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1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
  

2020-2021 mokslo metų pradinės mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis 2019-2020 m. m. mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo grupės ataskaita, mokytojų tarybos posėdžių nutarimais.   

2020-2021 mokslo metų veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta 2020 m. rugpjūčio 19 d. direktorės įsakymu Nr. V -68.  
Šiame plane:  

 2019-2020 m. m. veiklos plano vykdymo ir esamos situacijos analizė 
 Mokyklos veiklos prioritetai 
 Priemonių planas mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 
 Mokytojų tarybos posėdžiai  

 
2. 2019-2020 M. M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS IR ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ:   

2019-2020 m. m. siekėme įgyvendinti du tikslus:  
1. Kiekvieno mokinio individualių poreikių tenkinimas, siekiant pažangos ir ugdymosi kokybės.  
2. Puoselėti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo ir susitarimų kultūrą ir saugią aplinką.   

Pirmas uždavinys – individuali mokinio pažangos sistema, jos veikimas visoje mokyklos veikloje. Pirmiausia, teko susitarti, kiek ir kaip 
bus stebima bei fiksuojama pažanga. Mokslo metų pradžioje pristatytas pažangos stebėsenos tvarkos aprašo projektas mokytojų buvo 
bandomas I pusmetį ir pakoreguotas turėjo būti partvirtintas II pusmečio eigoje. Karantinas dėl prasidėjusios pandemijos šį projektą pristabdė 
ir susitarimai, atsižvelgus į individualius mokytojų bei metodinės tarybos pasiūlymus, įvyko rugpjūčio mėnesį, tvarka integruota į Ugdymo 
plano 2019-2021 metams pakeitimus ir patvirtinta Mokytojų tarybos posėdžio, vykusio rugpjūčio 29-30 dienomis metu. Vienas iš svarbių 
uždavinių – pasiekti, kad pirmokai iki žiemos atostogų išmoktų skaityti  ir suprasti skaitomus žodžius, tekstą. Šį uždavinį ėmėsi spręsti ne tik 
pirmų klasių mokytojai, į pagalbą atėjo bibliotekininkė, pagalbos specialistai, taip pat kitų klasių mokytojai, sutikę bendruomenei skirtas 
valandas dirbti visos dienos mokykloje savarankiško mokymosi valandos metu, padedant pirmokams įveikti skaitymo problemas. Tokią 
pagalbą siūlėme vaikams, kurie atlikus diagnostinius testus rugsėjo pabaigoje neturėjo skaitymo įgūdžių, pažino ne visas raides. Šį poreikį 
tenkinti mums atrodė labai svarbu, nes atlikus diagnostinius matematikos, pasaulio pažinimo testus, skirtus baigiant priešmokyklinės klasės 
programą, paaiškėjo, kad neteisingai atliko užduotis arba darė klaidas tie vaikai, kurie patys nesugebėjo skaityti užduočių, o mokytojų 
skaitomas neatidžiai ar ne iki galo išklausė. Rugsėjo mėnesį 59 pirmokai arba 78% neskaitė ir nepažinojo visų raidžių. Dirbome kartu su 
vaikais ir kas savaitę stebėjome bei fiksavome pokytį Asaichi susirinkimų metu. Kas mėnesį tokių mokinių mažėjo ir iki kalėdinių atostogų 
galėjome džiaugtis 83% pirmokų, nemokėjusių skaityti sėkme, likusiems 10% procesas užsitęsė iki sausio pabaigos, dar 7% reikėjo 
intensyvesnės ir ilgesnės pagalbos, 1 mokinys taip ir nepadarė tinkamos pažangos, kad galėtų sėkmingai mokytis antroje klasėje, todėl kartoja 
pirmos klasės kursą. Beje, jis į mokyklą atvyko mokytis jau įsibėgėjus mokslo metams ir pasibaigus, vėl grįžo į ankstesnę mokyklą.  

Pavasarį nevyko nei 2, nei 4 klasių mokinių nacionalinė pasiekimų patikra, mokykloje taip pat nebuvo vykdomi baigiamieji diagnostiniai 
testai. Nors 64 % mokinių teigė, kad pasiekimų vertinimai nepasikeitė, bet buvo juntamas didelis tėvų indėlis vaikams mokantis, 26 %  - kad 
aukštesni vertinimo rezultatai, o 31% mokinių teigė, kad mokytojai vertina kiekvieną darbą, o 23% - vertinama dažniau, tačiau 11%  pasigedo 
klaidų aptarimo, aiškinimosi. Bent 2 trečdalių pasiekimų ir pažangos vertinimai nepasikeitė, apie 20%  padidėjo, o 10 % sumažėjo. Palyginus I 
ir II pusmečių mokytojų vertinimus, padėtis panaši: puikiai, labai gerai ir gerai II pusmetį baigė 65%, kai I pusmetį - 60%, nuo 39% (I pusm.) 



iki 35% (II pusm.) sumažėjo besimokančių patenkinamai, o 0,6% arba 2 mokiniams nepavyko pasiekti patenkinamo lygio. Vos atsiradus 
galimybei nuo gegužės 25 d. mokykloje atidarėme grupę, kurioje vaikai mokėsi padedami VDM mokytojų ir mokytojo padėjėjų, su savo 
mokytojomis bendraudami nuotoliniu būdu ir gaudami pagalbą ruošiant užduotis klasėje. Šią grupę galėjo lankyti vaikai, kurių tėvai turėjo 
dirbti nenuotoliniu būdu ir tie vaikai, kurie turėjo problemų mokantis nuotoliniu ar prarado mokymosi priemones.  

Mokiniams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (išskyrus gabiuosius) – tokių mokinių turime apie 17 % – sudaryti 
individualūs, jų gebėjimus atitinkantys ugdymosi planai, kuriuose numatyta, kiek ir kokios pagalbos mokinys gaus per savaitę, su planais 
supažindinti tėvai ar globėjai, kartu su klasės mokytojomis aptarė, kokia pagalba reikalinga vaikui mokantis namuose. Jų sėkmės pamatavimas 
ir keliamų uždavinių bei tinkamų mokymosi būdų derinimas lieka tobulintina sritimi, su pagalbos specialistais suderinta, kad šių mokinių 
pažanga bus aptariama taikant Asaichi metodą 1 k./2 sav. Jų metu bus išsiaiškintos vaikų nesėkmių priežastys suplanuotas jų šalinimas, 
pagalbos koregavimas. 2019-2020 m. m. specialioji pagalba teikta 44 mokiniams iš 54 reikalingų tokios pagalbos. Mokiniai galėjo po 1-2 
p./sav. mokytis individualiai ar mažose grupelėse padedami specialiosios pedagogės. Logopedo pagalba buvo reikalinga 64 vaikams, ją gavo 
48 vaikai mokykloje, 2 – savarankiško gyvenimo namuose, o14 pagalba nebuvo teikiama. Mokinių pažangos stebėjimui ir aptarimui pasirinkti 
2 kriterijai: mokinio įsitraukimas į pamoką, darbingumas pamokoje ir savarankiškai atliekamos užduotys – dėl karantino ši veikla perkeliama į 
2020-2021 m. m.  

Be elektroninio dienyno informaciją apie pasiekimus ir pažangą mokiniai kaupia aplankuose, jų panaudojimas pasiekimams fiksuoti, 
matuoti, mokytis įsivertinti ir planuoti dar tobulintinas. Planuota, jog beveik visi mokymosi sunkumų patiriantys mokiniai mokysis pagal savo 
galimybes, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymosi procesą – lieka tobulintina sritimi. Ketvirtų klasių mokytojai parengė išsamius 
mokinių, turinčių  mokymosi problemų pasiekimų aprašus, daug bendravo su tėvais, kad jie sutiktų ŠPT dokumentus perduoti kitai mokyklai, 
užtikrinant pagalbos mokiniui tęstinumą ir sumažinant adaptacijos įtampas, nesutiko su tolesne pagalba tik 1 vaiko tėvai.    

Visoms ketvirtoms klasėms skyrėme po vieną pamoką per savaitę matematiniam mąstymui ir informatikos pradmenų ugdymui, šiuos 
įgūdžius mokiniai ugdėsi ir dalyvaudami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veiklose. Lieka šiems mokslo metams įgyvendinti ir dar 
vieną priemonę – paanalizuoti, kaip tikslingai skiriami namų darbai, kiek jie skatina mokinio pažangą.  

