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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-jai pradinei mokyklai suteiktas daraktoriaus 

Kazimiero Jagmino vardas. 

 

Įstaigos vadovas  Direktorė Janina Gendvilienė 

Adresas  Sedos g.12, Mažeikiai LT-89233 
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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 2020-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo 

planą, už priemonių įgyvendinimo atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, planui įgyvendinti 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, kitu Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1 -219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu 

plėtros planu 2014—2020 m. 

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

Jagmino pradinės mokyklos 2018-2022 m. strateginiu planu, patvirtintu Mažeikių  rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo 2018 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 2017–2021 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. 

2017–2019 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. 

2017–2019 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. 

2017–2019 m. m. 

(tęstinis) 

V. Raudonienė Skatinti mokinių 

savęs pažinimą, 

lavinti emocinius 

įgūdžius. 

Moko mokinius elgtis 

konfliktinėse 

situacijose, priimti 

sprendimus iškilus 

problemoms, valdyti 

savo emocijas. 

5. Sveikatingumo programa „Augu 

sveikas“ 

2017–2019 m. m. 

(tęstinis) 

J. Bagdonienė Plėsti mokinių žinias 

apie sveikatą ir sveiką 

gyvenseną. 

Praktiškai išbandė ir 

susipažino su 

sveikatos saugojimo 

būdais ir 

galimybėmis. 
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6. Projektas „Žemė - žmonių planeta“. 2017-2019 m. m. 

(tęstinis) 

G. Bubokienė 

V. Škultinienė 

Supažindinti vaikus 

su ekologinėmis 

problemomis, klimato 

kaita. 

Mokiniai praplėtė 

savo žinias apie 

žemėje vykstančius 

pokyčius, žmogaus 

įtaka gamtai. 

7. Projektas LL3 Nuo 2018- 2020 J. Gendvilienė Sudaryt sąlygas 

lyderystei mokykloje. 

Organizuojant 

ugdymo procesą 

remtis Geros 

mokyklos koncepcija. 

8. Projektas „Informatika pradinėse 

klasėse“ 

Nuo 2018-2020 Virgina Zaksienė Ugdyti informacinių 

technologijų valdymo 

gebėjimus jų 

pritaikymą kasdienėje 

veikloje. 

Paįvairins ugdymo 

procesą, ugdys loginį 

mąstymą, suteiks 

programavimo 

pradmenis. 

 

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai ir projektai:  

• Ugnies šventė „Šviesk ir šildyk“;  

• Žemės diena;  

• Judrioji savaitė; 

• Mokslo ir žinių diena;  

• 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“.  

• Sporto šventė „Sveika, vasara!“; 

• 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.  

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 

 

Pavaduotoja ugdymui – Virginija Raudonienė 

Pavaduotoja  ūkio reikalams  – 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. Klasių tėvų komitetai – kiekvienos klasės tėvų išrenkama institucija, padedanti spręsti organizacines klasės problemas; 

d. 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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1.4. 2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 

 

 

 Svarbiausias mokyklos tikslas 2019 m. buvo asmenybinės ūgties skatinimas, vaiko saugumo užtikrinimas, saviraiškos galimybių 

plėtojimas.  

 Didelis dėmesys skiriamas ugdymo kokybės gerinimui, vaikų poreikių tenkinimui.  

 NPPT testai parodė, kad kasmet gerėja vaikų pasiekimai.  Atlikus analizę paaiškėjo, kad jie, lyginant su 2018 m., vidutiniškai pakilo  

 apie 3%.  

Procentiniai 2kl. rodikliai 

2018 m. 2019 m. 

Matematika - 83,7% Matematika - 81,7 % 

Skaitymas - 87,1% Skaitymas - 87,9 % 

Rašymas teks. k.- 69,8% Rašymas teks. k.- 80,2 % 

Rašymas kalbos sand. - 88,1% Rašymas kalbos sand. -  86,4 % 

 

Procentinis rezultatų palyginimas su kitų miestų ir pradinių mokyklų rezultatais 

 
 

 

  

 

 

 

Procentiniai 2kl. rodikliai 

K. Jagmino pradinė mokykla Kitų miestų Pradinių mokyklų 

Matematika - 81,7,7% Matematika - 75,4% Matematika - 79,8% 

Skaitymas - 87,9% Skaitymas - 80,7% Skaitymas - 83,9% 

Rašymas teks. k.- 80,2% Rašymas teks. k.- 73,2% Rašymas teks. k.- 76,6% 

Rašymas kalbos sand.- 86,4% Rašymas kalbos sand. - 77,7% Rašymas kalbos sand. - 80,3% 
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Procentinis palyginimas pagal kitų metų rezultatus 

