išvyka — istorijos 

pamoka „Apšvietos epochos idėjų atspindžiai Žeimių miestelyje“, mokyklos  muziejuje vyko 

istorijos, pilietiškumo pagrindų, gimtinės pažinimo pamokos, klasių valandėlės ir kt. Surengta 

ekskursija Jonavos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-10 klasių mokiniams „Žeimių kultūros 

ir istorijos paveldas“, skirta Piliakalnių metams. IU auklėtojos organizavo atvirą veiklą – 

spektaklį „Legenda apie Vilniaus pilį“ bei veiklas netradicinėse aplinkose: „Duonutės kelias“ 

etnografijos seklyčioje, išvykas į Žeimių bažnyčią ir Žeimių dvaro sodybą.   

Atliktos šios  analizės ir priimti sprendimai mokinių pasiekimų gerinimui: 5-7, 9 kl. mokinių 

lietuvių k. ir matematikos baigiamųjų kontrolinių darbų ir metinių rezultatų analizė, mokinių 

PUPP rezultatų ir dalykų metinių mokymosi pasiekimų analizė, 2, 4, 6, 8  klasių mokiniai 
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dalyvavo nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Diagnostinių ir standartizuotų testų 

rezultatai atitinka metinius mokinių pasiekimus. 2016 -2017 m. m. palyginus su 2015-2016 m. 

m.  3% pagerėjo mokinių pažangumas, praleista 2157 pamokomis mažiau, 50% pagerėjo PUPP 

rezultatai. 

83% mokytojų  pamokų metu stebi ir analizuoja mokinio pažangą ir pasiekimus. Kiekvieną 

mėnesį dauguma mokinių pildo ir aptaria su klasės vadovais individualios mokinio pažangos 

stebėjimo lapus. Bendruose klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų 

pasitarimuose analizuojama mokinių mokymosi pažanga, pagalbos mokiniui teikimo 

veiksmingumas.  

 65%  5-8 klasių mokinių lanko lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijas. Beveik kiekvienas 

mokytojas pamokose naudoja bent 2-3 individualios mokinio pažangos stebėjimo būdus.  

Siekiant individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą buvo atliktas mokinių mokymosi 

stilių ištyrimas. 

Buvo tenkinami gabių mokinių poreikiai, siekiant aukščiausio pasiekimų lygmens – nuosekliai 

vykdyta gabių  mokinių ugdymo programa. Dalyvauta įvairiose projektinėse veiklose, šalies ir 

rajono renginiuose, olimpiadose, konkursuose (žr. ,,Mokinių pasiekimai 2017 m.“). Mokykloje 

veikė mokinių dailės, technologijų darbų parodos, mokiniai dalyvavo puošiant mokyklos 

aplinkas šventėms. 

Vykdytas veiksmų planas dėl mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo. Visi mokytojai 

savo dalykų pamokose taikė po 2-3 skaitymo strategijas.  Organizuota 14 integruotų pamokų. 

Vyko mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, analizuota problema ,,Kaip pagerinti mokinių 

mokymosi pasiekimus?“. Nustatyti stiprieji ir tobulintini šios veiklos srities aspektai, pristatytas 

veiklos tobulinimo planas. 

Uždavinys įgyvendintas gerai. 

2. 

 
Stiprinti pagalbos 

teikimą mokiniui, 

efektyvinti tėvų 

dalyvavimą mokyklos 

gyvenime. 

Buvo pravesti tėvų susirinkimai 1-10 klasėse tema ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas, mokslo metų prioritetai“. Susirinkimuose dalyvavo 67 

tėvai (58 %). 

Teikta tėvų ir mokyklos pagalba ugdytiniui, individualios konsultacijos. Vykdytas tėvų 

švietimas: organizuota atvirų durų savaitė, joje dalyvavo 16 tėvų (14%), tėvų diena mokykloje, 

kurioje dalyvavo 36 tėvai (31%), 2017 m.  vyko  28 teminiai  tėvų susirinkimai klasėse, grupėse. 

IU grupėje „Boružėlės“  organizuota projektinė diena – ugdytinių ir jų tėvų bendra ugdomoji 

veikla „Kalėdų stebuklo belaukiant“.   
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Teiktos 97 psichologo konsultacijos: vaikams - 64, tėvams - 21, mokytojams – 12.  Socialinis 

pedagogas teikė 226 individualias konsultacijas. 

Organizuota paskaita – diskusija tėvams ,,Vaikų saugumas internete“, paskaitoje dalyvavo 21 

tėvas (18%). Organizuotas tėvų aktyvo susitikimas su mokyklos administracija prie apskritojo 

stalo, susitikime dalyvavo 20 klasių, grupių tėvų aktyvų narių (51%). 

Uždavinys  įgyvendintas gerai.  

2 tikslas. Stiprinti mokyklos – daugiafunkcio centro ir kitų bendruomenėje ir platesnėje aplinkoje veikiančių institucijų bendradarbiavimą ir 

partnerystę. 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys  Uždavinio įgyvendinimo rezultatas Pastabos  

1. Efektyvinti 

partnerystę su vietos 

bendruomenėje 

veikiančiomis 

institucijomis, 

organizacijomis, 

sudarant palankesnes 

sąlygas įvairaus  

amžiaus asmenims 

tenkinti savo 

poreikius meninėje, 

kultūrinėje ir 

sportinėje veikloje.  

2017 m. mokykla bendradarbiavo su 9 Žeimių miestelyje veikiančių  institucijų, organizacijų. 

Tai  Žeimių seniūnija,  VO „Žeimių bendruomenė“, Jonavos r. SPC dienos centras Žeimiuose, 

Žeimių biblioteka, Žeimių bažnyčia, VŠĮ „Ars Communis“ (Žeimių dvaro sodyba),  Žeimių 

paštas, Žeimių ambulatorija, Jonavos PGT (Žeimių gaisrinė). Su septyniomis buvo 

planuojamos bendros veiklos, atlikus vietos bendruomenės poreikių situacijos analizę. 

Sudarytos palankios sąlygos įvairaus amžiaus asmenims tenkinti savo poreikius meninėje, 

kultūrinėje ir sportinėje veikloje.  