Prasidėjus nuotoliniam mokymuisi beveik visi tėvai (keletas išimčių) labai aktyviai įsitraukė į vaikų ugdymosi reikalus, kai kurie netgi 
perėmė atsakomybę už vaikų mokymąsi ir gana aktyviai reiškė savo nuomonę, tiek dalyvaudami mokyklos organizuotoje apklausoje, tiek ir 
socialinėse erdvėse. Vieni džiaugėsi nauja patirtimi, kiti video pamokėlėmis su mokytoja, savaitės mokymosi planu, paskolintomis 
planšetėmis, kasdieniu mokinių darbų vertinimu, elektroninėmis pratybomis, galimybe vaikui atsiskaityti per ilgesnį laiką, kad ugdomas vaikų 
savarankiškumas, kad vyksta vaizdo pokalbiai su mokytoja, kad vaikai mokydamiesi namuose nepatiria įtampos. Kai kuriems tėvams atrodė, 
kad per didelis krūvis, per mažai vaizdo pamokų arba jos per trumpos, vaikui sunku mokytis ne klasėje, mažai atgalinio ryšio apie klaidas, 
vienas mokinys nesusidoroja su užduotimis, tėvams tenka mokytojo rolė, vaikas per daug laiko praleidžia prie kompiuterio, silpsta mokinių 
rašymo įgūdžiai. Apibendrinta informacija perduota mokytojams, kad jie turėtų kriterijus, kaip tobulinti nuotolinį mokymą, kokią pagalbą 
ruošiantis nuotoliniam darbui turėtų teikti mokykla.  

 Mokyklos biblioteka yra vaikų mėgstama erdvė, bendradarbiaudama su klasių mokytojais bibliotekininkė vykdė kūrybinį vaikų projektą 
„Perskaičiau knygą – siūlau draugui“, dalyvavo nacionalinėje „Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje“, organizavo „Knygų Kalėdų“ akciją 
mokykloje, su Molėtų gimnazijos moksleiviais skaitymų popietes pirmų – antrų klasių mokiniams „Skaitydami laukiame Kalėdų“, skaitė 
mėgstamiausius kūrinius draugams skaitovų konkurse – šventėje „Vaivorykštės spalvos 2020“ , nuotoliniu būdu vaikai bendravo su 



bibliotekininke fotografuodami ir į mokyklos facebook’ą keldami mėgstamus tylaus skaitymo namuose kampelius ir draugus, su kuriais skito, 
nupieštus perskaitytų knygų personažus.   

Metodinė taryba inicijavo mokslo metų pradžios diagnostinių testų rezultatų analizę, bendru sutarimu I pusmetį vyko kolegų pamokų 
stebėjimas ir refleksijos (antro pusmečio veiklą nutraukė karantinas), rengė, svarstė ir koregavo pamokų lankymo ir nelankytų apskaitos bei 
teisinimo tvarką, svarstė, kaip tikslingai naudojamos kvalifikacijai skirtos lėšos, mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Matematiniai 
žaidimai“, svarstė ir pritarė interaktyvių grindų ir eTest licencijos įsigijimus, visiems mokytojams organizuoti eTest platformos naudojimosi 
mokymai, dalintasi patirtimi naudojant planšetes ir kitas IKT priemones ugdymo procese, diskutuota su LL3 mokyklos grupės nariais apie 
profesinio dialogo svarbą savivaldžiam mokinių mokymuisi. Išbandžius mokinių individualios pažangos tvarkos aprašo projektą, po I 
pusmečio šio aprašo įgyvendinimas svarstytas ir atsižvelgus į mokytojų pasiūlymus koreguotas. Mokyklos mokytojams surengtas seminaras – 
pasidalijimas gerąja patirtimi apie mokinio pasiekimų vertinimą, fiksavimą ir tolesnės pažangos planavimą su Giedraičių gimnazijos pradinių 
klasių mokytojais. Mokyklos komanda dalyvavo 2 LEAN metodų mokymuose. Svarstytas fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas, testų 
atlikimo metodika – patys testai nevyko dėl karantino. Nuo kovo 12 sutelktas dėmesys į nuotolinį mokymą(si). Mokytojai gavo labai daug 
informacijos, kurią teko sisteminti, atsirinkti, nuspręsti, kas gali būti geriausia ir mokytojui, ir mokiniui bei jo šeimai – tai kėlė dideles įtampas, 
reikėjo skubėti ir daugiausiai mokytis savarankiškai. Koncentravomės į Eduka klasės, Ema, Tamo siūlomus produktus, mokėsi naudotis Zoom 
priemone nuotolinėms pamokoms, teko mokyti ne tik vaikus, bet ir tėvus, konsultavosi tarpusavyje. Dalis veiklų neįvyko, jas keitė to meto 
aktualijos, bet suplanuotos veiklos perkeltos į šiuos mokslo metus. Grįšime prie savivaldaus mokymosi, toliau tobulinsime individualios 
pažangos matavimą ir naudojimą tobulinant mokinių pasiekimus, patirtinio mokymosi ir naudojimosi turima laboratorija patirtimis, 
tobulinsime ir pagal naujas rekomendacijas peržiūrėsime kvalifikacijos tobulinimo tvarką, nemažą dėmesį skirsime pasirengimui mokyti 
nuotoliniu būdu.  

Apibendrinant derėtų pastebėti, kad kol kas mes daugiau matuojame akademinius vaikų pasiekimus, tai daryti yra lengviau, padeda testai, 
vertinimai dalykinių žinių įsivertinimai, mokinių aplankai. Labai svarbu ugdant savivaldį mokinį būtų matuoti vaiko daromą pažangą visose 
mokyklinio gyvenimo srityse, ypač sudaryti jam galimybes pačiam pasimatuoti ir įsivertinti.  

Įgyvendindami antrą tikslą, dėmesį sutelkėme į sveikos aplinkos kūrimą ir sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimą, galimybę mokytis 
vieniems iš kitų bendradarbiaujant. Labai svarbios užtikrinant psichologinį saugumą yra tos 2 dienos savaitėje, kai mokykloje dirba psichologė 
ir vaikai bei jų tėvai gali gauti konsultacijas, mokyklai dalyvaujant projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ , kurį vykdo 
specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.  Šio projekto finansavimas baigsis 2020 m. gruodį, bet psichologo paslaugą mokyklos 
bendruomenei būtina išsaugoti ir tęsti.  

Mažiau streso mokydamiesi vaikai patiria, kai gali tikėtis, kad gaus pagalbą, jei kažkas nesiseks. Mokykloje pedagoginę pagalbą vaikams 
teikė logopedas ir 2 specialieji pedagogai (1 pareigybė), o vaikų, kuriems reikalinga šių specialistų pagalba būna apie 60 (jų skaičius kinta, nes 
visus metrus vyksta poreikių tyrimas ir nustatymas), paprastai būna 17-18%, tai reiškia, kad  esami specialistai gali suteikti 51-52% reikalingos 
pagalbos. Šį stygių iš dalies kompensuoja mokytojų padėjėjai, kuriuos pirmiausia skiriame į tas klases, kuriose mokosi didelių ugdymosi 
poreikių turintys mokiniai, jų 2019-2020 m. m. buvo 10, o 2020-2021 m. m. yra 7. Sudarėme galimybes mokytojų padėjėjams dalyvauti 
dvejuose mokymuose apie darbą su autizmo sindromą turinčiais ir probleminio elgesio mokiniais. Nors mokymai skirti mokytojams, bet su 
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais dirba jau patirtį turintys padėjėjai, kuriems taip pat kyla įvairių klausimų.   

Teikiama visos dienos mokyklos (VDM) paslauga dirbančios šeimoms kuria psichologinį komfortą, žinant, kad vaikai saugiai leidžia 
laiką, kol grįžta tėvai, tuo pačiu paruošia pamokas, gauna pagalbą mokydamiesi, bent vieną valandą popietinio laiko praleidžia lauke kartu su 



grupėse dirbančiais pedagogais ir jų padėjėjais, vyksta įvairūs sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo užsiėmimai. VDM paprastai 
formuojame 3-4 grupes priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir dar vieną grupę mokinių, kurie į namus vyksta mokykliniais autobusais. Nuo 2020 
m. rugsėjo 1 dienos mokykloje veikia 4 grupės pagal atskirų aukštų srautus, jie turi pastovias patalpas mokymuisi ir laisvalaikio žaidimams, 
atskiras rūbines, taip pat suformuota dar viena mokinių, vykstančių į namus mokykliniais autobusais, grupė – viso VDM lanko apie 150 
mokinių.  

