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VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS GABIŲ MOKINIŲ 

UGDYMO IR SKATINIMO  PROGRAMA 

 

PROGRAMOS TIKSLAS – nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, naujų žinių siekimas, iššūkių 

priėmimas, inicijuojant mokytojų, mokinių,  tėvų  bei   socialinių partnerių bendradarbiavimą. 

 

II. PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

1. Plėtoti mokinių kūrybines galias puoselėjant mokymo(si) aplinką. 

2. Inicijuoti sistemingą mokinių skatinimo programos sklaidą ir realizavimą mokykloje. 

3. Mokyti mokinius maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus ir patirtį. 

4. Padėti atsiskleisti talentingiems mokiniams mokslo,  meno ir sporto srityse. 

5. Maksimaliai išnaudoti mokyklos tinklalapį, e-dienyną, stendus, spaudą vykdant programos 

sklaidą ir realizavimą. 

 

III. PROGRAMOS MISIJA 

1. Skatinti mokinių domėjimąsi istorija, geografija, fizika, biologija, chemija, matematika, 

informacinėmis technologijomis. 

2. Lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokyti bei lavinti gebėjimą naudotis šiuolaikiniais mokymo 

metodais.  

3. Lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimus.  

4. Gilinti istorijos, geografijos, fizikos, biologijos, chemijos, matematikos, informacinių 

technologijų žinias.  

5. Skatinti IT (interneto, kompiuterinių programų) panaudojimo galimybes mokantis visų dalykų. 

6. Lavinti mokinių meninius, sportinius gebėjimus. 

7. Suteikti kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, galimybę dalyvauti 

konkursuose ir įvertinti žinių bei gebėjimų lygį.  

 

IV. PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai 

1. Mokykloje organizuoti mokyklines dalykų 

olimpiadas, konkursus 

Pagal metinį 

planą 

Metodikos grupės 

2. Skatinti mokinius dalyvauti dalykų 

olimpiadose bei konkursuose rajone ir šalyje 

Visus mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 

3. Rengti mokyklos ,,Erudito“ konkursą pagal 

amžiaus grupes 

Spalio mėn. Administracija 

darbo grupė  

4.  Vadovaujantis nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais bei 

rekomendacijomis atlikti mokinių žinių 

daromos pažangos patikrą gamtos mokslų, 

socialinių mokslų 8 klasėse, matematikos 5, 

8, 10 klasėse 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Balandžio mėn. 

Gegužės mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

5. Dalyvauti tarptautiniame informacinių 

technologijų internetiniame  (online) 

konkurse „Conexum“ bei konkurse ,,Bebras“ 

Pagal planą Informacinių 

technologijų mokytojai 

6. Dalyvauti tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,Kengūra“ . 

Kovo mėn. 

Balandžio mėn. 

Matematikos 

mokytojai 

7. Dalyvauti visų dalykų edukaciniame Vasario - Dalykų mokytojai 



 

V. SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

Ugdomas pasididžiavimas mokyklos mokinių pasiekimais. Gerėja mokymo(si) ir lankomumo 

rezultatai. Mokyklos bendruomenė informuojama apie mokinių pasiekimus, mokymo(si) aplinkos 

gerinimą. Mokiniai supranta ir įvertina įvairių dalykų svarbą ir taikymo galimybes kasdieniniame 

žmogaus gyvenime ir profesinėje veikloje. Ugdoma atsakomybė už mokymo(si) aplinkos 

saugojimą, puoselėjimą. Plėtojamos mokinių kūrybinės galios, kuriant estetišką ir gražią 

mokymo(si) aplinką. Mokiniai jaučia atsakomybę už kolektyvą, geriau lanko mokyklą. 

 

PRITARTA    PRITARTA 

MOKYKLOS METODINĖJE TARYBOJE MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDYJE 

2016 m. gruodžio 13d. Protokolas Nr. 4                       2016 m. gruodžio 7 d. Protokolas Nr. MP-7 

konkurse ,,Olympis“.   balandžio mėn. 

8. Anglų kalbos internetinis (online) konkursas 

,,AmberStar“ 

Balandžio mėn. Anglų kalbos 

mokytojai 

9. Dalyvavimas ,,Dainų dainelės“ konkurse Gruodžio –

gegužės mėn. 

Muzikos mokytojai 

10. Dalyvavimas bendrojo lavinimo mokyklų 

olimpiniame festivalyje 

Visus mokslo 

metus 

Kūno kultūros 

mokytojai 

11. Mokyklos Darbo tvarkos taisyklių laikymasis Visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba, 

Seniūnų taryba 

Eil. 

Nr. 

Atlikti darbai, 

priemonės, renginiai 

Skatinimo formos, būdai Data Atsakingas 

1. Už puikius mokymosi 

rezultatus, prizines 

vietas dalykų 

olimpiadose bei 

konkursuose rajone, 

šalyje 

Pažintinė ekskursija, nuotraukos 

stende, pranešimai spaudai ir 

mokyklos tinklalapyje, padėkos 

raštai, rėmėjų dovanėlės, padėkos 

e-dienyne 

Po 

olimpiadų, 

konkursų 

Administracija,   

dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

2. Skatinti meno ir sporto  

kolektyvus už 

mokyklos vardo 

garsinimą  rajone,  

šalyje 

Nuotraukos stenduose ir 

mokyklos tinklalapyje, 

informacija spaudoje ir mokyklos 

tinklalapyje, padėkos e-dienyne 

 

Kelionė į vandens pramogų parką 

Po 

koncertų 

olimpiadų, 

konkursų 

 

Birželio 

mėn. 

Administracija,  

dalykų 

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

 

Administracija  

 

3. 8, 10 klasių 

mokiniams, geriausiai 

baigusiems mokyklą, 

aktyviai 

dalyvavusiems 

mokyklos meninėje, 

sportinėje ir 

visuomeninėje 

veikloje 

Padėkos raštai, mokyklos 

atributikos priemonės, asmeninės 

dovanėlės, nuotraukos stende, 

pranešimai spaudai ir mokyklos 

tinklalapyje 

Birželio 

mėn. 

Administracija  

 

4. Klasei, kuri geriausiai 

laikosi mokyklos 

Darbo tvarkos 

taisyklių 

Pažintinė ekskursija, nuotraukos 

stende, pranešimai spaudai ir 

mokyklos tinklalapyje, padėkos 

e-dienyne 

Birželio 

mėn. 

Administracija, 

Socialinės 

pedagogės 


