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PATVIRTINTA 

Mokyklos direktoriaus 

2019-02-28 įsakymu Nr. V- 11 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS   
 

2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAI   

1. Mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas 

Uždaviniai: Mokinių vertinimo ir  įsivertinimo tobulinimas 

          Pedagogų santykių stiprinimnas per gerosios patirties sklaidos tobulinimą 

2. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tobulinimas 

 

Priemo-

nės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Veiksmo pavadinimas 

Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Planuojami 

skirti 

asignavimai 

(Eur) 
pavadinimas reikšmė 

01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 

01 Ugdymo(si) 

sąlygų, formų ir 

programų 

įvairovės 

užtikrinimas 

Ugdymo proceso 

organizavimas 

NMPP ir e-NMPP 

(+klausimynai) 

skaičius                                       

 

13+2 Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

Paskirtas atsakingas 

asmuo 

II  

 

 

 

Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimų 

skaičius 

4  Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

II 
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Parengtas ir 

patvirtintas 

Mokyklos ugdymo 

planas  

1 Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

Ugdymo plano 

rengimo grupė 

III 

Parengtų ir 

patvirtintų pamokų 

ir papildomo 

ugdymo 

tvarkaraščių 

skaičius 

12 Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

 

I, III 

Parengtų ir 

patvirtintų 

mokomųjų dalykų 

planų skaičius 

Visų dalykų 

mokytojų 

Pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

III 

Parengtų ir 

patvirtintų 

neformaliojo 

ugdymo planų 

skaičius 

8-10 Direktorius III 

Parengtų ir 

patvirtintų 

individualizuotų ir 

pritaikytų 

programų skaičius 

Pagal poreikį Pavaduotoja ugdymui 

VGK 

I, III 

Ugdymo karjerai 

organizavimas 

Profesinio 

veiklinimo, 

karjeros ugdymo 

veiklų skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10 

Klasių vadovai I-IV 

Socializacijos ir vaiko 

gerovės įgyvendinimas 

Vaiko gerovės 

komisijos įvykdytų 

veiklų skaičius 

Ne mažiau 

kaip 5 VGK pirmininkė I-IV 
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Socialinės 

pedagogės 

įvykdytų veiklų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10 
Socialinė pedagogė  I-IV 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistės 

įvykdytų veiklų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10 Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

I-IV 

Dalyvavimas 

sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų projekte 

1 Pavaduotoja ugdymui 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

I-IV 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

socializacijos 

programų skaičius 

1 Direktorius, 

Socialinė pedagogė 

I-IV 

Parengtų ir 

įgyvendintų 

sveikatos 

programų skaičius 

1  
Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

I-IV 

Vykdytų 

prevencinių 

renginių skaičius 

Ne mažiau 

kaip 5 

Socialinė pedagogė 

 

I-IV 

Įgyvendintų 

nuoseklių ir 

ilgalaikių 

socialines ir 

emocines 

kompetencijas 

ugdančių 

prevencinių 

programų 

(,,Opkus“) skaičius 

1 Direktorius 

Socialinė pedagogė 

I-IV 
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Mokyklos savivaldos 

institucijų veiklos 

įgyvendinimas 

Mokyklos tarybos 

įvykusių posėdžių 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 3 
Mokyklos tarybos 

pirmininkas 
I-IV 

Mokytojų tarybos 

įvykusių posėdžių 

skaičius 

4 Direktorius 

I-IV 

Mokinių tarybos  

įvykusių veiklų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 3 Mokinių taryba I-IV 

Metodinės tarybos 

įvykusių veiklų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 5 
Metodinės tarybos 

pirmininkė 
I-IV 

Metodinės veiklos 

mokykloje efektyvinimas 

 

 

Stebėtų pamokų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 20 

Pavaduotoja ugdymui 

Mokytojai 

I-IV 

Pravestų atvirų 

pamokų skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10 

Metodinė taryba I-IV 

Sukurta mokytojų 

vertinimo ir 

įsivertinimo tvarka 

1 Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

Metodinė taryba 

IV 

Mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašo 

koregavimas 

1 Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

Metodinė taryba 

I 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių dienų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 46 

