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Įgyvendinant metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 metams strateginių prioritetų: Sumani, pilietiška, 

kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02), Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas 04). 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 
 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai dera su Šiaulių rajono 

savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017–2023 metams,  patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298. 

 2. Mokyklos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai iškelti, vadovaujantis Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro strateginiu planu 

2020–2022 metams, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.  vasario 21 d.  įsakymu Nr. A – 276. 

3. Misija: Stiprinant mokinio galias, suteikiant mokymosi džiaugsmo, sudarant galimybes mokytis kaupiant prasmingą patirtį, ugdyti kritiškai mąstančią, 

pasitikinčią savo jėgomis, brandžią asmenybę. 

4. VIZIJA: Mokyklos bendruomenė prasmingai veikia kartu, įgyvendinant įtraukiojo ir technologinio ugdymo pokyčius ir inovacijas. 

5. VERTYBĖS: Pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas, veikimas kartu. 

  STRATEGINIS TIKSLAS 2020–2022 METAMS: Ugdymo proceso inovavimas, įgyvendinant įtraukųjį ir technologinį ugdymą, pagrįstą technologijų 

įvairove bei tiriamąja veikla 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI:  

1. Kurti besimokančią bendruomenę. 

2. Plėtoti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

3. Kurti visų mokymąsi įgalinančias edukacines aplinkas. 

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Mokyklos prioritetas – Bendruomenės į(si)traukimas į nuolatinį mokymąsi bei savo veiklos įsivertinimą.  

2019 metų tikslas. Pagerinti ugdytinio pasiekimus (mokyklos, klasės, grupės, ugdytinio) lygmeniu 

1. Uždavinys. Puoselėti ugdytinių pozityvumo ir atkaklumo vertybines nuostatas, orientuotas į mokymosi motyvacijos ir pastangų stiprinimą.  

Vykdant mokymosi motyvacijos stiprinimo, mokinių gabumų plėtojimo, pamokų lankomumo gerinimo, Visos dienos mokyklos modelio išbandymo, 

kryptingo ir sistemingo individualios mokinio pažangos stebėjimo ir skatinimo bei Kultūros paso projekto įgyvendinimo veiklas, projektus, užsiėmimus, išnaudojant 

ugdymo plano galimybes, pasiektas 15 procentų didesnis aktyvių mokinių skaičius pamokoje. Mokykloje 75 procentai mokinių kuria ir dalyvauja integruoto ugdymo 

veiklose, 53 procentai mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose mokykloje, 50 procentų pradinio ugdymo klasių mokinių prasmingai užimami Visos dienos 

mokyklos veiklose. Laimėtos 157 prizinės vietos, iš jų – 74 prizinės vietos (I-III) dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, 83 – sportinėse varžybose. Uždavinys 
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įgyvendintas gerai. Dauguma mokinių turi pozityvią vertybinę orientaciją ir geba pagrįsti savo nuostatas, sprendimus ir pasirinkimus, tačiau mokinių pažanga nėra 

vienodai sparti. 

 

2. Uždavinys – Tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją paremtą savivaldžiu, patirtiniu ugdymu(si) ir inovacijų diegimu. 

Įgyvendinant projektą „Savęs pažinimo laboratorija“, organizuotos 5 psichologo paskaitos ir praktiniai mokymai 5-10 klasių mokiniams, analizuota, kas 

padeda, o kas trukdo mokytis. Vykdyta veikla pagal metodą „Įdarbintos mano stiprybės“.  

Tobulintos mokytojų profesinės kompetencijos mokymuose „Praktiniai pavyzdžiai savivaldžiam ir personalizuotam mokymuisi“ ir „IKT įrankių taikymas“. 

Sukurta virtuali mokymo(si) aplinka MOODLE, kurioje patalpinta 5 procentai mokytojų metodinių darbų. Atlikta apklausa „IKT naudojimas ugdymo procese“ ir 

užpildyta Europos Komisijos anketa SELFIE. Diegiant inovacijas mokykloje, įgyvendinami ES finansuojami projektai: „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų 

bendradarbiavimas: grupinės dinamikos galimybės mokyme ir mokymesi“, „Mokinių aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, „Pradinio ugdymo 

informatikos turinio kūrimas ir išbandymas“, „Mokau(si). Taikau. Dalinuosi“, „Lyderių laikas 3“ projektas „Ugdymas netradicinėse erdvėse“, 9 eTwinning 

programos projektai.  

Uždavinys įgyvendintas gerai, nes 30 procentų pamokų taikyti praktiniai tiriamieji mokymo(si) metodai. Naudojant įgytas mokymosi priemones, organizuota 

30 procentų šiuolaikinių pamokų, 25 procentais daugiau mokytojų pamokose naudoja įvairius IKT įrankius. 75 procentai mokinių patobulino mokėjimo mokytis, 

bendradarbiavimo kompetencijas, asmeninės pažangos įsivertinimą. Uždavinys įgyvendintas. 

 

3. Uždavinys – Puoselėti ugdymuisi palankų mikroklimatą.  

Įgyvendinant ES projektą „Mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas“ įrengtos naujos patalpos technologiniam, gamtamoksliniam, kūrybiniam 

ugdymui plėtoti. Vykdant projekto „Mokslo laboratorija“ veiklas, organizuotos 9 mokyklinės dalykinės olimpiados, 5 konkursai, 4 projektai, 3 viktorinos. Teikiant 

įvairias švietimo paslaugas bendruomenei, sudarytos galimybės naudotis mokyklos patalpomis III-jo amžiaus universitetui, sporto mokyklai, vietos bendruomenei, 

NVŠ teikėjams. Organizuoti mokymai mokyklos bendruomenei (sporto, meno, kalbų mokymo). 

Rengiant mokyklos strateginį planą 2020-2022 metams, organizuotos bendruomenės narių (mokinių, mokytojų, tėvų / globėjų) apklausos, piešinių ir rašinio 

konkursai, diskusijos, interviu. 

Vykdytas sąmoningumo didinimo projektas „Be patyčių!, organizuota kūrybinio mąstymo ugdymo laboratorija, bendruomenės narių pedagoginis švietimas, 

akcija „Darom“, organizuotas seminaras „Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“. 

Uždavinys įgyvendintas gerai. Mokyklos aplinkos estetiškumas, ergonomiškumas sudaro palankias sąlygas mokymuisi, tačiau nepakankamai išnaudojamos 

galimybės bendruomenės nariams būti ir veikti drauge kuriant, įgyvendinant kūrybinius sumanymus, prasmingas veiklas, prevencines programas. Sudarytos geresnės 

sąlygos mokinių saviraiškai, gabumams atskleisti ir gebėjimams ugdyti. 25 procentais sumažėjo patyrusių patyčias mokinių skaičius. 25 procentais daugiau tėvų 

įsitraukia į mokyklos veiklas. Uždavinys įgyvendintas. 

 

4. Uždavinys - Užtikrinti pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą. 

Pagal ikimokyklinio ugdymo programą 2019 m. birželio mėnesio duomenimis buvo ugdomi 30 ugdytiniai. 100 proc. priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytinių brandūs ugdytis pagal pradinio ugdymo programą (21 ugdytinis). 100 proc. mokinių baigė: pradinio ugdymo programą – 40 mokinių, individualizuotą 

pradinio ugdymo programą – 7 mokiniai; pagrindinio ugdymo programos 1-ą dalį – 64 mokiniai, individualizuotos pagrindinio ugdymo programos 1-ą dalį – 3 
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mokiniai; pagrindinio ugdymo programą – 14 mokinių, individualizuotą pagrindinio ugdymo programą  – 3 mokiniai; socialinių įgūdžių ugdymo programą – 1 

mokinys. Uždavinys įgyvendintas. 

 

5. Uždavinys – vykdyti prevencines programas. 

Patyčių ir smurto prevencijos programos OLWEUS įgyvendinime dalyvavo 413 mokinių. VšĮ „Vaiko labui“ programą „Zipio draugai“ įsisavino 20 ugdytinių, 

VšĮ „Vaiko labui“ programą „Antras žingsnis“ – 79 mokiniai, prevencinę programą LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ – 209 mokiniai. Nuo 2018–2019 m. 

m. pradžios prevencinėje programoje LIONS QUEST „Laikas kartu“ dalyvavo 160 pradinių klasių mokinių. 21 priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis baigė 

„Emociukų“ programą. Uždavinys įgyvendintas. 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 

 Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.). 

 Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.). 

 Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.). 

 Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1). 

 Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2).  

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas. 

