
 

                                                                                                               PATVIRTINTA  

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 

direktoriaus  

2018 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-2 

  

                                                                                                               SUDERINTA  

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 

tarybos  

2018 m. sausio 23 d. posėdžio nutarimu Nr. V4-4 

  

  

MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO  PRADINĖS MOKYKLOS  

2018 M. VEIKLOS PLANAS  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



1  

  

    

 I.  PRADINĖS MOKYKLOS PRISTATYMAS  

1.1. BENDROSIOS ŽINIOS  

Pavadinimas  Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla  

Steigėjas  Mažeikių rajono savivaldybė 

Teisinė forma  
Mažeikių  rajono  savivaldybės biudžetinė įstaiga, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, vykdanti pradinio ugdymo, 

individualizuotas pradinio ugdymo programas  

Teisinis statusas  Juridinis asmuo, kodas 1918149818  

Tipas  Pradinė mokykla  

Paskirtis  Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla  

Mokymo kalba  Lietuvių kalba   

Pagrindinė veiklos rūšis  Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – pradinis ugdymas, kodas – 85.20.  

Įkūrimo data  Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla  savo veiklą   pradėjo 1994 m. rugsėjo 1 d.   

Tuomet ji vadinosi Mažeikių 5- oji pradinė mokykla. 1997 m. birželio 5 d. Mažeikių 5–ajai  pradinei mokyklai suteiktas daraktoriaus 

Kazimiero Jagmino vardas. 

 

Įstaigos vadovas  Direktorė Janina Gendvilienė  
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Adresas  Sedos g.12, Mažeikiai LT-89233  

Telefonas  
 (8 443) 70 461  

Elektroninis paštas  kazimierojagmino.pradine@gmail.com 

Internetinė svetainė  http://www.kjagminomok.lt/   

  

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1.  Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 2017-uju metu veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už 

priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, planui igyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

2. Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos veiklos planas parengtas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. Tl -219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014—2020 m., 2016 

m. vasario 19 d. sprendimu Nr. Tl -37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodiio 18 d. sprendimu Nr. 

T 1-349 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybés 2016—2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. 

sprendimu Nr. T 1-32 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" ir atsižvelgiant į 2017 m. kovo 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A 1-383 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinių veiklos planų rengimo grafiko 2017 metams patvirtinimo". 

3. Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinés mokyklos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai iškelti vadovaujantis Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės 

mokyklos 2015-2017 m. strateginiu planu, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. SVI-18. 

 

mailto:kazimierojagmino.pradine@gmail.com
http://www.kjagminomok.lt/
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Mokykla dalyvauja projektuose:  

Eil.

Nr. 

Projektas, gautos lėšos ar kita 

parama 

Kada vykdomas Projekto koordinatoriai 

(kokios institucijos 

projektas) 

Dalyvavimo projekte tikslai Įtaka ugdymo procesui 

1.  

 

Žmogaus saugos programa 2016-2017 m.m. 

 

V. Raudonienė Mokyti vaikus saugiai elgtis kelyje, 

buityje. 

Geba saugoti savo sveikatą, 

mokosi saugaus elgesio kelyje 

taisyklių. 

2. Pieno produktų vartojimo 

vaikų švietimo įstaigos 

paramos programa. 

4499,44 Eur 

2016-2017 m.m. 

(tęstinis) 

J. Gendvilienė Skatinti mokinius vartoti naudingus 

sveikatai produktus. 

Labiau domisi kuom naudingi 

pieno produktai žmogui, kokia jų 

įtaka naudojant kasdien, mokosi 

etiketo prie stalo. 

3. Vaisių vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose 

programa. 

2568,00 Eur 

2016-2017 m.m. 

(tęstinis) 

J. Gendvilienė Skatinti mokinius vartoti naudingus 

sveikatai produktus. 

