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1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
  

2022-2023 mokslo metų veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 1 d. direktorės įsakymu Nr. V -112.  
Šiame plane:  

 2021-2022 m. m. veiklos plano vykdymo ir esamos situacijos analizė 
 Mokyklos veiklos prioritetai 
 Priemonių planas mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 
 Mokytojų tarybos posėdžiai  

 
2. 2021-2022 M. M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS IR ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ:   

2021-2022 m .m. veiklos prioritetai:  
 Optimalios mokymosi sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui. 
 Saugi ir sveikatingumą puoselėjanti mokykla. 
 Pažangos siekiantis, mokymąsi planuojantis mokinys.  

       Jais remiantis kėlėme tikslus:  
1. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių bendradarbiavimui ir mokymuisi, siekiant mokytojų kompetencijų gerinimo bei mokinių daromos 
pažangos.  
2. Kurti saugią ir mokymuisi palankią mokyklos aplinką, ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą.  
 

Tikslas Uždavinio įgyvendinimo priemonės Rezultatas  Pastabos apie 
 įvykdymą 

1. Sudaryti 
sąlygas 
bendruomenės 
narių 
bendradarbiavimui 
ir mokymuisi, 
siekiant mokytojų 
kompetencijų 
gerinimo bei 
mokinių daromos 
pažangos.  

Organizuoti ir koordinuoti susitarimų bei programų  
įgyvendinimą: 
Parengta ir pristatyta mokytojų tarybai: Vaiko gerovės  
komisijos veiklos programos 2021-2022 m. m.; Mokinių,  
turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo organizavimo,  
individualaus ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas;  
Pagalbos specialistų skyrimo mokiniams, turintiems  
specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas; 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 
Diagnostinių testų 1-4 klasėse organizavimas, atlikimas,  
paralelinių klasių mokytojų aptarimas.  Organizuoti 4 klasių  
mokinių dalyvavimą standartizuotų testų patikroje. 
Metodinės veiklos prioritetai ir tikslai, veiklos plano  
parengimas, pasiskirstymas pareigomis. Kitų darbo  

 
 
Bendrais susitarimais 
 grįstos tvarkos.  
 
 
 
 
 
 
Vienodais kriterijais grįstas,  
mokymąsi skatinantis  
vertinimas. Planuojama 
 individuali pažanga.   
Pasidalinta atsakomybė, ir  

Įvykdyta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



grupių ir pagalbos specialistų veiklų planavimas, veiklų  
koregavimas keičiantis situacijai ir atsiskaitymas  
mokytojų tarybai. 
Ugdyti savivaldžiai besimokantį mokinį. 
Mokinių pasiekimų aplankai papildyti „Vaiko augimo  
Užrašais“. „VAU“ – susitarimai, išbandymas,  
galutinio varianto parengimas, praktinis pritaikymas  
ugdomojoje veikloje, pasiūlymai, kaip reikėtų tobulinti. 
Skirti laiką (klasės valanda) mokinių pasiekimų  
stebėjimui, fiksavimui ir planavimui. 
I klasių mokinių skaitymo gebėjimų rezultatų analizė. Mokslo  
metų pradžioje ir pabaigoje atlikti mokinių pasiekimų  
diagnostiniai testai, jų lyginamoji analizė. 
Pedagoginė pagalba užtikrinant individualius ugdymosi 
 poreikius. 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  
pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašų 
aprobavimas, grupių sudarymas 2021-2022 m. m., 
tvarkaraščių derinimas su klasių mokytojomis,  
individualių ugdymo planų sudarymas. Alternatyviųjų  
ugdymo būdų numatymas, metodų parinkimas.  
Daromos individualios pažangos aptarimas pagal  
sutartus kriterijus, plano koregavimas; pasiekimų I-II  
pusmečiams planavimas ir daromos pažangos analizė. 
Pirminiai ir pakartotini įvertinimai, pradinio vertinimo išvadų  
aptarimas, specialaus ugdymo skyrimas. 
Mokytojų pagalba ruošiant namų darbų užduotis ir  
šalinant mokymosi spragas, sunkumus VDM. 
Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų,  
ugdymo organizavimas. 
Pritaikytų, individualių programų poveikio  mokinių  
pasiekimams analizė: ką dariau?, kas pasiekta?  
Pusmečių rezultatų aptarimas. 
Individualių konsultacijų mokymosi sunkumus patiriantiems  
Vaikams organizavimas.  
Mokytis kartu su kolegomis ir bendradarbiauti, siekiant  

pasiskirstymas, susitarimų  
laikymasis ir atsiskaitymas  
už indėlį į mokyklos veiklos  
pažangą.  
 
Fiksuojama mokinių pažanga,
lyginami individualūs  
pasiekimai, analizuojami su  
tėvais individualiuose  
pokalbiuose, kartu su 
mokiniu planuojama jo  
pažanga. Patobulinti pagal 
mokytojų pastebėjimus.  
 
 
 
 
Visi pagalbos specialistai 
aptaria mokinių, lankančių 
pratybas, pasiekimus, 
įvardija sėkmes ir 
nesėkmes, jų priežastis. 
Remiantis analize koreguoja 
mokymą, numato veiklas 
ateičiai. 
 
 
Skirtos bendruomenei 
valandos, ypač skaitymo 
įgūdžiams gerinti. 
Darbas VDM grupėse 
(mokymosi valanda 14.00-
15.00) ir konsultacijos 
klasėse.   
 
 

 
 
 
 

Įvykdyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta iš dalies 



mokinių pažangos.  
,,Kolega - kolegai“. Laisvanoriškas atvirų pamokų vedimas,  
aptarimas, dalijimasis sėkmėmis ir pasiekimais.  
 
Pasiruošimas ir dalyvavimas sąšaukoje „Nuo teorijos iki  
praktikos. Ugdome savivaldų mokinį“. 1 mokytoja pristatė  
savo patirtį dirbant su silpnaregiu mokiniu LAS ugdymo centre.
Dalijimasis patirtimi ir žiniomis, įgytomis seminaruose,  
mokymuose, dalyvaujant programose ar projektuose ir  
išbandytose su mokiniais.  
Dalyvavimas pasirengimo dirbti pagal  atnaujintas bendrąsias  
ugdymo programas renginiuose, organizuotuose ŠPT ir  
konsultacijose mokykloje. 
Susitarti dėl stebimo rodiklio, jį analizuoti 1 k./sav. ASAICHI  
susirinkimų metu. 
 
Bendradarbiavimas su l./d. ,,Saulutė“ ir ,,Vyturėlis“  
pedagogais ir tėvais.  
Bendradarbiavimas  su Molėtų progimnazijos mokytojais ir  
penktų klasių auklėtojais: 4 klasių tėvų susirinkimas kartu su  
progimnazijos vadovais ir specialistais. Ketvirtokų  
supažindinimas su būsima mokykla, mokytojais, ugdymo  
aplinkomis ir veiklomis. 
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: PGT, VMI,  
policija, LRT ir kt.  
Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojai) vaikų  
ugdymo, individualios pažangos ir kitais mokyklos veiklos  
klausimais. 
Informacinis susirinkimas pirmų klasių tėvams apie veiklą  
mokykloje, reikalingus dokumentus, priemones, susitikimas su  
klasių mokytojomis, pagalbos specialistais. 
Rugsėjo 1-osios informacinis susirinkimas mokinių tėvams. 
Ketvirtų klasių specialiųjų poreikių turinčių mokinių  
pasiruošimas mokytis 5 klasėje ir tėvų požiūris į programų 
tęstinumą. Klasių tėvų susirinkimai, tėvų dalyvavimas  
klasės/mokyklos veiklose.  

 
 
 
 
Pristatyti 2 pranešimai. 
Vyko 5 mokytojų 
pasidalijimas informacija, 
praktine patirtimi.  
2 mokymai apie 
kompetencijas, vyko 2 
konsultacijos mokykloje. 
 
Namų darbai, jų atlikimas 
VDM ir savarankiškai SUP 
mokinių atliekamos 
užduotys. 
 
 
Pavaduotojų ugdymui 
pasidalinimas informacija, 
pavaduotojos pokalbis su 4 
klasių mokytojomis 
 
 
Atskiros klasės pasirinktinai 
 
Vienoda, aiški informacija 
tėvams, susitarta  
dėl bendravimo būdų. 
Supažindinti tėvai su 
mokyklos veikla  
2021-2022 m. m.  
tėvų švietimas bendri  
renginiai klasėse,  
 
 

 
Nevyko, todėl 
pamokas stebėjo 
vadovai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siekti aukštesnės 
SUP mokinių 
pažangos 
 
Nevyko 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individualūs pokalbiai apie vaikų pažangą pasibaigus I 
pusmečiui ir pagal poreikį. 
Pozityvios tėvystės mokymai pradinių klasių mokinių tėvų  
grupei, ŠPT specialistai.   
Dalyvauti projektinėse veiklose, programose, olimpiadose, 
konkursuose, kitose kūrybinėse veiklose padedant ugdyti  
mokinių gebėjimus.  
Informatika pradiniame ugdyme. Programavimo savaitė.   
Dalyvavimas dalykiniuose konkursuose  
Olimpis, Kings, Kengūra ir kt.  
Matematikos ir raštingumo konkursai mokykloje, rajone,  
respublikoje.   
Kūrybiniai konkursai, meninės veiklos su kitomis mokyklomis. 
 
