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Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2017 m. veiklos planas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio kriterijai ir
jų reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai Eur.

Prioritetas: pagerinti mokymosi rezultatyvumą 

1.Seminarai ir 
susirinkimai  
mokytojų 
kvalifikacijos ir 
kompetencijų 
tobulinimui

2.Mokytojų
praktinės  patirties
sklaida 

1.1.Sudaryti  sąlygas  visiems  mokytojams
dalyvauti  ES  lėšomis  vykdomo  projekto
“Iniciatyvos  savivaldybėms”seminaruose  ir
praktiniuose mokymuose.
1.2.  Atlikti  kiekvieno  mokinio  pažangos  ir
lūkesčių įsivertinimo refleksiją. 

1.3.  Vidaus  vertinimo  rekomendacijų   ir
informacijos  panaudojimo  proceso  kokybei
gerinti.
1.4.Seminaras  visai  bendruomenei  “Kaip
suburti bendruomenę siekti bendro tikslo?”
1.5.Dalyvauti  “eTwinning“   seminaruose
užsienyje. 
2.1.Atlikti  visų  mokyklos  mokytojų
konsultacinį ir vertinamajį pamokų auditą.
2.2.  Atlikti  išmokimo  metodų  ir  kūrybinių

1.1.1.  Dalyvavusių  mokyklos
mokytojų procentas -70.

1.2.1.  Dalyvavusių  mokyklos
mokytojų, mokinių  proc. – 70.

1.3.1.  Dalyvavusių  mokyklos
mokytojų procentas – 80.

1.4.1.Įvykęs  seminaras.  Dalyvių
skaičius -20.
1.5.1.Bent  2  mokytojos  teiks
paraiškas.
2.1.1.Parengtas lankstus pamokų
stebėjimo tvarkaraštis, 
2.1.2. Stebėtų ir vertintų pamokų

V. Vanagienė 

J.Jurėnienė
A. Tunaitienė 

V. Vanagienė
R. Kežienė
J.Jurėnienė
V. Vanagienė

L. Baltušienė
I. Puipaitė
V. Vanagienė
R. Kežienė
I. Pučėtienė 

Sausis 
-Gruodis 

Kiekvieno 
mėnesio 1 
savaitę 
Sausis –
gruodis

vasaris

gegužė

Vasaris, 
kovas
lapkritis

ES projekto 
„Iniciatyvos 
savivaldybėms” 
lėšos.
MK lėšos

ES projekto 
„Iniciatyvos 
savivaldybėms” 
lėšos.
eTwinning“  
projekto lėšos



3.Ugdymosi
efektyvumo
užtikrinimas

metodų  panaudojimo  pamokose  efektyvumo
analizę.

3.1. Pagerinti mokymosi rezultatyvumą.

3.2.  Pagerinti  mokinių  motyvaciją  mokytis
užsienio kalbos 

3.3.  Užtikrinti  mokymosi  veiklos,  turinio,
tempo diferencijavimą kiekvienoje pamokoje.

3.4.  Visų  pamokų  metu  mokyti  mokinius
struktūrizuoti informaciją ir ją komponuoti.

skaičius – 60.
2.2.1.  Metodikos  taryboje
parengta  analizė.  Išskirti
požymiai, patvirtantys išmokimo
metodų  ir  kūrybinių  metodų
pamokose  naudojimą ir  įtaką
mokinių  motyvacijai  gerinti
skaičius – 60.

3.1.1.Mokymosi  pažangumo
pagal  atskirus  mokymosi
dalykus  procentas.  Pažangumo
rodikliai.
3.1.2.Praleistų pamokų skaičius/
procentas.Lankomumo rodikliai.
3.1.3.Nusižengimų, surinktų  
drausmės kortelių skaičius – ne 
daugiau 20. Nusižengimų  
rodikliai.
3.1.4. Mokinių, dirbusių 
poromis, ir įvertintų už pamokos
medžiagos išmokimą, proc.– 70. 
3.2. 1. Užsieniečiai studentai 
anglų kalba veda užsiėmmus 
Mokinių motyvacija mokytis 
užsienio kalbos – 20 proc.
3.3.1.Parengti  struktūrizuoti
pamokų planai, kita medžiaga.
3.3.2.Reikalavimus  atitinkančių
mokytojo  pravestų  pamokų
skaičius/proc.  –  70  .  Pamokos
vertinimo protokolai.