Turimas žinias apie vaisių 

vartojimą pagilina, susipažįsta su 

įvairiomis maistinėmis 

medžiagomis, vitaminais. Mokosi 

valgymo etiketo. 

4. Programa ,,Antras žingsnis” 

811,59 Eur 

2016-2017 m.m. 

(tęstinis) 

V. Raudonienė Skatinti mokinių savęs pažinimą, lavinti 

emocinius įgūdžius. 

Moko mokinius elgtis 

konfliktinėse situacijose, priimti 

sprendimus iškilus problemoms, 

valdyti savo emocijas. 

2. Sveikatingumo programa 

,,Augu sveikas" 

 

2016-2017 m.m. 

 

J. Bagdonienė Plėsti mokinių žinias apie sveikatą ir 

sveiką gyvenseną. 

Praktiškai išbandė ir susipažino su 

sveikatos saugojimo būdais ir 

galimybėmis. 
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3. Projektas ,,Žemė -  žmonių 

planeta". 

 

2016-2017 m.m. 

(tęstinis) 

G. Bubokienė Supažindinti vaikus su ekologinėmis 

problemomis, klimato kaita. 

Mokiniai praplėtė savo žinias apie 

žemėje vykstančius pokyčius, 

žmogaus įtaką gamtai. 

4. Projektas ,, Aš- rūšiuoju" 

 

2015-2016 m.m. 

(tęstinis) 

J. Bagdonienė Ugdyti suvokimą apie atliekų rūšiavimo 

svarbą. 

Mokiniai mokosi rūšiuoti atliekas, 

suvokia rūšiavimo būtinybę. 

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai ir projektai:  

• Ugnies šventė „Šviesk ir šildyk“;  

• Žemės diena;  

• Judrioji savaitė; 

• Mokslo ir žinių šventė;  

• Ketvirtokų išleistuvės;  

• 3–4 klasių mokinių viktorinos „Aš europietis“, „Lietuva – mano Tėvynė“, „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“, „Ar pažįsti Lietuvos 

paukščius“, „Mažeikių krašto gamta“, „Būk saugus kelyje“, „Skaitau ir augu“.  

• Spalvų ir sporto šventė; 

• Šventė „Rudens spalvos“; 

• Etnokultūriniai renginiai: „Lino gyvenimas“; „Duonelės kelias“; „Medžiai – žemės turtas ir puošmena“; „Tautos skrynią atvėrus“ 

• Mažeikių rajono pradinių klasių meninio skaitymo konkursas „Skambiausi žodžiai lig širdies nuaidi“; 

• Valstybinių švenčių minėjimai.  

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Telšių apskrities Mažeikių poskyrio policijos komisariatu, Mažeikių PPT tarnyba, Mažeikių miesto lopšeliais 

darželiais, Mažeikių miesto gaisrinė.  

Mažeikių Kazimiero Jagmino  pradinės mokyklos mokiniai dalyvauja ir laimi miesto ir šalies konkursuose, olimpiadose: Karolina Bučytė 4 kl. - apdovanota 

diplomu. 

2017 m. Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra" pateko į geriausiųjų 50-tuką. Mokytoja-Gražina Lukoševičienė. 

Lukas Janušas- Tarptautiniame anglų kalbos konkurse ,,Kengūra" apdovanotas Oranžinės Kengūros diplomu- mok. Regina Stonienė. 

Aistė Eičinaitė- Tarptautiniame anglų kalbos konkurse ,,Kengūra" apdovanota Sidabrinės Kengūros diplomu- mok. Regina Stonienė. 

Dominykas Norvaišas-Tarptautiniame anglų kalbos konkurse ,,Kengūra" apdovanotas Sidabrinės Kengūros diplomu - mok. Regina Stonienė. 
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Domantas Šefronas- Tarptautiniame anglų kalbos konkurse ,,Kengūra"  apdovanotas Auksinės Kengūros diplomu- mok. Regina Stonienė. 

