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UPYTĖS ANTANO BELAZARO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos veiklos planas 2022 metams (toliau – planas), 

sudarytas atsižvelgus į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva-2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015, mokyklos 2019–2023 metų strateginį planą, 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, 2021–2022 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo  

programų ugdymo planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.      

V-90, Panevėžio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2021–2022 

mokslo metų veiklos prioritetus, Panevėžio r. savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano 

tikslus, uždavinius ir priemones. Planas nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.  

2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, laiduoti pradinio ir 

pagrindinio išsilavinimo įgijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planą įgyvendins Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos administracija, mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai, kiti mokyklos darbuotojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), 

socialiniai partneriai.  

 

 

II. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 2019–2023 metų strateginio plano kryptys:  

 telkti mokyklos bendruomenės narių pastangas ugdymo kokybės gerinimui, ypatingą 

dėmesį skiriant mokinių mokymosi motyvacijai, mokinių vertinimui ir įsivertinimui, 

mokinių asmeninės pažangos stebėjimui ir analizavimui, klasės valdymui bei pamokos 

struktūrai;  

 kurti saugią ir modernią aplinką, kurioje būtų gera, įdomu, smagu būti, mokytis ir dirbti;  

 puoselėti mokyklos kultūrą, bendruomeniškumo santykius, gerinti mokyklos įvaizdį. 

2021 metų veiklos plano uždaviniai:  

 suasmeninti mokymąsi ir skatinant aktyvų mokinių dalyvavimą keliant tikslus, renkantis 

užduotis, mokymosi būdus ir tempą; 

 gerinti integruotą ugdymą taikant įvairius modelius: asmenybės ir sociokultūrinę, dalyko 

vidinę ir tarpdalykinę, formaliojo ir neformaliojo švietimo, prioritetinių ugdymo(si) siekių 

(sveikos gyvensenos, saugos, verslumo, karjeros ugdymo ir pan.) integravimą į bendrojo 

ugdymo dalykus;  

 mokinių elgesį valdyti aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, sutelkiant 

mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. 

 

    Įgyvendinat 2021 metų veiklos plano pirmąjį uždavinį, pagerėjus COVID-19 pandeminei 

situacijai, šeimos buvo kviečiamos rinktis ugdymo būdą – mokytis nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. 

Mokykla buvo viena iš keturių Panevėžio rajono mokyklų nuo 2021 m. kovo 22 d. grįžusių į 



kontaktinį ugdymą. Laikydamiesi susitarimų, vykdydami prevencines priemones, apie 90 proc. 

pradinių klasių mokinių kontaktiniu būdu saugiai mokėsi iki mokslo metų pabaigos.  

    Siekiant įsivertinti savo ugdymosi pažangą, 1–10 klasių mokiniai pildė Lūkesčių ir pasiekimų 

lenteles,  5–10 klasių mokiniai vedė Asmeninės pažangos stebėjimo užrašus AUGU (asmenybės 

ugdymui glausti užrašai). Klasių vadovai stebėjo mokinių mokymosi asmeninę pažangą, 

administracija vertino ugdymo kokybę, mokytojai įsivertino savo veiklą. Profesinėms 

kompetencijoms stiprinti ir pamokos organizavimui tobulinti mokykloje buvo naudojamas pamokų 

stebėjimas (administracijos ir kolegialus), teikiamas grįžtamasis ryšys. Veikė pagalbos mokiniui 

sistema – teikta specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. Ugdant gabiuosius mokinius, skatinta dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose. Mokiniai iškovojo prizines vietas 4 nacionaliniuose konkursuose, 12 rajono mastu. 

Pedagogai kėlė kvalifikaciją – mokytojų komanda dalyvavo Mokyklų darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos mokymuose, tobulino skaitmeninio 

raštingumo kompetencijas. Nuolat stebėjome ir vieną kartą per mėnesį mokytojų susirinkimuose 

aptarėme pamokų lankomumą, mokinių pažangą ir pasiekimus. Per metus įvyko 19 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių, kuriuose buvo nagrinėjami pažangos, pasiekimų, pamokų lankomumo gerinimo, 

žalingų įpročių prevencijos klausimai, pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

teikimo būdai ir priemonės. Išnaudojome ugdymo plano galimybes individualiai mokinio pažangai 

siekti. 2021–2022 m. m. konsultacijoms skirta: pradinių klasių mokiniams 4 val., vyresnių klasių 

mokiniams 1 val. Lapkričio–gruodžio mėn. skirtos trumpalaikės konsultacijos mokymosi 

praradimams (dėl nuotolinio ugdymo) kompensuoti: 1–4 kl. 4 val., 5–10 kl. – 8 val. 2021 metais 

įsigyti 194 vadovėliai: anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos, chemijos, 

pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, ekonomikos. Mokyklos biblioteka papildyta grožine 

metodine, pedagogine literatūra – iš viso 49 vienetais. Per 2021 metus nupirkta mokymo priemonių 

už 823,16 Eur, vadovėlių – už 2038,11 Eur, pažintinėms kelionėms panaudota 109,31 Eur.   

    Antras uždavinys – gerinti integruotą ugdymą taikant įvairius modelius: asmenybės ir 

sociokultūrinę, dalyko vidinę ir tarpdalykinę, formaliojo ir neformaliojo švietimo, prioritetinių 

ugdymo(si) siekių (sveikos gyvensenos, saugos, verslumo, karjeros ugdymo ir pan.) integravimą į 

bendrojo ugdymo dalykus.  

    2021 metais mokykla vykdė Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamų programų projektus: 

Visuomenės sveikatos stiprinimo projektą „Sveikas būk“, Vaikų socializacijos programą „Pažink 

Lietuvą skaitydamas“, Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje projektą. Mokykla (1–8 klasių 

mokiniai) dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuotame Šviečiamosios 

gyvulininkystės programos projekte „Gyvulininkystė ir Mes“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įgyvendinamoje pažintinės žuvininkystės 

programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“. Vykdytos pilietinės, žodinio kultūros paveldo (pasakų) 

propagavimo, gamtosauginės iniciatyvos, minėtos valstybinės šventės, saugaus eismo, Europos 

kalbų, Tolerancijos dienos, organizuoti kūrybiniai, aplinkosauginiai, sporto ir sveikatos stiprinimo,  

žalingų įpročių prevencijos renginiai, meno terapijos užsiėmimai, vyko Šiaurės šalių bibliotekų, 

Gimtosios kalbos savaitės, netradicinės pamokos įvairiose erdvėse.  

    Siekiant didinti vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių vartojimą, diegti vaikams supratimą 

apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių naudą sveikatai, mokykla dalyvavo Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 

programoje,  kurią  remia Europos Sąjunga. 

    Mokykla organizavo Kultūros paso – priemonės, skirtos visų Lietuvos mokinių, besimokančių 

pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, 

veiklas. 1–4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Mokslininkas“, „Nutapyk puodelį 

draugui“, 5–10 klasių mokiniai – „Paprotiniai amatai“, „Žuvies kelias“.  

    Mokykla dalyvauja Geros savijautos programoje, kuria siekiama sumažinti neigiamas nuotolinio 

mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai, gerinti mokinių emocinę būklę ir 

sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases. Pasirinktos Geros 

savijautos programos atitinka tam tikro amžiaus vaikų ir paauglių raidos ypatumus socialinių 

emocinių įgūdžių, grupinio psichologinio konsultavimo, bendradarbiavimo bei darbo komandoje 



įgūdžių, nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikų mokymui. 1–4 klasių mokiniai 

dalyvavo programoje „Stresas kuria galimybes“, 5–8 klasių mokiniai – „Mūsų klasė yra komanda“, 

9–10 klasių mokiniai – „Kuriame komandą, kurioje veikti gera“.  

    Siekiant ugdyti aplinkosaugos vertybes, kuriant gamtos ir vaiko sąlyčio aplinkoje zonas, 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje sukurta edukacinė erdvė – pasodintas vaismedžių sodas. Mokykloje 

ugdant mokinių estetinį suvokimą, meninį mąstymą ir kūrybinę vaizduotę, pasididžiavimą savo 

kraštu ir jo žmonėmis, įrengta kraštiečio kompozitoriaus, pedagogo, choro dirigento Antano Belazaro 

klasė, kurioje eksponuojamos jo tapytos akvarelės (originalai). 

