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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–ajai  pradinei mokyklai suteiktas daraktoriaus 

Kazimiero Jagmino vardas. 

 

Įstaigos vadovas  Direktorė Janina Gendvilienė  

Adresas  Sedos g.12, Mažeikiai LT-89233  



2  

  

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-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 aktu 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. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 

T 1-349 patvirtintu Mažeikių  rajono savivaldybės 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 i 2017 m. kovo 6 d. Mažeikių  rajono savivaldybės 

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

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 2017-2018 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. 

2017-2018 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. 

2017-2018 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. 

2017-2018 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“ 

2017-2018 m.m. 

(tęstinis) 

J. Bagdonienė Plėsti mokinių žinias 

apie sveikatą ir sveiką 

gyvenseną. 

Praktiškai išbandė ir 

susipažino su sveikatos 

saugojimo būdais ir 

galimybėmis. 

6. Projektas „Žemė- žmonių planeta“. 2017-2018 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. 
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7. Projektas LL3 Nuo 2018-04 J. Gendvilienė Sudaryt sąlygas 

lyderystei mokykloje. 

Organizuojant ugdymo 

procesą remtis Geros 

mokyklos koncepcija. 

8. Projektas „Informatika pradinėse 

klasėse“ 

Nuo 2018-09 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  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. 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“.  

 

 

1.4. 2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 
Mokykloje didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių saugumui užtikrinti, ugdymo aplinkos kūrimui ir tobulinimui. 

Įrengta kompiuterių klasė, kur nuo 2018-09-01 vyksta informatikos pamokos. Mokykla laimėjo konkursą ir vykdo projektą ,,Informatika pradinėse klasėse" 

Atnaujintas sportinis inventorius, sporto salėje paklota nauja grindų danga. 

Prie mokyklos įrengta saugi automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkytas gatvės apšvietimas. 

Mokykloje stengiamasi sukurti gerą emocinį psichologinį klimatą, kur kiekvienas jaučiasi saugus, įvertintas, reikalingas. Dirba pagalbos mokiniui 

specialistai: logopedai, spec. pedagogai, surdopedagogė, soc. pedagogė. Yra 3 mokytojų padėjėjos, kurios padeda mokymosi ir fizinių sveikatos sutrikimų turintiems 

mokiniams. 

Mokykloje yra VGK, kuri sprendžia mokiniams ir jų tėvams iškilusias problemas, ieško būdų vaiko gerovei ir saugumui užtikrinti. 

Standartizuotų mokinių testų rezultatai rodo, kad mokinių pasiekimų rezultatai kasmet gerėja, lenkia šalies ir rajono rezultatų vidurkius. 
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Procentiniai 2kl. rodikliai 

2017 m. 2018 m. 

Matematika- 82,9% Matematika- 83,7% 

Skaitymas- 86,0% Skaitymas- 87,1% 

Rašymas teks. k.- 84,0% Rašymas teks. k.- 69,8% 

Rašymas kalbos sand.- 91,7% Rašymas kalbos sand.- 88,1% 

 

Procentiniai 4 kl. rodikliai 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Matematika-57,3% Matematika- 66,9% Matematika-73,6% 

Skaitymas- 64,2% Skaitymas- 70,0% Skaitymas- 72,6% 

Rašymas- 66,5% Rašymas- 73,4% Rašymas- 66,4% 

Pasaulio pažinimas- 63,0% Pasaulio pažinimas- 73,2% Pasaulio pažinimas- 75,2% 

 

 

 

             Lyginamieji 4 klasės mokinių NMPP klausimyno rezultatai: 

Klausimyną pildė 35  ketvirtokai, t.y. 83,3% 

Lyginant su 2017 metų klausimyno rezultatais, mokinių atsakymai rodo žymiai geresnius rezultatus: 

Patyčių situacijos mokykloje rodiklis pagerėjo nuo -0,06   iki 0,37; 

Mokyklos klimato rodiklis nuo -0,32 iki 0,78; 

Mokėjimo mokytis rodiklis nuo -0,11 iki 0, 27; 

Standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis sumažėjo nuo 0,29 iki 0,25; 

Standartizuoti matematikos testo taškai nuo -0,70 iki 0,84; 

Standartizuoti skaitymo testo taškai sumažėjo nuo 1,16 iki 0,99; 

Standartizuoti rašymo testo taškai nuo 0,68 iki 0,44 

Standartizuoti pasaulio pažinimo testo taškai nuo 1,02 iki 1,57. 

 

Mokykloje vykdoma įvairių priemonių , renginių, skatinančių vaiko asmenybinę ūgtį, formuojant jo dorovines, vertybines nuostatas. 

Ugdomas pilietiškumas, tautinė savimonė.  Vyko Lietuvos valstybės šimtmečiui skirti renginiai: 

          Netradicinės vėliavos kūrimas, 

          Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, 

          Vasario 16- Valstybės atkūrimo diena, 
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          Kovo 11- Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Vykdoma etnokultūrinė veikla, veikia etnokultūros būrelis. 