 
 
 
Bendradarbiaujant su mokyklos mokytojais didinti dėmesį  
skaitymui.   
Netradicinė pamoka bibliotekoje: Pirmokų  priėmimas į  
skaitytojus. 
Dalyvavimas nacionalinėje „Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje“. 
Akcijos „Knygų Kalėdos“ organizavimas. 
Kūrybinis projektas ant sienos „Kalėdos“ 
organizavimas. 
Skaitymo maratono tarp klasių organizavimas. 
Tarptautinė vaikų knygos diena. Mėgstamiausių personažų  
paradas.  
Tylusis skaitymas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai  
paminėti. 
Vadovėlių atnaujinimas.  
Tobulinti mokytojų kompetencijas, ruošiantis darbui 
pagal atnaujintą ugdymo turinį. 
Dalyvauti mokytojų skaitmeninio raštingumo mokymuose: 
 ilgalaikėje Vedlių programoje; 
 projekte „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  

12-18 tėvų grupė.   
 
 
 
 
 
 
Dalyvavo 9 klasės 
1 val./sav. informatikai ir  
informatinio mąstymo 
ugdymui 4 klasėse 
 robotikos būrelio veiklos. 
30-50% mokinių savo jėgas 
išbandė dalykinėse 
olimpiadose, konkursuose, 
padeda atsiskleisti mokinių 
polinkiams, gebėjimams, 
pomėgiams.  
 
 
Dalyvauja kiekviena klasė ir 
VDM grupė bent 1-2 
renginiuose.  
Mokinių darbai puošia 
mokyklą, biblioteką.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Įvykdyta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta 
Planuoti daugiau 
renginių su 
partneriais iš 
viešosios 
bibliotekos.   
 
 
 
 
 
 
Tęsiama 2022-
2023 m. m.   
 
 
 



skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“.  
Praktinis užsiėmimas su pasirinktu LEGO robotikos rinkiniu. 
Naudotis Microsoft Office 365 platformos programomis  
nuotoliniam darbui.  
Informatikos pradiniame ugdyme mokymai pradinių klasių  
mokytojams. 
Dalyvauti UTA renginiuose, Molėtų ŠPT renginiuose  
ruošiantis UTA įgyvendinimui mokykloje, susipažinti su  
dokumentais. 

Dalyvauja 10-14 mokytojų.  
 
Dalyvavo 6 mokytojai  
 
Dalyvavo visi 
 
Pagal poreikį  
 
 
Pradėtos konsultacijos, 
susipažinta su 
kompetencijomis. 

 
 
 
 
 
 

2. Kurti saugią  
ir palankią vaiko 
mokymuisi aplinką, ugdyti
sveikos gyvensenos 
kultūrą. 

Saugios ir palankios mokymuisi aplinkos kūrimas  
mokykloje, prevencinių veiklų vykdymas.  
Darbo ir mokymosi saugumo užtikrinimas, reaguojant į  
besikeičiančią Covid 19 pandemijos situaciją.  
Mokinių adaptacijos problemų sprendimas, socialinės  
pedagoginės pagalbos planavimas, organizavimas ir refleksija. 
 
Prevencinė „Antro žingsnio pamoka“ kiekvienoje klasėje.  
Socialinių  ir bendravimo įgūdžių ugdymas grupėse specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems klasių mokiniams individualiai ir grupelėse. 
 
Vaikų vasaros poilsio organizavimas:  
Projekto parengimas savivaldybės 2022 metų konkursui; 
Vaikų vasaros poilsio ir socializacijos stovyklos „Vasara  
šypsos vaikams 2022“ organizavimas ir veikla. 
VDM grupių veiklos organizavimas 
 
Dalyvavimas akcijoje „Prisijunkime prie sąmoningumo  
didinimo mėnesio BE patyčių“. 
Vyko konsultacijos su mokykloje dirbančia psichologe.  
Pagalba šeimoms padedant kurti saugią aplinką vaikui.  
Mokinių važiavimo į mokyklą ir namus organizavimas. 
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas. 
Darbas su įvairios pagalbos reikalingais šeimų vaikiais ir jų  

 
 
Veiksmingas testavimas 
mokinių ir darbuotojų.  
Atliktas tyrimas pirmose 
klasėse, trūko analizės ir 
pakartojimo pavasarį.  
 
Vyko pagal tvarkaraščius 
 
 
 
Labai paklausu, nesutelpa 
norintys, dalyvavo 78 vaikai 
 
5 grupės, trūko veiklų 
įvairovės.   
 
Dalyvavo visos klasės, 
darbai koridoriuose.  
 
Organizuota visiems pagal 
poreikį ir pateiktus 
dokumentus.  

Įvykdyta 
 
 
 
Iš dalies įvykdyta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta  
 
 
 



tėvais. 
Labdaros akcija „Pripildyk mokinio kuprine gerumu“  
nepasiturinčių šeimų vaikams. 
Saugaus elgesio gatvėse, keliuose  įgūdžių ugdymas.  
Saugaus eismo interaktyvios  pamokėlės  
gatvėje 1 klasių mokiniams. 
 
Diena mokykloje su atšvaitu „Būk matomas  
ir saugus“ (1-4 klasės). Interaktyvios pamokėlės 2-4 klasių  
mokiniams “Augu sveikas ir saugus“.  
Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, vykdant  
 „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ ir „Olimpinės kartos“ 
 programas.  
Ilgosios pertraukos su žaidimų ir laisvalaikio mokyklos kieme 
organizavimas.  Aktyvaus poilsio valanda lauke VDM  
grupių vaikams. 
Akcija „Pirmoko kuprinė. Ar ne per sunki?“.  
,,Mintys apie maitinimąsi mokykloje“ tėvams. „Aš gyvenu  
sveikai. Mano pusryčių dėžutė“; 
Asmens higienos įgūdžiai, jų svarba sveikatai informacija  
vaikams, tėvams pokalbiai klasėse ir užsiėmimai VDM  
grupėse pagal amžių, viktorinos, konkursai.  
 
Dalyvavimas visuomeninės organizacijos  
,,Gelbėkit vaikus“ organizuojamame Solidarumo bėgime. 
Lengvosios atletikos rudens ir pavasarinio krosų ir lengvosios  
atletikos pradinių klasių trikovės varžybos (rajoninės, zoninės ).
Bendradarbiavimas su Anykščių „Bangenio“ baseinu, vyko  
plaukimo pamokos po 18 dalyvaujančiam vaikui. 
Mokykloje vyko turnyrai ir sporto dienos mokykloje: Lapkritis –
„Olimpinis mėnuo“, krepšinio 3x3 turnyras su sporto centro  
Treneriais. Taip pat vaikai dalyvavo sporto centro inicijuotoje  
akcijoje „Įveik savo laisvės ratus“ aukos rinktos Ukrainai  
paremti.  
Estafečių  ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ tarpklasinės varžybos.  
Visi mokiniai atliko fizinio pajėgumo testus 

 
 
Paremti 3 šeimų mokiniai 
 
Dalyvavo visos pirmos 
klasės kartu su pareigūnais 
gatvėje.  
 
Vaikų piešiniai, pokalbiai ir 
praktiniai užsiėmimai su 
pareigūnais gelbėtojais.  
 
 
Kasdien pertraukų metu ir 
VDM vaikams. 
 
Kuprinių svėrimas, 
apklausa, patarimai tėvams 
ir vaikams 
Renginiai vyko pagal atskirą 
VSPS planą. Dalintasi 
respublikoje patirtimi, 3 
pristatymai. 
 
Dalyvavo visos klasės.  
 
Mokyklos komanda 
 
Dalyvavo 4 grupės: 70 mok.  
 
 
Dalyvavo 1-4 klasės 
 
 
3-4 klasių komandos 
1-4 klasės 

 
 
 
Įvykdyta 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sporto diena mokykloje. Pirmokai ir šešiamečiai iš 
abiejų darželių. 

