
 

 

 

PATVIRTINTA 

Pabiržės pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. 

įsakymu Nr. V-17 

 

BIRŽŲ RAJONO PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

1. Strateginis tikslas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

1.1. Tikslas. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius, tikslus, pažangą ir pasiekimus.  

1.1.1.  Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams gauti kokybišką ugdymą, didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą. 

Priemonės 2019 metams Atsakingas Data Priemonės įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Rezultatas Asignavimai 

Mokytojų savišvieta ir jos reflektavimas 

,,Mokinių pasiekimų vertinimas ir 

pažangos stebėjimas“ 

Metodinės 

grupės 

Visus 

metus  

Tikslingai tobulinta kvalifikacija 

(mokytojų proc.) 

85 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Metodinė diena ,,Mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos stebėjimas. Mano 

patirtis“ 

Direktorius, 

metodinė taryba 

Kartą per 

metus 

Metodinių dienų skaičius 1 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos 

tobulinimas, bendrų vertinimo principų 

sistemos kūrimas: 

•   Situacijos tyrimas; 

• Kiekvienas mokytojas parengia savo 

dalyko vertinimo bendrus principus, 

pateikia ilgalaikiame plane, skelbia 

klasėje, elektroniniame dienyne. 

Direktorius, 

metodinė taryba 

Birželis-

rugpjūtis 

Pamokų, kuriose vyrauja vertinimo 

procedūros, teikiančios informaciją 

pačiam mokiniui apie jo mokymosi 

kokybę, proc. (nuo stebėtų pamokų) 

 

Mokinių, suvokiančių vertinimo 

būdus, formas, metodus, proc.  

30 

 

 

 

 

50 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Stebėsena ,,Pažangą skatinantis 

grįžtamasis ryšys pamokoje. Mokinių 

įsivertinimo skatinimas pamokoje“ 

Direktorius Visus 

metus 

Duomenys planavimui - Mokinio 

krepšelio lėšos 

 

 

 



Mokinių individualios pažangos (VIP) 

matavimo sistemos tobulinimas: 

• Lūkesčių aptarimas (klasės vadovas-

mokinys; dalyko mokytojas – mokinys; 

• Kiekvieno vaiko IP aptarimas su tėvais 

(tėvai - vaikas-  klasės vadovas) kartą per 

pusmetį; 

• Kiekvieną pusmetį analizuojamos 

klasių kokybės ataskaitos, išvados 

pateikiamos metodinėms grupėms, klasių 

vadovams, tėvams; 

• Metų pažangumo ataskaitų analizė, 

išvados planavimui. 

Direktorius, 

metodinė taryba  

Kiekvieną 

mėnesį 

Mokinių metinis pažangumas, proc.  

1–4 klasės 

5–8 klasės 

9–10 klasės 

Mokymosi kokybė, proc.  

1–4 klasės 

5–8 klasės 

9–10 klasės 

 

100 

98 

80 

 

65 

40 

10 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Patirties sklaida ,, Kaupiamojo vertinimo 

naudojimas ugdymo procese“ 

Metodinė taryba Visus 

metus 

Kaupiamąjį vertinimą naudojančių 

mokytojų, proc.  

75 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo aptarimas metodinėse 

grupėse 

Metodinė taryba Kovas Aptartas Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo organizavimo 

ir vykdymo tvarkos aprašas 

metodinėse grupėse 

- Mokinio 

krepšelio lėšos 

Nacionalinių tyrimų, diagnostinių, 

standartizuotų testų, PUPP vykdymas, 

rezultatų analizė ir panaudojimas 

mokinių pasiekimams gerinti   

Direktorius, 

metodinė taryba 

Birželis-

rugpjūtis 

Duomenys planavimui. 

Nacionalinių tyrimų rezultatų 2,4,6,8 

atitiktis metiniam įvertinimui (proc.) 

65 Mokinio 

krepšelio lėšos 

Ugdymo turinio planavimo tvarkos 

aprašo tobulinimas 

Metodinė taryba Rugpjūtis Atnaujintas ugdymo turinio 

planavimo tvarkos aprašas 

1 Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.2 Tikslas. Siekti kiekvieno mokyklos mokytojo veiklos kokybės. 