Parengtas „Naudojimosi neatlygintinai Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 

patalpomis ir jose esančiu inventoriumi“  tvarkos aprašas.  

Sportinė veikla. Sudarytos sąlygos naudotis mokyklos sporto sale visiems: nuo 2 metų iki 

senjorų. Vyko jogos užsiėmimai, organizuotos krepšinio, tinklinio, futbolo, įvairios šeimų 

varžybos, tarptautinės futbolo varžybos su latviais. 

Meninė veikla.  Veikė Žeimių kapela, muzikos studijos, popchorai „Muzikos vaikai“, 

„Boružėlės“, „Gitarų trio“, dramos studija. 

Kultūrinė veikla. Organizuotos  parodos, renginiai. 

Parodos: žeimiečių Reditos ir Artūro Narkevičių Užgavėnių kaukių paroda; Jonavos Jeronimo 

Ralio gimnazijos Dailės studijos ir dailės mokytojos ekspertės Janinos Celiešienės kūrybinių 

darbų parodą; Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių dailės darbų paroda; Albinos 

Mackevičienės autorinė popieriaus karpinių paroda; žeimietės menininkės  Neringos 

Dambrauskienės autorinė tapybos paroda „Moters pasaulis“. 

Renginiai. 9 vietos bendruomenėje veikiančios institucijos, organizacijos buvo įtrauktos į 

bendras veiklas  ir/ar kartu organizuoti  įvairūs renginiai: Sausio 13-osios dienos minėjimo 
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akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; Jaunimo futbolo turnyras, skirtas sausio 13-ajai paminėti, 

Rugsėjo 1-osios šventė; Mokytojo diena; Renginiai skirti vasario 16 d.; Užgavėnių šventė; 

Kovo 11-osios minėjimas „Būkime vieningi“; Žeimių miestelio šventė „Tradicijos ir dabartis“; 

Rudens šventė; popietė „Paskutiniai rudens akordai ir skaniausio pyrago konkursas“; Miestelio 

eglutės įžiebimo šventė; Tradicinis adventinis padėkos vakaras; akcija „Darom“ ir kt. 

Uždavinys įgyvendintas gerai. 

2.  Tobulinti 

bendradarbiavimą su 

platesnėje aplinkoje 

veikiančiomis 

institucijomis. 

Vykdytos bendros Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro ir platesnėje aplinkoje veikiančių 

institucijų edukacinės veiklos, projektai. Dalyvauta rajoniniuose ir respublikiniuose 

konkursuose : Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse 

„Tramtatulis“ dalyvavo popchoras „Muzikos vaikai“, Juškonių KC vykusiame muzikos ir dainų 

festivalyje „Muzika mūsų širdžių 2017“ dalyvavo gitarų trio ir popchoras „Muzikos vaikai“, 

Kaziuko mugės metu buvo vykdomas respublikinis projektas – konkursas „Visa mokykla 

šoka“. Pradėtas vykdyti tarptautinis projektas su Lietuvos kino centru -  mokykloje įsteigtas 

Kino Klubas. 

Įvykdytas Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinės ir sportinės veiklos planas, 

kultūrinės ir sportinės veiklos metiniai planai suderinti su Jonavos KC ir Jonavos KKSC, 

vykdyta bendra veikla bendradarbiaujant su  Jonavos kultūros centru, JKKSC, Jonavos rajono 

savivaldybės viešąja biblioteka, rajono mokyklomis, Jonavos rajono savivaldybės moksleivių 

savivalda, Lietuvos mokinių sąjunga. Mokinių tarybos nariai dalyvavo susitikimuose su 

LMS Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivaldos nariais, respublikiniame 

motyvaciniame forume jaunimui „Tavo ateities vizija“, Jonavos r. mokyklų mokinių savivaldų 

Vadovų klubuose ir kt. 

Vykdytos  profesinio orientavimo veiklos. Vyko profesinės karjeros dienos. Dalyvauta  

praktiniame susitikime su Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovais, 

netradicines pamokos mokiniams vedė ir su įvairiomis profesijomis supažindino vietos 

bendruomenės nariai. Atliktas tyrimas „10 klasės mokinių tolesnis mokymasis“, Ugdymo 

karjerai programa integruota į 1-10 kl. bendrąsias programas, klasės valandėles,  mokiniams 

suteiktos 76 individualios karjeros specialisto konsultacijos. 

Buvo organizuota pažintinė kultūrinė veikla platesnėje aplinkoje veikiančiose institucijose 

rajone ir už rajono ribų: pasaulio pažinimo ir saugos pamoka Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo 

bažnyčioje ir Jonavos PGT (3,4 kl.); integruota fizikos, geografijos, technologijų pamoka 

Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje 10 kl. mokiniams ir kt. 
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Surengta ekskursija „Reformacijos pėdsakai Jonavos krašte“ ir priimti svečiai iš Kėdainių 

krašto muziejaus Daugiakultūrio centro. Organizuoti rajono 2017 metų aštuntoko rinkimai 

(dalyvavo aštuntokai iš 12 rajono mokyklų). 

Dalyvauta šalies mokyklų muziejų apžiūroje konkurse ir Aukštaitijos regiono mokyklų muziejų 

tarpe laimėta I vieta. 

Informacija apie bendras veiklas  buvo viešinama interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, 

žiniasklaidoje, TAMO dienyne, stendiniuose pranešimuose,  platinami informaciniai lapeliai 

per pašto tarnybą 

Uždavinys  įgyvendintas gerai. 

 

1 lentelė.  Mokinių pasiekimai  2017 m.  

 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyviai (mokinio vardas, 

pavardė) 
Mokytojo vardas, 

pavardė 
Rezultatas 

Projektinė veikla 
1. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Pažinimo džiaugsmas“ 

2017 m.  

1-4  kl. -17 vaikų Erika Kutkienė 17 vaikų organizuotas 

užimtumas vasarą. 
2. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio 

draugai“ 

1 kl. – 11 mokinių (2017-

2018 m. m.) 

1 kl. – 13 mokinių (2016-

2017 m. m.) 