   Trečias uždavinys – mokinių elgesį valdyti aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, 

sutelkiant mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. Mokykloje organizuojamas 

mokytojų budėjimas, dirba psichologas, organizuojantis mokiniams užsiėmimus apie saugų buvimą 

drauge, dirba pailgintos dienos grupės mokytojas, kuris organizuoja mokinių, ilgiau būnančių 

mokykloje, užimtumą, socialinis pedagogas, kuris padeda įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti 

jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai. Keturiuose 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose nagrinėti klausimai, susiję su mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimais, 5 kartus organizuoti mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovo, socialinio 

pedagogo ir administracijos susirinkimai, siekiant užtikrinti tinkamą mokinių elgesį pamokų ir 

pertraukų metu. 

 

 

6. Veiklos  plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG.  

Stiprybės 

1. Kompetentingi ir kvalifikuoti mokytojai. 

2. Jauki mokykla ir jos aplinka, geros sąlygos mokymuisi bei renginių organizavimui.  

3. Partnerystės plėtojimas siekiant gilesnio socialinių kompetencijų ugdymo.  

4. Tinkama bendroji rūpinimosi mokiniais politika, planavimas, atitinkantis mokyklos 

strateginius tikslus. 

5. Tinkamas mokinių išmokimo stebėjimas ir individualios pažangos vertinimas.  

6. Bendruomenė susitarusi dėl vertybių, elgesio normų ir principų, kuriais grindžiama mokyklos 

veikla. 

7. Dirba sukomplektuota pagalbos mokiniui specialistų komanda: logopedas, psichologas, 

socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojai padėjėjai. 

 

Silpnybės 

1. Atskirų mokinių ugdymosi kokybės lėta pažanga dėl atsakomybės, motyvacijos ir socialinių 

įgūdžių stokos.  

2. Dalies tėvų menkas domėjimasis vaikų pasiekimais, klasės, mokyklos veikla.  

3. Nepakankamas dėmesys gabiųjų mokinių ugdymui, individualizavimui ir diferencijavimui 

4. Nepakankamas mokinių sudominimas dėstomu dalyku, trūkstant inovatyvių ugdymo 

priemonių. 

5. Nepakankamai naudojami aktyvaus ugdymo metodai, palaikantys mokinių mokymosi 

motyvaciją, kritinį ir loginį mąstymą. 

6. Neišnaudotos vertinimo būdų ir formų įvairovės galimybės. 

 

Galimybės.  

1. Pamokos vadybos efektyvinimas, mokymo(si) individualizavimas ir personalizavimas, 

taikant įvairesnius ugdymosi metodus, tobulinant vertinimo sistemą. 

2. Mokinių tėvų aktyvinimas, sprendžiant ugdymosi ir lankomumo problemas ir šviečiamųjų 

užsiėmimų įvairiomis vaikų ugdymo temomis organizavimas.  

3. Ugdymo proceso modernizavimas diegiant IKT, plėtojant Wifi tinklą mokykloje. 

4. Naujų, modernių ugdymosi aplinkų įrengimas mokykloje. 

5. Pedagogui būtinų kompetencijų įgijimas ir turimų tobulinimas, taikant jas šiuolaikinio 

ugdymo proceso planavime ir įgyvendinime. 



6. Šiuolaikinių edukacinių aplinkų kūrimas ir turtinimas. 

7. Dalyvavimas rajono, šalies projektuose – galimybė įtraukti mokinius į įdomią ugdomąją 

veiklą. 

Grėsmės 

1. Menkas tėvų domėjimasis vaikų ugdymo problemomis. 

2. Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija, dėl nemotyvuotų mokinių elgesio nukenčia visos 

klasės ugdymo kokybė. 

3. Daugėja socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų, prastėja mokinių sveikata. 

4. Trūksta lėšų ugdymo proceso ir aplinkos modernizavimui. 

5. Didėjantis mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius.  

6. Nepakankamas mokomųjų laboratorijų ir kabinetų aprūpinimas modernia įranga, kad būtų 

užtikrinta mokymosi tyrinėjant plėtra. 

7. Technologijų vystymasis ir nuotolinis ugdymas kelia grėsmę mokinių raštingumui ir 

sveikatai. 

 

 

III. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: Ugdymo kokybės gerinimas, sutelkiant dėmesį į mokinių motyvacijos didinimą, vertinimo 

tobulinimą, asmeninės pažangos stebėjimą, saugios aplinkos kūrimą ir mokyklos kultūros 

puoselėjimą. 

Uždaviniai: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas: 

1.1. Tobulinti pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos. 

1.2. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę, tenkinant mokinių pasiekimų lūkesčius ir saviraiškos 

poreikius. 

1.3.Bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant didesnės atsakomybės 

už vaikų mokymąsi ir elgesį. 

1.4. Tobulinti mokytojų  skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

1.5. Tobulinti kompetencijas, reikalingas priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimui. 

1.6. Tobulinti kompetencijas, reikalingas veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius. 

2. Kurti mokymąsi skatinančią aplinką: 

2.1. Kurti saugią, palankią mokymuisi ir savirealizacijai, aplinką. 

2.2. Atnaujinti mokyklos erdves, pritaikant šiuolaikiniams ugdymosi poreikiams.  

2.3. Plėtoti projektinę veiklą, skatinančią formaliojo ir neformaliojo švietimo, prioritetinių 

ugdymo(si) siekių (sveikos gyvensenos, saugos, verslumo, karjeros ugdymo ir pan.) 

integracijos. 

3. Puoselėti mokyklos kultūrą: 

3.1. Skatinti mokinių kultūringą elgesį. 

3.2. Organizuoti veiklas, skatinančias pilietiškumą, puoselėjančias mokyklos tradicijas.  

3.3. Mokinių elgesį valdyti aiškiomis, sutartomis taisyklėmis ir procedūromis, sutelkiant 

mokinių dėmesį į jiems prasmingą veiklą, mokymąsi. 

 

IV.  TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Vykdytojai Vertinimo kriterijai 

1.1.1. Vykdyti pamokų stebėseną, 

siekiant nustatyti, ar tinkamas 

užduočių ir veiklų pamokose 

diferencijavimas, 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Stebėta 20 pamokų, 10 % stebėtų 

pamokų naudojamos trijų 

mokymosi pasiekimų lygių 

užduotys.  



individualizavimas ir 

personalizavimas.  

1.1.2. Įvairinti ugdomosios veiklos 

formas, organizuojant 

netradicines pamokas, grįstas 

patirtimi, nukreiptas į aktyvų, 

patyriminį mokymąsi 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojas ves ne mažiau kaip 2 

pamokas netradicinėse erdvėse. 

Ne mažiau kaip 60 % pamokų bus 

naudojama IKT.  

1.1.3. Didinti mokinių mokymosi 

motyvaciją gerinant pamokų 

lankomumą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Praleistų nepateisintų pamokų 

skaičius sumažės ne mažiau kaip 10 

%.  

1.1.4. Panaudoti švietimo tyrimų 

rezultatus ugdymo turinio 

planavimui ir tobulinimui. 

Direktorius Remiantis kasmetine Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

analize nustatomos tobulintinos 

mokyklos veiklos sritys.  

1.1.5. Integruoti ugdymo turinį, 

siejant bendruosius ugdymo 

dalykus ir neformalųjį vaikų 

švietimą, orientuojant į 

įvairiapusių gebėjimų ugdymą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Mokytojas ves ne mažiau kaip  

1 integruotą pamoką.   

Ne mažiau kaip 80 % mokinių 

dalyvaus organizuojant mokyklos 

tradicinius renginius, pilietiškumo 

akcijas, valstybingumo dienas.  

1.1.6.  Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją. 

Direktorius  Mokytojų, įsivertinančių savo 

veiklą, ne mažiau kaip 90 %. 

Mokytojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, ne mažiau kaip 80 %  

Kolegialus stebėjimas. Mokytojai 

stebės ne mažiau kaip 1 kolegos 

pamoką.  

2.1.1. Kurti saugią aplinką, vykdant 

prevencines programas. 

 

Direktorius  Vesti atskiras prevencines 

programas 1–4 klasėse („Antras 

žingsnis“) ir 5–10 klasėse („Savu 

keliu“). 

