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1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
  

2021-2022 mokslo metų pradinės mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis 2019-2021 metų mokyklos strateginiu planu, mokytojų 
tarybos posėdžių nutarimais, vykdytų tyrimų, apklausų, testų rezultatais.   

2021-2022 mokslo metų veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta 2021 m. rugpjūčio 19 d. direktorės įsakymu Nr. V -68.  
 
Šiame plane:  
 
 2020-2021 m. m. veiklos plano vykdymo ir esamos situacijos analizė 
 Mokyklos veiklos prioritetai 
 Priemonių planas mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 
 Mokytojų tarybos posėdžiai  

 
2. 2020-2021 M. M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS IR ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ:    
 
Planuodami mokyklos veiklą 2020-2021 m. m. atsižvelgėme į dėl Covid 19 ligos plitimo susidariusias sąlygas visoje šalyje ir kėlėme du uždavinius:   

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

 Vienas iš svarbiausių uždavinių buvo pasiruošti nuotoliniam mokymuisi – tai reiškia, kad turėjome perskirstyti turimus kompiuterinius 
išteklius, papildomai pirkti trūkstamus ir padėti pasirengti nuotoliniam bei mišriam darbui tiek mokytojams, tiek ir mokiniams. 2021-08-31 d. 
mokytojų tarybos posėdžio metu susitarta dėl nuotolinio ugdymo gairių, kuriose apspręstas sinchroninio ir asinchroninio mokymo santykis, 
pamokų ir savarankiško mokymosi laikas, tvarkaraščių sandara ir struktūra, galutinai priimtas sprendimas dėl naudojimosi Microsoft Office 
365 platformos įrankiais ir programomis. Visiems mokiniams ir mokytojams išpirktos Eduka klasės licencijos. Pagrindine bendravimo su 
mokytojais ir tėvais bei dalijimosi dokumentais priemone pasirinktas el. dienynas Tamo.  
 Mokytojams buvo sudaryta galimybė išmokti dirbti Microsoft sistemoje, dalyvaujant Molėtų ŠPT organizuotuose nuotoliniuose 40 
valandų mokymuose „Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office365 aplinkoje“ kuriuose dalyvavo 15 
mokytojų, kita dalis mokėsi savarankiškai arba su kolegų pagalba. Kassavaitinių susirinkimų metu skirdavome laiko nuotolinio mokymosi 
problemoms ir kolegų pagalbai. Dar 7 pedagogai galėjo tobulinti savo „Skaitmeninio raštingumo, informacijos valdymo, komunikavimo ir 
skaitmeninio turinio kūrimo kompetencijas“ 49 valandų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, kuriuos organizavo www.pedagogas.lt. Ir VŠĮ 
Trakų ŠC. Trys mokytojos pradėjo mokytis ilgalaikėje (100 val.) kompetencijų tobulinimo programoje „Teachers Lead Tech 
pradedantiesiems“ prie jų mokslo metų eigoje prisijungė dar 6 kolegės ir programoje iki mokslo metų pabaigos dalyvavo 9 mokytojai.   
 Kalėdinių atostogų metu, prieš prasidedant nuotoliniam ugdymui vykdėme tėvų apklausą „Kaip mes pasiruošę nuotoliniam ugdymui“. 
Apklausoje dalyvavo maždaug po trečdalį kiekvienos klasės tėvų ir išsiaiškinome, kad su 89% respondentų buvo susipažinę su mokyklos 
nuotolinio ugdymo tvarka, 11% dar nesidomėjo. 88% teigė, kad su jais susisiekė klasių mokytojai ir tėvai buvo gavę visas instrukcijas, kaip jie 



galės padėti vaikams jungiantis prie nuotolinių pamokų, 11% dar nesidomėjo. 89% buvo aišku, kokia platforma ir įrankiais vaikas naudosis 
dalyvaudamas sinchroniniam ir asinchroniniam mokymesi, 10% - dar nežino. Klausėme, kiek vaikai, tėvų nuomone, gebės savarankiškai 
mokytis nuotoliniu būdu, kiek reikės tėvų pagalbos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuotoliniam mokymuisi įsibėgėjus vėl vykdėme tyrimą teiraudamiesi tėvų, kaip vyksta nuotolinis mokymasis, kokios pamokos, sėkmės ir sunkumai. 
Apklausoje dalyvavo 45 % tėvų, 98 % respondentų pastebėjo, kad pamokos vyksta pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį; tėvų pastebėjimu mokiniams 
priimtiniausi mokymosi būdai yra tiesioginės vaizdo pamokos ir jų metu užduodamos užduotys – 91 %, skaitmeninės užduotys derinant su vadovėliu – 49 
%, savarankiškos užduotys – 22 % ir  savarankiškos užduotys ir pratybos – 13 %. Mokinio atliktus darbus mokytojai vertina kasdien – 74 %, vertina 2-3 k./ 
sav. – 17 %, 1 k./sav. vertina – 7 %, o rečiau kaip ą k./sav. vertina – 2 % mokytojų. Teiravomės, ar užtenka mokytojų pagalbos mokantis nuotoliniu būdu: 
taip atsakė 83 % respondentų, 17 % atsakė, kad galėtų būti daugiau, nė vienas nepasakė, kad pagalbos negauna. Paklausti apie ugdymosi sunkumus tėvai 
vardino:  

 savarankiško mokymosi įgūdžių stoka – 30 % 
 motyvacijos ir valios stoka – 30 % 
 nepakankami kompiuterinio raštingumo įgūdžiai – 13 % 
 kitos problemos – 12 %  
 neturi mokymosi problemų nurodė 38 %.  

Prie kitų problemų tėvai priskyrė: nuovargį sėdint prie kompiuterio, daug savarankiško mokymosi,  nepakankamai geras mokymuisi sąlygas namuose, per 
didelį tempą (kasdien kas nors nauja) ir sunkias programas, gyvo bendravimo stoką, , didelius vaiko SUP, dažną pagalbos prašymą iš tėvų, per mažą 
mokytojo dėmesį, interneto trukdžius ir kitas technines problemas. Paklausti, koks tėvų vaidmuo mokantis nuotoliniu būdu 20 % respondentų atsakė, kad 
visada ar beveik visada būna su vaiku jam mokantis, padeda sujungti  priemones – 30 %, padeda vaikui mokantis savarankiškai – 58 %, o 48 % pasirūpina 
tik tinkama vaiko dienotvarke.  80 % tėvų sakė, kad mokymosi krūvis yra tinkamas, 13 % - kad per mažas, o 8 %- kad per didelis. Reguliariai gauna iš 
mokytojų reikalingą informaciją 94 %, informaciją galėtų gauti dažniau 6 %, visai informacijos negaunančių nebuvo. Tėvai nurodė daug sėkmingų 
nuotolinio mokymosi aspektų. Jų manymu, taip ugdomas vaikų savarankiškumas, didėja jų atsakomybė, gerėja kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, labiau 
susikaupia, gali mokytis savu tempu, saugiau daugiau poilsio, mažiau įtampos, mokosi planuoti savo laiką ir darbus, savarankiškai ieško informacijos.  

Klausimas  Atsakė % 
Vaikas mokykloje mokėsi naudotis nuotoliniam ugdymui reikalingais 
įrankiais:                                                                                            Taip 
                                                                                                           Ne  
                                                                                   
                                                                                                           Nežino 

49 51 

30 31 

18 18 

Vaikas prie nuotolinių pamokų jungsis ir gebės mokytis savarankiškai  36 37 

Jungiantis ir mokantis reikės tėvų pagalbos 55 57 
Dar nesiaiškinau, kaip mokysis 6 6 



Mokykloje gerai sudarytas mokymosi tvarkaraštis, mokytoja pateikia visą dienos mokymosi planą, gerai suplanuotas sinchroninių pamokų, individualios 
pagalbos ir savarankiško mokymosi santykis, tėvų informavimas, parinkta vieninga tinkama mokymosi platforma, geras dienos ritmas, tėvams aikiau, kaip 
sekasi vaikui. Ką reiktų tobulinti, klausėme: 

 ieškoti įdomesnių, motyvuojančių mokytis būdų, formų, veiklų, užduočių; 
 atsižvelgti į individualius vaiko poreikius, gebėjimus, mokymosi tempą.  

