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2018 metų mokyklos veiklos plano įgyvendinimui buvo iškelti 5 uždaviniai.  
Pirmo uždavinio „Tobulinti pamokos planavimą, remiantis mokinių pažangos ir 

pasiekimų stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje duomenimis“.  
100 % mokyklos mokytojų yra parengę savo dalyko ilgalaikius (metų) planus, 

neformaliojo vaikų švietimo programas, klasės vadovo veiklos planus. Jie atitinta Bendrųjų 
ugdymo planų keliamus tinklus, suderinti su kuruojančiu vadovu.  

Pradėtas diegti kolegialus grįžtamasis ryšys, kaip komandinio pedagogų darbo 
metodas. 91 %  mokytojų vedė atviras pamokas. Vyko stebėtų pamokų aptarimai. Stebėtos 
pamokos, jų stiprybės ir tobulintini aspektai kartą per pusmetį buvo aptarti metodinėse grupėse. 92 
% mokinių teigia, jog mokytojai geba juos motyvuoti, stebėtų pamokų protokoluose užfiksuota, 
jog 22 % mokytojų dirba pagal šiuolaikinio mokymo paradigmas. 71 % mokytojų veda integruotas 
pamokas, su kolegomis, kitose erdvėse.  

2018 m. atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Sukurta 
ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo sistema „Žingsniai“, atnaujinta ir steigėjo 
patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Nykštukų žingsneliai“.  

Antro uždavinio „Tobulinti mokinio (vaiko) individualios pažangos pasiekimų 
stebėseną ir vertinimą“ gyvendinimo rezultatai. 

Visi mokytojai taiko kaupiamąjį vertinimą, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą 
planuoja ilgalaikiuose planuose. 100 % mokytojų mokslo metų pradžioje supažindina mokinius ir 
tėvus su dalyko vertinimo sistema. ,,Mano lūkesčiai“, ,,Termometras“, ,,Kompetencijų vertinimo 
lentelė“, ,,Mokinio aplankas“ mokiniai supažindinami ciklo, mokslo metų pradžioje.  

Tobulinama mokinių skatinimo sistema. Direktoriaus padėkos raštu apdovanoti labai 
gerai besimokantys, nepraleidę pamokų, olimpiadų, varžybų, konkursų dalyviai, mokiniai, padarę 
didžiausią pažangą. Apdovanoti 79 % mokinių (22 % daugiau nei 2016/2017 m.m.). Kiekvieną 
mėnesį renkama klasė, turinti aukščiausią bendrą pažymių vidurkį. Jai skiriamas „Patinka“ 
lipdukas. Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį, remiantis elektroninio dienyno „TOP-10“, 
pereinamuoju prizu, ženklu „Patinka“ (5-10 kl.) bei „Pelėdžiuku“ (1-4 kl.)  apdovanojami geriausi 
ir didžiausią pažangą padarę mokiniai. Unikaliu prizu apdovanojamas „Šauniausias dešimtokas“. 
Apie išskirtinius pasiekimus mokyklos bendruomenei informacija teikiama tradiciniame renginyje 
„Vartai į vasarą“, mokyklos tinklalapyje, mokytojų asmeniniuose tinklalapiuose, interneto 
portaluose, socialiniuose tinkluose, rajono bei šalies žiniasklaidoje. 

76 % (t.y. 36 % daugiau nei 2016/2017 m.m.) mokinių dalyvavo rajono, šalies 



2 
 

olimpiadose, varžybose, konkursuose. Pelnytos 26 prizinės vietos. Laimėtos I ir II vietos konkurse 
„Sveikuolių sveikuoliai“, II ir III vietos KMAIK tarptautiniame konkurse „Žiemos puokštė 2018“, 
Kaimo mokyklų žaidynių kvadrato varžybose –II vieta, 2017-2018 mokslo metų Lietuvos 
mokyklų žaidynių antro etapo kaimo vietovių merginų krepšinio 3x3 rajono varžybose –I vieta, 
2017-2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių antro etapo kaimo vietovių vaikinų krepšinio 
3x3 rajono varžybose –II vieta, 2017-2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių trečio etapo 
kaimo vietovių merginų krepšinio 3x3 tarpzoninėse varžybose –I vieta, 2017-2018 mokslo metų 
Lietuvos mokyklų žaidynių antro etapo kaimo vietovių vaikinų tinklinio rajono varžybose –II 
vieta, 2017-2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių antro etapo kaimo vietovių merginų 
tinklinio rajono varžybose –I vieta, 2017-2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo 
vietovių merginų tinklinio zoninėse varžybose –II vieta, 2017-2018 mokslo metų Lietuvos 
mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų vaikinų stalo teniso varžybose II vieta, 2017-2018 
mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų merginų stalo teniso varžybose-
II vieta, rajoniniame meninio skaitymo konkurse 9-12 kl. grupėje  – II vieta, Respublikiniame 
anglų kalbos konkurse –I vieta, rajono technologijų olimpiadoje dvi I ir keturios III vietos, rajono 
dailės olimpiadoje II ir III vietos, pradinių klasių matematikos konkurse –I vieta, informacinių 
technologijų olimpiadoje –I vieta, rajoninėse šaškių varžybose –I vieta.  

Pirmi metai pradėtos organizuoti tėvų-mokytojų-mokinių dienos, kurių metu aptarti 
mokinių pasiekimai, padaryta pažanga. Šiuose susitikimuose dalyvavo 90 % tėvų. 100 % mokinių 
savo pasiekimus ir pažangą aptarė su mokyklos administracija. Aktyviai veikia KUC ir “Namų 
darbų klubas” mokiniams (konsultacinis ugdymo centras). Mokiniai turi galimybę papildomai 
gilinti savo žinias, tobulinti įgūdžius arba likviduoti spragas, paruošti namų darbus.  

Mokykla, planuodama savo veiklą, reguliariai analizuoja jos kokybę. Metinis mokyklos 
pažangumas – 100 %. Nėra kursą kartojančių mokinių. Mokinių, kurių mokymosi pasiekimai 
siekia 9-10 balų -13 % (4,5% daugiau nei 2016/2017 m.m.). Metinis mokyklos mokinių pasiekimų 
vidurkis -7,53 (lyginant su 2016/2017 m.m pakilo 0,24 balo). Ugdymo kokybė 33,75 % (lyginant 
su 2016/2017 m.m. pakilo  2,03 %).  