Vyko etnokultūrinis projektas ,,Tautos skrynią atvėrus", Knygnešio diena, Užgavėnės, Adventinių savaičių renginiai. Mokiniai plačiau susipažino su švietėjo, 

daraktoriaus Kazimiero Jagmino gyvenimu ir jo veikla, aplankė Kazimiero Jagmino kapą. Kartu su klasių mokytojomis vaikai lankėsi muziejuose, istorinėse šalies 

vietose, kur susipažino su mūsų tautos kultūra, tradicijomis, meno lobynais, gamtos įvairove. 

Mokykla įsijungė į Sveikos mokyklos programą, todėl vyko daug prevencinių, sveikatą tausojančių, šviečiamojo pobūdžio renginių: 

Tarptautinė Judumo savaitė, sveikatingumo pamokėlės ,,Dantukų priežiūra", ,,Maisto piramidė",  ,,Vanduo- gyvybės šaltinis". Mokiniai dalyvavo rajoninėse pradinių 

klasių futbolo varžybose. Kaip ir kasmet, mokykloje vyko sporto šventė ,,Sveika, vasara!" 

Nuolat bendraujame ir bendradarbiaujame su socialiniais partneriais: miesto lopšeliais- darželiais, pradinėmis, pagrindinėmis mokyklomis, PPT 

tarnyba, Telšių apskrities Mažeikių poskyrio policijos komisariatu, Mažeikių gaisrine, knygų leidykla ,,Nieko rimto". 

Mokykloje veikia neformaliojo ugdymo būreliai: sporto, šokių, dainavimo, dailės, etnokultūros, akvariumininkų. Vaikai noriai juos lanko. Taip pat lanko kitas 

Mažeikių miesto neformaliojo švietimo įstaigas.  
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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  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.  

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

 

1. Tobulinti, vaiko asmenybinę ūgtį skatinantį, ugdymo procesą. 

      1.1. Atsižvelgti į vaiko gebėjimus ir poreikius; 

       1.2. Sudaryti sąlygas saviraiškai; 

        1.3. Ugdyti pilietiškumą, tautinę savimonę; 

         1.4. Skiepyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

2. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, globėjais. 

        2.1. Organizuoti tėvų švietimą; 

         2.2. Teikti išsamią informaciją apie vaikų ugdymo pažangą, elgesį; 

         2.3. Įtraukti tėvus į edukacinių erdvių bendrakūrą, popamokinius renginius; 

         2.4. Turtinti mokyklos materialinę bazę ir ugdymosi aplinką. 

 

3. Puoselėti mokyklos vidinę kultūrą, gerinti bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

     3.1. Tobulinti mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimą; 

       3.2. Mažinti patyčias, gerinti emocinį klimatą; 

       3.3. Dalintis gerąja patirtimi; 

       3.4. Tęsti mokyklos kultūrines tradicijas. 
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IV. 2019 MOKSLO METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

I TIKSLAS. Tobulinti, asmenybinę ūgtį skatinantį, ugdymo procesą. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo laikas Vertinimo kriterijai, rezultatas 

1.1. Atsižvelgti į vaiko gebėjimus ir 

poreikius 

     Įgyvendinimo priemonės: 

 

 

1.1.1.Kurti individualizuotas ir pritaikytas 

programas, mokymosi sunkumų  turintiems 

mokiniams 

 

Visus metus Vaikai pasieks geresnių ugdymosi rezultatų, 

pakils savivertė, pasitikėjimas savimi. 

 

1.1.2. Vykdyti projektą ,,Informatika pradinėje 

mokykloje" 

Visus metus Vaikai įgys programavimo įgūdžių, gebės 

pritaikyti savo įgytas žinias. 

1.1.3. Plėtoti kryptingą meninį ugdymą, kaip 

saviraiškos ir savęs realizavimo priemonę. 

Visus metus Vaikai dalyvaus dailės konkursuose, parodose, 

tobulins savo meninius gebėjimus. 

   

 

1.2. Ugdyti pilietiškumą, tautinę 

savimonę. 

1.2.1. Domėtis krašto istorija, kultūra, 

tradicijomis:  

    1.2.1.1. Organizuoti išvykas ekskursijas po 

žymias Lietuvos vietoves; 

   1.2.1.2. Organizuoti susitikimus, vakarones, 

parodas. 

 

Visus metus Vaikai susipažins su Lietuvos istoriją, 

tradicijomis, papročiais. 

1.2.2. Švęsti valstybines šventes Visus metus Mokykloje bus švenčiamos visos valstybinės 

šventės, vaikai taps pilietiškesni. 

1.2.3.Puoselėti savo gimtąją kalbą, tarmes: 

    1.2.3.1. Organizuoti meninio skaitymo 

konkursus, tarmių popietes 

    1.2.3.2. Mokyklos bibliotekoje organizuoti 

literatūrinius skaitymus 

    1.2.3.4. Organizuoti viktorinas, ko kursus, 

pristatymus apie Lietuvą. 