Mokslo metų pradžioje patvirtinta pakoreguota po bandymų ir stebėjimo ir atsižvelgus į konkrečius mokytojų pasiūlymus mokinių 
individualios pažangos  stebėsenos tvarka. Tobulindami individualios pažangos matavimą ir planavimą  remiantis patikimais duomenimis mokslo metų 
pradžioje ir pabaigoje  visose klasėse atlikome diagnostinius testus pagal Eduka klasės parengtas užduotis, baigiant 4 klasę mokiniai a tliko NEC parengtus 
testus. Ketvirtokų testų rezultatus apibendrinome, kiekvieno vaiko pasiekimus gavo jų tėvai ir pats mokinys. Mokykloje mokėsi 91mokinys, testus atliko 72 
(79%) ketvirtokai, kaip ir visus diagnostinius, taip ir standartizuotus 4 klasės testus mokiniai atliko mokykloje. Atliekant skaitymo testą (teksto suvokimo) 
mokinys galėjo surinkti 31 tašką, o matematikos – 40 taškų. Pagal mokyklos patvirtintą vertinimo sistemą rezultatai tokie:  

 
Testai/lygiai  Aukštesnysis Pagrindinis  Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas 
Skaitymo testas  7 % 75 % 15 % 3 % 
Matematikos testas 10 % 58 % 26 % 6 % 

 
Skaitymo testo 1/3 užduočių neatliko 2mokiniai, jie abu turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, matematikos atitinkamai – 4 

mokiniai, iš jų 3 turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Lyginant su šalies mokinių surinktais taškai: 
 

Testai/vidurkis Šalies  Mokyklos  
Skaitymo testas  21,9 taškai iš 31 20 taškų iš 31 
Matematikos testas  27 taškai iš 40 25 taškai iš 40 
 Apibendrinant ketvirtokų pasiekimus, drįstu teigti, kad jie turėtų būti vertinami gerai, tuo labiau, kad mokiniai dirbo mokykloje, 
be jokios pagalbos, kai kitų mokyklų ketvirtokai jungėsi iš namų.  

Grįžusi iš LL3 projekto komandiruotės Šiaulių miesto ir rajono mokyklose, direktorė pristatė Šiaulių Salduvės progimnazijos 
patirtį stebint vaiko individualią pažangą ir ugdant mokinio savivaldumą ir pasiūlė kažką panašaus kurti mūsų mokykloje prieš tai 
padiskutavus ir pasirinkus tai, kas mums aktualu. Baigiantis mokslo metams metodinė taryba pasiūlė pasinaudoti Šiaulių mokyklos patirtimi ir 
sukurti savo vaikams pažangos stebėjimo aplanką ar knygelę.  
 Visus metus teikta pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, jų mokykloje buvo 60; tikėtasi, kad 75-
80%  darys pažangą, gebės savarankiškai atlikti 1/3 pagalbos specialisto skiriamų užduočių, kurios 50-60% atitinka klasės mokymosi 
temų patenkinamą lygį. Šis rodiklis stebėtas 2 k./mėn., kai sugrįžome mokytis kontaktiniu ir mišriu būdu. Išanalizavus duomenis , 
apibendrinus visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus pamatėme, kad šis rodiklis pasiektas iš dalies, 60% 
mokinių padarė pažangą, iš jų 50% pasiekimai liko tokio paties lygio, 10% - pasiekimų vertinimo lygis kilo. Gali būti, kad tam įtakos 
turėjo nepakankama pagalba ( per daug mokinių tenka 1 specialistui, tada mažėja teikiamos pagalbos skaičius), gali būti, kad išsikėlėme 
per ambicingą tikslą, todėl šį rodiklį paliksime stebėti ir kitiems mokslo metams nagrinėdami atskirų mokinių žemos pažangos priežastis, 



nemažindami užsibrėžto tikslo. Specialiąją pagalbą teikė 2 specialiosios pedagogės (1 pareigybė), jų pagalbą gavo 34 SUP turintys 
mokiniai ir 3 iš užsienio atvykę pirmos klasės mokiniai. Atvykusiems iš užsienio mokiniams buvo skirta po 2 papildomas lietuvių kalbos 
pamokas per savaitę: grupines mokantis kontaktiniu būdu ir individualias mokantis nuotoliniu būdu. Logopedės pagalbą gavo 51 
mokinys, vyko individualios ir grupinės pratybos. Pandemijos sąlygomis negalėjome jungti mokinių iš skirtingų paralelinių klasių, todėl 
į grupes (kai kurios buvo net po 6 mokinius) jungėme tik vienos klasės mokinius, bet negalėjome jungti grupuodami pagal sutrikimus ir 
tai galimai mažino mokinių pasiekimus, bet specialistė džiaugėsi, kad motyvuoti mokytis vaikai tapo gerokai savarankiškesni, išmoko 
paprašyti pagalbos ir daugiau praktikuotis su šeimos nariais namuose.  

 Mokantis kontaktiniu ir mišriu būdu buvo stebimas ir analizuojamas kitų mokinių  gebėjimas atlikti užduotis savarankiškai 
ir gebėti paprašyti pagalbos pamokų metu. Mokantis nuotoliniu būdu fiksavome ir sprendėme nuotolinio mokymosi problemas: 
dalyvavimą sinchroninėse pamokose, tinkamą jungimąsi (laiku, laikantis susitarimų ir taisyklių) bei atliekamas mokytojų skirtas 
užduotis. Nors projektas LL3 mokykloje didelio dėmesio nesulaukė, bet jo metu suformuluotas prioritetas – siekti, kad mokiniai būtų 
savivaldžiai besimokantys ir  atsakingai planuotų savo pažangą išlieka aktualus ir bus siekiama jo įgyvendinimo ir kitais mokslo metais, 
taikant naujus įrankius ir dalinantis patirtimi.  
 Perėjus į nuotolinį mokymąsi liko nestebėta ir neanalizuota savarankiško mokymosi (namų darbų) įtaka mokinių 
individualiai pažangai ir savivaldžiam mokymuisi – šis rodiklis bus stebimas 2021-2022 m. m., taip pat didesnį poveikį mokinių 
skaitymo gebėjimų ugdymui galėjome daryti tik tiems mokiniams, kurie į  nuotolines pamokas jungėsi iš mokyklos.   
 Balandžio – birželio mėnesiais mokantis mišriu (dalis klasių mokėsi nuotoliniu būdu, dalis – kontaktiniu) būdu buvo 
sugrąžinta galimybė pirmų klasių mokiniams lankyti VDM grupes, kur vaikams buvo teikiama pagalba išlyginant nuotolinio mokymosi 
spragas, papildomas konsultacijas pasibaigus pamokoms gavo ir kitų klasių mokiniai, jas teikė klasių mokytojos ir specialioji pedagogė. 
Kad ketvirtokai galėtų kiek įmanoma geriau pasiruošti tolesniam mokymuisi, jiems buvo organizuojama daugiau kontaktinių pamokų, 
išskyrus tas klases, kurių tėvai nesutiko dėl mokinių testavimosi savikontrolei skirtais Covid 19 ligai nustatyti testais.  Ugdymo(si) 
procesą mokykla tęsė dieninėje vasaros poilsio stovykloje, kuri vyko 2 savaites po formaliojo ugdymo pamokų ir buvo tikra atgaiva 
pradinukams po daug skurdesnio neformaliojo ugdymo, vykusio nuotoliniu būdu. Stovyklos metu vyko edukacinės, kūrybinės, sporto ir 
sveikatingumo veiklos.     
 Užtikrinant vaikų ugdymo(si) tęstinumą, vyko susitikimai su abiejų darželių priešmokyklinio ugdymo mokytojais, pirmokų 
mokytojos gavo vaikų pasiekimų aprašus, rugpjūčio mėn. surengti susitikimai su pirmokų tėvais, vaikai bendravo su savo klasių 
mokytojomis, susitiko su bendraklasiais, pirmokų tėvams surengtas bendras susirinkimas, kurio metu pristatyta mokyklos veikla, jos 
vykdymas ir pasiruošimas dirbti pandemijos sąlygomis, atsakyta į tėvams rūpimus klausimus. Ketvirtų klasių mokinių tėvams surengtas 
bendras susirinkimas su progimnazijos mokyklos vadovais, sutarta dėl duomenų, reikalingų pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams, perdavimo būsimoms mokykloms. Visų klasių mokytojos su mokiniais lankėsi progimnazijoje, kur ketvirtokai 
supažindinti su mokykla, klasių auklėtojomis, neformaliosios veiklos ir modulių pasirinkimo galimybėmis.  
 Šiais mokslo metais nuotoliniu būdu baigtas Erassmus+ projekto „Atraskime savo šaknis, kad galėtume kurti bendrą ateitį 
kartu“ veiklos tiek vaikams, tiek mokytojams. Tęsėme ir toliau dar tęsime projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veiklas, 
mokykloje buvo organizuota programavimo savaitė, o ketvirtų klasių mokiniams skirta po1 savaitinę pamoką mokinių informatiniam 
mąstymui ir programavimo įgūdžiams ugdyti.  



