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PATVIRTINTA 

Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos  

direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. 

įsakymu  Nr. V-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Situacijos analizė 

 

Gimnazijos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintą mokyklos strateginį veiklos planą 2016-2018 m., kuriam yra pritarusios 

mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bei mokyklos taryba. Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė rengia 2018 

metinį veiklos planą, kuriai yra pritarusi mokyklos taryba ir mokytojų taryba.  

Gimnazijos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kuri sprendžia mokyklai aktualius klausimus. Gimnazijos taryba teikė 

pasiūlymus dėl 2018 m. mokyklos veiklos plano, analizavo klausimus, susijusius su ugdymo planu, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimu,      

direktoriaus ataskaitą apie  finansinę mokyklos padėtį, gautų labdaros ir iš gyventojų 2% lėšų panaudojimą, pasiūlė renginius mokyklos veiklai 

gerinti. 

Kaip ir kasmet mokytojų taryba analizavo mokyklos veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis, mokyklos pažangumą ir lankomumą, svarstė 

mokinių kėlimo į aukštesnę klasę klausimus, aptarė mokinių asmeninės pažangos ir socialinės veiklos tvarkos aprašus, analizavo mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir kt. klausimus.  

Mokinių taryba sprendė įvairius su ugdymo procesu ir neformaliuoju ugdymu susijusius klausimus, mokinių pavėžėjimo, lankomumo,  

mokymosi, renginių organizavimo bei higienos laikymosi problemas.  

Sistemingai dirbo mokytojų metodinė taryba, metodinės grupės ir kitos darbo grupės: klasės auklėtojų, ugdymo karjerai, MVGK, 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. 

Klasės auklėtojų metodinė grupė aptarė mokinių  pasiruošimą renginiams,  svarstė mokinių pažangumo, lankomumo, elgesio problemas. 

Ugdymo karjerai darbo grupė organizavo išvykas į darbovietes, studijų mugę, lankėsi tėvų darbo vietose. 

Prevencinę veiklą, integruotą į ugdymo procesą, vykdė dalykų mokytojai, klasių auklėtojai ir Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas  

padėti mokiniui, turinčiam mokymosi ar kitokių sunkumų, bei išsiaiškinti nepažangumo bei prasto lankomumo priežastis. Pokalbio kviesti 

mokinių tėvai. 

Gimnazija vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programas.  

2017–2018 m. m. veiklos rezultatas: pradinio  ugdymo programą sėkmingai baigė ir perkelti į aukštesnę klasę 100 proc. mokinių. 

Pagrindinio ugdymo programą sėkmingai baigė 100 proc. mokinių. Vidurinio ugdymo programą sėkmingai baigė 100 proc. mokinių. 

Dauguma 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių dalyvavo standartizuotų testų patikrinime siekiant padėti mokiniams savarankiškai ir objektyviai 

įsivertinti mokymosi pasiekimus.  Mokykla gavo grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Tėvai gavo 

informaciją  apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. 
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2017 metais mokiniai dalyvavo įvairiuose rajono  ir respublikos renginiuose: olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, 

meniniuose konkursuose. Užėmė prizines vietas. 

Gimnazijoje vyko aktyvi kraštotyrinė veikla, didelis dėmesys skirtas skaitymo skatinimo ugdymui.  

Praėjusiais  metais bibliotekoje vyko tradiciniai renginiai: pirmokų supažindinimas su biblioteka, skaitytojo teisėmis ir pareigomis,    

Tarptautinės vaikų knygos dienos paminėjimas, skaitymo skatinimo renginiai.   

Numatyti 2017-2018 m.m. kvalifikacijos kėlimo prioritetai: siekti  mokinio asmeninės pažangos gerinant pamokos veiksmingumą, 

skatinant mokinių savivaldą, bendradarbiavimą su tėvais, kuriant palankią edukacinę ir emocinę aplinką. Pravesti išplėstiniai mokytojų tarybos 

posėdžiai ir metodinės tarybos posėdžiai. Išplėstinių posėdžių metu aptarti standartizuotų testų 2,4,6,8 klasėse rezultatai, pirmokų, penktokų ir 

vienuoliktokų adaptacija, vidurinio ugdymo aprašo įgyvendinimas, ugdymo planas 2017-2018 mokslo metams.          