Stiprindami mokėjimo mokytis kompetenciją, nuolat lyginame 4, 6, 8 kl. Nacionalinio 
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Lyginant su 2017 m. 2 kl. 50 % pagerėjo mokinių 
rašymo aukštesniojo lygio pasiekimai, 4 kl. 30 % mokinių pagerėjo matematikos, 35 % skaitymo, 
22 % rašymo ir 55 % pasaulio pažinimo aukštesniojo lygio pasiekimų rezultatai, 6 kl. 50 % 
mokinių pagerėjo matematikos, 24 % skaitymo, 17 % rašymo ir  skaitymo aukštesniojo lygio 
pasiekimų rezultatai, 8 kl. 19 % pagerėjo mokinių gamtos mokslų ir 10 % socialinių mokslų 
aukštesniojo pasiekimų lygio rezultatai, 60 % pagerėjo 10 klasės mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros PUPP rezultatai, 10 % sumažėjo mokinių, turinčių nepatenkinamų matematikos PUPP 
įvertinimų. 100 % dešimtokų baigė pagrindinio ugdymo programą, iš jų 50 % mokinių tęsia 
mokslus Biržų „Saulės“ gimnazijoje, 50 % - technologijų ir verslo mokymo centre.  

Trečio uždavinio „Užtikrinti bendrųjų kompetencijų ugdymą“ įgyvendinimo 
rezultatai.  

Mokykloje vykdomos 3 prevencinės programos „Zipio draugai“ – ikimokykliniame 
skyriuje, „Antro žingsnio“ – pradinėse klasėse, Olweus – 3-10 klasėse. 2018 m. gegužės mėn. 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras atliko Olweus programos išorės kokybės 
vertinimą, mokykla įvertinta labai gerai ir sertifikuota kaip Olweus kokybės mokykla. Šio projekto 
dėka sumažėjo mokinių, patiriančių patyčias, procentas – 8,1 % (2017 m. buvo - 10%).  

Jau dveji metai nuo 5 klasės vieninteliai Biržų rajone išbandome Švietimo ir mokslo 
ministerijos parengtą „Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5-8 kl.“  Įgyvendinome 6 
socialinius, 5 mokomuosius, 1 bendruomeninį ir 1 tarptautinį projektą.  
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Mokiniams sudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti 8 neformaliojo vaikų švietimo 
užsiėmimuose, 5 kryptimis: sporto, keramikos, muzikos, dailės ir technologijų: „Sporto šalis“, 
„Žaidimų klubas“, „Kvadratas“, „Sportiniai žaidimai“, Keramikos, Choro studija, „Amatų 
dirbtuvės“, „Dailės studija“. Lyginant su 2016/2017 m.m. 3 %  padaugėjo mokinių,  lankančių 
neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus.  

Mokykla atvira naujovėms, yra užmezgusi santykius su visomis Biržų rajono švietimo 
įstaigomis, socialiniais partneriais, kuriamos savos tradicijos. Pasirašytos 4 naujos 
bendradarbiavimo sutartys su Rokiškio Tūbelio progimnazija, VŠĮ „Vaiko užuovėja“, Joniškio r. 
Gasčiūnų pagrindine mokykla, Lietuvos kariuomenės ir civilinio valdytoju. 

Per metus suorganizuota 17 renginių (2 daugiau) ir 8 akcijos. Kasmet organizuojama 
tarptautine tapusi „Kūrybinių partnerysčių diena“. 100 % mokinių (12 % daugiau) dalyvavo 
renginiuose. Tęsiama draugystė su Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurine mokykla. Dėl savo 
mokinių sėkmės mokykla kryptingai kuria ir plėtoja partnerystės ir mokymosi vieni iš kitų kultūrą: 
gausus socialinių partnerių būrys, mokyklos rėmėjai įneša indėlį į mokinių formalų ir neformalų, 
asmeninių, kūrybinių kompetencijų ugdymą, mokytojų profesinį tobulėjimą. Mokykla drąsiai gali 
dalytis neabejotina bendradarbiavimo ir partnerystės sėkme.  

Ketvirto uždavinio „Kurti saugią, sveiką, higienos normas atitinkančią ugdymo 
aplinką“ įgyvendinimo rezultatai. 

Mokykloje vyrauja susitarimų kultūra. Veikla grindžiama komandiniu darbu, 
bendravimu, bendradarbiavimu. Daugumoje klasių ir koridoriuose gausiai eksponuojami mokinių 
darbai suteikia mokyklai spalvingumo, gyvybingumo ir jaukumo. Mokinių pageidavimu atsirado 
poilsio zonos, sukurta nauja mokymosi erdvė – pradinukų žaidimų kampelis „Tvisteris“. Ypač 
noriai mokiniai laisvą laiką leidžia šaškių ir stalo teniso, skaitymo ir kitose poilsio zonose. Kartu 
su tėveliais nuspręsta atsisakyti skambučio iš pamokos, mokyklos vidines ir išorines erdves stebėti 
vaizdo kameromis, kuriamas ir tobulinamas mokyklos muziejus.  

Panaudojant biudžeto ir 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšas, pagerinta materialinė 
bazė ir ugdymo aplinkos: atliktas remontas pasitarimų kambaryje, rusų kalbos, matematikos, 1/3 
klasėje, pakeista grindų danga mokyklos valgykloje, įsigyti baldai mokyklos muziejui, užuolaidos 
pasitarimų kambariui, senosios mokyklos salei, kopijavimo aparatas, skaneris  mokytojams, rankų 
džiovintuvai mergaičių ir berniukų tualetams.  

Ikimokykliniame skyriuje suremontuota priešmokyklinės grupės prausykla, virtuvei 
įsigytas šaldytuvas, ūkinė spinta, elektroninės svarstyklės, sandėliavimo lentynos, puodai, peiliai, 
pjaustymo lentelės, grupėse - žaidimai, nešiojama garso kolonėle, rankšluostinės.  

