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                                                       ĮVADAS 

 
                                                       Bendros ţinios apie mokyklą: 

 

   Adresas: Bartkuškio k., Jauniūnų sen., Širvintų r.,  el. paštas bartkuskiomdc@gmail.com 

   Telefono nr.: (8382) 41 130 

   Mokyklos tipas - bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla 

   Mokomoji kalba – lietuvių kalba 

   Direktorius - Danguolė Kalesnikienė, vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo 

mokytojo kvalifikacija ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis, 

socialinių mokslų (edukologija) daktaro mokslinis laipsnis  (įgytas 2007 m. birţelio 27 d.); 

socialinių mokslų srities edukologijos krypties docento pedagoginis vardas. 

   Pavaduotojas ugdymui – Eglė Guobytė, III vadybinė kategorija. 
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Misija 

 

Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras – švietimo įstaiga, teikianti kokybišką 

formalųjį vaikų ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą. Veikdama kartu su bendruomene 

padeda kiekvienam ugdytiniui įgyti bendraţmogiškųjų vertybių, ţinių, gebėjimų, reikalingų 

tolesniam mokymuisi bei sėkmingai savarankiškai veiklai.  

 

Vizija 

 

Mokykla – besimokanti, telkianti mokyklos ir kaimo bendruomenę socialinėms ir kultūrinėms 

veikloms, siekianti kiekvieno jos nario asmeninio tobulėjimo įstaiga, teikianti švietimo, kultūrinės, 

socialinės ir sveikatos prevencijos sričių paslaugas pagal bendruomenės poreikius.  

 

Prioritetai 

 

1. Mokyklos paslaugų ir vaidmens vietos bendruomenėje didinimas. 

2. Saugios aplinkos uţtikrinimas. 

3. Ugdymo(si) kokybės gerinimas diferencijuojant, bendraujant ir bendradarbiaujant, skatinant 

motyvaciją, atsakomybę ir mokyklos lankomumą.  

4. Naujų edukacinių erdvių ir priemonių kūrimas ir/ar panaudojimas ugdymo procese.  

 

Tikslai 

 

1. Didinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą.   

2. Gerinti formaliojo ir neformaliojo švietimo uţsiėmimų kokybę.  

3. Kurti naujas ir panaudoti esamas edukacines erdves ir priemones ugdymui ir ugdymui(si).  

4. Didinti mokyklos teikiamų paslaugų įvairovę.  

5. Efektyvinti informavimą apie mokyklos-daugiafunkcio centro veiklas.  

 

Vertybės 

 

1. Bendradarbiavimas 

2. Tolerancija 

3. Atsakomybė 
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I. 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

            Įgyvendinant tikslą „Didinti mokyklos teikiamų paslaugų įvairovę“ patenkinti augantys 

ikimokyklinio ugdymo vietų poreikiai –įsteigta antroji ikimokyklinio ugdymo grupė. Dvi grupės 

visiškai sukomplektuotos ir veikia pagal Širvintų r.  Bartkuškio  mokyklos-daugiafunkcio centro 

ikimokyklinio ugdymo programą (2018) ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014). 

            Priešmokyklinio amţiaus vaikai mokomi anglų kalbos – veikia anglų kalbos grupė, 

teikiamos mokamos paslaugos. 

        Siekiama ugdyti pasitelkiant netradicines dienas, numatytas Bartkuškio mokyklos 

daugiafunkcio centro ugdymo planuose. Vykdoma kultūrinė, meninė, paţintinė, kūrybinė, sportinė, 

praktinė, socialinė, prevencinė ir kita veikla sudaro mokyklos ugdymo turinio dalį. Šios veiklos 

tobulinamos siejant su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais,  jos  

organizuojamos mokykloje ir uţ jos ribų siekiant formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracijos, 

norint padaryti ugdymąsi įdomesnį, pritraukiant įvairių sričių  specialistų, praplečiant ugdymą 

šiomis dienomis prasmingomis, motyvuojančiomis veiklomis, tikslingai siejant su mokinių  

bendrųjų kompetencijų plėtote. Dalyvauta kultūriniuose  renginiuose, vyko ekskursijos ir 

edukacinės veiklos.  

Įgyvendinant tikslą „Didinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį 

saugumą“ visi 1-4 klasių mokiniai dalyvauja prevencinėje  „Antrojo ţingsnio programoje. 

Tęsiamas Olweus smurto ir patyčių prevencijos programos vykdymas.  Bendradarbiauta su Jauniūnų 

seniūnija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Širvintų raj. švietimo centru, Policijos specialistais, 

sprendţiant mokyklos lankomumo, vaikų sveikatos, elgesio korekcijos klausimus.  Specialistai ne 

tik kviesti į bendrus mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdţius, konsultuotasi telefonu, bet ir 

taikant prevencines priemones,  esant skubios tarnybų pagalbos poreikiui. Pagerėjo lankomumas, 

sumaţėjo netinkamo elgesio apraiškų, spręsti kiti neatidėliotini pagalbos vaikams ir šeimai atvejai.  

Mokyklos patalpose veikia atitinkantis reikalavimus visuomenės sveikatos specialisto ir socialinio 

pedagogo kabinetas.  

Siekiant saugumo mokykloje pertraukų metu budi mokytojai. Budėjimo postai yra I ir II 

aukštuose, mokyklos kieme. Pradinių klasių mokiniai per gatvę palydimi į valgyklą.  Teritorija 

stebima vaizdo kamerų pagalba, uţtikrinama priešgaisrinė sauga. Vyko priešgaisriniai ir civiliniai 

mokymai visai mokyklos bendruomenei, pratybos.  

Mokykloje trys autobusiukai, visi  geros techninės būklės. Mokiniai, kuriems tenka 

palaukti  paveţėjimo,  turi galimybę lankyti pasirinktas neformalaus švietimo programas, turi 
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sąlygas ruošti namų darbus, naudotis bibliotekos paslaugomis arba ilsėtis mokiniams įrengtame 

poilsio kambaryje. 

Saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimu rūpinasi ir mokyklos vaiko 

gerovės komisija. Mokykloje vykdomos prevencinės veiklos, greitai reaguojama į iškilusias 

problemas, kurios efektyviai sprendţiamos. Socialinės aplinkos saugumu rūpinasi ir tėvai, kurie 

savanoriškai įsitraukia į mokyklos veiklas – budi mokyklos renginiuose, vyksta į ekskursijas, 

aktyviai teikia siūlymus visuotiniuose tėvų susirinkimuose, neformaliuose pokalbiuose, 

susitikimuose su mokiniais tėvais ir mokytojais. Mokyklos tarybos ir tėvų komiteto veikloje 

dalyvaujantys mokyklos bendruomenės nariai padėjo spręsti įvairius mokykloje iškylančius 

klausimus.  

Įgyvendinant tikslą „Efektyvinti informavimą apie mokyklos-daugiafunkcio centro 

veiklas“ pakeista mokyklos internetinės svetainės struktūra pagal galiojančius teisės aktus. 

Informacija apie ikimokyklinio ir pradinių kalisų mokinių veiklas ir rezultataus nuolat skelbiama 

mokyklos „Facebook“ paskyrose.  

Įgyvendinant tikslą „Gerinti formaliojo ir neformaliojo švietimo uţsiėmimų kokybę“ 

buvo keliamos bendrosios ir dalykinės mokytojų kompetencijos, atsiţvelgiant į individualius 

mokytojo poreikius. Mokytojai formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose mokomąją medţiagą 

siejo su praktiniu pritaikymu ir problemų sprendimu. Nuolat buvo teikiama specialiojo pedagogo ir 

mokytojo padėjėjo pagalba. Mokytojai ugdymo turinį pritaikė gabiems vaikams: mokiniai dalyvavo 

konkursuose, olimpiadose. Siekiant efektyvaus, sąmoningo savarankiško mokymosi, buvo 

diferencijuojami ir nuosekliai tikrinaminamų darbai. Patobulintas mokylos vertinimo aprašas. 

Mokyklos 2016/2017 m. m. veiklos įsivertinimo rezultatai: 

          Mokyklos stiprieji veiklos aspektai: mokyklos sportiniai pasiekimai yra ţinomi rajone, šalyje; 

mokytojai stengiasi, kad mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką; tėvų manymu, jų vaiko mokykla yra 

gera mokykla. 

         Tobulintini aspektai: mokinio mokymosi taisyklių laikymasis; mokinių mokymosi pasiekimai; 

tėvų ir vietos bendruomenės įsitraukimas į mokyklos veiklų organizavimą.  

