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BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2018–2020 METAMS 

 

I SKYRIUS  

ĮVADAS 

Mokyklos išorės vertinimas atliktas 2017 m. lapkričio 27-30 dienomis. Išorės 
vertintojai stebėjo 53 ugdymo proceso veiklas, įskaitant bendrojo ugdymo dalykų pamokas, 
neformaliojo švietimo užsiėmimus, klasių valandėles. Verrtinimo metu gilintasi į mokinių ir 
mokytojų, ir psecialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, klasių vadovų, ir aptarnaujančio 
personalo darbą, kalbėtasi su Mokyklos, Metodine, Mokytojų tarybomis, įsivertinimą kuruojančią 
grupe, Vaiko gerovės komisija, bibliotekos darbuotoja, ugdymo karjerai koordinatore, mokiniais, 
socialiniais partneriais, klasių vadovais, mokyklos savanoriu, mokinių tėvais. Analizuota mokyklos 
veikla, nagrinėti mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentais. Išorės vertintojų ataskaita 
pristatyta mokyklos bendruomenei. Rezultatai, išvados ir rekomendacijos išanalizuoti Mokyklos 
tarybos, Mokytojų tarybos posėdžiuose. Jie panaudoti rengiant 2018 m. mokyklos veiklos planą, 
atliekant tarpinį 2016–2020 m. strateginio plano matavimą.  

Mokykloje, atsižvelgiant į išorinio vertinimo išvadas, pasirinktos pagrindinės veiklos 
tobulinimo kryptys bei parengtas šis veiklos tobulinimo planas. Rengėjai: mokyklos vadovas, 
vadovo pavaduotojas ugdymui, Metodinė taryba, Mokyklos taryba. 

Plano įgyvendinimo laikas: 2018–2020 metai. 

Išorinio vertinimo nustatytos stipriosios ir tobulintinos sritys. 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 

1. Mokinių įsitraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą. 1.1.1. – 3 lygis; 
nurodytas aspektas „Socialumas“ – 3 lygis.  

2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. 2.1.2. – 3 lygis. 
3. Santykiai ir mokinių savijauta. 2.3.2. – 3 lygis; nurodytas aspektas – 3 lygis; 
4. Narystė ir bendrakūra 2.3.2. – 3 lygis; nurodytas aspektas – 3 lygis;  
5. Vertinimo įvairovė. 2.4.1. – 3 lygis; nurodytas aspektas – 3 lygis.  
6. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka. 3.1. – 3 lygis.  
7. Mokyklos veiklos kryptingumas. 4.1.1.- 3 lygis; nurodytas aspektas – 3 lygis.  
8. Bendruomenės įsipareigojimas susitarimams. 4.1.2. – 3 lygis; nurodytas aspektas – 

3 lygis. 
9. Bendradarbiavimas su tėvais. 4.2.2 – 3 lygis.  
10. Mokyklos tinklaveika. 4.2.3. – 4 lygis. 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai 

1. Ugdymosi tikslų pagrįstumas ir sąryšingumas pamokoje. 2.1.1. – 2 lygis, nurodytas 
aspektas – 3 lygis.  

2. Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokoje. 2.2.1. – 2 lygis, 
nurodytas aspektas „Tikėjimas mokinio galiomis“ – 3 lygis.  
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3. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas organizuojant mokymą(si) 
pamokoje. 2.2.2.-2 lygis; nurodytas aspektas – 2 lygis.  

4. Mokymosi socialumas. 2.3.1. – 2 lygis; nurodytas aspektas – 2 lygis.  
5. Tikslingas informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas pamokoje. 

3.2.2. – 2 lygis; nurodytas aspektas „Tikslingumas“ – 2 lygis.  
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II SKYRIUS. PRIEMONIŲ PLANAS  
 

Prioritetinė veikla – Mokymosi socialumo plėtotė organizuojant aktyvų mokymąsi, stiprinant diferencijavimą, individualizavimą, suasmeninimą, tikslingai 

naudojant IKT.  

Tikslas – gerinti mokymo(si) kokybę atsižvelgiant į tobulintinas sritis pagal Išorės vertinimo išvadas. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Vertinimo kriterijai ir numatomas rezultatas Atsakingas 
(koordinatorius) 

Įgyvendinimo 
laikas 

1. Tobulinti 
pamokos 
planavimą, 
remiantis 
mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų 
stebėjimo, 
vertinimo ir 
įsivertinimo 
pamokoje 
duomenimis  
 
 

1.1. Mokytojų diskusija 
„Planavimo procedūrų 
tobulinimas“  

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų metodikos grupėse patobulins 
ilgalaikius planus naujiems mokslo metams, Ilgalaikiuose planuose 
numatytas ir daugumos mokytojų pamokose stebimas veiklos 
individualizavimas ir diferencijavimas.   