Nuo 2018 m. rugsėjo sudaryta nauja elektroninio dienyno paslaugų pirkimo sutartis.  
Iš labdaros ir paramos fondo gauti tautiniai rūbai darželinukams.  
Atnaujintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, suorganizuotos civilinės saugos 

funkcinės pratybos, kuriose dalyvavo 100 % mokinių ir 80 % darbuotojų.  
Problema – pagal atnaujintas higienos normas ikimokyklinio skyriaus vaikų žaidimų 

aikštelių įrenginiai ir tvora neatitinka reikalavimų, tam reikalingos didelės investicijos.  
Penkto uždavinio „Tobulinti pedagogų gebėjimus interpretuoti duomenis“  

įgyvendinimo rezultatai.  
Mokykloje veikia veiklos kokybės įsivertinimo grupė (MVKĮ), kuriai iki 2018 m. 

rugpjūčio mėn. vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Pagal 2018 m. veiklos kokybės 
įsivertinimo išvadas, mokykloje sukurti mokymosi pagalbos žingsniai.  

100 % mokyklos darbuotojų dalyvavo metinis pokalbyje su mokyklos vadovais dėl 
kiekvieno darbuotojo indėlio į mokyklos veiklos planą.    

Atnaujinta mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, Asmens duomenų 
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tvarkymo taisyklės, Mokyklos darbo tvarkos ir mokinių elgesio taisyklės, Vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašas, Darbo nuotoliniu būdu taisyklės, Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui 
planas, Gaisrinės saugos instrukcijos, Ugdymo turinio planavimo dokumentacijos tvarkos aprašas. 
Parengtas „Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas“ ir priemonių planas. Atliktas 
antikorupcinės kontrolės ir prevencijos priemonių tyrimas. Sėkmingai pereita prie etatinio 
mokytojų darbo apmokėjimo, atnaujinti visų pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašai. 

Mokykla, remdamasi įsivertinimo, apklausų, mokinių pasiekimų duomenimis, 
nusistato tinkamus strategijos siekius, prie jų grįžta, pasitikrina, kaip sekasi įgyvendinti. 
Strateginio planavimo proceso tęstinumas ir lankstumas sudaro sąlygas  veiklos kryptingumui, 
kuris  traktuojamas kaip stiprusis mokyklos veiklos aspektas.  

Šešto uždavinio „Puoselėti demokratinės vadybos, pasidalytosios lyderystės 
principus, tekti žmones kokybę laiduojantiems darbams, juos palaikyti ir motyvuoti“ 
įgyvendinimo rezultatai.  

Dauguma mokytojų pasitiki mokyklos formaliais lyderiais kaip partneriais, 
pagalbininkais, idėjų generatoriais, o mokyklos vadovai palaiko tarimosi kultūrą, pasitiki 
mokytojais. Mokytojai skatinami vesti atviras pamokas, pvz.: 2015 m. 38 %, 2016 m. – 44 %, 
2017 m. - 44 %, 2018 m. 67 % mokytojų vedė atviras veiklas.  

92 % mokytojų dalyvavo diskusijoje apie šiuolaikinę pamoką, 1 mokytoja ir direktorė 
dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose ir pristatė projekto metu išleistas knygas rajono 
švietimo bendruomenėms. Mokykla priėmė Kalvarijos savivaldybės mokytojus, 67 % mokytojų 
jiems vedė atviras pamokas, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Šiaulių „Salduvės“ progimnaziją.  

Tęsiama mokytojų / pagalbos specialistų / mokyklos darbuotojų skatinimo – 
įsivertinimo veikla, teikiama pagalba pirmus metus dirbantiems pedagogams (mentorystė). 1 
mokytoja apsigynė vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją. 16 mokyklos darbuotojų 
apdovanoti mokyklos direktoriaus padėkos raštais už svarų indėlį į mokyklos veiklą, 6 mokytojai - 
Biržų švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu.  

Vadovaujantis pasidalytosios lyderystės principais, didelis dėmesys skirtas 
bendradarbiavimo su tėvais (globėjais) skatinimui. Suorganizuoti 4 pedagoginio švietimo 
renginiai, kūrybinės dirbtuvės tėveliams.  

Tėvai teigiamai vertina mokyklą: „Mokykloje organizuojama socialinė ir 
visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga“ – 3,6; „Mokykla skatina mokinius būti 
aktyviai mokyklos gyvenimo kūrėjais“-3,6; „Mokykloje mokytojai mokinius moko 
bendradarbiauti, padėti vienas kitam-3,4“; „Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą 
(gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant – 3,4“; „Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų 
mokinių nesijuokė, nesišaipė -3,4“ (iš 4 balų).  

Bendradarbiavimas su tėvais yra stiprusis mokyklos veiklos aspektas.  
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II SKYRIUS 
MOKYKLOS VIZIJA: Saugi, kūrybiška, bendruomeniška mokykla 

Vizija Mokiniui Tėvui Mokytojui Mokyklos darbuotojui Mokyklai 

Saugi  

Geba taikyti įgytas žinias, ugdosi 
individualius gebėjimus. Vyrauja 
pagalba ir pasitikėjimas. Kiekvienas 
vaikas jaučiasi mylimas ir gerbiamas.  
Tinkama aplinka mokytis, bendrauti 
ir ilsėtis. 

Žino, kad jų vaikai mokykloje 
mylimi ir gerbiami, jaučiasi 
saugūs, vertinami kaip 
asmenybės, turinčios savo 
nuomonę ir požiūrį į gyvenimą. 

Palanki mokymui(si), jauki, sveika, 
saugi, estetiška, tinkamai įrengta 
darbo vieta. Vyrauja pagalba ir 
pasitikėjimas.  

Saugus, sveikas, laimingas, 
kultūringas kiekvienas mokyklos 
bendruomenės narys. Vyrauja 
pagalba ir pasitikėjimas. 

Palankus psichologinis klimatas, 
kai kiekvienas mokyklos 
bendruomenės narys jaučiasi esąs 
reikalingas ir vertingas.  
Geras mikroklimatas, jauki, saugi, 
estetiškai įrengta aplinka. 