Kadangi buvo staigiai įvestas karantinas, nuotoliniam mokymuisi nepasiruošė nei mokytojai, nei mokiniai ir abeji patyrė nemažai streso. 
Techninėmis priemonėmis buvo aprūpinti visi to pageidavę mokiniai ir mokytojai.  Iniciatyvus tėtis Mindaugas Agurkis subūrė entuziastų 
grupę, kuri 7 šeimų vaikams padovanojo kompiuterius, kad jie galėtų dalyvauti nuotolinėse pamokose. Tai, kad kalbėdami apie nuotolinį 
mokymąsi tėvai reiškė daugiau emocijų negu faktų, rodo, kad šis procesas pradinėse klasėse kėlė daug problemų. LL3 parengtoje apklausoje 
apie nuotolinį mokymąsi mokiniai sakė, kad daugiausia baimės ir streso jiems kėlė, netikrumas, ar gebės įsijungti kompiuterį, prisijungti, ar 
nestrigs internetas, ar gebės naudotis kompiuteriu, internetu, ar tinkamai susiplanuos laiką, baiminosi naujovių, tempo, nežinomybės. Bent 70% 
respondentų teigė, kad spėjo laiku atlikti mokytojų skirtas užduotis, 26% - iš dalies, o 4% laiko stigo. Džiugina, kad 85% mokinių nurodė, jog 
galėjo klausti mokytojo visko, kas jam buvo neaišku, iš jų 76% klausė vaizdo pamokoje, 50% susirašinėjo SMS, 39% skambino mokytojai, o 
38% mokytojai skambino tėvai. Kaip privalumą vaikai nurodo, kad galėjo ilgiau pamiegoti - 50%, dar 48% - kad turėjo galimybę susisiekti su 
mokytoju ir daugiau aiškintis, 34% - turėjo daugiau laisvo laiko, 29% jautėsi drąsiau nei realioje pamokoje. Tačiau 66% pasigedo bendravimo 
su draugais, 62% trūko tiesioginio ryšio su mokytoja, 61% buvo sunkiau mokytis be mokytojos. Už nuotolinio mokymo organizavimą 
mokyklai mokiniai skyrė 8,36 balo iš 10 galimų. Mokytojams daugiausia baimės ir streso kėlė informacijos gausa, galimi interneto trikdžiai, 
didelis darbo krūvis – tą nurodo apie 50% respondentų, kiek mažiau - 37% nerimavo, kad negebės vesti vaizdo pamokų, 70% mokytojų 
džiaugėsi, kad spėjo laiku parengti mokiniams užduotis, bet 59% sako, kad užduočių parengimas užėmė labai daug laiko – stigo dalijimosi 
parengta medžiaga.  

Vaikų saugumo jausmą kuria ir pakankama galimybė judėti, sportuoti, dalyvauti varžybose. Kiekvienais metais dalyvavome Lietuvos 
mokinių žaidynėse, jos nebuvo baigtos (dėl karantino), visada patekdavome į pirmą penketuką savo vaikų amžiaus mokyklų grupėje, šiais 
mokslo metais, nors sąlygos taip pat labai neapibrėžtos ir neaiškios, mokykla planuoja dalyvauti LMŽ, jei tokios vyks. Bent po vieną renginį į 
mėnesį organizuoja sportinio gyvenimo mokykloje iniciatoriai – Olimpinės kartos grupė (OK): solidarumo bėgimas, judriosios pertraukos 
lauke ir salėje, kvadrato, krepšinio, šokdynės turnyrai, estafetės, šaškėmis žaidžia visa mokykla – jau kasmetiniai ir vaikų mėgstami renginiai 
mokykloje. Vis daugiau atsiranda šachmatų mėgėjų, komanda dalyvavo respublikiniame turnyre ir norinčių išmokti žaisti šį žaidimą taip pat 
daugėja. Labai gaila, kad nepavyksta daugiau mokytojų motyvuoti mokytis vesti šachmatų būrelį, yra viena mokytoja, kuri mokina vaikus 
šachmatų žaidimo neformaliojoje veikloje ir dar kartą į savaitę ateina į VDM grupes pamokinti besidominčius vaikus. Nors viruso pandemija 
sustabdė turnyrus šalies mastu ir pavasarį nevyko respublikinės šachmatų varžybos, taip pat nevykdėme varžybų tarp klasių ar kaimyninių 
mokyklų, bet olimpinė dvasia negeso ir nuo rugsėjo mėnesio bus auginama atskirose klasėse. Nepavyksta atgaivinti mokyklos bendruomenę 
suburdavusios ir nutrūkusios šeimų sporto šventės tradicijų, nemažai sporto renginių pavasarį neįvyko dėl viruso pandemijos, jas perkėlėme į 
šiuos mokslo metus, bet netikrumo taip pat yra nemažai. 

Visa mokykla pradėjo vykdyti vieną prevencinę programą „Antras žingsnis“, visos klasių mokytojos yra išklausiusios šiai programai 
vykdyti reikalingą kursą, kitos atnaujino žinias, kiekviena klasė turi po vieną savaitinę pamoką, be šios programos mokykla įdiegė „Patyčių 
dėžutę“, apie ją buvo informuota mokyklos bendruomenė, pranešimų apie patyčias dėžutė per šiuos metus nesulaukė – tai džiugina. Bene 
džiugiausia veikla mokykloje ir vaikams, ir tėvams buvo vasaros poilsio stovykla pasibaigus formaliajam ugdymui, kuris baigėsi nuotoliniu 



būdu. Vaikai buvo išsiilgę tiesioginio bendravimo, buvimo kartu, o tėvai pavargę nuo nuotolinio mokymo(si) su vaikais. Dvi savaites 
stovyklavo per 40 vaikų, kurie nuo ryto iki 17 val. galėjo leisti laiką mokykloje, edukacinės veiklos vyko iki 15 valandos, po to buvo 
laisvalaikis ir žaidimai mokykloje ir kieme. Visi edukatoriai atvykdavo į mokyklą, vaikai šią vasarą vežami nebuvo. Stovykla buvo labai 
populiari, vos dėl kokių nors priežasčių iškritus vienam vaikui, iškart jo vietą užimdavo kitas. Bendradarbiaujant su Molėtų Carito organizacija 
teikta pagalba 4 nepasiturinčių šeimų vaikams, organizuotos gerumo ir pagalbos akcija „Pripildyk mokinio kuprinę gerumu“,  savanorystės 
akcija „Gerumas šalia“ su savanoriais mokiniais lankant neįgalius, vienišus ir senyvus žmones namuose, nunešant jiems Carito ir mokinių 
paruoštas kalėdines dovanėles. Kartu su Molėtų PK pareigūnais pirmų klasių vaikams vyko saugaus eismo pamokėlės gatvėje,  interaktyvi 
diena mokykloje „Diena su atšvaitu“, piešinių konkursas „Pėsčiomis į mokyklą“, viktorina trečių klasių mokiniams „Būk saugus kelyje“. 1 B 
klasės organizuotoje Pyragų dienos akcijoje surinktais pinigais paremti sunkiomis ligomis sergantys ir pagalbos stokojantys žmonės perkant 
jiems reikalingus vaistus, higienos ar kitas jiems reikalingas priemones. Noriai į mokyklos bendras veiklas įsitraukiantys 2-4 klasių aktyviausi 
mokiniai, vadovaujami socialinės pedagogės, organizavo mokykloje gyvūnų parodą „Mano augintinis“, akciją „Tolerancijos švyturys“, „Trijų 
karalių diskoteką“, dar du suplanuotus ir vaikų pamėgtus renginius sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių“ veiklas ir „Talentų šou“ 
nutraukė karantinas.  

Vykdant „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ programą organizuotos „Sveikatingumo pertraukos“ skirtos judėjimui ir buvimui lauke per 
ilgąsias pertraukas, renginys su gydytoja 1-2 klasių mokiniams apie burnos higieną, apie sveiką mitybą kalbėta minint pasaulinę diabeto dieną, 
organizuotos aktyvaus poilsio valandos lauke kasdien VDM grupių vaikams, kartą į savaitę mankštas vedė kineziterapeutė, ypatingas dėmesys 
skirtas užkrečiamų ligų (ypač prasidėjus peršalimo ligų sezonui) ir žalingų įpročių prevencijai. Sveikos gyvensenos ugdytojams ir klasių 
mokytojams šie mokslo metai bus dar didesnis iššūkis ugdant asmens higienos, saugaus atstumo laikymosi ir kitus reikalavimus. 

Šiais mokslo metais dėmesį sutelksime į laikmečio padiktuotus reikalavimus: mokytojų kompiuterinio raštingumo kompetencijas, 
ruošiantis galimam nuotoliniam mokymui, mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių pritaikymas mokymuisi, pagalba tėvams ruošiantis 
mokymuisi iš namų. Mokytojai atnaujins darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais žinias, išlieka aktualus skaitymo įgūdžių 
ugdymas, mokymosi aplinkų  pritaikymas besikeičiantiems mokinių poreikiams, sąlygų asmens higienai ir higienos įgūdžių bei atsakomybės 
už savo sveikatą ugdymas, taip pat mokinių mokymasis mokytis ir planuoti savo mokymąsi, įsivertinti pasiekimus.   
 
3.  MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI   

 
 Optimalios mokymosi sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui. 
 Saugi ir sveikatingumą puoselėjanti mokykla. 
 Pažangos siekiantis, mokymąsi planuojantis mokinys.  

       
 

1. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių mokymuisi ir pažangai.  
2. Kurti saugią ir mokymuisi palankią mokyklos aplinką, ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą.  
 
 

 



4. MOKYKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS. 
 

4.1. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių mokymuisi ir pažangai.     
4.1.1. Tobulinti individualios pažangos matavimą ir planavimą remiantis patikimais duomenimis. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Pakoreguotos mokinių individualios 

pažangos stebėsenos tvarkos 
tvirtinimas ir įgyvendinimas. 

