
METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2020–2021 M. M. 

 
I. BENDROJI DALIS 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis mokyklos 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, veiklos kokybės vidaus įsivertinimo rezultatais ir 

2019–2020 m. m. metodinės tarybos veiklos sėkmingumo analize, mokyklos metodinės tarybos nuostatais. 

Planą rengė: 

Gitana Melnykaitė – metodinės tarybos pirmininkė, 

Vaida Kriščiūnienė –  lietuvių kalbos, dorinio ugdymo mokytojų ir bibliotekos metodikos grupės pirmininkė, 

Dalia Lapaitienė –  menų, technologijų ir ţmogaus saugos mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Lina Švenčiūnienė –  gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Enrika Paškauskienė –  uţsienio (anglų, vokiečių, rusų) kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Evaldas Kučiauskas –  kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirmininkas, 

Jolanta Povilaitytė-Vizgirdienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Virginija Aleknavičienė –  pagalbos mokiniui specialistų metodikos grupės pirmininkė. 
 

II. 2019–2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO SĖKMINGUMO ANALIZĖ 

 

1 TIKSLAS. NUOSEKLAUS, VISYBIŠKO UGDYMO UŢTIKRINIMAS 

Uţdavinys  

 

Įgyvendintos priemonės, pasiektas lauktas rezultatas Neįgyvendintos 

priemonės, 

prieţastys 

Uţdavinio 

įgyvendinimas, 

tęstinumas 

1.1. Ugdyti 

aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus 

diferencijuojant ir 

individualizuojant 

ugdomąsias veiklas. 

 Ilgalaikiuose dalykų planuose mokytojai individualizavo ir 

diferencijavo ugdymo turinį, atsiţvelgdami į mokinių aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimų ugdymą.  

 Visose metodikos grupėse tobulinta ir tinkamai taikyta mokinių 

paţangos ir pasiekimų vertinimo sistema padėjo mokiniams ir 

mokytojams planuoti mokymą(si) ir įsivertinimą, leido vykdyti 

tinkamą mokinių asmeninės paţangos matavimą. 

 

 Organizuotos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos įvairių 

gebėjimų mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uţdavinys įgyvendintas 

labai gerai. Ugdomoji 

veikla pritaikyta mokinių 

aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymui 

individualizuojant  ir 

diferencijuojant veiklas. 

Konsultacijos pagal 

poreikį teiktos įvairių 



 Visų klasių mokiniams vyko trumpalaikės lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, uţsienio kalbų, gamtos ir socialinių 

mokslų  konsultacijos. Taip pat mokiniams buvo siūlomos 

konsultacijos mokinių atostogų metu. 

 Metodikos grupėse buvo aptarti praėjusių (2018–2019 m. m.) 

NMPP, PUPP, nacionalinių tyrimų testų rezultatai, kuriais  

naudojantis  buvo planuotas  ir koreguotas tolesnis mokymas(is), 

patobulinti vertinimo kriterijai.  

 Metodinėje taryboje  nuolat buvo atliekama refleksija, aptariama 

paţanga, sprendţiama, ką reikėtų tobulinti. 

 

 

 Lapkričio mėn. organizuota atvirų durų diena tėvams (globėjams). 

Vyko  individualūs pokalbiai, kurių metu mokytojai suteikė 

tėvams išsamią informaciją apie mokinių paţangą, ugdymo(si) 

problemas. 

 

 Lietuvių k., matematikos  mokytojos  rengė ir skaitė pranešimus 

rajono pedagogams, mokytojų tarybos posėdţių, tėvų susirinkimų 

metu („5 kl. mokinių lietuvių kalbos ir matematikos ţinių 

patikrinimas mokykloje“, ,,Integruotos pamokos“ ir kt.) 

 

 Mokiniai savo gebėjimus pasitikrino dalyvaudami konkursuose, 

olimpiadose (pvz., vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų 

konkurse „Tavo ţvilgsnis“, anglų kalbos internetiniame konkurse 

„Olympis“, „Kalbų kengūroje“, tarptautinėje anglų kalbos 

olimpiadoje KINGS, rajoniniame konkurse aštuntokams „Aš, tu ir 

Lietuva“, 6-ų klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame Goethe 

instituto organizuotame konkurse „Futbolas ir mes. 7:0 vokiečių 

kalbos naudai“, rajoninėje istorijos olimpiadoje „Ţinočius“, 

 

 

 

 

2020 m. NMPP ir 

PUPP nevyko dėl 

šalyje paskelbto 

karantino. 

 

 

 

 

Balandţio mėn. 

atvirų durų diena 

nevyko dėl šalyje 

paskelbto 

karantino. 