 

Procentiniai 4 kl. rodikliai 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

 Matematika - 66,9% Matematika-73,6% Matematika- 71,2% 

 Skaitymas - 70,0% Skaitymas - 72,6% Skaitymas - 74,1 % 

 Rašymas - 73,4% Rašymas - 66,4% Rašymas - 80,8 % 

 Pasaulio pažinimas - 73,2% Pasaulio pažinimas - 75,2% Pasaulio pažinimas - 79,6% 

  `  

 

 

Palyginimas su kitų miestų ir pradinių mokyklų procentiniai rezultatai 

 

Procentinis 4kl. rodiklių palyginimas 

 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas 

K. Jagmino pradinė mok. 73,6 72,6 66,4 75,2 

Kitų miestų 70,7 71,0 71,0 70,4 

Pradinių mokyklų 55,7 51,3 55,4 47,1 
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Mokykla vykdė projektą ,,Informatika pradinėse klasėse“.  Kiekviena klasė turėjo po vieną savaitinę informatikos pamoką iš vaikų 

poreikių tenkinimui skirtų valandų.  

 Nuo 2019 rugsėjo mėnesio prisijungėme prie elektroninių pratybų EMA.  

 Mokykloje veikė dailės būrelis, kurį lankė apie 80% mokinių. Be šio būrelio dar veikė sporto, dainavimo, šokių, akvariumininkų būreliai.  

 Mokykloje vyko daug popamokinių renginių, projektų:  „Aktyvioji rugsėjo savaitė“, Adventinės savaitės, šokių konkursas, skaitovų 

konkursas, saugaus eismo savaitė, Užgavėnės, Sporto šventė, projektai: ,,Kai ruduo ateina“, ,,Šviesk ir šildyk!“, ,,Ką mena senoliai“, ,,Mes- žemės 

vaikai“, „Augu su knyga“.  Šventėme valstybines šventes: Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Nepriklausomybės atkūrimo 

dieną. Vyko edukacijos pagal Kultūros paso programą: ,,Mano kepaliukas“, ,,Linas rengia ir maitina“, ,, Robotukas", Zigmo Gėlės namai.  

 Vaikams buvo organizuotos išvykos į Mažeikių r.  viešąją biblioteką, Mažeikių muziejų. Kiekviena klasė mokslo metų gale važiavo į 

pažintines keliones po Lietuvą.  

 Atlikdami Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos ataskaitą tobulinta veiklos sritimi buvome pasirinkę 4. 2. 2.  Rodiklį - 

Bendradarbiavimas su tėvais / globėjais. 

 Organizavome tėvų švietimą, kvietėme psichologą, kuris skaitė paskaitą ,,Pozityvus bendravimas", tėvams buvo pasiūlyti įsijungti į PPT 

organizuojamų paskaitų ciklą ,,Vaiko pažinimas ir pagalba jam“.  

 Tėvai vis dažniau kreipiasi į VGK, prašydami pagalbos, patarimų, konsultacijų padedant įveikti mokymosi sunkumus, sprendžiant  

emocines, elgesio problemas. Net 80 % tėvų, kurių vaikai turi mokymosi sunkumų, padeda savo vaikams ruošti pamokas.  Apie 20 % sumažėjo 

patyčių, konfliktinių situacijų. Daugiau kaip 90 % tėvų domisi informacija apie savo vaikus elektroniniame dienyne, dalyvauja individualiuose 

pokalbiuose, klasės tėvų susirinkimuose.  

 Tėvai noriai dalyvauja mokykloje organizuojamuose renginiuose, teikia savo pasiūlymus, paramą.  

 Šiais metais mokyklos biblioteka pasipildė naujomis knygomis, buvo nupirkta priemonių spec. poreikių mokiniams, papildytas sportinis 

inventorius.  
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 II. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ: SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ  

 

STIPRYBĖS  SILPNYBĖS  

1. Pakankamai aukštos kvalifikacijos mokytojai.  

2. Puikiai dirba pagalbos mokiniui specialistai.  

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. 
10. Vykdomas projektas „Informatika pradinėse klasėse“. 

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  

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. 

GRĖSMĖS  

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 
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nuo mokymo prie mokymosi. 

 

 

 

 

 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. 

 

 



11 

 

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.  

3. Kultūringa  ir atvira kaitai mokykla. 
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3.6. METINĖS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI  

 

          I.  Tikslas.  Tobulinti, vaiko gebėjimus ir poreikius atliepiantį ugdymo procesą; 

 

  1. 1. Sudaryti individualias ir pritaikytas programas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams;  

 

   1. 2. Skatinti mokytojų iniciatyvumą, gerosios patirties sklaidą; 

 

  1. 3. Sudaryti sąlygas gabių vaikų tobulėjimui ir saviraiškai; 

 

   1. 4. Siekti aukštesnių ugdymo rezultatų ir asmeninės pažangos. 