Sigita Juknienė 

 

Liuba Jonaitienė 

Vaikai dalyvavo  

ankstyvosios prevencijos 

programoje. 

3. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos ir VšĮ 

„Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ 

inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas 

nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”    

IUG, JPUG vaikai, 1-4 kl. 

mokiniai, 

5-10 kl. mokiniai, 

bendruomenės nariai 

Asta Vancevičienė  

4. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  1-5 kl. mokiniai 

58 dalyviai 

Edita Gerulaitienė 

 

Projekto atributika (plakatai, 

skirtukai) 
5. Respublikinė vaisių ir pieno vartojimo skatinimo programa IUG, JPUG vaikai, 1-4 kl. 

mokiniai 
Erika Kutkienė 
Laura Baltrimavičienė 

Programoje dalyvavo apie 

90 vaikų. 
6. Respublikinis motyvacinis forumas jaunimui „Tavo ateities 

vizija“ 

 

Ugnė Šneliūtė 8 kl.  

Gerda Martinionytė 8 kl.  

Deimantė Penkauskaitė8  kl. 

Asta Vancevičienė Pažintinė veikla 
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Justina Zakarauskaitė 8 kl.  

Kamilė Trukšaninaitė 7 kl.  

Gertrūda Maželytė 7 kl.  
7. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio 

draugai“ (2017-2018 m. m.) 

JPUG vaikai  Danguolė 

Steponavičienė 

 

8. Baltų šalių literatūros savaitė   1-10 kl. mokiniai 
~ 100 dalyvių 

Edita Gerulaitienė 
Liuba Jonaitienė 
Jūratė Smailienė 
Jolita Ajutienė 
Sigita Juknienė 
Rūta Juškienė 
Danguolė Svirskienė 
Dijana Vazgienė 
Eugenijus Leonavičius 

Padėka 

9. Respublikinis projektas „Apkabinkime žemę“ 

 

1-10 kl. mokiniai Asta  Grigaliūnienė Dalyvio pažymėjimas 

10. Tarptautinis anglų kalbos projektas eTwinning " The day 

for my pet" 

2 klasės mokiniai Inga Dūdienė Užmegzti ryšiai su 

Portugalijos, Bulgarijos, 

Latvijos, Čekijos mokyklų 

mokiniais 

11. Tarptautinis anglų kalbos projektas eTwinning " We wish 

you a merry Christmas" 

3 klasės mokiniai Inga Dūdienė Užmegzti ryšiai su Lenkijos 

mokyklos Podstawowa nr. 1 

mokiniais 

Tarptautiniai konkursai 

1. Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“ (2016-2017 m. 

m.) 
 

 

1-4 kl. – 11 mokinių 

5-8 kl. – 8 mokiniai  

Roberta Šidlauskienė 
Jūratė Smailienė 
Liuba Jonaitienė 
Jolita Ajutienė 

 Gabija Musiejūtė - I vieta 

grupėje Nykštukas (10 

geriausių savivaldybėje) 

2. Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras“  

Dalyvavo 65 mokiniai 

1-10 kl.  

 

Edita Gerulaitienė 

Sigita Juknienė 

Regina Jonaitienė 

Vilma Grigienė 

 

1 vieta rajone – 4 mokiniai, 

2 vieta rajone- 4 mokiniai,  

3 vieta rajone  - 4 mokiniai, 

4 vieta rajone – 3 mokiniai, 

5 vieta rajone – 2 mokiniai, 
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6 vieta rajone – 2 mokiniai, 

7 vieta rajone -1 mokinys, 

8 vieta rajone -1 mokinys, 

9 vieta rajone -1 mokinys. 
3. Tarptautinis kompiuterinių kalėdinių ar naujamečių 

atvirukų ir darbastalio apipavidalinimo konkurso „Žiemos 

fantazija“ 2017 

1-4 kl. – 12 mokinių Sigita Juknienė Padėkos 

4.  Tarptautinė kūrybinių darbų paroda „Mes saugome bites“ 2016-

2017 m. m.  
IUG, PUG vaikai Danguolė 

Steponavičienė 

Dalia Silevičienė 

Daiva Ilevičienė 

Alina Imbrasienė 

Padėkos 

5. Lietuvos ir Lenkijos III-VI klasių moksleivių piešinių 

konkursas „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ 

2017 m.  

Titas Garnys 5 kl 

Aurėja Lėgėtavičiūtė 6 kl. 

 

Aušra Vismantaitė Padėkos 

Respublikiniai konkursai     

1. Nacionalinis matematikos konkursas „Matematikos 

Ekspertas“  1-4 klasių mokiniams  

1 kl.  - 4  mokiniai (2016-

2017 m. m. lapkričio 

mėn.) 

2 kl. –  2  mokiniai  

3 kl. -    3 mokiniai 

4 kl. –  13 mokinių (2016-

2017 m. m. lapkričio mėn. 

1 kl. – 10 mokinių (2017-

2018 m. m. lapkričio 

mėn.) 

Jūratė Smailienė  

Jolita Ajutienė 

Liuba Jonaitienė  

Sigita Juknienė  

Padėkos dalyviams 

2. Edukacinis konkursas „Olympis 2017 (pavasario sesija)  

 

1-7 kl. – 17 mokinių 

 

Roberta  

Šidlauskienė ir 

pradinių klasių 

mokytojos 

1 medalis 

26 diplomai 

5 padėkos 

3. Respublikinis lietuvių kalbos diktanto konkursas „Rašau Meida Rokaitė 4 kl.  Sigita Juknienė 12 vieta 
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diktantą“ 2017 m. 

4.  Respublikinis piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos 

paukščiai 2017“   

 

Nerilė Svirskaitė IU grupė 

Tomas Andrulis PU grupė 

Dalia Silevičienė 

Danguolė 

Steponavičienė 

Padėkos 

5. Respublikinis I-IV klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

,,Kalėdų senelio pirštinė“ 2017 

1-4 kl. mokiniai Sigita Juknienė  

Liuba Jonaitienė 

Regina Jonaitienė 

Vilma Grigienė 

1 vieta –Dovydas Butkus 3 

kl.;  2 vieta -  Emilis 

Pagrandis 2 kl.; 3 vieta - 

Gabrielius Stulpinas  1 kl., 3 

vieta - Emilija Mykolaitytė 2 

kl. 