Kūrybiška 

Gebanti mokytis, kūrybiška, 
iniciatyvi, pasitikinti savimi, smalsi, 
ir atvira naujoms idėjoms  asmenybė. 
Atrandanti mokymosi džiaugsmą ir 
asmeninę pažangą.  
Kiekvienas bendruomenės narys nori 
mokytis, pasitiki savo jėgomis, yra 
atsakingas už savo mokymąsi. 

Vaikas geba mokytis pagal savo 
patirtį bei individualius 
gebėjimus, patiria mokymosi 
džiaugsmą ir pasiekia  
asmeninės pažangos, tėvai 
nuolat, tiksliai informuojami 
apie vaikų sėkmę. 

Profesionalūs, kūrybiški, mylintys 
vaikus, norintys mokytis ir mokyti 
mokytojai. Ugdymo procesas – 
patirtinis, interaktyvus, 
provokuojantis, motyvuojantis ir 
skatinantis smalsumą, žingeidumą, 
lavinantis lyderystės, kūrybiškumo, 
kritinio, loginio mąstymo, 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. Dėmesys mokymosi 
poreikiams ir stiliams.    

Kiekvienas mokyklos narys yra 
stiprus savo srities profesionalas, 
atliekantis savo vaidmenį bei 
prisidedantis prie mokyklos 
augimo. 

Įkvepianti aplinka, prasminga 
veikla. Vadovai lyderiai. 
Besimokanti ir besidalinanti 
žiniomis, patirtimi. Ugdomos 
stiprios, kuriančios asmenybės.  
Pasiekta pažanga. 
Besimokanti organizacija. 
Integruota veikla mokinio sėkmei. 

Bendruome
niška  

Pagarbus bendravimas, 
bendradarbiavimas, veiklumas, 
drąsiai prisiimantis atsakomybę, 
atsakingas už savo mokymąsi ir 
padeda kitam mokytis, moka 
bendrauti ir bendradarbiauti.  
Geba dirbti bendraudamas ir 
bendradarbiaudamas įvairiomis 
aplinkybėmis. 
Geba teikti pagalbą draugui.  
Aktyvi visuomeniška veikla 

Mokinių ir tėvų dalyvavimas, 
mokyklos atvirumas. 
Mokytojų ir tėvų bendravimas 
padedant vaikams mokytis. 

Moka bendrauti ir bendradarbiauti, 
dalijasi patirtimi ir žiniomis.  
Bendri ir vieningi susitarimai.  
Tai vieta, kurioje žmonės nuolatos 
atranda tai, jog jie patys kuria 
tikrovę. Ir kad jie gali ją keisti 

Visi bendruomenės nariai ir jų 
vaidmenys yra svarbūs. 
Mokyklos bendruomenės nariai 
kartu nustato prioritetus, numato 
veiklą, ją įgyvendina ir vertina. 

Atvira diskusijoms, abipusė 
pagarba žmogui. Partnerystė su 
kitomis institucijomis. Palaikanti 
mokyklos bendruomenė. 
Skatinamas iniciatyvumas, 
bendradarbiavimas, savitarpio 
pagalba.  
Bendravimo, grįžtamojo ryšio ir 
konfliktų sprendimo kultūra  
 

 
III SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 
 

Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą Nemunėlio Radviliškio seniūnijos bei 
aplinkinių vietovių mokiniams 
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IV SKYRIUS 
VERTYBĖS 

 
5 P: Pagarba, Pagalba, Pozityvus požiūris, Pavyzdys, Palaikymas. 

 
V SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

1. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos. 
2. Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(-si) aplinkos kūrimas. 
3. Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo kultūros kūrimas, mokytojų profesinių kompetencijų ir lyderystės skatinimas. 
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VI SKYRIUS 
 2018 METŲ VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS GALIMYBĖS 
Mokinių įsitraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą.  
Ugdymo planai ir tvarkaraščiai.  
Santykiai ir mokinių savijauta.  
Narystė ir bendrakūra  
Vertinimo įvairovė.  
Įgalinanti mokytis fizinė aplinka.  
Mokyklos veiklos kryptingumas.  
Bendruomenės įsipareigojimas susitarimams.  
Bendradarbiavimas su tėvais.  
Mokyklos tinklaveika.   

Keičiama mokyklos paskirtis  – auga mokinių, klasių komplektų skaičius – auga 
klasės krepšelio lėšos – galimybė skirti valandų veikloms, kurių atsisakoma dėl 
„minusinės“ mokyklos statuso, galimybė sumažinti neapmokamų darbų skaičių. 
Skelbiami projektų konkursai pilietiškumo ugdymui, vasaros socializacijai, 
prevenciniam darbui sudaro galimybes pritraukti papildomų lėšų mokyklos 
strateginių tikslų įgyvendinimui 
Skelbiami IKT panaudojimo projektų konkursai sudaro sąlygas mokytojų 
kvalifikacijai tobulinti ir spręsti IKT bazės plėtros problemas 
Socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo procesą. . 
Partnerystės bei bendravimo kultūros tarp šeimos ir mokyklos skatinimas.  
Mokykla gali nuomoti patalpas bei suteikti patalpas pedagogų ir kt. darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo renginiams, stovykloms.  

SILPNYBĖS GRĖSMĖS 
Ugdymosi tikslų pagrįstumas ir sąryšingumas pamokoje.  
Mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokoje.  
Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas organizuojant mokymą(si) 
pamokoje.   
Mokymosi socialumas. 
Tikslingas informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas pamokoje.  
 