3. Kita mokyklos  
bendruomenės  
veikla. 
 

Mokytojų tarybos posėdžiai 
Mokyklos metinio veiklos plano 2021-2022 m. m. ir  
Ugdymo plano 2021-2023 m. pakeitimų svarstymas.  
Susitarimai dėl ugdymo proceso tvarkos pandemijos metu ir  
mokytojų etatų 2021-2022 m. m.   
2021-2022 m. m. I pusmečio ugdymo(si) rezultatų analizė.  
Pamokos refleksija ir namų užduočių atlikimo įtaka ugdant  
savivaldaus mokymosi įgūdžius. 
2020-2021 m. m. II pusmečio ugdymo(si) rezultatų analizė,  
kėlimas į aukštesnes klases, mokyklos baigimas. Priimtų  
susitarimų vykdymas. 
2021-2022 m. m. mokyklos veiklos analizė, tikslai, prioritetai, 
susitarimai  dėl 2022-2023 m. m. mokyklos veiklos. Mokytojų  
tarybos ataskaitos mokyklos bendruomenei parengimas.  
Valstybės švenčių minėjimas ir mokyklos tradicijos,  
mokinių pilietiškumo ugdymas.  
Mokyklos tradicijos:  
Mokslo ir žinių diena, 
Mokytojo diena, 
Paskutinis skambutis 
 
Lietuvos respublikos valstybinės šventės: 
Sausio 13- oji – Laisvės gynėjų diena, 
Lietuvybės mėnuo (Vasario 16 – Kovo 11)  
Etninės kultūros puoselėjimas švenčiant lietuvių tradicines  
šventes (Adventas, Kalėdos, Velykos, kt. pasirinktinai).  
  
Kiti renginiai:  
Pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija; 
Akcija „Mokinių pareigų vykdymas ir susitarimų laikymasis  
mokykloje“; Pilietinė iniciatyva „Kartu paminėkime  
Tolerancijos dieną“; Draugo diena mokykloje;   
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. 
Mokyklos strateginio plano 2019-2021 m.  įgyvendinimo  

 
 
Pasikeitė tarybos sudėtis ir  
vadovavimas. Vyko keturi  
posėdžiai. Sprendimai  
viešinti mokytojų kambaryje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvyko, nors spalio mėnesį  
trukdė COVID-19 protrūkis.   
 
 
 
 
Lietuvybės mėnesio 
renginiuose dalyvavo visos 
klasės. 
 
 
 
Mokslinė konferencija ir 
bandymų diena,  
Dalyvavo visos klasės 
 
 
 

Įvykdyta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvykdyta iš dalies.  



vertinimas. Sudaryta SSGG. 
Susitarta su Mokyklos taryba dėl tobulinamos ir vertinamos 
mokyklos veiklos srities: savivaldumo ugdymas.   

 
Platusis auditas nukeltas į 
2022 m. rudenį. 

 
 

3. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI   
 

2022-2023 m. m.  aktualu veiklą organizuoti taip, kad būtų tinkamai pasiruošta įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį 1 ir 3 klasėse nuo 
2023 m. rugsėjo 1 dienos, taip pat toliau tobulinti savivaldumo mokantis ir planuojant savo pažangą įgūdžius, ypatingai sustiprinti 
mokytojų bendradarbiavimą siekiant mokinių pažangos. 
 Kita labai svarbi sritis – ruoštis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. Be to, daugiau dėmesio skirti pamokų lankymui ir nelankymo 
priežasčių analizei.  
 

4. MOKYKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS. 
 

4.1. Savivaldumo mokantis ugdymas, mokinių pažangos planavimas ir siekimas bendradarbiaujant.  
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. Diagnostiniai testai mokslo metų 

pradžioje ir pabaigoje. Jų rezultatų 
analizė. 

2022 m. 09-10 
mėn. 
2023 m. 05 mėn.  

Pavaduotoja ugdymui, 
klasių mokytojai 

Mokinių pažangos planavimas, remiantis 
duomenimis, tikėtina, kad mokiniai darys 
pažangą pagal savo gebėjimus.  

2. „Mokinio augimo užrašai“, pažangos 
pasimatavimas, įsivertinimas. 

1 k./mėn.  Klasių mokytojos. Stiprės mokymosi mokytis ir planuoti savo 
pažangą kompetencija, mokiniai mokysis 
įsivertinti savo pažangą.  

3. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, 
matematiško komunikavimo ir 
problemų sprendimo ugdymas 
sprendžiant tekstinius uždavinius 
matematikos pamokose. 

2023 m. 03 mėn.  Mokytojų taryba  Gerės mokinių problemų sprendimo gebėjimai ir 
matematikos rezultatai, kriterijus NMPP 4klsės 
matematikos testo rezultatai.   

4. Klasės ir dalyko mokytojų parengtų 
pritaikytų, individualizuotų dalyko 
ugdymo programų SUP mokiniams 
parengimas. 

2022 m. 09, 11 
mėn. 
2023 m. 01, 03, 06 
mėn. 

VGK, klasių 
mokytojai 

Klasės, dalyko mokytojai kartu su pagalbos 
specialistais aptaria kiekvieno klasės mokinio, 
turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, galias ir 
sunkumus, sutaria, kokius įgūdžius būtina 



formuoti pirmiausia, kokias mokymosi spragas 
šalinti. Aptaria alternatyviuosius ugdymo būdus, 
metodus.  
Daromos individualios pažangos aptarimas pagal 
sutartus kriterijus, plano koregavimas pagal 
poreikį ir/ar naujų ugdymosi tikslų kėlimas.  

5.  Mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, pažangos 
stebėsena.  

2022-2023 m. m.  
1 k./ 2 sav. 

VGK Taikant ASAICHI metodą, identifikuojamos SUP 
poreikius turinčių mokinių ugdymo pasiekimus 
stabdančios kliūtys, ieškoma geriausi problemų 
sprendimo būdai, aptariama spec. pagalba, 
metodai, veiklos būdai, priemonės, padedančios 
gerinti mokymosi pasiekimus, motyvaciją. 

6. Mokinių, turinčių matematikos 
mokymosi spragų. daromos pažangos 
stebėsena. 

2022-2023 m. m.  
1 k./ 2 sav. 

Pavaduotoja ugdymui, 
klasių mokytojai 

Taikant ASAICHI metodą, identifikuojamos 
mokinių matematikos mokymosi spragos, 
sudaromos sąlygos jas pašalinti ir daryti 
mokymosi pažangą pagal gebėjimus.  

7. Mokinių gebėjimas atlikti užduotis ir 
atsakomybės jas atliekant stebėjimas 
atskirų dalykų pamokose. 

2022-2023 m. m.  
1 k./ 2 sav. 

Pavaduotoja ugdymui, 
dalykų mokytojai 

Taikant ASAICHI metodą, identifikuojamos 
problemos, sudarytas algoritmas joms spręsti. 

8. Mokinių savarankiško mokymosi 
stebėsena VDM grupėse 

2022-2023 m. m.  
1 k./ sav. 

VDM grupių 
auklėtojos 

Taikant ASAICHI metodą. Gerės mokinių 
skaitymo įgūdžiai, mokiniai mokysis 
atsakomybės už savo užduočių atlikimą, gaus 
pagalbą susidūrę su sunkumais.  

9. I klasių mokinių skaitymo gebėjimų 
nustatymas ir gautų rezultatų analizė. 

2022-2023 m. m. 
 

Mokytojų taryba Paaiškės problemos, nustatysime priežastis ir 
teiksime pagalbą spragoms pašalinti. 

10.  2022-2023 m. m. I pusmečio 
ugdymo(si) rezultatų analizė. I klasių 
mokinių skaitymo problemos, jų 
priežastys ir susitarimai dėl sprendimų. 
 

2023 m. 02  mėn.  Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

Trumpa rezultatų analizė, probleminių sričių 
siekiant mokymosi pažangos įvardinimas ir 
priimti susitarimai. Susitarimai dėl priemonių, 
reikalingų I klasių mokinių skaitymo spragoms 
šalinti ir pažangai gerinti.  

11.  Mokinių mokymosi krūvio 
reguliavimo tyrimas. 

2023 m. 02-03 
mėn. 

VGK pirmininkė Praeitų mokslo metų atliktas tyrimas parodė (tėvų 
nuomonė), kad, skiriant namų darbus, reikalinga 
atsižvelgti į klasės mokymosi lygį, diferencijuoti 
juos  pagal mokinių gebėjimus; namų darbų 
skyrimą derinti su kitais toje klasėje dirbančiais 
mokytojais; laikytis susitarimų, kad namų darbų 



trukmė 1-2 klasių mokiniams neviršytų 0,5 val., o 
3-4 klasių mokiniams - 1 val. kasdien;  laikytis 
susitarimo, kad namų darbai savaitgaliui 
neskiriami. 
Visi klasių ir dalykų mokytojai laikosi susitarimų 
dėl mokinių mokymosi krūvių reguliavimo 
priemonių. 

 
  

 
4.1.2. Bendradarbiavimas siekiant mokinių pažangos, ugdymo tęstinumo užtikrinimo.   

 
 
Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Metodinės veiklos planavimas. 

Pasiskirstymas pareigomis.  
2022 m. 08 mėn.  Metodinės tarybos 

pirmininkė 
Suplanuoti renginiai, susitarta dėl 
atsakomybių už jų vykdymą.  

2.  „Vaiko augimo užrašai“. Praktinis 
pritaikymas ugdomojoje veikloje. 

2022-2023 m. m. Metodinė taryba Atsižvelgus į mokytojų siūlymus pritaikyti 
užrašai kiekvienai klasei, taikymo patirtys 
po I-ojo ir II-ojo pusmečio, mokinių 
savivaldumo tyrimas. 