Mokyklos 2020 m. veiklos tikslas: 

1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir 

individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

Uždaviniai:  

1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

2. Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

4. Skatinti išmanųjį mokymąsi. 

IV SKYRIUS 

LĖŠOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

2020 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai:  

Mokymo 

lėšos (Eur) 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos (Eur) 

Valstybės biudžeto 

specialioji tikslinė 

dotacija 

2 % lėšos (Eur) 
Projektinės lėšos 

(Eur) 

Įstaigos pajamos 

(Eur) 
Iš viso (Eur) 

789116 456996 34900 1000 600 45350 1327962 
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V SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Įstaigos strateginis tikslas – tobulinti ugdymo(si) procesą, įgyvendinant įtraukųjį ir technologinį ugdymą, pagrįstą technologijų įvairove bei tiriamąja veikla. 

 

T
ik

sl
o
  

k
o
d

a
s 

U
žd

a
v
in

io
 

k
o
d

a
s 

P
ri

em
o
n

ės
 

k
o
d

a
s 

Priemonės 

pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas  

(-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo kriterijai Rodiklis 

1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Planuoti ir inicijuoti 

mokytojų asmeninio 

meistriškumo augimą. 

sausio mėn. mokyklos 

vadovai 

 

1. Identifikuoti visų mokytojų tobulinimosi poreikiai. 

2. Identifikuoti mokytojų lūkesčiai dėl asmeninio 

meistriškumo. 

3. Sudarytas bendras mokyklos pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planas, orientuotas į asmeninių ir 

organizacinių lūkesčių dermę.  

4. Parengtas mokyklos veiklos kokybės tobulinimo 

planas, įgyvendinant „Kokybės krepšelio projektą 

mokinių pasiekimams gerinti“. 

5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narių, 

dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir  

patobulinusių pokyčių valdymo kompetenciją, skaičius. 

 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

skaitmeninio 

raštingumo, 

reflektavimo, 

komunikacinę 

kompetencijas, 

skaičius. 

5 proc. didesnis 

mokinių, 

pasiekusių 

aukštesnįjį ir 

pagrindinį 

pasiekimų lygį, 

skaičius. 

1. 1. 2. Planuoti ir organizuoti 

kolegialų mokymąsi. 

kas mėn. metodinė taryba 1. Pagal identifikuotus mokytojų kolegialaus mokymosi 

poreikius ir lūkesčius, sudarytos 2-3 grupės kolegialiam 

mokymuisi. 

Patobulintos 80 

proc. mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 
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2. Reguliariai veikia kolegialaus mokymosi grupės 

„Kaip ugdau mokinių vertybines nuostatas ir 

kompetencijas?“.  

1. 1. 3. Organizuoti išorės 

konsultantų paslaugų 

teikimą.  

kas mėn. metodinė taryba 1. Organizuoti ne mažiau kaip 4 išorės konsultantų 

susitikimai su mokytojais (socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos ugdymas, IKT, švietimo pagalba, 

prevencinė veikla ir kt.) 

2. 100 proc. mokytojų, pasinaudojusių bent vieno išorės 

konsultanto paslauga, siekiant mokinio pažangos. 

Patobulintos 80 

proc. mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 

 

1. 1. 4. Vykdyti praktinės 

pedagoginės veiklos 

įsivertinimą. 

gruodžio 

mėn. 

mokyklos 

vadovai 

1. 100 proc. mokytojų, įsivertinusių veiklą ir jos 

rezultatus ir užpildžiusių metinio veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaitas. 

2. Organizuoti darbuotojų metiniai pokalbiai. 

3. 75 proc. mokytojų, įvaldžiusių 2 ir daugiau klasės 

(dalyko) pažangos ir individualios mokinio pažangos 

vertinimo būdus. 

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 

1. 1. 5. Vykdyti ugdomosios 

veiklos stebėseną. 

pagal 

parengtą 

planą 

mokyklos 

vadovai 

 

1. Parengtas pamokos stebėjimo/vertinimo protokolas 

pagal aptartus šiuolaikinės pamokos kriterijus. 

2. 80 proc. mokytojų veikla stebima ir vertinama ne 

mažiau kaip kartą per metus.  

 

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 

20 proc. 

mokinių, 

sėkmingai 

dalyvavusių 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varžybose, 

skaičius 

procentais (nuo 

dalyvavusių 

mokinių 

skaičiaus) 

1. 1. 6. Organizuoti mokymus 

mokytojams „Mokomės 

mokyti“. 

balandžio 

mėn., 

mokyklos 

vadovai, 

metodinė taryba 

1. Tiriamosios veiklos, skaitmeninio raštingumo, 

reflektavimo ir/ar kitų kompetencijų ugdymui skirtų 

Patobulintos 80 

proc. mokytojų 
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 lapkričio 

mėn. 

mokymų skaičius bei dalyvavusių juose mokytojų 

skaičius procentais. 

2. 80 proc. mokytojų konsultuoja mokinius, kaip rengti 

individualius ir/ar kolektyvinius tyrinėjančio ugdymosi 

projektus, skaičius procentais. 

3. 30 proc. mokytojų metodinėje dienoje pasidalina 

inovatyvia profesine praktika siekiant IKT taikymo, 

tiriamosios, projektinės veiklos ir mokinių pažangos 

dermės, skaičius procentais. 

profesinės 

kompetencijos. 

 10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 

 

 

1. 1. 7. Organizuoti mokytojų 

pedagoginės patirties 

mainus. 

balandžio, 

birželio, 

lapkričio 

mėn. 

mokyklos 

vadovai, 

metodinė taryba 

 

1. Organizuotos 2-3 mokymosi išvykos, patirties mainai 

su Joniškio, Pakruojo, Kelmės rajono švietimo 

įstaigomis ugdymo(si) organizavimo tobulinimui 

(diferencijavimas, individualizavimas, integralumas, 

įvairovė). 

Patobulintos 80 

proc. mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 

1. 1. 8. Vykdyti įgyvendinamų 

ES projektų  patirties 

sklaidą. 

sausio -

birželio 

mėn. 

mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

1. Pradinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų, 

dalyvaujančių projektų patirties sklaidos renginiuose, 

įsivertinusių ir pristačiusių vykdytos veiklos įtaką 

mokinių pasiekimų ir kompetencijų raidai, skaičius 

procentais. 

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 

 

1. 1. 9. Organizuoti Mokytojų 

tarybos veiklą 

 

vasario 

mėn. 

birželio 

mėn. 

spalio mėn. 

mokyklos 

vadovai, 

metodinė taryba 

 

1. Organizuoti Mokytojų tarybos posėdžiai: 

„Ugdytinių/mokinių optimalų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų lygis “; 

„Tyrinėjančio ugdymosi (mokymosi) organizavimas 

mokykloje“; 

„Išmanaus ugdymosi (mokymosi) organizavimas 

mokykloje“. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

1. 2. Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

Bendradarbiauti su 

tėvais, siekiant 

kiekvieno 

ugdytinio/mokinio 

optimalios bendrųjų ir 

pagal 

klasės/ 

grupės 

auklėtojų 

veiklos 

planus ir 

klasių/grupių 

auklėtojai 

1. Organizuoti ne mažiau kaip 2 mokymai, renginiai 

tėvams (globėjams, rūpintojams), skatinant mokinio 

pažangą, stiprinant jo psichinę ir fizinę sveikatą bei 

socialumą.  

2. Organizuotos 2 Tėvų dienos, kuriose dalyvavo ir 

individualiuose pokalbiuose su mokytojais bei vaikais 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga. 

2 proc. daugiau 

mokinių 

dalyvauja 
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dalykinių kompetencijų 

visumos. 

tėvų 

poreikius 

aptarė asmenines mokymosi sėkmes ar nesėkmes bei 

suplanavo tolesnio mokymosi žingsnius. 

neformaliojo 

švietimo veikloje 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

1. Identifikuoti tėvų poreikiai dėl švietimo pagalbos 

teikimo mokykloje ir už jos ribų. 

2. Pagalbos mokiniui specialistų teiktų individualių 

konsultacijų tėvams skaičius. 

3. Sudarytų pagalbos mokiniui planų skaičius. 

100  proc. 

mokinių 

pažangumas 

pagal 

sudarytą 

planą 

mokyklos 

vadovai, darbo 

grupė 

1. Organizuotų „Socialinio emocinio ugdymo ABC“ 

mokymų tėvams skaičius ir dalyvaujančių skaičius. 

2. Įgyvendintų tėvų iniciatyvų, inicijuotų sprendimų 

skaičius.  

40 proc. tėvų, 

įsitraukusių į 

mokyklos 

organizuojamas 

veiklas. 

1. 2. 2. Skatinti bendruomenės 

narių tęstinį mokymąsi. 

pagal 

poreikį ir 

planus 

mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

1. Mokykloje įgyvendinamų programų suaugusiems 

skaičius. 

2. Programų dalyvių skaičius. 

3. Programos dalyvių, mokymus vertinančių teigiamai, 

skaičius procentais. 