            Darbo grupė siūlo kelti tėvų, mokinių ir mokytojų motyvaciją dalyvauti bendruomenės 

renginiuose; nuolat kurti saugią fizinę ir psichologinę aplinką; kurti naujas tradicijas, skatinančias 

mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą; pagal galimybes organizuoti tėvams 

šviečiamuosius renginius; ieškoti būdų mokinių mokymosi pasiekimams gerinti, sieti ugdomąją 

veiklą su praktika ir mokinių interesais.  
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Savivaldos institucijos: 

 

 Mokyklos taryba - aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), vietos bendruomenei, telkianti mokyklos 

bendruomenę svarbiausiems veiklos tikslams numatyti ir uţdaviniams spręsti; 

 Mokytojų taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams 

bei  bendriems ugdymo klausimams spręsti; 

 Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, aktyviai dalyvauja ugdymo 

veikloje, popamokinėje veikloje; 

  Mokyklos tėvų komitetas - mokinių tėvų savivaldos organizacija, kuri kartu su klasės 

auklėtoju planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda klasės auklėtojui spręsti iškilusias 

organizacines problemas, siūlo kandidatus į Mokyklos tarybą. 

 

Pamokų lankomumas (2016 - 2017 m. m.): 

 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

per m. 

m. 

Tenka 

vienam 

mokiniui 

Pateisinta 

pamokų 

Tenka 

vienam 

mokiniui 

pateisintų 

pamokų 

Nepateisinta 

pamokų 

Tenka 

vienam 

mokiniui 

nepateisintų 

pamokų 

Praleista 

pamokų 

dėl ligos 

Tenka 

vienam 

mokiniui 

praleistų 

pamokų dėl 

ligos 

6093 92 5789    87.7  304 4.6 5183 78.6 

 

Darbuotojų skaičius:     

                                                                                                                           
Administracijos darbuotojai  Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai darbuotojai 

2 29                    18         

 

Vaikai/mokiniai:     

                                                                                                                             

 2016-01-01 2017-09-01 2017-12-31 

Vaikų skaičius (bendras) 76 124 126 

Vaikų skaičius ikimokyklinio 

ugdymo grupėje (se) 

10 24 28 

Ikimokyklinio ugdymo grupių 

skaičius 

1 2 2 

Klasių komplektų skaičius 

 

8 7+4 (Alionių skyriaus) 7+4 (Alionių skyriaus) 

Mokiai, turintys spec. 

ugdymosi poreikių 

6 (7,8%) 15 (12%) 15 (11,9%) 

Paveţami mokiniai 45(59,2%) 69 (55,6%) 69 (54,7%) 
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Lankantys neformaliojo 

švietimo veiklas 

57 66 (53,2%) 66 (52,3%) 

 

Pagalbos mokiniui specialistai 2017-09-01:  

 Spec. 

pedagogas 

Socialinis 

pedagogas  

Logopedas  Mokytojo 

padėjėjas  

Psichologas 

Pareigybių 

skaičius  

1 1 1 1 - 

Pareigybės 

dydis 

0,25 0,5 0,5 0,5 - 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 2017 

 

Eil. 

Nr. 

Egzaminas Laikė 

mokinių 

Didţiausias 

įvertinimas (balais) 

Maţiausias 

įvertinimas (balais) 

Gautų 

įvertinimų 

vidurkis (balais) 

1. Matematika     

2. Lietuvių kalba     

 

Matematikos pasiekimų patikros palyginimas su praeitais metais:  

2011-2012 m. m. balų vidurkis  - 6,8 

2012-2013 m. m. balų vidurkis  - 6,5 

2013-2014 m. m. balų vidurkis  - 6,3 

2014-2015 m. m. balų vidurkis - 7 

2015-2016 m. m. balų vidurkis – 9 

2016-2017 m. m. balų vidurkis  

 

Lietuvių kalbos pasiekimų patikros palyginimas su praeitais metais: 

2011-2012 m. m. balų vidurkis – 7,4 

2012-2013 m. m. balų vidurkis  - 6,7 

2013-2014 m. m. balų vidurkis  - 6 

2014-2015 m. m. balų vidurkis – 6,7 

2015-2016 m. m. balų vidurkis – 8 

2016-2017 m. m. balų vidurkis 
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                                                     Ryšiai su socialiniais partneriais: 

 

Siekiant plėtoti mokyklos veiklą, inicijuotos  šios bendradarbiavimo veiklos: 

 bendradarbiavimas su Jauniūnų seniūnija sprendţiant  organizacines mokyklos problemas 

(kelių būklę), organizuojant socialinę pagalbą vaikų šeimoms, renkant informaciją apie 

problemines šeimas, bendradarbiaujant su Bartkuškio bendruomene (organizuojamos 

bendros šventės ir renginiai)  ir Jauniūnų seniūnija bei Jauniūnų seniūnijos dienoje; 

 palaikomi ryšiai su nepilnamečių reikalų inspekcija, kuri padeda spręsti teisėsaugos 

problemas, susijusias su nepilnamečių teisės paţeidimais, dalyvavo prevenciniame Vaiko 

gerovės komisijos darbe, vedė prevencines paskaitas bei bendradarbiavo ruošiantis kelių 

eismo saugumo konkursams; 

 bendradarbiauta su Širvintų darbo birţa organizuojant viešųjų darbų įgyvendinimą; 

 bendradarbiauta su Širvintų rajono švietimo centru, kurio darbuotojai padėjo įvertinti 

mokinių brandą mokyklai, teikė psichologo konsultacijas, taip pat organizavo 

konsultacijas pedagogams ruošiant individualizuotas programas mokiniams, sudarė 

sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją, organizuoti edukacinius renginius, dalyvavo 

bendroje projektinėje veikloje; 

 bendradarbiauta su Vaiko teisių apsaugos tarnyba sprendţiant  rizikos grupės šeimų vaikų 

problemas; 

 bendradarbiauta su Čiobiškio pagrindine mokykla organizuojant PUPP.  

 bendradarbiauta su profesinėmis mokyklomis: Ukmergės verslo ir technologijų mokykla, 

Bukiškių ţemės ūkio mokykla; 

 uţmegzti ryšiai su Anykščių r. Viešintų pagrindine mokykla-daugiafunkciu centru;  

 siekiant įgyvendinti projektines veiklas buvo bendradarbiaujama su verslo įmonėmis;  

 bendradarbiaujama su Bartkuškio vaikų dienos centru sprendţiant mokinių uţimtumo po 

pamokų klasimus, vykdant bendras projektines veiklas.  
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STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ (SSGG) 

 

Stiprybės Silpnybės 

Kompetentingas, stiprus mokytojų 

kolektyvas. 

Pagerintos mokymo(si) sąlygos.  

Estetiška ir moderni aplinka.  

Gabūs mokiniai pasiekia gerų rezultatų 

olimpiadose, konkursuose.  

Dalyvavimas projektuose. 

Puoselėjamos tradicijos, ugdomas mokinių 

kūrybiškumas ir bendruomeniškumas, 

tautinis ir pilietinis mokinių ugdymas.  

Mokykla atvira bendruomenei.  

Mokinių veţiojimas į mokyklą.  

Mokinių maitinimas.  

Mokytojų darbo su jungtinėmis klasėmis 

patirtis.  

 

 

Motyvacijos stiprinimas.  

Atsakomybės uţtikrinimas (tėvų ir vaikų). 

Mokymo(si) priemonių trūkumas 

(vadovėlių pagal atnaujintas programas, 

modernių priemonių gamtamoksliam 

ugdymui).  

Galimybės Grėsmės 

Informacijos apie mokyklą sklaidos 

plėtojimas.  

Tėvų pedagoginis švietimas.  

Neformaliojo švietimo ir kitų paslaugų 

plėtra įvairioms tikslinėms grupėms 

(vaikams, suaugusiems).   

Nebiudţetinių lėšų iš paramos programų 

pritraukimas (projektų inicijavimas). 

Mokinių veţiojimas.  

Mokinių skaičiaus maţėjimas.  

Migracija. 

Mokyklų konkurencija.  

Jungtinės klasės.  
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III. MOKYKLOS  TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Didinti mokyklos teikiamų paslaugų įvairovę 

 
 Uţdaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Vertinimo 

rodikliai 

Finansavi

mas 

Tęsti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

amţiaus vaikus anglų 

kalbos mokymą 

 

Sąlygų neakademiniais būdais 

mokyti anglų kalbos 

sudarymas 

 2017–2018 

mokslo metai  

Direktorius Veikianti vaikų 

anglų kalbos 

grupė 

Privačios 

lėšos 

(mokama 

paslauga) 

Aplinkinių kaimų 

bendruomenių įtraukimas į 

kultūrinę, sportinę veiklą.   