2020 m. 08-09 
mėn. 

Metodinė taryba, 
pavaduotoja ugdymui  
 

Pavaduotoja ugdymui pristatys išbandytą ir 
atsižvelgus į mokytojų pastabas pakoreguotą 
projektą, dėl kurio susitarė metodinė taryba, 
mokytojų tarybos posėdyje tvirtinimui ir įtraukimui 
į ugdymo planą.  

2. Diagnostinių testų atlikimas, analizė 
koncentruose  I  pusmečio pradžioje 
bei II pusmečio pabaigoje. 

2020 m. 09 mėn.  
2021 m. 05 mėn.   

Metodinė taryba  
 

Pasirinkta sritis – lietuvių kalba -  tikslingas 
ugdymo turinio, metodų individualizavimas.  
Individualios pažangos analizė I ir II pusmečių 
pabaigoje.   

3. Diagnostinių testų rezultatų 
panaudojimas kuriant individualius 
ugdymo(si) planus, numatant spragų 
šalinimo būdus.   

2020 m.  Pavaduotoja ugdymui, 
klasių mokytojos 

5-10% didės mokinių pasiekimų vertinimai. 

4. Tobulinti mokinių darbų aplankus, 
pritaikyti juos mokymosi refleksijai ir 
pažangos planavimui.  

2020-2021 m. m.  Pavaduotoja ugdymui, 
klasių mokytojos 

Mokysis stebėti savo pažangą, reflektuoti, 
planuoti pasiekimus. I pusmetis projektas, 
bandymas, refleksija. II pusmetis – susitarimai, 
vykdymas.   

5.  LL3 projekto seminaras savivaldžiam 
mokiniui ugdyti. Seminare įgytų žinių 
pritaikymas, reflektavimas, susitarimai 
taikyti mokykloje. 

2020 -2021 m. m.  LL3 projekto grupė, 
pavaduotoja ugdymui 

Apsispręsti ir taikyti bent 1-2 metodus, būdus.  

6.  Mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, individualių 
ugdymo planų sudarymas. 
Alternatyviųjų ugdymo būdų 
numatymas, metodų parinkimas. 
Daromos individualios pažangos 
aptarimas pagal sutartus kriterijus, 

2020 m. 11 mėn. 
2021 m. 01, 03, 06 

mėn. 

VGK, klasių 
mokytojos, pagalbos 
specialistai 

Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam 
specialiųjų ugdymosi poreikių, sudarys 
individualų ugdymo planą. 
Dauguma mokinių (75-80%) darys pažangą, 
savarankiškai gebės atlikti 1/3 skirtų užduočių, 
atliks 50-60% patenkinamą lygį atitinkančių 
atskirų temų (potemių) užduočių.  



plano koregavimas. Klasės ir dalyko mokytojai, pagalbos specialistai 
kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 
mokslo metų bėgyje (3-4 kartus) analizuos 
konkretaus mokinio ugdymosi pasiekimus, 
pagalbos efektyvumą, įvardins stipriąsias ir 
problemines sritis, pagal poreikį koreguos planą, 
numatys konkrečias priemones, probleminėms 
sritims spręsti. 
Visi tėvai susipažins su vaiko ugdymu 
mokykloje, dauguma tėvų (75-80%) dalyvaus 
pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 
procese, išsakys lūkesčius dėl savo vaiko ugdymo 
proceso, tikslų, rezultatų, saviraiškos galimybių, 
visi tėvai gaus informaciją apie teikiamą 
specialistų pagalbą vaikui, kartu su klasės 
mokytoja aptars ir numatys, kokia pagalba 
reikalinga vaikui namuose. 
Mokiniai ugdysis pagal savo gebėjimus, remsis 
stipriosiomis savo pusėmis.  
Daugumos mokinių (75-80%) gerės ugdymosi 
pasiekimai,  augs motyvacija. 

7. Visi mokytojai, kurie ugdė mokinius 
pagal pritaikytas, individualizuotą 
dalykų programas, pateiks išsamias 
programų poveikio vaikų pasiekimams 
analizes, įvardys sėkmes ir nesėkmes, 
jų priežastis; remiantis analize 
koreguos ugdymo procesą, ieškos 
efektyvesnių būdų ir metodų. 

2020-2021 m. m.  
I ir II pusmečių 

pabaiga 

VGK Visi mokytojai, kurie ugdė mokinius pagal 
pritaikytas, individualizuotą dalykų programas, 
pateiks išsamias programų poveikio vaikų 
pasiekimams analizes, įvardys sėkmes ir 
nesėkmes, jų priežastis; remiantis analize 
koreguos ugdymo procesą, ieškos efektyvesnių 
būdų ir metodų. 

8. I klasių mokinių skaitymo gebėjimų 
rezultatų analizė. 

2021 m. 05 mėn. Metodinė taryba Atrinkti ir mokytojams pasiūlyti 2-3 
efektyviausius skaitymo įgūdžių ugdymo 
metodus. 

9. Mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, pažangos 
stebėsena ir planų koregavimas. 

2020-2021 m. m.  
kas 2 sav. 

Pagalbos specialistai, 
pavaduotoja ugdymui 

Taikant ASAICHI metodą, bus identifikuojamos 
SUP poreikius turinčių mokinių ugdymo 
problemos, ieškoma geriausi problemų sprendimo 
būdai, aptariama spec. pagalba, metodai, veiklos 



būdai, priemonės, padedančios gerinti mokymosi 
pasiekimus, motyvaciją. 

10. Mokinių pažangos stebėsena ir 
savalaikis problemų sprendimas, 
pagalbos teikimas. 

2020-2021 m. m. 
1k./sav. 

Klasių mokytojos, 
VDM auklėtojos, 
direktorė 

ASAICHI metodo taikymas išsiaiškinant 
problemas, numatant atsakingus už jų 
išsprendimą, reflektuojant, atrenkant 
efektyviausius sprendimo būdus kaip standartą.  

11.  Namų darbų užduočių įtaka mokinių 
individualiai pažangai ir savivaldžiam 
mokymuisi.  

2020-2021 m. m. I 
pusm.  

Pavaduotoja ugdymui, 
direktorė  

Pamokų stebėjimas, pokalbiai su mokytojais, 4 kl. 
mokinių apklausa, 1-4 kl. mokinių tėvų apklausa.  
Apibendrinti duomenys pristatomi 2021 m. 01 
mėn. posėdžio metu, priimami 1-2 susitarimai, jų 
vykdymas stebima II pusm. metu.  

12.  Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos 
sutrikimų, ugdymo organizavimas 
 
 

2020-2021 m. m. 
 

VGK Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir 
specialiųjų poreikių lygį, parengiamas 
individualus pagalbos vaikui planas, kuriame 
numatoma tolesnio mokymosi perspektyva, 
socialinio elgesio pasiekimai, pagalbos teikimo 
formos ir būdai, elgesio prevencijos ir 
intervencijos būdai.  
Kas 2 mėn. aptariama vaiko daroma/nedaroma 
pažanga, pagal poreikį koreguojamas 
individualios pagalbos vaikui planas. 
Mokiniai pasiekia daugumą (75-80%) mokytojo 
iškeltų tikslų, formuojasi savarankiško darbo 
įgūdžiai, pastebimi socialinio elgesio pasiekimai. 

13.  Mokinių lankomumo stebėjimas, 
pamokų nelankymo priežasčių 
analizavimas. 

2020-2021 m. m. 
 

Pavaduotoja ugdymui, Kartą per mėnesį su(si)renka ir analizuoja 
informaciją apie mokinių lankomumą. Esant 
reikalui, bendradarbiauja su klasės mokytoja, 
organizuoja ir vykdo susitikimus ir pokalbius su 
klasės mokytoju, pamokas praleidžiančiais 
mokiniais. 
Visi mokiniai lanko mokyklą. Visos (100%) 
mokinių praleistos pamokos yra pateisintos 

14.  Garsinis knygų skaitymas po pamokų 
ir pamokų metu. 

1k./sav. arba pagal 
poreikį 

Bibliotekininkė Po pamokų rinksis VDM lankantys ir kiti norintys 
mokiniai garsiam pasirinktos knygos skaitymui. 

 
  



 
4.1.2. Ugdymo tęstinumo ir nuoseklumo užtikrinimas bendradarbiaujant su partneriais.  

 
 
Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Bendradarbiavimas su l./d. ,,Saulutė“ ir 

,,Vyturėlis“ pedagogais:  
 diskusijos apie pasirengimą mokyklai;  
  dažniausiai iškylančios problemos 

pirmoje klasėje, adaptacija mokykloje. 
(g. b. nuotolinis)  

2020 m. 11 mėn.  
 
 
 
2021 m. 06 mėn. 