40 proc. tėvų, 

įsitraukusių į 

mokyklos 

organizuojamas 

veiklas 

1. 2. 4. Bendradarbiauti su 

Jaunųjų europiečių 

organizacija ir miesto 

švietimo įstaigos.  

kovo - 

birželio 

mėn. 

mokyklos 

vadovai, darbo 

grupė 

1. Įgyvendintos veiklos “Žaliasis kodas“, orientuotos į 

socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos bei pažinimo 

kompetencijų ugdymą. 

2. Projekto partnerių ir dalyvių skaičius. 

3. Projekto dalyviai projekto veiklas vertina teigiamai. 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių šią 

kompetenciją 

1. 2. 5. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

Šiaulių r. Visuomenės 

sveikatos biuru. 

pagal planą mokyklos 

vadovai, 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas 

1. Socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos 

kompetencijų ugdymui mokykloje organizuotas bent 

vienas renginys per mėnesį. 

 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių šią 

kompetenciją 

1. 2. 6. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

Roraty klubo nariais ir 

kitais partneriais. 

pagal 

susitarimą 

mokyklos 

vadovai, 

pailgintos 

mokymosi 

dienos grupės 

auklėtojos 

1. Visos dienos mokyklą lankančių mokinių, 

dalyvavusių bendruose renginiuose su partneriais, 

skaičius procentais. 

2. Partnerių skaičius ir bendrai vykdytų veiklų skaičius. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 
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1. 2. 7. Stiprinti mokinių 

lyderystę. 

pagal planą mokyklos 

vadovai, darbo 

grupė 

1. Planingai vykdyta mokinių Lyderių klubo veikla, 

telkianti bendruomenę pokyčiams, savanorystei. 

2. Mokinių organizuotų renginių, savanorystės projektų, 

inicijuotų sprendimų siekiant pokyčių bei inovacijų 

ugdymo srityje, skaičius. 

3. Didesnis mokinių lyderių skaičius mokykloje. 

2 proc. daugiau 

mokinių, 

dalyvauja 

neformaliojo 

švietimo 

veiklose. 

1. 

 

2. 

 

8. 

 

Organizuoti edukacinę-

pažintinę mokinių 

veiklą. 

birželio 

mėn. 

mokyklos 

vadovai, 

pailgintos 

mokymosi 

dienos grupės 

auklėtojos 

 

1. Vaikų vasaros stovykloje vykdomos įvairios mokinių 

kompetencijas ugdančios veiklos. 

2.  Mokinių, dalyvaujančių vaikų vasaros stovykloje, 

skaičius. 

3. Partnerių (Kūrybos namų, Kultūros centro ir kt.) 

organizuojamose stovyklose dalyvaujančių mokinių 

skaičius. 

5 proc. didesnis 

mokinių, 

pasiekusių 

aukštesnįjį ir 

pagrindinį 

pasiekimų lygį, 

skaičius. 

pagal planą 

ir poreikį 

mokyklos 

vadovai, 

atsakingas 

mokytojas, 

klasių auklėtojai 

1.Siekiant stiprinti kultūros pažinimo ir patyrimo 

įpročius, lavinti meninius gebėjimus ir kompetencijas, 

įgyvendintas Kultūros paso projektas. Panaudota 90 

proc. skirtų lėšų. 

2. Ne mažiau kaip 15 dienų skirta pažintinei, edukacinei 

veiklai. 

3. 70 proc. mokinių, kompetencijų pažangos knygelėje 

fiksuojančių įgytas kompetencijas 

(„Išmokau/sužinojau....,nes.....“; 

neišmokau/nesupratau...., nes.......“; Jaučiuosi......, 

nes......“), skaičius procentais. 

3. Organizuotų edukacinių pažintinių išvykų, 

skatinančių individualią mokinių ir klasių pažangą ir 

pastangas, skaičius. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

1. 2. 10. Įgyvendinti prevencines 

programas. 

pagal 

ugdymo 

planą 

Mokyklos 

vadovai,   

atsakingi 

mokytojai, 

metodinė taryba,  

psichologo 

asistentė 

1. Mokinių, įsisavinusių Lions Quest programas – 

„Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, skaičius 

procentais. 

2. Mokyklos darbuotojų, dalyvaujančių Smurto ir 

patyčių prevencijos programoje, skaičius procentais. 

3. 4-ų ir 8-ų klasių mikroklimato tyrimo duomenys. 

4. 4-ų ir 8-ų klasių kultūros tyrimo duomenys. 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas 
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1. 3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi).  

1. 3. 1. Vykdyti mokinių 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymosi 

stebėseną. 

sausio – 

birželio 

mėn., 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Metodinė 

taryba, 

lyderių klubas, 

klasių auklėtojai 

1.70 proc. mokinių, Kompetencijų pažangos 

dienoraštyje stebinčių ir analizuojančių pažangą, 

numatančių tolimesnio ugdymosi tikslus bei priemones.  

2.95 proc. mokytojų, kiekvieną savaitę stebinčių ir 

vertinančių mokinių kompetencijų ugdymosi raidą 

Kompetencijų pažangos knygelėje, el. dienyne ir/ar 

mokytojo užrašuose. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

1. 3. 2. Teikti mokiniui pagalbą 

mokantis. 

pagal 

poreikį 

vaiko gerovės 

komisija, klasių 

auklėtojai 

1. Sudarytų pagalbos mokiniui planų skaičius. 

2.Vykdoma teikiamos pagalbos veiksmingumo 

stebėsena. 

3.Identifikavus pagalbos mokiniui, klasei, dalykui 

poreikius, koreguotas mokyklos ugdymo planas, skirtos 

valandos konsultacijoms. 

 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

(85 proc.). 

100 proc. 

mokinių, 

baigusių pradinio 

ugdymo 

programą, 

pagrindinio 

ugdymo 

programos 1-ą ir 

2-ą dalį. 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas. 

1. 3. 3. Vykdyti tyrinėjančio 

ugdymosi veiklas. 

vasario-

birželio 

mėn. 

metodinė taryba 1. 90 proc. koreguotų ilgalaikių teminių planų. 

2.Pravesta 30 proc. tyrinėjančio pobūdžio 

pamokų/veiklų. 

3. 80 proc. mokinių (ugdytinių) vykdė ne mažiau kaip 1 

individualų ir vieną kolektyvinį tyrinėjančio ugdymosi 

projektą per pusmetį, skaičius procentais. 

4. Pristatyta apie 20 projektų. 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių 

sveikos 

gyvensenos bei 

pažinimo 

kompetenciją 

1. 3. 4. Dalyvauti  Sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklo veikloje 

pagal planą darbo grupė 1. Parengta Sveikatą stiprinančių mokyklų programa 

2020 -2025 m. 

2. Vykdytų veiklų fiziniam mokinių aktyvumui ir 

sveikai mitybai skatinti, skaičius. 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių 

socialinės, 
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emocinės ir 

sveikos 

gyvensenos 

kompetenciją. 

1. 3. 5. Dalyvauti 

Gamtosauginio ugdymo 

mokyklų tinklo veikloje 

pagal planą darbo grupė 1. Vykdytų gamtosauginių veiklų, skaičius. 

2. Mokinių, dalyvavusių gamtosauginėse veiklose, 

skaičius. 

 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių 

pažinimo 

kompetenciją 

1. 4. Spartinti išmanųjį ugdymąsi. 

1. 4. 1. Kurti ir tobulinti 

edukacines aplinkas.  

iki 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokyklos 

vadovai,  

darbo grupė 

1. Įrengtų edukacinių erdvių Mokslo ir technologijų 

centre, skaičius. 

2. Įgyvendinamų programų skaičius. 

3. Mokinių, dalyvaujančių MTC veiklose, skaičius. 

4. Mokinių, lankančių bent vieną neformaliojo ugdymo 

užsiėmimą mokykloje ir/ar už jos ribų, skaičius 

procentais.  

5. Pasiūlytų naujų neformaliojo švietimo programų 

skaičius. 

 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

2 proc. didesnis 

lankančių  

neformaliojo 

švietimo 

programas 

mokinių skaičius 

(nuo 53 proc. iki 

55 proc.) 

1. 4. 2. Efektyvinti IKT 

priemonių naudojimą 

pasiekimams gerinti. 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

mokyklos 

vadovai 

1. 80 proc. specialiojo ugdymo klasių mokinių, 

naudojančių individualias planšetes mokymuisi. 

2. 44 proc. pradinio ugdymo klasių mokinių, 

naudojančių individualias planšetes mokymuisi. 

3. 100 proc. mokytojų, veikloje nuolat taikančių bent 

vieną debesų kompiuterijos paketo programą, skaičius 

procentais. 

4. 100 proc. mokytojų, naudojančių informacinių 

technologijų platformą www.iklase.lt., skaičius 

procentais. 

5. 100 proc.  mokytojų, taikančių nuotolinio mokymosi 

technologijas mokiniams, dėl ligos ar kitų priežasčių 

laikinai negalintiems lankyti, skaičius procentais. 