Kultūrinių ir sportinių renginių 

organizavimas  

Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotojas 

Įvykę renginiai Rėmėjų, 

projektinės, 

privačios 

lėšos 

Efektyvinti informavimą apie mokyklos-daugiafunkcio centro veiklas 

 Gerinti informavimą apie 

ikimokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių mokinių 

veiklas ir rezultatus 

Informacijos skelbimas 

mokyklos „Facebook“ 

paskyrose 

Nuo 2016 m.  Ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Nuolat 

skelbiama 

informacija 

apie ugdymo 

veiklas ir 

mokinių 

pasiekimus 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Tobulinti mokyklos 

internetinės svetainės 

struktūrą 

Struktūros keitimas pagal 

galiojančius teisės aktus ir 

poreikį 

Kasmet iki 

rugsėjo 1 d.  

Darbo grupė Pagal 

reikalavimus 

veikianti 

svetainė 

Mokinio 

krepšelio ir 

aplinkos 

lėšos 

Didinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą 

   Tobulinti budėjimo tvarką. Mokyklos budėjimo tvarkos 

aprašas 

Iki 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

Darbo grupė Atnaujintas 

mokyklos 

budėjimo 

tvarkos aprašas 

Mokinio 

krepšelio ir 

aplinkos 

lėšos 

Savanorystės taikymas 

siekiant fizinio ir 

psichologinio saugumo. 

Savanorių grupės Pagal poreikį  Mokyklos taryba, 

mokinių taryba, 
direktoriaus 

pavaduotojas 

Savanorių 

grupių veikla  

Privačios, 

projektinės 

lėšos 

Efektyvinti Susitikimai ir renginiai Pagal poreikį  Vaiko gerovės Nuolat Mokinio 
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bendradarbiavimą su Vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, 

Širvintų švietimo centro 

Pedagogine psichologine 

tarnyba, policija, Jauniūnų 

ir Alionių seniūnijomis. 

prevencijai ir sprendţiant 

iškilusias problemas 

komisija, direktorius, 
direktoriaus 

pavaduotojas,  

socialinis pedagogas  

palaikomi 

ryšiai, 

renginiai, 

susitikimai, 

saugesnė 

aplinka 

krepšelio ir 

aplinkos 

lėšos, 

projektinės 

lėšos 

 Efektyviai taikyti patyčių ir 

smurto prevencijos 

priemones 

“Olweus” programus tęsinio 

“Opkus” vykdymas 

Nuolat Mokyklos 

bendruomenė 

Maţesnis 

patyčių ir 

smurto atvejų 

skaičius, 

efektyvus 

pasitaikančių 

atvejų 

sprendimas 

Mokinio 

krepšelio ir 

aplinkos 

lėšos 

Gerinti formaliojo ir neformaliojo švietimo uţsiėmimų kokybę 

 Kelti mokytojų ne tik 

bendrąsias, bet ir dalykines 

kompetencijas ir 

kvalifikaciją atsiţvelgiant į 

mokytojo individualius 

poreikius. 

Individualūs profesinio 

tobulėjimo planai 

Kiekvieniems 

mokslo metams 

Direktorius, 

mokytojai 

Kokybiškas 

ugdymas, 

efektyvus laiko 

panaudojimas 

formaliajame ir 

neformaliajame 

ugdyme 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

aplinkos 

lėšos, ir 

projektinės 

lėšos 

Integruoti ugdymo turinį, 

formuoti mokinių teorinių 

ţinių praktinio pritaikymo 

ir mokymosi spręsti 

problemas gebėjimus.    

Mokomosios  

medţiagos   

siejimas  

su  

praktiniu 

pritaikymu ir problemų 

sprendimu formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo veiklose 

 

Nuolat Mokytojai 2 proc. pagerės 

standartizuotų 

testų  rezultatai 

aukštesniųjų 

mąstymo 

gebėjimų 

srityje.  

Mokinio 

krepšelio, 

projektinės, 

2 proc. 

lėšos 

Efektyviau individualizuoti 

ugdymą pamokoje. 

Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas.  

  

Nuolat Mokytojo padėjėjas, 

spec. pedagogas 

Pagerės 

mokinių 

mokymosi 

motyvacija, 

individualūs 

ugdymosi 

pasiekimai ir 

paţanga. 

 

Ugdymo turinio pritaikymas 

gabiems vaikams  

Nuolat Mokytojai Gabių vaikų 

pasiekimai 
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konkursuose, 

olimpiadose 

Siekti mokinių efektyvaus, 

sąmoningo savarankiško 

mokymosi. 

Namų darbų diferencijavimas 

ir nuoseklus tikrinimas.  

Nuolat Mokytojai 2 proc. 

sumaţės 

neatliktų namų 

darbų, pagerės 

savarankiško 

mokymosi 

gebėjimai 

Lėšų 

nereikia 

Tikslingai naudoti 

vertinimo metu gaunamą 

grįţtamąją informaciją 

Fiksuoti individualią mokinių 

paţangą 

Nuolat   Mokytojai Individualios 

paţangos 

fiksavimos 

istema 

Lėšų 

nereikia 

 Ugdyti mokinių 

bendruosius gebėjimus ir 

vertybines nuostatas 

Ugdymo turinio pritaikymas, 

metodų ir priemonių įvairovė 

Nuolat Mokytojai Pagerės 

bendrieji 

gebėjimai, 

išugdytos 

mokinių 

vertybinės 

nuostatos 

Lėšų 

nereikia 

Kurti naujas ir panaudoti esamas edukacines erdves ugdymui ir ugdymuisi 

 Naudoti kompiuterių klasę 

ugdomajame prcese 

 

„Smart“ lenta ir 9 nešiojamieji 

kompiuteriai 

2018 m. Mokytojai Geresni 

informacinių 

technologijų 

taikymo 

įgūdţiai, 

didesnė 

mokymosi 

motyvacija. 

Lėšų 

nereikia 

      

Įrengti mokinių poilsio-

mokymosi zonoje išmaniąją 

lentą  

 

Išmanioji lenta 2018 m. Direktorius, ūkvedys Įrengta 

išmanioji lenta 

mokinių 

poilsio-

mokymosi 

patalpoje.  

 

Aplinkos 

lėšos, 

rėmėjų 

lėšos 
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IV. MOKYTOJŲ TARYBOS 2018 M. VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslai : 

1. Vertinti ir analizuoti švietimo kaitos ypatumus. 

2. Telkti mokyklos bendruomenę kuriant ir tobulinant ugdymo aplinką ir turinį, įgyvendinant mokyklos tikslus ir uţdavinius. 

3. Teikti reikiamą, kvalifikuotą informaciją mokyklos bendruomenės nariams. 

4. Svarstyti, analizuoti ugdymo rezultatus, numatyti ugdymo pasiekimų prioritetus. 

Laukiami rezultatai: 

Mokytojų bendruomenė, gerai išmanydama švietimo kaitos ypatumus, adekvačiai taiko principines nuostatas kasdieninėje veikloje, vertina ir 

analizuoja mokyklos darbą, dalyvauja jos veiklos tobulinime, įgyvendindama veiklos prioritetus, tikslus ir uţdavinius. Planuodami mokyklos ugdymo 

turinį, jo priemones ir būdus, kelia mokinių pasiekimus, vertina mokymosi kokybę ir PUPP rezultatus. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys  (posėdţiai) Data Atsakingi asmenys 

1. I-o pusmečio rezultatų aptarimas. 
Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo ypatumai. 

Dėl Opkus prevencinės programos vykdymo mokykloje. 

 

 

2018-02 

Direktorė, 

pavaduotoja  ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

soc. pedagogas, 

dalykų mokytojai 

2. Preliminarūs II-o pusmečio rezultatai.  

Mokyklos įsivertinimo duomenų aptarimas. 

Darbo grupių veiklų aptarimas. 

Einamieji klausimai. 

Mokymosi priemonių, vadovėlių įgijimo aptarimas. 

Mokytojų darbo krūvio paskirstymo projektas, mokyklos biudţeto aptarimas. 

 

 

 

 

2018-05 

Direktorė, 

pavaduotoja  ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

darbo grupių atstovai, 

dalykų mokytojai, 

soc. pedagogas, 

metodinė taryba 
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3. 1 - 4 kl., 10  kl. mokinių ugdymo rezultatai,  kėlimas  į aukštesnę klasę, 

Neformalaus ugdymo veiklos aptarimas. 