Pavaduotoja ugdymui Priešmokyklinio ir I klasės ugdymo(si) 
programų ir ugdymo metodų analizavimas, 
iškylančios adaptacijos problemos : 
paruošiamosios grupės auklėtojų ir pirmų 
klasių mokytojų diskusija su mokyklos 
pedagogais ir administracija; 1-2 būsimų 
pirmokų apsilankymai mokykloje, bendros 
veiklos su mokiniais. 

2. Bendradarbiavimas  su Molėtų 
progimnazijos mokytojais ir penktų klasių 
auklėtojais: 
 Diskusijos apie penktokų adaptaciją, 
dažniausiai iškylančias problemas. (g .b. 
nuotolinis)  
 4 klasių tėvų susirinkimas kartu su 
progimnazijos vadovais ir specialistais.  
 Ketvirtokų tėvų supažindinimas su 
būsima mokykla, mokytojais, ugdymo 
aplinkomis ir veiklomis. 

2021 m. 02 mėn.  
 
 
 
 
 
 
2021 m. 04 mėn.  
 

Pavaduotoja ugdymui,  
mokiusios mokytojos  
 
 
 
 
 
Direktorė 
 

Buvusių 4 klasių mokytojų susitikimas su 5 
klasių mokinių klasių mokytojomis, 
administracija, I pusmečio pasiekimų, 
elgesio, problemų aptarimas.  
 
 
4 klasių mokinių tėvelių pažintis su 
progimnazijos administracija, vykdomomis 
veiklomis, adaptacijos ypatumais. 
Visi 4 klasių mokiniai susipažins su 
progimnazija, būsimais klasių auklėtojais, 
veikla. 

3. Ketvirtų klasių specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių pasiruošimas mokytis 5 klasėje ir 
tėvų požiūris į programų tęstinumą. 

2021 m. 05 mėn.  
 
 
 
 
 

4 klasių mokytojos, 
VGK, spec. pedagogė 
 
 
 

Reikalingos specialistų pagalbos ir tinkamo 
ugdymo tęstinumo užtikrinimas. 
  

 
 
 



 
4.1.3. Pedagoginė pagalba užtikrinant individualius ugdymosi poreikius.   

 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 
kalbėjimo sutrikimų, sąrašų aprobavimas, 
grupių sudarymas 2020-2021 m. m. 

2020 m. 09 mėn. Pedagoginės pagalbos 
specialistai  

Bus sudaryti ir patvirtinti mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbos 
gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo,  sąrašai, 
suformuotos grupės. 

2. Spec. pedagogės, soc. pedagogės, 
logopedės, mokytojų padėjėjų sudarytų 
grupių ir tvarkaraščių derinimas su klasių 
mokytojomis. 

2020 m. 09 mėn.  Pedagoginės pagalbos 
specialistai, 
pavaduotoja ugdymui 

Bus sudaryti ir suderinti su klasių 
mokytojomis bei patvirtinti mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, darbo su 
pagalbos specialistais tvarkaraščiai; darbas 
vyks laikantis susitarimų, atsižvelgiant į 
mokinių poreikius. 

3. Mokinių, lankančių spec. pedagogės, 
logopedės, soc. pedagogės užsiėmimus 
pasiekimų I-II pusmečiams planavimas ir 
daromos pažangos analizė. 

2020-2021 m. m. I 
ir II pusmečio 

pabaiga 

Pedagoginės pagalbos 
specialistai, mokytojo 
padėjėjai 

Pagalbos specialistai kartu su mokiniais 
planuos ugdymo (-si) lūkesčius, numatys 
sėkmes; daugumos mokinių (75-80%) gerės 
ugdymosi pasiekimai, kils motyvacija; 
pagalbos specialistai tikėtiną vaiko pažangą 
užfiksuoja mokytojo užrašuose/dienoraštyje.  
Visi pagalbos specialistai aptars mokinių, 
lankančių pratybas, pasiekimus, įvardys 
sėkmes ir nesėkmes, jų priežastis; remiantis 
analize koreguos mokymą, numatys veiklas 
ateičiai; mokinių, kurie nepadarė pažangos, 
ugdymosi problemos aptariamos ir 
sprendžiamos atskirame VGK posėdyje, 
dalyvaujant mokinių tėvams (globėjams, 
rūpintojams). 

4. Vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, 
gebėjimų pirminis, pakartotinis įvertinimas, 
pradinio vertinimo išvadų aptarimas, 
specialaus ugdymo skyrimas. 

2020-2021 m. m. VGK pirmininkė, 
klasių mokytojos 

Beveik visi ugdymosi sunkumų turintys 
mokiniai (90-95%) mokosi pagal savo 
galimybes, diferencijuojant ir 
individualizuojant ugdymosi procesą, gauna 



reikalingą pagalbą. Gerėja mokymosi 
motyvacija, pasiekimai. 

5. Mokytojų pagalba ruošiant namų darbų 
užduotis ir šalinant mokymosi spragas, 
sunkumus VDM. 

2019-2020 m. m. 
 

Grupių auklėtojos 1 val./d. skirta mokymuisi savarankiškai ir 
padedant mokytojams, mokytojų padėjėjams.  

 
5.1.2. Edukacinė mokyklos bibliotekos veikla gerinant skaitymo įgūdžius. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Netradicinė pamoka bibliotekoje: Pirmokų  

priėmimas į skaitytojus. 
2020 m. 09 mėn. 
2020 m. 12 mėn. 

Bibliotekininkė, 1 
klasių mokytojos  

Mokiniai susipažins su bibliotekos 
taisyklėmis bei teikiamomis paslaugomis. 
Mokysis tinkamai elgtis bibliotekoje, sužinos 
kaip savarankiškai susirasti norimą knygą. 

2. Dalyvavimas nacionalinėje „Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitėje“. 

2020 m. 11 mėn.  Bibliotekininkė  Didžiąją skaitymų dieną rinksis išsirinktoje 
aplinkoje, skaitys nurodytas tekstų ištraukas, 
skirtas šiai savaitei paminėti. Organizuos kitas 
veiklas, diskusijas, parodas, susijusias su 
Šiaurės šalių savaite. 

3. Kalėdinių skaitymų popietė „Skaitydami 
laukiame Kalėdų“ . 

2020 m. 12 mėn.  Bibliotekininkė Skaitymuose dalyvaus mokyklos 4 klasių 
savanoriai, kurie  praves 2-3 popietes, kuriose 
dalyvaus pirmų ir antrų klasių mokiniai. 
Mokiniai palaikys tarpusavio bendravimo 
įgūdžius, klausantis ugdys dėmesį, mokysis 
dalintis savo mintimis ir jausmais. 

4.  Kūrybiniai projektai kartu su mokiniais, 
konkursai, šventės:  

 Projektas ant sienos „Kalėdos“; 
 Mylimiausio personažo piešimas - 

skirtas Tarptautinei Vaikų knygos 
dienai; 

 Tylusis skaitymas spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienai 
paminėti.  

 Skaitovų  konkurso „Vaivorykštės 

2020-2021 m. m.  Bibliotekininkė  
 
Sukurta kalėdinė dekoracija prie bibliotekos, 
naudojant antrines žaliavas; 
Surengta mokinių darbų, sukurtų įvairia 
forma piešiant mėgstamų knygų personažus;  
Pagal susitartą signalą visų klasių mokiniai 
tyliai rinksis lauke, salėje ar bet kuriame 
mokyklos kampelyje tyliai skaityti savo 
atsineštos knygos. 



spalvos 2020“ organizavimas; 
  

 Kūrybinio konkurso - parodos  
„Šimtas mįslių apie knygą“ 
organizavimas. 

Vyks konkursai klasėse, mokysis pasirinkti 
kūrinius, lavins atmintį, ugdys kalbinę raišką, 
mokysis klausyti kitų skaitomų kūrinių.   
2-3 klasių mokiniai ieškos informacijos, 
skaitys ir iliustruos mįsles, lavės 
kūrybiškumas, estetinis skonis, gebėjimas 
naudotis informacinėmis technologijomis.  

5. Akcijos, savanorystė:  
 „Knygų Kalėdos“; 
 „Kaip pagydyti sergančią knygą“. 

 
2020 m. 12 mėn. 
2020-2021 m. m.  
(pagal poreikį 2-3 
k./m.) 

Bibliotekininkė Biblioteka pasipildys naujomis knygomis (40-
50 naujų knygų). 
Savanoriai iš 3-4 klasių atrinks sugadintas 
knygas, suteikdami galimybę vėl jas skaityti ( 
po 10-15 sutvarkytų knygelių).   

 
5.1.3.   Projektinių veiklų, konkursų įtaka ugdant mokinių mokymosi planavimą ir tikslų siekimą.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Informatika pradiniame ugdyme.  2020-2021 m. m.  Projekto grupė  Programavimo savaitės renginiai visose  

klasėse, informatikos pagrindų integravimas į  
dalyko pamokas, mokytojų konsultavimas,  
kaip dirbti su turimomis priemonėmis.  
Priemonių Lego robotikai įsigijimas. 