2.1.2.  Tikslingai naudoti pamokose 

IKT.  

Direktorius  Įsigyti ne mažiau kaip 1 vnt. 

elektroninių mokymo priemonių:  

e. vadovėlių, pratybų, testų.  

2.1.3.  Sukurti edukacines bei 

laisvalaikio erdves. 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui   

Kasmet sukurti ne mažiau kaip 1 

edukacinę erdvę.  

2.1.4.  Atnaujinti, modernizuoti 

mokyklos patalpas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams  

Atnaujinti kabinetų IKT.   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Atnaujinti ne mažiau kaip 1 

kabinetą. 

2.3.1. 

 

 

Teikti projektų paraiškas ir 

dalyvauti rajono ir šalies 

konkursuose. 

Direktorius  

 

 

Pateiktos ne mažiau kaip  

3 paraiškos projektų įgyvendinimui.  

3.1.1.  Organizuoti tradicinius 

mokyklos renginius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Suorganizuoti ne mažiau kaip 80 % 

renginių, numatytų metiniuose 

veiklos planuose.  



3.1.2. Stiprinti bendradarbiavimą su 

tėvais (globėjais, rūpintojais), 

partneriais ir kitomis 

institucijomis. 

Direktorius  Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 

visuotinius tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimus ir 1 atvirų durų savaitę.   

Suorganizuoti ne mažiau kaip  

1 susitikimą su kitų mokyklų 

bendruomenėmis. 

Suorganizuoti ne mažiau kaip  

1 susitikimą su kitų institucijų 

nariais.  

3.1.3. Tobulinti informavimo sistemą. Ugdymo 

sklaidos grupės 

pirmininkas  

Ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį 

skelbti apie mokykloje vykstančią 

veiklą internetinėje svetainėje. 

Mokyklos 

veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

grupės 

pirmininkas  

Įsivertinti mokyklos veiklos 

kokybę.   

 

 

Parengė direktorė     Jurgita Zalatorienė 
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MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ IR MOKYTOJŲ PASITARIMŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys  Atsakingi Data 

1 1. Pamokos kokybės gerinimas: 

1.1.  stebėtų pamokų analizė  

1.2. kolegialaus stebėjimo rezultatai 

2.  I pusmečio 1–10 kl. mokinių mokymosi rezultatų 

ir veiklos aptarimas. Mokinių pasiekimų gerinimas  

3. Mokinių lūkesčių ir pasiekimų analizė  

J. Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Dalykų mokytojai 

Vasaris 

 

2. 1. Dėl 1–4 klasių mokinių ugdymosi rezultatų, 

papildomų darbų skyrimo, mokinių kėlimo į aukštesnę 

klasę. 

2. Dėl pagalbos mokiniams specialistų 2021–2022 m. m. 

darbo veiklos ataskaitų. 

3. Dėl 2021–2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimo. 

4. Dėl spec. poreikių mokinių 2021–2022 m. m. 

pasiekimų ir pažangos. 

J. Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Birželis 

3. 1 .Dėl 5–10 klasių mokinių ugdymo rezultatų, papildomų 

darbų skyrimo ir kėlimo į aukštesnę klasę.  

2. 2021–2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo veiklos 

ataskaita. 

3. Dėl pagalbos mokiniui specialistų darbo, su 5–10 kl. 

mokiniais, ataskaitų. 

4. Dėl 2021–2022 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo 

planų įvykdymo, integruotų programų. 

J. Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Birželis 

4. 1. Dėl neformaliojo švietimo būrelių poreikio 2022–2023 

m. m.  

2. Dėl 2022–2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo 

planų projektų svarstymo. 

3. Dėl neformaliojo vaikų švietimo vaikų skaičiaus 

grupėse. 

4. Dėl mokytojų veiklos įsivertinimo rezultatų. 

5. Dėl 2022–2023 m. m. pažangos ir pasiekimų gerinimo 

plano. 

6. Dėl ugdymo prioritetų nustatymo 2022–2023 mokslo 

metais. 

J. Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Mokytojai  

 

 

Rugpjūtis 

5. 1. Mokyklos 2021–2022 m. veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaita. 

2. 2022 m. veiklos plano įvykdymo analizė. 

3. 2023 m. veiklos plano projekto svarstymas. 

J.Zalatorienė Gruodis 
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PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ IR PASITARIMŲ VEIKLOS 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys  Atsakingi Data 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rezultatų analizė 

grupių 

auklėtojos 

sausis 

 

2. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vidaus veiklos įsivertinimo 

rezultatų analizė 

R. Zalatorienė sausis 

3.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rezultatų analizė 

grupių 

auklėtojos 

gegužė 

4. Pedagoginių darbuotojų veiklos stebėjimas, rezultatų aptarimas 

(metinis pokalbis) 

R. Zalatorienė birželis 

5. Grupių pasiruošimas 2022–2023 m. m. Grupių komplektavimas. 

Ugdomosios veiklos planų aptarimas 

R. Zalatorienė rugpjūtis 

6. 2022 m. veiklos planų įvykdymo analizė. 2023 m. veiklos planų 

sudarymas 

R. Zalatorienė gruodis-

sausis 

 

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja                                     Rūta Zalatorienė  
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MOKINIŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data  Atsakingi  

1. Tarptautinė Ačiū diena 

 

sausis Mokinių taryba 

L. Misevičienė 

2. Švento Valentino diena mokykloje.  

 

vasaris Mokinių taryba 

O. Baltramiejūnienė  

3. Iniciatyva „Padėk silpniau besimokančiam“. 

 

kovas Mokinių taryba 

L. Misevičienė 

4. Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ 

 

kovas  Mokinių taryba 

L. Misevičienė 

5. Aktyvių pertraukų organizavimas.  balandis Mokinių taryba 

K. Čiplienė 

L. Misevičienė  

6. Apklausa apie neformaliojo vaikų švietimo būrelius. gegužė Mokinių taryba 

O. Baltramiejūnienė  

 

7. Mokinių tarybos posėdis – pirmininko, sekretoriaus 

rinkimai. Komandos formavimas.  

rugsėjis Mokinių taryba 

O. Baltramiejūnienė  

8. Spalvų savaitės organizavimas. 

 

rugsėjis Mokinių taryba 

O. Baltramiejūnienė  

9. Šviesos savaitės renginių organizavimas. 

 

Spalis Mokinių taryba 

O. Baltramiejūnienė  

10.  Tolerancijos dienos minėjimas lapkritis Mokinių taryba 

L. Misevičienė 

11. 2022 m. Mokinių tarybos veiklos plano analizė.  

Veiklos plano 2023 m. sudarymas.  

gruodis Mokinių taryba 

O. Baltramiejūnienė  

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                 Odeta Baltramiejūnienė  
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MOKYTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Mėnuo 
Švietimo priežiūros temos 

ir objektai 

Kaip bus 

informuojama 

apie 

priežiūros 

rezultatus 

Atsakingas asmuo 
Priežiūros 

metodai 

Sausis 

Neformaliojo vaikų 

švietimo tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimas. 

Mokytojų 

pasitarimuose. 
J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

Renginių 

stebėjimas 

Vasaris 

Socialinių veiklų 

organizavimas ir 

vykdymas. 

El. dienynų pildymo 

situacija. 

Mokytojų 

pasitarimuose. 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

L. Misevičienė 

Pokalbis 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas 

Kovas Specialioji pagalba 

mokiniui pamokoje. 

Mokytojų 

pasitarimuose 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas. 

Balandis 

Bibliotekos darbas.  

Ugdymo karjerai veikla. 
Mokytojų  

pasitarimuose. 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

 

Pokalbis 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas 

Balandis Pasirengimas PUPP 
Mokytojų 

pasitarimuose 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas 

Gegužė 

Pedagogų veiklos sričių ir 

profesinės kompetencijos 

vertinimas 

Mokytojų 

pasitarimuose 

J. Zalatorienė  

 
Anketų analizė 

Birželis 
El. dienyno pildymo 

analizė 

Mokytojų 

pasitarimuose 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

„Mano dienyno“ 

pildymo analizė 

Rugsėjis 

Dalykų ilgalaikių planų, 

neformalaus ugdymo 

programų suderinimas. 