Udgymo proceso tyrimų rezultatų pristatymas. 

Ugdymo plano projekto 2018-2019 m. m. svarstymas. 

2017-2018 m. m. ugdymo plano įvykdymo  aptarimas. 

Mokymosi kokybės ir PUPP rezultatų  įvertinimas. 

 

 

2018-06 

Direktorė, 

pavaduotoja  ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

soc. pedagogas 

4. 6-9 klasių  mokinių ugdymo rezultatai. 

2016-2017 m. m. mokyklos veiklos  analizė. 

Darbo grupių veiklų ataskaitos. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais aptarimas. 

Gabių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas. 

2018-06 Direktorė, 

pavaduotoja  ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

soc. pedagogas 

 

5. 

Ugdymo plano aptarimas. Mokyklos veiklos prioritetų, tikslų ir uţdavinių 2018-2019 m. m, 

veiklos krypčių ir formų aptarimas. 

Ugdomosios veiklos vertinimo metodai ir jų  įforminimas.  

Vertinimo sistemos tvarkos aptarimas. 

 

 

2018-08 Direktorė, 

pavaduotoja  ugdymui, 

dalykų mokytojai, 

soc. pedagogas 

6. Preliminari I-o pusmečio ugdymo ir veiklos analizė. 

Pirmų, penktų klasių mokinių adaptacijos aptarimas. 

Ugdomojo projekto vykdymo rezultatų aptarimas. 

  

2018-12 

Direktorė, 

pavaduotoja  ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

soc. pedagogas, 

projektinės veiklos 

koordinatoriai 
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V. DIREKCINIŲ PASITARIMŲ PLANAS 

 

Direkciniai pasitarimai –  mokyklos veiklos analizės ir tobulinimo forma, kuriai vadovauja direktorius. Direkciniuose pasitarimuose dalyvauja: 

dalykų mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, soc. pedagogas, metodinių grupių pirmininkai, ūkvedys, vyresnysis buhalteris, bibliotekininkas, 

raštvedys ir kt. Į susirinkimus kviečiami tie darbuotojai, kurių atliekamas darbas yra susijęs su nagrinėjamu klausimu.  

Laikotarpis Posėdţio tema (-os) Dalyviai 

2018-01 

 

 

1. Dėl ugdymo plano ir veiklos programos įgyvendinimo, ugdymo programų įgyvendinimo tyrimo 

aptarimas. 

2. Ugdymo proceso kokybės vertinimas, I pusmečio mokinių paţangumo ir pamokų lankomumo analizė. 

3. PUPP  vykdymo tvarkos aptarimas. 

4. Pagalbos mokiniui organizavimas. 

5. Informaciniai klausimai. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

dalykų mokytojai 

2018-02 1. Neformaliojo ugdymo programų vykdymo aptarimas. 

2. Prevencinių programų vykdymo aptarimas (tyrimų aptarimas). 

3. Informaciniai klausimai. 

4. Projektinės veiklos vykdymo aptarimas ir planavimas. 

5. Informaciniai klausimai. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

dalykų mokytojai, 

Olweus koordinacinis komitetas 

2018-03 

 

1.Dėl metodinės grupės veiklos planavimo ir veiklos prieţiūros aptarimo. 

2. Mokymosi krūvio optimizavimo tyrimo aptarimas (namų darbų diferencijavimo ir individualizavimo 

kontekste). 

3. Dėl efektyvaus lėšų panaudojimo (mokyklos biudţeto aptarimas). 

4. Vidaus tvarkos taisyklių efektyvumo aptarimas. 

5. Informaciniai klausimai. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

ūkvedys, 

vyr. buhalterė, 

metodinės grupės pirmininkas, 

dalykų mokytojai 

2018-04 

 

1. Dėl mokymosi efektyvumo ir lankomumo. 

2. Dėl mokymosi intensyvumo (kontrolinių ir rašomųjų darbų grafiko efektyvumo analizė bei  

suderinamumas). 

3. IKT taikymo pomokose tyrimo aptarimas. 

4. Dėl kalbų dalykų lygių nustatymo organizavimo. 

5. Dėl 10-os klasės mokinių pasirengimo PUPP. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

10 kl.auklėtoja, 

metodinių grupių pirmininkai, 

dalykų mokytojai 
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6. Dėl  mokyklos įsivertinimo rezultatų ir išvadų aptarimo. 

8. Informaciniai klausimai. 

 

2018-05 

 

1. Dėl 2017 - 2018 m. m. UP projekto  svarstymo. 

2. Dėl  spec. poreikių turinčių mokinių mokymo ir jų pasiekimų rezultatų aptarimo. 

3. Karjeros ugdymo veiklų efektyvumo aptarimas. 

4. Ugdomojo projekto veiklų įgyvendinimo aptarimas. 

5. Mokymo priemonių įgijimo aptarimas. 

6.  Indivuidualios paţangos fiksavimas (tyrimo aptarimas). 

7.  Informaciniai klausimai. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

dalykų mokytojai, 

metodinių grupių pirmininkai 

2018-06 1. Dėl 1 – 4, 5 - 10  klasių mokinių ugdymosi rezultatų aptarimo. 

2. Dėl 6 – 9 klasių mokinių ugdymosi  rezultatų aptarimo. 

3. Dėl 2018 metinės veiklos programos įgyvendinimo analizės, ugdomojo darbo analizės. 

4. Mokinių kontingento, klasių komplektavimo aptarimas. 

5. Mokinių  pavėţėjimo grafikų 2018 rugsėjo mėn. aptarimas. 

6. Mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo veiklos ataskaitos. 

7. Neformalaus ugdymo būrelių veiklos ataskaitų aptarimas. 

8. Vaiko gerovės komisijos darbo mokykloje aptarimas (pagalbos mokiniui tyrimo analizė). 

9. Dėl renginių  organizavimo  kokybės (tyrimo aptarimas). 

10.  Informaciniai klausimai. 

Pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

metodinių grupių pirmininkai, 

10 kl.auklėtoja, 

mokytojo padėjėjas 

2018-09 

 

1.Dėl ugdymo turinio planavimo ir atitikimo bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.  

2. Ugdymo  proceso  individualizavimas  ir diferencijavimas gabiems ir specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams. 

3. Pasirenkamųjų dalykų planų, teminių planų ir neformaliojo ugdymo programų aptarimas. 

4. Dalykų integracijos efektyvumas. 

5. Informaciniai klausimai. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

dalykų mokytojai, 

metodinių grupių pirmininkai 

2018-10 1. Dėl mokytojų kvalifikacijos programos įgyvendinimo. 

2. Dėl mokyklos vidaus tvarkos taisyklių laikymosi prieţiūros (tyrimo analizė). 

3. 1 kl., 5 kl.,  priešmokyklinės ir ikimokyklinės ugdymo grupės naujai atėjusių mokinių adaptacijos 

aptarimas. 

4. Informaciniai klausimai. 

Direktorė, 

pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

 

2018-11 

 

1.Dėl mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo (tyrimo rezultatų aptarimas). 

2. Dėl naujai pradėjusių dirbti  mokytojų pamokų stebėjimo ir  pagalbos teikimo. 

3. Elektroninio dienyno įdiegimo klausimai. 

4. Dėl vertinimo sistemos tvarkos aptarimo. 

5. Dėl mokyklos finansinės situacijos. 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodinių grupių pirmininkai 
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6. Informaciniai klausimai. 

2018-12 

 

1. Dėl mokyklos bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais (tyrimo aptarimas). 

2. Mokyklos paslaugų teikimo kokybė (tyrimo aptarimas). 

3. Informaciniai klausimai. 

Pavaduotoja ugdymui, 

soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 
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PRIEDAI 
 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

 

ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO  MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

 

2018 M. PEDAGOGINĖ PRIEŢIŪRA 

 

 

Prieţiūros tikslai Prieţiūros sritys Metodai Surinktos medţiagos panaudojimas 

 

 Dėmesys mokytojo tobulėjimui. 

 Saugus ir sveikas vaikas. 

 Ugdymo proceso tobulinimas. 

 Atestacijos proceso vykdymas. 