Tolimas atstumas nuo savivaldybės  centro - prastas susisiekimas. 
Blogėjant demografinei padėčiai, mažėja mokinių skaičius. 
Pastebima dalies tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą stoka. 
Silpnėja mokinių mokymosi motyvacija dėl stiprėjančių išorės faktorių (šeimos, 
patiriančios riziką...) 
Valstybės vykdoma ugdymo turinio finansavimo politika mokinių mokymosi 
poreikių tenkinimo bei mokymosi aplinkos modernizavimo srityse, ryškėja dideli 
skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas; 
Daugėja šeimų, išvykstančių gyventi į užsienį, paliekančių vaikus giminaičiams, 
seneliams.  
Kompetencijų ir išorės pagalbos stoka rengiant ESF finansuojamus projektus.  
Sparčiai vykstantis IKT, jų diegimas pralenkia mokytojų kompetenciją ir 
mokyklos galimybes.  
Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka visuomenės lūkesčių, keliamų 
mokyklai ir mokytojui. 
Mokytojų lyderystės įgūdžių stoka. 
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VII SKYRIUS 
VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinimo priemonė, veikla 
(užduotis)    

Siektini rezultatai. 
Proceso/indėlio kriterijus, vienetai ir reikšmė 

Atsakingas 
(koordinatorius)  

Įgyvendini
mo laikas  

Finansavim
o šaltinis  

1 Tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinių pažangos 

1.1. Uždavinys. Tobulinti pamokos ir kasdienės veiklos planavimą ir organizavimą siekiant pagerinti mokinių mokymosi rezultatus.  

1.1.1. MOKYTOJŲ DISKUSIJOS 
„Pamokos ir kasdienės 
veiklos planavimo procedūrų 
tobulinimas“ 

Suorganizuotos 2-3 diskusijos dėl pamokos ir kasdienės veiklos 
planavimo, priimti bendri sutarimai, kas yra gera pamoka, priimtas 
sprendimas dėl „pamokos tinklelio“. Pristatytos rekomendacijos 
„Mokinio individualios pažangos stebėsenos pamokoje taikymas“, 
pateikta pavyzdžių, kaip matuojama pažanga pamokoje. 

MV Balandžio, 
birželio, 
rugpjūčio  

mėn. 

4-SMM 

1.1.2. PEDAGOGINIŲ 
DARBUOTOJŲ 
BENDRŲJŲ IR 
DALYKINIŲ 
KOMPETENCIJŲ 
TOBULINIMAS SIEKIANT 
PAMOKOS 
VEIKSMINGUMO  

Mokykloje bus įgyvendinta bent viena idėja, kilusi iš kvalifikacijos 
tobulinimo renginių.  
Ne mažiau kaip 59 % mokytojų dalyvaus mokymuose apie pamokos 
planavimą.  

Mokyklos 
administracija 

Visus metus  4-SMM 

Įdiegtas kolegialus grįžtamasis ryšys (KGR) kaip komandinio 
mokytojų darbo metodas. Per pusmetį kiekvienas mokytojas stebi bent 
1 kolegų pamoką. Vyksta stebėtų pamokų aptarimai. Stebėtos 
pamokos, jų stiprybės ir tobulintini aspektai kartą per pusmetį 
aptariami metodinėse grupėse.  
Ne mažiau kaip 20  % mokytojų dalyvavo bent 1 kolegų pamokoje 
(veikloje).  
Įsivertinimo būdai: stebėtų pamokų vertinimo protokolai.   

MD, PK, IS Visus metus 4-SMM 

1.1.3. Mokytojų pamokų ir 
neformaliojo ugdymo 
užsiėmimų stebėjimas, 
analizė (integracija, 
skaitmeninių priemonių 
panaudojimas, 

Siekiant pamokos kokybės, mokyklos administracija per metus  stebės 
bent po 2 kiekvieno mokytojo pamokas, teiks konsultacijas 
mokytojams, išskirdami mokymosi paradigmas.  
Pakils pamokos veiksmingumo rodikliai bent +0,1 balu.  
Ne mažiau kaip 20 % mokytojų vedamų pamokų atitinka mokymosi 
paradigmai keliamus reikalavimus.  

Mokyklos 
administracija 

Visus metus   4-SMM 
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personalizavimas, mokėjimo 
mokytis kompetencijos 
ugdymas, savivaldumas 
mokantis, asmeninės 
pažangos matavimas) 

Įsivertinimo būdai: stebėtų pamokų vertinimo protokolai.  

1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas ir padėti vaikui aktyviai mokytis orientuojant ugdymo procesą į BK ugdymą  
1.2.1. METODINĖS DIENOS 

„Integracija, skaitmeninių 
priemonių panaudojimas, 
personalizavimas, mokėjimo 
mokytis kompetencijos 
ugdymas, savivaldumas 
mokantis, asmeninės 
pažangos matavimas“ 

 Kartą per pusmetį mokytojai kiekvienoje metodinėje grupėje aptaria 
diferencijuoto mokymo, integracijos, skaitmeninių priemonių 
panaudojimo, personalizavimo, mokėjimo mokytis kompetencijos 
ugdymo, savivaldumo mokantis, asmeninės pažangos matavimo, 
formuojamojo vertinimo strategijas ir jų taikymą, pateikia ne mažiau 
kaip po 2 pavyzdžius kiekvienai strategijai. 
Bent 70 % tėvų teigia, jog jų vaikai turi galimybę pamokų metu 
pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. 
Ne mažiau 80 % mokinių teigia, jog pamokose gali pasirinkti už 
duotis pagal savo gebėjimus, mokytojai taiko bendradarbiavimą 
skatinančius metodus. 
Kiekvienas mokytojas praveda bent 2 integruotas su kitu dalyku 
pamokas. 

MD, PK, IS Balandžio ir 
Lapkričio 

mėn.  

4-SMM 

1.2.2. VAIKO INDIVIDUALIOS 
PAŽANGOS STEBĖSENOS 
TOBULINIMAS 

Patobulinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos 
ir pasiekimų vertinimo bei skatinimo (švietimo stebėsenos)  tvarka 
„Žingsniai“.  

IS Iki liepos 
mėn.  

4-SMM 

Kiekvienoje metodinėje grupėje priimti susitarimai dėl mokinių 
individualios pažangos matavimo pamokoje. Direktoriaus įsakymu 
sudaryta darbo grupė, pagal pateiktas rekomendacijas patobulintas 
mokinio individualios pažangos stebėsenos aprašas. 
Ne mažiau kaip 90 % mokytojų taiko formuojamojo vertinimo 
strategijas. 
Įsivertinimo būdai: stebėtų pamokų vertinimo protokolai. 