 Kurdami saugią ir mokymuisi palankią mokyklos aplinką, ugdydami sveikos gyvensenos kultūrą, pirmiausia ruošėmės 
užtikrinti tokią aplinką ir veiklos pakeitimus, kad galėtume valdyti viruso plitimą: patalpų valymas, dezinfekavimas ir vėdinimas, 
pailgintos pertraukos skirtingu laiku ir valgymui, ir žaidimams mokyklos kieme, dvigubintos muzikos pamokos, po vieną fizinio 
ugdymo pamoką turėjo vykti lauke ir kitos priemonės, vykdytos keičiantis Covid19 ligos plitimo situacijai. Vasario – balandžio 
mėnesiais nuo viruso pasiskiepijo 98% mokyklos darbuotojų, nepasiskiepiję pastoviai testavosi. Savikontrolės testai buvo atliekami ir 
mokiniams, kurie nuotoliniu būdu prie pamokų jungėsi iš mokyklos klasių.  
 Iki karantino paskelbimo vyko Olimpinės kartos grupės organizuojamos veiklos: Solidarumo bėgimas, 2 – 4 klasių 
mokiniai dalyvavo Molėtų rajono mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybose, kurias organizavo Molėtų sporto centras 
Taip pat 3 klasės prisijungė prie projekto ,,Olimpinis mėnuo”, kuris truko nuo rugsėjo 28 d. iki spalio 23 d., projektas vaikus kvietė ne 
tik kasdien judėti, bet ir susipažinti su sveiko gyvenimo būdo pagrindais. Žiema buvo dėkinga vaikų smagioms aktyvioms pramogoms 
lauke, iš atsiųstų nuotolinių fizinio ugdymo pamokų nuotraukų ir laisvalaikio laiko matėme, kad vaikai sveikai ir smagiai bei kūrybiškai 
pramogavo ant sniego. Karantinas visus privertė išeiti sportuoti į lauką iš salių: kovo mėnesį pradinukai prisijungė prie labai gražios ir 
sveikatingos akcijos ,,LAISVĖS BĖGIMAS“. Šiame bėgime mokiniai dalyvavo individualiai, paskatinti savo klasių mokytojų ir bandė 
įveikti savo laisvės ratus, kuriuos po to sėkmingai skaičiavo ir rinko daugiausiai ratų įveikusias klases bei vaikus. Birželio mėnesį vyko 
sporto diena Molėtų sporto centro stadione, kur kvadrato, futbolo ir estafečių turnyruose dalyvavo 2-3 klasių mokiniai. Mums talkino 
sporto centro treneriai, o 4-okai tą pačią dieną savo mokyklos kieme organizavo kvadrato, futbolo rungtynes bei estafetes tarp klasių.  
 VSP specialistė mokykloje vykdė veiklas, kurių metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių asmens higienai, ypač 
rankų plovimui įvairių virusinių ligų plitimo metu, teisingiems kosėjimo ir čiaudėjimo įgūdžiams, padėjo testuoti, stebėti, kaip 
vėdinamos patalpos, skatino ir organizavo mokykloje suaugusiųjų darbuotojų skiepijimą nuo Covid 19 ligos. Svertos vaikų kuprinės, su 
ketvirtokais kalbėta apie jų kūno pokyčius, kaip su jais susigyventi.  Daug informacijos apie sveiką gyvenimo būdą, mitybą, vaikų 
dienos režimą, mokymosi ir poilsio laiką, aktyvaus laisvalaikio svarbą ypač nuotolinio mokymosi metu siuntė mokiniams ir tėvams. 
Vykdė kitas veiklas pagal metinį savo darbo planą.  Svarus Utenos savivaldybės indėlis aprūpinant VSP specialistės kabinetą 
priemonėmis ir žaidimais, kurie ugdo mokinių emocinį intelektą. Tai skatino sveikatos specialistės ir socialinės pedagogės 
bendradarbiavimą ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Grupinių užsiėmimų metu vaikai mokėsi pažinti save, suprasti savo jausmus, 
tinkamai reikšti emocijas. Daugiausia socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimų pirmą pusmetį vyko pirmų klasių mokiniams padedant 
jiems sėkmingiau adaptuotis mokykloje, klasėse, kiti užsiėmimai organizuoti pagal poreikį, koreguojant vaikų elgesį, iškilus bendravimo 
problemoms.  
 Dvi dienas per savaitę mokiniu, jų tėvus ir mokytojus bei kitus darbuotojus konsultavo mokyklos psichologė. Pagalba 
teikta 57gavėjams,vyko 139 konsultacijos. Vykdytas pirmokų adaptacijos tyrimas, su juo susipažino klasių mokytojos, stebėtas ir 
detaliai aptartas vienos pirmos klasės mokinių santykių formavimasis, mokinių bendravimas formalioje ir neformalioje veikloje. Vyko 
grupiniai pokalbiai klasėse su mokiniais ir su tėvais.  
 Mokykloje pilnai pasirūpinta mokinių pavežimu į mokyklą ir namus, derinant tai su Molėtų gimnazija ir progimnazija, 
suderinus sąrašus su Molėtų menų mokykla, organizuotas mokinių nuvežimas į menų mokyklos užsiėmimus ir pamokas. Organizuojant 
nemokamą maitinimą iššūkių kėlė karantino metu prasidėjęs maisto krepšelių formavimas ir dalinimas: mieste gyvenantys tėvai juos 
paimdavo mokykloje, toliau gyvenantiems maisto krepšeliai, o taip pat pieno vartojimo skatinimo programos dalyviams skirti produktai 