Mokytojų 

pasitarimuose.  
O.Baltramiejūnienė 

 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas 

Spalis, 

lapkritis, 

gruodis 

Pamokų, logopedinių 

pratybų stebėjimas. 

Vertinimas. Pailgintos 

dienos grupės žurnalo 

pildymo patikra. 

Stebėtų 

pamokų 

ataskaitos. 

 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

 

 

Pamokų, 

logopedinių 

pratybų 

stebėjimas.  

Kas 

pusmetį  

Ikimokyklinių, 

priešmokyklinės grupės 

žurnalų  pildymo patikra.  

Skyriaus 

pedagogų 

pasitarimuose 

R. Zalatorienė  Dokumentacijos 

nagrinėjimas 

Vasaris, 

kovas 

Pedagogų veiklos sričių ir 

profesinės kompetencijos 

vertinimas. 

Skyriaus 

pedagogų 

pasitarimuose 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

Veiklos 

stebėjimas 

 

Parengė direktorė     Jurgita Zalatorienė 
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PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 

 Metodinė tiriamoji veikla   

1. Pirmokų adaptacija mokykloje sausis  R. Sikarskienė 

L. Misevičienė 

2. I ir II pusmečių ugdymosi ir lankomumo rezultatai sausis-

gegužė 

Pradinių  klasių 

mokytojai 

3. Metodinės grupės darbo plano pristatymas ir 

aptarimas 2021 m. m. 

sausis  R. Sikarskienė 

4. Naujų pedagoginių idėjų sklaida po seminarų visi 

metai  

Pradinių klasių 

mokytojai 

5. Naujų lietuvių kalbos ir matematikos vadovėlių 4 

klasei ,, Taip“ analizė aptarimas.  

kovas R.Sikarskienė 

6. Pailgintos dienos grupės, logopedinių pratybų veiklos 

analizė ir rezultatai, anglų kalbos, muzikos, dorinio 

ugdymo mokymo rezultatai.   

gegužė  Pradinių klasių 

mokytojai, pagalbos 

specialistai 

7. Susitikimai su kitų mokyklų pradinių klasių 

mokytojais. 

visi 

metai 

A.Garuckienė,  

D. Maslauskienė 

8. Stendų atnaujinimas (klasėse – kas mėnesį, 

koridoriuje – kas 2 mėnesiai). 

visi 

metai 

Pradinių klasių 

mokytojai 

9. Pažintinė kultūrinė veikla: 

mokslo ir žinių, sveikos gyvensenos, ugdymo karjerai, 

kalėdinių renginių, gamtosaugos dienos, mokslo metų 

užbaigimo šventė. 

visi 

metai 

Pradinių klasių 

mokytojai, pagalbos 

specialistai 

 

10. Dalyvavimas Panevėžio rajono savivaldybės 

finansuoto vaikų vasaros užimtumo ir poilsio 

programos projekte. 

birželis  Pradinių klasių 

mokytojai. pagalbos 

specialistai  

11. Dalyvauti rajono ir respublikiniuose konkursuose (ne 

mažiau kaip 2–3) 

visi 

metai 

Pradinių klasių 

mokytojai 

12. Ilgalaikių planų parengimas ir aptarimas.  rugsėjis Pradinių klasių 

mokytojai 

13. Diagnostinių ir standartizuotų testų aptarimas gruodis R. Sikarskienė,  

D. Maslauskienė 

 Mokymo priemonių rengimas ir panaudojimas   

1. Aptarti mokymo priemonių įsigijimo reikalingumą, 

nustatyti prioritetus 

kovas Pradinių klasių 

mokytojai 

2. Vadovėlių  užsakymas 2022 m. m. birželis D. Greviškienė, 

pradinių klasių 

mokytojai 

 Kvalifikacijos kėlimas  

 

  

1. Kvalifikacijos kėlimas kursuose, seminaruose. 

Gerosios patirties sklaida 

visi 

metai 

Seminarų dalyviai 



2. Pradinių klasių mokytojų veiklos savianalizės 

pristatymas ir aptarimas 

metodinės grupės posėdyje. 

birželis R. Sikarskienė 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 

Parengė pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė                                         Rasa Sikarskienė 
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KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys  Data   Atsakingi 

 1. Klasės taisyklių kūrimas, savivaldos rinkimai klasėse, 

kandidatų į mokinių tarybą išrinkimas. Patirties 

pasidalinimas su klasių vadovais. 

rugsėjis 

 

 O.Baltramiejūnienė 

   Klasių vadovai 

 2. AUGU(asmenybės ugdymui glausti užrašai). Vaiko 

asmeninės pažangos fiksavimas. Klasės „Termometras“ 

(testas, rezultatų aptarimas, klasės tikslo ir uždavinio 

formulavimas) 

spalis 

(visus  

metus) 

 

S. Šakienė 

Klasių vadovai 

 3. Pasirengimas tėvų susirinkimams (po I ir II pusmečių) sausis,  

gegužė 

 Klasių vadovai 

 4. Klasės  vadovo veikla gerinant mokinių lankomumą ir 

stiprinant mokymosi motyvaciją. 

vasaris 

(visus 

metus) 

K. Čiplienė, 

D.Vigaudienė 

O.Baltramiejūnienė 

Klasių vadovai 

5. Apskritojo stalo diskusijos – atsakomybės tėvų ir vaikų. 

Bendri susitarimai, atmintinė.  

vasaris 

(ir pagal 

poreikį) 

L.Misevičienė 

Klasių vadovai 

Mokyklos 

administracija 

6.  Mokinių mokymosi pažangos fiksavimas klasės vadovo 

darbe.  

kovas O.Baltramiejūnienė 

7. Pokalbis dėl pagalbos mokiniams karjeros ugdymo 

klausimais 

kovas  D. Greviškienė 

Klasių vadovai 

8.  Edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimo galimybės 

ugdymo procese bei klasės vadovo darbe.  

gegužė S. Šakienė 

Klasių vadovai 

9. Klasių vadovų veiklos apibendrinimas.  gruodis S.Šakienė 

Klasių vadovai 

10. Metodinės, pedagoginės literatūros apžvalga ir diskusijos. 

 

nuolat D. Greviškienė 

 

Parengė klasių vadovų  metodinės grupės pirmininkė   Sigita Šakienė 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Prevencinio darbo ir socialinės pedagoginės pagalbos grupės veiklos planas 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Data 

Darbo formos ir 

būdai 
Atsakingi asmenys 

1. Priemonės dėl  teisės pažeidimų ir mokyklos nelankymo 

 

1.1. Dalyvauti Panevėžio r. 

visuomenės sveikatos 

biuro organizuotuose 

projektų konkursuose 

sausis–

gegužė 

Projektinė veikla O. Baltramiejūnienė 

L.Misevičienė  

Klasių vadovai 

1.2. Supažindinti mokinius su 

saugaus eismo taisyklėmis, 

siekiant saugaus kelio į 

mokyklą ir į namus. 

Supažindinti mokinius su 

mokinio elgesio 

taisyklėmis pasirašytinai. 

rugsėjis 

 

 

 

Klasių vadovų veikla.  

 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

1.3. Siekti pažangos augimo ir 

pasiekimų gerinimo. 

 

Visus 

metus 

Pokalbiai su linkusiais 

praleidinėti pamokas 

mokiniais, jų tėvais. 

Situacija nagrinėjama 

mokytojų 

pasitarimuose. 

J.Zalatorienė 

O.Baltramiejūnienė 

Klasių vadovai 

L. Misevičienė 

2. Priemonės tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

prevencijai 

2.1 

 

Vykdyti „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programą”  

Visus 

metus 

Integruojama į 

mokomųjų dalykų 

programas ir klasės 

vadovo veiklą. 

J.Zalatorienė 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

 

2.2 Organizuoti aktyvias 

pertraukas  

sausis-

gegužė 

Konkursai, varžybos J.Zalatorienė 

Klasių vadovai 

L. Misevičienė 

3. Priemonės prievartos, smurto ir patyčių prevencijai 

 

3.1. Patyčių prevencijos filmų 

peržiūra ir pristatymas 

mokiniams. 

sausis-

vasaris 

Filmų peržiūra ir 

aptarimas per dorinio 

ugdymo (etikos, 

tikybos) pamokas ir 

klasės valandėles 

 

Klasių vadovai  

I. Dauderienė 

L. Misevičienė 

3.2. Sąmoningumo didinimo 

mėnuo „Be patyčių“ 

kovas Klasių vadovų, 

Mokinių tarybos 

veikla 

 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

L. Misevičienė 



3.3 Sporto diena  birželis Sporto diena K.Čiplienė 

Klasių vadovai 

 

3.4. Organizuoti  kryptingą 

socialinę veiklą 5–10 

klasių mokiniams, siekiant 

ugdyti pagarbą kitam ir 

kitokiam. 