MD, PK  Iki liepos 
mėn.  

4-SMM 

Visi I, III, V, VII, IX klasių mokiniai atlieka visų mokomųjų dalykų Mokytojas + Mokymosi 4-SMM 
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mokytojų parengtus diagnostinius testus, rezultatus aptaria su 
mokytojais.  
Ne rečiau kaip kartą į pusmetį mokytojai aptaria rezultatus metodinėse 
grupėse, numato priemones pasiekimams gerinti. Numatytos 
priemonės taikomos ugdymo proceso metu. 
Ne mažiau 85 % mokinių teigia, jog su dalykų mokytojais aptaria 
mokymosi sėkmes. 

mokinys  
 

ciklo 
pradžioje 

Klasėse ne mažiau kaip tris kartus per metus vyksta klasės valandėlės, 
kuriose aptariami mokinių individualios pažangos pasiekimai. 
Sudarytos sąlygos mokiniams kaupti savo mokymosi kompetencijų 
aplankus.  
Apie 60% 5-10 klasių mokinių supranta šių aplankų kaupimo svarbą 
ir tai daro sąmoningai. 
Ne mažiau 85 % mokinių teigia, jog su klasių vadovais aptaria 
mokymosi sėkmes.  

Klasės vadovas+ 
mokinys. 

 

Kas mėnesį  4-SMM 

 Trišalių pokalbių: klasės vadovas –mokinys -tėvas (globėjas) 
organizavimas.  
Beveik visi 1–10 klasių mokiniai ir mokinių tėvai (globėjai), 
pasibaigus pusmečiui, kartu su klasės vadovu bei kai kuriais dalyko 
mokytojais aptaria individualią pažangą, reflektuoja mokymąsi, 
numato, kaip galėtų geriau siekti išmokimo.  
Bent 59 % tėvų (globėjų) dalyvauja individualiuose pokalbiuose su 
klasės (grupės) vadovu dėl Vaiko IP. 
Ne mažiau kaip  85 % tėvų nurodo, jog yra įtraukiami į vaiko 
mokymosi sėkmių aptarimus. 

Klasių (grupių) 
vadovas + mokinys 
+ tėvas (globėjas) 

Kartą į 
pusmetį    

4-SMM 

Mokyklos administracija analizuoja, apibendrina, susumuoja I, II 
pusmečio, metinius rezultatus, numato mokymosi pagalbos 
priemones.  
Mokyklos metinis pažangumas ne mažesnis kaip 100 %.  
Metinis pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 7,00 balo. 

Mokyklos 
administracija 

Vasario, 
birželio 

mėn.  

4-SMM 
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Kartą į pusmetį metodinėse grupėse organizuojami pokalbiai su 
pradinių klasių,  lietuvių k., užsienio kalbų, gamtos ir socialinių 
mokslų, matematikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojais, siekiant 
mokinių mokymosi kokybės.  
Rezultatai, išvados, rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos 
posėdžiuose.  
Bus išskirtos bent 3 mokinių NMPP, PUPP sėkmės ir 2 tobulintinos 
sritys.  

Lietuvių k., 
matematikos, 

gamtos, socialinių 
mokslų, užsienio 
kalbų, pradinių 

klasių mokytojai.   

Birželio, 
rugpjūčio 

mėn. 

4-SMM 

1.2.3 Mokymosi pagalbos teikimas ir 
mokinių pasiekimų stebėsena 

Kas du mėnesius metodinė taryba ir socialinis pedagogas kartu su 
klasių vadovais aptaria kiekvieno mokinio mokymosi situaciją, 
identifikuoja  mokinių poreikius, susitaria dėl mokymosi pagalbos 
teikimo, teikia informaciją mokyklos administracijai.  
Suteikta pagalba visais Ugdymo plane numatytais atvejais:  
kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;  
kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;  
kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko 
įvertinimus;  
kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus;  
kitais mokytojo pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejai. 
 Ne mažiau kaip 59 % mokinių lanko KUC ir turi sąlygas paruošti 
namų darbus „Namų darbų klube“.  

MV,  
Socialinis 
pedagogas, 
Mokytojai,  

VGK 

Spalio, 
gruodžio, 
vasario, 

balandžio, 
birželio 

mėn.  

4-SMM 

1.2.4. Mokinių skatinimo ir 
motyvavimo sistemos 
tobulinimas.  

Patobulinta mokinių skatinimo ir motyvavimo sistema pagal 
nustatytus kriterijus: pamokų lankomumas, vėlavimas į pamokas, 
mokymosi pasiekimai (pažanga), drausmė, savišvieta, pagyrimai, 
dalyvavimas renginiuose ir pan. Renkamas „Šauniausias dešimtokas“, 
„Pažangiausia klasė“.  
Ne mažiau kaip 60 % mokinių yra skatinami už pažangą.  

MD, KV, PK, MS  Iki birželio 
mėn.  

4-SMM 

2 Tikslas. Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas  
2.1. Uždavinys. Kurti saugią, sveiką, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.  

2.1.1. Saugios aplinkos kūrimas.  Atnaujinta bent 1 klasė, ikimokyklinio skyriaus tvora, bent 1 vaikų Direktoriaus Visus metus 5-SB 
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žaidimų aikštelių įranga, bent 1 ikimokyklinio skyriaus virtuvėlė.  pavaduotojas ūkio 
reikalams  

2.1.2. Mokymo priemonių įsigijimas.  Įsigytas spausdintuvas, daugialypės terpės projektorius, 3 nešiojami 
kompiuteriai. 
Įsigyta trūkstamų vadovėlių ir grožinės literatūros.  

Bibliotekos vedėjas, 
Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 
reikalams 

Visus metus 4-SMM, 5-
SB 

2.1.3. Socialinių-emocinių kompetencijų 
ugdymas  

Mokykla įgyvendina ne mažiau kaip 1 prevencinę programą ar 
projektą.   
Bent kartą į pusmetį programų vadovai pateikia 1- 3 kiekvienos 
programos įgyvendinimo sėkmes.  
Ne mažiau kaip 85 % mokinių dalyvauja prevenciniuose projektuose 
ir programose.  
Ne mažiau kaip 85 % mokinių pripažįsta, kad per du paskutinius 
mėnesius nesijuokė, nesišaipė, ir 85 % teigia, kad iš jo mokykloje 
niekas nesijuokė, nesišaipė. 
Ne mažiau kaip 85% tėvų teigia, jog jų vaikas per du paskutinius 
mėnesius nesijuokė, nesišaipė, ir 85 % teigia, kad iš jo vaiko 
mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė. 