buvo pristatomi į namus. Mokykla tradiciškai dalyvavo ir programoje „Vaisiai vaikams“. Džiaugiamės savo ištikimais socialiniais 
partneriais. Labdaros ir paramos akcijoje „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“, kurią mokykloje inicijavo socialinė pedagogė, Molėtų 
Caritas parėmė 4 nepasiturinčių šeimų vaikus, skirdama po 40 eurų kiekvienam vaikui mokslui reikalingoms priemonėms ir drabužiams 
bei apavui. Bendradarbiaujant su Utenos komisariato Molėtų PK pareigūnais pravesti 4 interaktyvūs saugas elgesio gatvėje užsiėmimai 
1-4 klasių mokiniams. Pastovūs mūsų socialiniai partneriai ir vaikų vasaros stovykloje organizavo 4 nemokamas edukacijas, kas gerokai 
paįvairino vaikų veiklas ir sumažino stovyklos kainą tėvams.  
 Be paminėtų mokykloje organizuotos pilietinės iniciatyvos tiek kontaktiniu, tiek ir nuotoliniu būdu, visos  jos vyko klasėse 
ar namuose, nes bendri mokyklos renginiai nebuvo organizuojami. Visus juos jungė idėja ir iniciatorius. Lapkričio mėnesį išradingai 
švęsta draugo diena klasėse – idėja „žinutė draugui kitaip“. Tolerancijos dienai paminėti ir prasmingiems pokalbiams apie toleranciją 
pagelbėjo dėlionių iš skirtingų dalių kūrimas klasėse. Kovo mėnesį dalyvaudami iniciatyvoje „sąmoningumo didinimo mėnuo BE 
PATYČIŲ“ visų  klasių mokiniai pakviesti pasinaudoti „Vaikų linijos“ specialistų parengtomis rekomendacijomis ir priemonėmis: jie 
žiūrėjo filmus, aptarė ir analizavo atskirų veikėjų elgesį ir išgyventas nuotaikas, jausmus, piešė piešinius, nagrinėjo „9 būdus, kaip 
praleisti progą pasityčioti“.  
 Netradiciškai pandemijos sąlygomis vyko ir kiti mūsų mokyklos tradiciniai renginiai: mokslo metai prasidėjo rugsėjo 1-
osios švente, kuri iš kiemo persikėlė į klases, pirmą kartą ne orai, o viruso grėsmė neleido visai mokyklai švęsti kartu, su tėvais 
mokyklos vadovai bendravo mokyklos kieme. Mokytojo diena – taip pat nešvęsta bendrai susirinkus, nebuvo gimnazistų vedamų 
pamokų, sveikinimai mokytojams tik klasėse. Bene ilgiausiai trunkantys lietuvybės mėnesio (nuo sausio 13 iki kovo 11) renginiai 
persikėlė į nuotolį, viešas mokyklos informavimo erdves užpildė nuotraukos: vaikų delnuose sušildyta neužmirštuolė sausio 13- osios 
simbolis, Vasario 16- osios proga savo tėvynei pradinukai dovanojo gražiausius žodžius ir iš ledo nulietus medalius, o mėnesio renginių 
maratoną užbaigė pradinukų įveikti Laisvės ratai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11. Kovo 25 dieną molėtiškių 
kiemuose apsistojo vaikų padaryti gandrai – taip šventėme gandrines ir pasitikome pavasarį, o tradicinė mokinių tyrinėjimų konferencija 
persikėlė ant namų palangių ir virto Žaliaisiais Velykų sodeliais bei namų  puošmenomis  pasitinkant pavasario šventę – Velykas.  
 Dirbdami pandemijos sąlygomis stengėmės įvairinti ugdymosi procesą, kaitaliodami mokymosi formas (kontaktinis, 
nuotolinis, mišrus); konsultuodamiesi su kolegomis ir padėdami vieni kitiems perprasti naujai klasėse atsiradusias technologijas. 
Iššūkius kėlė vaikų žinių ir gebėjimų vertinimas, nes nemažoje dalyje šeimų su vaikais, o neretai ir už vaikus mokėsi tėvai, mokykloje 
mokytis kvietėme tuos vaikus, kuriems buvo sunku susikaupti ar jungtis prie nuotolinių pamokų iš namų. Vaikams labai stigo gyvo 
bendravimo tarpusavyje, kontakto su mokytojais. Džiaugėmės, kai nemaža dalis mokinių galėjo grįžti mokytis į klases ir prasidėjo 
mišrus mokymasis, bet dirbti su klasėje ir namuose esančiais mokiniais mokytojams buvo labai sunku: gerokai padaugėjo darbo 
ruošiantis pamokoms ir dėmesio dalinimo abiejose ekrano pusėse esantiems mokiniams.  
  
 
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 bendradarbiavimui ir mokymuisi, siekiant mokytojų kompetencijų gerinimo bei mokinių 
daromos pažangos.  

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

 
4. MOKYKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS. 
 

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

4.1.1. Organizuoti ir koordinuoti susitarimų bei programų įgyvendinimą. 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

programos 2021-2022 m. m. 
parengimas ir pristatymas mokytojų 
tarybai. 

2021 m. 09 mėn. VGK Remiantis 2020-2021 m. m. apžvalga, 
įvardintomis problemomis, tobulintinomis 
sritimis, gautais pasiūlymais, suplanuota naujų 
mokslo metų vaiko gerovės komisijos veikla, 
parinktos tikslingos priemonės, padėsiančios 
sumažinti probleminių sričių aktualumą ir 
užtikrinti reikiamą pagalbą. 

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

2021 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. 



3. Pagalbos specialistų skyrimo 
mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas. 

2021 m. 11-12 
mėn. 

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

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

2021 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. 

5.  Diagnostinių testų 1-4 klasėse 
organizavimas, atlikimas, paralelinių 
klasių mokytojų aptarimas.   

2021 m. 09 mėn., 
2022 m. 05 mėn.  

Metodinė taryba, 
klasių mokytojai 

Kiekviena mokytoja paruoš apibendrins 
rezultatus,  vadovausis jais keliant mokymosi 
tikslus klasės mokiniams. 

6.  Organizuoti 4 klasių mokinių 
dalyvavimą standartizuotų testų 
patikroje. 

2022 m. 04-05 
mėn.  

Pavaduotoja ugdymui Individuali informacija klasių mokytojoms, 
mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 
apie mokinio pažangą per 4 metus pradinėje 
mokykloje, taip pat informacija planuojant 
mokinio mokymosi tikslus 5 klasėje.   

7. Metodinės veiklos prioritetai ir tikslai, 
veiklos plano parengimas, 
pasiskirstymas pareigomis. 

2021 m. 09 mėn. Direktorė Pasidalinta atsakomybė, numatytas atsiskaitymas. 
Veiklą peržiūrėti bent 3 k./m., tikslinti, koreguoti 
priemones, atsižvelgiant į situaciją ir poreikį. 

8. Kitų darbo grupių ir pagalbos 
specialistų veiklų planavimas, veiklų 
koregavimas keičiantis situacijai ir 
atsiskaitymas mokytojų tarybai.  

2021 m. 09 mėn.  
 
 
2022 m. 06 mėn.  

Grupių vadovai, 
pagalbos specialistai 

Atsakomybės pasidalijimas ir pasiskirstymas, 
susitarimų laikymasis ir atsiskaitymas už indėlį į 
mokyklos veiklos pažangą.  

 
 

4.1.2.  Ugdyti savivaldžiai besimokantį mokinį. 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Papildyti mokinių pasiekimų aplankus 

Vaiko augimo užrašais. 
2021 m. 10 mėn.  Klasių vadovai  Informatyvesnis, atspindintis mokinio 

pasiekimus ir paties mokinio sau keliamus 
tikslus, ne tik akademinius. Tikslesnė 
informacija tėvams. 



2. „Vaiko augimo užrašai“ – susitarimai, 
išbandymas, galutinio varianto parengimas.  

2021 m. 09-10 
mėn. 

Metodinė taryba 
direktorė  

Pasiūlymui pritarta dar birželio mėnesį, 
išbandyta 2-3 klasėse, parengtas variantas 
mokytojams naudoti klasėse 

 „Vaiko augimo užrašų“ analizė, praktinis 
pritaikymas ugdomojoje veikloje, 
pasiūlymai, kaip reikėtų tobulinti. 

2022 m. 01 mėn. 
 
2022 m. 05 mėn. 

Metodinė taryba Pataisyti VAU, atsižvelgiant į mokytojų 
pasiūlymus, parengtas naujas variantas 2022-
2023 m. m.  

3. Skirti laiką (klasės valanda) mokinių 
pasiekimų stebėjimui, fiksavimui ir 
planavimui. 

2021-2022 m. m. Klasių mokytojos Klasių mokytojų pareigų aprašuose 1 val./sav. 
skirta klasių valandai, iš jų 1 val./mėn. skirta 
mokinių pasiekimų įsivertinimui, fiksavimui 
ir tikslų planavimui. 

4. I klasių mokinių skaitymo gebėjimų 
rezultatų analizė. 

2021-2022 m. m. I 
ir II pusm.  

Pavaduotoja ugdymui Fiksuojama mokinių pažanga, lyginami 
individualūs pasiekimai, analizuojami su 
tėvais individualiuose pokalbiuose, kartu su 
mokinių planuojama jo pažanga.  

 
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 2021-2022 m. m. 

2020 m. 09 mėn. Pedagoginės pagalbos 
specialistai  

Sudarytas ir patvirtintas mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbos 
gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo,  sąrašai, 
suformuotos grupės. 

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

2020 m. 09 mėn.  Spec. pedagogė, 
logopedė,  
soc. pedagogė, 
mokytojo padėjėjai, 
pavaduotoja ugdymui 

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 ir pagal galimybes skiriant ją. 

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

2021 m. 11 mėn. 
2022 m. 01, 03, 06 
mėn.  