6. Respublikinis skaitovų konkursas Kauno Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje 2017 m.  

Nojus Rozenbergas 5 kl.  

 

Karolis Rokas 6 kl.  

Rūta Juškienė 

 

Ramutė Dailidienė 

I turo nugalėtojas ir II turo 

laureatas 

I turo nugalėtojas 

7. Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“  

Austėja Narkevičiūtė 8 kl. 

Ramunė Salinaitė 8 kl. 

Aušra Vismantaitė  Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro padėkos 

8. LR Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuota „Pasaulinė 

košės dienos“ akcija 

 1 kl. - 11 mokinių  (2017-

2018 m. m.) 

Kazimiera Šaminienė 

Sigita Juknienė 

 

9.  Elektronikos platintojų asociacijos „EPA“ organizuota 

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada. 

Mantė Raulinaitytė 7 kl.   

Ugnė Jakuitytė 7 kl.   

Aurėja Lėgėtavičiūtė 7 kl. 

Liutauras Lipinskas 7 kl.  

Asta Vancevičienė Iš 150 dalyvavusių mokyklų 

25 vieta 

10. Respublikinis šokių festivalis „Jaunystės vėjas – 2017“ (2017-

04-29) 

25 mokiniai  

(2-8 kl. mokiniai) 

Asta Grigaliūnienė Taurė, padėka, saldus prizas 

11. Edukacinis konkursas „Olympis 2017 (rudens sesija)  1-8 kl. – 12 mokinių 

 

Regina Jonaitienė 

Vilma Grigienė 

Sigita Juknienė 

Roberta Šidlauskienė 

15 diplomų 

4 padėkos 

8 pažymėjimai 

 

12. Respublikinė mokyklų muziejų apžiūra 2017 m.   Valentina Zujevaitė I vieta Aukštaitijos regione 

13. Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom! 

2017“ 

3-10 klasių mokiniai Jolita Ajutienė  

Sigita Juknienė 

Rūta Juškienė 

Padėkos 
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Ramutė Dailidienė 

14. Respublikinis konkursas „Vaikų Velykėlės 2017“  1-4 klasių mokiniai Jūratė Smailienė 

Liuba Jonaitienė 

Jolita Ajutienė  

Sigita Juknienė 

Kompaktiniai diskai 

„Melagių pilis“ 

15. Respublikinės bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių 

šokių fiesta-konkursas  „Visi šoka, kaip kas moka “  

3 klasės mokiniai (12) Asta Grigaliūnienė Padėka, taurė, saldūs prizai 

16. Tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkursas 

„Visa mokykla šoka“ 

 

IUG, PUG vaikai, 1-10 

klasių mokiniai 

Asta Grigaliūnienė Padėka 

17. Respublikinis konkursas „Kuriu ateities Europą“ Gerda Martinionytė 

Austėja Narkevičiūtė 

Rūta Juškienė Padėkos raštai 

Kelionė į Europos 

Parlamentą (Prancūzija, 

Briuselis) 

Rajoniniai konkursai, renginiai 
1. Rajono 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas  Karolis Rokas 6 kl.  

Ugnė Šneliūtė 8 kl.  

Ramutė Dailidienė 

Rūta Juškienė 

I vieta 

II vieta 

2. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių rusų 

(užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas „Prie jūros 

ąžuolas žaliuoja“  

Kamilė Trukšaninaitė 7 kl.  

Gertrūda Maželytė 7 kl.  

Ugnė Šneliūtė 8 kl.  

Elena Vojevuckaitė  

III vieta  
3. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių 

mokinių matematikos olimpiada   

Emilija Ružina 4 kl.  Sigita Juknienė  

4.  5-8 klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos ir literatūros 

olimpiada  

Roberta Preikšaitė 5 kl. 

Čiulkevičiūtė Simona 6 kl. 

Maželytė Gertrūda 7 kl. 

Mickevičiūtė Gabija 7 kl.  

Martinionytė Gerda 8 kl. 

Šneliūtė Ugnė 8 kl.  

Rokas Laurynas 8 kl. 

Ramutė Dailidienė 

Rūta Juškienė 

 

 

5. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2 klasių 

mokinių dailyraščio konkursas „Rašysena 2017“  

Evelina Mikalauskaitė 2 kl. Jūratė Smailienė  

6. Jonavos rajono 6 klasių anglų kalbos olimpiada  Liutauras Lipinskas 6 kl. Inga Dūdienė  
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Saimonas Pagrandis 6 kl. 

Karolis Rokas 6 kl.  
7.  Jonavos rajono 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“  

8 mokiniai  Danguolė Svirskienė Padėkos  

8.   Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų I-IV klasių 

mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis 

žodi“  

Nojus Rozenbergas 4 kl.  Sigita Juknienė I vieta 

9.  Pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ II 

etapas  

1-4 kl. mokinių komanda Liuba Jonaitienė Padėka, rėmėjų dovanos 

10.  Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 6-7 klasių 

mokinių rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas  

Aurėja Lėgėtavičiūtė 6 kl. 

Gertrūda Maželytė 7 kl.  

Elena Vojevuckaitė  II vieta 

11.  Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 7-12 klasių 

mokinių kalbų viktorina “Kalbos atveria duris”, skirtos 

Europos kalbų dienai paminėti (2017-09-26) 

7 klasės mokiniai Inga Dūdienė Padėkos raštai ir saldumynai 

12.  Rajono Metų aštuntoko rinkimai 2017 Miglė Boreišytė 8 kl.    Dijana Vazgienė 

Edita Gerulaitienė 

Jonavos r. savivaldybės ir 

rėmėjų dovanos 
13. 2017 m. rajoninis 5-10 klasių mokinių pakabinamo 

kalėdinio žaisliuko ,,Eglutė“ konkursas   

Kajus Puikys 5 kl.  

Erika Salinaitė 8 kl.  