3. Gerosios patirties sklaida: mokymų, 
seminarų medžiagos pristatymai, refleksijos 
po mokymų ir pritaikymo darbe. 

2022-2023 m. m. 
Paskutinis 
mėnesio 
trečiadienis. 

Metodinė taryba Mokytojai taikys ir dalinsis patirtimi, 
analizuos (ne)sėkmingus atvejus, ieškos 
bendrų sprendimų.  

4. ,,Kolega - kolegai“.  Pagalba siekiant vaikų 
pažangos. 

2022-2023 m. m. Metodinė taryba Mokytojai laisvanoriškai susitars, ves arba 
dalyvaus atvirose kolegos pamokose, aptars, 
dalinsis sėkmėmis ir pasiekimais. 

5. Mokykloje turimų mokymo priemonių 
naudojimas. Vadovėlių poreikis. 

2023 m. 04 mėn.  Metodinė taryba, 
bibliotekininkė 

Mokytojai aptars, kokios mokykloje turimos 
priemonės naudojamos intensyviai, kokios 
neturi paklausos arba nepasiteisino. 
Numatys perspektyvas- koks vadovėlių 
poreikis yra kitiems mokslo metams. 

6. Bendradarbiavimas su l./d. ,,Saulutė“ ir 
,,Vyturėlis“ pedagogais:  

2023 m. 01 mėn.  Pavaduotoja ugdymui,  
Metodinė taryba 

Priešmokyklinio ir I klasės ugdymo(si) 
programų ir ugdymo metodų analizavimas, 



 diskusijos apie pasirengimą mokyklai;  
  dažniausiai iškylančios problemos 

pirmoje klasėje, adaptacija mokykloje. 
 

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. 

7. Bendradarbiavimas  su Molėtų 
progimnazijos mokytojais: 
 Diskusijos apie penktokų adaptaciją, 
dažniausiai iškylančias problemas; 
 4 klasių NMPP rezultatų apibendrintas 
aptarimas; 
 4 klasių tėvų susirinkimas kartu su 
progimnazijos vadovais ir specialistais.  
 Ketvirtokų supažindinimas su būsima 
mokykla, mokytojais, ugdymo aplinkomis 
ir veiklomis. 

 
 
 
2023 m. 03 mėn. 

 
Pavaduotoja ugdymui,  
mokiusios mokytojos  
 
 
 
 
 
Direktorė 
 

Informacija, padėsianti pasirengti 
mokymuisi progimnazijoje, sėkmingesnei 
adaptacijai ir pažangos tęstinumui; I 
pusmečio penktokų pasiekimų refleksija.  
 
4 klasių mokinių tėvelių pažintis su 
progimnazijos administracija, vykdomomis 
veiklomis, adaptacijos ypatumais. 
Visi 4 klasių mokiniai susipažins su 
progimnazija, būsimais klasių auklėtojais, 
veikla. 

8. Ketvirtų klasių specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių pasiruošimas mokytis 5 klasėje ir 
tėvų požiūris į programų tęstinumą ir 
reikalingų dokumentų parengimas. 

2023 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 ir mokinių pažangą.   

 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

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

poreikių, sąrašo sudarymas, jo suderinimas su 
Molėtų r. ŠPT ir tvirtinimas. 

Iki 2022-09-01 Spec. pedagogai Bus sudarytas ir patvirtintas mokyklos mokinių, 
turinčių SUP poreikių, sąrašas. 

2. Pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 
sutrikimų, sąrašo aprobavimas 2022-2023 m. m. 

Iki 2022-09-01 Logopedė  Sudarytas ir patvirtintas pagalbos gavėjų, turinčių 
kalbos ir kalbėjimo sutrikimą,  sąrašas, 
suformuotos grupės. 

3. Spec. pedagogės, soc. pedagogės, logopedės, 
psichologės sudarytų grupių ir veiklų 

2022 m. 09 mėn.  VGK pirmininkas, 
pagalbos specialistai 

Sudaryti ir suderinti su klasių mokytojomis bei 
patvirtinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 



tvarkaraščių derinimas su klasių mokytojomis. 
Individualių ir grupinių pratybų programų 
sudarymas. 

poreikių, darbo su pagalbos specialistais 
tvarkaraščiai; darbas vyks laikantis susitarimų, 
atsižvelgiant į mokinių poreikius.  
Individualių ugdymosi tikslų kėlimas kiekvienam 
mokiniui, grupei. Sėkmės kriterijų aptarimas, 
individualios pažangos fiksavimas ir matavimas, 
metodų, priemonių parinkimas. 

4. Pritaikytų, individualių programų poveikio  
mokinių pasiekimams analizė: ką dariau?, 
kas pasiekta? Pusmečių rezultatų aptarimas. 

2022-2023 m. m.  
I ir II pusmečių 

pabaiga 

VGK, klasių 
mokytojai 

Visi mokytojai, kurie ugdo mokinius pagal 
pritaikytas, individualizuotas dalykų 
programas, pateikia išsamias programų 
poveikio vaikų pasiekimams analizes, įvardija 
sėkmes ir nesėkmes, jų priežastis; remiantis 
analize koreguoja ugdymo procesą, ieško 
efektyvesnių būdų ir metodų 

5. Individualaus ugdymo plano parengimas 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių, atvykusių mokytis į mokyklą iš 
Ukrainos, sugrįžusių iš užsienio.  

2022 m. 09 mėn. ir 
2022-2023 m. m. 
eigoje 

Pavaduotojas 
ugdymui, klasių 
mokytojai 

Visi tėvai susipažįsta su vaiko ugdymu 
mokykloje,  
gauna informaciją apie teikiamą specialistų 
pagalbą vaikui, teikiamą pagalbą, kartu su 
klasės mokytoja aptaria ir numato, kokia 
pagalba reikalinga vaikui namuose. 
Mokiniai ugdosi pagal savo gebėjimus, 
užduotis atlieka savo tempu, remdamiesi 
stipriosiomis savo pusėmis. 

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

2022-2023 m. m. 
pasibaigus I ir II 

pusmečiams 

Pagalbos specialistai, 
padėjėjos 

Visi pagalbos specialistai aptaria mokinių, 
lankančių pratybas, pasiekimus, įvardija 
sėkmes ir nesėkmes, jų priežastis. 
Remiantis analize koreguoja mokymą, 
numato veiklas ateičiai. 
Mokinių, kurie nepadarė pažangos, ugdymosi 
problemos aptariamos ir sprendžiamos 
atskirame VGK posėdyje, dalyvaujant 
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). 

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

2022-2023 m. m. 
 

VGK pirmininkė, 
pagalbos specialistai, 
klasių mokytojos 

Dauguma ugdymosi sunkumų turinčių 
mokinių mokosi pagal savo galimybes, 
diferencijuojant ir individualizuojant 
ugdymosi procesą, gauna reikalingą pagalbą.  
Daro pažangą, gerėja savarankiško darbo 



įgūdžiai. 
8.  Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos 

sutrikimų, ugdymo organizavimas. 
2022-2023 m. m. VGK, pagalbos 

specialistai, klasių 
mokytojos 

Atsižvelgiant į individualias mokinio 
galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, 
parengiamas individualus pagalbos vaikui 
planas, kuriame numatoma tolesnio 
mokymosi perspektyva, keliami konkretūs, 
pamatuojami ugdymo(si) tikslai, aptariami 
sėkmės kriterijai, socialinio elgesio 
pasiekimai, pagalbos teikimo formos ir būdai, 
elgesio prevencijos ir intervencijos būdai.  
Kas 2 mėn. (klasės mokytojo, tėvų ir 
specialistų mokinio pažangos analizė) 
aptariama vaiko daroma/nedaroma pažanga, 
pagal poreikį koreguojamas individualios 
pagalbos vaikui planas. 
Daro pažangą. Mokiniai pasiekia maždaug 
pusę (45-55%) mokytojo iškeltų tikslų, 
formuojasi/gerėja savarankiško darbo 
įgūdžiai, gerėja socialinio elgesio pasiekimai. 

10. Mokinių, atvykusių iš Ukrainos ir grįžusių 
iš užsienio ugdymo organizavimas. 

2022 m. 09 mėn. VGK, pagalbos 
specialistai 

Aptarti vaikų ugdymosi poreikiai, suplanuota 
pagalba. 

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

2023 m. 05-06 
mėn. 

4 klasių mokytojos, 
VGK, pagalbos 
specialistai 

Reikalingos specialistų pagalbos ir tinkamo 
ugdymo tęstinumo užtikrinimas. 

     
 
4.1.4. Bendradarbiaujant su mokyklos mokytojais didinti dėmesį skaitymui, ugdyti sąmoningą, mąstantį, savarankiškai gebantį pasirinkti knygą, 

skaitytoją. 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

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

priėmimas į skaitytojus. 
2022 m. 09 mėn., 
12 mėn.  

Bibliotekininkė, pirmų 
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“ „Gamta šiaurėje“-2022 

2022 m. 11 mėn.  Bibliotekininkė ir 
viešoji biblioteka, 
klasių mokytojos. 