1.2.1 Uždavinys. Orientuoti mokytojo veiklą pamokoje į mokinių pasiekimus ir pažangą. 

Tikslingas mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas: 

Mokytojų TV interneto svetainės banko 

peržiūra ir aptarimas: 

• Diferencijavimas ir individualizavimas 

ugdymo procese; 

•Vertinimas ugdymo procese; 

Metodinė taryba Visus 

metus 

Tikslingai tobulinusių kvalifikaciją 

mokytojų proc.  

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



∙ VIP. 

Aptarimai metodinėse grupėse  

 

Mokytojų, pasidalinusių patirtimi, 

kaip pritaikė kvalifikacijos metų 

įgytas žinias ugdymo procese, proc.  

 

 

35 

Mokymasis vieniems iš kitų, kolegialusis 

ryšys, ugdomojo konsultavimo 

įgyvendinimas: 

• Atviros pamokos; 

•Pamokų aptarimas; 

•Mokytojų konsultavimas.  

 

 

 

 

 

 

Mokytojų dalijimasis patirtimi, kaip 

pritaikė kvalifikacijos metu įgytas žinias 

ugdymo procese 

Metodinė taryba Visus 

metus 

Tikslingai tobulinusių kvalifikaciją 

mokytojų proc.  

Pamokos kokybės įvertinimas (nuo 

stebėtų pamokų): 

- Pamokos planavimas ir 

organizavimas; 

- Mokymas; 

- Mokymasis; 

- Pagalba mokiniui; 

- Vertinimas; 

- Santykiai, tvarka, klasės valdymas; 

- Mokymosi aplinka; 

- Pasiekimai pamokoje. 

Mokytojų, pasidalinusių patirtimi, 

kaip pritaikė kvalifikacijos metų 

įgytas žinias ugdymo procese, proc.  

75 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokytojų savęs vertinimo anketos 

tobulinimas ir pasiruošimas metiniam 

pokalbiui   

Metiniai pokalbiai. Metinių uždavinių ir 

tikslų nustatymas ir įgyvendinimo 

aptarimas  

Direktorius Birželis Mokytojų darbo įvertinimas siejamas 

su atestacijos nuostatais ir darbo 

apmokėjimo tvarka 

 

Duomenys planavimui 

 

- Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

 

 

1.3 Tikslas. Ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes ir poreikius. 

1.3.1 Uždavinys. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi ir psichologinių sunkumų. 

Pagalbos teikimo aprašo tobulinimas Direktorius, 

vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

Birželis-

rugpjūtis 

Mokinių, kuriems tenkina mokyklos 

teikiama pagalba jiems mokantis, 

proc.   

60 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



Ketvirtokų pasiruošimo dalykinei 

sistemai aptarimas 

Direktorius, 

4 klasės 

mokytoja 

Birželis Duomenys planavimui 

 

- Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Aptarimas ,,Mokinių adaptacija 1 ir 5 

klasėse“ 

Direktorius, 1 ir 

5 klasių vadovai 

Rugsėjis-

lapkritis 

Duomenys planavimui - Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokymosi stilių nustatymas . 

Rekomendacijų, kaip mokyti mokinius 

pagal jų mokymosi stilių, parengimas ir 

aptarimas 

Klasių vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Rugsėjis Mokymosi stilių nustatymas  

mokiniams ( proc.) 

100 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.2. Uždavinys. Plėtoti profesinį informavimą, orientavimą ir kitas konsultacija mokiniams bei tėvams. 

Profesinio konsultavimo organizavimas: 

• Konsultacijos 8–10 klasių mokiniams; 

• Konsultacijos 8–10 klasių tėvams. 

Klasių vadovai, 

bibliotekininkė 

Visus 

metus 

Suteiktų konsultacijų  

5–8, 9–10 klasių  mokiniams, proc.  

8–10 klasių mokinių tėvams, proc.  