 

 

 

 

 

Kai kurie konkursai 

ar jų etapai neįvyko 

dėl šalyje paskelbto 

karantino. 

 

gebėjimų moksleiviams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus galima efektyviau 

stebėti  mokinių paţangą, 

laiku spręsti ugdymo(si) 

problemas.  
 

Dalijimasis patirtimi ir 

stebima mokinių paţanga 

leis sėkmingai ugdyti 

mokinių dalykinius ir 

socialinius gebėjimus. 

Konkursuose dalyvavę 

mokiniai lavino kritinį ir 

kūrybinį mąstymą. 

 

 

 

 

 



rajoninėje 5–8 kl. jaunųjų biologų olimpiadoje, rajoniniame 

fizikos čempionate, matematikos olimpiadoje, kūrybinių darbų, 

epistolinio rašinio, meninio skaitymo konkursuose ir kt.). 

 Pagalbos mokiniui specialistės respublikinėje konferencijoje 

„Psichinė sveikata – baubas ar draugas “ su ugdytiniais skaitė 

pranešimą „Socialiniai tinklai – siaubai ar baubai “. Dalyvavo 

prevenciniuose projektuose  „Nenoriu bijoti “, „Snaigė“, 

konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėje „Be patyčių“ ir kt. 

 95 proc. mokytojų tobulino dalyko turinio individualizavimo ir 

diferencijavimo įgūdţius, atnaujino pedagogines psichologines 

ţinias dalykinių ir bendrų seminarų metu. Mokytojai, įgiję ţinių 

seminarų metu apie mokinių  individualios paţangos vertinimo 

sistemos galimybes, skatino  mokinių mokymosi motyvaciją, 

sudarė sąlygas aktyviam ir savarankiškam mokymuisi.  

 

 

 

Ugdomosios veiklos 

padėjo ugdyti mokinių 

socialinius įgūdţius. 

 

 

Tinkamai taikoma 

mokinių pasiekimų ir 

paţangos vertinimo 

sistema  padėjo 

mokiniams planuoti 

mokymąsi, įsivertinti. 

 1.2. Taikyti įvairius 

ugdymo metodus ir 

būdus, skatinančius 

mokinių ūgtį. 

 Mokykloje eksponuota Kauno IX forto muziejaus kilnojamoji 

paroda ir 5–10 kl. mokiniams vyko edukacinis uţsiėmimas 

„(Iš)gyventi tremtyje“, skatinęs tautos istorijos paţinimą, loginį 

mąstymą ir kūrybiškumą, ugdęs mokinių bendradarbiavimo 

grupėje gebėjimus. TUC iniciatyva mokyklos aktų salėje pristatyta 

Vilniaus Gaono Ţydų muziejaus paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos 

ţydų vaikas pasakoja apie Šoa“. Istorijos, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai, klasių vadovai turėjo puikią galimybę vesti 

pamokas apie holokaustą Lietuvoje. 

 Šalyje įvedus karantiną ir procesą vykdant nuotoliniu būdu, 

mokiniams uţduotys 100 proc. buvo pateikiamos ir vedamos 

vaizdo pamokos naudojant ZOOM platformą. 

 2019–2020 m. m. 53 mokytojai vedė  integruotas (atviras) 

pamokas, dalyvavo metodinėje savaitėje „Kolega – kolegai“ 

(vestos 7 atviros pamokos).  Pamokose buvo siejami 

tarpdalykiniai ryšiai, taikomi aktyvieji ugdymo metodai, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne visi mokytojai 

pasinaudojo 

galimybe stebėti 

kolegų pamokas. 

Kai kurios 

integruotos 

pamokos neįvyko 

Uţdavinys įgyvendintas 

labai gerai. Mokytojai 

parinko tinkamus 

ugdymo metodus ir 

būdus, skatinančius 

dalykinę, kultūrinę ir 

socialinę mokinių ūgtį. 

 

 

Buvo ugdomos 

bendrosios ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijos, 

skatinama asmenybės 

ūgtis, lyderystė. 

 



naudojamos IT, skleidţiama geroji patirtis, mokomasi 

bendradarbiavimo kultūros,  ieškoma įvairesnių ugdymo(si) 

metodų.  Aptardami pamokas mokytojai dalinosi savo sėkmėmis, 

didţiavosi mokinių pasiekimais, individualia atskirų mokinių 

paţanga. 