Socialinis 
pedagogas, projektų 
(programų) vadovai  

Visus metus 4-SMM 

Mokinių mokymosi pagalba mokiniams (socialinės valandos).  
Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvauja socialinėse-pilietinėse  
veiklose ir susirenka nustatytą min. privalomų valandų skaičių.  

Klasių vadovai, 
socialinis 
pedagogas   

Visus metus  4-SMM 

2.1.4. Tyrimas „Klasės termometras“ Klasių (grupių) vadovai kartą į mėnesį klasių valandėlių (ugdomosios 
veiklos) metu tiria mokinių (vaikų) tarpusavio santykius ir savijautą 
klasėje, mokykloje, aptaria ją su mokiniais, tėvais (globėjais).  
Ne mažiau kaip 85 % tėvų (globėjų) teigia, jog vaikai eina į mokyklą 
noriai.  
Ne mažiau kaip 85 % mokinių teigiamai vertina mokyklos 
mikroklimatą, į mokyklą eina noriai. 

Klasių (grupių) 
vadovai 

1 kartą į 
mėnesį 

4-SMM 

2.1.5. Atliktas tyrimas apie 
„Ikimokyklinio skyriaus vaikų, 

Atliktas tyrimas apie tenkinamus individualius vaiko (šeimos) 
poreikius. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, koreguojamos veiklos. 

I, V  kl. vadovai, 
ikimokyklinio 

Spalio mėn.  4-SMM 
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pirmokų, penktokų, naujai 
atvykusių mokinių (vaikų) 
adaptaciją“  

Sėkmingai adaptavosi ne mažiau kaip 90 % ikimokyklinio skyriaus 
vaikų, pirmokų, penktokų, naujai atvykusių mokinių (vaikų).  

skyriaus mokytojai  

2.1.6. Vaiko gerovės komisijos veiklos 
organizavimas 

Kartą į du mėnesius (esant poreikiui ir dažniau) vyksta Vaiko gerovės 
komisijos susirinkimai.  
95 % mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekia 
patenkinamą lygmenį ir aukštesnį.  
100 % stebėtose pamokose fiksuotas programos pritaikymas 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
Ne mažiau kaip 80 % mokinių, I pusmetyje turėjusių neigiamus 
įvertinimus, pasiekia bent patenkinamą lygmenį atskirų dalykų. 

VGK,  
Socialinis 
pedagogas  

Visus metus 4-SMM 

2.1.7. Logopedo, mokytojų ir tėvų 
bendradarbiavimas  

Ne mažiau kaip 60 % 1-4 klasių mokinių tėvų teigia, jog gavo 
logopedo pagalbą.  

Logopedas  Visus metus  4-SMM 

2.1.8. Sveikatos priežiūros specialisto, 
mokytojų ir mokinių 
bendradarbiavimas  

Atnaujinta sveikatą stiprinančių mokyklų programa „Sveikos ir 
gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa 2019-2023 m.“ 
Per metus vykdomos ne mažiau kaip 3 sveikatinimo veiklos.  
Ne mažiau kaip 90 % mokinių dalyvauja sveikatos stiprinimo veiklose.  

Sveikatos priežiūros 
specialistas  

Visus metus  4-SMM 

2.1.9. Bibliotekininko ir mokytojų, 
mokinių bendradarbiavimas  

Per metus mokyklos bibliotekoje vyksta ne mažiau kaip 3 skaitymo 
skatinimo akcijos.   
Visų dalykų pamokose bus taikomos 1-3 skaitymo strategijos. 
Vieningos lietuvių kalbos raštingumo gerinimo ir skaitymo gebėjimų 
stiprinimo sistemos sukūrimas pradinėje ir pagrindinėje ugdymo 
pakopoje.  
Ne mažiau kaip 30 % mokinių įtraukiami į skaitymo skatinimo akcijas. 

Bibliotekos vedėjas, 
metodikos grupės  

Visus metus 4-SMM 

2.1.10. Ugdymo karjerai specialisto, 
mokinių, tėvų (globėjų), 
mokytojų bendradarbiavimas  

Per metus vyksta ne mažiau kaip 3  renginiai, skirti karjeros ugdymui.  
Ne mažiau kaip 60 % tėvų (globėjų) teigia, jog mokiniai mokykloje 
sužino apie tolimesnes karjeros galimybes.  
Ne mažiau kaip 60 % 5-10 kl. mokinių teigia, jog mokykloje sužino 
apie tolimesnes ugdymo galimybes.  

Ugdymo karjerai 
konsultantas, klasių 

vadovai  

Visus metus 4-SMM 

2.1.11. Vaikų maitinimo, higienos Vykdoma maitinimo, patalpų švaros  ir tvarkos bei nepedagoginio Saugos ir sveikatos Visus metus 5-SB 
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normų vykdymo, patalpų švaros  
ir tvarkos bei nepedagoginio 
personalo darbo priežiūros 
vykdymas 

personalo darbo priežiūros ir higienos normų stebėsena.  
Nenustatyta pažeidimų.  

specialistas,  
direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 
reikalams 

2.1.12. Korupcijos prevencijos 
programos vykdymas 

Vykdoma korupcijos prevencijos programos stebėsena. Suorganizuoti 
mokyklos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos tema.  
Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 50 % mokyklos bendruomenės 
narių. 

Raštinės vedėjas Visus metus  5-SB 

2.1.13. Bendruomenės narių ir mokyklos 
turto saugumo užtikrinimas  

Civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos mokymai mokyklos 
bendruomenei.  Patobulintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 
2018-2020 metams. Suorganizuotos stalo pratybos.  
Pratybose dalyvaus ne mažiau kaip 50 % mokyklos bendruomenės 
narių. 