6. Veikiančių  WI-FI stotelių  skaičius. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

(85 proc.). 

100 proc. 

mokinių, 

baigusių pradinio 

ugdymo 

programą, 

pagrindinio 

ugdymo 

programos 1-ą ir 

2-ą dalį. 

http://www.iklase.lt/


 
 

13 
 

7. Nuo 2020 m. rugsėjo 1-os dienos bibliotekos 

lankytojai aptarnaujami elektronine sistema. 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas. 

1. 4. 3. Plėtoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo aplinkas. 

pagal planą mokyklos 

vadovai 

1. Įrengtos 3 ugdomosios zonos mokyklos teritorijoje. 

2. Organizuotos  ne mažiau kaip 3 edukacinės veiklos,  

kitose aplinkose. 

3. Tėvų, vertinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių veiklą teigiamai, skaičius procentais. 

Didesnis 

socialinių 

partnerių 

įtraukimas į 

mokyklos 

veiklas 

 

__________________________________________ 

PRITARTA  

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių 

mokyklos-daugiafunkcio centro 

tarybos 2020 m. sausio 30 d. 

protokolo Nr.1 nutarimu 4.1. 
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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro  

2020 metų veiklos plano 

                                                                      1 priedas 

 
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAIGIAFUNKCIO CENTRO METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

T
ik

sl
o
  

k
o
d

a
s 

U
žd

a
v
in

io
 

k
o
d

a
s 

P
ri

em
o
n

ės
 

k
o
d

a
s 

Priemonės 

pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Indėlio ar proceso vertinimo kriterijai Rodiklis 

1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Planuoti ir inicijuoti 

mokytojų asmeninio 

meistriškumo augimą. 

sausio mėn. metodinė taryba 

 

1. Kiekvienas mokytojas parengia metinio 2019 

metų mokyklos veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaitą. 

2. Kiekvienas mokytojas numato veiklas 2020 

metų mokyklos veiklos planui įgyvendinti. 

parengia asmeninio meistriškumo augimo 

užduotis. 

3. Mokytojai kartą metuose atlieka IKT mokymo 

savianalizę. 

80 proc. 

mokytojų 

patobulino 

tiriamosios 

veiklos ir 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

1. 1. 2. Planuoti ir organizuoti 

kolegialų mokymąsi  

  sausio mėn. 

2020 m. kas 

mėn. 

metodinė Taryba 1. Sukurtos ir reguliariai veikia 3 kolegialaus 

mokymosi grupės tema „Kaip ugdau mokinių 

vertybines nuostatas ir kompetencijas“, 

organizuoja diskusijas, šaltinių studijas ir patirties 

sklaidą. 

2. Kiekvienas mokytojas stebi ir vertina kolegų 

veiklą (ne mažiau kaip 1-2 veiklos per metus) 

pagal susitartus šiuolaikinės pamokos rodiklius. 

10 proc. 

didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų 

skaičius. 

1. 1. 3. Organizuoti išorės 

konsultanto paslaugų 

teikimą (socialinis–

 sausio mėn. 

 

metodinė Taryba 1. Organizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimai su 

išorės konsultantais. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga. 
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emocinis ugdymas, IT, 

švietimo pagalba, 

prevencinė veikla, 

sveikatingumo ugdymas 

ir kt.) 

2020 m. kas 

mėn. 

2. 100 proc. mokytojų, pasinaudojusių bent vieno  

išorės konsultanto paslauga, siekiant mokinio 

pažangos. 

 

1. 1. 4. Organizuoti praktinės 

pedagoginės veiklos 

įsivertinimą 

vasario mėn. 

2020 mėn. 

 

mokyklos vadovai 1. Parengtas pamokos stebėjimo/vertinimo 

protokolas.  

2. Kiekvienas mokytojas savo veiklą ir jos 

rezultatus įsivertina pagal susitartus šiuolaikinės 

pamokos rodiklius, numatytas profesinio 

tobulėjimo sritis  (įsivertina bent 1  pamoką ir 

aptaria su kuruojančiu vadovu).  

3. 100 proc. mokytojų, įsivertinusių veiklą ir jos 

rezultatus ir užpildžiusių metinio veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaitas. 

4. 75 proc. mokytojų, įvaldžiusių 2 ir daugiau 

klasės (dalyko) pažangos ir individualios mokinio 

pažangos vertinimo būdus, skaičius procentais. 

10 proc. 

didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų 

skaičius. 

1. 1. 5. Organizuoti mokymus 

mokytojams „Mokomės 

mokyti“  

 

 

 

lapkričio mėn. 

 

 

balandžio mėn. 

 

 

vasario mėn. 

metodinė taryba 1. Organizuoti mokymai mokytojams „Mokomės 

mokyti“:  

 „Dialogu pagrįstas ugdymasis (mokymasis; 

  Bendrųjų programų gairės, bendrųjų 

kompetencijų  sąsaja su ugdymo turinio kūrimu 

ir planavimu; 

 Išmaniojo ugdymosi galimybės, naudojant 

naujas mokymo priemones. 

2. Mokytojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius 

procentais. 

80 proc. 

mokytojų 

patobulino 

tiriamosios 

veiklos ir 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

1. 1. 6. Planuoti ir organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

 

vasario – kovo 

mėn. 

metodinė taryba 1. Ištirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai. 

2. Parengtas kvalifikacijos tobulinimo planas. 

3. Kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip 3 kartus 

metuose kelia kvalifikaciją rajono ribose, vieną 

kartą per metus tobulina kvalifikaciją už rajono 

80 proc. 

mokytojų 

patobulino 

tiriamosios 

veiklos ir 

skaitmeninio 
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ribų (šalyje, užsienyje) ir atnaujintų žinių pagrindu 

tobulina savo veiklą. 

raštingumo 

kompetencijas. 

1. 1. 7. Organizuoti Metodinę 

dieną 

lapkričio mėn. metodinė taryba 1. 30 proc. mokytojų, pasidalinusių inovatyvia 

profesine praktika siekiant IKT taikymo, 

tiriamosios, projektinės veiklos ir mokinių 

pažangos dermės. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga. 

1. 1. 8. Organizuoti patirties 

mainus 

pagal planą metodinė taryba 1. Organizuotos 2-3 mokymosi išvykos, patirties 

mainai su Joniškio, Pakruojo, Kelmės rajono 

švietimo įstaigomis, skirti akiračiui plėsti, mokinių 

ugdymo turiniui praturtinti ir aktualizuoti. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga. 

1. 1. 9. Analizuoti ir vykdyti 

įgyvendinamų ES 

projektų  patirties 

sklaidą  

kovo mėn. metodinė taryba 1. Vykusių apvaliojo stalo diskusijų „ES 

finansuotų projektų patirtis“, skaičius. 

10 proc. 

didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų 

skaičius. 

1. 2. Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

 

1. 2. 1. Įgyvendinti projektą 

 “ Žaliasis koncertas“  

kovo - birželio 

mėn. 

metodinė taryba 1. Organizuotų bendradarbiavimo su tėvais veiklų 

skaičius. 

40 proc. tėvų, 

įsitraukusių į 

mokyklos 

veiklas. 

1. 2. 2. Organizuoti 

edukacinę, pažintinę, 

meninę, sportinę ir kt. 

veiklą, įtraukiant 

socialinius partnerius. 

kovo mėn. 

birželio mėn. 

metodinė taryba 1. Apvaliojo stalo diskusija „Kaip efektyviai 

išnaudoti Kultūros paso programas“. 

2. Aptarta  ir įvertinta pažintinė, edukacinė veikla 

2019-2020 m. m. 

3. Parengtas ir įgyvendintas pažintinės veiklos 

planas 2020-2021 m. m. 

Didesnis 

socialinių 

partnerių 

įtraukimas į 

mokyklos 

veiklas. 

1. 3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi).  

1. 3. 1. Vesti kompetencijų 

ugdymosi užrašus 

vasario mėn. 

 

 

kas mėn. 

metodinė taryba ir 

klasių auklėtojai 

1. Parengti Kompetencijų ugdymosi užrašai. 

2. 70 proc. mokinių, Kompetencijų pažangos 

dienoraštyje stebinčių ir analizuojančių pažangą, 

numatančių tolimesnio ugdymosi tikslus bei 

priemones („Aš išmokau...., nes.....“, „Aš 

nesupratau...., nes.......“, „Aš jaučiuosi......, 

 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga (85 

proc.). 
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nes......“, „Mano tikslas – ....„ , „Žingsniai tikslui 

pasiekti - ........“).  

3. 95 proc. mokytojų, kiekvieną savaitę stebinčių ir 

vertinančių mokinių kompetencijų ugdymosi raidą 

Kompetencijų pažangos knygelėje, el. dienyne 

ir/ar mokytojo užrašuose. 