 

 

 Pamokos 

 Popamokinė veikla 

 Mokymosi krūviai 

 Adaptacija 

 Pagalba mokiniui 

 Pagalba jauniems 

pedagogams 

 Klasių vadovų darbas 

 Metodinė veikla 

 Prevencinė veikla 

 Socialinė veikla 

 Dokumentacija 

 Kvalifikacijos kėlimas 

 

 Pedagogų veiklos stebėjimas 

 Dokumentacijos tikrinimas  

 Mokinių lankomumo ir mokymosi 

rezultatų analizė 

 Mokinių ţinių atitikties išsilavinimo 

standartams analizė 

 Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

analizė 

 Dalijimasis gerąja patirtimi 

 

 

 Mokyklos veiklos programai 

 Kvalifikacijos kėlimui 

 Atestacijai 

 Veiklos tobulinimui 

 Vidiniam įsivertinimui 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Sritys ir metodai Laukiamas rezultatas 

1. Elektroninio dienyno pildymas Sausis Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dokumentacija Nustatyta:                    

tėvų informavimo kokybė 

 

2. Darbas pamokoje su elgesio 

problemų turinčiais mokiniais. 

Vasaris Pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė  

Pamokų stebėjimas, 

apklausa  

Nustatyta:                                                     

efektyvūs darbo būdai ir metodai, 

kokios pagalbos reikia mokiniui ir dalyko 

mokytojui 

 

3. Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas, 

gabių mokinių ugdymas 

Kovas Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pamokų stebėjimas, veiklų 

stebėjimas, 

dokumentacija 

Įvertintas mokinių esminių kompetencijų 

ugdymas  

4. Klasių vadovų darbas su tėvais: 

   tėvų įtraukimas į veiklas, 

   tėvų  konsultavimas 

Balandis Pavaduotoja 

ugdymui 

Dokumentacija, 

apklausa, pokalbiai.  

 

Aktyvesnis tėvų dalyvavimas mokinio 

ugdymo(si) procese. 

Įvertinta informacijos kokybė. 

5. Lietuvių k. ir matematikos 

kontroliniai darbai 4 kl, 8 kl., 10 

kl. mokiniams. 

Individualios paţangos 

fiksavimas 

Geguţė Pavaduotoja 

ugdymui ir 

matematikos, 

lietuvių k. 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

Kontroliniai darbai 

 

 

 

Posėdis 

 Įvertinta atitiktis išsilavinimo 

standartams 

 

 Susisteminta patirtis 

6. Prevencinių programų 

integravimas 

 

Ugdomojo projekto vykdymas 

Birţelis Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Dokumentacija, ugdymo proceso 

stebėjimas, apklausa 

 

 Įvertinta tarpdalykinė ir kitų 

programų integracija. 

 Įvertinta patirtis ir numatytos gairės 

kitiems mokslo metams. 

7. Pagrindinio ugdymo ilgalaikių 

dalykų planų parengimo 

kokybės įvertinimas 

Rugsėjis Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dokumentacija Parengti ilgalaikiai planai ir programos, 

atitinkančios naują ugdymo turinį ir gabių 

vaikų ugdymą. 

8. IKT taikymas ugdymo(si) Spalis Direktorė, Ugdymo proceso stebėjimas Aptartos mokytojų kompetencijos, 
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procese pavaduotoja 

ugdymui 

numatytos gairės kvalifikacijos kėlimui  

9. 1 ir 5 kl., bei naujai atvykusių 

mokinių adaptacija. 

Prevencinių programų 

integravimas ir taikymo 

efektyvumas 

Lapkritis Pavaduotoja 

ugdymui 

Tyrimas, 

pamokų stebėjimas 

Aptarta ir įvertinta mokinių savijauta ir 

saugumas, numatytos priemonės iškilusioms 

problemoms šalinti. 

Nustatytas prevencinių programų taikymo 

efektyvumas. 

10. Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas, 

dalijimasis gerąja patirtimi 

Gruodis Pavaduotoja 

ugdymui 

Sklaida, įtaka tiesioginio darbo 

kokybei 

Išanalizuota situacija, numatytos gairės 

kvalifikacijos kėlimui, siekiant gerinti 

ugdymo kokybę ir pedagogų atsakomybę uţ 

ugdymo rezultatus. 

11. Renginių organizavimo kokybė Visus 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė 

Veiklos stebėjimas, 

dokumentacija, pokalbiai 

Aptarti ir įvertinti organizuoti renginiai, 

tobulinama veiklos kokybė. 

 

 

 

 

Pavaduotoja  Eglė Guobytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

Priedas Nr. 2 

 

RENGINIŲ PLANAS 2018 M.  

 

Nr. Renginio pavadinimas Data ir laikas Klasės/dalyviai Atsakingi 

   Sausis 
1. Visuotinis tėvų susirinkimas 11 d. 18 val.   Direktorė D. Kalesnikienė, 

pavaduotoja E. Guobytė, 

mokytojai ir klasių auklėtojai 

2. Sausio 13- osios dienai atminti (akcija) 12 d. 8 val.            1-10 kl. R. Čepienė 

3. Biologijos olimpiada (rajoninis etapas) 12 d. 9 val.  9 kl. A. Snieţko 

4. Knygų paroda „Naujos knygos“ 19 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

5.  Lietuvių k. ir literatūros olimpiados 9-10 kl. 

(rajoninis etapas) 

25 d. 9 val.  9-10 kl. E. Guobytė, R. Pivoraitė 

6. Šv. Mišios  26 d. 13.30 val.  Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

7. Stalo teniso varţybos 22-28 d. 5-10 kl. A.Paliūnis 

8. Rajoninis meninio skaitymo konkursas  30 d. 9 val.  Mokyklinio etapo 

nugalėtojai 

E. Guobytė, R. Pivoraitė 

Vasaris 
9. Paroda Lietuvos šimtmečio minėjimui 2 d. 1-10 kl. V. Traškevičienė, R. Šukštienė, 

pradinių klasių mokytojos 

10.  Fizikos olimpiada  2 d. 9 val.  9-10 kl.  V. Dambrauskienė  

11.  Geografijos „Kengūra 2018“ 7, 8 d. 9 val.  9-10 kl. R. Čepienė 

12. Litexpo paroda „Studijos 2018“ 7-8 d.  8-10 kl.  I. Ţigis 

13.  Matematikos olimpiada 9-10 kl.  9 d. 9 val.  9-10 kl.  A. Paliūnis, R. Šukštienė 

14. Valentino diena 14 d. 15 val.  1-10 kl. Mokinių taryba 

15. Lietuvos Šimtmečio minėjimas 15 d. 8.30 val.  1-10 kl. E. Guobytė, klasių vadovai 

16. Lietuvių kalbos dienos Vasario 16 d. – 

kovo 11 d.  

1-10 kl.  E. Guobytė, R. Pivoraitė, 

pradinių klasių mokytojos 
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17. Šv. Mišios  23 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

18. Istorijos „Kengūra 2018“ 26, 27 d. 9 val.  5-10 kl. R. Čepienė 

19.  Tarpklasinės krepšinio varţybos Vasario 26  –

kovo 2 d.  

 

5-10 kl.  

 

A. Paliūnis 

20. Baudų metimo varţybos 

21. Istorijos olimpiada 10-12 kl.  27  d.  9 val.  10 kl.  R. Čepienė  

22. Kalbų „Kengūra 2018“ Vasario 28 d.  9 

val.  

5-10 kl. mokiniai R. Gurčytė, A. Geigalienė 

23. 
Diskotekos Pagal poreikį 18 

val.  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

Kovas 

24. Šimtadienis 2 d. 14 val.  9-10 kl. mokiniai  A. Paliūnis, D. Mikolajūnaitė 

25. Kaziuko mugė 2 d. 11.20 val.  1-10 kl. Technologijų mok., klasių 

vadovai, pradinių klasių 

mokytojos 

26. Dailės olimpiada  3 d. 9 val.  9-10 kl.  V. Traškevičienė  

27. Teminė knygų paroda, skirta Kovo 11-ajai 5 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

28. Matematikos olimpiada 5-8 kl.  14 d. 9 val.  5-8 kl.  A. Paliūnis, R. Šukštienė 

29. Kovo 11-ajai atminti 10 d. 8.30 val.  Ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai 

ir 1-10 kl. 

mokiniai 

E. Guobytė, R. Pivoraitė ir 

klasių vadovai 

30. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2018“ 

16 d. 9 val.  1-10 kl.  R. Šukštienė 

31. Savaitė be patyčių 19-23 d.  Mokyklos 

bendruomenė 

E. Guobytė, I. Ţigis, klasių 

vadovai 

32. Ţemės diena 20 d. 8.30 val.  5-10 kl.  A. Snieţko, R. Čepienė 

33. Mokymai  pagal  kasmetinę  4 val. CS programą. 

Mokymai  „Evakuacija karo pavojaus atveju“. 