Pavaduotoja ugdymui I-IV 

Mokinių veiklos aktyvinimas 

ir elgesio gerinimas 

Atnaujinta  

mokinių taryba 

1 Pavaduotoja ugdymui I 
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Gabių mokinių ugdymo(si) 

gerinimas 

Tarptautinių, 

respublikinių, 

rajoninių konkursų 

ir olimpiadų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10  

Pavaduotoja ugdymui  

Dalykų mokytojai 

I-IV 

Mokinių mokymosi 

motyvacijos ir atsakomybės 

už mokymąsi skatinimas  

Vestų integruotų 

pamokų užpildytų 

specialių formų ir 

parengtų mokytojų 

ataskaitų skaičius 

Ne mažiau 

kaip 25 

Pavaduotoja ugdymui 

Metodinė taryba 

Metodinės grupės 

I-IV 

Pamokų, 

organizuotų kitose 

aplinkose, 

užpildytų specialių 

formų ir parengtų 

mokytojų ataskaitų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 20 

Pavaduotoja ugdymui 

Metodinė taryba  

Metodinės grupės 

I-IV 

Pakoreguotas 

individualios 

mokinių daromos 

pažangos 

fiksavimo aprašas 

1 Pavaduotoja ugdymui 

Metodinė taryba 

III-IV 

Mokiniams 

organizuotų 

pažintinių 

edukacinių 

ekskursijų skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10 

Klasių vadovai I-IV 

Mokykloje ir už 

jos ribų 

organizuotų 

kultūrinės, 

meninės, sportinės 

veiklos renginių 

skaičius  

Ne mažiau 

kaip 20 

Pavaduotoja ugdymui I-IV  
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Projektinės veiklos 

organizavimas  

Iš Europos 

Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamo 

projekto 

„Mokomės 

mokyti(s) 

matematikos“ 

įgyvendinimas 

1 Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui  

I-IV 

Iš Europos 

Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamo 

projekto ,,Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas“  

(Psichologinės 

pagalbos teikimas) 

1 Pavaduotoja ugdymui I-II 

 Nacionalinio 

švietimo projekto 

„Lyderių laikas 3“  

Savivaldybės 

pokyčio projekto 

įgyvendinimas 

1  Pavaduotoja ugdymui  I-IV 

Tėvų veiklos aktyvinimas Tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) 

organizuotų 

renginių švietimo 

klausimais, 

skaičius 

2 Pavaduotoja ugdymui 

Metodinė taryba 

I, III 
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Projektų, 

įtraukiančių tėvus 

(globėjus, 

rūpintojus), 

skaičius  

1  Pavaduotoja ugdymui 

Klasių vadovai 

I-IV 

Organizuotų tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) dienų 

skaičius 

3 Pavaduotoja ugdymui 

Klasių vadovai 

I 

Organizuotų klasių 

tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

susirinkimų 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 10 

Klasių vadovai I -IV 

Renginių, 

įtraukiančių tėvus 

(globėjus, 

rūpintojus), 

skaičius 

Ne mažiau 

kaip 5 

Pavaduotoja ugdymui 

Klasių vadovai 

I-IV 

Organizuotų atvirų 

durų dienų 

skaičius  

1 Metodinė taryba  

Metodinės grupės 

Atsakinga už 

neformalųjį ugdymą 

II, IV 

Turto ir lėšų administravimas Užpildytų darbo 

laiko apskaitos 

žiniaraščių 

skaičius 

12 Pavaduotoja ugdymui 

I-IV 

Parengtų tarifinių 

sąrašų skaičius 

ne mažiau 

kaip 2 

Direktorius 
I, III 

Parengti etatų 

sąrašai  

2 Direktorius 
I, III 

Parengtų statistinių 

ataskaitų skaičius 

Pagal poreikį Atsakinga už 

duomenų tvarkymą 
I-IV 
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 2% gyventojų 

pajamų mokesčio 

panaudojimo  

mokyklos ugdymo 

reikmėms plano 

parengimas 

1 Mokyklos taryba 

I 

 

02 Mokyklos materialinės bazės gerinimas ir saugios ugdymosi  aplinkos užtikrinimas 

01 Mokyklos 

pastatų 

einamasis 

remontas, 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

 UAB „Expolita“ atnaujina 

mokyklos infrastruktūrą, 

pritaiko ją įstaigos ir kaimo 

bendruomenės reikmėms.  

Pagerėja mokinių  

ir darbuotojų 

saugumas, 

mokyklos aplinkos 

patrauklumas, 

sukurtos erdvės 

naujoms 

edukacinėms 

veikloms. 

Darbai 

baigiami iki 

2019-07-31 

Rangovas 

Direktorius 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

III  

 

 

 

 

  

 

 

 

Mokyklos patalpų 

paruošimas 2019-2020 

mokslo metams 

Ugdymo patalpos 

atitinka Lietuvos 

Respublikos 

Higienos normos 

reikalavimus 

Darbai baigti 

iki 2019-08-

31 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

II-III  

Ne mažiau 

kaip 10000 

 

___________________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos  

2019 m. vasario 15  d. 

Protokolas Nr.  2 

 