 2019–2020 m. m. 67 pamokos vyko netradicinėse aplinkose: 

mokyklos „Ţaliojoje klasėje“, stadione, kompiuterių klasėje, aktų 

ir sporto salėse, poilsio kambaryje, bibliotekoje, Holokausto aukų 

memoriale, Katedroje, Vilkaviškio kultūros centre, „Šiaulių“ 

banke, kitose Vilkaviškio miesto erdvėse. Organizuodami veiklas 

netradicinėse aplinkose mokytojai derino pamokų uţdavinius ir 

veiklų vietas. Todėl mokiniai ne tik galėjo gilinti savo ţinias bei 

ugdyti gebėjimus, bet ir plėtojo saviraišką, kūrybiškumą, ugdė 

bendrąsias kompetencijas, orientuotas į asmenybės ūgtį. Pamokos 

aptartos metodikos grupėse. 

 

 Šalyje prasidėjus karantinui, ugdomoji veikla 100 proc. vykdyta 

nuotoliniu būdu naudojant ZOOM platformą: vyko visų dalykų 

vaizdo pamokos, klasių valandėlės, konsultacijos, susirinkimai. 65 

proc. mokytojų naudojo įvairias mokymosi aplinkas ir platformas: 

EMA, EDUKA klasė, emokykla, Microsoft Office, Microsoft 

Teams, BBC micro: bit, Logo Motion, aktyvios pamokos „Šviesa“ 

Activ Inspire pagalba, eTest, Socrative, Quizziz, mentimeter, 

liveworksheets, ClassDojo. Informacijos sklaidai puikiai 

panaudoti socialiniai tinklai: viešintos 8 virtualios parodos, 

organizuotos akcijos „Renkuosi skaityti“, „Dėkingumo 

spinduliukai“, „Įdomi veikla karantino metu“, palaikyta akcija 

„Penktadienis – diena su uniforma“. 

 

 Uţsienio kalbos mokytojos Kahoot, ClassDojo, Quizziz, Socrative, 

dėl šalyje paskelbto 

karantino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasidalinimas gerąja 

patirtimi vykdant 

patyriminį ugdymą(si) 

praplėtė mokinių ir 

mokytojų dalykines ir 

paţintines kompetencijas 

ir ne vieną išgirstą idėją 

bus galima panaudoti 

savo veikloje. 

 

 

 

 

 

Vykdant ugdymą 

netradicinėse aplinkose 

skatinama mokinių 

mokymosi motyvacija, 

ugdomi aukštesnieji 

mąstymo gebėjimai ir 

bendrosios 

kompetencijos.  

 

 

 

Tinkamai naudojant 



mentimeter, liveworksheets platformų pagalba patobulino 

vertinimo ir įsivertinimo sistemą, sėkmingiau diferencijavo namų 

darbų skyrimą bei organizavo įvairias viktorinas, apklausas ir 

diskusijas. Įvairių ugdymo metodų, būdų ir IT technologijų 

taikymas ypač atsiskleidė vedant atviras integruotas pamokas bei 

nuotolinio mokymo metu. 

 Organizuotos ir vykdytos mokomųjų dalykų savaitės. Lietuvių 

kalbos ir literatūros savaitė, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-

osioms metinėms paminėti, uţsienio kalbų savaitė, matematikos ir 

IT savaitė, socialinių mokslų savaitė, menų ir technologijų savaitė. 

Mokyklos bibliotekoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitės 

renginiai, Šiaurės šalių literatūros skaitymai. Vasario–kovo mėn. 

vyko Lietuvių kalbos dienų renginiai. 

 Mokiniai rengti įvairiems konkursams, olimpiadoms, varţyboms ir 

kt.  

 

 

 Visus mokslo metus lietuvių kalbos ir literatūros, technologijų, 

dailės, uţsienio kalbų mokytojai mokinių darbų parodas rengė 

mokyklos erdvėse: bibliotekoje, koridoriuose, aktų salėje, II 

aukšto fojė. Taip pat surengtos 8 virtualios parodos. Parodą 

„Išsigelbėjęs Lietuvos ţydų vaikas pasakoja apie Šoa“ mokyklos 

aktų salėje aplankyti galėjo ir kitų rajono mokyklų mokiniai ir 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai kurie 

konkursai, 

olimpiados ar jų 

etapai neįvyko dėl 

šalyje paskelbto 

karantino.   

įvairias mokymosi 

aplinkas ir platformas 

lengviau diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymo 

turinį. 

Ugdomos bendrosios 

kompetencijos, 

skatinama mokinių ūgtis. 

 

 

 

Mokiniai pasitikrino 

dalykų ţinias ir įgūdţius. 

 

 

 

 

Ugdomos bendrosios 

kompetencijos. 