 

80 

20 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Profesinio orientavimo renginiai  Klasių vadovai Visus 

metus 

Profesinio orientavimo renginių 

skaičius 

4 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Savęs pažinimo ir saviugdos praktinių 

veiklų organizavimas klasėse 

Klasių vadovai Visus 

metus 

Savęs pažinimo ir saviugdos 

praktinių veiklų skaičius klasėje 

2 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.3. Uždavinys. Tobulinti mokinių sveikatinimo ir žalingų įpročių, nusikalstamumo  prevencijos sistemą. 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

programos ,,Būti sveikam lengva, tarsi 

1–2–3“ įgyvendinimas 

Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupė 

Visus 

metus 

Sveikatinimo renginių mokykloje 

skaičius 

6 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Sveikatinimo renginiai atskiroms 

klasėms pagal sveikatos priežiūros 

specialisto planą 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos darbo 

grupė 

Visus 

metus 

Sveikatinimo renginių skaičius 

atskiroms klasėms 

3 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokymai mokytojams tema: ,, Olweus 

patyčių prevencinės programos 

Koordinatorė, 

vaiko gerovės 

Visus 

metus 

Organizuotų mokymų patyčių 

prevencijos klausimais mokytojams 

12 Mokinio 

krepšelio 



įgyvendinimo gairės mokykloje“ komisijos nariai skaičius per metus lėšos 

Programos ,,ZIPIO DRAUGAI“ 

įgyvendinimas 

Metodinės 

veiklos 

koordinatorė, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Visus 

metus 

Įgyvendinamų programų skaičius per 

metus 

1 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Olweus patyčių prevencijos projekto  

įgyvendinimas 

Koordinatorė, 

vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Visus 

metus 

Įgyvendinamų projektų skaičius per 

metus 

Įgyvendintos projekto veiklos pagal 

planą 

1 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Patyčių prevencijos renginiai atskiroms 

klasėms pagal klasių vadovų planus 

Klasių vadovų 

metodinė grupė 

Visus 

metus 

Organizuojamų renginių atskiroms 

klasėms skaičius per metus 

Per paskutinius du mėnesius mūsų 

klasėje (mokykloje) iš mokinių 

nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo 

(teiginio vertė)  

5 

 

2,5 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

OPPP rezultatų įvertinimas, 

pasinaudojant Olweus patyčių 

klausimynu 

Koordinatorė, 

vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Gegužė Duomenys planavimui 

Per paskutinius du mėnesius mūsų 

klasėje (mokykloje) iš mokinių 

nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo 

(teiginio vertė) 

2,5 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.4. Uždavinys. Tobulinti pažangos ir pasiekimų informavimo sistemą. 

Tyrimas ,,Informacijos teikimo tėvams ir 

mokiniams veiksmingumas“    

Direktorius, 

metodinės 

veiklos 

koordinatorė 

Gegužė Duomenys planavimui - Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.  Strateginis tikslas. Saugios, šiuolaikiškos ir bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas. 

2.1. Tikslas. Skiepyti pasididžiavimą mokykla, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę. 

2.1.1.  Uždavinys. Kurti savitą mokyklos kultūrą. 

Tradiciniai mokyklos renginiai, šventės 

pagal planą 

Renginių 

koordinatorė 

Visus 

metus 

Greta įprastinių pamokų mokykloje 

organizuojama ir kitokia veikla ( 

teiginio vertė) 

3,5 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokinių tarybos veiklos organizavimas Mokinių tarybos 

koordinatorius 

Visus 

metus 

Mokyklos mokinių tarybos 

organizuotų veiklų skaičius 

8 

 

MK 



Mokinių iniciatyvų skaičius 6 

Susitikimai su buvusiais mokyklos 

mokiniais ,,Mano sėkmės istorija“ 

Direktorius Visus 

metus 

Organizuotų susitikimų su buvusiais 

mokiniais skaičius 

2 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.2. Tikslas. Didinti neformaliojo švietimo prieinamumą mokykloje. 

2.2.1.  Uždavinys. Plėtoti neformalųjį ugdymą. 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

mugės pristatymas 

Direktorius, 

metodinės 

veiklos 

koordinatorė 

Gegužė Mokinių, užsiimančių neformaliojo 

vaikų švietimo veikla, proc. 

60 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 Naujų bendradarbiavimo partnerių, 

teikiančių neformalųjį ugdymą, 

ieškojimas ir bendradarbiavimas su jais 

Direktorius  Visus 

metus 

Užmegztų naujų bendradarbiavimo 

partnerių skaičius 

3 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 Vasaros stovyklas mokiniams 

organizavimas 

Direktorius, 

renginių 

koordinatorė 

Birželio 

mėn.  