Motiejus Urbietis- Tarptautiniame anglų kalbos konkurse ,,Kengūra" apdovanotas Auksinės Kengūros diplomu- mok. Regina Stonienė. 

Karolina Bučytė- Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse apdovanota 1-ojo laipsnio diplomu- mok. Gražina Lukoševičienė. 

Alantė Litvinaitė- Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse ,,Olympis 2016 - Rudens sesija" apdovanota 1-ojo laipsnio diplomu- mok. 

Gražina Lukoševičienė. 

Karolina Bučytė- Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse ,,Olympis 2016 - Rudens sesija" apdovanota 1-ojo laipsnio 

diplomu- mok. Gražina Lukoševičienė. 

Gustė Gedvilaitė-Respublikiniame informacinių technologijų konkurse ,,Olympis 2016 - Rudens sesija" apdovanota 2-o laipsnio diplomu- mok. 

Virgina Zaksienė. 

Vytaras Pliuškys- Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse ,,Olympis 2016 - Rudens sesija" apdovanotas 2-o laipsnio diplomu – mok. 

Virgina Zaksienė.. 

Emilė Mija Borusevičiūtė- Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse ,,Olympis 2016 - Rudens sesija" apdovanota 3-o 

laipsnio diplomu- mok. Virgina Zaksienė. 

Jurgis Vaitkus- Respublikiniame edukaciniame biologijos konkurse ,,Olympis 2016 - Rudens sesija" apdovanotas 3-o laipsnio diplomu- mok. Virgina 

Zaksienė. 

Lukas Janušas- Mažeikių rajono pradinių klasių mokinių raštingumo konkurse užėmė 1-ą vietą. Mokytoja- Lina Kvedarienė. 

Aistė Vaičiulytė- Mažeikių rajono pradinių klasių matematikos olimpiadoje užėmė 2-ą vietą. Mokytoja Lina Januškienė. 

Domantas Šaltkauskas- Mažeikių rajono pradinių klasių meninio skaitymo konkurse ,,Skambiausi žodžiai lig širdies nuaidi" tapo laureatu. 

Mokytoja- Skaidrutė Jokubauskienė. 

 

Mokykla turi savo vėliavą, himną, logotipą, internetinę svetainę.  
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1.3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ĮSTAIGOS VALDYMAS  

  

Organizacinė struktūra:  

1. Mokyklos administracija: Direktorė – Janina Gendvilienė II vadybinė kategorija 

Pavaduotoja ugdymui – Virginija Raudonienė II vadybinė kategorija  

Pavaduotoja  ūkiui – Jolanta Bagdonienė  

2. Savivaldos institucijos:  

a. Mokyklos taryba – svarbiausia savivaldos institucija, jungianti mokytojų ir mokinių tėvų atstovus;  

b. Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti visus mokytojus, švietimo pagalbos specialistus;  

c. Metodinė grupė – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti visus mokytojus, švietimo pagalbos specialistus;  

d.  Klasių tėvų komitetai – kiekvienos klasės tėvų išrenkama institucija, padedanti spręsti organizacines klasės problemas; 

e. Mokinių savivaldos klubas – padėti mokytojams organizuoti renginius, kelti savo iniciatyvas ir pasiūlymus  

f. Darbo taryba – savivaldos institucija, atstovaujanti visų mokyklos darbuotojų interesams.  

3. Mokyklos veikla finansuojama iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.  

4. Mokyklos finansinę apskaitą vykdo BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.   

5. Mokykloje vykdomas veiklos įsivertinimas:  

• vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra;  

• atliekama mokinių ugdymo kokybės, pažangos analizė;  

• mokyklos įsivertinimą atlieka veiklos įsivertinimo darbo grupė;  

• strateginio plano vykdymo stebėseną atlieka strateginio plano stebėsenos grupė.  