Pirmam tikslui pasiekti pasirinktos priemonės įgyvendintos labai gerai. Mokytojai tobulino mokinių pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimo 

sistemą, dalinosi gerąja patirtimi mokykloje, rajone ir regione, bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje. Veiklos buvo organizuotos atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus, kad kiekvienas galėtų patirti sėkmę. Ugdydami bendrąsias kompetencijas, orientuotas į asmenybės ūgtį, įtraukė ugdytinius į visas 



kūrybines veiklas, efektyviai naudojo IT. Mokykloje buvo surengta daug įvairias kompetencijas ugdančių renginių. Mokytojai buvo aktyvūs idėjų 

generatoriai ir veiklų organizatoriai. Dar reikėtų tobulinti mokinių motyvavimo ir jų asmeninės pažangos vertinimo įgūdžius. 

2 TIKSLAS. INOVATYVIOS IR VEIKLIOS MOKYKLOS KŪRIMAS 

 

Uţdavinys  Įgyvendintos priemonės, pasiektas lauktas rezultatas Neįgyvendintos 

priemonės, prieţastys 

Uţdavinio įgyvendinimas 

(puikiai, gerai, patenkinamai, 

nepatenkinamai), tęstinumas 

2.1. Kurti modernias 

ugdymo(si) aplinkas, 

skatinančias mokinių 

mokymo(si) motyvaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokykloje suburta mokytojų komanda IT edukacijos 

programai Kompiuteriukų Ralis 2020 įgyvendinti 

mokykloje. Pasirašyta sutartis su Kompiuteriukų fondas 

organizatoriais dėl IT edukacijos programos 

Kompiuteriukų Ralis 2020 įgyvendinimo mokykloje. 

Pradėtos diegti programos veiklos ugdymo procese. 

 67 įvairių mokomųjų dalykų pamokos vyko 

netradicinėse aplinkose.  

 TUC iniciatyva aktyviai dalyvauta minint Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos ţydų istorijos metus. 2019 m. rugsėjo 

23 d. Holokausto aukų atminimo vietoje vyko pamoka-

minėjimas „Suskaičiuotos ţvaigţdės“. 2020 m. sausio 

27 d. vestos teatralizuotos pamokos „Sulauţyti likimai“ 

6–8 kl. mokiniams. Renginiuose dalyvavo ne tik 

mokyklos bendruomenės nariai, bet ir miesto 

visuomenė. 

 Atlikta tikslinga skaitmeninių technologijų paieška, 

organizuotas skaitmeninių technologijų diegimas 

mokyklos bendruomenėje ugdymo procesui vykstant 

nuotoliniu būdu, konsultuota mokyklos bendruomenė 

skaitmeninių technologijų diegimo ir naudojimo 

klausimais. 

 Visus mokslo metus vykdytos tarptautinio projekto 

 

 
Uţdavinys įgyvendintas 

labai gerai.  Ir kitais mokslo 

metais bus vykdomos 

veiklos, telkiančios 

bendruomenę, stiprinančios 

mokyklos bendruomenės 

narių bendradarbiavimą, 

formuojančios inovatyvios ir 

veiklios mokyklos  

įvaizdį. 

 

 

 

 

 



„Mano šaknys tampa mūsų sparnais: kelionių agentūra“ 

veiklos. 

 Vyko bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

kitomis miesto ir rajono mokyklomis, Vilkaviškio  

kultūros centru, turizmo ir verslo centru, ligonine, 

rajono laikraščio „Santaka“ ţurnalistais ir kt. 

 Visus mokslo metus aktyviai dirbo Lyderių klubo 

komanda. Mokinių iniciatyva organizuotos veiklos 

(akcijos, renginiai, projektai), buvo skatinama lyderystė 

ir savanorystė, ugdomos bendrosios kompetencijos. 

2.2. Organizuoti veiklas, 

vienijančias mokyklos 

bendruomenės narius. 

 Visus mokslo metus buvo bendradarbiaujama su 

mokinių tėvais: tėvai informuoti apie vaiko galimybes, 

el. dienyne galėjo matyti mokytojų parašytas pastabas, 

atsiskaitymus, informaciją, paţymių komentarus, 

efektyviau stebėti vaiko daromą paţangą. 

 Lapkričio mėnesį vyko atvirų durų diena. 

 El. dienyno sistemoje tėvams, mokiniams ir 

mokytojams buvo pateikiamos anketos, padedančios 

išsiaiškinti ugdymo(si) problemas, į(si)vertinti 

mokyklos darbą. 

 Vyko tradiciniai renginiai: Mokslo metų pradţios 

šventė, Mokytojų dienos renginiai, mokyklos jubiliejaus 

minėjimo, kalėdiniai renginiai. Išradingai paminėtos 

valstybinės šventės (organizuotos viktorinos, 

konkursai), vykdytos akcijos „50 gerų darbų“, 

„Renkuosi skaityti“, „Knygų Kalėdos“. Matematikos 

mokytojų iniciatyva organizuotas uţsiėmimas 

bendruomenės nariams „Karpiniai iš popieriaus“. Visi 

renginiai labai sutelkė mokyklos bendruomenės narius. 