Organizuotų vasaros stovyklų 

skaičius 

1 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.3.  Tikslas. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, vietos bendruomene. 

2.3.1. Uždavinys. Gerinti bendradarbiavimą su tėvais. 

Pedagoginis, psichologinis tėvų 

švietimas 

Direktorius Kartą per 

tris 

mėnesius 

Mokymai, paskaita, tėvų 

susirinkimas ir kt. 

3 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Individualių klasės vadovų, dalykų 

mokytojų konsultacijų mokinių tėvams 

organizavimas 

Direktorius, 

metodinė taryba 

Visus 

metus 

Organizuotų individualių klasės 

vadovų, dalykų mokytojų 

konsultacijų skaičius su kiekvieno 

mokinio tėvais per metus 

2 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Atvirų durų dienų tėvams organizavimas Direktorius Visus 

metus 

Organizuotų atvirų tėvų dienų 

skaičius (per metus)  

5 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

      

2.4. Tikslas. Išplėtoti ugdymo aplinkas ir sudaryti saugias bei sveikas mokymosi sąlygas garantuojančias ugdymo(si) kokybę. 

2.4.1. Uždavinys. Kurti saugią ir patrauklią, higienos normų reikalavimus atitinkančią aplinką. 

Mokymo priemonių poreikio tyrimas Direktorius, 

metodinė taryba 

Gegužė Duomenys planavimui - Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



Edukacinių erdvių atnaujinimo ir 

kabinetų aprūpinimo plano sudarymas ir 

įgyvendinimas 

Direktorius, 

metodinė taryba 

Birželis- 

gruodis 

Atnaujintos mokymo priemonės, 

vadovėliai (proc. nuo poreikio). 

Atnaujintų ir įrengtų erdvių skaičius 

30 

 

4 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

paramos 

lėšos 

2.4.2. Uždavinys. Modernizuoti mokyklos biblioteką. 

Virtualių mokymosi aplinkų ir mokymo 

priemonių pristatymas mokyklos 

bibliotekos informacijos puslapyje: 

•Ugdymo proceso individualizavimas ir 

diferencijavimas; 

•Mokinių pasiekimų vertinimo būdai ir 

metodai; 

•VIP; 

•Skaitymo gebėjimų ugdymas; 

•Aktyvaus mokymo metodai.  

Bibliotekininkė Iki 

rugpjūčio 

mėn.  

Parengti elektroniniai informacijos 

aplankalai mokytojams 

5 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Skaitymo įgūdžių ugdymo renginiai: 

•Dalyvavimas Šiaurės šalių literatūros 

savaitėje; 

•Populiariausios knygos mokykloje 

rinkimai ,, Mano mėgstamiausia knyga –

rekomenduoju Tau paskaityti“; 

•Renginys, skirtas tarptautinei knygos 

dienai; 

•Renginys – padėka aktyviausiems 

skaitytojams ,, Vaikystės pašaukta, 

atbėga pas tave knyga“. 

Bibliotekininkė Visus 

metus 

Skaitymo įgūdžių ugdymo renginių 

skaičius kiekvienai klasei 

1 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Sąlygų ruošti namų darbus mokyklos 

bibliotekoje sudarymas 

Bibliotekininkė Visus 

metus 

Mokinių, ruošusių namų darbus 

bibliotekoje, proc. nuo visų mokinių 

10 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.4.3. Uždavinys. Sudaryti sąlygas veiksmingai naudoti(-tis) IKT mokymo(si) procese. 

Sudarytos galimybės pamokas vesti 

kompiuterių klasėje, pamokose naudoti 

mobiliųjų įrenginių komplektą 

Direktorius, 

metodinės 

veiklos 

Visus 

metus 

IT ir IKT tikslingas taikymas 

ugdymosi procese (pamokų skaičius 

proc. nuo visų dalyko pamokų) 

15 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



koordinatorė 

IT ir IKT poreikio tyrimas. Aprūpinimo 

IT ir IKT atnaujinimo plano sudarymas 

Direktorius, 

metodinė taryba 

Kovas Pateikti duomenys dėl aprūpinimo 

IT, IKT priemonėmis  

Sudarytas IT 

ir IKT 

atnaujinimo 

planas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

 

___________________________ 