Didžiąją skaitymų dieną rinksis išsirinktoje 
aplinkoje, skaitys nurodytas tekstų ištraukas, 
skirtas šiai savaitei paminėti. Organizuos kitas 
veiklas, darys darbelius, parodas, susijusias su 
Šiaurės šalių savaite. Dalyvaus 3-4 klasių 
mokiniai. 

3. Kalėdinės akcijos:  
 .Akcijos „Knygų Kalėdos“ 

organizavimas, 
 Kalėdinis skaitymų popietė 

„Skaitydami laukiame Kalėdų“ 

2022 m. 11-12 
mėn.  

Bibliotekininkė, 1-2 ir 
4 klasių mokytojos.  

Pasidalinta nauja ar turima perskaityta knyga,  
biblioteka pasipildys naujomis knygomis (30-
40 naujų knygų). 
Mokyklos 4 klasių savanoriai ir (ar) 
gimnazistai praves 2-3 popietes pirmų ir antrų 
klasių mokiniai. 
Mokiniai bendraus, mokysis klausytis 
skaitomo kūrinio, ugdys dėmesį, dalinsis savo 
mintimis ir jausmais. 

4.  Kūrybiniai darbai, projektines veiklos:  
 Projektas ant sienos „Aš – 

skaitytojas“ 
 

 Interaktyvūs žaidimai –viktorinos 
„Aš, skaitomos knygos ir jų 
personažų gyvenimai“. 
 
 

 Kūrybinės pamokos – akrostichų 
kūrimas.  

 
 

 Tarptautinei Vaikų knygos dienai – 
piešinių paroda bibliotekoje.  

 
 Tylusis skaitymas spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai 
paminėti.   
 

 Darbelių iš įvairių priemonių 

2022 m. 11 mėn.  
 
 
 
 
2023 m. 01 mėn.  
 
 
2023 m. 02 mėn.  
 
 
 
2023 m. 04 mėn.  
 
 
2023 m. 05 mėn.  
 
 
 
 
 

Bibliotekininkė, klasių 
mokytojos 

Iš senų žurnalų iškirptų raidžių sudėlios 
perskaitytos knygos pavadinimą ir 
apipavidalins, darbai papuoš koridoriaus sieną 
šalia bibliotekos. 
Dirbs grupėmis, bendradarbiaus, tarsis ir 
susitars dėl vieno atsakymo, prisimins 
skaitytas knygas, susidomės personažų 
išgyvenimais ir nuotykiais, gausės skaitytojų 
ir skaitomų knygų.  
3-4 klasių mokiniai  bibliotekoje susipažins, 
kaip kuriami akrostichai ir patys sukurs,  
lavins kūrybiškumą, dirbs individualiai ir 
bendradarbiaudami.  
Mokiniai prisimins skaitytas knygas, išsirinks 
labiausiai patikusį veikėją, nupieš  norima 
patinkančia forma ir pateiks  parodai 
bibliotekoje. 
Visų klasių mokiniai rinksis tyliai skaityti 
savo atsineštos knygos bet kuriame mokyklos 
kampelyje – tyla slaptos knygnešių veiklos 
simbolis. 



kūrimas. 2022 – 2023 m. m.  
nuolat 

Mokiniai iš įvairių klasių tęs pradėtą kurti 
personažų miestelį - pieš, lipdys. Darbai puoš 
biblioteką. 

 
4.1.5.  Informatinio mąstymo ugdymas integruojant skaitmeninio mokymą į pradinio ugdymo dalykus.  
   

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Dalyvavimas informatikos ir technologinės  

kūrybos mokymo(si) programoje pradinių  
klasių mokytojams „Vedliai“. Dalinimasis,  
kaip sekasi  taikyti „VEDLIŲ“ programoje   
įgytus įgūdžius. 

2022-2023 m. m.  Mokytojai  Išmoktų pamokų ir išbandytų su klasės  
mokiniais pamokų ir neformaliosios veiklos  
užsiėmimuose skaičius, patobulinti IT taikymo 
mokomuosiuose dalykuose gebėjimai.  

2. Dalyvavimas ES programavimo (Code  
week) 2022 savaitėje. 

2022 m. 10 mėn.  Metodinė taryba  Įsijungs 1-4 klasių mokiniai, išbandys  
programavimui skirtas programėles, sukurs  
darbelių. 

3. Skaitmeninių programų taikymas ir loginio  
mąstymo tekstiniai uždaviniai.  
 

2022-2023 m. m. Klasių mokytojai 1pamoka/sav. 4 klasių mokiniams, 1-3 klasių  
integruota į dalykų pamokas.  

 
4.2. Kurti saugią ir mokymuisi palankią mokyklos aplinką, pasirengti įtraukiojo ugdymo ir atnaujinto programų turinio įgyvendinimui. .  
4.2.1. Pasiruošimas įtraukiajam ugdymui mokykloje ir ugdymo įtraukiuoju būdu praktinis vykdymas.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Esamų priemonių ir žmogiškųjų resursų 

inventorizacija.  
2022 m. 09-10 
mėn.  

Direktorė, 
pavaduotoja ugdymui.  

Esamos situacijos duomenys, aiškus atspirties 
taškas, visam pedagogų kolektyvui vienoda 
informacija. 

2. Pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą 
įsivertinimas, prioritetų nustatymas, 
priemonių plano sudarymas.   

2022 m. 11-12 
mėn.  

Pagalbos specialistai, 
VGK 

Turimas aiškus poreikis, galimas tikslingas 
lėšų planavimas bazės atnaujinimui. Įvertinta 
ir surinkta informacija apie aplinkos 
pritaikymą ir struktūravimą, aprūpinimą ir 
poreikį specialiosiomis mokymo(si) ir 



techninės pagalbos priemonėmis.  
3. Ilgalaikė mokymų programa mokytojams ir 

mokytojų padėjėjams bei pagalbos 
specialistams:  

 Naudojimasis www.Pedagogas.lt ir   
www.ugdymomeistrai.lt ilgalaikėmis 
programomis, 

 VDU programa mokytojų 
padėjėjams, 

 Dalyvavimas ŠPT organizuojamoje 
metodinėje dienoje, skirtoje 
įtraukiajam ugdymui ir Kijėlių SUC 
organizuojamuose praktiniuose 
užsiėmimuose, 

 Refleksijos diena mokykloje po 
praktinių veiklų ir metodinės dienos.  

 Išvykos į mokyklas, taikančias 
įtraukųjį ugdymą.  

2022 -2023 metai 
 
 
 
2022 m.  
 
2022 m. 
 
 
2022 m. 11 mėn. 
 
 
 
 
 
 
2023 m.  

Direktorė 
bendradarbiaujant su 
ŠPT, VGK   
 
Mokytojai, pagalbos 
specialistai 
Mokytojų padėjėjai  
 
 
 Pedagogai ir padėjėjai 
 
 
 
 
 
Mokytojai, pagalbos 
specialistai, 
mokytojų padėjėjai  

Sudaryta tikslinga programa pagal poreikį, 
mokytojų ir pagalbos specialistų 
kompetencijas, sudėtingų situacijų valdymą, 
ugdymo plano pritaikymo galimybes, 
atsižvelgiant į ugdomų mokinių sutrikimus.  
 
Bent 3-4 padėjėjai išklausę ilgalaikės 
programos padėjėjams mokymus ir atlikę 
užduotis. 
 
Dalyvių skaičius, bent 60-70 % pedagogų ir 
pagalbos specialistų. 
 
Pasidalinta naudingais pastebėjimais, tuo, ką 
mokytojai taikys praktiškai. 
Dalyvių skaičius, bendravimas su turinčiais 
praktinės patirties, dalinimasis tuo, kas sekasi, 
kas sunku, taikymas savo veiklose.  

4. Pokalbiai su klasės mokiniais, kai klasėje 
yra kitoks negu dauguma vaikas.  

2022-2023 m. m. Psichologas, klasės 
mokytojas 

Tolerancijos, pagalbos kitam, mokymas(is), 
gebėjimas padėti draugui ir tai, kas negali būti 
toleruojama. „Antro žingsnio“ programos 
galimybių naudojimas.  

5. Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos 
sutrikimų, ugdymo organizavimo, 
individualaus ugdymo plano rengimo 
tvarkos aprašas. 

2022 m. 11-12 
mėn.  

VGK Parengtas mokinių, turinčių įvairiapusių 
raidos sutrikimų, ugdymo organizavimo, 
individualaus ugdymo plano rengimo tvarkos 
aprašas, kuriame aprašyti plano sudarymo 
principai, laikotarpiai, formos, planų rengimo 
tvarka, ugdymo organizavimo procesas. 

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

2022-2023 m. m. VGK, pagalbos 
specialistai, klasių 
mokytojai 

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

7.  Konsultacijos su mokykloje dirbančia 
psichologe. 

2022-2023 m. m.  Psichologė, klasių ir 
dalykų mokytojai 

Dauguma mokytojų (70%), mokinių tėvelių 
naudojasi galimybe konsultuotis su mokyklos 



pagalbos specialistais apie problemas ir gauna 
pasiūlymų, kaip tas problemas spręsti. 