Trūko aktyvesnio tėvų 

dalyvavimo pildant 

įvairias anketas. 

 

 

 

Balandţio mėn. atvirų 

durų diena nevyko dėl 

šalyje paskelbto 

karantino. 

Uţdavinys įgyvendintas 

gerai. Kitais mokslo metais 

bus ieškoma būdų, kaip 

paskatinti kiek galima 

daugiau mokyklos 

bendruomenės narių aktyviai 

dalyvauti organizuojamose 

veiklose. 



Apie vykusius renginius skleista informacija mokyklos 

tinklalapyje, rajono ir respublikos spaudoje, 

socialiniuose tinkluose. 

 Per mokslo metus organizuotos įvairių sporto šakų 

varţybos tarp klasių, kuriose dalyvavo ne tik mokiniai, 

bet ir mokytojai bei mokinių tėvai (pvz., „Ėjo Kalėdos 

pro šalį“, „Tau – Lietuva“). 

 Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo vykdant 

projektų „Draugaukime, keliaukime, paţinkime“, 

„Sveikas vaikas – mūsų ateitis“ veiklas. 

Antram tikslui pasiekti pasirinktos priemonės įgyvendintos gerai. Visos ugdymo proceso veiklos  orientuotos į mokinio ugdymo(si) poreikius kuriant 

tinkamą ir dalykinę, ir emocinę aplinką. Mokiniams sudarytos sąlygos ugdytis asmenines, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, pažinimo ir socialines 

kompetencijas. Mokytojai skleidė gerąją patirtį, išaugo bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Siekta  kurti modernią ugdymo(si) aplinką mokiniams, 

vykdyti projektiniai darbai, akcijos. Tačiau dar reikia daug dėmesio skirti aktyvesniam mokinių tėvų ir mokytojų bendradarbiavimui, kelti 

bendradarbiavimo kultūros lygį. 

PRIVALUMAI TRŪKUMAI TOBULINTINA 

Mokytojai gerai organizavo ugdymo procesą, daţnai dalinosi 

gerąja patirtimi, taikė ugdymo metodus ir būdus, skatinančius 

įvairiapusę mokinių ūgtį, vedė integruotas, atviras, 

netradicinėse aplinkose organizuojamas pamokas, aktyviai 

dalyvavo metodikos grupių savaičių veiklose. Tinkamai 

ugdant bendrąsias kompetencijas, mokiniai laimėjo nemaţai 

prizinių vietų konkursuose, olimpiadose, varţybose  ir kt. 

Buvo skatinama lyderystė ir savanorystė. Sėkmingai 

organizuotas nuotolinis ugdymas karantino metu. 

Trūko mokinių tėvų aktyvumo ir 

atsakingumo pildant įvairias anketas, 

dalyvaujant mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinime.  

Bent vienas iš skirtingų klasių grupių 

tėvų bus įtraukiamas į įvairias 

mokykloje vykdomas veiklas.  Ne 

maţiau kaip 30 proc. tėvų dalyvaus 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinime.   

 

 

III. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 2020–2021 m. m.  

1. Nuoseklaus, visybiško ugdymo uţtikrinimas. 

1.1. Ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus diferencijuojant ir individualizuojant ugdomąsias veiklas. 

1.2. Taikyti įvairius ugdymo metodus ir būdus, skatinančius mokinių ūgtį. 



2. Inovatyvios ir veiklios mokyklos kūrimas. 

2.1. Kurti modernias ugdymo(si) aplinkas, skatinančias mokinių mokymo(si) motyvaciją. 

2.2. Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenės narius. 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TURINYS 
 

1 TIKSLAS.   NUOSEKLAUS, VISYBIŠKO UGDYMO UŢTIKRINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1.1. Ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus diferencijuojant ir individualizuojant ugdomąsias veiklas. 

1. Ilgalaikių planų kūrimas, esminį dėmesį skiriant veiklų 

individualizavimui ir diferencijavimui ugdymo procese, 

aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui, planų ir 

mokyklos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano dermei. 

Birţelio mėn.  Metodikos grupių 

pirmininkai 

Ugdomoji veikla pritaikyta 

individualizuotam ir diferencijuotam 

mokinių darbui pamokose. Ne maţiau 

kaip 75 proc. mokytojų pamokose 

numatys skirtingas uţduotis ir veiklas 

skirtingų gebėjimų mokiniams ar jų 

grupėms. 

2.  Mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo ir įsivertinimo 

sistemos tobulinimas. Mokinio individualios paţangos 

stebėsenos ir fiksavimo aprašo koregavimas. 