Visus m. 

m.  

Klasių vadovų veikla J. Zalatorienė 

L. Misevičienė  

Klasių vadovai 

3.5. Mokytojų budėjimo 

grafiko sudarymas 

rugsėjis, 

vasaris 

Budėjimo grafikas O.Baltramiejūnienė 

4. Priemonės prekybos žmonėmis prevencijai 

 

4.1. Filmų, skirtų prekybos 

žmonėmis prevencijai, 

demonstravimas ir 

aptarimas. 

Visus m. 

m. 

Filmų peržiūra ir 

aptarimas per dorinio 

ugdymo (etikos, 

tikybos) pamokas ir 

klasės valandėles 

 

I. Dauderienė 

L. Misevičienė 

Klasių vadovai 

4.2. Diskusijos su mokiniais 

apie prekybos žmonėmis 

pavojus, naudojant 

informaciją iš 

žiniasklaidos. 

Visus m. 

m. 

Dorinio ugdymo 

pamokos, klasių 

vadovų veikla. 

I. Dauderienė 

Klasių vadovai 

L. Misevičienė 

5. Priemonės savižudybių prevencijai 

5.1. Atlikti mokinių tyrimą apie 

jų saugumą mokykloje. 

gruodis Anoniminis anketinis 

tyrimas 

J.Zalatorienė 

O.Baltramiejūnienė 

L. Misevičienė 

 

5.2. Organizuoti pokalbį 

mokytojams, klasių 

vadovams savižudybių 

prevencijos veiklai 

tobulinti. 

vasaris Klasių vadovų 

metodinės grupės 

užsiėmimai. 

S.Šakienė 

R.Sikarskienė 

L. Misevičienė 

6. Priemonės ŽIV/AIDS prevencijai 

6.1. Lytiškumo ugdymo 

programą integruoti į 

popamokinę veiklą 

visus m. 

m. 

Klasių vadovų veikla Klasių vadovai 

6.2. Plakatų konkursas, skirtas 

ŽIV/AIDS prevencijai 

gruodis Dailės pamokos L.Kiškienė 

7. Socialinė pedagoginė pagalba 

7.1. 5 kl. mokinių adaptacijos 

mokykloje tyrimas. 

 

spalis Anoniminė anketinė 

mokinių apklausa. 

R. Račienė 

L. Misevičienė 

7.2. 5–10 kl. mokinių 

mokymosi krūvio tyrimas. 

 

sausis Anoniminė anketinė 

mokinių apklausa. 

J.Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

7.3. Socialinių ir psichologinių 

įgūdžių ugdymas 5–10 kl. 

 

vasaris Grupiniai užsiėmimai R.Račienė 

Klasių vadovai 

L. Misevičienė 

 

 

 



Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas  

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

1. Pamokų, kuriose mokosi 1–10 kl. specialiųjų poreikių 

mokiniai, stebėjimas, analizė. 

 

sausis J.Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

2. 1–4 kl. mokinių, lankiusių logopedines pratybas, 

rezultatų aptarimas su pradinių klasių mokytojais. 

5–7 klasių mokinių, lankiusių logopedines pratybas, 

rezultatų aptarimas. 

balandis J.Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

3. 1–10 klasių specialiųjų poreikių mokinių mokymosi 

rezultatų bei ugdymosi sunkumų ir korekcijos aptarimas 

su klasių mokytojais. 

1–10 klasių gabiųjų mokinių ugdymosi rezultatų 

aptarimas ir analizė 

gegužė J.Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

4. Dėl būsimųjų pirmokų kalbos vertinimo rezultatų. 

Dėl logopedo darbo ataskaitos už 2020–2021 m. m. 

birželis D.Vigaudienė 

Pradinių klasių 

mokytojai 

5. Dėl 1 klasės mokinių pradinio kalbos ir kalbėjimo 

įvertinimo. 

Dėl 2–7 klasių mokinių ir ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ugdytinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, pradinio įvertinimo. 

Dėl spec. poreikių mokinių sąrašų PPT patikslinimo. 

Dėl pagalbos mokiniui specialistų darbo grafikų 

tvirtinimo. 

Dėl spec. ugdymo prioritetų numatymo. 

Dėl individualizuotų, pritaikytų programų ir 

alternatyvių ugdymo metodų  aprobavimo. 

Dėl mokinių, numatomų pakartotinai konsultuoti PPT 

2021–2022 m. m. sąrašo sudarymo. 

rugsėjis J.Zalatorienė 

O. Baltramiejūnienė 

D.Vigaudienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

6. Dėl mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba, sąrašo 

tikslinimo 

 

spalis Vaiko gerovės 

komisija 

7. Dėl spec. ugdymo komisijos veiklos plano 2023 m. 

svarstymo  

 

gruodis Vaiko gerovės 

komisija 

 

Parengė direktorė     Jurgita Zalatorienė 
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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacijos kėlimo seminaro tema Data Atsakingas 

1. Pamokos vadybos ir mokinių vertinimo strategijų 

tobulinimas  

 

sausis J.Zalatorienė 

O.Baltramiejūnienė 

2. Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas: 

1. informacijos valdymas; 
  

2. komunikavimas; 
  

3. skaitmeninio turinio kūrimas; 
  

4. saugumas; 
  

5. skaitmeninis mokymas ir mokymasis; 
  

6. skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas. 

vasaris J.Zalatorienė 

 

 

3. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

 

kovas J.Zalatorienė 

O.Baltramiejūnienė 

R.Zalatorienė 

4. Ugdymo karjeros organizavimo kompetencijos 

tobulinimas. 

 

balandis D.Greviškienė 

5. Kompetencijų, reikalingų individualizavimo, 

diferencijavimo, personalizavimo metodų taikymui 

pamokose, tobulinimui. 

 

gegužė J.Zalatorienė 

O.Baltramiejūnienė 

6. Aktyvieji mokymo metodai, ugdantys aukštesniuosius 

mokinių mąstymo gebėjimu. 

 

rugsėjis J.Zalatorienė 

O.Baltramiejūnienė 

7. Kompetencijų, reikalingų priešmokyklinio ugdymo 

programų atnaujinimui, tobulinimas. 

per 

mokslo 

metus 

R.Zalatorienė 

8. Dalyvauti švietimo centro organizuojamuose 

seminaruose, skirtuose: 

1. įvairesnių darbo formų taikymui dirbant su gabiais 

mokiniais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

vaikais; 

2. tarpdalykinių ryšių ir integruotų pamokų vedimui; 

3. vertinimo sistemų tobulinimui 1–10 klasėse; 

4. atnaujintų ugdymo programų diegimui. 

 

per 

mokslo 

metus 

J. Zalatorienė  

O.Baltramiejūnienė 

 

 

Parengė direktorė     Jurgita Zalatorienė 
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MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingi 

1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirtas pilietiškumo ugdymui 1–10 kl. 

sausio 13 d.  D. Greviškienė 

 

2. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, skirtas 

pilietiškumo ugdymui, 1–10 kl. 

vasario 16 d.  D. Greviškienė 

A. Jankovskaja   

3. Gimtosios kalbos savaitės renginiai skirti tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai paminėti 

vasario 21 d.  V. Ramoškienė  

 

4. Užgavėnių  šventė, skirta tautinių tradicijų ugdymui,      

1–4 kl. 

kovo 1 d.  3 kl. mokiniai ir 

klasės vadovas 

A. Jankovskaja 

5. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas, skirtas pilietiškumo ugdymui1–10 kl. 

kovas D. Greviškienė 

6. Pavasario mugė, skirta verslumo ugdymui, 1–10 kl. kovas  5 kl. mokiniai ir 

klasės vadovas 

N. Kriaučiūnienė  

R. Gedzevičius 

L. Kiškienė  

7. Šimtadienis, 9-10 kl.  kovas  9 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas 

8. Žemės mėnesio renginiai, skirti sveikos gyvensenos ir 

saugios aplinkos kūrimui 1–10 kl. 