2. Erassmus+ „Atraskime savo šaknis, kad  
galėtume sukurti bendrą ateitį“.   

2020 -2021 m. m.  Projekto grupė 2-3 veiklos mokykloje, integruotos į anglų  
kalbos pamokas, išvykimas į Lenkiją (g. b.  
nuotolinis bendravimas). 

3. Dalyvavimas dalykiniuose konkursuose  
Olimpis, Kings, Kengūra ir kt.  

2020-2021 m. m.  Klasių ir dalykų  
mokytojai 

30-50% mokinių savo jėgas išbando dalykinėse 
olimpiadose, konkursuose.  

 
 

5.2. Kurti saugią ir mokymuisi palankią mokyklos aplinką, ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą.  
4.2.1. Pasiruošimas nuotoliniam ugdymui, tobulinant skaitmeninį raštingumą.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 



1. Susitarimai dėl įrankių, reikalingų 
nuotoliniam ugdymui. 

2020 m. 08 mėn.  Direktorė  Pasirinkta viena platforma, vienodi visoms 
klasėms įrankiai. 

2. Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašo 
konkretizavimas pagal turimus kriterijus.  

2020 m. 08 mėn. Pavaduotoja ugdymui  Aiškūs, vienodi atitinkantys mokinių amžių, 
priimtus susitarimus ir ministerijos pateiktus 
reikalavimus: tvarkaraščiai, naudojamos 
priemonės, sinchroninio ir asinchroninio 
mokymosi laiko santykis.  

3. Mokymai mokytojams, kaip naudotis 
pasirinkta platforma ir įrankiais.  

2020 m. 09-10 
mėn.  

Direktorė  Dalyvaus visi, kas pageidaus mokymuose, 
tikėtina, kad pasirengs dirbti nuotoliniu būdu, 
esant poreikiui.  

4. Dalyvavimas ŠPT ir UPC seminaruose ir 
renginiuose (prioritetas nuotoliniam 
ugdymui). 

2020-2021 m. m.  Metodinė taryba  Metodinės tarybos siūlymu mokytojai pagal 
galimybes dalyvaus seminaruose. Jų 
medžiaga dalinsis su mokyklos mokytojais. 

5. Pasirengimas darbui su EDUKA klasės 
įrankiais ir naudojimasis kasdieniame 
ugdymo procese.  

2020 m. 09 mėn.  Pavaduotoja ugdymui  Licencijos visiems mokytojams ir mokiniams, 
instrukcijos mokiniams, tėvams ir 
mokytojams, konsultacijos pagal poreikį. 
Naudos 85-95% mokytojų.  

6. Mokinių parengimas nuotoliniam 
mokymuisi.  

2020 m. 09-11 
mėn.  

Klasių mokytojos  2-4 klasių mokiniai, 1 klasių mokinių tėvai 
gaus instrukcijas, kaip prisijungti prie 
pasirinktos platformos. 2-4 klasių mokiniai 
išmoks patys prisijungti, atlikti užduotis, 
dalyvauti vaizdo pamokose, išsiųsti darbus 
mokytojams savarankiškai ar su tėvų pagalba.  

7.  Mokytojų darbo vietos pritaikymas 
nuotoliniam darbui.  

2020 m. 09-10 
mėn.  

Kompiuterių 
priežiūros specialistas  

100% mokytojų darbo vietų aprūpinta 
tinkama įranga: kompiuteris su vaizdo kamera 
ir mikrofonu, internetas, instaliuotos 
reikalingos programos. 

8.  Mokinių darbo vietų parengimas mokytis 
nuotoliniu būdu.  

2020 m. 09-10 
mėn. 

Kompiuterių 
priežiūros specialistas 

100% mokinių darbo vietų aprūpinta tinkama 
įranga: kompiuteris/planšetė su vaizdo 
kamera ir mikrofonu, internetas, instaliuotos 
reikalingos programos. 

 
4.2.2. Bendradarbiavimas,  pagalba kolegai, dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 



1 2 3 4 5 
1. Savivaldžio mokinio ugdymas.  2020 m. 10 mėn.  LL3 grupė, VKĮG  Seminaras mokyklos mokytojams, naujovių 

bandymas, refleksija, 4 klasių mokinių, 
mokytojų ir tėvų dalyvavimas apklausoje.  

2. Kvalifikacijos skyrimo naujos tvarkos 
paruošimas, susitarimai ir patvirtinimas. 

2020 m. 11 mėn.  Metodinė taryba, 
Pavaduotoja ugdymui 

Atnaujinta tvarkos aprašas, vadovaujantis 
rekomendacijomis. Parengtos 2-3 programos 
pagal mokyklos tikslus, prioritetus ir kylančių 
problemų sprendimą.  

3. Mokytojų savišvietai www.pedagogas.lt 
kolektyviai stebėsime 2 pasirinktus 
seminarus. 

2020-2021 m. m. Metodinė taryba Metodinės tarybos pasiūlymu mokytojai 
stebės ir aptars, ką galėtų pritaikyti savo 
praktikoje dirbant raidos sutrikimų turinčiais 
mokiniais. Savarankiškai mokytojai stebės 
seminarus pagal savo poreikius. 

4. Dalyvavimas ŠPT ir UPC seminaruose ir 
renginiuose (prioritetas darbas su raidos 
sutrikimų turinčiais mokiniais, informacinis 
raštingumas). 
 

2020-2021 m. m. Metodinė taryba, 
pavaduotoja ugdymui 

Metodinės tarybos siūlymu mokytojai pagal 
galimybes dalyvaus seminaruose. Jų 
medžiaga dalinsis su mokyklos mokytojais. 

5. Pagalba mokytojams, dirbantiems su 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 
mokiniais. 

2020-2021 m. m. 
 

VGK, pagalbos 
specialistai, klasių 
mokytojos 

Dauguma mokytojų (70%) bendradarbiaus 
tarpusavyje, dalinsis sėkmėmis, ugdant 
vaikus, turinčius specialiųjų poreikių; pagal 
poreikį bus organizuojami mokymai, 
susitikimai su ŠPT specialistais. 

6.  Konsultacijos su mokykloje dirbančia 
psichologe. 

2020-2021 m. m. VGK, pagalbos 
specialistai, klasių 
mokytojos 

Dauguma mokytojų (70%), mokinių tėvų 
pasinaudos galimybe konsultuotis su 
mokyklos pagalbos specialistais apie 
problemas ir gaus pasiūlymų, kaip tas 
problemas spręsti. 

 
4.2.3.  Saugios ir palankios mokymuisi aplinkos kūrimas mokykloje. 

 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Darbo ir mokymosi saugumo užtikrinimas, 2020 -2021 m. m.  Direktorė, pavaduotojas Ugdymo proceso organizavimo pakeitimai, 



reaguojant į besikeičiančią Covid 19 pandemijos 
situaciją.  

ūkiui ir administracijai, 
VSP specialistė  

reaguojant į situaciją, aprūpinimas higienos 
priemonėmis, atsakingų žmonių skyrimas, 
izoliavimuisi reikalingos patalpos įrengimas ir kt. 
pagal poreikį ir situaciją. 

2. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas, 
gautų rezultatų aptarimas. 

2020 m. 11 mėn. 
 

VGK, psichologė, 
pirmų klasių 
mokytojos 

Savalaikis problemų įvardijimas, jų 
sprendimas, sėkminga beveik visų (90-95%) 
pirmų klasių mokinių adaptacija. Išlikus 
adaptacijos problemai mokinio tėvams bus 
siūloma kreiptis pagalbos į specialistus 
(psichologą). 
Pirmų klasės mokinių savijautos mokykloje 
mokslo metų pabaigoje aptarimas. 

3. Prevencinė „Antro žingsnio pamoka“ 
kiekvienoje klasėje.  

2020-2021 m. m.  
 
 
 

Klasių mokytojos  1 pamoka per savaitę kiekvienoje klasėje 
pagal patvirtintus tvarkaraščius.  

4. Prevencinė pagalba mokiniams, turintiems 
elgesio, emocijų sutrikimų, smurtaujantiems 
ar smurtą patiriantiems, socialiai apleistiems 
ar patiriantiems kitokius sunkumus šeimose 
ir mokykloje, nenorintiems eiti į mokyklą, 
pažeidinėjantiems teisėtvarką. 

2020-2021 m. m. 
Posėdžiai pagal 
reikalą 

VGK nariai Kiekvienoje klasėje mokytojas su mokiniais 
aptars bendras mokykloje priimtas elgesio 
normas, pagal reikalingumą papildys 
konkrečiai klasei reikalingomis elgesio 
taisyklėmis, apsibrėš leistinus ir draudžiamus 
dalykus, aptars galimas ir būsimas bausmės 
priemones; mokytojas supažindins klasės 
mokinius su smurto formomis, pateiks 
konkrečių pavyzdžių, kartu numatys veiksmo 
žingsnius, pastebėjus smurto atvejus klasėje; 
visa mokyklos bendruomenė laikysis 
susitarimų. Beveik visiems mokiniams (95%) 
laiku bus suteikta reikalinga pedagoginė 
pagalba. 