7. Mokykloje įdiegta elektroninio dienyno (www.tamo.lt) sistema.  

8. Naudojamasi mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis: NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacinė sistema ŠVIS, buhalterinės apskaitos 

programa „Labbis“.  
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 II.  MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ: SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ  

  

STIPRYBĖS  SILPNYBĖS  

1. Pakankamai aukštos kvalifikacijos mokytojai.  

2. Puikiai dirba socialinė pedagogė.  

3. Pastiprintas meninis ugdymas.  

4. Projektų savaitės.  

5. Visi kabinetai aprūpinti IKT. 

6. Kultūringas techninis personalas.  

7. Nuolat kuriama jauki išorinė aplinka.  

8. Įvairiapusis neformalusis ugdymas.  

9. Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas. 

1. Pagalbos mokiniui specialistų etatų trūkumas.  

2. Pradinės ir pagrindinės ugdymo pakopos mokytojų 

bendradarbiavimas.  

3. Nerenovuota mokykla.  

4. Didėja mokinių skaičius turinčių emocinių sutrikimų. 

5. Nepakankamas tėvų švietimas psichologiniais pedagoginiais 

klausimais. 

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS  
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1.  ES atveria galimybę naudotis Europos fondų  paramos 

programomis.  

2. Mokinio krepšelio lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai 

kelti, leidžia mokyklai  kurti veiksmingą mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo sistemą, susijusią su 

visais iššūkiais dabartinei mokyklai ir su pačios mokyklos  

uždavinių įgyvendinimu.  

3. Skelbiami IKT panaudojimo projektų konkursai sudaro 

sąlygas mokytojų kvalifikacijai kelti ir spręsti  IKT  bazės 

plėtros problemas. 

1. Savivaldybės vykdoma Mažeikių rajono mokyklų tinklo 

pertvarka, mokinių srautų  reguliavimas neturint aiškių, 

skaidrių ir visoms mokykloms vienodai taikomų  klasių 

komplektavimo kriterijų kelia grėsmę mokyklos 

vystymuisi.  

2. Savivaldybės lėšos, skirtos švietimui, neužtikrina 

švietimo įstaigų funkcionavimo.  

3. Daugėjantys visuomenės neigiami reiškiniai, didėjantis 

vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų skaičius 

didina vaikų turinčių problemų, gyvenančių socialinėje 

atskirtyje, skaičių.  

4. Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka 

visuomenės  lūkesčių,  keliamų mokyklai ir mokytojui, 

kas stabdo perėjimą nuo mokymo prie mokymosi.  
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 III.  MOKYKLOS STRATEGIJA  

  

3.1.FILOSOFIJA 

Vaikas yra reiškinys, turintis neriboto tobulėjimo galimybes ir savo gyvenimo misiją, kuriai turi pasiruošti. 

3.2.VIZIJA 

Moderni, saugi, atvira kaitai  ir visuomenei ugdymo įstaiga. 

3.3.MISIJA 

Atvira kaitai švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką bendrąjį pradinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius, ugdanti vertybines 

nuostatas, padedanti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas. 

3.4. VERTYBĖS 

- Mokiniai, siekiantys pažangos. 

- Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo. 

- Mokytojai, siekiantys tobulėjimo. 

-  Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos. 

3.5. PRIORITETINĖS SRITYS 

1. Saugus, sėkmingas ir sveikas vaikas.  

2. Ugdymo(si)  proceso kokybės gerinimas.  
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3. Kultūringa  ir atvira kaitai mokykla.  