Rugsėjo mėn. Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Mokiniai ir tėvai bus supaţindinti su 

mokinių pasiekimų ir individualios 

paţangos stebėjimo aprašu per el. 

dienyną.  Tinkamai taikoma mokinių 

paţangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema padės mokiniams ir  

mokytojams planuoti mokymąsi, 

įsivertinti. 80 proc. mokinių gebės 

įsivertinti ir pasimatuoti asmeninę 

paţangą ir pasiekimus. 

3. Konsultacijų (ilgalaikių ir trumpalaikių) įvairių gebėjimų 

mokiniams organizavimas. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Mokytojai suderins konsultacijų 

grafikus, konsultacijos bus pagal 

poreikį teikiamos įvairių gebėjimų 



moksleiviams. 

4.  Penktų klasių mokinių adaptacijos laikotarpio aptarimas. Spalio mėn. Administracija, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

Taikant mokyklos mokinių paţangos 

vertinimo sistemą bus atsiţvelgiama į 

penktokų polinkius, poreikius ir 

skirtybes. 

5. Uţduočių, skatinančių aukštesniuosius mąstymo 

gebėjimus, kūrimas, veiklų numatymas (patirties sklaida) 

 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

Dalykų mokytojai Tinkamai parengtos uţduotys ugdys 

aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, 

mokiniai pasieks geresnių NMPP, 

PUPP rezultatų. Bus sistemingai 

analizuojami mokinių pasiekimai, 

NMPP, PUPP ir kt. atitiktis metiniams 

vertinimams. 

6. Diskusijos metodinėje taryboje apie skirtingų mokinių 

ugdymo(si) poreikių tenkinimo galimybes. 

Per mokslo 

metus 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinėje taryboje  atliekama 

refleksija, aptariama paţanga, 

sprendţiama, ką reikėtų tobulinti. 100 

proc. specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turintiems mokiniams suteikiama 

reikalinga specialistų pagalba. Ne 

maţiau nei 50 proc. skirtingų gebėjimų 

mokinių patirs pasirinktos pagalbos 

optimalią naudą. 

7. 

 

Atvirų durų dienos tėvams (globėjams) Lapkričio / 

balandţio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Bent vienas iš skirtingų klasių grupių 

tėvų bus įtraukiamas į įvairias 

mokykloje vykdomas veiklas.  Ne 

maţiau kaip 30 proc. tėvų dalyvaus 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinime. Aktyvus tėvų 

dalyvavimas, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. Mokytojai suteiks 

tėvams išsamią informaciją apie 

mokinių paţangą, ugdymo(si) 

problemas.  



8. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ugdymo turinio 

diferencijavimo ir individualizavimo klausimais. 

Per mokslo 

metus 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

70 proc. pedagogų tobulina savo 

profesines kompetencijas seminaruose, 

mokymuose. Ne maţiau kaip 75 proc. 

mokytojų taiko veiksmingus 

išmokimo, paţangos stebėjimo ir 

patikrinimo būdus. Tinkamai taikomas 

ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas padės mokiniams ir 

mokytojams planuoti mokymąsi, 

pasimatuoti paţangą. 

1.2. Taikyti įvairius ugdymo metodus ir būdus, skatinančius mokinių ūgtį. 

1. Metodikos grupių savaitės, projektinės veiklos vykdymas. Per mokslo 

metus 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

100 proc. organizuojamos ir vykdomos 

metodikos grupių savaitės. Renginių 

metu bus ugdomos mokinių bendrosios 

kompetencijos, skatinama jų ūgtis. 

2.  Skatinti mokinius dalyvauti dalykų respublikiniuose 

edukaciniuose konkursuose, olimpiadose, varţybose ir kt. 

Pagal 

respublikos 

veiklos planą 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Dalyvaus įvairių gabumų mokiniai, jie 

pasitikrins dalykų ţinias ir įgūdţius 

respublikiniu mastu. 

3.  Rengti mokinius rajoniniams konkursams, olimpiadoms, 

varţyboms ir kt. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Dalyvaus gabieji mokiniai, pasitikrins 

atskirų dalykų ţinias ir įgūdţius, 

ugdysis bendrąsias, komunikavimo, 

bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis 

kompetencijas. 

4.  Vesti integruotas pamokas. Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Mokiniai ir mokytojai ugdysis 

bendrąsias, komunikavimo, 

bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis 

ir kalbines kompetencijas. Ne maţiau 

kaip 75 proc. mokytojų  

bendradarbiauja ir  kasmet numato 

dalykų integraciją (bent po vieną 

integruotą pamoką). 

5. Organizuoti pamokas kitose erdvėse ir jas aptarti su 

mokiniais. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Kiekvienas mokytojas ves bent 2 

pamokas kitose edukacinėse aplinkose. 