(krosas, žygis, makulatūros, nebeveikiančios buitinės 

technikos rinkimas) 

balandis K. Čiplienė 

O.Baltramiejūnienė 

9 Gamtosaugos diena (Miško diena) 1–4 kl. balandis 1 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas 

10. Mokslo metų baigimo šventė 1–4 kl. birželio 9 d. 4 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas 

G. Tidikienė  

A. Jankovskaja   

11. Kraštotyros diena 5–10 kl.  birželis  D. Greviškienė 

D. Gatavynienė 

V. Kirsnys 

D. Pipirienė 

12. Kalbų diena 5–10 kl birželis S. Šakienė 

D. Piškovienė 

13. Sporto diena 5–10 kl. birželis K. Čiplienė  

M. Blaževičienė  

Klasių vadovai  

14.  Menų diena, skirta naujų ugdymo formų ir metodų 

paieškai. Mokinių kūrybos knygelės „Iš širdies širdin“ 

pristatymas 1-10 kl.  

birželis 

 

V. Ramoškienė 

L. Kiškienė 

R. Grybienė 

A. Jankovskaja 



15.  Mokslo metų baigimo šventė, 5–10 kl. birželio 23 d. 9 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas 

A. Jankovskaja 

16.  Mokslo ir žinių diena, 1–10 kl. rugsėjis 10 klasės mokiniai 

ir klasės vadovas 

A. Jankovskaja 

17. Sveikos gyvensenos diena 1-10 kl.  rugsėjis  K. Čiplienė  

M. Blaževičienė  

Klasių vadovai 

18. Kalbų diena, skirta komunikacinių įgūdžių ugdymui  

1–10 kl. 

rugsėjis S. Šakienė 

D. Piškovienė 

O. Antipovaitė 

19. Ugdymo karjerai diena, 1–10 kl. spalio 5 d.  8 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas, 

A. Jankovskaja  

20. Tarptautinė šypsenos diena  

 

spalio 1 d.  L. Misevičienė 

 

21. Vėlinių skaitymai, skirti mokinių kūrybiškumo 

ugdymui 

lapkritis V. Ramoškienė 

 

22.  „Draugų diena“ skirta Tolerancijos dienai paminėti, 

alkoholio ir tabako prevencijai, socialinių įgūdžių 

ugdymui, bendradarbiavimo skatinimui 1-10 kl.  

lapkritis  6 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas 

23. Advento rytmetis  gruodis  I. Dauderienė 

24.  Kalėdinių renginių diena, skirta kūrybiškumo 

ugdymui,1–10 kl. 

gruodis 7 klasės mokiniai ir 

klasės vadovas 

A. Jankovskaja  

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui               Odeta Baltramiejūnienė 
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        IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla   Data Atsakingi 

1. ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Laisvės gynėjų dienos minėjimas sausis grupių pedagogai 

2. Šventinis rytmetys Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti vasaris grupių  pedagogai 

3. Užgavėnės kovas I.Trigarcovienė 

4. Paukštelių sugrįžimo šventė kovas R.Zalatorienė 

5. Vaikų Velykėlės  balandis I.Visickienė 

6. Šeimos šventė gegužė grupių pedagogai 

A. Jankovskaja 

7. Šventė ,,Darželi, lik sveikas!’’ gegužė D. Duliuvienė 

8. Rudenėlio šventė spalis L.Lapinskienė 

9. Kalbos ugdymo rytmetys ,,Aš kalbu” lapkritis D.Vigaudienė 

10. Kalėdiniai renginiai gruodis grupių pedagogai 

 

Parengė ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja                                             Rūta Zalatorienė 
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MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

1. Metinės bibliotekų ataskaitos rengimas Sausis D. Greviškienė 

2. Knygų ir vadovėlių fondų komplektavimas ir tvarkymas Visus metus D. Greviškienė 

3. Dalyvavimas projektuose, akcijose, susitikimuose. Teminių 

parodų organizavimas: 

 Naujos knygos 

 Sausio 13-oji - Laisvės  gynėjų diena 

 Vasario-16-oji -  Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

 Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena 

 Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena 

Visus  

metus 

 

Sausis 

Vasaris 

Kovas 

 

Birželis 

D. Greviškienė 

 

4.  Neformaliojo ugdymo būrelių darbų eksponavimas. Bus 

surengtos ne mažiau kaip dvi mokinių darbų parodos. 

Vasaris 

Balandis  

D. Greviškienė, 

būrelių vadovai:  

5. Knygnešio dienos minėjimas. Stendinis pranešimas. Kovas  D. Greviškienė 

6. Tarptautinė vaikų knygos diena.  Balandis D. Greviškienė, 

V. Ramoškienė 

Pradinių klasių 

mokytojai 

7. Nacionalinė bibliotekų savaitė.  Balandis D. Greviškienė 

8. Dalyvavimas tęstinėje  skaitymo skatinimo akcijoje „Lietuva 

skaito!“ Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paminint 

Gegužė  D. Greviškienė, 

V. Ramoškienė 

 Dalyvavimas skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. Birželis-

rugpjūtis 

D.Greviškienė 

9.  Kraštotyrinės medžiagos rinkimas: buvusių mokinių, 

mokytojų prisiminimai apie mokyklą.  

Balandis - 

lapkritis 

D. Greviškienė 

10. Pirmasis pirmokų apsilankymas bibliotekoje. Rugsėjis D. Greviškienė 

Pirmos klasės 

mokytojas 

11. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Lapkritis D. Greviškienė 

G. Tidikienė 

12. Įvykių, procesų, žymių veikėjų paminėjimas 2022 

atmintinais metais: 

 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” metai” 

 Lietuvos jaunimo metai 

 Jono Meko metai 

 Pranciškaus Skorinos metai 

 Lietuvos Valstybės Konstitucijos metai 

 Romo Kalantos metai 

 Ievos Simonaitytės metai 

 

 

Kovas 

Rugsėjis 

Gruodis 

Balandis 

Spalis 

Gegužė 

Sausis 

D. Greviškienė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

 Biblioterapija „Galiu tau padėti“. Pasakų skaitymas.  

Ne mažiau kaip 4 užsiėmimai. 

Visus metus D.Greviškienė 

Parengė bibliotekos vedėja                                           Dalia Greviškienė 



PATVIRTINTA 

Mokyklos direktoriaus  

2021 m. gruodžio 31 d.  

Įsakymu Nr. V-143  

11 priedas 1 dalis 

 

MOKYKLOS ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

1 Prekių, paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų 

organizavimas. 

visus metus Ūkvedys  

2 Pastato, patalpų, inventoriaus priežiūra ir remontas. visus metus Ūkvedys 

3 Mokyklos aplinkos tvarkymo darbų priežiūra. visus metus Ūkvedys 

4 Aprūpinimas sanitarinėmis, higieninėmis, remonto, 

kanceliarinėmis prekėmis. 

visus metus Ūkvedys 

5 Geros higienos praktikos taisyklių vykdymas. visus metus Vyr. virėja 

6 Statinių techninės priežiūros žurnalo pildymas, 

nuolatinis stebėjimas. 

visus metus Ūkvedys 

7 Kenkėjų kontrolės darbai. visus metus 
(kas mėnesį) 

Ūkvedys 

8 Gaisrinės ir apsauginės signalizacijos techninės 

priežiūros ir remonto darbai. 

visus metus 
(kas ketvirtį) 

Ūkvedys 

9 Svarstyklių, termometrų ir monometrų patikra:  
1. Svarstyklės Nr. 1 iki 2022-08-11; 

2. Svarstyklės Nr. 2 iki 2022-08-11; 

3. Svarstyklės Nr. 3 iki 2022-08-11; 

4. Termometras iki 2022-08-11; 

5. Monometrai iki 2022-08-31. 

Visus metus  Ūkvedys 

10 Medžiagų, trumpalaikio turto ir pagrindinių priemonių 

nurašymo aktų parengimas, pristatymas vyr. buhalteriui. 

kas mėnesį Ūkvedys 

11 Darbuotojų higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos 

programų mokymo plano sudarymas, derinimas. 