 

 

 

3.6. METINĖS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI  

  

1. Kurti saugią, inovatyvią ugdymo ir ugdymosi aplinką 

1.1.Modernizuoti mokyklos techninę ir informacinę bazę; 

1.2. Kurti mokiniams saugią, estetišką mokyklos aplinką; 

1.3. Užtikrinti psichologinį, emocinį vaiko saugumą; 

1.4. Vykdyti vaiko gebėjimus ir poreikius atliepiantį ugdymo procesą. 

 

2. Ugdyti kūrybingą, laisvą, harmoningą asmenybę 

2.1. Ugdyti pilietiškumą, tautinę savimonę; 

2.2. Formuoti sveikos gyvensenos ir ekologiškos aplinkos suvokimą; 

2.3. Sutelkti tėvus ir skatinti juos aktyviai dalyvauti vaiko ugdymo ir asmenybės formavimo procese; 

2.4. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, plečiant vaiko akiratį, aplinkos suvokimą. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IV. 2018 MOKSLO METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

I TIKSLAS.  Kurti saugią, inovatyvią ugdymo ir ugdymosi aplinką. 

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Įgyvendinimo laikas  Vertinimo kriterijai, rezultatas  

1.1. Modernizuoti 

mokyklos 

techninę ir 

informacinę 

bazę 

Įrengti kompiuterių klasę, aprūpinti ją 

naujausiomis IKT, įdiegti inovatyvias 

ugdymo programas 

 

 

Per 2018 metus 
 

Ugdymo proceso metu kiekvienas vaikas naudosis atskiru 

kompiuteriu, moderni įranga ir inovatyvios programos leis 

efektyvinti ugdymo procesą, darys jį patrauklų ir įdomų 
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1.2. Kurti 

mokiniams 

saugią, estetišką 

mokyklos 

aplinką  

Atlikti sienų remontą mokyklos koridoriuose, 

sporto salėje  

Per 2018 metus 
 

 Pasikeis estetinis įvaizdis, mokyklos aplinka taps jaukesnė, 

gražesnė 

1.2.1.  Teikti prašymą rajono savivaldybei dėl 

automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, 

gatvių šalia mokyklos apšvietimo ir mokyklos 

kiemo sutvarkymo 

2018-2019 Užtikrins mokinių saugumą tamsiuoju metų laikotarpiu 

rytinėmis piko valandomis 

1.2.2. Skatinti aplinkos bendrakūrą, sutelkiant 

mokyklos bendruomenę. 

Visus metus Visi mokyklos bendruomenės nariai jaus pareigą ir atsakomybę 

už mokyklos puoselėjimą, jos gražinimą ir saugojimą. 

 

1.3. Užtikrinti 

psichologinį, 

emocinį vaiko 

saugumą 

 1.3.1. Saugaus emocinio mikroklimato 

kūrimas klasėse. 

-Prevencinė programa ,,Antras žingsnis"; 

- Individualūs pokalbiai su vaikų, turinčių 

emocinių elgesio sutrikimų, tėvais.  

 

Visus metus, esant 

būtinybei 

 Pagerės klasių mikroklimatas, vaikų tarpusavio santykiai 

1.3.2. Mažinti smurto ir patyčių paplitimą 

mokykloje: 

Akcijos ,,Savaitė be patyčių", ,,Mėnuo be 

smurto", Tarptautinė tolerancijos diena" 

Apklausos smurto ir patyčių paplitimui 

tirti 

 

Visus metus Sumažės smurto ir patyčių paplitimas mokinių tarpe 
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1.3.3. Tėvų, globėjų švietimas: 

- psichologų, soc. darbuotojų, vaiko teisių 

specialistų paskaitos 
 

2-3 kartus per 

2018metus 

 Tėvai įgys žinių apie psichologines, emocines problemas 

ir jų sprendimo būdus. Sumažės krizinių situacijų šeimose. 

 
  

1.4. Vykdyti vaiko 

gebėjimus ir 

poreikius atliepiantį 

ugdymo procesą 

 

1.4.1. Teikti pagalbą mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams: 

- papildomai įsteigti 0,25 mokytojo 

padėjėjo, 0,5 logopedo etato 
 

Per 2018 m.  Turint daugiau paga(bos mokiniui specialistų,  pagerės ugdymo 

sąlygos, vaikai gaus efektyvesnę pagalbą. 