 

20 d.  Mokytojai, 

mokiniai  ir 

aptarnaujantis 

Direktorė D. Kalesnikienė, 

atsakinga uţ civilinę saugą E. 

Guobytė ir  ţmogaus saugos 
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personalas dalyko mokytoja D. 

Mikolajūnaitė 

34. Edukacinė išvyka „Lankome muziejus“ 22 d. 8.30 val.  1-4 kl. Klasių vadovai 

35. Anglų k. konkursas  23 d. 8.30 val. 5-10 kl.  R.Gurčytė 

36. 
Diskotekos Pagal poreikį 18 

val.  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

37. 

Šv. Mišios  30 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

Balandis 

38. Edukacinė išvyka į Operos ir baleto teatrą 8 d.  1-4 kl. D. Kalesnikienė 

39. 
Knygų paroda „Naujos knygos“ 9 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

40. Vaikų Velykėlės 9 d. 8.30 val. 1-4 kl. Klasių vadovai 

41. Poezijos diena 13 d. 8.30 val.  1-10 kl. E. Guobytė, R. Pivoraitė 

42. Akcija „Darom 2018“ 20 d. 1-10 kl. Klasių vadovai 

43. 
Visuotinis tėvų susirinkimas (Alionių skyriuje) Balandţio 27 d. 

15 val.  

 D. Kalesnikienė 

44. 
Diskotekos Pagal poreikį 18 

val.  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

45. 

Šv. Mišios  27 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

Geguţė 

46. Tarpklasinės futbolo varţybos 2-12 d. 5-10 kl. A.Paliūnis 

47. Rajoninis mokinių informacinių  

technologijų ţinių konkursas (nuotoliniu  

būdu) 

 

 d.  5-10 kl.  B. Parnarauskienė 

48. Teminė knygų paroda, skirtas rašytojų jubiliejams ir 

atmintinoms valstybinėms švenčių 

datoms paminėti 

7 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

49. Edukacinė išvyka į Operos ir baleto teatrą

   

17 d.  8-10 kl Eglė Guobytė 
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50. Piešinių-plakatų paroda „Saugi aplinka-saugus aš“. 14-18 d. Ikimokyklinio-

priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–10 

klasių mokiniai 

Ţmogaus saugos dalyko 

mokytoja D.Mikolajūnaitė, 

priešmokyklinio – 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos D.Stungienė, 

D.Rudaminienė ir 

J.Ţandauskienė,  

 pradinių klasių mokytojos 

L.Opanovičienė, Z.Vilkelienė, 

O.Zemeckienė ir  dailės  

mokytoja V.Traškevičienė 

51. 

Šv. Mišios  25 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

52. 
Diskotekos Pagal poreikį 18 

val.  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

53. Mokslo metų uţbaigimo šventė 31 d. 8.30 val. Mokiniai Klasių vadovai 

54. Rimanto Turskio taurės futbolo varţybos  Diena bus 

tikslinama 

5-10 kl. A. Paliūnis 

Birţelis 
55. Teminė knygų paroda, skirta Vaikų gynimo dienai 4 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

56. Būsimų pirmokų „Kiškių mokyklėlė“ 4-6 d. 8.30 val.  Būsimi pirmokai O. Zemeckienė 

57. Pradinių klasių mokinių vasaros stovyklėlė  

 

4-8 d. 8.30 val. 1-4 kl. Pradinių klasių mokytojos, 

socialinė pedagogė I. Ţigis 

58. Visuotinis tėvų susirinkimas  7 d. 18 val.  Mokytojai, 

mokinių tėvai 

D. Kalesnikienė 

59. Tyrėjų savaitė 11-15 d. 8.30 

val. 

5-10 kl. Gamtos, tiksliųjų mokslų 

mokytojai 

60. 
Šv. Mišios  29 d. 13.30 val.  Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

61. Diskotekos Pagal poreikį Mokyklos Mokinių taryba 
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18 val.  bendruomenė 

                                                                                                          Liepa 

62. Teminė knygų parodas, skirta Valstybės dienai 

paminėti 

2 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

63. Šv. Mišios  29 d. 13.30 val. Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

Rugpjūtis 

64. Nuolatinė atnaujinama naujų knygų paroda „Naujos 

knygos“ 

1 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

65. Teminė knygų paroda, skirtas rašytojų jubiliejams ir 

atmintinoms valstybinėms švenčių datoms paminėti 

17 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

Rugsėjis 

66. Mokslo ir ţinių diena 3 d.  1-10 kl. A. Paliūnis, E. Guobytė 

67. Naujų knygų paroda „Naujos knygos“ 3 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

68. Judėjimo savaitė  24-28 d. 

Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

Kūno kultūros mokytojai 

69. Europos kalbų diena 26 d. 8.30 val. 1-10 kl. Kalbų mokytojai 

70. 

Šv. Mišios  28 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

71. 
Diskotekos Pagal poreikį 

18.30 val. 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

    

Spalis 
72. Tarpklasinės futbolo varţybos 2-13 d. 5-10 kl. A. Paliūnis 

73. Mokytojų diena 5 d. 8.30 val. 1-10 kl. A. Paliūnis 

74. Rudens gėrybių paroda  5 d.  Ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo grupės 

auklėtojos  

75. Akcija „Uţdekim Vėlinių ţvakutę“ 26 d. 8.30 val. Pradinių klasių Pradinių klasių mokytojos 
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mokiniai  

76. 

Helovino šventė 26 d. 15 val.  

Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

I. Ţigis, Mokinių taryba 

 

77. Mokyklos aplinkos tvarkymo akcija 15-20 d.  5-10 kl. Klasių auklėtojai 

78. 
Teminė knygų paroda, skirta rašytojų jubiliejams ir 

atmintinoms valstybinėms švenčių datoms paminėti 

15 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

79. 

Šv. Mišios  26 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

80. 
Diskotekos Pagal poreikį 

18 val. 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

  

  Lapkritis 

81. Išvykos, paţintinės kelionės ir ekskursijos  5-9 d.           1-10 kl. Klasių auklėtojai 

82. 

Pyragų diena  6 d. 8.30 val. 

Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

Technologijų mokytoja 

83. Tolerancijos dienos minėjimas  16 d. 8.30 val. Ikimokyklinukai-

10 kl. 

I. Ţigis, E. Guobytė, klasių 

auklėtojai 

84. Tarpklasinės kvadrato varţybos 26-30 d. 5-6 kl. A. Paliūnis 

85. 
Teminė knygų paroda, skirta rašytojų jubiliejams ir 

atmintinoms valstybinėms švenčių datoms paminėti 

26 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

86. 

Šv. Mišios  30 d. 13.30 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 

87. 
Diskotekos Pagal poreikį 

18 val.  

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių taryba 

 

Gruodis 

88. Erdvių puošimas kalėdiniam laikotarpiui Gruodţio mėn.  Ikimokyklinukai - 

10 kl. 

V. Traškevičienė, ikimokyklino 

ugdymo grupės  auklėtojos, 

pradinių klasių mokytojai 

89. Paroda, Kalėdų šventei ir papročiams 10 d. Bibliotekos 

lankytojai 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 
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90. Antikorupcijos dienos minėjimas 11 d. 8.30 val. 1-10 kl. E. Guobytė 

91. 
Gerų darbų savaitė 17-22 d. 1-10 kl. Socialinė pedagogė 

I. Ţigis 

92. Mokinių tėvų susirinkimas  20 d. 18 val.  Mokyklos 

bendruomenė 

D. Kalesnikienė, E. Guobytė, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

93. Adventinis-Kalėdinis renginys 21 d. 11 val.  Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

E. Guobytė, I. Ţigis, J. 

Mačiulienė 

94. Vertimų konkursas „Tavo ţvilgsnis“ 18-19 d. 8.30 

val. 

          5-10 kl. R. Gurčytė 

95. 
Knygų dovanojimo bibliotekai pakartotinė akcija, 

kuri buvo pradėta 2012 m. „Knygų Kalėdos“ 

Gruodţio mėn. Mokyklos 

bendruomenė 

Bibliotekininkė M. Karuţienė 

96. 

Šv. Mišios  21 d. 13.30 val. Mokyklos ir 

kaimo 

bendruomenė 

J. Mačiulienė 
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 Priedas Nr. 3 

 

 

BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

PATYČIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2018 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai 

1. Mokyklos bendruomenės supaţindinimas su Patyčių prevencijos priemonių 

planu 2018 m. 