Visa mokyklos bendruomenė įsijungė į smurto ir patyčių prevencijos programą „OLWEUS“.   

Mokykloje vedamos integruotos pamokos bei pamokos kitoje aplinkoje. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose (meninio 

skaitymo, mokinių saviraiškos), projektuose („Balta žiemos pasaka“, „Sveikatiada“, „Draugystės pynė“ ir kt.) olimpiadose „Olimpis“, „Kengūra“ 

ir kt. Mokiniai dalyvavo respublikiniame neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros 6 edukacinių programų veikloje: kultūrinės-meninės 

krypties „Prisijaukink pasaką“, „TV užkulisiai“; technologijų-kūrybinių partnerysčių krypties „Astronomija ir kosminiai reiškiniai“, „Lazerių 

technologijos“; gamtinės-ekologinės krypties „Mikroorganizmai mūsų aplinkoje“, „Išgyvenimo pagrindai“. 

VGK nariai teikia metodinę ir kitokią pagalbą mokytojams, klasių vadovams, tėvams individualiai . 

Organizuojamas mokinių tėvų informavimas per visuotinį mokinių tėvų susirinkimą, klasių tėvų susirinkimus, individualias konsultacijas,  

Tamo dienyną. 

Siekiant pagerinti mokinių lankomumą, visus metus vyksta konkursas ,,Geriausiai lankanti klasė“. Kiekvieną mėnesį viešai  skelbiami 

klasių mokinių lankomumo rezultatai, aiškinamasi dėl pamokų praleidinėjimo priežasčių. Klasė užėmusi pirmą vietą, paskatinama  ekskursija. 

Siekiant saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės narių sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią edukacinę ir 

emocinę aplinką, gimnazijoje vyko sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos įgyvendinimas. 

Per 2017  metus gimnazijos VGK daugelį kartų svarstyta netinkamas mokinių elgesys, mokinių taisyklių pažeidimai. Dėl mokinių 

taisyklių pažeidimų, nedrausmingo elgesio, pamokų praleidinėjimo  VGK organizavo 8 posėdžius. Nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos gimnazija 

dalyvauja OLWEUS patyčių prevencinėje programoje, kurios tikslas mažinti patyčių mąstą mokykloje ir užkirsti kelią naujai atsirandančioms, 

aktyviai ir nuosekliai laikytis 4 prevencijos taisyklių. 

2017 m. lapkričio13-24 dienomis, 3-2g klasėse atliktas patyčių plitimo gimnazijoje tarp mokinių tyrimas, kuriame dalyvavo 157 

gimnazijos mokiniai. Tyrimo rezultatai bus aptarti mokytojų tarybos susirinkime ir pristatyti visuotiniame tėvų susirinkime, numatytos 

priemonės patyčių prevencijai.  

Socialinė pedagogė vedė mokiniams klasių valandėles, organizavo susitikimus su policijos pareigūnais, nepilnamečių reikalų inspektore 

prevencijos tema. 

Gimnazija dalyvauja ES programose: „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“. Mokiniai mokėsi sveikos gyvensenos principų. 

Gimnazija kartu su vietos bendruomene, Žeimelio seniūnija, Žeimelio daugiafunkciniu centru, Žeimelio ž. ū. mokykla, Žiemgalos 

muziejumi rengia bendrus renginius, mini valstybines šventes. 
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TIKSLAI: 

1.  SIEKITI AUKŠTESNĖS KIEKVIENO MOKINIO ASMENINĖS  PAŽANGOS GERINANT PAMOKOS VEIKSMINGUMĄ, 

IEŠKANT PALANKIŲ BENDRADARBIAVIMO FORMŲ SU TĖVAIS, SKATINANT MOKINIŲ SAVIVALDĄ. 