sausis Ūkvedys 

12 Valgyklos vidaus auditas vasaris   Vyr. virėja 

13 Gesintuvų patikra kovas Ūkvedys 

14 Mikrobiologinis geriamo vandens patikrinimas kovas Ūkvedys 

15 Mokyklos patalpų remonto darbai.  birželis - 

rugpjūtis 

Ūkvedys 

16 Mokykloje esančių pirmos pagalbos rinkinių 

patikrinimas ir papildymas (papildymas du kartus per 

metus rugpjūčio ir vasario mėn.) 

rugpjūtis,  

vasaris  

Ūkvedys 

17 Darbuotojų saugos ir sveikatos gaisrinės saugos 

instruktažų organizavimas mokyklos darbuotojams 

visus metus Ūkvedys 

18 Šiluminės sistemos paruošimas šildymo sezonui 
(hidropneumatinis išplovimas ir hidraulinis sistemos išbandymas) 

rugsėjis  Ūkvedys 

19 Mokyklos ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija spalis Ūkvedys 

20 Įsakymo „Dėl privalomo sveikatos pasitikrinimo“  2023 

m. rengimas 

gruodis Ūkvedys 

 

21 Veiklos programos (ūkinės veiklos plano dalies) 

rengimas 

gruodis Ūkvedys 

 

22.  Pastato techninės priežiūros patikra   gruodis  Ūkvedys 

 

Parengė ūkvedys                                         Laisvydas Savičius  
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

                     Veikla Vykdymo  

laikas 

Atsakingas Lėšos 

  1. Pastato, patalpų, inventoriaus priežiūra ir einamasis 

remontas 

per metus A. Mažeikis aplinkos 

  2. Teritorijos, želdinių priežiūra, tvarkymas per metus N.Vigaudas aplinkos 

  3. Aprūpinimas sanitarijos - higienos priemonėmis per metus 

(pagal 

poreikį) 

R.Zalatorienė aplinkos 

  4. Kanceliarinių, ugdymo priemonių įsigijimas  per metus 

(pagal 

poreikį) 

R.Zalatorienė aplinkos, 

spec. lėšos, 

mokinio 

krepšelis 

  5. Skyriaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

inventorizacija 

sausis R.Zalatorienė      

      - 

  6. Svarstyklių patikra vasaris R.Zalatorienė aplinkos 

  7. Termometro patikra kovas R.Zalatorienė aplinkos 

  8. Tiekiamo vandens mikrobiologinis tyrimas  balandis R.Zalatorienė aplinkos 

  9.  ,,Pelėdžiukų“ grupės grindų dangos keitimas, sienų 

paruošimas ir dažymas, rūbinės lubų dažymas. 

Darbuotojų sanitarinės patalpos remontas. Lauko 

įrengimų priežiūra ir remontas, patalpų, ugdomosios 

aplinkos valymas, priežiūra ir paruošimas naujiems 

mokslo metams 

birželis - 

rugpjūtis 

R.Zalatorienė aplinkos 

10. Gesintuvų patikra rugpjūtis R.Zalatorienė aplinkos 

11. Smėlio parazitologinis tyrimas rugpjūtis R.Zalatorienė aplinkos 

12. Grupių ugdytinių lankomumo žiniaraščių derinimas kas mėnesį grupių pedagogai,  

R.Zalatorienė 

       - 

13. Vaikų maitinimo mokesčio lengvatų apskaitos 

pildymas ir derinimas 

kas mėnesį R.Zalatorienė       - 

14. Maisto tvarkymo patalpų būklės vertinimas, išvadų 

derinimas su Panevėžio r. savivaldybės vyr. 

specialiste S. Motiejauskiene 

rugsėjis R.Zalatorienė       - 

15. Ugdytinių maitinimo kontrolė, informacijos apie 

maitinimo kontrolės vykdymą stebėsena ir priežiūra  

kas diena R.Zalatorienė       - 

16.  Vaikų žaidimo aikštelių, žaidimo įrangos įrenginių 

įrengimo, priežiūros, remonto darbų registravimas, 

bei atlikimas 

 

kas 

savaitę, 

ketvirtį, 

metus 

R.Zalatorienė aplinkos, 

spec. lėšos, 

mokinio 

krepšelis 

17. Lauko vaikų žaidimų įrangos pagrindinė metinė 

kontrolė 

rugsėjis R.Zalatorienė aplinkos 

 

18. Gaisrinės ir apsauginės sistemų tikrinimas, techninė 

priežiūra 

kas 

ketvirtį 

R.Zalatorienė aplinkos 



19. Pastato vandens el. šildytuvų priežiūra, valymo, 

remonto darbai 

pagal 

poreikį 

R.Zalatorienė aplinkos 

20. Pastato šilumos sistemos parengtis šildymo sezonui 

(šildymo sistemos hidraulinis išbandymas) 

rugsėjis R.Zalatorienė aplinkos 

21.  Pastatų būklės vertinimas spalis R.Zalatorienė aplinkos 

22. Kenkėjų kontrolė kas mėnesį R.Zalatorienė aplinkos 

23. Darbuotojų geros higienos praktikos taisyklių 

vykdymo priežiūra  

kas mėnesį R.Zalatorienė        - 

24. 

 

Pristatyto maisto priėmimas, temperatūrų 

matavimas ir fiksavimas 

kasdien A. Bertašienė         - 

25. Pirmosios pagalbos rinkinių priežiūra ir pildymas pagal 

poreikį 

R. Zalatorienė aplinkos 

26. Elektros ir vandens sąnaudų duomenų fiksavimas ir 

pateikimas 

kas 

mėnesį, 

kas 

ketvirtį 

R.Zalatorienė       - 

27. Darbuotojų privalomojo sveikatos pasitikrinimo  

2022 m. plano rengimas ir derinimas 

gruodis R.Zalatorienė       - 

28. Kasmetinių darbuotojų atostogų grafiko 2022 m. 

rengimas ir derinimas  

gruodis-

sausis 

R.Zalatorienė       - 

29. Veiklos planų ( ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

veiklos plano, ūkinės veiklos ir pedagoginių 

darbuotojų tarybos posėdžių ir pasitarimų veiklos 

plano dalių ) rengimas ir derinimas 

gruodis R.Zalatorienė         

      - 

30. Darbuotojų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos 

programų mokymo plano sudarymas ir derinimas 

gruodis R.Zalatorienė  

      - 

31. Darbuotojų periodinis, tikslinis saugos ir sveikatos, 

gaisrinės saugos instruktavimas darbo vietoje 

gruodžio-

kovo mėn. 

(ir pagal 

poreikį) 

R.Zalatorienė  

      - 

32. El. dienyno pildymo stebėsena kas mėnesį R.Zalatorienė       - 

33. Nuomos sutarčių dėl salės nuomos, salės užimtumo 

tvarkaraščių, užsiėmimų apskaitos rengimas, 

derinimas, pateikimas 

kas mėnesį R.Zalatorienė  

      - 

34. Duomenų dėl kelionės išlaidų kompensavimo 

pateikimas  

kas mėnesį R.Zalatorienė  

      - 

35. Pastato techninės priežiūros patikra   gruodis  R.Zalatorienė aplinkos 

 

Parengė: ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja                                                  Rūta Zalatorienė 
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įsakymu Nr. V-143 

12 priedas  

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas 

sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo 

aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

Uždaviniai:  
1. Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir 

vaidmenų įvairovę.  

2. Siekti, kad mokiniai remdamiesi išsamiu savęs ir pasaulio pažinimu, priimtų, o tėvai padėtų 

vaikams priimti adekvačius karjeros sprendimus. 

4. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas 

priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus). 

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:   
1. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 2.  

2. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-1090/A1-314 

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Atsakingas  

1. Ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų 

programų turinį, neformalųjį švietimą, klasių valandėles.  

Visus 

metus 

O.Baltramiejūnienė 

Klasių vadovai, 

Mokytojai 

2. Profesinio veiklinimo vizitai į Panevėžio profesinio 

rengimo centrus, mokymo įstaigas. 

Balandis, 

gegužė  

D. Greviškienė 

Klasių vadovai 

3.  Ugdymo karjerai diena: pamoka kitaip. Susitikimai, 

pokalbiai, diskusijos su įvairių profesijų žmonėmis. 