Asta Vancevičienė 

Vaclovas Vazgys 

III vieta 

III vieta 

14.  Rajono mokinių konkursas „Augu Lietuvoj/ Jonavoj 

laimingas“  

Modestas Jasilionis 4 kl. Sigita Juknienė Padėka 

15.  Fotografijų akcija „Vaikai neužauga be knygų“  IUG, PUG vaikai Danguolė 

Steponavičienė 

Dalia Silevičienė 

Daiva Ilevičienė 

Alina Imbrasienė 

Padėka 

16.  „Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“   

JPUG vaikų komanda 

8 klasės mokinių komanda 

Danguolė 

Steponavičienė 

Živilė Jefimenkė 

Kazimiera 

Šaminienė 

Padėka, prizai 

III vieta 

17. Jonavos r.. kaimo mokyklų 5-6 klasių mokinių matematikos 

konkursas "Žiniukai"  

Dominykas Dušauskas 5 kl. 

Nedas Martinionis 5 kl. 

Roberta Šidlauskienė I vieta 
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Antonijus Stasiukonis 5 kl. 

Aurėja Lėgėtavičiūtė 6 kl. 

Mantė Raulinaitytė 6 kl. 

Ugnė Jakuitytė  6kl. 
18.  Jonavos  rajono jaunųjų matematikų olimpiada  Antonijus Stasiukonis 5 kl. 

Aurėja Lėgėtavičiūtė 6 kl. 

Roberta Šidlauskienė  

19. Jonavos rajono bendrojo ugdymo mokyklų, 8-9 (I gimnazijos ) 

klasių mokinių viktorina „Jonavos kraštiečiai kelyje į 

nepriklausomybę“, skirta Lietuvai valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti 

Deimantė Penkauskaitė 

Erika Salinaitė 

Sandra Mikalauskaitė 

Valentina Zujevaitė II komandinė vieta 

I komandinė vieta 

III komandinė vieta 

20. Rajoninis 5-6 klasių „Literatūrinis protmūšis“  Dominykas Dušauskas, 5 kl. 

Nedas Martinionis, 5 klasė 

Roberta Preikšaitė, 5 kl. 

Simona Čiulkevičiūtė, 6 kl. 

Ugnė Jakuitytė, 6 kl. 

Aurėja Lėgėtavičiūtė, 6 kl. 

Edita Gerulaitienė Padėkos mokinių komandai 

ir mokytojai 

21. Piešinių konkursas „Pavasario spalvos“ 

skirtame Žemės dienai paminėti  

Brigita Barišauskaitė 7 kl, 

Miglė Boreišytė 7 kl. 

Aušra Vismantaitė  

Sportinės varžybos 
1. LMŽ kaimo vietovių berniukų zoninės tinklinio varžybos 8-10 kl. mokinių komanda Živilė Jefimenkė IV vieta 
2. LMŽ kaimo vietovių mergaičių zoninės tinklinio varžybos 9-10 kl. mokinių komanda Živilė Jefimenkė III vieta 
3.  LMŽ Jonavos rajono mokinių stalo teniso varžybos Laurynas Rokas 8 kl. 

Domantas Imbrasas 8 kl. 

Arentas Ilevičius 5 kl. 

Haroldas Orlauskas 5 kl. 

Živilė Jefimenkė II vieta 

4. Tarpmokyklinis krepšinio turnyras Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti  

Deividas Toločka 10 kl. 

Paulius Toločka  10 kl. 

Haroldas Reiponas 9 kl. 

A. Abramavičius 10 kl. 

Živilė Jefimenkė II vieta 

5. LMŽ Jonavos r. kaimo vietovių mokinių, gimusių 2004 m. 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“   

5-6 kl.  berniukų ir mergaičių 

komanda  

Živilė Jefimenkė II vieta 

6. LMŽ Jonavos r. kaimo vietovių mokinių, gimusių 2006 m. 2-4 klasių komanda Liuba Jonaitienė II vieta, padėka, medaliai 
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„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“   Sigita Juknienė 

 
7. LMŽ Jonavos r. kaimo vietovių mokinių, gimusių 2006 m. 

ir jaunesnių kvadrato varžybos 

2-4 klasių komanda Liuba Jonaitienė 

Sigita Juknienė 

III vieta, padėka, medaliai 

8. LMŽ kaimo vietovių berniukų kvadrato I etapo varžybos  5-6 kl. komanda: 

Haroldas Orlauskas 5 kl. 

Antonijus Strasiukonis 5kl. 

Arentas Ilevičius 5kl. 

Ignas Alaburda 5 kl. 

Titas Garnys 5 kl. 

Nedas Martinionis 5 kl. 

Saimonas Pagrandis 6 kl. 

Šarūnas Grubliauskas 6 kl. 

Živilė Jefimenkė II vieta  

9. LMŽ kaimo vietovių mergaičių kvadrato I etapo varžybos  5-6 kl. komanda 

Simona Čiulkevičiūtė a 6 kl. 

Ugnė Jakuitytė 6 kl. 

Mantė Raulinaitytė 6 kl. 

Gabija Svirskaitė 6kl. 

Aurėja Lėgėtavičiūtė 6 kl. 

Roberta Mickevičiūtė 5 kl. 

Austėja Šimanskaitė 5 kl. 

Živilė Jefimenkė II vieta  

10. LMŽ Jonavos r. kaimo vietovių mokinių, gimusių 2007 m. 

ir jaunesnių kvadrato varžybos 

2-3 kl. mokinių komanda Sigita Juknienė 

Liuba Jonaitienė 

 

III vieta 
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IV. 2018  METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1 tikslas. Veiksmingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti tikslingą, įvairų įvairiems, lankstų ir partnerišką ugdymą(si). 

2.  Skatinti dinamišką, atvirą ir funkcionalų ugdymo organizavimą įvairiose mokymosi aplinkose. 

2 tikslas. Plėtoti mokyklos – daugiafunkcio centro narių lyderystę ir veikimą kartu. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti  pa(si)dalytą ir įgalinančią lyderystę. 

2. Skatinti tėvų į(si)traukimą į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis. 

 

V. VEIKLOS TURINYS 

1 tikslas. Veiksmingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. 

1 uždavinys.  Tobulinti tikslingą, įvairų įvairiems, lankstų ir partnerišką ugdymą(si). 

Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Prioritetai: „Mokinio refleksija, 

pažangos ir lūkesčių įsivertinimas“; 

„Pedagogo personalo veiksmingumo 

didinimo priemonės“; „Dalykinės 

kompetencijos, susijusios su ugdymo 

turinio kaita“. 

Mokytojai patobulins bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

Metodinė taryba Visus metus MK lėšos  

2. Mokinių mokymosi stilių ištyrimas. Individualizuojamas ir 

diferencijuojamas ugdymo 

procesas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Klasių vadovai 

Spalio mėn. Aplinkos 

lėšos 

 

3. Veiksmų plano dėl mokinių skaitymo 

ir rašymo gebėjimų stiprinimo 

vykdymas. 

Visų dalykų pamokose bus 

taikomos 2-3 skaitymo 

strategijos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Dalykų mokytojai. 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

MK lėšos 

Žr. „Veiksmų planas 

dėl mokinių 

skaitymo ir rašymo 

gebėjimų stiprinimo  

2017-2018 m. m.“ 
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4. Metodinės dienos. Gerosios patirties 

sklaida. 

Organizuotos bent 2 metodinės 

dienos mokinių esminių 

kompetencijų ugdymo(si) ir 

skaitymo strategijų taikymo 

klausimais. 

Metodinės tarybos 

pirmininkas  

1 kartą per 

pusmetį 

Aplinkos 

lėšos 

Žr. Metodinės 

tarybos veiklos 

planas  (5 priedas) 

5. Gabių mokinių ugdymo programos 

vykdymas. 

Sistemingai ugdomi gabūs 

mokyklos mokiniai.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Dalykų mokytojai. 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

Žr. Gabių mokinių 

ugdymo programą. 

6. Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

Problemos „Individualios 

mokinio pažangos pažinimas, 

stebėjimas ir vertinimas 

pamokoje“ analizė bei stipriųjų ir 

tobulintinų aspektų pristatymas 

veiklos tobulinimui. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

Žr. 17 priedą 

7. Nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo vykdymas. 

Parengta mokyklos nacionalinių 

mokinių pasiekimų analizė bei 

pateikti pasiūlymai mokinių 

pasiekimų ir individualios 

pažangos gerinimui. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Aplinkos 

lėšos 

 

8. Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo tvarkos aprašo vykdymas. 

Sistemingai stebima ir 

analizuojama individuali mokinio 

pažanga 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Dalykų mokytojai. 

Klasių vadovai. 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

 

2 uždavinys. Skatinti dinamišką, atvirą ir funkcionalų ugdymo organizavimą įvairiose mokymosi aplinkose. 

Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Pamokų organizavimas kitose 

ugdymosi aplinkose.  

Kiekvienas mokytojas 

organizuos bent 1 mokomojo 

dalyko pamoką kitose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visus metus. Aplinkos 

lėšos 

Žr. Mokyklos 

ugdymo planą. 
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ugdymo(si) aplinkose. Dalykų mokytojai 

2. Virtualių ugdymosi aplinkų 

panaudojimas mokymo procese. 

60 % ir daugiau mokyklos 

mokytojų mokymo procese 

naudos virtualias ugdymo(si) 

aplinkas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Visus metus MK lėšos  

3. Pažintinių, kultūrinių veiklų 

vykdymas  mokymosi procese. 

Ugdymo plano įgyvendinimas, 

mokinių pažintinių kompetencijų 

ir vertybinių nuostatų 

tobulinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Visus metus MK lėšos Žr. Mokyklos 

ugdymo planą 

4. Projekto „Pažinkime gimtąjį kraštą“ 

vykdymas, edukacinės išvykos. 

Kiekviena klasė, grupė beveik 

visi mokyklos mokiniai (90 % ir 

daugiau) dalyvaus edukacinėse 

išvykose.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Klasių/grupių 

vadovai. 

Gegužės – 

birželio mėn. 

 

MK lėšos  

5. Mokyklos bibliotekos, mokyklos 

muziejaus veiklos planų vykdymas. 

Mokyklos bibliotekos ir 

mokyklos muziejaus aplinkos 

bus panaudotos ugdymo procese. 

Bibliotekininkas. 

Muziejaus 

vadovas. 

Klasės/grupės 

vadovas 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

 

 

2 TIKSLAS.  Plėtoti mokyklos – daugiafunkcio centro narių lyderystę ir veikimą kartu. 

1  uždavinys. Tobulinti  pa(si)dalytą ir įgalinančią lyderystę. 

Priemonės 

 

Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

 

Vykdymo 

laikas 

Ištekliai 

 

Pastabos 

1. Disputai su mokinių taryba „Mokinių 

balsas“. 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 

susitikimai su mokinių taryba 

mokinių pasiūlymams apsvarstyti.  

Mokinių tarybos 

pirmininkas, 

mokyklos 

administracija 

3 kartus per 

metus 

Aplinkos 

lėšos 
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2. Darbo grupių (komisijų) veikla. Bus sudarytos sąlygos lyderių 

saviraiškai įvairiose veiklose. 

Darbo grupių 

pirmininkai, 

nariai 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 
 

3. Klasių vadovų susirinkimai. Įvyks ne mažau kaip 3 mokytojų 

ir mokyklos vadovų periodiškų 

disputų mokinių mokymosi 

sėkmėms ir problemoms aptarti. 

 

Metodinė taryba 

Mokyklos ir 

klasių vadovai 

Kas antrą 

mėnesį 

Aplinkos 

lėšos 
 

4. Mokytojų veiklos įsivertinimas 

(refleksija) per metodinių grupių metinę 

veiklą. 

Kalendorinių metų pabaigoje 

kiekviena metodinė grupė, jos 

nariai įsivertins savo veiklą, teiks 

siūlymus veiklos planavimui. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, 

auklėtojai 

Kalendorinių 

metų pabaigoje 

Aplinkos 

lėšos 
 

5. Tėvų aktyvo susitikimai su mokyklos 

administracija prie apskritojo stalo. 

60% klasių, grupių tėvų aktyvų 

dalyvaus susitikime su mokyklos 

administracija. 