1.4.2. Kurti, mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams, pritaikytas 

programas, nuolat konsultuotis su PPT 

tarnyba, VGK. 

Visus metus  Ugdymo procesas atlieps vaiko gebėjimus ir poreikius. 

Tai suteiks pasitikėjimą savimi, skatins mokymosi 

motyvaciją. 

  

 

II TIKSLAS. Ugdyti kūrybingą, laisvą, harmoningą asmenybę.  

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Įgyvendinimo laikas  Vertinimo kriterijai, rezultatas  

2.1. Ugdyti 

pilietiškumą, tautinę 

savimonę 

2.1.1. Lietuvos valstybės 100-mečiiui 

skirti renginiai: 

- netradicinės vėliavos kūrimas; 

- Laisvės gynėnų dienos paminėjimas; 

- Vasario-16 Valstybės atkūrimo diena; 

- Kovo-11oji Nepriklausomybės atkūrimo 

diena . 

 

Visus metus pagal 

kalendoriuje 

pažymėtas dienas 

 Mokiniai pagilins žinias apie savo šalį, jos istoriją, kovas 

už laisvę ir nepriklausomybę. Tai padės ugdyti 

patriotiškumą, tautinę savimonę. 
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2.1.2. Etnokultūrinė veikla ir renginiai: 

- Įkurti mokykloje etnokultūros būrelį; 

- Projektas ,,Tautos skrynią atvėrus..."; 

- Paskaita- pokalbis ,,Lietuvos knygnešiai. 

Kazimieras Jagminas" 

- Išvykos po Lietuvą, siekiant aplankyti 

istorines, etnografines vietoves, susipažinti 

su šalies gamta, piliakalniais. 
 

Per 2018 metus  Mokiniai susipažins su savo krašto papročiais, 

tradicijomis, liaudies kūryba, folkloru, kultūriniu, 

architektūriniu, kulinariniu paveldu, tarmėmis. 

 

 2.1.3. Mažeikių kraštotyros muziejaus, 

viešosios bibliotekos orgznizuojamų 

renginių, parodų lankymas  

2-3 kartus per metus Mokiniai plės savo akiratį, susipažins su mūsų krašto 

rašytojais, menininkais, kultūros veikėjais. 

 

2.1.4. Suorganizuoti respublikinę- praktinę 

etnokultūrinę mokinių ir mokytojų 

konferenciją ,,Čia Lietuva..." 

2018m. lapkritis  Mokiniai turės puikias galimybes saviraiškai, saviugdai, 

tobulėjimui. Vyks bendravimas  su kitų mokyklų 

mokiniais. Pristatant darbus ir žiūrint kitų pristatymus, 

vaikai gilins savo žinias, gebėjimus. 

2.2. Formuoti 

sveikos gyvensenos 

ir ekologiškos 

aplinkos suvokimą 

2.2.1. Prisijungimas prie  sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo. 

Prisijungti 2018m.  Mokiniai dalyvaus sveikatą stiprinančiuose renginiuose, 

susipzžins su sveikos gyvensenos pagrindais, asmens 

higiena, grūdinimosi ir judėjimo svarbą žmogaus sveikatai 

. 

2.2.2. Dalyvauti respublikinėse, 

rajoninėse  sveikatą stiprinančiose akcijose 

ir renginiuose: 

-Aktyvioji rugsėjo savaitė; 

- Olimpinė diena; 

- ,,Viru viru košę..." 