V. Vanagienė
J.Jurėnienė
I. Pučėtienė 

J.Jurėnienė
visų dalykų 
mokytojai 
klasių auklėtojos
J.Jurėnienė
visų dalykų 
mokytojai 
klasių auklėtojos

Dalykų 
mokytojai

V. Vanagienė
L. Baltušienė

Dalykų 
mokytojai

Dalykų 
mokytojai
Vertintojai 

Vasaris, 
kovas
lapkritis

Kiekvieno 
mėnesio 1 
savaitę 

Kiekvieno 
mėnesio 1 
savaitę, kas 
pusmetį
Metiniai 

Kiekvieną 
pamoką

3 kartai per 
metus

Kiekvienai 
pamokai

Sausis- 
gruodis

Savanorystė



4.Mokinių
atsakomybės  už
savo  mokymosi
veiklą,  procesą  ir
rezultatus
skatinimas

5.  Gabių  mokinių
mokinių
ugdymo(si)
galimybių plėtra

6. Dalyvauti rajono
šalies ir 
tarptautiniuose 
konkursuose, 
rajono olimpiadose

3.5. „Pagalbos klasės veikla”.

3.6.Skatinti  mokytojų asmeninę atsakomybę už
kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangą.

4.1.Ugdyti  mokinių  atsakomybę  už  savo
mokymosi veiklą, procesą ir rezultatus.

5.1. Skatinti mokinių kūrybiškumą, panaudojant
pamokose kuo įvairesnių kūrybinių užduočių.

5.2. Padėti pasirengti ir sudaryti sąlygas visiems
norintiems  dalyvauti,  olimpiadose,
konkursuose, konferencijose. 
6.1. Dalyvauti mokyklos, rajono ir respublikos
dailyraščio konkurse.
6.2. Konkurse “Kengūra 2016”.
6.3.Respublikiniame  konkurse  „Švari  galva  –
švari kalba”.
6.4. Etnokultūros ir pilietiškumo projektuose.

3.4.1.Išmoktos  informacijos
vienetų skaičius/  procentas - 80
Pamokos vertinimo protokolai.
3.5.1.Lankančių  mokinių
skaičius/  procentas.  Ugdymosi
rezultatų pagerėjimas proc. -10. 

3.6.1.Sukurti  ir  reguliariai
pildomi  asmeniniai  mokytojų
veiklos  planai.  Pažangą
padariusių  mokinių
skaičius/proc.– 70.
3.6.2.Individualios  pažangos
fiksavimas  švieslentėse,
esančiose   klasėse  ir  mokytojų
kambaryje.
4..1.1.Reguliariai  pildančių
asmeninius  veiklos  planus
mokinių skaičius/  proc. – 70.

5.1.1.Pamokų  vertinimo
protokolai,  kūrybinių  užduočių
pamokose skaičius/proc. – 60.
5.2.1.Dalyvaus  bent penki 5-10
klasių mokiniai. 
6.1.1.Dalyvaus   bent  du  5-10
klasių mokiniai.
6.2.1.Dalyvaus   bent  30  proc.
mokyklos mokinių. 
6.3.1.Dalyvaus  bent  10  5-10
klasių mokinių.
6.4.1.Bent dviejuose projektuose 

R. Kežienė,
V. Vanagienė,
J. Jurėnienė 
Dalykų 
mokytojai
I.Pučėtienė

Dalykų 
mokytojai, 
klasės 
auklėtojos
J. Jurėnienė 
Dalykų 
mokytojai, 
klasės 
auklėtojos
klasės 
auklėtojos
J. Jurėnienė 
V. Vanagienė,
J. Jurėnienė 

Dalykų 
mokytojai
J. Jurėnienė 
R. Kežienė
S. Siaurienė

R. Kežienė

R. Kežienė

Sausis- 
gruodis

Sausis- 
gruodis

Sausis- 
gruodis

Sausis- 
gruodis

Sausis- 
gruodis

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Pavežėjimo lėšos

Pavežėjimo lėšos



7. Skatinti žinių 
kūrimą, sklaidą ir 
panaudojimą

6.5. IT konkursas „Bebras. “
6.6.  Respublikiniame  Vertimų  ir  iliustracijų
projekte  „Tavo žvilgsnis.“
6.7.  Rajoniniame  meninio  skaitymo  ir
dainuojamosios poezijos konkurse.
6.8. Rajoninėse šviesoforo varžybose.

6.9.Rajoninėse sporto varžybose. 