 

 

Visus metus Vaikai susipažins su tarmių įvairovę, suvoks 

kalbos reikšmę, jos pasididžiavimą savo šalimi. 
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II TIKSLAS. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, globėjais. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo laikas Vertinimo kriterijai, rezultatas 

2.1. Tobulinti tėvų švietimą 2.1.1. Organizuoti susitikimus, seminarus, 

paskaitas apie emocinę psichologinę vaiko 

būseną, mokymosi sunkumus. 

Visus metus Tėvai geriau supras savo vaiką, gebės jam 

padėti, pagerės santykiai tarp pedagogų, tėvų ir 

vaikų. 

 2.1.2. Atvirų pamokų tėvams organizavimas; 1-2 kartus per metus Tėvai labiau susipažins su ugdymo aplinka, 

gebės įvertinti savo vaiko emocinę būseną, 

pažangą. 

  2.2. Teikti išsamią informaciją 

tėvams apie jo vaiką: 

2.2.1.   Nuolat pildyti elektroninį dienyną, 

kuriame tėvai rastų informacija apie ugdymo 

rezultatus, elgesį 

Visus metus Žinodami rezultatus, tėvai galės operatyviai 

reaguoti, padėti vaikui įveikti mokymosi 

sunkumus. 

2.2.2. Organizuoti individualius pokalbius su 

mokinių tėvais, klasės tėvų susirinkimus: 

2 kartus per metus Mokytojai ir tėvai labiau pažįsta vieni kitus, 

gali susitelkti bendram siekiui- gerinti vaiko 

savijautą, ugdymo ir ugdymosi rezultatus. 

2.3. Įtraukti tėvus į mokyklos 

edukacinių erdvių bendrakūrą, 

popamokinius renginius 

 2.3.1. Kartu su tėveliais gaminti darbelius 

mokyklos puošybai, organizuoti mokinių ir 

tėvų darbų parodas 

2-3 kartus per metus Visi pajus bendruomeniškumo jausmą, didės 

atsakomybė už savo mokyklos aplinkos 

saugojimą ir gražinimą. 

 2.3.2. Įtraukti tėvus į popamokinius mokyklos 

renginius: vakarones, projektus, sportines 

varžybas, etnokultūrines šventes. 

Visus metus Stiprės mokyklos bendruomenė, gerės 

tarpusavio santykiai.  

 

 

  

1.3. Skiepyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius 

 

 

 

1.3.1. Plėsti vaikų žinias apie žmogaus 

sveikatą, sveiką gyvenseną; 

Visus metus Vaikai susipažins su sveika mityba, stengsis 

stiprinti ir saugoti savo sveikatą. 

 

 

1.3.2. Organizuoti sportines varžybas, išvykas; Visus metus Vaikai dalyvaus sportinėse varžybose, gerins 

savo sportinius įgūdžius, suvoks mankštos ir 

judėjimo reikšmę žmogaus gyvenime. 

1.3.3.Vesti grūdinimosi užsiėmimus. 

 

Visus metus Vaikai grūdinsis, stiprins savo sveikatą. 
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III TIKSLAS. Puoselėti mokyklos kultūrą, bendruomenės narių tarpusavio santykius 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo laikas Vertinimo kriterijai, rezultatas 

 3.1. Remiantis Geros mokyklos 

koncepcija, keisti mokytojo ir mokinio 

tarpusavio sąveiką: 

3.1.1. Stiprinti pedagogų kompetencijas, vaiko 

psichologijos pažinimo srityje, lankyti kursus, 

seminarus. 

Visus metus Visi mokytojai lankys ,,Mini mokymų" 

seminarus, gerins savo kompetencijas, sieks 

nuoširdesnio bendravimo su mokiniais. 

3.2. Gerinti emocinį klimatą, mažinti 

patyčias. 

 

3.2.1. Tęsti programą ,,Antras žingsnis" 

Visus metus Vaikai labiau išmoks pažinti ir vertinti save, 

gebės valdyti emocijas, pagerės bendravimo 

įgūdžiai. 

 3.2.2. Dalyvauti prevenciniuose renginiuose 

,,Mėnuo be smurto", ,,Savaitė be patyčių", 

,,Tolerancijos diena" ir kt. 

Visus metus Vaikai taps labiau bendruomeniškesni, 

draugiškesni, jaus atsakomybę už savo elgesį, 

sumažės patyčių. 

 3.3. Puoselėti mokyklos kultūrą, 

bendruomenės narių tarpusavio 

santykius 

 3.3.1. Organizuoti išvykas į kultūrinius 

renginius, pažintines keliones. 

2 kartus per metus Pedagogai labiau pažins vieni kitus, pagerės 

tarpusavio santykiai. 

3.3.2. Tęsti mokyklos tradicijas, skleisti 

informaciją apie mokyklos gyvenimą 

internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle 

Facebook. 

Visus metus Mokykloje vyks tradiciniai renginiai. 

 

 

 