5. Vadovavimas 2-4 klasių mokinių aktyvui 
(pagal atskirą planą). 

2020-2021 m. m. Socialinė pedagogė   Mokiniai pagilins darbo grupėje įgūdžius, 
planuos ir organizuos 5 renginius mokykloje. 
3-4 klasių aktyvas praves kiekvienoje 
pirmokų klasėje po 3 pamokėles apie saugų 
eismą, mokinių teises ir pareigas, mokyklos 
susitarimus. 



6.  Pilietinių ir savanorystės renginių 
organizavimas:  

 Akcija „Mokinių pareigų vykdymas 
ir susitarimų laikymasis mokykloje“;  

 Pilietinė iniciatyva „Kartu 
paminėkime Tolerancijos dieną“;  

 Draugo diena mokykloje – žaidimas 
„Žinutė draugui kitaip“;   

 Savanorystės  akcija „Gerumas 
šalia“; 

 Prisijunkime prie sąmoningumo 
didinimo akcijos „Mėnuo BE patyčių“. 

 
 
 
2020 m. 10 mėn.  
 
2020 m. 11 mėn.   
 
 
 
2020 m. 12 mėn.  
 
 
2021 m. 03 mėn.  

 
Socialinė pedagogė, 
mokinių aktyvas  

 
 
3-4 klasių aktyvo nariai pirmokus supažindins 
su mokinių pareigomis, mokyklos 
susitarimais, per žaidimus ir praktines 
užduotis kartu mokysis atsakomybės . 
Mokiniai susipažins ar diskutuos  apie 
toleranciją,  atliks kūrybines užduotis, surengs 
parodą mokykloje. Gerų darbų diena 
draugams.VDM 3-4 kl. grupės vaikai darys 
darbelius vienišiems, neįgaliems seneliams, 
bendradarbiavimas su „Caritas“ atstovais.  
5 renginiai mokykloje. 

7.   Socialinių  įgūdžių ugdymo užsiėmimai 1-
2 kl. mokiniams grupėse (pagal patvirtintą 
grafiką). 

2020-2021 m. m.  Socialinė pedagogė Pamokėles lankys specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintys vaikai. Susipažins su 
socialine aplinka, ugdysis savitvarkos ir 
higienos įgūdžius, mokysis bendrauti. Pagal 
tvarkaraštį. 

8.  Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas 
probleminio elgesio mokiniams 
individualiai ir grupelėse(1-4 kl.) 

2020-2021 m. m. Socialinė pedagogė Mokysis suprasti save ir kitus, spręs  
iškylančias problemas, prisiims atsakomybę 
už savo veiksmus. Pagerės vaikų elgesys ir 
drausmė mokykloje, santykiai su 
bendraamžiais. Pagal tvarkaraštį. 

9.  Vaikų vasaros poilsio organizavimas 
mokyklos vaikams: daugiavaikių, 
nepasiturinčių ir socialinės rizikos šeimų 
vaikams – su savivaldybės parama, kitiems 
– tėvų parama. 

2021 m. 05-06 
mėn.  

Socialinė pedagogė Laiku parengta, gerai suplanuota ir pagrįsta 
prevencinė vaikų vasaros poilsio ir 
socializacijos programa. 
Stovyklą 2 savaites lankys 20 vaikų iš 
daugiavaikių nepasiturinčių ir socialinės 
rizikos šeimų , 30 vaikų pagal tėvų prašymą. 
Vaikai turiningai pailsės ir pabendraus su 
bendraamžiais. 

  
4.2.3. Pagalba šeimoms padedant kurti saugią aplinką vaikui. 

  
 
Eil.                           Priemonės          Laikas      Atsakingi                       Sėkmės rodiklis, rezultatas 



Nr. 
  1.                                   2.               3.            4.                                          5. 
  1. Mokinių važiavimo į mokyklą ir namus 

organizavimas. 
2020 m. 09 mėn. ir 
keičiantis poreikiui 

Socialinė pedagogė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijai ir ūkiui 

60 mokinių bus vežami į mokyklą ir iš 
mokyklos mokykliniu transportu, 20 - 
maršrutiniu transportu. Sudaryti mokinių 
sąrašai, pravesti saugos instruktažai, 
informuoti mokinių tėvai per Tamo apie 
mokyklinių autobusu maršrutus, važiavimo 
laiką. 

  2. Mokinių nemokamo maitinimo 
organizavimas. 

2020-2021 m. m. Socialinė pedagogė,  
valgyklos vedėja, VSP 
specialistė, 
klasių mokytojos 

Visi pirmų klasių mokiniai ir apie 15% kitų 
klasių mokinių gaus nemokamus pietus ir 
pavakarius (kurie lanko VDM), visos klasės 
dalyvaus pieno produktų ir vaisių programose 
mokykloje. 

  3. Darbas su įvairios pagalbos reikalingais 
šeimų vaikiais ir jų tėvais. 

2020-2021 m. m. Socialinė pedagogė, 
socialiniai partneriai 

Iki 5-10% sumažėjęs mokyklos rizikos 
grupės mokinių skaičius. Tėvai bus 
informuojami ir konsultuojami per Tamo ar 
socialinės pedagogės kabinete kartą per 
mėnesį. Grupinis darbas su mokiniais 1 kartą 
per savaitę socialinio pedagogo kabinete 
pagal atskirą grafiką.  

  4. Labdaros akcija „Pripildyk mokinio 
kuprine gerumu“ nepasiturinčių šeimų 
vaikams. 

2020 m. 09-10 
mėn. 

Socialinė pedagogė, 
Molėtų „Caritas“ 

Iš labdaros lėšų nupirksime 3-5 mokiniams 
reikalingas mokymosi priemones, mokyklinę 
ar sportinę aprangą, drabužius, avalynę (pagal 
poreikį). 
 

 5. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais ir NVO institucijų atstovais. 

2020-2021 m. m. 
pagal poreikį 

G. Kuodienė 
Socialiniai partneriai 

Dalyvavimas darbo su socialinės rizikos 
šeimomis prie Molėtų r. savivaldybės SPC 
darbo grupės posėdžiuose, 
bendradarbiavimas su socialiniais 
darbuotojais, policijos pareigūnais, VTAS 
specialistais dėl vaikų socialinių, pedagoginių 
problemų, kartu planuojama ir organizuojama 
pagalba, vertinamas jos efektyvumas. 

 
 



4.2.4. Saugaus elgesio gatvėse, keliuose  įgūdžių ugdymas.  
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Saugaus eismo interaktyvios  pamokėlės  

1 klasių mokiniams. 
2020 m. 09 mėn.. 
2021 m. 01 mėn. 

Socialinė pedagogė Mokiniai išmoks saugiai pereiti gatvę/kelią,  
pasikartos taisykles, dalyvaus interaktyviose  
saugaus elgesio pamokose. 

2. Diena mokykloje su atšvaitu „Būk matomas  
ir saugus“ (1-4 klasės). 

2020 m. 11 mėn. Socialinė pedagogė, 
mokinių aktyvas, PK 
pareigūnai 

Pagal galimybę aprūpinti visus pirmokus 
atšvaitais, kad kiekvienas dėvėtų atšvaitą ir būtų 
saugus kelyje. Įtraukti 2-4 klasių mokinius į 
kūrybinių užduočių atlikimą klasėse. 

3.  Piešinių konkursas „Pėsčiomis į mokyklą“ 2 
klasių mokiniams. 

2020 m. 10 mėn. Socialinė pedagogė,  
VSP specialistė, 
mokinių aktyvas 

Apie 70 % 2-4 klasių mokinių dalyvaus, 
įtvirtins piešdami saugos diržų važiuojant 
automobilyje, ėjimo per pėsčiųjų perėją, 
išlipus iš autobuso taisykles.   

4.  Interaktyvios pamokėlės 2-4 klasių  
mokiniams “Augu sveikas ir saugus“. 

2021 m. 03 mėn. Socialinė pedagogė,  
Klasių mokytojos, 
mokinių aktyvas 

Įtvirtins saugaus eismo žinias ir įgūdžius. 
Mokysis prisiimti atsakomybę už savo saugumą. 

 
4.2.5.  Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, vykdant „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ ir „Olimpinės kartos“ programas.   

 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Ilgosios pertraukos su žaidimų ir  

laisvalaikio mokyklos kieme organizavimu.  
2020-2021 m. m.  Klasių mokytojos  Judrioji veikla ilgųjų pertraukų metu 

mokyklos kieme kiekvieną mokymosi 
mokykloje dieną, esant tinkamoms oro 
sąlygoms.  Gerės vaikų sveikata. 