8.  Pagalbos specialistų skyrimo mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
tvarkos aprašo parengimas. 

2022 m. 11-12 
mėn. 

VGK Parengtame pagalbos specialistų skyrimo 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių tvarkos apraše, kuriame numatyti 
pagalbos teikimo pirmumo kriterijai ir tvarka. 

9. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimo 
tvarkos aprašas. 

2022 m. 11-12 
mėn.  

VGK Remiantis mokyklos vertinimo tvarka, 
bendrojo ugdymo plano nuostatomis, ŠPT 
rekomendacijomis apibrėžti susitarimai dėl 
vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
pasiekimų vertinimo ugdymo procese. 

10. Krizių valdymo mokykloje komandos 
sudarymas, sudarytas krizių valdymo 
planas. Parengta informacija bendruomenei 
apie krizių valdymą mokykloje. 

2022 m. 11-12 
mėn.  

VGK  Sudaryta krizių valdymo mokykloje 
komanda, parengtas krizių valdymo planas. 

11.  Pasiruošimas ir dalyvavimas rajono 
metodinėje sąšaukoje – idėjų mugėje apie 
socialinių partnerių įtraukimo į ugdymo 
procesą patirtis. 

2023-02-15 Metodinė taryba, 
pedagogų komanda 

Bent 50-60 % dalyvauja kaip klausytojai ir 
diskusijos dalyviai, parengta 2-3 pranešimai 
apie mokykloje vykstančias bendras veiklas 
su socialiniais partneriais.  

 
4.2.2. Pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.   

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. UTA komandos sudarymas mokykloje. 2022 m. 09 mėn.  Direktorė  Įsakymu patvirtinta komanda atsakinga už 

veiklos planavimą ir koordinavimą 
mokykloje.  

2. UTA pasirengimo plano sudarymas.  2022 m. 09 mėn. 
2023 m. 01 mėn.  

Metodinė taryba  Suplanuotos priemonės, numatytas laikas jų 
įgyvendinimui ir refleksijai. Dalyvauja visi 
pedagogai.  

3. Dalyvavimas atnaujintų bendrųjų ugdymo 
programų renginiuose, organizuojamuose 
ŠPT. 

2022-2023 m. m. Metodinė taryba   

4. Senosios ir naujosios programos ugdymo 
turinio lyginimas. UTA elementų 

Kiekvieno 
mėnesio 

Metodinė taryba Mokytojai taikys ir dalinsis patirtimi 
paskutiniais  mėnesio trečiadieniais. Vyks 



išbandymas praktinėje veikloje: 
  „Matematikos, anglų kalbos, 

muzikos pamokos, grįstos 
kompetencijų ugdymu“.                  

 Kompetencijų įvairovės žemėlapis 
matematikos, anglų kalbos, muzikos 
pamokose. 
Pamokos plano (pagal UTA) 
sudarymas ir išbandymas.  

 Dalinė refleksija metodinėse 
grupelėse.  

  Refleksija po veiklų SSGG 
ruošiantis įgyvendinti UTA.  

paskutinis 
trečiadienis 

refleksijos, sudarę SSGG planuosime veiklas 
II pusmečiui pagal poreikį.   

5. Mokyklos erdvių ir mokyklos kiemo 
atnaujinimas ir pritaikymas STEAM 
veikloms ir mokinių poilsiui.  

2022-2023 m. m.  Mokyklos vadovai  Atnaujintos erdvės, praturtintos 
interaktyviomis, mokinių kūrybai, praturtinta 
laboratorija ir išmanioji klasė. Pradinėse 
klasėse įrengti išmanieji ekranai.  

6.      
 

4.3.  Saugios ir palankios mokymuisi aplinkos kūrimas mokykloje. 
4.3.1. Parengti, atnaujinti vidaus dokumentus, organizuoti mokymus darbuotojams 

 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Dokumentų atnaujinimas (tvarkų aprašai, 

kiti vidaus dokumentai) pagal pasikeitusius 
teisės aktus.   

2022-2023 m. m.. Direktorė, 
pavaduotojas ūkiui ir 
administracijai,  

Susitarimai dėl saugios darbo aplinkos 
darbuotojų bendradarbiavimui kūrimo.  

 
2. 

Darbuotojams skirti mokymai: 
 mobingo, smurto prevencijos, 
 BDAR reikalavimai aktualūs 

švietimo įstaigoms,  
 Saugumas internete 

2022 m. 10-11 
mėn.  

pavaduotojas ūkiui ir 
administracijai 
bendradarbiaujant su 
SDG 

Visi gaus bendrą vienodą informaciją, 
atmintines, atsakymus į kylančius klausimus, 
gerės tarpusavio santykiai, 
bendradarbiavimas.  

3.     
 



4.3.2. Kurti saugias mokymosi ir laisvalaikio sąlygas mokiniams. 
 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas, 

gautų rezultatų aptarimas. 
2022 m. 11 mėn. VGK, psichologė, 

pirmų klasių 
mokytojos 

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

 
2. 

Prevencinė „Antro žingsnio pamoka“ 
kiekvienoje klasėje. 

2022 -2023 m. m.  Klasių mokytojos 1 pamoka per savaitę kiekvienoje klasėje 
pagal patvirtintus tvarkaraščius.  

3. Naujai nuo rugsėjo 1 d. į mokyklą atvykusių 
mokytis mokinių adaptacijos pradinėje 
mokykloje tyrimas. 

2022 m. 10 mėn. 
 

Psichologė Savalaikis problemos įvardinimas ir pagalbos 
skyrimas. 
 

4. Mokinių lankomumo stebėjimas, pamokų 
nelankymo priežasčių analizavimas. 

2022-2023 m. m.  
 
1k./mėn. 

VGK pirmininkė Kartą per mėnesį surenkama ir analizuojama 
informacija apie mokinių lankomumą. Esant 
reikalui, bendradarbiaujama su klasės 
mokytoja, organizuojami ir vykdomi 
susitikimai ir pokalbiai su klasės mokytoju, 
pamokas praleidžiančiais mokiniais. 
Visi mokiniai lanko mokyklą.  
Visos (100%) mokinių praleistos pamokos 
yra pateisintos. 

5. 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. 

2022-2023 m. m. 
Posėdžiai pagal 
reikalą 

VGK nariai Kiekvienoje klasėje mokytojas su mokiniais 
aptaria /primena bendras mokykloje priimtas 
elgesio normas, pagal reikalingumą papildo 
konkrečiai klasei reikalingomis elgesio 
taisyklėmis, apsibrėžia leistinus ir 
draudžiamus dalykus, aptaria galimas ir 
būsimas bausmės priemones; mokytojas 
supažindina/primena klasės mokinius su 



smurto formomis, pateikia konkrečių 
pavyzdžių, kartu numato veiksmo žingsnius, 
pastebėjus smurto atvejus klasėje; visa 
mokyklos bendruomenė laikosi susitarimų. 
Beveik visiems mokiniams (95%),esant 
poreikiui, laiku suteikiama reikalinga 
pedagoginė pagalba. 

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

2022-2023 m. m. Socialinė pedagogė   Mokiniai pagilins darbo grupėje įgūdžius, 
planuos ir organizuos 5 renginius mokykloje, 
diskutuos apie teises, pareigas, kitais 
mokiniams aktualiais klausimais. 

7.  Pilietinių ir savanorystės renginių 
organizavimas: 

 Akcija „Mokinių pareigų vykdymas 
ir susitarimų laikymasis mokykloje“  

 Pilietinė iniciatyva „Kartu 
paminėkime Tolerancijos dieną“. 

 Draugo diena mokykloje.  
 Savanorystės  akcija „Gerumas 

šalia“. 
 Prisijunkime prie sąmoningumo 

didinimo mėnesio BE patyčių“. 

 
 
 
2022 m. 10 mėn.  
2022-11-16 
 
2022-11-29 
2022 m. 12 mėn. 
 
 
2023 m. 03 mėn.  

 
Socialinės pedagogės, 
mokinių aktyvas  

95 % mokinių dalyvaus mokyklos pilietinėse 
akcijose. 3-4 klasių aktyvo nariai supažindins 
1 klasių vaikus su mokinių pareigomis, 
mokyklos susitarimais.  
Mokinių aktyvas surengs kūrybinių darbų 
parodą mokykloje. 
Visų klasių mokiniai dalyvaus Draugo dienos 
akcijoje. Vaikai darys gerus darbus draugams. 
VDM 3-4 kl. grupės vaikai darys dovanėles 
vienišiems, neįgaliems seneliams.  
Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvaus 5 
mokinių aktyvo siūlomuose renginiuose. 

8. Socialinių ir bendravimo įgūdžių ugdymas 
grupėse specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems 1 klasių vaikams. 