 

 

 

 

1. 3. 2. Ugdyti bendrąsias ir 

dalykines mokinio 

kompetencijas 

vasario mėn. 

 

 

 

birželio mėn. 

metodinė taryba 1. Susitarta dėl optimalaus bendrųjų ir dalykinių 

mokinio kompetencijų lygio apibrėžimo. 

2. Atlikta mokinių pažangos analizė (remiantis 

Kompetencijų ugdymosi užrašais ir mokymosi 

pasiekimų testų rezultatais). 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga (85 

proc.). 

 

1. 3. 3. Parengti ugdymo planą gegužės-

birželio mėn. 

metodinė taryba 1. Atliktas konsultacijų veiksmingumo tyrimas. 

2. Parengtas Mokyklos ugdymo planas 2020-2021 

m. m. (priimti susitarimai). 

3. Ištirtas poreikis sudaryti mišrias mokymosi 

grupes (kalbų, gamtos, matematikos, socialinių 

mokslų) pagal mokinių ugdymosi poreikius. 

4. Parengtos 9 programos įgyvendinant projektą 

“Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio 

centro aplinkų tobulinimas”. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga (85 

proc.). 

 

1. 3. 4. Vykdyti tyrinėjančio 

ugdymosi projektus 

vasario mėn. 

 

balandžio mėn. 

 

birželio mėn. 

metodinė taryba 1. Susitarta dėl Tyrinėjančio ugdymosi projektų 

vykdymo. 

2. Parengta ir pristatyta 20 Tyrinėjančio ugdymosi 

projektų mokyklos bendruomenei. 

3. 80 proc. mokinių (ugdytinių) per pusmetį 

vykdžiusių ne mažiau kaip 1 individualų ir vieną 

kolektyvinį tyrinėjančio ugdymosi projektą. 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių 

pažinimo 

kompetenciją. 

1. 4. Spartinti išmanųjį ugdymąsi. 

1. 4. 1. Plėtoti informacinių ir 

skaitmeninių 

technologijų naudojimą 

vasario mėn. metodinė taryba 1. Organizuota apvaliojo stalo diskusija „IKT 

taikymo įtaka mokinių pažangai“. 

2. 100 proc. mokytojų savo veikloje nuolat 

taikančių bent vieną debesų kompiuterijos paketo 

programų, skaičius procentais. 

 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga. 
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      3. 100 proc. mokytojų, naudojančių informacinių 

technologijų platformą iKlase.lt, skaičius 

procentais. 

  

______________________________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro  

2020 metų veiklos plano 

                                                      2 priedas 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 
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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai Rodiklis 

 1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Teikti konsultacijas  

mokytojams.  

pagal 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

darbo 

grafikus 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1.Konsultacijų (teiktos rekomendacijos dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo, ugdymo programų sudarymo,  dėl 

mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimus) 

mokytojams skaičius, konsultuotų mokytojų skaičius 

procentais. 

2. Konsultacijų Visos dienos mokyklos auklėtojams 

dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo skaičius, 

konsultuotų mokytojų skaičius procentais. 

3. Konsultacijų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams dėl vaikų specialiųjų poreikių 

tenkinimo ir pagalbos jiems teikimo skaičius, 

konsultuotų mokytojų skaičius procentais. 

Patobulintos 

80 proc. 

mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 

Specialiųjų 

poreikių 

mokinių 

pažanga. 

1. 1. 2. Organizuoti apvaliojo 

stalo diskusijas.  

balandžio, 

rugpjūčio, 

lapkričio 

mėn. 

VGK nariai Organizuotos bent 2 diskusijos su mokytojų 

grupėmis, tobulinant klasės valdymo kompetencija. 

Patobulintos 

80 proc. 

mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 
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1. 1. 3.  Organizuoti išorės 

konsultantų  dienas.  

vasario, 

balandžio, 

lapkričio 

mėn. 

socialinė 

pedagogė, 

specialioji 

pedagogė 

1. Konsultacijų skaičius. 

2. Mokytojų, dalyvavusių konsultacijose su Šiaulių r. 

Švietimo pagalbos tarnybos specialistais, skaičius. 

Patobulintos 

80 proc. 

mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 

1. 1. 4. Organizuoti patirties 

mainus.  

vasario, 

balandžio, 

lapkričio 

mėn. 

socialinė 

pedagogė, 

specialioji 

pedagogė, 

logopedė 

Organizuotų susitikimų su Kuršėnų miesto bei 

Šiaulių rajono švietimo įstaigų VGK nariais (dėl 

priemonių mokinių pažangai, bendrųjų kompetencijų 

ugdymui ir kt.)skaičius. 

Patobulintos 

80 proc. 

mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 

 

1. 1. 5. Kryptingai ir 

sistemingai skatinti 

mokinių individualią  

pažangą. 

kartą per 

mėnesį 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1. Organizuotų VGK posėdžių dėl pagalbos mokiniui 

planų sudarymo bei jų veiksmingumo skaičius. 

 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga (85 

proc.) 

1. 2. Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

1. 2. 1. 

 

Teikti konsultacijas 

mokinių tėvams. 

 

pagal poreikį 

 

socialinė pedagogė, 

specialioji 

pedagogė, 

logopedė,  

psichologo 

asistentė 

1. Konsultuotų mokinių tėvų (teiktos rekomendacijos 

dėl pagalbos mokymuisi namuose, motyvacijos 

skatinimo, vaikų netinkamo elgesio korekcijos būdų, 

mokymosi sunkumų priežasčių išaiškinimo, švietimo 

pagalbos skyrimo ir teikimo) skaičius. 

2. Skaičius mokinių, kurių specialieji ugdymosi 

poreikiai vertinti pirmą ir/ar pakartotinį kartą  

Švietimo pagalbos tarnyboje. 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas. 

1. 2. 2. Įgyvendinti pamokų 

lankomumo gerinimo 

veiklas. 

kartą per 

mėn. 

socialinė pedagogė, 

psichologo 

asistentė 

1. Mokinių, kuriems parengti ir įgyvendinti pagalbos  

planai dėl lankomumo gerinimo, skaičius. 

 

5 proc. 

pagerėjęs 

mokinių 

lankomumas. 

1. 2. 3. Organizuoti 

motyvacijos stiprinimo 

veiklas. 

pagal poreikį socialinė 

pedagogė, 

psichologo 

asistentė, 

visuomenės 

sveikatos 

1. Organizuotų užsiėmimų mokiniams skaičius. 

2. Visuomenės sveikatos priežiūros biuro specialistės 

ir psichologo asistentės parengtų programų-

užsiėmimų konspektų sveikos gyvensenos ugdymo, 

žalingų įpročių prevencijos, savęs pažinimo 

temomis, skaičius. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga 

(85 proc.) 
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priežiūros biuro 

specialistė 

1. 2. 4. Koordinuoti patyčių ir 

smurto prevencijos 

programos 

įgyvendinimą. 

kartą per 

savaitę 

socialinė pedagogė, 

psichologo 

asistentė 

 

1. Gautų bendruomenės narių pranešimų apie smurtą, 

drausmės pažeidimus, patyčias, skaičius. 

2. Mokiniams taikytų elgesio korekcijos priemonių 

veiksmingumo analizė. 

3. Organizuotų renginių, akcijų skaičius. 

4. Tėvų apklausos IQES online duomenys. 

Geras 

mokyklos 

mikroklimatas. 

1. 3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

1. 3. 1. Sukurti kompetencijų 

ugdymosi užrašus, 

analizuoti jų 

veiksmingumą. 

sausio – 

birželio mėn., 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Specialioji 

pedagogė, 

psichologo 

asistentė 

1. Teikti siūlymai rengiant Kompetencijų ugdymosi 

užrašus. 

2. Skaičius mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 

kuriems buvo teikta pagalba stebint ir analizuojant 

pažangą, reflektuojant individualią mokymosi patirtį  

Kompetencijų ugdymosi užrašuose.  

3.Kompetencijų ugdymosi dienoraščių 

veiksmingumo mokinių pažangai analizė. 

3 proc. didesnė 

mokinių 

pažanga  

(85 proc.). 

1. 3. 2. Parengti Mokyklos 

ugdymo planą. 

gegužės  mėn. VGK 1. Teikti siūlymai dėl ugdymo plano 2020-2021 m. 

m. susitarimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų ugdymo. 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas. 

1. 3. 3. Vykdyti tyrinėjančio 

ugdymosi projektus. 

vasario mėn. 

birželio mėn. 

Specialioji 

pedagogė, 

psichologo 

asistentė, logopedė 

1. Teiktų siūlymų dėl Tyrinėjančio ugdymosi 

projektų vykdymo skaičius. 

2. Specialiųjų poreikių vaikų, kuriems buvo teikta 

pagalba vykdant individualų ar kolektyvinį 

tyrinėjančio ugdymosi projektą, skaičius. 