Spalis  Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovai, 

4. Mokinių. gebėjimų, interesų ir polinkių tyrimas testais. Balandis R. Račienė 

D. Greviškienė 

5.  Informacijos apie profesinio mokymo įstaigas, programas, 

sąlygas, profesijas kaupimas, sisteminimas, atnaujinimas. 

Visus 

metus 

D. Greviškienė 

6.  Individualios mokinių, tėvų, mokytojų konsultacijos. Pagal 

poreikį 

D. Greviškienė 

Klasių vadovai 

7. Dalyvavimas seminaruose, tyrimuose nuotoliniu būdu 

(mokiniai, mokytojai) 

Pagal 

poreikį 

Dalia Greviškienė 

8. Ugdymo karjerai veiklos viešinimas. Mokyklos 

internetinėje svetainėje paskelbti ne mažiau kaip 2 

straipsniai.  

Visus 

metus 

D. Greviškienė 

 

Parengė mokytoja     Dalia Greviškienė 
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     2021 m. gruodžio 31 d.  
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     13 priedas  

 

FINANSŲ KONTROLĖS VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

1. Tikrinti ar gaunamos sąskaitos-faktūros atitinka nustatytus 

reikalavimus. 

gavus 

dokumentus 

Vyr. 

buhalterė 

T.Šyvokienė  

2. Kontroliuoti ar visoms operacijoms atlikti pakanka 

patvirtintų asignavimų. 

kartą per 

mėnesį 

Vyr. 

buhalterė 

T.Šyvokienė 

3. Tikrinti inventorizacijos dokumentus ar jie atitinka 

buhalterinius dokumentus. 

kartą per 

metus 

Vyr. 

buhalterė 

T.Šyvokienė 

4.  Tikrinti atlyginimų paskaičiavimo žiniaraščių teisingumą. iki kiekvieno 

mėnesio 7 d. 

Vyr. 

buhalterė 

T.Šyvokienė 

5. Tikrinti lėšų panaudojimą pagal sudarytą sąmatą. kartą per 

ketvirtį 

Vyr. 

buhalterė 

T.Šyvokienė 

6. Tikrinti sąmatas, sąskaitas-faktūras bei kitus ūkines 

operacijas pagrindžiančius dokumentus. 

gavus 

dokumentus 

Vyr. 

buhalterė 

T.Šyvokienė 

 

Planą parengė vyr. buhalterė    Toma Šyvokienė 
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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Laukiamas 

rezultatas 

Vykdymo 

laikas 

Vykdytojas 

1.  Korupcijos 

prevencijos 

programos 

priemonių plano 

pristatymas. 

Informuoti 

mokyklos 

bendruomenę. 

Mokyklos 

bendruomenė 

supažindinama su 

prevencinėmis 

priemonėmis 

korupcijos 

pasireiškimui 

Sausio 

mėn. 

Antikorupcijos 

darbo grupė 

2.  Pateikti 

steigėjui 

informaciją apie 

priemonių 

įgyvendinimą. 

Informuoti 

savivaldybės 

korupcijos 

prevencijos 

komisiją  

Supažindinama su 

prevencinėmis 

priemonėmis 

korupcijos 

pasireiškimui 

mokykloje 

Pagal 

poreikį 

Antikorupcijos 

darbo grupė 

3.  Sudaryti 

galimybę 

išreikšti savo 

nuomonę apie 

mokyklos 

darbuotojų  

netinkamą 

elgesį. 

 

Išsiaiškinti 

priežastis ir 

trūkumus bei 

skatinti 

ieškoti būdų, 

kaip pagerinti 

paslaugų 

teikimą. 

Gauta 

informacija 

apie korupcijos 

atvejus 

Nuolat Antikorupcijos 

darbo grupė 

4.  Vykdyti vaikų 

priėmimą 

į  mokyklą 

vadovaujantis 

steigėjo 

nustatyta 

tvarka. 

Užtikrinti 

skaidrų vaikų 

ir mokinių 

priėmimą į 

ugdymo 

įstaigą. 

Vaikai ir mokiniai į 

mokyklą bus 

priimami pagal 

mokyklos nuostatus. 

Nuolat J.Zalatorienė 

5.  Viešai skelbti 

informaciją apie 

laisvas darbo 

vietas. 

Užtikrinti 

skaidrų 

darbuotojų 

priėmimą į 

ugdymo 

įstaigą. 

Užtikrinamas 

Viešumas. 

 

Nuolat J.Zalatorienė 

6.  Priimant į darbą 

vadovautis 

teisės 

aktais ir 

atsižvelgti į 

pateiktas 

rekomendacijas, 

kandidatų 

Užtikrinti 

skaidrų 

darbuotojų 

priėmimą į 

ugdymo 

įstaigą. 

Mokykloje dirbs 

tie asmenys, kurie 

turi atitinkantį 

išsilavinimą ir  

nepriekaištingą 

reputaciją. 

Nuolat  J.Zalatorienė 



nepriekaištingą 

reputaciją. 

7.  Parengti 

mokyklos 

direktoriaus 

metinę 

ataskaitą, 

pristatyti 

mokyklos 

bendruomenei. 

 

Supažindinti 

mokyklos 

bendruomenę. 

 

Mokyklos 

sprendimai atviri ir 

prieinami 

mokyklos 

bendruomenei. 

Vasario 

mėn. 

J.Zalatorienė 

8.  Laikytis viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

perkant prekes 

ir paslaugas. 

Užtikrinti 

skaidrumą 

pirkimų 

srityje. 

Užtikrinamas 

viešumas. 

 

Pagal 

poreikį 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

9.  Kontroliuoti 

mokyklos 

gautos labdaros, 

paramos, spec. 

lėšų 

panaudojimą. 

Užtikrinti 

skaidrų lėšų 

naudojimą 

ugdymo 

įstaigoje. 

Užtikrinamas 

viešumas. 

 

Nuolat J.Zalatorienė 

10.  Antikorupcinio 

ugdymo 

programos 

integravimas į 

ugdomuosius 

dalykus. 

Prevencinė 

veikla. 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos 

Per 

mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 

11.  Pažymėti 

Tarptautinę 

antikorupcijos 

dieną 

Prevencinė 

veikla. 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos. 

Gruodžio 

mėn. 

O.Baltramiejūnienė 

 

12.  Šviesti 

darbuotojus 

korupcijos 

prevencijos 

klausimais. 

Šviesti 

mokyklos 

bendruomenę 

Formuojamos 

antikorupcinės 

nuostatos 

1 kartą 

per metus 

J.Zalatorienė 

13.  Programos 

priemonių 

įgyvendinimo ir  

jų 

veiksmingumo 

analizė 

Išsiaiškinti 

priežastis ir  

galimybes 

vykdant 

prevencinę 

veiklą 

Gerinamas 

antikorupcinis 

darbas 

Iki 2022 

m. 

gruodžio 

31 d. 

Antikorupcijos 

darbo grupė 

14.  Teikti mokyklos 

antikorupcijos 

darbo grupei 

siūlymus dėl 

Programos 

priemonių 

tikslinimo. 

Ieškoti būdų, 

kaip pagerinti 

skaidrumą ir 

teikiamų 

paslaugų 

kokybę. 

Ugdomos mokyklos 

darbuotojų 

antikorupcinės 

nuostatos 

Per 

mokslo 

metus 

Mokytojai, klasių 

vadovai, 

darbuotojai 

 

 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įgyvendinus uždavinius tikimasi, kad bus: 

1.1. sėkmingai organizuotas ugdymo procesas, pagerės pamokų veiksmingumas; 

1.2. gerės mokinių mokymosi motyvacija ir pasiekimai; 

1.3. užtikrinamas besimokančios mokyklos modelis; 

1.4. stiprinamas mokyklos įvaizdis bendruomenėje. 

2. Veiklos plano įsivertinimas laikomas svarbia sudėtine sprendimų priėmimo dalimi ir naudojamas 

mokyklos valdymui tobulinti, veiklos veiksmingumui didinti. Veiklos plano veiksmingumo siekiama 

kas mėnesį parengiant mėnesio veiklos planus.  

3. Už veiklos plano vykdymą atsiskaitoma mokyklos tarybai. 

____________________________ 
 

PRITARTA  

Mokyklos tarybos 2021 m. gruodžio 31  d.  

protokolas Nr. 4 

 

 

  

  

 

  
 