Saugos ir sveikatos 
specialistas 

Birželio 
mėn.  

5-SB 

3 Tikslas. Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos švietimo kultūros kūrimas. 
3.1. Uždavinys. Tobulinti pedagogų gebėjimus interpretuoti duomenis 

3.1.1. DARBUOTOJŲ METINIS 
VEIKLOS VERTINIMAS 
(asmenis profesinis 
tobulėjimas - APT)    

Ne mažiau kaip 90 % mokyklos darbuotojų dalyvauja metiniame 
pokalbyje su mokyklos vadovu. Įsivertina bent 2 savo veiklos 
stipriąsias ir bent 1 tobulintiną sritį  (įsivertinimo anketos).  

Mokyklos 
administracija 

Sausio mėn. 
 

 

5-SB 

Mokytojo / švietimo pagalbos mokiniui specialisto 2018-2019 m. m. 
veiklos į(si)vertinimas. Priimtas susitarimas dėl įsivertinimo formos. 
Kiekvieno pedagoginio darbuotojo veiklos įsivertinimas susietas su 
mokinių pažangos rezultatais ir įvykdytų priemonių sėkmės kriterijais, 
orientuotas į pasiektą rezultatą, įvykusį pokytį ir pažangą. 
 Ne mažiau kaip 90 % mokytojų dalyvaus ugdomojo konsultavimo 
pokalbiuose, pildys asmeninio profesinio tobulėjimo anketas, dalyvaus 
metiniame pokalbyje su vadovu.  

Mokyklos 
administracija 

Birželio 
mėn.  

4-SMM 

3.1.2. Mokomojo dalyko pamokų 
kokybės įsivertinimas 

Ne mažiau kaip 90 % mokytojų, dalyvauja mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinime ir  geba mokyklos veiklą vertinti naudodami „IQESonline 
Lietuva“ platformą bei atsižvelgus į rezultatus planuoti savo profesinį 
tobulėjimą.  

MVK Įsivertinimo 
grupė 

Visus metus 4-SMM 
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Bent 35 % sistemingai atlieka savo mokomojo dalyko mokinių 
pamokų kokybės įsivertinimą naudodamiesi „IQESonline Lietuva“  
instrumentais, išskirdami tobulintinas sritis, pasirinkdami tinkamas 
mokymo strategijas.  

3.2. Uždavinys. Puoselėti demokratinės vadybos ir pasidalytosios lyderystės principus, telkti žmones kokybę laiduojantiems darbams, juos 
palaikyti ir motyvuoti 

3.2.1. Mokykla įsipareigojusi vietos 
bendruomenei ir steigėjui  

Mokykla per metus pateikia ne mažiau kaip 3 straipsnius arba rajono, 
arba šalies spaudoje, nuolat teikia informaciją mokyklos  internetinėje 
svetainėje www.nrmokykla.lt, socialiniuose tinkluose.  

MV Visus metus 4-SMM 

3.2.2. Mokyklos savivaldos 
institucijų plėtojimas ir 
įtraukimas į mokyklos 
valdymą 

Parengtas mokinių savivaldos veiklos planas. Naujų pasiūlymų, 
virtusių sprendimais, skaičius per metus.  
Siektina reikšmė – ne mažiau kaip 3. 
Ne mažiau kaip 85 % mokinių pripažįsta, kad mokykloje atsižvelgiama 
į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai. 

MS ir mokinių 
savivaldos 

koordinatorius 

Visus metus 4-SMM 

 Parengtas mokyklos tarybos veiklos planas. Naujų pasiūlymų, virtusių 
sprendimais, skaičius per metus.  
Siektina reikšmė – ne mažiau kaip 1. 

MT Visus metus 4-SMM 

3.2.3. Mokyklos tinklaveika Formuojama dalijimosi sėkmės istorijomis kultūra (ne mažiau kaip 1  
bendras  projektas) su buvusiais mokiniais, darbuotojais, socialiniais 
partneriais, studentais ir pan.  
Parengtas projektas „Šimtmečio dovanos mokyklai“, skirtas mokyklos 
435 metų įkūrimo jubiliejui. Mokiniai, padedami mokytojų, rinks 
informaciją apie žmones, dirbusius Nemunėlio Radviliškyje. 
Mokyklos jubiliejaus minėjimas (birželio mėn.) 
Ne mažiau kaip 3 veiklos, kuriose dalyvauja visa mokyklos 
bendruomenė ir socialiniai partneriai.  
Ne mažiau kaip 85 % mokinių pritaria, jog mokykloje organizuojama 
socialinė ir visuomeninė veikla yra įdomi ir prasminga. 

MD, PK, IS, MK, 
MS, MT 

Visus metus 4-SMM, 
5-SB 

3.2.4. Bendradarbiavimas su 
tėvais/globėjais 

Tėvų (globėjų) pedagoginis švietimas / konsultavimas, pozityvios 
tėvystės grupės mokymai, kūrybinės dirbtuvės. Suorganizuoti 1-3 

Klasių (grupių) 
vadovai 

Visus metus 4-SMM 
5-SB 

http://www.nrmokykla.lt/
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susitikimai su tėvais (globėjais, rūpintojais): pateikta informacija apie 
mokinių pažangą padės geriau pažinti savo vaikus, gerės tarpusavio 
bendravimo įgūdžiai, įgytos žinios leis tėvams padėti savo vaikams 
siekti geresnio mokymosi rezultato.  
Įgyvendintos ne mažiau kaip 2 tėvų klubo pateiktos iniciatyvos, 
susijusios su ugdymo proceso tobulinimu.  
Susitikimuose, kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus ne mažiau kaip 50 % 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).  
Ne mažiau kaip 85 % tėvų, globėjų teigia, jog mokykloje 
organizuojama socialinė, visuomeninė veikla yra įdomi ir prasminga.  

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos posėdžio 2018 -12-21 
Protokoliniu nutarimu MT-4 
 
 
PRITARTA 
Mokytojų tarybos posėdžio 2018-12-21 
Protokoliniu nutarimu PT-7 
 
 

__________________________________ 
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