2. FORMUOTI MOKINIŲ VERTYBINES NUOSTATAS KURIANT PALANKIĄ EDUKACINĘ IR EMOCINĘ APLINKĄ.  

 

I. SIEKITI AUKŠTESNĖS KIEKVIENO MOKINIO ASMENINĖS  PAŽANGOS GERINANT PAMOKOS VEIKSMINGUMĄ, 

IEŠKANT PALANKIŲ BENDRADARBIAVIMO FORMŲ SU TĖVAIS, SKATINANT MOKINIŲ SAVIVALDĄ. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai 

Laikas Laukiamas rezultatas 

1. GERINTI MOKYTOJŲKOMTENCIJAS IR KVALIFIKACIJĄ. 

1.1.  Mokytojų tarybos posėdžiai: 

I. 1. Dėl patyčių ir jų prevencijos Žeimelio 

gimnazijoje. 

2. Dėl I-jo pusmečio mokymosi ir lankomumo 

rezultatų. 

3.Dėl  2018 m. veiklos programos. 

4. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo. 

5. Dėl rinkimų į mokyklos tarybą. 

II.1 Dėl socialinių veiksnių įtakos mokinių 

pažangumui ir lankomumui. 

 2. Dėl  II-ojo pusmečio mokymosi ir 

lankomumo. 

3. Dėl ugdymo plano projekto. 

 III. Dėl kėlimo į aukštesnę klasę 1-5 kl. mokinių. 

IV. Dėl kėlimo į aukštesnę klasę 6-11 kl. 

mokinių. 

Direktorė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D.Gakienė, 

L.Almonaitienė. 

 

Vasaris, 

Birželis, 

Rugpjūtis. 

 

Gerės mokinių mokymosi kokybė, bus 

plėtojamos mokytojų  ir mokinių 

dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos. 

1.2. Seminarai mokyklos bendruomenei. 

 

Metodinė taryba. Kovas, 

Spalis. 

Padidės mokytojų asmeninis noras ir 

gebėjimas mokyti taip, kad per 

pamokas visuomet būtų siekiama gerų 

rezultatų, aukštesnio lygio 

bendravimo. 

1.3. Įsijungimas į rajono, šalies kvalifikacijos  kėlimo 

seminarus ir projektus.  

Metodinė taryba. Mokslo metų 

eigoje. 

Pagerės mokytojų dalykinė 

kvalifikacija, gerės pamokų kokybė.  
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1.4. Darbo apmokėjimo tvarkos parengimas ir 

pristatymas.  

Administracija. 

Metodinė taryba . 

Vasaris Darbo santykių kultūros stiprinimas. 

1.5. Darbuotojų pareigybių parengimas, darbo 

sutarčių atnaujinimas. 

Administracija. Vasaris Didės darbuotojų atsakomybė už 

darbo rezultatus. 

2.   EFEKTYVIAI  PRITAIKYTI  UGDYMO TURINĮ SKIRTINGŲ POREIKIŲ MOKINIAMS. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai 

Laikas Laukiamas rezultatas 

2.1.  Bandomųjų egzaminų  rezultatų analizė. Metodinių grupių 

pirmininkai. 

Dalykų mokytojai. 

Vasaris Bus įvykdyti bandomieji egzaminai, 

aptartos mokymosi spragos, bandoma 

jas likviduoti. 

2.2. Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Gakienė 

Kovas Bus aptarta mokyklos vertinimo  

tvarkos kokybė, įsivertinta  mokinių 

mokymosi ir egzaminų pasirinkimo 

procentinė išraiška, priimti pasiūlymai 

dėl kitų mokslo metų ugdymo plano.  

2.3. Standartizuotų testų  vykdymas ir  rezultatų 

aptarimas. 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Gakienė 

Balandis 

Gegužė 

Birželis 

Rugpjūtis 

Bus sudarytos sąlygos savarankiškai ir 

objektyviai įsivertinti  mokinių mokymosi 

pasiekimus, palyginti vertinimo atitiktį, 

tėvai gaus grįžtamąją informaciją 

2.4.  Diskusija ,,Projektinės veiklos organizavimas 3g 

klasėje“. 

Metodinė taryba. 

Administracija. 