2022-2023 m. m. Socialinės pedagogės Pagerės bendravimo įgūdžiai, emocijų ir 
elgesio valdymas, savijauta, savęs ir 
socialinės aplinkos pažinimas. 

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

2022-2023 m. m. Socialinės pedagogės Mokysis suprasti save ir kitus, spręs  
iškylančias problemas, prisiims atsakomybę 
už savo veiksmus. Pagerės vaikų elgesys ir 
drausmė, santykiai su bendraamžiais. 

10.  Mokinių adaptacijos problemų sprendimas, 
socialinės pedagoginės pagalbos 
planavimas, organizavimas ir refleksija. 

2022-2023 m. m. Socialinės pedagogės, 
psichologė 

Savalaikis problemų įvardijimas, sprendimas, 
sėkminga, beveik visų pirmų klasių mokinių, 
adaptacija. Pagerės vaikų savijauta ir 
socialinė branda. 

11. Vaikų vasaros poilsio organizavimas:  2023 m. 04-05 Socialinės pedagogės Laiku parengta, gerai suplanuota ir pagrįsta 



 Projekto parengimas savivaldybės 
2023 metų konkursui.  

 Vaikų vasaros poilsio ir 
socializacijos stovyklos „Vasara 
šypsos vaikams 2023“ 
organizavimas ir veikla. 

mėn. 
 
2023 m. 06 mėn. 

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. Pagerės visų 
stovyklą lankančių vaikų savijauta, vaikai 
pailsės, patirs teigiamų emocijų, pagilins 
bendravimo įgūdžius, dauguma vaikų išmoks 
planuoti ir organizuoti savo laisvalaikį.  
Padėsime tėvams spręsti vaikų užimtumo 
vasaros atostogų metu problemas.  

  
4.3.3. Teikti pagalbą šeimoms kuriant saugią aplinką vaikui. 

  
 
Eil. 
Nr. 

                          Priemonės          Laikas      Atsakingi                       Sėkmės rodiklis, rezultatas 

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

organizavimas. 
2022 m. 09-10 
mėn. ir keičiantis 
poreikiui 

Socialinė pedagogė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijai ir ūkiui 

Suorganizuotas 85 mokinių vežimas į 
mokyklą ir iš mokyklos. Sudaryti mokinių 
sąrašai, pravesti saugos instruktažai, 
informuoti mokinių tėvai per Tamo apie 
autobusų maršrutus, važiavimo laiką. 

  2. Mokinių nemokamo maitinimo 
organizavimas. 

2022-2023 m. m. Socialinė pedagogė,  
valgyklos vedėja, VSP 
specialistė, 
klasių mokytojos 

56% mokinių gauna nemokamus pietus, visi- 
pieno produktus ir vaisius mokykloje. 21 
vaikai visos dienos mokykloje gaus 
pavakarius. 

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

2022-2023 m. m. Socialinė pedagogė, 
socialiniai partneriai 

Iki 10% sumažėjęs mokyklos rizikos grupės 
mokinių skaičius. Tėvai bus informuojami ir 
konsultuojami per Tamo ar socialinės 
pedagogės kabinete kartą per mėnesį. 
Grupinis darbas su 1-2 klasių mokiniais 
ugdant socialinius ir bendravimo įgūdžius-1 
kartą per savaitę socialinio pedagogo 
kabinete pagal atskirą grafiką. Socialinio 
pedagogo pagalba sprendžiant probleminių 



mokinių socialines, elgesio ir drausmės 
problemas (pagal poreikį). Pagerės vaikų 
savijauta, elgesys mokykloje, santykiai su 
bendraamžiais. 

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

2022 m. 09-10 
mėn. 

Socialinė pedagogė, 
 

Bendradarbiaujant su Molėtų Caritas 3-4 
mokiniams nupirktos reikalingas mokymosi 
priemones, mokyklinę ar sportinę aprangą, 
drabužius, avalynę (pagal poreikį). 
Pagerės vaikų emocinė savijauta, mokymosi 
motyvacija. 

 5. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais, NVO ir kitų vaiko gerove 
besirūpinančių institucijų atstovais. 

2022-2023 m. m. 
pagal poreikį 

Socialinės pedagogės Dalyvavimas  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. 

 
4.3.4. Formuoti saugaus elgesio gatvėse, keliuose  įgūdžius.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Saugaus eismo interaktyvios  pamokėlės  

1 klasių mokiniams. 
2022 m. 09 mėn.. 
2023 m. 01 mėn. 

Socialinė pedagogė Pasikartos saugaus eismo taisykles,  įgis  
praktinių gebėjimų saugiai pereiti kelią. 
Įtvirtins saugaus eismo įgūdžius per praktinę  
veiklą, mokysis atsakomybės už  savo saugumą 
kelyje.  
Vaikai nupieš, kaip jie atvyksta į mokyklą (kaip sėd
prisisegę saugos diržus automobilyje, kaip eina per pėsčiųjų 
perėją, kaip išlipa iš autobuso). 
Įtvirtins saugaus eismo žinias ir įgūdžius. Mokysis prisiimti 
atsakomybę už savo saugumą. 

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

2022 m. 11 mėn. Socialinė pedagogė, 
mokinių aktyvas,  

PK pareigūnų veiklos mokykloje, dalyvauja 1-4 
klasių mokiniai didės atšvaito prasmės ir 
svarbos suvokimas, mokiniai dėvės švaitą 



taisyklingai. 
3.  Interaktyvios pamokėlės 2-4 klasių  

mokiniams “Augu sveikas ir saugus“. 
2022 m. 10 mėn. Socialinė pedagogė,  

Klasių mokytojos, 
mokinių aktyvas 

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

4.      
 

4.3.5.  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.  
2022-2023 m. m.  Klasių mokytojos,  

pagalbos specialistai,  
dalykų mokytojai 

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?“.  

2022 m. 09-10 mėn. VSP specialistė  Visos klasės, sužinos kuprinės svorį – 
galimą ir realų, pokalbiai su vaikais apie 
kuprinės svorio įtaką, informacija 
mokinių tėvams 

3. Sveika mityba: Europos sveikos mitybos  
diena. 

2022 m. 11 mėn. VSP specialistė,  
VDM auklėtojos 

Mokiniai įgis žinių apie sveiką mitybą  
mokykloje ir namuose, dalyvaus viktorinoje,  
atliks užduotis. Dalyvaus VDM lankantys  
mokiniai. 

4.  Aktyvaus poilsio valanda lauke VDM  
grupių vaikams. 

2022-2023 m. m.  VDM auklėtojos Kasdien bent 1 valanda žaidimų ir 
pasivaikščiojimo lauke VDM lankantiems 
mokiniams.  

5.  Asmens higienos įgūdžiai, jų svarba  
sveikatai. 

2022-2023 m. m. VSP specialistė Informacija klasių mokytojoms ir tėvams,  
pokalbiai su mokiniais 1-4 klasėse tikrinant  
asmens higieną.  

6. Dalyvavimas projektuose: 
  „Sveikos gyvensenos stiprinimas  
Molėtų rajone“  
 „Augu sveikas ir stiprus“ 

2022 m. 10-12 mėn. VSP specialistė,  
klasių mokytojos 

Interaktyviose veiklose dalyvaus  bent 6 klasių  
mokiniai: 2 klasių mokiniai įgis žinių apie  
sveikos mitybos įpročių svarbą,  
4 klasių mokiniai mokysis sveikai judėti, supras, 
kaip judumas padeda išlikti sveiku ir darbingu. 

7. Mano pusryčių dėžutė  2022 m. 11 mėn. VSP specialistė, VDM Dalyvaus 4 VDM grupių ir 4 pirmų klasių  



 auklėtojos, 1 klasių  
mokytojos 

mokiniai, vyks pokalbiai apie pusryčių svarbą ir  
reikšmę vaikų dienotvarkėje ir darbingumą  
pamokų metu, mokiniai atliks užduotis apie  
sveiką dienos pradžią. 

8. Psichinės sveikatos stiprinimo diena.  2022 m. 12 mėn.  VSP specialistė,  
mokinių aktyvas 

Interaktyviose veiklose dalyvaus 3-4 klasių  
mokiniai, mokinių aktyvo nariai mokysis  
organizuoti veiklas, gerės mokinių bendravimas 
neformaliojoje veikloje. 

8.  „Kai prasideda pokyčių metas“  2022 m. 12 mėn.  VSP specialistė  4 pokalbiai su 4 klasių mergaitėmis ir 4 klasių  
berniukais apie lytinį brendimą ir atsirandančius 
 pokyčius, asmens higieną. 

9. Užkrečiamųjų ligų ir žalingų įpročių  
prevencija ir kiti renginiai, įtraukti į VSPS  
darbo planą 2023 m.  

2022 m. 02-03 mėn.
2023 m. 01-06 
mėn.  

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

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

2022 m. 09 mėn. OK grupė, 1-4 klasių  
mokytojos 

Gerės mokinių bendravimas, patirs teigiamas  
Emocijas, savanorystės, aukojimo kitam jausmą, augs 
empatija. Buvimas lauke grūdins organizmą. 