Klasių, dalyko 
mokytojos, pagalbos 
specialistai 

Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam 
specialiųjų ugdymosi poreikių, parengia 
individualų ugdymo planą. 
40-60% mokinių darys pažangą, 
savarankiškai gebės atlikti 1/3 skirtų 



pagal sutartus kriterijus, plano koregavimas. užduočių, atliks 30-50% patenkinamą lygį 
atitinkančių atskirų temų (potemių) užduočių.  
Klasės ir dalyko mokytojai, pagalbos 
specialistai kartu su mokinio tėvais (globėjais, 
rūpintojais) mokslo metų bėgyje (3-4 kartus) 
analizuoja konkretaus mokinio ugdymosi 
pasiekimus, pagalbos efektyvumą, įvardina 
stipriąsias ir problemines sritis, pagal poreikį 
koreguoja planą, numato konkrečias 
priemones, probleminėms sritims spręsti. 
Visi tėvai susipažįsta su vaiko ugdymu 
mokykloje,  
gauna informaciją apie teikiamą specialistų 
pagalbą vaikui, 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. 
Mokytojai, pagalbos specialistai didesnį 
dėmesį skiria priemonių, metodų, darbo būdų 
ir formų paieškai, padėsiančiai gerinti 
mokymosi pasiekimus, motyvaciją, 
atsižvelgiant į vaiko individualius ugdymosi 
poreikius. 

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

2021-2022 m. m. 
pasibaigus I ir II 
pusmečiams 

Spec. pedagogė, 
logopedė, soc. 
pedagogė, mokytojo 
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). 

5. Vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, 2021-2022 m. m.  VGK pirmininkė, Dauguma ugdymosi sunkumų turintys 



gebėjimų pirminis, pakartotinis įvertinimas, 
pradinio vertinimo išvadų aptarimas, 
specialaus ugdymo skyrimas. 

klasių mokytojos mokiniai (65-75%) mokosi pagal savo 
galimybes, diferencijuojant ir 
individualizuojant ugdymosi procesą, gauna 
reikalingą pagalbą.  
Gerėja pasiekimai, mokymosi motyvacija. 

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

2021-2022 m. m. 
 

Grupių auklėtojos 14.00-15.00 val. kasdien skirta mokymuisi 
savarankiškai ir padedant mokytojams, 
mokytojų padėjėjams.  

7. Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos 
sutrikimų, ugdymo organizavimas. 

2021-2022 m. m. VGK, pagalbos 
specialistai, klasių 
mokytojos 

Atsižvelgiant į individualias mokinio 
galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, s 
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 maždaug pusę (45-55%) 
mokytojo iškeltų tikslų, formuojasi 
savarankiško darbo įgūdžiai, gerėja socialinio 
elgesio pasiekimai. 

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

2021-2022 m. m.  
I ir II pusmečių 
pabaiga 

Pagalbos specialistai, 
klasių mokytojos 

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. 

9. Organizuoti individualias konsultacijas dėl 
Codid 19 pandemijos mokymosi sunkumus 
patiriantiems vaikams.  

2021 m. 10-12 
mėn.  

Klasių mokytojos, 
VDM auklėtojos 

Vadovautis diagnostinių testų rezultatais, 
siūlyti mokiniams pagalbą VDM 
savarankiško mokymosi valandą. Pagal 
galimybę organizuoti klasių mokytojų 
konsultacijas.  



 
4.1.4.  Mokytis kartu su kolegomis ir bendradarbiauti, siekiant mokinių pažangos.  

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. ,,Kolega - kolegai“. Laisvanoriškas atvirų 

pamokų vedimas, aptarimas, dalijimasis 
sėkmėmis ir pasiekimais.  

2021 2022 m. m. Metodinė taryba  Mokytojai susitars, ves arba dalyvaus 
atvirose kolegos pamokose, aptars, dalinsis 
sėkmėmis ir pasiekimais, tai fiksuos 
sutartoje protokolo formoje. 

2. Pasiruošimas ir dalyvavimas sąšaukoje 
„Nuo teorijos iki praktikos. Ugdome 
savivaldų mokinį“. 

2021 m. 11 mėn.  Metodinė taryba Parengti ir pristatyti 1-3 pranešimai apie 
savivaldžio mokinio ugdymo patirtis 
mokykloje. 

3. Dalijimasis patirtimi ir žiniomis, įgytomis 
seminaruose, mokymuose, dalyvaujant 
programose ar projektuose ir išbandytose su 
mokiniais. 

2021-2022 m. m. 
1 k./mėn.  

Metodinė taryba 7-8 dalijimosi patirtimi renginiai mokykloje 
su kolegomis,  

4. Dalyvavimas pasirengimo dirbti pagal  
atnaujintas bendrąsias ugdymo programas 
renginiuose. 

2021-2022 m. m.  Metodinė taryba Mokytojai pasiruoš darbui pagal atnaujintas 
programas.  

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

2021-2022 m. m. VGK, pagalbos 
specialistai, klasių 
mokytojos 

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

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

2021-2022 m. m.  
kas 2 sav. 

Pagalbos specialistai Taikant ASAICHI metodą, identifikuojamos 
SUP poreikius turinčių mokinių ugdymo 
problemos, ieškoma geriausi problemų 
sprendimo būdai, aptariama spec. Pagalba, 
metodai, veiklos būdai, priemonės, 
padedančios gerinti mokymosi pasiekimus, 
motyvaciją.  

7. Susitarti dėl stebimo rodiklio, jį analizuoti 1 
k./sav. ASAICHI susirinkimų metu. 

2021-2022 m. m. 
kas savaitę 

Direktorė, Klasių ir 
dalykų mokytojai  

Susitarta dėl stebimo rodiklio, taikant 
ASAICHI metodą, identifikuojamos 
problemos, nustatomas atsakingas ir 



sutariama, kada jos bus išspręstos, 
pasirenkami sprendimo būdai. 

8. Bendradarbiavimas su l./d. ,,Saulutė“ ir 
,,Vyturėlis“ pedagogais ir tėvais:   
 diskusijos apie pasirengimą mokyklai;  
  dažniausiai iškylančios problemos 

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

2021 m. II pusm. Pavaduotoja ugdymui Pirmokų adaptacijos problemos : 
paruošiamosios grupės auklėtojų ir pirmų 
klasių mokytojų diskusija su mokyklos 
pedagogais ir administracija; būsimų 
pirmokų apsilankymai mokykloje (jei leis 
pandeminė situacija), bendros veiklos su 
mokiniais. 

9. Bendradarbiavimas  su Molėtų 
progimnazijos mokytojais ir penktų klasių 
auklėtojais: 
 Penktokų adaptacijos sėkmės ir 
problemos; 
 4 klasių tėvų susirinkimas kartu su 
progimnazijos vadovais ir specialistais.  
 Ketvirtokų supažindinimas su būsima 
mokykla, mokytojais, ugdymo aplinkomis 
ir veiklomis. 

 
 
 
2021 m. 12 mėn.  
 
 
 
 
2021 m. 04-05 
mėn. (jei bus 
galimybė dėl 
pandemijos) 
 

 
 
 
Pavaduotoja ugdymui 
 
 
Direktorė 
 
Pavaduotoja ugdymui 
 
 
 
 

Pavaduotojų ugdymui pasidalinimas 
informacija, pavaduotojos pokalbis su 4 
klasių mokytojomis;  
 
 
4 klasių mokinių tėvelių pažintis su 
progimnazijos administracija, vykdomomis 
veiklomis, adaptacijos ypatumais. 
Visi 4 klasių mokiniai susipažins su 
progimnazija, būsimais klasių auklėtojais, 
veikla. 

 
4.1.5.  Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojai) vaikų ugdymo, individualios pažangos ir kitais mokyklos veiklos klausimais. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Informacinis susirinkimas pirmų klasių  

tėvams apie veiklą mokykloje, reikalingus  
dokumentus, priemones, susitikimas su  
klasių mokytojomis, pagalbos specialistais. 

2021 m. 08 mėn. Direktorė, klasių  
mokytojai 

Tėvai gauna aiškią informaciją, susitariama  
dėl bendravimo būdų, aptarti pirmų klasių  
mokiniams aktualūs veiklos aspektai, atsakyta  
į tėvų klausimus. 

2. Rugsėjo 1-osios informacinis susirinkimas  
mokinių tėvams. 

2021-09-01 Direktorė Supažindinti tėvai su mokyklos veikla  
2021-2022 m. m.  