Gegužė Mokiniams bus sudaryta galimybė 

bendradarbiauti, naudotis įvairiais 

informacijos šaltiniais, didinti  

mokymosi motyvaciją, ugdyti(s) 

kompetencijas. 

2.5. Integruoti projektai: 

 „Gamtos labirintai“ 

Metodinė taryba. 

Dalykų mokytojai. 

 

Balandis/ 

Lapkritis  

 

Tobulės mokytojų ir mokinių 

bendravimas, bendradarbiavimas, 

didės dalykų integracija, mokinių 

kompetencijų ugdymas. 

2.6. NU programų pasiūla ir aptarimas. Dalykų mokytojai. 

Būrelių vadovai. 

Balandis Rengiant  naują ugdymo planą, bus 

sudarytos sąlygos, tenkinančios 

mokinių polinkius ir poreikius. 

2.7. Mokinių poreikių tyrimas 5 – 12 klasėse. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Gakienė. 

Balandis Mokiniams bus sudaryta galimybės 

tenkinti savo poreikius ir lūkesčius. 
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2.8. Skaitymo skatinimo projektų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Administracija. 

Bibliotekininkė. 

Dalykų mokytojai. 

Mokslo metų 

eigoje 

Bus ugdoma skaitymo skatinimo 

kompetencija, , siekiama efektyvesnių 

ugdymo(si) rezultatų. 

2.9. Ugdymo karjerai programos įgyvendinimas 1-12 

klasėse. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L.Almonaitienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Bus tenkinami mokinių poreikiai 

profesinio informavimo srityje 

3. TOBULINTI MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENĄ, REZULTATŲ PANAUDOJIMĄ JO ASMENYBĖS 

PAŽANGAI. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai 

Laikas Laukiamas rezultatas 

3.1. Mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo ir fiksavimo  aptarimas. 

Mokinių socialinės veiklos aprašo 

įgyvendinimas. 

Darbo grupė. 

Klasių auklėtojai. 

Du kartus per 

mokslo metus. 

Bus siekiama geresnių mokymosi ir 

lankomumo rezultatų. 

3.2. Individualios konsultacijos mokinių tėvams dėl 

asmeninės pažangos ir pasiekimų rezultatų.  

(Mokinių atostogų metu) 

 

Dalykų mokytojai. Pavasario ir 

rudens atostogų 

metu. 

Rezultatai bus aptarti su tėvais 

individualių konsultacijų metu, 

atsakoma į tėvams rūpimus klausimus 

individualiai. 

3.3. Mokinių namų darbų krūvių tyrimas, analizė.  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Gakienė. 

Vasaris  Bus ištirti, išanalizuoti ir apibendrinti 

mokymosi krūviai, sudaryta namų 

darbų skyrimo tvarka. 

3.4. Olimpiadų, konkursų organizavimas ir 

vykdymas.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Gakienė. 

Sausis, 

Vasaris. 

Mokinių bendrųjų kompetencijų 

ugdymas,  saviraiškos ugdymas. 

 

II. FORMUOTI MOKINIŲ VERTYBINES NUOSTATAS KURIANT PALANKIĄ EDUKACINĘ IR EMOCINĘ APLINKĄ.   

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai 

Laikas Laukiamas rezultatas 

1. TURTINTI GIMNAZIJOS UGDYMO APLINKĄ. 

1.1.  Kabinetų, klasių kosmetinis remontas. Administracija. 

Ūkvedys. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Mokykla taps jaukesnė ir 

patrauklesnė, stiprės mokinių ir tėvų 

pasididžiavimas savo mokykla. 

1.2. Kabinetų aprūpinimas reikiamomis 

priemonėmis.  

Administracija. 

Ūkvedys. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Atnaujintos mokymo priemonės 

kabinetuose. 
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1.3. 

 

Akcija ,,Gražinkime ir puoselėkime mokyklos 

aplinką“. 

Mokyklos taryba. 

Tėvų komitetas. 

Administracija. 

Balandis, 

Gegužė, 

Birželis. 

Pagerės bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos, 

pagražės mokyklos aplinka. 