Metodikos 
grupių vadovai 

Iki birželio 30 d.  

1.2. Vaiko Individualios 
pažangos (VIP) matavimo 
modelio tobulinimas. 

Veikla planuojama remiantis duomenų analize. 
Stiprinant ir tobulinant ugdomąją veiklą, metodinėse grupėse, 
suburta darbo grupė, patobulintas ,,Vaiko Individualios pažangos 
(VIP) matavimo aprašas“.  
Ne mažiau kaip 90% stebėtų pamokų akivaizdžiai matoma 
naudojama įsivertinimo sistema, mokinių individualios pažangos 
vertinimas. 

Metodikos 
grupių vadovai 

Visus metus  

1.3. Mokyklos 
administracijos pamokų 
stebėjimas  ir aptarimas. 

Siekiant pamokos kokybės, per metus mokyklos vadovai stebės ne 
mažiau kaip 2 kiekvieno mokytojo pamokas ir aptars jas su 
mokytoju, išskirdami šiuolaikinio mokymosi paradigmos 
elementus.  
 Mokinių apklausos ir stebėtų pamokų analizės duomenimis, ne 
mažiau kaip 50 % mokytojų dirba pagal šiuolaikinio mokymo(si) 
paradigmas ir geba mokinius motyvuoti veiklai. 

Mokyklos 
vadovai 

Visus metus  

1.4. Metodinę veiklą 
metodinėse grupėse 

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų metodikos grupėse diskutuos apie 
šiuolaikinio mokymo paradigmą.  

Metodikos 
grupių vadovai 

 Visus metus  
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organizuoti tokiomis 
prioritetinėmis kryptimis:  

* ugdymo tikslų pagrįstumas ir 
sąryšingumas pamokoje; 
*diferencijavimas, 
individualizavimas, 
susameninimas organizuojant 
mokymą(si) pamokoje; 
*tikslingas informacinių 
komunikacinių technologijų 
panaudojimas pamokoje. 

Kiekvienas mokytojas pasidalins bent 2 aktyviais mokymo 
metodais, kuriuos taiko pamokose, pateiks bent po vieną pavyzdį, 
kaip diferencijuoja, individualizuoja, suasmenina užduotis, 
pristatys pamokų pavyzdžių. 
Pamokose ne mažiau kaip 40% mokytojų naudoja informacines 
technologijas.  
Ne mažiau kaip 70 % mokinių teigiamai vertina IT naudojimo 
pamokose efektyvumą. 
 
 

 1.5. Mokinių mokymosi 
lūkesčių tyrimas  

Mokymosi ciklo pradžioje bus organizuojamas kiekvieno mokinio 
mokymosi lūkesčių nusistatymas, ciklo pabaigoje – lūkesčių 
atitikimo mokymosi rezultatams analizė.   

KV, PK, IS Rugsėjo ir vasario 
mėn.   

 1.6. Pateiktos teorinės 
medžiagos IQES platformoje 
apie grįžtamąjį ryšį mokinių 
mokymosi sunkumams ir 
sėkmėms identifikuoti, analizė 
ir praktinis taikymas savo 
dalyko pamokose 

Ne mažiau kaip 85% mokytojų susipažins su teorine medžiaga. 
Bent 35% mokytojų sistemingai atliks savo mokomojo dalyko 
mokinių pamokų kokybės vertinimą, naudodami „IQES online 
Lietuva“ instrumentus, išskirs tobulintinas sritis, pasirinks 
tinkamesnes mokymo strategijas. 

MD, PK, IS Visus metus  

 1.7. Apklausos anketų 
mokiniams, jų tėvams apie 
mokymo ir mokymosi kokybę 
parengimas ir tyrimo atlikimas 

Visapusiškai tenkinami (taip teigia ne mažiau kaip 60 % 
apklausose dalyvaujančių tėvų ir mokinių) mokinių poreikiai. 
Pedagogai, remdamiesi anketų analize, koreguoja ugdymo procesą, 
bendruomenės nariai teikia siūlymus dėl pamokos organizavimo 
kokybės. 1 - 3 % gerėja pažangumas bei mokinių, pasiekusių 
aukštesnįjį pasiekimų lygmenį. 

Įsivertinimo 
grupė 

Visus metus  

2. Užtikrinti 
bendrųjų 
kompetencijų 

1. Mokėjimo mokytis 
kompetencijos diegimas. 
2.Komunikavimo kompetencijos 
diegimas.  

Bent 30 % mokytojų bendrąsias kompetencijas integruoja į 
ugdymo turinį. 
Ne mažiau kaip 30 % mokinių atpažįsta bendrąsias kompetencijas 
ir geba jas pritaikyti.  