3. Ketvirtų klasių specialiųjų poreikių turinčių 2022 m. 05-06 4 klasių mokytojos, Reikalingos specialistų pagalbos ir tinkamo 



mokinių pasiruošimas mokytis 5 klasėje ir 
tėvų požiūris į programų tęstinumą. 

mėn. VGK, pagalbos 
specialistai 

ugdymo tęstinumo užtikrinimas. 

4. Klasių tėvų susirinkimai, tėvų dalyvavimas 
klasės/mokyklos veiklose.  

2021-2022 m. m.  Klasių mokytojai Klasėse aktualių temų, probleminių  
klausimų analizavimas, susitarimai,  
nuotolinis tėvų švietimas bent po 1-2  
renginius klasėse, dalyvavimas bendruose  
renginiuose. 

5. Individualūs pokalbiai apie vaikų pažangą. 2022 m. 01 mėn. ir 
pagal poreikį 

Klasių ir dalykų  
mokytojai 

Kiekvienoje klasėje pasibaigus I pusmečiui 
 ir pagal poreikį. 

 
4.1.6. Dalyvauti projektinėse veiklose, programose, olimpiadose, konkursuose, kitose kūrybinėse veiklose padedant ugdyti mokinių gebėjimus. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Informatika pradiniame ugdyme.  2021-2022 m. m.  Projekto grupė  Programavimo savaitės renginiai visose  

klasėse, informatikos pagrindų integravimas į  
dalyko pamokas, 1 val./sav. informatikai ir  
informatinio mąstymo ugdymui 4 klasėse 
 robotikos būrelio veiklos. 

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

2021-2022 m. m.  Klasių ir dalykų  
mokytojai 

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

3. Matematikos ir raštingumo konkursai  
mokykloje.   

2022 m. 03 mėn.  Pavaduotoja ugdymui  3-4 klasių mokiniams atrankiniai turai  
klasėse, konkursas mokykloje dalyvauja po  
3-7 mokinius iš kiekvienos klasės. 

4. Kūrybiniai konkursai, meninės veiklos su  
kitomis mokyklomis. 

2021-2022 m. m.  Klasių mokytojai,  
būrelių vadovai 

Mokytojų ir būrelių vadovų pasirinkti  
Konkursai, padedantys atsiskleisti mokinių 
polinkiams, gebėjimams, pomėgiams  
(bent po 1-2). 

 
 

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

Eil. Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 



Nr. 
1 2 3 4 5 

1. Netradicinė pamoka bibliotekoje: Pirmokų  
priėmimas į skaitytojus. 

2021 m. 09 mėn. 
2021 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“. 

2021 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. Akcijos „Knygų Kalėdos“ organizavimas 2021 m. 12 mėn. Bibliotekininkė Kviesime  akcijoje dalyvauti tėvelius, kurie 
pasidalins nauja ar turima perskaityta knyga. 
Biblioteka pasipildys naujomis knygomis (40-
50 naujų knygų). 

4.  Kūrybinis projektas ant sienos „Kalėdos“ 2021 m. 12 mėn. Bibliotekininkė Dalyvaus kiekviena klasė ir VDM grupė, jos 
papuoš juostelę naudojant antrines žaliavas. Iš 
juostelių bus sulipdyta Kalėdų eglė, kuri puoš 
sieną, esančią šalia bibliotekos. 

5. Kalėdinis skaitymų popietė „Skaitydami 
laukiame Kalėdų“ 

2021 m. 12 mėn. 
 

Bibliotekininkė 4 klasių savanoriai skaitys, jie  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. 

6. Skaitovų  konkurso „Vaivorykštės spalvos 
2022“ organizavimas. 

2022 m. 01 mėn. Bibliotekininkė Dalyvaus 2-3 klasėse atrinkti atstovai. 
Mokiniai savarankiškai išsirinks kūrinius, 
lavins atmintį mokantis atmintinai, ugdys 
kalbinę raišką ir bendradarbiavimą 
tarpusavyje. Džiaugsis draugų, originaliausiai 
perskaičiusių kūrinius, sėkme. 

7. Skaitymo maratono tarp klasių 
organizavimas. 

2022 m. 02-05 
mėn. 

Bibliotekininkė 2-4 klasių atstovai rinksis bibliotekoje ir 
skaitys knygas ar ištraukas laikui (byrant 
smėlio laikrodžiui). Lavės garsinio skaitymo 
gebėjimas, susikaups, klausysis draugų. 



8. Tarptautinė vaikų knygos diena. 
Mėgstamiausių personažų paradas.  

2022 m. 04 mėn. Bibliotekininkė Mokiniai prisimins skaitytas knygas, išsirinks 
labiausiai patikusį veikėją, nupieš  norima 
patinkančia forma ir pateiks  parodai 
bibliotekoje. 

9. Tylusis skaitymas spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dienai paminėti. 

2022 m. 05 mėn. Bibliotekininkė Pagal susitartą signalą visų klasių mokiniai 
tyliai rinksis lauke, salėje ar bet kuriame 
mokyklos kampelyje tyliai skaityti savo 
atsineštos knygos. 

10. Vadovėlių atnaujinimas. 2022 m. 05 mėn. Bibliotekininkė Suderinti su mokytojais reikalingų vadovėlių 
skaičiai ir pavadinimai, atnaujinamas fondas 
vadovėliais, kurie derės su atnaujinamu 
ugdymo turiniu.  

 
4.1.8.   Tobulinti mokytojų kompetencijas, ruošiantis darbui pagal atnaujintą ugdymo turinį. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

 1.    2 3 4 5 
1. Dalyvauti mokytojų skaitmeninio raštingumo 

mokymuose: 
 ilgalaikėje Vedlių programoje; 
 projekte „Mokytojų ir pagalbos  

mokiniui specialistų skaitmeninio  
raštingumo kompetencijų  
tobulinimas“.  

2021-2022 m. m.  Klasių mokytojai  9-12 mokytojų dalyvaus ilgalaikėje  
Informatikos mokymo pradinėse klasėse  
Programoje ir įgis informatikos mokymo  
kompetencijas, išbandys įgytas žinias su klasės 
mokiniais, patirtimi dalinsis su kolegomis.  

2. Išmokti naudotis Microsoft Office 365  
platformos programomis nuotoliniam darbui. 

2021-2022 m. m.  Mokytojai, pagalbos 
specialistai pagal  
poreikį (2-3) 

Dar nedalyvavę mokytojai išmoks naudotis  
Microsoft Office 365 platforma nuotoliniam  
Darbui su kolegomis ir mokiniais.   

3. Informatikos pradiniame ugdyme mokymai  
Pradinių klasių mokytojams. 

 Mokytojai, pagalbos   
specialistai pagal  
poreikį 

Pagerins IT kompetencijas, taikys pamokose. 

4. Dalyvauti UTA renginiuose 2021-2022 m. m.  Metodinė taryba Deleguoti mokytojai dalyvauja  
kompetencijų ugdymo seminaruose,  
dalinasi su kolegomis įgytomis žiniomis. 

5. Dalyvauti Molėtų ŠPT renginiuose ruošiantis 2021-2022 m. m. Metodinė taryba Pasirengti ir padėti pasirengti kolegoms  



UTA įgyvendinimui mokykloje.  mokyti pagal atnaujintą ugdymo turinį. 
 

4.2. Kurti saugią ir palankią vaiko mokymuisi aplinką, ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą.  
4.2.1.  Saugios ir palankios mokymuisi aplinkos kūrimas mokykloje, prevencinių veiklų vykdymas.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Darbo ir mokymosi saugumo užtikrinimas, 

reaguojant į besikeičiančią Covid 19 
pandemijos situaciją.  

2020 -2021 m. m.  Direktorė, 
pavaduotojas ūkiui ir 
administracijai, VSP 

specialistė  

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

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

2021 m. 11-12 
mėn. 
 

VGK, psichologė, 
socialinė pedagogė 

Savalaikis problemų įvardijimas, 
sprendimas, sėkminga, beveik visų pirmų 
klasių mokinių, adaptacija.  
Lankymasis pirmokų klasėse, bendravimas 
su mokiniais, klasių mokytojomis, tėvais, 
pagalbos mokiniui specialistais, VDM 
grupių auklėtojomis. Pagerės vaikų 
savijauta ir socialinė branda. 