1.4. Vadovėlių, mokymo priemonių, IT įsigijimas. Administracija. Gegužė Pagerės aprūpinimas priemonėmis, 

gerės pamokų kokybė.  

1.5 Skatinimo priemonių įgyvendinimas. Direktorė. Vasaris,  

Kovas, 

Birželis, 

Rugsėjis. 

Didės mokinių mokymo(si) ir 

ugdymo(si) kompetencijos. 

1.6.  Pavėžėjimo klausimų sprendimas. Mokyklos direktorė. 

Socialinė pedagogė. 

Rugsėjis 

vasaris 

Aptarti pavėžėjimo gerinimo būdai, 

sprendžiamos problemos. 

1.7 Dalyvavimas respublikiniame neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugų plėtra edukacinių 

programų veikloje. 

Administracija. 2017/2018 m. 

m. 

Bus ugdomos mokinių bendrosios ir 

dalykinės kompetencijos, didės 

mokymosi motyvaciją. 

1.8 Apskritojo stalo diskusijos su klasių seniūnais, 

mokinių taryba, klasių tėvų komitetais įvairiais 

mokyklos veiklos gerinimo klausimais. 

Administracija. 2017/2018 m. 

m. 

Gerės  mikroklimatas, bus 

diskutuojama rūpimais, klausimais. 

1.9 Pažintinių, kultūrinių išvykų organizavimas Administracija. 2016/2017 m. 

m. 

Bus ugdomos mokinių bendrosios ir 

dalykinės kompetencijos, didės 

mokymo(si) ir ugdymo(si) rezultatai, 

gerės bendravimo kultūra 

2. PLĖTOTI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ. 

Eil. 

Nr. 

                 Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai 

Laikas Laukiamas rezultatas 

2.1. Tradicinių mokyklos švenčių paminėjimas 

(Sausio 13, Vasario 16, Šimtadienis, Kovo 11, 

Motinos diena, Tėvo diena, Gimnazijos diena, 

Paskutinio skambučio šventė, Brandos atestatų 

įteikimo šventė, Rugsėjo 1-osios šventė, 

Savivaldos diena, , Kalbų diena, Žemės diena, 

(Kalėdiniai renginiai). 

Dalyvavimas seniūnijos renginiuose. 

Vasario 16-ai paminėti koncertas „Dainuoju 

Lietuvai“. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Almonaitienė. 

 

 

 

 

 

 

Metų eigoje Bus tęsiamos mokyklinės tradicijos, 

gerės mokyklos bendruomenės 

mikroklimatas, ryšiai su vietos 

bendruomene, ugdomas mokinių 

pilietiškumas, tautiškumas.  
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2.2. Mokinių darbų parodos. 

 

Būrelių vadovai, dalykų 

mokytojai 

Metų eigoje. Gerės meninis mokinių ugdymas, 

bendravimo kompetencijos ugdymas. 

2.3. Šokių ir dainininkų būrelių pasirodymai įvairių 

renginių metu. 

Būrelių vadovai. Metų eigoje. 

 

Gerės meninis-muzikinis mokinių 

ugdymas. 

2.4. Kraštotyrinės veiklos vykdymas (medžiagos 

rinkimas ir sisteminimas, dalyvavimas 

parodose, konferencijose, mokyklos istorijos 

atnaujinimas). 

Būrelio vadovė. Metų eigoje. 

 

Ugdomas pilietiškumas ir 

patriotiškumas, pasididžiavimo savo 

mokykla jausmas. 

2.5. Informacijos apie mokyklą viešinimas 

spaudoje, susirinkimų su tėvais ir visuomene 

metu. 

Mokyklos administracija. 

Darbo grupė. 

Metų eigoje. 

 

Visuomenei bus suteiktos galimybės 

sužinoti apie mokyklos veiklą, 

mokinių ir mokytojų pasiekimus. 

2.6. Mokinių tarybos, klasės seniūnų ir 

administracijos pasitarimai: „Apskritasis 

stalas“ mokymosi, drausmės, lankomumo, 

neformalaus ugdymo ir kt. klausimais. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Almonaitienė. 