Ugdomos bendrosios ir 

bendradarbiavimo kompetencijos, 

skatinama asmenybės ūgtis, lyderystė. 

6. Organizuoti respublikinę konferenciją  „Sovietų ir nacių 

okupacijų atspindţiai ugdomojoje veikloje“ 

Vasario mėn. 

(data gali 

keistis) 

Metodinė taryba, TUC 

koordinatorė 

Mokiniai skatinami domėtis tautos 

istorija, ryšiais su kitomis tautomis, 

tobulinti komunikavimo gebėjimus. 

7 Rengti mokinių darbų parodas mokyklos erdvėse, keistis 

parodomis su socialiniais partneriais. 

Per mokslo 

metus 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Mokiniai skatinami ugdytis 

kūrybiškumo, bendravimo ir 

komunikavimo kompetencijas. 

8. Organizuoti metodinę savaitę ,,Kolega kolegai“. Kovo mėn. Metodikos grupių 

pirmininkai 

Ugdomi mokytojai lyderiai, dalijamasi 

patirtimi, mokiniai patiria mokymosi 

dţiaugsmą. 

9. Skaitymo skatinimo akcija „Renkuosi skaityti“, skirta 

Spaudos, kalbos ir knygos dienai paminėti 

Geguţės mėn. Metodinės tarybos 

pirmininkas, lietuvių 

kalbos mokytojai, 

klasių vadovai 

Skatinamas mokinių sąmoningumas ir 

bendruomeniškumas, ugdomos 

paţinimo kompetencijos. Telkiama 

mokyklos bendruomenė. 

10. Pamokose efektyviai naudoti IT, siekiant uţtikrinti 

ugdymo(si) kokybę. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Ne maţiau kaip 50 proc. visų pamokų 

per m. m. taikomi mokymąsi 

skatinantys metodai, informacinės 

technologijos.  Ne maţiau kaip 15 

proc. mokytojų pamokas organizuos 

išmaniojoje erdvėje (dirbama su 

EDUKA ir kitomis priemonėmis). 

Kryptingai ir efektyviai naudojant IT 

bus siekiama uţtikrinti ugdymo(si) 

kokybę. 

11. Tobulinti nuotolinio ugdymo sistemą. Per mokslo 

metus 

Administracija, 

metodinės tarybos 

pirmininkas, dalykų 

mokytojai 

Uţtikrintas sklandus ugdymas 

nuotoliniu būdu. 100 proc. sukurti 

įvairių mokomųjų dalykų skaitmeniniai 

uţduočių „bankai“. 

12. Organizuoti mokytojams praktinius seminarus-

efektyviausių ugdymo metodų pristatymus. 

Per mokslo 

metus 

Administracija, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Ne maţiau kaip 1 metodikos grupės 

narys per mokslo metus  gerąja darbo 

patirtimi dalysis 1– 2 veiklose, 

skatinančiose lyderystę, nuolatinį 



tobulėjimą  mokykloje / rajone / 

respublikoje. Bus uţtikrinta 

ugdymo(si) kokybė, skatinama 

įvairiapusė mokinių ūgtis. 

 

2 TIKSLAS.  INOVATYVIOS IR VEIKLIOS MOKYKLOS KŪRIMAS. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

2.1. Kurti modernias ugdymo(si) aplinkas, skatinančias mokinių mokymo(si) motyvaciją. 

 

1. 

 

Pritaikyti skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA 

klasė“ ir kt. aplinkų medţiagą įvairių dalykų pamokose. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Mokiniai ir jų tėvai išbandys 

mokomąsias uţduotis internetinėje 

erdvėje. 

2. Vykdyti savanorystės projektus. Per mokslo 

metus  

 

Metodikos grupių 

pirmininkai  

 

Atsiras bent 1 nauja savanorystės 

kryptis. Bent 1 kartą per metus 

lyderiai ir savanoriai pristatys savo 

veiklą mokyklos bendruomenei. 

Organizuojamos 3– 4 socialinės, 

pilietinės veiklos, akcijos. 

Skatinama mokinių lyderystė, 

iniciatyvumas, ugdoma savivertė,  

bendradarbiavimo kompetencijos, 

telkiama mokyklos bendruomenė. 

3. Mainų bibliotekėlės prieţiūra. Per mokslo 

metus 

Lietuvių kalbos 

mokytojos, bibliotekos 

vedėja 

Ugdoma visuomenės skaitymo 

kultūra, skatinamas 

bendruomeniškumas. 