2018 m. 

sausis 

VGK pirmininkas, klasės vadovai 

2. Mokyklos bendruomenės supaţindinimas su patyčių paplitimu mokykloje, 

taikomomis prevencijos priemonėmis ir pasuiektais rezultatais 

2018 m. 

vasaris 

„Opkus“ grupių vadovai, klasių vadovai 

3. ‚Olweus“ prevencijos programo tęsinio „Opkus“ vykdymas. 2018 m. Mokyklos bendruomenė 

4. Projekto „Sveikame kūne sveika siela“ vykdymas  2018 m. Agnė Kriţanauskienė 

5. Programos „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ 

integravimas į 1-10 klasių mokomuosius dalykus ir klasės auklėjamąją 

veiklą. 

Per 2017-

2018/2018-

2019 

mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai (pagal integravimo lenteles) 

6. Klasių valandėlės patyčių prevencijos ir intervencijos tema.  2018 m. Klasių auklėtojai 

7. Dalyvavimas „Savaitės be patyčių“ veiklose 2018-03  Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

8. Dalyvavimas projekto „Sveikatiada“ veiklose 2018 m. Klasių vadovai 

9. Piešinių-plakatų paroda „Saugi aplinka-saugus aš“. 2018 05 

mėn. 

Ţmogaus saugos dalyko mokytoja D.Mikolajūnaitė, 

priešmokyklinio – ikimokyklinio ugdymo auklėtojos 

D.Stungienė, D.Rudaminienė ir J.Ţandauskienė,  

 pradinių klasių mokytojos L.Opanovičienė, Z.Vilkelienė, 

O.Zemeckienė ir  dailės  

mokytoja V.Traškevičienė 

10. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas patyčių prevencijos ar 

intervencijos srityje. Seminarų organizavimas 

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

11. Grupinės psichologo konsultacijos 5-10 klasių mokiniams 2018 m.  Kristina Šironienė 

12. Mokinių tėvų informavimas apie patyčių prevencijos ir intervencijos veiklas 

bei smurto artimoje aplinkoje rekomendacijų nuostatas. 

2018-01 Klasių vadovai 

13. Socialinio pedagogo individualių konsultacijų ir pratybų organizavimas 2018 m. Socialinė pedagogė 
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tikslinių grupių mokiniams  

14. Patyčių prevencijos situacijos įvertinimas mokykloje. 2018-05 VGK nariai 

15. Budėjimo pertraukų metu stebėjimas. Du kartus 

per mėnesį 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

16. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendţiant patyčių atvejus 

mokykloje 

2018 m. 

pagal 

poreikį 

VGK 

17. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba sprendţiant patyčių 

atvejus mokykloje 

2018 m. 

pagal 

poreikį 

VGK 

18. Bendradarbiavimas su Širvintų rajono policijos komisariatu sprendţiant 

patyčių atvejus mokykloje 

2018 m. 

pagal 

poreikį 

VGK 
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     Priedas Nr. 4 

 

CIVILINĖS  SAUGOS  RENGINIŲ  2018  METAMS  PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės  pavadinimas Dalyviai Data Atsakingas vykdytojas 

1. 
Civilinės saugos mokymas pagal ţmogaus saugos 

programą. 
1 – 10 kl. 

Per visus mokslo 

metus 

Pradinių klasių mokytojos,     

ţmogaus saugos dalyko mokytojas 

2. 
Mokymai  pagal  kasmetinę  4 val. CS programą. 

 

Mokytojai, mokiniai  ir 

aptarnaujantis personalas 

Balandis (2 val.) 

Spalis   (2 val.) 

Direktorė, ţmogaus saugos dalyko 

mokytojas 

3. 
Šv.  Floriono diena. 

Bendradarbiavimas su priešgaisrine tarnyba. 
1 – 5 kl. 

Geguţė Ţmogaus saugos dalyko mokytojas 

4. 
Piešinių – plakatų paroda „Ţolės deginimo ţala ir 

pavojai“. 
1 – 10 kl. 

Geguţė Ţmogaus saugos dalyko mokytojas, 

dailės dalyko mokytoja 

5. CS treniruotė tema „Epidemijos pavojus”. 1 – 10 kl. 
Spalis Ţmogaus saugos dalyko mokytojas, 

visuomenės sveikatos  specialistė 

6.  CS treniruotė tema „Sprogmens mokykloje pavojus”. 
Mokytojai, mokiniai  ir 

aptarnaujantis personalas 

Gruodis Ţmogaus saugos dalyko mokytojas, 

Visuomenės sveikatos  specialistė 

 

 

 

          Pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                            Eglė Guobytė 
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                                                                                                                                                                                                                          Priedas Nr. 5 

 

                                                                        TĖVŲ PEDAGOGINIO ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PLANAS 2018 M. 

 

Tikslas:  

          Skatinti tėvus domėtis savo vaikų veikla mokykloje bei dalyvauti ugdymo proceso organizavime.  

 

Uţdaviniai:  

 

1. Gerinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.  

2. Didinti tėvų atsakomybę uţ vaiko mokymąsi ir elgesį.  

3. Supaţindinti tėvus su mokyklos keliamais reikalavimais.  

4. Skatinti tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą. 

 

Priemonės Laikas Vykdytojai bei dalyviai 

Visuotiniai tėvų susirinkimai  

Mokinių I pusmečio paţangos ir lankomumo aptarimas.  

 

2018 m. vasaris  Klasių auklėtojai  

Mokinių signalinio II pusmečio paţangos ir lankomumo aptarimas. 2018  m. balandis Administracija  

Ugdymo plano 2017 – 2018 m. m. aptarimas. 

Elektroninio dienyno diegimo įsivertinimas (anketinio tyrimo apţvalga). 

Mokinių II pusmečio paţangos ir lankomumo aptarimas. 

2018  m.  birţelis Administracija 

Mokyklos ir šeimos partnerystės įtaka mokinių ugdymui.  

Švietimo prioritetai. 

2018  m. rugsėjis Administracija 

Mokyklos naujovės, dalykų vertinimo sistemos aptarimas. 2018  m. spalis Administracija 

Mokinių signalinio I pusmečio  paţangos ir lankomumo aptarimas. 2018  m. gruodis Klasių auklėtojai 

Tėvų  švietimas ir dalyvavimas mokyklos gyvenime  

Tėvų integravimas į projektinės veiklos vykdymą. Visus metus Projektų vadovai 

Atvirų durų diena. 2018  m. geguţė Administracija 

Tėvų pedagoginis švietimas pasitelkiant  PPT  specialistus. 2018 m. rugsėjis - gruodis  Klasių auklėtojai  

Netinkamo vaikų elgesio korekcijos būdai (seminaras). 2018 m. birţelis Klasių auklėtojai,  

BMT  komanda 

Adaptacijos sunkumai 1 ir 5 klasėse.  2018  m. lapkritis  Klasių auklėtojai  
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Atviros pamokos tėvams.  2018 m. gruodis, geguţė Dalykų mokytojai 

Tėvų integravimas į darbo grupes. Visus metus Administracija, 

mokyklos taryba, darbo 

grupės 

Informacijos sklaida (lankstinukai, mokyklos laikraštis, mokyklos tinklalapis)  

Mokyklos veiklos pristatymas (informacija internetinėje svetainėje).  Visus metus Administracija, 

mokyklos taryba, darbo 

grupė 

Skilties „Tėvams“ internetinėje svetainėje administravimas. 2018 m. kovas Administracija, darbo 

grupė 

 

    

     Direktorė                                                Danguolė Kalesnikienė 
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                                                                                                                                                                                                                          Priedas Nr. 6 

 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo laikas Atsakingi asmenys 

1. Metodinės grupės 2018 m. veiklos gairės. Darbo plano sudarymas  2018-01 Visi metodinės grupės nariai 

2. Renginių, paţintinės ir kultūrinės veiklos dienų, numatytų mokyklos 

Metiniame veiklos plane ir Ugdomajame projekte organizavimas.  

2018 Visi metodinės grupės nariai 

3.  I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. Pasiruošimas Mokytojų tarybos 

posėdţiui  

2018-01 Visi metodinės grupės nariai 

4. Mokinių ruošimas olimpiadoms, konkursams, varţyboms.  2018 Visi metodinės grupės nariai 

5. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir dalijimasis su 

kolegomis juose įgyta patirtimi ir ţiniomis.  

2018 Visi metodinės grupės nariai 

6. Susipaţinimas su matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu ir 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.  

2018-01 Matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai 

7.  Susipaţinimas su Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

vykdymo tvarkaraščiu, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 

rekomendacijomis dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalyvavimo.  