6.10.  Respublikiniame  konkurse  „Olympis
2017“

7.1.  Mokyti  atrinkti  informaciją,  sisteminti  ir
analizuoti medžiagą, paruošti straipsnius.

7.2.Dalyvauti  rajono  savivaldybės
administracijos  organizuojamame  konkurse 
„Gera mokykla 2016″.

dalyvaus dauguma mokinių.
6.5.1.Dalyvaus bent 3 mokyklos
mokiniai.
6.6.1.Dalyvaus bent 3 mokyklos
mokiniai.
6.7.1.Dalyvaus bent 1 mokyklos 
mokinys.
6.8.1.Dalyvaus bent 4 mokyklos
mokiniai.
6.9.1.Dalyvaus  bent  15
mokyklos  mokinių  bent  3
varžybose.
6.10.  Dalyvaus  bent  10  5-10
klasių mokinių

7.1.1. Bent 10 procentų 6-10 
klasių mokinių apie savo ir 
draugų pasiekimus kurs sėkmės 
istorijas, aprašys  spaudoje ir 
elektroninėje erdvėje.

7.2.1. Parengta paraiška 
konkursui. 

J. Jurėnienė 
J. Mažylienė

L.Baltušienė 
J. Jurėnienė
R. Kežienė

V.Šveikauskienė

Z. Paulauskas
Dalykų 
mokytojai
J. Jurėnienė
R. Kežienė

A.Tunaitienė, 
R. Kežienė
V. Vanagienė

J. Jurėnienė
V. Vanagienė
V. Bieleckaitė
A.Petrauskienė

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Pagal grafiką

Sausis
Gruodis

Balandis 

Pavežėjimo lėšos

Pavežėjimo lėšos

Pavežėjimo lėšos

Pavežėjimo lėšos



Programos pavadinimas 2. CHARAKTERIS

1.Tęsti 2016 metais 
keltų tikslų ir 
uždavinių, skirtų   
sėkmingos 
bendruomenės 
kūrimo 
įgyvendinimui

2.Mokinių ir 
mokytojų  veiklos 
iniciatyvų 
skatinimas

3. Valstybinių 
švenčių, atmintinų 
dienų minėjimas

1.1.Inicijuoti  ir  skatinti  kiekvieno  gebėjimą
išsikeliant motyvuojantį sėkmei tikslą.

1.2.  Išsiaiškinti  tikslą,  kuris  mane  įkvepia,  ir
užrašyti jį savo veiklos plane.
1.3. Pasakoti (ir rašyti) savo sėkmės istorijas.

1.4.  Kiekvienam  bendruomenės  nariui
atsakingai  dalyvauti  projekto  “Iniciatyvos
savivaldybėms”  veiklose  ir  prisidėti  prie
kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos.
1.5. Bendradarbiauti su Šepetos bendruomene,
Kupiškio  etnografijos  muziejumi,  Panevėžio
“Ąžuolo”  gimnazija,  įgyvendinant  programą
„Charakteris.“
2.1.Skatinti mokinių ir mokytojų iniciatyvas 
apdovanojant padėkos raštais.
2.2. Skatinti siekti metų Mokinio ir Metų 
Mokytojo vardo.
2.3.Skatinti būti iniciatyviais, siekiant 
Pažangiausio mokinio apdovanojimo.

3.1.Organizuoti Laisvės gynėjų paminėjimo 
dieną.
3.2. Organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo  

1.1.1.Dalyvaus  visi  5-10  klasių
mokiniai, dauguma mokytojų.

1.2.1.Individualūs  veiklos
planai.
1.3.1.Sėkmės  istorijų  skaičius
bent 10.

1.4.1.Kiekvieno  mokinio
pažangos kiekybiniai  rodikliai.

Dalyvaus  dauguma  mokyklos
bendruomenės narių.

2.1.1.Iniciatyvų ir apdovanojimų
skaičius – ne mažiau 20.
2.2.1.Išrinkti  apdovanojimui  -
Metų  Mokinys  ir  Metų
Mokytojas, 
Išrinkti  apdovanojimui
Pažangiausi mokiniai.