2.  Akcija „Pradinuko kuprinė. Ar ne per  
sunki?“.  

2020 m. 09 mėn.  VSP specialistė  Visos klasės, sužinos kuprinės svorį – 
galimą ir realų, pokalbiai su vaikais apie 
kuprinės svorio įtaką  

3. Sveika mityba: Europos sveikos mitybos  
diena..  

2020 m. 11 mėn. VSP specialistė Mokiniai įgis žinių apie sveiką mitybą mokykloje ir 
namuose. Gamins ir ragaus pačių užaugintų  
daržovių patiekalus. Dalyvaus VDM lankantys  



mokiniai. 
4.  Aktyvaus poilsio valanda lauke VDM  

grupių vaikams. 
2020-2021 m. m.  VDM auklėtojos Kasdien bent 1 valanda po 5 pamokų žaidimų ir 

pasivaikščiojimo lauke VDM lankantiems 
mokiniams.  

5.  Asmens higienos įgūdžiai, jų svarba  
sveikatai. 

2020-2021 m. m. VSP specialistė Plakatai kiekviename aukšte, informacija  
klasių mokytojoms, pokalbiai su mokiniais 1-4  
klasėse tikrinant asmens higieną.  

6. „Sveikatos medis“.  2020 m. 09 mėn.  VSP specialistė Interaktyvi veikla su 3-4 klasių mokiniais apie imuniteto 
svarbą žmogaus sveikatai, kaip jį išsaugoti  
stiprų.  

7.  „Kai prasideda pokyčių metas“  2020 m. 10 mėn.  VSP specialistė  4 pokalbiai su 4 klasių mergaitėmis ir 4 klasių  
berniukais apie lytinį brendimą ir atsirandančius 
 pokyčius, asmens higieną. 

8. Užkrečiamųjų ligų ir žalingų įpročių  
prevencija. 

2021 m. 02-03 mėn. VSP specialistė 2-3 renginiai apie asmens higienos svarbą  
saugantis nuo užkrečiamų ligų ir apie žalingų  
įpročių neigiamą įtaką vaikų sveikatai. 

9.  Dalyvavimas visuomeninės organizacijos  
,,Gelbėkit vaikus“ organizuojamame  
Solidarumo bėgime. 

2020 m. 09 mėn OK grupė, klasių  
mokytojos 

Stiprės mokinių fizinis aktyvumas, ištvermė. 
Gerės mokinių bendravimas, patirs teigiamas  
emocijas. Buvimas lauke grūdins organizmą. 

10.  „Olimpinės kartos“ organizuojami renginiai:  
 Ketvirtokų krepšinio turnyras 3x3; 
 Šokdynės turnyras;  
 Šaškių diena;  
 Kvadrato turnyras tarp 2-4 klasių; 
 Estafečių  ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

 tarpklasinės varžybos;  
 Tarpklasinis futbolo turnyras,  

dalyvavimas futbolo turnyre ,,Pradinukų  
lyga“;  

 Lengvosios atletikos varžybos 
( rajoninės, zoninės ). 

 
2020 m. 10 mėn.  
2020 m. 11 mėn. 
2020 m. 12 mėn. 
2021 m. 01 mėn.  
2021 m. 02 mėn.  
 
 
2021 m. 04 mėn.  
 
 
2021 m. 05 mėn.  

OK grupė, klasių  
mokytojos 

Bent po 1 renginį per mėn., dalyvaus visų 
klasių mokiniai, vyks pokalbiai apie sportą kaip 
sveikos gyvensenos sudėtinę dalį; mokysis 
pažinti įvairias emocijas ir jas tinkamai reikšti 
varžybų metu, gerės komandinio žaidimo 
įgūdžiai. Gerės fizinis aktyvumas, stiprės 
atskirų sporto šakų gebėjimai.  

11.  Dalyvavimas Lietuvos mokyklų žaidynėse.   2020-2021 m. m.  OK grupė Išlikti aktyviausių mokyklų pradinių klasių 
vaikų  amžiaus grupės penketuke.  

 
 



4.3.     Kita mokyklos bendruomenės veikla. 
4.3.1.  Mokytojų tarybos posėdžiai 

 
1 2 3 4 5 

1.  Mokyklos metinio veiklos plano 2020-2021 
m. m. ir Ugdymo plano 2019-2021 m. 
pakeitimų svarstymas. Susitarimai dėl 
ugdymo proceso tvarkos pandemijos metu ir  
mokytojų etatų 2020-2021 m. m.   

2020-08-29 Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui 

Susitarta dėl tikslų, uždavinių ir veiklų, valandų 
neformaliajam švietimui, prevencinių programų 
vykdymui, pritarta plano projektui, UP 
pakeitimams. Priimti sprendimai dėl mokinių 
atlikusių papildomus darbus (ne) kėlimo į 
aukštesnes klases.  

2. 2020-2021 m. m. I pusmečio ugdymo(si) 
rezultatų analizė; pamokos refleksija ir 
namų užduočių atlikimo įtaka ugdant 
savivaldaus mokymosi įgūdžius.  

2021 m. 01 mėn.  Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui 

Trumpa rezultatų analizė, stebėtų pamokų, 
surinktų duomenų apklausų metu apibendrinimo 
pristatymas 1-2 susitarimai  savivaldžio mokinio 
įgūdžių formavimui.  

3. 2020-2021 m. m. II pusmečio ugdymo(si) 
rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnes 
klases, mokyklos baigimas. Priimtų 
susitarimų vykdymas. 

2021 m. 06 mėn.  Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui  

Trumpa rezultatų analizė, sprendimai dėl kėlimo, 
papildomų darbų skyrimo, palikimo kartoti kurą, 
padėkų, 4 klasės mokinių mokyklos baigimo. 
Priimtų susitarimų vykdymas stebėtose pamokose. 

4.  2019-2020 m. m. mokyklos veiklos analizė, 
tikslai, prioritetai, susitarimai  dėl 2020-
2021 m. m. mokyklos veiklos.  
 

2021 m. 06 mėn. Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui 

Susitarta dėl mokyklos veiklos plano 2020-2021 
m. m. prioritetų ir tikslų, sudaryta plano rengimo 
grupė, plano projekto parengimas iki atostogų 
pradžios.   

 
 

4.3.2. Valstybės švenčių minėjimas ir mokyklos tradicijos.  
 

1. 2 3 4 5 

1.  Mokyklos tradicijos:  
 Mokslo ir žinių diena, 
 Mokytojo diena, 
 Būsimų pirmokų sutiktuvės.  

 
2020 m. 09 mėn.  
2020 m. 06 mėn.  
 
2020 m. 06 mėn. 

 
Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui, mokytojai  
 

 
Mokyklos kultūros puoselėjimas organizuojant 
renginius svarbius mokyklos bendruomenei, 
pristatant mokinių pasiekimus visuomenei 
mokyklos internetinėje svetainėje,  Facebook‘o 
puslapyje. 

2. Lietuvos respublikos valstybinės šventės: 
 Sausio 13- oji – Laisvės gynėjų diena, 

 
2021 m. 01 mėn. 

 
3 klasių mokytojos 

Patriotiškumo, pilietiškumo ir lietuvio identiteto 
ugdymas, savo šalies svarbiausių valstybingumo 



 Lietuvybės mėnuo (Vasario 16 – Kovo 
11)  

2021 m. 02-03 
mėn.  

Pavaduotoja 
ugdymui ir 
mokytojų grupė  

įvykių suvokimo formavimas. Renginiai klasėse. 

3.  Etninės kultūros puoselėjimas švenčiant 
lietuvių tradicines šventes (Adventas, 
Kalėdos, Velykos, kt. pasirinktinai).  

  

 
2020-2021 m. m.  
  

 
Klasių mokytojos  

Supažindinimas su etnine kultūra, tradicijomis, 
dėmesys puoselėtoms vertybėmis, sąsajos su 
šiandiena.  Renginiai planuojami klasėse. 

4.  Kiti renginiai:  
Pradinių klasių mokinių gamtamokslinė 
konferencija.  

 
2021 m. 04 mėn.  

 
Pavaduotoja 
ugdymui ir 
mokytojų grupė  
 

Mokinių savarankiškai atliktų gamtos stebėjimų, 
bandymų ar kitų darbų pristatymas klasėse, 25-30 
mokinių pranešimų iš visų klasių mokiniai gali 
dalyvauti kaip klausytojai ir stebėtojai.  

 
4.3.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas.   

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi 
 

Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1. Mokyklos pažangos 2020 m. 
vertinimas 

2020 m. 12 mėn.  Direktorė Atliktos tėvų ir mokytojų apklausos, užpildyta ir 
pateikta anketa. 

2. Susitarta su Mokyklos taryba dėl 
tobulinamos ir vertinamo mokyklos 
veiklos srities 

2020 m. 11 mėn. Direktorė Mokyklos tarybos pritarimas vertinamai sričiai 
(rodikliams). 

3. Mokyklos veiklos kokybės 
vertinimas pagal VKĮG planą. 

2021 m. 01-05 
mėn. 

VKĮG pirmininkė VKĮG parengtas planas, atliktas vertinimas parengta 
ataskaita mokyklos bendruomenei. 

 
 

____________________________________ 