 

          II. Tikslas.  Sutelkti bendruomenę vieningam veiklos planavimui ir bendradarbiavimui; 

 

     2.1. Kurti bendrus planus ir programas ir juos vykdyti; 

 

    2.2. Aktyvinti tėvų švietimą; 

 

     2.3. Puoselėti mokyklos kultūrą, tęsti tradicijas; 

 

     2.4. Ugdyti pilietišką, ekologinę svarbą ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančią bendruomenę. 
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IV. 2020 MOKSLO METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

I TIKSLAS. Tobulinti, vaiko gebėjimus ir poreikius atliepiantį ugdymo procesą. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo laikas Vertinimo kriterijai, rezultatas 

1.1. Sudaryti individualias ir pritaikytas 

programas mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams. 

 

 

1.1.1.Nuolat sekti ir fiksuoti mokymosi sunkumų 

turinčių mokinių pažangą. 

 

Visus metus Bus ieškoma įvairesnių mokymosi būdų ir metodų, 

kurie didintų vaiko pasitikėjimą savimi, skatintų 

asmeninę pažangą.  
 

 

1.1.2. Nuolat daryti VGK posėdžius, ieškoti bendrų 

sprendimų teikiant pagalbą SUP mokiniams. 

Visus metus Išklausę visų pagalbos mokiniui specialistų 

nuomonę ir pastabas galės priimti tinkamus 

sprendimus. 

1.1.3. Įtraukti SUP mokinius į neformalųjį ugdymą, 

dalyvauti viktorinose , parodose, popietėse. 
Visus metus Bus ugdomas savivertės, pasitikėjimo savimi 

jausmas. 

   

 

1.2. Skatinti mokytojų iniciatyvumą, 

gerosios patirties sklaidą. 

1.2.1.Nuolat domėtis mokslo naujovėmis ir jas 

taikyti savo darbe. 

 

 

Visus metus Gerės mokinių ugdymosi pasiekimai, kils 

motyvacija, keisis požiūris į aplinką, mus supančius 

žmones, bendravimo kultūrą.   

1.2.2. Toliau vykdyti projektą ,,Informatika 

pradinėse klasėse“. 

Visus metus Pagerės mokinių kompiuterinio raštingumo 

įgūdžiai, loginis mąstymas.  Vaikai greičiau gebės 

susirasti reikiamą informaciją, bus lengviau atlikti 

užduotis elektroninėse pratybose, nekils sunkumų 

atliekant NPPT testus. 

1.3. Sudaryti sąlygas gabių vaikų 

tobulėjimui ir saviraiškai. 

1.3.1. Skatinti gabius ir talentingus  vaikus 

dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose. 

Visus metus Vaikai gilins savo žinias, lavins meninius, 

muzikinius, sportinius gebėjimus, sieks aukštesnių 

įvertinimų. 

 

 

1.3.2. Organizuoti mokykloje viktorinas, 

pristatymus, konkursus. 

 

Visus metus pagal 

popamokinės veiklos 

planą 

Skatinsime vaikų iniciatyvumą, saviraiškos 

galimybes, lyderystę. 

1.3.3. Pamokoje rengti specialias užduotis itin 

gabiems mokiniams. 

 

Visus metus Vaikai turės galimybę nuolat tobulėti, gilinti žinias, 

ieškoti naujų šaltinių, plėsti savo akiratį ir 

sąmoningumą 
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II TIKSLAS. Sutelkti bendruomenę vieningam veiklos planavimui ir bendradarbiavimui. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo laikas Vertinimo kriterijai, rezultatas 

2.1. Kurti bendrus planus, programas ir 

juos vykdyti. 

2.1.1. Sutelkti mokyklos bendruomenę rengiant 

mokyklos įsivertinimą, sudarant metinį ir 

popamkinės veiklos planus. 

 

Visus metus Atliksime apklausas, atsižvelgsime į kiekvieno 

bendruomenės nario pasiūlymus ir pastabas. 

 

 2.1.2. Kaupti duomenis apie bendruomenės narių 

laimėjimus ir dalyvavimą įvairiuose projektuose, 

olimpiadose, konkursuose.  

 

Visus metus Bendruomenės nariai dalinsis gerąja patirtimi , 

iškels naujų idėjų, teiks pasiūlymų planuojant 

mokyklos veiklą. 