2018-03 Pradinių klasių, lietuvių kalbos, matematikos, 

socialinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojai 

 

8.  Signalinio II-ojo pusmečio mokinių mokymosi rezultatų aptarimas. 

Pasiruošimas Mokytojų tarybos posėdţiui.  

2018-04 Visi metodinės grupės nariai 

9. Uţsienio kalbų (anglų kalbos ir rusų kalbos) pasiekimų lygio 

nustatymo testų 10 klasės mokiniams vykdymas, vertinimas ir 

rezultatų aptarimas.  

2018-04 Uţsienio kalbų (anglų kalbos ir rusų kalbos) 

mokytojai 

10.  Pradinių klasių mokinių II-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. 

Pasiruošimas Mokytojų tarybos posėdţiui.   

2018-05 Pradinių klasių mokytojai 

11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų aptarimas. 2018-06 Visi metodinės grupės nariai 

12. Matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo rezultatų aptarimas.  

2018-06 Matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai 

13. II-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. Pasiruošimas Mokytojų tarybos 

posėdţiui  

2018-06 5-10 klasių mokytojai 

14. Ilgalaikių pamokų planų, klasės auklėtojų veiklos planų, 

neformaliojo vaikų švietimo programų aptarimas. 2018-2019 m. m. 

2018-08 Visi metodinės grupės nariai 
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mokinių ugdymo prioritetų aptarimas.  

15.  1 klasės, 5 klasės ir naujai atėjusių mokinių adaptacijos laikotarpio 

(1 mėn.) aptarimas 

2018-10 Visi metodinės grupės nariai 

16.  Signalinio I-ojo pusmečio mokinių mokymosi rezultatų aptarimas. 

Pasiruošimas Mokytojų tarybos posėdţiui. 

2018-12 Visi metodinės grupės nariai 

17. Metinės veiklos aptarimas.  2018-12 Visi metodinės grupės nariai 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                               Ramunė Pivoraitė  
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                                                                                                                                                                                                                          Priedas Nr. 7 

 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

 

Veikla Laikas Dalyviai Atsakingi 

1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė 

Mokyklos socialinio paso parengimas Rugsėjis  Socialinė pedagogė, 

bendradarbiaujant su klasių 

auklėtojais 

Mokyklos rizikos mokinių sąrašo sudarymas Rugsėjis  Socialinė pedagogė 

Mokinių lankomumo stebėjimas ir analizė Visus mokslo metus, 

parengiant mėnesio 

ataskaitą 

 Socialinė pedagogė, 

bendradarbiaujant su klasių 

auklėtojais 

Informacijos, dėl netinkamo elgesio ar konfliktų, kaupimas 

ir analizė 

Visus mokslo metus  Socialinė pedagogė 

2. Individualus darbas su mokiniais    

Individualios konsultacijos mokiniams, turintiems emocinių, 

elgesio, bendravimo sutrikimų, mokymosi sunkumų. 

Pagal poreikį visus 

mokslo metus 

 Socialinė pedagogė,  

3. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais 

Individualios konsultacijos tėvams ar teisėtiems vaiko 

atstovams dėl iškilusių mokinių problemų, trukdančių 

ugdymo procesui, raidai bei auklėjimui. 

Pagal poreikį visus 

mokslo metus 

 Socialinė pedagogė 

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. Pagal poreikį visus 

mokslo metus 

 Socialinė pedagogė 

Socialinės rizikos šeimų lankymas. Pagal poreikį visus 

mokslo metus 

 Socialinė pedagogė 

4. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais 

Pagalba klasių auklėtojams sprendţiant auklėtinių 

problemas, dalyvavimas klasių susirinkimuose. 

Pagal poreikį visus 

mokslo metus 

 Socialinė pedagogė 

Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais sprendţiant 

mokinių elgesio ir kitas problemas 

Pagal poreikį visus 

mokslo metus 

 Socialinė pedagogė 

Pamokų stebėjimas, siekiant identifikuoti problemas Pagal poreikį visus  Socialinė pedagogė 
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mokslo metus 

5. Socialinių paslaugų teikimas 

Informacijos apibendrinimas apie mokinių reikmenis 

socialiai remiamiems mokiniams.  

Aprūpinimo mokyklinėmis prekėmis organizavimas. 

Geguţė 1-10 kl Socialinė pedagogė 

Nemokamo maitinimo organizavimas Visus mokslo metus Priešmok.- 

10 kl. 

Socialinė pedagogė 

Mokinių pavėţėjimo mokykliniu autobusu organizavimas Visus mokslo metus Ikimok.-10 

kl. 

Socialinė pedagogė 

6. Prevencinio darbo, mokinių užimtumo organizavimas 

Olweus patyčių prevencijos programos koordinavimas 

mokykloje. 

Visus mokslo metus 1-10 kl. Socialinė pedagogė 

Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovas 

20-24d. 

1-10 kl. Socialinė pedagogė, pavaduotoja 

daugiafunkciam centrui A. 

Vlasova 

Akcija „Darom 2018“ Balandis 1-10 kl. Socialinė pedagogė, pradinių 

klasių auklėtojos 

Socialinių įgūdţių ugdymas  Pagal poreikį, 

integruojant į klasių 

valandėles 

1-10 kl. Socialinė pedagogė 

Vaikų vasaros dienos stovykla Birţelis 

4-8 d. 

1-4 kl. Socialinė pedagogė, pradinių 

klasių auklėtojos 

Renginys skirtas Tolerancijos dienai paminėti Lapkritis 

16d. 

Ikimok.-10 

kl 

Socialinė pedagogė, pavaduotoja 

daugiafunkciam centrui A. 

Vlasova, klasių auklėtojai 

7. Tiriamoji veikla 

Patyčių ir smurto lygio nustatymo tyrimas (Olweus) Lapkritis 5-10 kl. Socialinė pedagogė 

Sociometriniai tyrimai visose klasėse Kovas  1-10 kl. Socialinė pedagogė 

8. Darbas komisijose, grupėse, komandose 

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje Pagal poreikį visus 

metus 

 Socialinė pedagogė ir kiti nariai 

Dalyvavimas Mokyklos tarybos veikloje Pagal poreikį visus 

metus 

 Socialinė pedagogė ir kiti nariai 

Pirmininkavimas UKC darbo grupei Pagal poreikį visus 

metus 
 Socialinė pedagogė ir kiti nariai 
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9. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

Bendradarbiavimas su seniūnijos socialiniais darbuotojais Pagal poreikį visus 

metus 

 Socialinė pedagogė 

10. Profesinis socialinio pedagogo tobulėjimas 

Dalyvavimas seminaruose ir konferencijose Pagal poreikį ir 

galimybes visus 

metus 

 Socialinė pedagogė 

11. Projektinė veikla 

Projekto „Sveikame kūne – sveika siela“ rengimas ir 

įgyvendinimas 

Birţelis 1-10 kl. Socialinė pedagogė, VSPS A. 

Kriţanauskienė, kūno kultūros 

vyr. mokytojas A. Paliūnis, 

pradinių klasių vyr. mokytojos 

O. Zemeckienė, Z. Vilkelienė, 

L.Opanovičienė 

 

 

 

Parengė socialinė pedagogė Ilona Ţigis 
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                                                                                                                                                                                                                          Priedas Nr. 8 

 

UKC DARBO VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

 

Data Veiklos pavadinimas Vykdytojai Būdai ir priemonės 

2017-03-30 Išvyka į Ukmergės Technologijų ir verslo 

mokyklą 

Socialinė pedagogė Ilona Ţigis, 

pavaduotoja daugiafunkciam 

centrui A. Vlasova 

Išvyka 

2017-03 Tyrimas „Mokinių apsisprendimas dėl 

tolimesnio mokymosi“ 

Socialinė pedagogė 

I. Ţigis 

Klasės valandėlės metu 

Visoms 

klasėms 

kartą per 

mokslo 

metus 

UK integravimas į klasių valandėles. Socialinė pedagogė I. Ţigis, 

klasių auklėtojai 

Klasių valandėlės 

Visus 

metus 

pagal 

poreikį 

Edukacinės išvykos į įstaigas ar įmones  Socialinė pedagogė I. Ţigis, 

klasių auklėtojai 

Išvykos 

Visus 

metus 

pagal 

poreikį 

Individualios konsultacijos pagal poreikį Socialinė pedagogė I. Ţigis, 

klasių auklėtojai 

Konsultacijos 

 

 

 

Parengė UKC darbo grupės pirmininkė       Ilona Ţigis 
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