Mokinių taryba. 

Du kartus per 

metus. 

Pagerės mokinių drausmė,  suaktyvės 

prevencinis darbas. lankomumas, 

ugdymo(si) rezultatai, mokiniai įtakos 

mokyklos veiklos gerinimą. 

2.7. Konkursas 5-12 kl. mokiniams „Geriausiai 

lankanti klasė“ ir rezultatų aptarimas. 

MVGK. 

Klasių auklėtojai. 

Vasaris-gegužė 

Rugsėjis –

vasaris. 

Išaugs atsakomybės už savo poelgius 

jausmas, pagerės lankomumo 

rezultatai. 

2.8 Įsijungimas į projektus: akcijos, klasių 

valandėlės prieš patyčias. 

 

MT ir MVGK. 

 

Kovas Skatins mokinius  labiau keisti savo 

požiūrį į patyčias, o kovą su 

patyčiomis vertinti kaip natūralų 

kasdienybės reiškinį. 

2.9 Savanorystės akcijos.  

 Pagalba draugui.  

Socialinės veiklos įgyvendinimas. 

MT ir MVGK. 

Klasių auklėtojai. 

Kovas Mokiniai bus skatinami sveikos 

gyvensenos, pasitelkiant  sveiko 

gyvenimo būdo principus: fizinis 

aktyvumas, sveika mityba, žalingų 

įpročių vengimas. 

3. GERINTI BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKINIŲ TĖVAIS.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai 

Laikas Laukiamas rezultatas 

3.1. 1- 12 kl. tėvų įtraukimas į mokyklos renginius. 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Almonaitienė. 

Klasių auklėtojai. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Gerės santykiai su mokinių tėvais, bus 

sudaryta galimybė kultūringai ir 

prasmingai praleisti laisvalaikį. 
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3.2 Visuotiniai tėvų susirinkimai. 

Tėvų klasių komitetų susirinkimai. 

Klasių tėvų susirinkimai. 

Mokyklos administracija. 

Klasių auklėtojai. 

Gruodis. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Tėvams bus pateikta mokyklos veiklos 

analizė, diskutuojama aktualiais 

klausimais. 

3.3 Klasių auklėtojų rengiami susirinkimai, 

lankymasis su socialine pedagoge 

probleminėse šeimose. 

Klasių auklėtojai. 

Socialinė pedagogė, 

MVGK. 

Metų eigoje. Tėvai bus skatinami domėtis savo 

vaikų elgesio ir mokymosi 

problemomis, informuojami rūpimais 

klausimais. 

3.4  Tėvų švietimo organizavimas. Paskaitos 

tėvams. 

Mokyklos administracija. 

 

Metų eigoje. Skatins tėvus domėtis naujausia 

informacija apie vaikų auklėjimą. 

4. PLĖTOTI BENDRADARBIAVIMĄ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi priemonių 

vykdytojai. 

Laikas Laukiamas rezultatas 

4.1. Diskusija prie apvalaus stalo su kitų mokyklų 

mokytojais: mokyklos veiklos tobulinimo 

metodinės veiklos tobulinimas klausimais.  

Metodinė taryba. Mokslo metų  

eigoje. 

Bus gerinamas mokyklos įvaizdis, 

tobulės mokyklos veikla. 

4.2 Bendradarbiavimas su policija, seniūnija, 

daugiafunkciu centru ir kt. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L.Almonaitienė. 

Klasių auklėtojai. 

Socialinė pedagogė. 

Mokslo metų 

eigoje. 

Bus ugdomos bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos, 

organizuojamos prevencinės 

priemonės. 

III.VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 

1. Veiklos plano įgyvendinimą vykdo  asmenys, numatyti Veiklos plane. 

2. Veiklos plano stebėseną  vykdo Direktoriaus įsakymu patvirtinta  veiklos plano sudarymo darbo grupė, kuri informuoja Mokytojų tarybą  apie  

veiklos plano įgyvendinimą, rengia ataskaitą ir teikia siūlymus 2019 metų mokyklos veiklos planui parengti. 
_____________________________________ 
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