70 proc. 

mokinių, 

patobulinusių 

pažinimo 

kompetenciją. 
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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro  

2020 metų veiklos plano 

                                                      3 priedas 

 
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIS CENTRO UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 

2020 METAMS 
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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai Rodiklis 

 1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t. y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Stebėti ir vertinti 

mokytojų 

pamokas/veiklas. 

Stebėsenos tikslas: 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymas 

 mokyklos vadovai 1. 80 proc. mokytojų veikla stebima ir vertinama 

ne mažiau kaip kartą per metus pagal 

pamokos/veiklos stebėjimo/vertinimo protokolą.  

2. Stebėtų pamokų/veiklų protokolų skaičius. 

3. 75 proc. mokytojų yra įvaldę  2 ir daugiau 

klasės (dalyko) pažangos ir individualios mokinio 

pažangos vertinimo būdus. 

4. 90 proc. mokytojų organizuotų pamokų, veiklų 

yra ne mažiau kaip 30 proc.  yra tyrinėjančio 

pobūdžio. 

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius 

(nuo stebėtų 

pamokų - 40 

proc.). 

 

Patobulintos 80 

proc. mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistų 

vasario, 

gruodžio 

mėn. Dorinio ugdymo 

mokytojų 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

kovo, 

lapkričio  

mėn. Mokytojų, dirbančių 

pagal pradinio ugdymo 

programas 

Užsienio kalbų 

mokytojų 
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Socialinio ugdymo 

mokytojai 

balandžio, 

spalio mėn. 
Mokytojų, dirbančių 

specialiojo ugdymo 

klasėse 

Matematikos, IT ir 

žmogaus saugos 

mokytojų 

gegužės, 

lapkričio 

mėn. 
Gamtos mokslų 

mokytojų 

Mokytojų, dirbančių 

pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

Meninio ugdymo, 

technologijų, kūno 

kultūros mokytojų 

birželio, 

rugsėjo mėn. 

N klasėje (iškilus 

problemai ir/ar kai 

mokinių mokymosi 

pažanga  mažesnė nei 

50 proc. ) 

pagal poreikį 

  

  Mokytojų atviros 

pamokos. 

pagal 

mėnesio 

planą 

mokytojai, 

mokyklos vadovai 

 Patobulintos 80 

proc. mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 

1. 1. 2. Stebėti ir vertinti 

mokyklinės 

dokumentacijos 

pildymą ir tvarkymą. 

kartą per 

mėn. 

mokyklos vadovai  1. El. dienyno patikrų dėl kasdienio pildymo, 

kontrolinių darbų grafiko,  užduočių namuose 

krūvio, kaupiamojo vertinimo, dialogo su tėvais 

(pastabų bei pagyrimų teikimo), skaičius. 

2.Teiktų rekomendacijų ir konsultacijų 

mokytojams skaičius. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga 

(85 proc.). 
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3. Mokytojų prašymų atrakinti el. dienyną dėl 

klaidų taisymo skaičius. 

1. 1. 3. Stebėti ir vertinti 

higienos normų 

laikymąsi bei mokytojų 

budėjimą pertraukų 

metu. 

nuolat mokyklos vadovai 1. Ūgio matuoklės klasėse. 

2. Suolų žymėjimas pagal ūgį. 

3. Klasių vėdinimas po pamokos. 

4. Mokytojų, budinčių pertraukų metu, skaičius 

procentais. 

70 proc. mokinių, 

patobulinusių 

socialinės, 

emocinės ir 

sveikos 

gyvensenos 

kompetenciją. 

1. 1. 4. Stebėti ir vertinti klasės 

vadovo veiklą. 

spalio, kovo, 

birželio mėn. 

mokyklos vadovai 1. Klasių auklėtojų  veiklos patikrų skaičius ir 

rezultatų pristatymas (klasių valandėlių temos:  

Individualios mokinio pažangos stebėsena ir 

vertinimas; Bendrųjų kompetencijos ugdymas; 

Patyčių ir smurto prevencijos programos 

įgyvendinimas; Integruojamųjų programų 

įgyvendinimas). 

2. Mokinių bylų tvarkymo patikrų skaičius ir 

rezultatų pristatymas. 

2 proc. daugiau 

mokinių 

dalyvauja 

neformaliojo 

švietimo 

veiklose. 

1. 1. 5. Vertinti mokytojų 

praktinę veiklą ir 

asmeninių profesinių 

tobulėjimo planų 

įgyvendinimo 

rezultatus. 

Sausio, 

vasario mėn. 

mokyklos vadovai 1. 100 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų, teikusių metinio veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaitas. 

2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitų 

analizė. 

3. Pokalbių su mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais skaičius. 

Patobulintos 80 

proc. mokytojų 

profesinės 

kompetencijos. 

1. 2. Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

1. 2. 1. Analizuoti ir vertinti 

pagalbos mokiniui 

teikimo veiksmingumą. 

gegužės, 

vasario mėn. 

mokyklos vadovai 1. Pateiktos ir įvertintos švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų veiklos ataskaitos. 

2. Mokinių, kuriems numatyta teikti švietimo 

pagalbą ir ją gaunančių skaičius procentais. 

100 proc. 

mokinių 

pažangumas. 

1. 2. 2. Analizuoti ir vertinti 

Visos dienos mokyklos 

veiklos, 

birželio, 

sausio mėn. 

mokyklos vadovai 1. Pateiktos ir įvertintos auklėtojų veiklos 

ataskaitos. 

Didesnis 

socialinių 



 
 

25 
 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais, 

veiksmingumą. 

2. Visos dienos mokyklą lankančių mokinių, 

dalyvavusių bendrose veiklose su partneriais, 

skaičius procentais. 

3. Partnerių skaičius ir bendrų veiklų skaičius. 

partnerių 

įsitraukimas į 

mokyklos 

veiklas. 

1. 2. 3. Analizuoti ir vertinti 

edukacinės-pažintinės 

veiklos organizavimą. 

birželio mėn. mokyklos vadovai 1. Mokinių, dalyvaujančių Vasaros stovykloje, 

skaičius. 

2. Stovykloje vykdytų veiklų skaičius. 

2. Mokinių organizuotų renginių, savanorystės 

projektų, inicijuotų sprendimų siekiant pokyčių 

bei inovacijų ugdymo srityje, skaičius. 

70 proc. mokinių, 

patobulinusių 

pažinimo 

kompetenciją. 

1. 2. 4. Vykdyti prevencinių 

programų įgyvendinimo 

ir veiksmingumo 

stebėseną. 

birželio mėn., 

gruodžio 

mėn. 

mokyklos vadovai 1. 100 proc. mokinių, įsisavinusių Lions Quest 

programas – „Laikas kartu“, „Paauglystės 

kryžkelės“. 

2. 95 proc. mokyklos darbuotojų, dalyvaujančių 

Smurto ir patyčių prevencijos programoje. 

70 proc. mokinių, 

patobulinusių 

socialinės, 

emocinės ir 

sveikos 

gyvensenos 

kompetenciją. 

1. 3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

1. 3. 1. Analizuoti ir vertinti 

mokinių mokymosi 

pasiekimus, pažangą: 

    

Nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų 

rezultatų analizė ir 

vertinimas.  

birželio mėn. dalykų mokytojai, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

1.Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų 

rezultatų analizės ir vertinimo pristatymų skaičius 

(metodinėje taryboje ir mokytojų taryboje). 

2. 8 klasių mokinių Nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatų palyginamoji 

analizė.  

80 proc. 

mokytojų 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos ir 

reflektavimo 

kompetencijas. 
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PUPP pasiekimų, anglų 

kalbos lygio nustatymo 

testų rezultatų analizė ir 

vertinimas 

birželio mėn. lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos, anglų 

kalbos mokytojai 

1. PUPP pasiekimų, anglų kalbos lygio nustatymo 

testų rezultatų analizės ir vertinimo pristatymų 

skaičius (metodinėje taryboje ir mokytojų 

taryboje). 

2. 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m. 

palyginamoji analizė. 

 

80 proc. 

mokytojų 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos ir 

reflektavimo 

kompetencijas. 

Klasės, dalyko, mokinio  

mokymosi pasiekimų ir 

pažangos analizė ir 

vertinimas. 

vasario, 

birželio mėn. 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

1. Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinės. 

2. Klasės auklėtojų parengtos klasės mokinių 

pasiekimų ir pažangos įvertinimo ataskaitos. 

3. Mokinių, padariusių pažangą ir besimokančių 

aukštesniuoju lygiu, skaičius procentais ir sąrašai. 

4. Mokinių, baigusių pradinio ugdymo programą, 

pagrindinio ugdymo programos 1-ą ir 2-ą dalį, 

skaičius procentais ir sąrašai. 