11. Lengvosios atletikos rudens kroso varžybos. 
 

2022 m. 10 mėn. OK grupė Lavės mokinių bėgimo įgūdžiai. Stiprės jų  
ištvermingumas, ugdysis valia ir stiprės  
draugiškumas. Rungtyniaudami vaikai patirs  
daug teigiamų emocijų. 

12.  „Olimpinės kartos“ organizuojami renginiai:  
 Šokdynės turnyras;  
 Šaškių diena;  
 Kvadrato turnyras tarp 1-4 klasių; 
 Estafečių  ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

 tarpklasinės varžybos;  
 Tarpklasinis futbolo turnyras,  

dalyvavimas futbolo turnyre ,,Pradinukų  
lyga“;  

 
2022 m. 11 mėn. 
2022 m. 12 mėn. 
2023 m. 01 mėn.  
2023 m. 02 mėn.  
 
 
2023 m. 04 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.  

13.  Lengvosios atletikos trikovės varžybos. 
 

2023 m. 05 mėn. OK grupė, 3-4 klasių  
mokytojos 
 

Ruošiantis varžyboms stiprės ir lavės sportiniai 
gebėjimai. Mokysis išbandyti jėgas bėgimo, 
kamuoliuko metimo ir šuolio į tolį rungtyse. 
Mokyklos komanda  k atstovaus mokyklą ir 
kovos dėl prizinės vietos zoninėse varžybose. 

14. Sporto diena – fizinio pajėgumo testų  2023 m. 05 mėn. OK grupė, klasių  Gera vaikų nuotaika, noras sportuoti ir 



laikymas. mokytojos draugiškai rungtyniauti. 1-4 klasių mokiniai 
pasitikrins savo fizinio pajėgumo galimybes, 
apie probleminius atvejus bus informuoti vaikų 
tėvai.. 

 
4.4.     Kita mokyklos bendruomenės veikla. 

4.4.1.  Mokytojų tarybos posėdžiai 
 
1 2 3 4 5 

1.  Mokyklos metinio veiklos plano 2022-2023 
m. m. svarstymas. Ugdymo plano 2022-
2023 m. m. aprobavimas. 
Susitarimai dėl mokytojų etatų 2022-2023 
m. m.   1-4 klasių pamokų tvarkaraščio 
aprobavimas. Neformaliojo švietimo 
organizavimas.   
(visuotinis pedagogų susirinkimas) 

2022-08-30 Direktorė, 
pavaduotoja 
ugdymui 

Susitarta dėl tikslų, uždavinių ir veiklų. Priimti 
sprendimai dėl mokinių atlikusių papildomus 
darbus (ne) kėlimo į aukštesnes klases. 

2. 2022-2023 m. m. I pusmečio ugdymo(si) 
rezultatų analizė. I klasių skaitymo rezultatų 
analizė. 

2023 m. 02 mėn.  Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

Trumpa rezultatų analizė, probleminių sričių 
siekiant mokymosi pažangos įvardinimas ir priimti 
susitarimai. 

3. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, 
matematiško komunikavimo ir problemų 
sprendimo ugdymas sprendžiant tekstinius 
uždavinius matematikos pamokose.  

2023 m. 03 mėn.  Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

Stebėtų pamokų (kolega pas kolegą, 
administracijos), surinktų duomenų apklausų metu 
apibendrinimo pristatymas,  susitarimai  dėl 
gebėjimų veiksmingai matematiškai komunikuoti, 
spręsti problemas, analizavimo, apibendrinimo, 
klausimų kėlimo, išvadų formulavimo įgūdžių 
ugdymo. 

4.  2022-2023 m. m. II pusmečio ugdymo(si) 
rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnes 
klases, mokyklos baigimas. Priimtų 
susitarimų vykdymas.  

2023 m. 06 mėn. Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

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

5. 2022-2023 m. m. mokyklos veiklos analizė, 
tikslai, prioritetai, susitarimai  dėl 2022-
2023 m. m. mokyklos veiklos. Mokytojų 
tarybos ataskaitos mokyklos bendruomenei 

2023 m. 06 mėn. Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

Susitarta dėl mokyklos veiklos plano 2022-2023 
m. m. prioritetų ir tikslų, sudaryta plano rengimo 
grupė, plano projekto parengimas iki atostogų 
pradžios.   



parengimas. 

 
 

4.4.2  Integruoti Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių minėjimą ir  mokyklos tradicijas į ugdymo procesą. 
 

1. 2 3 4 5 

1.  Mokyklos tradicijos:  
 Mokslo ir žinių diena, 
 Mokytojo diena, 
 Būsimų pirmokų žvalgytuvės 
 Paskutinis skambutis  
 Mokyklėlė pirmokams 

 
2022 m. 09 mėn. 
2022 m. 10 mėn.  
2023 m. 05 mėn.  
2023 m. 06 mėn. 
2023 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, 
 Lietuvybės mėnuo (Vasario 16 – Kovo 

11)  

 
2023 m. 01 mėn. 
2023 m. 02-03 
mėn.  

 
3 klasių mokytojos 
Pavaduotoja 
ugdymui ir 
mokytojų grupė  

Patriotiškumo, pilietiškumo ir lietuvio identiteto 
ugdymas, savo šalies svarbiausių valstybingumo 
įvykių suvokimo formavimas. STEAM veiklos 
dienos klasėse. 

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

 
2022-2023 m. m.  
  

 
Klasių mokytojos  

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

4.  Kiti renginiai:  
 Diena su savo augintiniu 
 Labaryčiai  
 Pyragų diena 
 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė 
 Kaziuko mugė  
 Amatų diena 
 Kiti spontaniški smagūs renginiai 

 
2022 m. 10 mėn.  
1 k./mėn. 
2022 m. 11 mėn. 
2022 m. 12 mėn. 
2023 m. 03 mėn. 
2023 
 

 
Mokinių aktyvas 
vadovai, renginių 
organizatoriai 
 
 
 
 
 

Mokinių lyderystė, gerės organizaciniai gebėjimai, 
drąsa kalbėti prie didelę auditoriją, empatija, 
savanorystė, pagalba silpnesniam, dalinimasis, 
džiaugimasis mokinių ir mokyklos pasiekimais, 
bendrais darbais. Mokyklos bendruomenės 
susitelkimas organizuojant renginius, tėvų 
įsitraukimas į veiklas. 
 
 

5. Pradinių klasių mokinių gamtamokslinė 
konferencija. 

2023 m. 05 mėn. Pavaduotoja 
ugdymui,  
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. 

 



4.4.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas.   
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi 
 

Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1. Mokyklos pažangos 2022 m. 
vertinimas 

2022 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 

2022 m. 08 mėn. Direktorė Mokyklos tarybos pritarimas vertinamai sričiai 
(rodikliams). 

3. Mokyklos veiklos kokybės 
vertinimas pagal VKĮG planą: 

 Platusis auditas 2021-2022 
m. m. veikla 

 Matematikos mokymosi 
spragų atsiradimo priežastys 
ir šalinimas. 

 Mokinių važinėjimas 
mokykliniais autobusais  

  Mokinių, turinčių SUP 
pažangos stebėsena ir 
analizė 

 VDM savarankiško 
mokymosi valandoje ir 
skaitymo pratybose 
dalyvaujančių mokinių 
pažanga  

2022-2023 m. m.  
 
 
2022 m. 09 mėn. 
 
2 k./mėn. 
 
 
Kasdien  
 
 
2 k./mėn. 
 
 
5 k./sav. 

 
VKĮG  
 
 
 
ASAICHI metodas, 
direktorė 
ASAICHI metodas, 
pavaduotojas ūkio 
reikalams 
 
ASAICHI metodas, 
VGK 
 
 
ASAICHI metodas, 
VDM auklėtojos 

Atliktas vertinimas rengiant strateginį planą 2022-
2025 metams, ataskaita mokyklos bendruomenei, 
duomenys veiklos planavimui ir tobulintinoms veiklos 
sritims. 
 
Laiku pastebėtos problemos, greita reakcija ir pagalba. 
 
 
Tikslingai planuojami maršrutai ir mokinių vežimas 
 
 
Laiku teikiama pagalba, koreguojami planai 
 
 
 
Pagalba mokantis, mokymosi ir laisvalaikio derinimas 

4. Tobulinamo rodiklio pažangos 
tyrimas.  

2023 m. 04-05 
mėn.  

VKĮG Mokyklos pažangos pasimatavimas  

5.  Mokyklos veiklos 2022-2023 m. m. 
ataskaita.  

2023 m. 06 mėn.  Direktorė  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, tikslai ir 
prioritetai 2023-2024 mokslo metams, dėl kurių 
susitarta mokytojų tarybos posėdyje.  

6.  Veiklos kokybės įsivertinimo 
grupės ataskaitos parengimas ir 
pristatymas bendruomenei. 

2023 m. 06 mėn.  VKĮG pirmininkė  Aiškumas, skaidrumas, atskaitomumas.  

 
_______________________________________________ 