Mokyklos 

administracija 

Ne rečiau kaip 

kartą per 

ketvirtį  

Aplinkos 

lėšos 
 

6. Renginių ir projektinės veiklos, 

kultūrinės, sportinės veiklos planų 

vykdymas. 

Bus pastebėtos ir pripažintos visos 

mokinių iniciatyvos ir lyderystės 

bruožų turinčios veiklos. 

Renginių ir sporto 

organizatoriai, 

meno vadovė 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

 

7. Informacijos apie veiklas viešinimas. Informacija apie veiklas 

viešinama interneto svetainėje, 

socialiniuose tinkluose, 

žiniasklaidoje, TAMO dienyne, 

stendiniuose pranešimuose. 

Renginių ir sporto 

organizatoriai, 

meno vadovė, 

mokyklos 

darbuotojai 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

 

8. Šalies ir tarptautinių projektų, 

skatinančių mokyklos bendruomenės 

narių bendravimą ir bendradarbiavimą 

paieška ir vykdymas. 

Bus įgyvendinami projektai, 

skatinantys visų bendruomenės 

narių bendradarbiavimą ir 

socialinių partnerių įtraukimą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokyklos 

darbuotojai 

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

 

9. Išplėstinis metodinės tarybos posėdis 

,,Mokytojų lyderystę lemiantys 

veiksniai“ 

Augs mokytojų – lyderių skaičius, 

ugdymo(si) veikla taps efektyvi ir 

veiksminga. 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas 

2018 m. 

I pusmetis 

Aplinkos 

lėšos 
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10. Profesinio orientavimo veiklos 

plano vykdymas 

Sistemingai vykdoma ugdymo 

karjerai programa 

Karjeros 

specialistas 

Visus metus MK, 

aplinkos  

lėšos  

Žiūrėti profesinio 

orientavimo veiklų 

planą (11 priedas) 

 11. Naujų ryšių užmezgimas su 

platesnėje aplinkoje veikiančiomis 

institucijomis 

Užmegzti nauji ryšiai su 1-2  

kitomis mokyklomis -

daugiafunkciais centrais, 

darželiais ir kt. 

Metodinė taryba, 

renginių 

organizatorius 

I pusmetis Aplinkos 

lėšos 

 

12. Mokyklos 2019-2021 m. strateginio 

plano projekto rengimas 

Parengtas mokyklos 2019-2021 

m. strateginio plano projektas 

Darbo grupė II pusmetis Aplinkos 

lėšos 

 

13. Ikimokyklinio ugdymo programos 

atnaujinimas 

Atnaujinta IU programa  Darbo grupė I pusmetis Aplinkos 

lėšos 

 

 

2 uždavinys. Skatinti tėvų į(si)traukimą į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis. 

Priemonės 

 

Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Ištekliai 

 

Pastabos 

1. Tėvų dalyvavimas mokyklos 

renginiuose. 

 

Apie 50 % mokinių tėvų dalyvaus 

mokyklos renginiuose. 

Renginių 

organizatoriai  

Visus metus Aplinkos 

lėšos 

Žr. Renginių ir 

projektinės veiklos 

planas, 7 priedas; 

Kultūrinės, sportinės 

veiklos planas, 4 

priedas. 

2. Atvirų durų savaitė. Bent 20 % mokinių tėvų stebės 

ugdomąją veiklą mokykloje-

daugiafunkciame centre bei 

dalyvaus renginiuose. 

Mokyklos 

metodinė taryba. 

Klasių vadovai 

Spalio mėn. Aplinkos 

 lėšos 

 

3. Klasių, grupių tėvų susirinkimai, 

individualus bendravimas su tėvais. 

 

 

Klasių vadovai, grupių auklėtojai 

organizuos 1-2 susirinkimus, 

kuriuose apsilankys apie 50 % 

mokinių tėvų; individualiai 

bendraus su dauguma tėvų. 

Klasių vadovai, 

grupių auklėtojai 

Konkretūs 

susirinkimai 

numatomi  

klasių vadovų 

planuose 

Aplinkos 

 lėšos 

Žr. Klasių vadovų 

veiklos planai. 

4. Tėvų dienos mokykloje. Organizuoti 1-2 tėvų dienas, 

kuriose apsilankys apie 50 % 

Mokyklos 

metodinė taryba, 

Žiemos ir 

pavasario 

Aplinkos 

lėšos 
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mokinių tėvų. klasių vadovai atostogų metu. 

5. Tėvų įtraukimas į mokinių ugdymo 

karjerai veiklą. 

Bent 10 % tėvų lankysis klasėse 

pasakodami apie savo profesijas, 

mokiniai vyks į tėvų darbovietes. 

Karjeros 

konsultantas, 

klasių auklėtojai. 

Spalio mėn. Aplinkos 

lėšos 

 

 

12. MOKYKLOS TARYBOS IR MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucija 

Posėdžių darbotvarkės Vykdymo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Mokyklos taryba Dėl 2017 m. veiklos plano vykdymo ir 2018 m. veiklos plano projekto. Sausio mėn. Mokyklos 

taryba 

Dėl 2017 m. mokyklos biudžeto vykdymo analizės ir mokyklos 2018 metų biudžeto. 

Dėl Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos 

projekto. 

Vasario mėn. Mokyklos 

taryba 

Dėl mokyklos ugdymo plano projekto 2018-2019 m. m. suderinimo. 

Dėl vadovėlių sąrašo 2018-2019 m. m. suderinimo. 

Birželio mėn. Mokyklos 

taryba 

Dėl mokyklos veiklos kokybės analizės rezultatų. 

Dėl mokyklos tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos parengimo 

Dėl mokytojų atestacijos programos 2019-2021 m.  

Dėl mokyklos 2018 metų veiklos plano analizės ir  2019 metų veiklos plano projekto 

Dėl mokyklos 2019 – 2021 metų strateginio plano projekto 

Gruodžio mėn. Mokyklos 

taryba 

Kiti klausimai. Mokslo metai D.Svirskienė 

2.  Mokytojų taryba 

 

 Dėl 2017 m. veiklos plano vykdymo ir 2018 m. veiklos plano projekto. Sausio mėn.  D.Vazgienė 

D. Svirskienė 

Dėl 1-10 klasių mokinių, šių klasių specialiųjų  poreikių mokinių I pusmečio pažangumo 

ir lankomumo suvestinių analizės bei mokinių, perkeltų į aukštesnę klasę su 

nepatenkinamais įvertinimais, pasiekimų aptarimo. 