3.1.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, dauguma mokytojų.
3.2.1.Dalyvaus  beveik  visi

V. Vanagienė
J.Jurėnienė
A.Tunaitienė.

A.Tunaitienė

V. Vanagienė
J.Jurėnienė
I. Pučėtienė
A.Tunaitienė
J. Jurėnienė 

V. Vanagienė
A.Tunaitienė.

V. Vanagienė
J.Jurėnienė
I. Pučėtienė
A.Tunaitienė

R. Sankauskienė

R. Sankauskienė

Rugsėjis, 
sausis 

Sausis 
-Gruodis 
Sausis 
-Gruodis 

Sausis 
-Gruodis 

Sausis 
-Gruodis 

1 kartą per 
mėnesį
Metų gale

Mokslo metų 
gale

Sausio 11

Vasario 16



4. Pilietiškumo 
akcijos

5. Renginiai, skirti 
programai 
„Charakteris“

6. Organizuojamas 
tėvų švietimas

dienos paminėjimą.
3.3. Organizuoti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo  dienos paminėjimą.
4.1.Organizuoti akciją, skirtą Europos kalbų 
dienai.
4.2.Organizuoti akciją „Baltasis badas.“

4.3.Organizuoti akciją „Gerumo diena.“

4.4. Organizuoti akciją, skirtą Žemės dienai 
paminėti.
4..5.Organizuoti akciją „Darom“.

4.6.Dalyvauti  rajoniniame  filmukų kūrimo
konkurse „Lietuva tautinėje juostoje“.
4.7.Organizuoti Nacionalionio diktanto 
rašymą.
4.8. .Organizuoti Konstitucijos egzaminą 10 kl.

5.1.Bendradarbiauti su „Ąžuolo” progimnazija,
įgyvendinančia charakterio ugdymo programą.

5.2.Gerosios patirties apie charakterio ugdymo
programą  pasidalijimas  mokyklos  tarybos
posėdyje.

6.1.Organizuoti tėvų susirinkimą „Naujų 
mokymo metodų įtaka mokinių motyvacijai“. 
Lektorius mokyklos ekspertas, psichologas T. 
Lagūnavičius.
6.2.Inicijuoti psichologo  individualius 
susitikimus tėvams.

mokiniai, dauguma mokytojų.
3.3.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, dauguma mokytojų.
4.1.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, kalbų mokytojai.
4.2.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, dauguma mokytojų.
4.3.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, dauguma mokytojų.
4.4.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, dauguma mokytojų.
4.5.1.Dalyvaus  beveik  visi
mokiniai, dauguma mokytojų.
4.6.1. Sukurtas filmukas.

4.7.Įvykęs renginys.

4.8.Įvykęs renginys.

5.1.1.Įvykęs bent vienas tikslinis
susitikimas vienoje iš mokyklų.

5.2.1.Įvykęs posėdis mokykloje. 

6.1.1.Dalyvaus bent 40 procentų 
mokinių tėvų.

6.2.1.Dalyvaus 10 procentų 
mokinių tėvų. 

R. Sankauskienė
R. Kežienė
J.Jurėnienė
J. Daukienė 

I. Pučėtienė

J. Daukienė 

I.Puipaitė 

J.Jurėnienė
V. Bieleckaitė
R. Kežienė

J.Jurėnienė

V. Vanagienė
A.Tunaitienė

V. Vanagienė
A.Tunaitienė

A.Tunaitienė
V. Vanagienė
I. Pučėtienė

Pučėtienė

Kovo 11

Rugsėjo 26

Sausis 
Vasaris 
gruodis 

Kovo 20

Balandis

Vasaris 

Vasaris 

Spalis 

Balandis

Spalis 

Balandis 

Sausis 

Transporto lėšos 

Savanorių parama

Transporto lėšos 

Projekto lėšos
MK lėšos – 100 
eurų 

Projekto lėšos



7.Vykdoma 
prevencinė veikla

8.Sveikatos 
stiprinimo 
programos 
vykdymas

6.3.Bendruomenės ryšių stiprinimas.  Praktinis 
užsiėmimas. Lektorius – Paulius Godvadas
6.4. Tėvų susirinkimų metu skleisti informaciją
apie kvaišalų, emocinio smurto žalą.
6.5. Vesti individualius pokalbius su tėvais dėl 
mokinių pamokų praleidinėjimo, elgesio 
problemų.

7.1. Lankytis probleminėse šeimose, įvertinti jų
socialinį statusą, gyvenimo ir buities sąlygas.
7.2. Susitikti su šeimomis, gyvenančiomis 
žemiau skurdo ribos, laiduoti vaikų tose 
šeimose socialinę globą ir rūpybą.
7.3. Organizuoti rizikos grupės vaikams 
laisvalaikį ir užimtumą.