3. Prevencinė „Antro žingsnio pamoka“ 
kiekvienoje klasėje.  

2021-2022 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. 

2021-2022 m. m. 
Posėdžiai pagal 
reikalą 

VGK 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.  Socialinių  ir bendravimo įgūdžių ugdymas 
grupėse specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems 1klasių mokiniams.  

2021-2022 m. m.  Socialinė pedagogė Pamokas lankys specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintys vaikai. Susipažins su 
socialine aplinka, ugdysis savitvarkos ir 
higienos įgūdžius, mokysis bendrauti. 
Pagal tvarkaraštį. 

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

2021-2022 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. 

8.  Vaikų vasaros poilsio organizavimas:  

 Projekto parengimas savivaldybės 
2022 metų konkursui; 

 3.5.2 Vaikų vasaros poilsio ir 
socializacijos stovyklos „Vasara 
šypsos vaikams 2022“ 
organizavimas ir veikla. 

2022 m. 05-06 
mėn. 

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

9.  VDM grupių veiklos organizavimas 2021-2022 m. m.   Direktorė, 
pavaduotoja ugdymui 

Sudarytos 4-5 grupės (pagal poreikį), 
sudarytos sąlygos mokiniams papietauti, 
žaisti lauke ir pastoviose patalpose, 



mokytis ir paruošti pamokas savarankiškai 
ir su pagalba, pedagogų prižiūrimiems 
laukti tėvų iki 17-17.30 val. 

10. Dalyvavimas akcijoje „Prisijunkime prie 
sąmoningumo didinimo mėnesio BE 
patyčių“. 

2022 m. 03 mėn. Socialinė pedagogė, 
psichologė, VSP 
specialistė 

Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvaus 
5 mokinių aktyvo siūlomuose renginiuose 
(atskiras planas). Pagerės bendruomenės 
mikroklimatas ir  tarpusavio santykiai, 
vaikai taps draugiškesni, nes mokysis 
gyventi be patyčių. 

11. Konsultacijos su mokykloje dirbančia 
psichologe. 

2021-2022 m. m. VGK, pagalbos 
specialistai, mokytojai 

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

12. Mokinių lankomumo stebėjimas, pamokų 
nelankymo priežasčių analizavimas. 

2021-2022 m. m. 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. 

  
4.2.2.  Pagalba šeimoms padedant kurti saugią aplinką vaikui. 

  
 
Eil. 
Nr. 

                          Priemonės          Laikas      Atsakingi                       Sėkmės rodiklis, rezultatas 

  1.                                   2.               3.            4.                                          5. 



  1. Mokinių važiavimo į mokyklą ir namus 
organizavimas. 

2021 m. 09-10 
mėn. ir keičiantis 
poreikiui 

Socialinė pedagogė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijai ir ūkiui 

Visi mokiniai, kuriems reikalingas 
pavežimas į mokyklą ir iš mokyklos bus 
vežami mokykliniu ir maršrutiniu 
transportu. Sudaryti mokinių sąrašai, 
pravesti saugos instruktažai, informuoti 
mokinių tėvai per Tamo apie mokyklinių 
autobusu maršrutus, važiavimo laiką. 

  2. Mokinių nemokamo maitinimo 
organizavimas. 

2021-2022 m. m. Socialinė pedagogė,  
valgyklos vedėja, VSP 
specialistė, 
klasių mokytojos 

Visi pirmų – antrų 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. 

2021-2022 m. m. Socialinė pedagogė, 
socialiniai partneriai 

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. 

2021 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. 

2021-2022 m. m. 
pagal poreikį 

Socialinė pedagogė, 
klasių mokytojos, 
socialiniai partneriai 

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. 

 



 
4.2.3. Saugaus elgesio gatvėse, keliuose  įgūdžių ugdymas.  

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1 2 3 4 5 
1. Saugaus eismo interaktyvios  pamokėlės  

gatvėje 1 klasių mokiniams. 
2021 m. 09 mėn. 
2022 m. 01 mėn. 
 

Socialinė pedagogė Mokiniai išmoks saugiai pereiti gatvę/kelią,  
pasikartos taisykles, dalyvaus interaktyviose  
saugaus elgesio pamokose. Įtvirtins saugaus  
eismo įgūdžius per praktinę veiklą, mokysis 
atsakomybės už  saugumą kelyje. 

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

2021 m. 11 mėn. Socialinė pedagogė,  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.  Interaktyvios pamokėlės 2-4 klasių  
mokiniams “Augu sveikas ir saugus“. 

2022 m. 03 mėn. Socialinė pedagogė,  
Klasių mokytojos, 
 

Vaikai nupieš, kaip jie atvyksta į mokyklą 
(kaip sėdi 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. 

 
4.2.4.  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.  
2021-2022 m. m.  Klasių mokytojos  Judrioji veikla ilgųjų pertraukų metu 

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

2.  Akcija „Pirmoko kuprinė. Ar ne per  2020 m. 10 mėn.  VSP specialistė  Mokiniai ir jų tėvai sužinos kuprinės 



sunki?“.  svorį – galimą ir realų, pokalbiai su 
vaikais apie kuprinės svorio įtaką jų 
sveikatai.   

3. ,,Mintys apie maitinimąsi mokykloje“  
tėvams. 
  

2021 m. 10 mėn. VSP specialistė Tėvų informavimas apie maitinimo  
organizavimą,  maisto gaminimą ir sveiko  
maisto svarbą mokiniams, atsakymai į jiems  
kylančius klausimus Tamo dienyne. 
 

4.  Aktyvaus poilsio valanda lauke VDM  
grupių vaikams. 

2021-2022 m. m.  VDM auklėtojos Kasdien bent 1 valanda po pamokų žaidimų 
ir pasivaikščiojimo lauke VDM lankantiems 
mokiniams ir/ar po savarankiško mokymosi.  

5.  Asmens higienos įgūdžiai, jų svarba  
sveikatai: 

 Informaciniai plakatai prie praustuvų,
 Pokalbiai „Švarios rankos padės  

likti sveikiems“, 
 Mokinių švaros tikrinimas. 

2021 m. 09 mėn.,  
po atostogų, pagal 
poreikį 

VSP specialistė Plakatai kiekviename aukšte, informacija  
klasių mokytojoms, pokalbiai su mokiniais 1-4 
klasėse tikrinant asmens higieną, mokymasis  
taisyklingai plauti rankas, pokalbiai apie švarių 
rankų svarbą sveikatai.  

6. ,,Kaip atskirti covid nuo peršalimo“ ir ,,Kaip 
 atgauti jėgas po koronaviruso“ 

2021 m. 09 mėn. ir visus mokslo 
metus 

VSP specialistė Tėvų informavimas, patarimai, atsakymai į  
kylančius klausimus; pagalba mokytojams testuojant 
mokinius savikontrolėstestais.  

7.  „Kai prasideda pokyčių metas. Lytinė  
Branda.“  

2021 m. 11 mėn.  VSP specialistė  4 pokalbiai su 4 klasių mergaitėmis ir 4 klasių 
berniukais apie lytinį brendimą ir atsirandančius
 pokyčius, asmens higieną. 

8. Psichikos dienai skirti piešiniai.  2021 m. 11 mėn. VSP specialistė Šeimas pakviesti kartu su vaikais kalbėti ir  
piešti piešinius bei dalyvauti konkurse.  

9. Pamokos, renginiai, konkursai:  
 ,,Aš gyvenu sveikai. Mano pusryčių  

dėžutė“; 
 Viktorina ,,Mikrobų pasaulyje“; 

 
 Interaktyvios pamokos ,,Ką aš žinau 

      apie imunitetą“, ,,Vanduo-gyvybės  
      šaltinis“; 

 ,,Aš ir mano šeima“; 

 
2022 m. 01 mėn. 
 
2022 m. 03 mėn. 
 
 
2022 m. 04 mėn. 
 
2022 m. 05 mėn.  
2022 m. 06 mėn.  