Dėl 1-10 klasių mokinių  pažangumo ir lankomumo apibendrinimo lyginamosios  

analizės. 

Dėl grupių/klasių komplektavimo 2018-2019 m. m. 

Sausio mėn. D.Vazgienė 

D. Svirskienė 
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Dėl 2017 m. mokyklos biudžeto vykdymo analizės ir mokyklos 2018 metų biudžeto. 

Dėl Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos 

projekto.  

Dėl 2018 m. I pusmečio pagalbos teikimo plano mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų. 

Vasario mėn. D. Vazgienė 

D. Svirskienė 

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių brandos priimant mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą, pasiekimų ir pažangos vertinimo rekomendacijų. 

Dėl 1-3, 5 klasių mokinių ir šių klasių specialiųjų  poreikių mokinių II pusmečio ir 

metinių  pažangumo ir lankomumo rezultatų suvestinių analizės, mokinių kėlimo į 

aukštesnes klases, papildomų darbų skyrimo. 

Dėl 4 klasės mokinių II pusmečio ir metinių  pažangumo ir lankomumo rezultatų 

suvestinių analizės, pradinio ugdymo programos baigimo ir pradinio išsilavinimo 

pažymėjimų išdavimo ir 4 klasės mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašų. 

Dėl tyrimo  „Pirmokų pasirengimas mokyklai“ aptarimo. 

Gegužės mėn.  D.Vazgienė 

D.Svirskienė 

Klasių vadovai 

Spec. pedagogai 

Dėl 6-9 klasių mokinių ir šių klasių specialiųjų  poreikių mokinių II pusmečio ir metinių 

pažangumo ir lankomumo rezultatų suvestinių analizės, mokinių kėlimo į aukštesnes 

klases, papildomų darbų skyrimo. 

Dėl 10 klasės mokinių  ir šios klasės specialiųjų  poreikių mokinių  II pusmečio, metinių 

pažangumo ir lankomumo rezultatų suvestinių analizės, pagrindinio ugdymo programos 

baigimo. 

Dėl diagnostinių ir standartizuotų testų analizės 2, 4, 6, 8 klasėse. 

 Birželio mėn. D.Vazgienė 

D.Svirskienė 

Klasių vadovai 

Spec. pedagogai 

Dėl 2018-2019 m. m. ugdymo plano projekto. 

Dėl mokytojų darbo krūvių 2018-2019 m. m. paskirstymo. 

Dėl mokinių kėlimo į aukštesnes klases po papildomų darbų. 

Birželio mėn. D.Vazgienė 

D.Svirskienė 

Dėl švietimo naujovių 2018-2019 m. m.  

Dėl tolesnio 10 – okų mokymosi. 

Dėl klasių vadovų skyrimo. 

Dėl metodinės tarybos sudėties. 

Dėl darbo grupių. 

Rugpjūčio 

mėn.  

D.Vazgienė 

D.Svirskienė 

Dėl mokyklos veiklos kokybės  duomenų analizės rezultatų pristatymo. 

Dėl mokytojų atestacijos programos 2019-2021 m. 

Lapkričio mėn. D.Vazgienė 

D.Svirskienė 
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Dėl 2019 metų veiklos plano projekto. 

Dėl mokyklos 2019-2021 metų strateginio plano projekto 

Gruodžio mėn. D.Vazgienė 

D.Svirskienė 

 

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

13. Plano įgyvendinimą koordinuoja  mokyklos metodinė taryba, kuri kiekvieną mėnesį analizuoja veiklos plano  įgyvendinimo priemones ir teikia mokyklos 

direktoriui tvirtinti patikslintus mokyklos  mėnesio veiklos planus. Atsižvelgiant į mokinių skaičių bei mokytojų kaitą, mokyklos metinis veiklos planas gali 

būti koreguojamas rugsėjo mėnesį. 

14. Plano vykdymo  priežiūrą vykdo  mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

15. Kalendorinių metų pabaigoje  rengiamos kiekvienos plano  prieduose nurodytos grupės veiklos analizė. Už metinio  veiklos plano vykdymą atsiskaitoma 

mokyklos  tarybai ir mokytojų tarybai, pagal poreikį – ir  steigėjui. 

16. Veiklos plano uždavinių įgyvendinimas vertinamas pagal žemiau pateiktą lentelę: 

 

Įvertinimas Įvertinimo apibūdinimas 

Labai gerai Įgyvendinta 90-100 proc. priemonių. Vyrauja teigiami 

požymiai, stipriosios savybės. 

Gerai  Įgyvendinta 60-89 proc. priemonių. Stipriųjų savybių 

daugiau nei trūkumų. 

Patenkinamai Įgyvendinta 31-59 proc. priemonių. Yra rimtų trūkumų. 

Prastai Įgyvendinta 1-30 proc. priemonių. Vyrauja trūkumai.  

 

_______________________________ 
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PRIEDAI 

 

 

1. Auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2018 m.   

2. Bibliotekos veiklos planas 2018  m.   

3. Kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2018  m.   

4. Kultūrinės ir sportinės veiklos planas 2018 m.  

5. Metodinės tarybos veiklos planas 2018  m.   

6. Mokinių tarybos veiklos planas 2018  m.  

7. Mokyklos renginių ir projektinės veiklos planas 2018  m. 

8. Muziejaus veiklos planas 2018  m.  

9. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2018  m.  

10. Profesinio orientavimo veiklų planas 2018 m. 

11. Psichologo veiklos planas 2018 m.   

12. Socialinių mokslų, menų ir dorinio ugdymo mokytojų (SMMD) metodinės grupės veiklos planas 2018 m.  

13. Socialinio pedagogo veiklos planas 2018 m. 

14. Tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų, kūno k. mokytojų (TGTK)  metodinės grupės  veiklos planas 2018  m.  

15. Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planas 2018  m.  

16. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018  m.   

17. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas 2018  m.  

 