5. Keliamų į aukštesnę klasę mokinių skaičius 

procentais. 

6.  Sudarytų ir veiksmingų pagalbos mokiniui 

planų skaičius. 

Klasės, dalyko, 

mokinio 

pažangos lygis 3 

proc. didesnis. 

5 proc. didesnis 

mokinių, 

pasiekusių 

aukštesnįjį ir 

pagrindinį 

pasiekimų lygį, 

skaičius. 

Mokinių bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

ugdymosi stebėsena ir 

vertinimas. 

kartą per 

mėn.  

 

balandžio, 

spalio mėn. 

 

spalio mėn. 

klasių auklėtojai 

 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

psichologo 

asistentė 

1.70 proc. mokinių, Kompetencijų pažangos 

dienoraštyje stebinčių ir analizuojančių pažangą, 

numatančių tolimesnio ugdymosi tikslus bei 

priemones, skaičius procentais. 

 2. 85 proc. mokytojų, kiekvieną savaitę stebinčių 

ir vertinančių mokinių kompetencijų ugdymosi 

raidą Kompetencijų pažangos knygelėje, el. 

dienyne ir/ar mokytojo užrašuose, skaičius 

procentais. 

3. Naujai atvykusių mokinių, 1, 5 klasių mokinių 

adaptacijos tyrimo duomenys. 

20 proc. (nuo 

dalyvaujančių 

skaičiaus) 

mokinių 

sėkmingai 

dalyvauja 

konkursuose, 

olimpiadose. 

 

 

Ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės grupės 

ugdytinių pasiekimai ir 

pažanga 

gegužės mėn. IKIM ir PUG 

mokytoja, VGK 

1. PUG grupės ugdytinių brandumas mokyklai. 

2. Ikimokyklinių ugdymo grupių mokinių 

pasiekimai ir pažanga. 

100 proc. 

ugdytinių 

pažanga.  
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100 proc. PUG 

ugdytinių brandūs 

mokyklai. 

1. 3. 2. Analizuoti ir vertinti 

ugdymo turinio 

įgyvendinimą: 

    

Ilgalaikiai mokytojų 

mokomųjų dalykų 

planai, pagalbos 

mokiniui specialistų 

veiklos planai. 

sausio, 

rugpjūčio 

mėn. 

mokyklos vadovai 1. Ilgalaikių mokomųjų dalykų planų suderinimas, 

vertinant integruojamųjų programų įgyvendinimą 

bei tyrinėjančio pobūdžio veiklų (ne mažiau kaip 

30 proc.) numatymą. 

2. Pagalbos mokiniui specialistų, klasių auklėtojų, 

neformaliojo ugdymo programų, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių veiklos planų 

patvirtinimas. 

3. Pritaikytų ir individualizuotų programų 

specialiųjų poreikių mokiniams aptarimas. 

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 

Dialogiško ir 

tyrinėjančio ugdymo 

turinio įgyvendinimas. 

sausio-

birželio, 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

mokyklos vadovai 1. 80 proc. mokytojų, siūlančių  tyrinėjančio 

ugdymosi projektus. 

2. Vykdyta ne mažiau kaip 20  projektų. 

3. 80 proc. mokinių, vykdančių ne mažiau kaip 1 

individualų ar kolektyvinį tyrinėjančio ugdymosi 

projektą. 

4.Įgyvendinant Kultūros paso projektą, panaudota 

100 proc. lėšų. 

5. Ne mažiau kaip 15 dienų skirta pažintinei, 

edukacinei veiklai. 

6. Projekto „Ugdymas netradicinėse aplinkose“ 

įgyvendintų veiklų skaičius 7a klasėje. 

7. Įgyvendintų eTwininng projektų skaičius ir 

juose dalyvaujančių mokinių skaičius. 

8. Įgyvendintų gamtosauginių veiklų ir dalyvių 

skaičius. 

9. Vykdytų veiklų fiziniam mokinių aktyvumui ir 

sveikai mitybai skatinti, skaičius. 

Klasės, dalyko, 

mokinio 

pažangos lygis 3 

proc. didesnis. 

5 proc. didesnis 

mokinių, 

pasiekusių 

aukštesnįjį ir 

pagrindinį 

pasiekimų lygį, 

skaičius. 

70 proc. mokinių, 

patobulinusių 

socialinės, 

emocinės ir 

sveikos 

gyvensenos ir 
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10. 1.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupių 

mokytojų organizuotų edukacinių veiklų kitose 

aplinkose, skaičius. 

pažinimo 

kompetenciją. 

1. 4. Spartinti išmanųjį ugdymąsi. 

1. 4. 1. Analizuoti ir vertinti, 

kaip panaudojamos 

sukurtos edukacinės 

aplinkos mokykloje. 

lapkričio 

mėn. 

mokyklos vadovai 1. Mokinių, dalyvaujančių mokslo ir technologijų 

centro veiklose, skaičius. 

2. 66 proc. mokinių, lankančių bent vieną 

neformaliojo ugdymo užsiėmimą mokykloje ir/ar 

už jos ribų.  

3. Pasiūlytų naujų neformaliojo švietimo 

programų skaičius. 

 

2 proc. didesnis 

mokinių, 

lankančių  

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimus 

mokykloje, 

skaičius 

procentais (nuo 

53 procentų iki 

55 procentų). 

1. 4. 2. Stebėti ir vertinti  IKT 

priemonių naudojimą 

pasiekimams gerinti. 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

mokyklos vadovai 1. 80 proc. specialiojo ugdymo klasių mokinių, 

naudojančių individualias planšetes mokymuisi. 

2. 44 proc. pradinio ugdymo klasių mokinių, 

naudojančių individualias planšetes mokymuisi. 

3. 100 proc. mokytojų, veikloje nuolat taikančių 

bent vieną debesų kompiuterijos paketo 

programą. 

4. 100 proc. mokytojų, naudojančių informacinių 

technologijų platformą www.iklase.lt.. 

5. 100 proc. mokytojų, taikančių nuotolinio 

mokymosi technologijas mokiniams, dėl ligos ar 

kitų priežasčių laikinai negalintiems lankyti 

mokyklos (jei mokinys turi galimybę 

pasinaudoti). 

6. Veikiančių  WI-FI stotelių  skaičius. 

7. Nuo 2020 m. rugsėjo 1-os dienos bibliotekos 

lankytojai aptarnaujami elektronine sistema. 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

skaitmeninio 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetenciją. 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga. 

   

http://www.iklase.lt/
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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro  

2020 metų veiklos plano 

                                                      4 priedas 

                                            
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 
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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai Rodiklis 

 1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t.y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Ugdyti mokytojų 

profesines 

kompetencijas, 

siekiant didinti 

kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

efektyvumą ir 

veiksmingumą. 

visus metus 

 

 

 

 

 

balandžio, 

gegužės mėn. 

 

 

 

mokyklos vadovai 

 

 

metodinė taryba 

 

 

metodinė taryba 

 

 

mokyklos 

administracija 

1. 100 proc. mokytojų dalyvauja bent 1 virtualioje 

konferencijoje, paskaitoje, seminare, nuotolinio 

mokymosi kursuose (pvz. VŠĮ „Švietimo 

tinklas“, Pedagogas.lt ir kt.); 

2.100 proc. mokytojų dalyvauja bent  2 

seminaruose pagal asmeninius poreikius, 

lanksčiai renkasi kompetencijų tobulinimo temas, 

sieja su mokyklos tikslu ir uždaviniais bei 

mokinių pasiekimais. 

4.Organizuoti patirties mainai su Šiaulių, 

Joniškio, Pakruojo, Kelmės rajono švietimo 

įstaigomis, skirti kompetencijos  tobulinti, 

mokinių ugdymo turiniui praturtinti ir 

aktualizuoti. 

5.Organizuotas mokytojų  kvalifikacijos 

tobulinimo renginys už rajono ribų (šalyje, 

 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

reflektavimo, 

mokymosi 

mokytis ir kt. 

kompetencijas. 

 

3 proc. didesnė 

mokinių pažanga. 
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lapkričio mėn. 

 

 

balandžio, 

gegužės mėn. 

 

visus metus 

 

 

visus metus 

 

metodinė taryba 

 

 

metodinė taryba 

 

 

metodinė taryba 

 

mokyklos 

administracija 

užsienyje), siekiant išmokti tikslingiau panaudoti 

edukacines aplinkas ugdymui. 

7.30 proc. mokytojų, metodinėje dienoje 

pasidalinusių inovatyvia profesine praktika 

siekiant IKT taikymo, tiriamosios, projektinės 

veiklos ir mokinių pažangos dermės, skaičius 

procentais. 

8. Pasidalinta praktine patirtimi su kolegomis iš 

kitų šalies mokyklų, vykdant ilgalaikes mokytojų 

stažuotes. 