- ,,Augu sveikas" 

- Futbolo varžybos ,,Pradinukų lyga" 

 

Per visus 2018 

metus 

 Padidės mokinių aktyvumas, pagerės bendravimo 

įgūdžiai. Vaikai daugiau dėmesio skirs sveikatos 

stiprinimui, sumažės sergamumas. 
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2.2.3. Sveikatingumo renginiai mokykloje; 

- Sveikatos prriežiūros specialistės 

pamokėlės: ,,Sveiki dantukai",  ,,Maisto 

piramidė", ,, Švari aplinka - sveikas 

žmogus"  ,,Vanduo- gyvybės šaltinis", 

,,Judėjimas- sveikata" 

 

Per 2018 metus  Didės mokinių suvokimas apie žmogaus ryšį su gamta , 

ekologijos svarbą žmogaus gyvenime. 

2.3. . Sutelkti tėvus 

ir skatinti juos 

aktyviai dalyvauti 

vaiko ugdymo ir 

asmenybės 

formavimo procese 

2.3.1. Sukurti tėvų, globėjų informavimo 

tvarką apie mokinių mokymosi pažangą, 

elgesį, popamokinę veiklą. 

 

2018 metai  Tėvai laiku gaus išsamią informaciją apie savo vaiką, tai 

skatins glaudesnį bendradarbiavimą su mokykla, siekiant 

geresnių ugdymo rezultatų. 

2.3.2. Sutelkti tėvus organizuojant 

mokyklos renginius, išvykas, sportines 

varžybas: 

- Ugnies šventė ,,Šviesk ir šildyk"; 

- Kalėdų ir Motinos dienos šventės 

klasėse; 

- Ketvirtokų išleistuvės ,,Lik sveika, 

mokykla!; 

- Spalvų ir sporto šventė ,,Sveika, vasara!"; 
 

Per 2018 metus  Tėvai mokykloje jausis laukiami, drąsiai reikš savo 

nuomonę, teiks pasiūlymus, pageidavimus, pastabas. 

2.4. Plėtoti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais, plečiant 

vaiko akiratį, 

aplinkos suvokimą 

2.4.1. Nuolat bendradarbiauti su miesto 

l./d., kviesti būsimuosius pirmokus į 

mokyklos renginius: 

- ,,Kelionė į žinių šalį"; 

- Madų šou ,,Rudens spalvos"; 

- Popietė ,,Tarmės- kalbos puošmena"; 

- Projektas ,,Tautos skrynią atvėrus" 
 

Per 2018 metus Būsimieji pirmokai susipažins su mokykla, būsimosiomis 

mokytojomis. Pedagogai bendraus tarpusavyje, aptars 

vaikų adaptacijos, ugdymo problemas. 
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2.4.2. Tęsti bendradarbiavimą su Mažeikių 

gaisrinės darbuotojais: 

- Paskaitos vaikams:  ,,Gaisrų pavojai ir 

priežastys", ,,Pavojai buityje", ,,Kaip elgtis 

prie vandens telkinių?"; 

- Išvyka į gaisrinę" 
 

Per 2018 metus Mokiniai susipažins su gaisrininkų darbu, gebės įvertinti 

buityje tykančius pavojus, atsargiai elgsis su ugnimi, gebės 

išsikviesti pagalbą. 

 2.4.3. Bendradarbiauti su knygų leidykla 

,,Nieko rimto": 

- Naujausių knygų ir leidinių pristatymas; 

- Susitikimas su rašytojais, dailininkais. 

 

Per 2018m Mokiniai domėsis knygomis, labiau skaitys, plės savo 

žinias, lavins vaizduotę, gebės reikšti mintis, diskutuoti. 

 2.4.4. Tęsti bendradarbiavimą su Telšių 

apskrities Mažeikių poskyrio policijos 

komisariato vyr. specialiste Audrone 

Olšauskiene: 

- Paskaitos mokiniams ir jų tėvams; 

-Sportinės varžybos: Kamuoliuko 

metimas, estafetės, bėgimo varžybos. 

 

Per 2018 metus Mokiniai sužinos apie viešosios tvarkos pažeidimus, gebės 

įvertinti savo elgesį įvairiose situacijose, ugdysis ištvermę, 

drąsą, draugiškumą, atsakomybę. 

  

  

 