4. Dalintis įţvalgomis apie mokyklos gyvenimą spaudoje, 

mokyklos tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose. 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai Ne maţiau kaip 80 proc. mokyklos 

bendruomenės narių apie mokyklos 

veiklą visuomenę informuos per 

įvairias informacijos sklaidos 

priemones (mokyklos internetinis 

puslapis, spauda, mokyklos 



FACEBOOK paskyra).   

5. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Per mokslo 

metus 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Stiprės mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimas, gerės 

mikroklimatas 

6. Rengti mokinių darbų parodas mokyklos erdvėse, keistis 

parodomis su socialiniais partneriais. 

Per mokslo 

metus 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Mokiniai skatinami ugdytis 

kūrybiškumo, bendravimo ir 

komunikavimo kompetencijas. 

7. Organizuoti tradicinius renginius. Per mokslo 

metus 

Administracija, 

metodikos grupių 

pirmininkai  

Telkiama bendruomenė, stiprėja 

mokyklos bendruomenės 

bendradarbiavimas, formuojamas 

inovatyvios ir veiklios mokyklos  

įvaizdis. 

 

8. 

Lyderių klubo narių akcijų, projektų  inicijavimas ir 

organizavimas mokykloje. 

Per mokslo 

metus 

Lyderių klubo 

prezidentas, 

LK veiklą kuruojanti 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Organizuojamos 3– 4 socialinės, 

pilietinės veiklos, akcijos. Mokinių  

iniciatyva organizuotos veiklos, 

skatinama lyderystė ir savanorystė, 

bendradarbiavimo kompetencijos 

ugdymas. 

2.2. Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenės narius. 

1. 

 

 

 

Įtraukti mokinių tėvus ir bendruomenės narius  į  renginių 

organizavimą, kviesti juos vesti / dalyvauti  pamokose, 

vesti pamokas darbovietėse. Įtraukti mokinių tėvus į darbo 

grupių veiklą, projektų, prevencinių programų vykdymą, 

akcijų organizavimą. 

Per mokslo 

metus 

Klasių vadovai Bent vienas iš skirtingų klasių 

grupių tėvų bus įtraukiamas į 

įvairias mokykloje vykdomas 

veiklas.  Ne maţiau kaip 30 proc. 

tėvų dalyvaus mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinime. Organizuoti 

bendri renginiai, pamokos, kitos 

veiklos. Didės mokinių mokymosi 

motyvacija. 

2. Atvirų durų tėvams (globėjams) organizavimas. Lapkričio / 

balandţio 

mėn. 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Aktyvus tėvų dalyvavimas, 

mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. Mokytojai 

suteiks tėvams išsamią informaciją 



apie mokinių paţangą, ugdymo(si) 

problemas. 

3. Plėtoti TUC veiklą. Per mokslo 

metus 

Metodinė taryba, TUC 

koordinatorė 

Telkiama mokyklos bendruomenė. 

4. Dalyvauti šalies ir tarptautinių projektų vykdyme. Per mokslo 

metus 

Administracija, 

metodikos grupių nariai 

Dalyvaujama 1–2 tarptautiniuose ir 

(arba) šalies projektuose. Telkiama 

bendruomenė, skatinamas 

bendradarbiavimas, lyderystė. 

5. Dalyvauti prevencinėse, sveikatos stiprinimo programose, 

socialiniuose projektuose ir akcijose. 

Per mokslo 

metus 

Administracija, 

metodikos grupių nariai 

Ne maţiau kaip 70 proc. mokinių 

dalyvaus veiklose, stiprinančiose 

fizinę ir psichinę mokinių sveikatą. 

Didės mokinių, gebančių ir norinčių 

padėti kitiems mokiniams, skaičius 

per metus (ne maţiau kaip 2 

mokiniai). 

 

IV. ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS  

 

Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir vykdymo grupė :  

 

Gitana Melnykaitė – metodinės tarybos pirmininkė, 

Vaida Kriščiūnienė –  lietuvių kalbos, dorinio ugdymo mokytojų ir bibliotekos metodikos grupės pirmininkė, 

Dalia Lapaitienė –  menų, technologijų ir ţmogaus saugos mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Dalia Uldinskienė –  gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Enrika Paškauskienė –  uţsienio (anglų, vokiečių, rusų) kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Modestas Saldukaitis –  kūno kultūros mokytojų metodikos grupės pirmininkas, 

Jolanta Povilaitytė-Vizgirdienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodikos grupės pirmininkė, 

Virginija Aleknavičienė –  pagalbos mokiniui specialistų metodikos grupės pirmininkė. 

 

Planas bus rengiamas išanalizavus tikslų ir uţdavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar pasiektas laukiamas rezultatas. 

Veikla 2021–2022 m. m. bus planuojama 2021 m. birţelio mėnesį, remiantis įsivertinimo rezultatais. 