VSP specialistė ir  
klasių mokytojos 

 
Anketos apie dienos režimą, duomenų 
apibendrinimas ir pokalbiai su vaikais. 
Mokiniams apie mikrobus, jų reikšmę žmonėms
ir mokiniai apie juos – žinių pasitikrinimas, pagilinimas 
žaidžiant. 
Projektinės veiklos ir jų pristatymas.  
Piešinių konkursas skirtas tarptautinei šeimos 
dienai. 
Saugus elgesys vasarą prie vandens, džiaugiantis saulės 



 ,,Saugi ir sveika vasara“. šiluma.  
10.  Dalyvavimas visuomeninės organizacijos  

,,Gelbėkit vaikus“ organizuojamame  
Solidarumo bėgime. 

2021 m. 09 mėn. OK grupė, klasių  
mokytojos 

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

11.  Lengvosios atletikos rudens kroso varžybos. 
 

2021 m. 10 mėn.  
  

OK grupė, 3-4 klasių  
mokytojos 

Lavės mokinių bėgimo įgūdžiai. Stiprės jų 
ištvermingumas, ugdysis valia ir stiprės 
draugiškumas. Rungtyniaudami vaikai 
patirs daug teigiamų emocijų. 

12.  Turnyrai ir sporto dienos mokykloje: 
 Šokdynės turnyras;  

 
 
 
 
 

 Šaškių diena; 
 
 
 
 
 
 
 

 Kvadrato varžybos tarp 2-4 klasių  
mokinių; 
 
 
 

 Estafečių  ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ tarpklasinės 
varžybos.  

 
 

 
2021 m. 11 mėn.  
 
 
 
 
 
2022 m. 01 mėn.  
 
 
 
 
 
 
 
2022 m. 01-02 mėn.
 
 
 
 
2022 m. 02 mėn.  

OK grupė  
Mokiniai per kūno kultūros pamokas lavins 
šoklumo įgūdžius. Kiekviena klasė išsirinks 
po 2 šokliausius mokinius ( mergaitę ir 
berniuką). Šokliausi mokiniai dalyvaus 
,,Šokdynės turnyre‘‘ dėl geriausio šokliausio 
mokinio apdovanojimų.  
Stiprės mokinių bendravimas, 
bendradarbiavimas. Ugdysis valia, stiprės 
loginis mąstymas. Patirs džiugias ir 
teigiamas emocijas. Į mokyklos sporto salę, 
pakviesime dalyvauti visos mokyklos 
mokinius( srautais pagal klases), kurie moka 
žaisti šaškėmis į šaškių turnyrą. Bus išrinkta 
mokyklos komanda iš mokinių, kuriems 
geriausiai seksis. 
Mokiniai per kūno kultūros pamokas lavins 
kvadrato žaidimo įgūdžius. Stiprins 
kamuolio perdavimus ir metimus. Žaidžiant 
išmoks laikytis taisyklių, kurios labai 
svarbios varžybų metu. 
Stiprės ne tik fizinis aktyvumas, bet ir 
tvirtės sportiniai įgūdžiai. Vaikai 
rungtyniaus ir gerins tarpusavio 
bendravimą, supras kaip svarbu būti 
komandos nariu. 

13. Tarpklasinis futbolo turnyras. 2022 m. 04 mėn. OK grupė Lavės mokinių futbolo žaidimo įgūdžiai. 



Dalyvavimas futbolo turnyre ,,Pradinukų  
lyga“. 

Stiprės mokinių ištvermingumas, ugdysis 
valia ir stiprės fizinis aktyvumas, 
draugiškumas. Bus sudaryta mokyklos 
futbolo komanda, kuri atstovaus mokyklą 
futbolo turnyre ,,Pradinukų lyga“. 

14. Lengvosios atletikos varžybos 
( rajoninės, zoninės ). 

2022 m. 05 mėn. OK grupė, 4 klasių  
mokytojos. 

Stiprės ir lavės sportiniai gebėjimai. Mokės 
Išbandys jėgas bėgimo, kamuoliuko metimo ir 
šuolio į tolį rungtyse. Mokyklos komanda, kuri 
bus išrinkta iš geriausių mokyklos lengvaatletų 
atstovaus mokyklą ir kovos dėl prizinės vietos 
zoninėse varžybose. 

15. Sporto diena mokykloje. 2022 m. 05 mėn. OK grupė, 4 klasių  
mokytojos. 

Gera vaikų nuotaika, noras sportuoti ir 
draugiški turnyrai stiprės ir  įrodys, koks 
svarbus mūsų gyvenime sportas. 

 
 

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

 
1 2 3 4 5 

1.  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.   

2021-08-30 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. 2021-2022 m. m. I pusmečio ugdymo(si) 
rezultatų analizė.  

2022 m. 01 mėn.  Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

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

3. Pamokos refleksija ir namų užduočių 
atlikimo įtaka ugdant savivaldaus 
mokymosi įgūdžius. 

2022 m. 03 mėn.  stebėtų pamokų, surinktų duomenų apklausų 
metu apibendrinimo pristatymas 1-2 
susitarimai  savivaldžio mokinio įgūdžių 
formavimui 



4. 2020-2021 m. m. II pusmečio ugdymo(si) 
rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnes 
klases, mokyklos baigimas. Priimtų 
susitarimų vykdymas. 

2022 m. 06 mėn.  Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

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

5.  2021-2022 m. m. mokyklos veiklos 
analizė, tikslai, prioritetai, susitarimai  
dėl 2022-2023 m. m. mokyklos veiklos. 
Mokytojų tarybos ataskaitos 
mokyklosbendruomenei parengimas.  
 

2021 m. 06 mėn. Mokytojų tarybos 
pirmininkė 

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, mokinių pilietiškumo ugdymas.  
 

1. 2 3 4 5 

1.  Mokyklos tradicijos:  
 Mokslo ir žinių diena, 
 Mokytojo diena, 
 Paskutinis skambutis 

 

 
2021 m. 09 mėn.  
2021 m. 10 mėn. 
2022 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)  

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

 
klasių mokytojos, 
pavaduotoja 
ugdymui  

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

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

  

 
2021-2022 m. m.  
  

 
Klasių mokytojos, 
muzikos mokytojos  

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

4.  Kiti renginiai:  
 Pradinių klasių mokinių 

gamtamokslinė konferencija; 
 

 
2022 m. 04 mėn.  
 
 

Pavaduotoja 
ugdymui 
 
 

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.  



 Akcija „Mokinių pareigų 
vykdymas ir susitarimų 
laikymasis mokykloje“; 

 
 
 
 
 
 

 Pilietinė iniciatyva „Kartu 
paminėkime Tolerancijos dieną“; 

 
 Draugo diena mokykloje; 
 

 Savanorystės akcija „Gerumas 
šalia“. 

 
 
2021 m. 10 mėn.  
 
 
 
 
 
 
2021 m. 11 mėn.  
 
 
2021 m. 11 mėn. 
 
 
2021 m. 12 mėn. 

 
Socialinė pedagogė, 
klasių mokytojos 
 
 
 
 
 
 
Socialinė pedagogė, 
klasių mokytojos 
 
Socialinė pedagogė 
 
 
Socialinė pedagogė 

 
95 % mokinių dalyvaus mokyklos pilietinėse 
akcijose. Mokykla taps atvira, tolerantiška, 
bendruomeniška. 
3-4 klasių mokiniai lankysis pirmokų klasėse, 
supažindins vaikus su mokinių pareigomis, 
mokyklos susitarimais. Pirmokai, per žaidimus ir 
praktines užduotis, mokysis atsakomybės už 
pareigų vykdymą. 
Visi vaikai klasėse įtirtins žinias apie Toleranciją 
ir atliks kūrybines užduotis. Mokinių aktyvas 
surengs kūrybinių darbų parodą mokykloje. 
Visų klasių mokiniai dalyvaus Draugo dienos 
akcijoje. Vaikai darys gerus darbus draugams. 
 
Visos dienos mokyklos 3-4 kl. grupės vaikai darys 
darbelius ir juos skirs vienišiems, neįgaliems 
seneliams. „Caritas“ atstovai juos nuneš kartu su 
maisto krepšeliais (pagal situaciją). 

 
4.3.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas.   

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi 
 

Sėkmės rodiklis, rezultatas 

1. Mokyklos strateginio plano 2019-
2021 m.  įgyvendinimo vertinimas. 

2021 m. 11-12 
mėn.  

Direktorė Įvertintos stipriosios ir silpnosios mokyklos veiklos 
sritys, numatyti prioritetai ir tikslai naujam 
strateginiam planui. 

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. 

 
 

____________________________________ 