9. Vykdomas kolegialus mokymasis: reguliariai 

veikia kolegialaus mokymosi grupės tema „Kaip 

ugdau mokinių vertybines nuostatas ir 

kompetencijas“ 

10.Organizuotų susitikimų su išorės konsultantais 

(socialinio – emocinio ugdymo, IKT, švietimo 

pagalbos teikimo, prevencinės, sveikatingumo 

veikla ir kt.) skaičius ir mokytojų, pasinaudojusių 

bent vieno konsultanto paslauga, skaičius 

procentais. 

11. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio 

ugdymo programas, bei VDM auklėtojų, 

tobulinusių kvalifikaciją bent 3 kartus metuose, 

skaičius procentais. 

100 proc. mokinių 

pažangumas 

 

1. 1. 2. Planuoti ir analizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius. 

gruodžio –

sausio mėn. 

mokyklos vadovai 1.Mokytojų, parengusių kvalifikacijos 

tobulinimo ataskaitą kartą metuose, skaičius 

procentais;  

2. Atlikta ir pristatyta kiekybinė ir kokybinė 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2019 ir 2020 

metais poreikių įgyvendinimo analizė. 

3. Atliktas kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

tyrimas  asmens ir mokyklos lygmeniu. 

4. Nustatytos kvalifikacijos tobulinimo kryptys 

mokyklos lygmeniu.  

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

reflektavimo, 

mokymosi 

mokytis ir kt. 

kompetencijas. 
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5. Atlikta analizė, kaip panaudojamos mokymo, 

ES paramos ir kitos lėšos mokytojų kvalifikacijai 

tobulinti. 

1. 2.  Plėtoti socialinių partnerių į(si)traukimą į mokyklos bendruomenės veiklas. 

1. 2. 1. Bendradarbiauti su 

švietimo įstaigomis, 

įgyvendinant ES 

projektus. 

pagal veiklų 

grafiką 

mokyklos vadovai 1. Mokytojų, dirbančių pagal pradinio ugdymo 

programas, dalyvaujančių 2014-2020 ES fondų 

investicijų veiksmų programos ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo 

projektuose: „Mokinių tarpusavio mokymasis ir 

mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos 

galimybės matematikos mokyme ir mokymesi“  

bei „Pradinio ugdymo informatikos turinio 

kūrimas ir išbandymas“, skaičius. 

2.Gamtamokslinio ugdymo mokytojų, 

dalyvaujančių respublikinio projekto „Ugdymas 

netradicinėse erdvėse“ veiklose, siekiant gerinti 

mokinių pasiekimus, skaičius. 

3. Pradinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų, 

dalyvaujančių projektų patirties sklaidos 

renginiuose, įsivertinusių ir pristačiusių vykdytos 

veiklos įtaką mokinių pasiekimų ir kompetencijų 

raidai, skaičius procentais. 

4.Mokytojų, rengiančių ir dalyvaujančių 

Švietimo mainų paramos fondo eTwining 

projektuose, tobulinant kompetencijas ir gerinant 

mokinių pasiekimus, skaičius. 

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 

 

Socialinių 

partnerių 

įsitraukimas į 

mokyklos veiklas.  

 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

reflektavimo, 

mokymosi 

mokytis ir kt. 

kompetencijas. 

1. 2. 2.  Bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais. 

kovo mėn. 

vasario, 

balandžio mėn. 

mokyklos vadovai 1. Mokytojų, dalyvavusių mokymuose  „Safe 

TALK“, bendradarbiaujant su Šiaulių r. 

Visuomenės sveikatos biuru,  skaičius procentais. 

2. Mokytojų, dalyvavusių „Socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymas“, bendradarbiaujant su VŠĮ 

„Vaiko labui“, skaičius procentais. 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas 
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1. 3. Puoselėti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi). 

1. 3. 1. Tobulinti mokytojų 

tiriamosios veiklos 

kompetenciją. 

 

 

spalio mėn. 

birželio mėn. 

kovo mėn. 

balandžio mėn. 

metodinė taryba 1. Organizuoti 3-4 kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai bei seminarai mokykloje: 

 Dialogu pagrįstas ugdymasis 

(mokymasis); 

 Bendrųjų programų gairės, bendrųjų 

kompetencijų  sąsaja su ugdymo turinio 

kūrimu ir planavimu; 

 STEAM mokymas: kada sulauksime 

naujos išradėjų kartos; 

 Sisteminga kasdienė ir etapinė refleksija: 

kaip ją panaudoti kokybiškam 

grįžtamajam ryšiui. 

2. Mokytojų, dalyvavusių bent vieną kartą 

metuose  kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

susijusiuose su  tiriamosios ir/ar reflektavimo 

veiklos organizavimu, skaičius procentais. 

 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

reflektavimo, 

mokymosi 

mokytis ir kt. 

kompetencijas. 

 

1. 4. Spartinti išmanųjį ugdymąsi. 

1. 4. 1. Tobulinti mokytojų 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

2020 m. mokyklos vadovai 1. 100 proc. mokytojų, dalyvavusių bent vieną 

kartą metuose  kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

susijusiuose su IKT taikymu, ir patobulinusių 

skaitmeninio raštingumo kompetencijas.  

10 proc. didesnis 

šiuolaikinių 

pamokų skaičius. 
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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos- 

daugiafunkcio centro  

2020 metų veiklos plano 

                                                      5 priedas 

 

ŠIAULIŲ R.KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO 

PLANAS 2020 METAMS 
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Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai Rodiklis 

 1. Pasiekti kiekvieno ugdytinio/mokinio optimalų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygį, t.y. atitinkantį jo amžiaus grupei keliamus 

tikslus ir individualias galias, siekius ir ugdymosi patirtį. 

1. 1. Stiprinti mokytojų profesinį augimą. 

1. 1. 1. Numatyti duomenų 

šaltinius, respondentų 

grupes, duomenų 

rinkimo būdus, laiką, 

atsakingus asmenis. 

sausio mėn. mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1.Aptarti ir numatyti duomenų šaltiniai, respondentų 

grupės, duomenų rinkimo būdai, laikas, atsakingi 

asmenys.  

2. Sudarytas veiksmų planas, nurodant duomenų 

šaltinius, respondentų grupes, duomenų rinkimo 

būdus, laiką, atsakingus asmenis.  

Laiku 

parengtas 

veiksmų planas 

su atsakingais 

asmenimis. 

1. 1. 2. Parengti detalų 1.2.1. 

rodiklio Mokinio 

pasiekimai ir 

pažanga raktinio 

žodžio Optimalumas 

aprašymą.  

sausio – 

vasario mėn. 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1. Parengtas detalus rodiklio Mokinio pasiekimai ir 

pažanga raktinio žodžio Optimalumas aprašas, 

kuriame nurodyti kokybės požymiai bei įrodymų 

šaltiniai. 

2. Aprašas aptartas Mokyklos taryboje, Mokytojų 

taryboje. 

80 proc. 

mokytojų, 

patobulinusių 

tiriamosios 

veiklos, 

reflektavimo, 

mokymosi 

mokytis ir kt. 

kompetencijas. 
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1. 1. 3. Parengti anketas, 

interviu klausimynus, 

pamokų stebėjimo 

protokolą, klausimus 

diskusijoms.  

vasario – kovo 

mėn. 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1. Parengtų anketų tėvams skaičius. 

2. Parengtų anketų  mokiniams skaičius. 

3.Parengtas pamokos stebėjimo/vertinimo 

protokolas. 

 4. Parengtų interviu klausimynų mokiniams ir 

mokytojams skaičius.  

Laiku parengti 

dokumentai 

tyrimui. 

1. 1. 4. Rinkti duomenis ir 

informaciją teminiam 

įvertinti.  

balandžio - 

spalio mėn. 

 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1. Vykdytų apklausų 5-8 klasių mokiniams ir jų 

tėvams (naudojantis IQES Online  instrumentais), 

skaičius; 

2. Vykdytų apklausų 5–8 klasių mokiniams   ir jų 

tėvams (naudojantis parengtais klausimynais), 

skaičius; 

3. Interviu, diskusijų organizavimas. 

Laiku 

įvykdytos 

apklausos, 

interviu, 

diskusijos. 

1. 1. 5. Analizuoti ir 

apibendrinti 

duomenis. 

lapkričio-

gruodžio mėn. 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

1. Duomenų, apklausus mokinius, tėvus, mokytojus, 

analizė. 

 

Laiku atlikta 

duomenų 

analizė. 

1. 1. 6. Parengti mokyklos  

2020 m. įsivertinimo 

ir pažangos ataskaitą. 

gruodžio mėn. direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1. Parengta 2020 m. įsivertinimo ir pažangos 

ataskaita ir pristatyta mokyklos bendruomenės 

grupėms. 

Laiku parengta 

ir pristatyta 

ataskaita. 

   