  2.2. Aktyvinti tėvų švietimą. 2.2.1. Nuolat organizuoti paskaitas tėvams, kviesti 

profesionalius lektorius, specialistus.  

2-3 kartus per metus Tėvai gilins savo žinia, įgys psichologinių, 

pedagoginių, socialinių kompetencijų. 

2.2.2. Organizuoti atvirų durų dienas tėvams 1-2 kartus per metus Tėvai dalyvaus atvirose pamokose, stebės savo 

vaiką klasės aplinkoje, galės įvertinti jo gebėjimus 

ir elgesį.  

2.2.3. Organizuoti VGK posėdžius, padėti tėvams 

spręsti problemas, teikti konsultacijas.  

 

Esant būtinybei Bendromis pastangomis ir metodais ieškosime 

geriausių sprendimo būdų, sudarysime bendrą 

problemos sprendimo planą.  

 

 

1.4. Siekt geresnių ugdymo rezultatų ir 

asmeninės pažangos 

1.4.1. Tobulinti vertinimo ir įsivertinimo tvarkos 

aprašą, siekti individualios kiekvieno mokinio 

pažangos. 

 

 

 

Visus metus Mokiniai gebės vertinti savo pasiekimus, suvoks 

sėkmes ir nesėkmes, kartu su mokytojais ir tėvais 

ieškos būdų mokymosi sunkumams įveikti ir 

pažangai stiprinti. 

 

1.4.2. Organizuoti individualius pokalbius su tėvais 
vaiko ugdymo rezultatams ir pažangai aptarti.  

 

 

Pusmečių ir metų 

pabaigoje 

Tėvai labiau domėsis vaiko pasiekimais, bendraus 

su mokykla. 

 

1.4.3. Inicijuoti patiriminę sklaidą, skatinti 

kolegialų mokymąsi. 

 
 

 

Visus metus Mokytojai konsultuosis vieni su kitais, skleis savo 

gerąją patirtį atsižvelgs į kolegų nuomonę ir 

pasiūlymus.  
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2.3. Puoselėti mokyklos kultūrą, tęsti 

tradicijas 

 2.3.1. Gerinti mokyklos įvaizdį, sutelkti 

bendruomenės narius edukacinių erdvių 

bendrakūrai.  
 

 

Visus metus 

 
Visi bendruomenės nariai rūpinsis mokyklos 

estetika, švara, puoš erdves savo darbais. 

 2.3.2. Mokyklinės uniformos patvirtinimas ir 

dėvėjimo tvarka 

Visus metus 

 
Mokiniai pagal patvirtintą tvarką dėvės mokyklinę 

uniformą. 

 

2.3.3. Nuolat papildyti mokyklos internetinę 

svetainę naujausia informacija, renginių 

aprašymais, nuotraukomis.  

 

Visus metus 

 

Svetainė bus pagrindinis mokyklos informacijos 

šaltinis. 

2.4. Ugdyti pilietišką ekologinę svarbą ir 

sveiką gyvenimo būdą propaguojančią 

bendruomenę. 

 

 

 

2.4.1. Tęsti valstybinių datų, švenčių minėjimo, 

pilietinių akcijų tradicijas. 

 

Visus metus 

 

Organizuosime valstybines šventes, minėjimus, 

dalyvausime bent 2-uose miesto renginiuose 

konkursuose. 

2.4.2. Dalyvauti sveiką gyvenimo būdą 

propaguojančiuose miesto, šalies projektuose. 

 

Visus metus 

 

Dalyvausime ES programose „Vaisių ir pieno 

vartojimo skatinimas mokyklose“, miesto sveikatos, 

sporto renginiuose. Mokykloje organizuosime 

sporto šventę ,,Sveika, vasara!“. 

2.4.3. Vykdyti olimpiadas, konkursus, viktorinas, 

skatinti mokinius dalyvauti šalies ir rajono 

organizuojamuose renginiuose.  

Visus metus 

 

Vaikams bus organizuojami renginiai mokykloje 

bent 4-5 per metus Bus skatinami dalyvauti 

respublikiniuose renginiuose.  

 

2.4.4. Tęsti etnokultūrinę veiklą, domėtis savo 

krašto istorija, tradicijomis. 

 

Visus metus 

 

Kiekvienoje klasėje bent 1-2 kartus per mokslo 

metus bus organizuojamos pažintinės ekskursijos 

po istorines, žymias Lietuvos vietas, per metus 

dalyvausime bent 2-3 edukacinėse etnokultūros 

užsiėmimuose (tam panaudosime Kultūros paso 

lėšas). Per metus mokykloje vyks 2-3 etnokultūros 

renginiai. 

 

 

 

 

 