KV, MD, PK, IS Visus metus 
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ugdymą. 3.Pažinimo kompetencijos 
diegimas. 
4.Socialinės kompetencijos 
diegimas.  
5.Iniciatyvumo ir kūrybingumo 
kompetencijos diegimas. 
6.Asmeninės kompetencijos 
diegimas 

Bendrosios kompetencijos ugdomos drauge su esminėmis 
dalykinėmis kompetencijomis: komunikavimo gimtąja ir užsienio 
kalbomis, matematikos, gamtos mokslų ir technologijų, socialinių 
mokslų, kultūrine ir menine 

3. Efektyvinti 
mokytojų 
bendradarbiav
imą 
(kolegialus 
grįžtamasis 
ryšys) 

3.1.Klasių vadovų ir dalykų 
mokytojų supervizijos apie 
mokinio brandą, pasiekimus ir 
pažangą. 

1 kartą per mėnesį klasių vadovai ir dalykų mokytojai aptars 
mokinio brandą, pasiekimus ir pažangą, metodiškai nagrinės ir 
analizuos dilemines situacijas, ieškos veiksmingiausių mokinių 
pasiekimų gerinimo būdų. 

MD, KV, PK Kartą į mėnesį  

 3.2.Naujų mokymo formų 
diegimas - atvirų, integruotų 
pamokų, projektų, tiriamųjų 
veiklų, pamokų už mokyklos ribų 
organizavimas  

Pamokos už mokyklos ribų leidžia pritaikyti pamokose įgytas 
žinias praktiškai, praplečia dalyko programos ribas, kelia 
mokymosi motyvaciją, teikia platesnį pasaulio suvokimą. 
Kiekvienas mokytojas iki 10%  ugdomosios veiklos organizuoja 
įvairiomis formomis (projektai, tiriamoji veikla, pamokos 
netradicinėje aplinkoje ir pan.).  
Ne mažiau kaip 10% klasės valandėlių surengta įvairesne, 
netradicine forma, kitokioje aplinkoje 

MD, KV, PK, IS Visus metus  

 3.3. Kolegialus mokymasis. Parengtas atvirų pamokų vedimo tvarkaraštis.  
Kiekvienas pedagogas parodys bent po vieną atvirą pamoką, 
kuriose taikomos šiuolaikinio mokymo(si) paradigmos, kolega -  
kolegai suteiks grįžtamąjį ryšį, išskirdami mokymosi paradigmos 
elementus.  

Metodikos 
grupių vadovai 

Visus metus  

 3.4. Tarpmokykliniai 
mainai. 

Vyks 1-2 tarpmokykliniai mainai su rajono, šalies mokyklomis.  
Ne mažiau kaip 50 % mokytojų dalyvaus šiuose susitikimuose. 
Mokykloje bus įgyvendinta bent viena idėja, kilusi iš mainų. 

Mokyklos 
vadovai 

Visus metus 
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 3.5. Seminarai 
mokytojams apie šiuolaikinio 
mokymo(si) paradigmas.   

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų prisimins ir patobulins profesinę 
kompetenciją apie ugdymo turinio planavimą ir organizavimą bei 
informacinių technologijų naudojimą. Kiekvienas mokytojas 
pasidalins bent viena idėja, ką panaudojo iš seminarų savo 
pamokose. 

Mokyklos 
vadovai 

Balandžio, spalio 
mėn.  

 3.6. Mokytojų ir 
mokyklos darbuotojų 
motyvavimo, skatinimo ir 
į(si)vertinimo modelio 
tobulinimas  

Metodinėse grupėse bus patobulintas Mokytojų ir mokyklos 
darbuotojų motyvavimo, skatinimo ir Į(si)vertinimo tvarkos 
aprašas.  
Visi mokytojai įsivertina savo veiklas remdamiesi duomenų 
analize grindžiamais sėkmės kriterijais ir išskirdami 2 stipriąsias ir 
1 tobulintiną sritį. 

Mokyklos 
vadovai 

Birželio mėn.  
 

 
Reikalingos lėšos, ištekliai: Intelektualiniai ištekliai, lėšos kvalifikacijos kėlimui.  
Sutartiniai ženklai: MK- mokinio krepšelio lėšos, BL-biudžeto lėšos, PK-pradinių klasių metodikos grupė, IS-ikimokyklinio skyriaus 

metodikos grupė, MD-mokytojų dalykininkų metodikos grupė, KV-klasių vadovų metodikos grupė, MV-metodikos taryba.  
 
 

SUDERINTA    
Pedagogų tarybos  
2018-01-31 posėdžio,  
protokolu Nr. PT-1   
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	 Mokinių apklausos ir stebėtų pamokų analizės duomenimis, ne mažiau kaip 50 % mokytojų dirba pagal šiuolaikinio mokymo(si) paradigmas ir geba mokinius motyvuoti veiklai.