7.4. Akcijos „Nerūkanti mokykla“ metu 
pranešti tėvams apie rūkančius vaikus, 
pagelbėti šeimoms, sprendžiant šią problemą.
7.5. Akcijos „Gerumo diena“metu pagelbėti 
sunkiai gyvenančioms šeimoms drabužiais, 
maistu.
8.1. Vykdyti projektą „Vaisiai vaikams.“

8.2. Vykdyti projektą “Pienas vaikams. “

8.3. Parengti stendą „Sveika gyvensena. “
8.4 Pasaulinė diena be tabako.

8.5. Inicijuoti išvykas į Sveikatos oazės 

6.3.1. Dalyvaus 10 procentų 
mokinių tėvų. 
6.4.1.Parengta vaizdinė 
medžiaga. 
6.5.1.Dalyvaus 25 procentai 
mokinių tėvų.

7.1.1.  Aplankytos  visos
probleminės šeimos.
7.2.1.Individualūs  pokalbiai  su
tikslinės grupės tėvais.

7.3.1.Dalyvaus dauguma rizikos
grupės vaikų Vėlykėlių, Motinos
dienos,  Rudenėlio,  Kalėdų
švenčių  renginiuose,  vasaros
stovyklėlėje.
7.4.1.Informuoti  visi  rūkančiųjų
tėvai, pasiūlyta pagalba.

7.5.1.Vykdomas projektas 
„Rūbinėlė.“

8.1.1.Dalyvaus visi 1-4 klasių 
mokiniai.
8.2.1. Dalyvaus visi 1-4 klasių 
mokiniai.
8.3.1.Parengtas stendas.
8.4.1. Dalyvaus beveik visi 
mokiniai.
8.5.1.Dalyvaus apie 30 proc. 

J.Jurėnienė
I. Pučėtienė
A. Tunaitienė
I.Pučėtienė
J. Jurėnienė
A. Tunaitienė

I. Pučėtienė

I. Pučėtienė

I. Pučėtienė

I.Pučėtienė
J. Jurėnienė
A. Tunaitienė
I. Pučėtienė

R. Žilinskienė

R. Žilinskienė

I.Pučėtienė
R. Begonienė 

A. Tunaitienė 

-Gruodis 
Sausis-
gruodis
Balandis
spalis
Sausis –
Gruodis

Sausis
Vasaris 
Sausis
vasaris

balandis 
gegužė
birželis
spalis
gruodis
gruodis

gruodis
Sausis –
Gruodis
Sausis –
gruodis
Sausis
Gegužės 29
Sausis – 
gruodis 
Gegužė

Projekto lėšos

Transporto lėšos

Transporto lėšos

Labdaros lėšos 

Projekto lėšos 

Projekto lėšos 



9. Ugdymas 
karjerai

10. Edukacinių 
aplinkų 
tobulinimas.

plaukymo baseiną.
8.6. Organizuoti sveikatingumo sporto šventę.

9.1. Tėvų informavimas: pranešimas – paskaita
apie profesijos pasirinkimo modelį.
9.2. Grupinės konsultacijos: “Nusistatyk savo 
interesų sritis”.
9.3. Netradicinės pamokos, vizitai į įstaigas 
(tėvų darbovietes).
9.4. Organizuoti kitus mokinių ugdymo 
karjerai renginius: paskaitas, seminarus, 
susitikimus, praktinius užsiėmimus, išvykas į 
gimnaziją, verslo ir technologijos mokyklą.
9.5.Karjeros diena KTU 

10.1. Visuose kabinetuose, koridoriuose 
parengti naujas edukacines erdves. 

10.2. Mokyklos erdves pritaikyti mokinių 
motyvacijos skatinimui.

10.3. Įrengti mokiniams.3 poilsio – skaitymo 
erdves. 
10.4.Įsigyti Lietuvių literatūros vadovėlių 5-10 
klasėms mokymo priemonių.
10.5. Atlikti kosmetinį mokyklos patalpų 
remontą

mokinių.
8.6.1.Dalyvaus beveik visi 
mokiniai.
9.1.1.Dalyvaus beveik visi 9-10 
kl. mokinių tėvai ir mokiniai.
9.2.1.Dalyvaus beveik visi 
mokiniai.
9.3.1.Dalyvaus beveik visi 
mokiniai.Mažiausiai 3 vizitai. 

9.4.1.Dalyvaus beveik visi 8-10 
klasių mokiniai.

9.5.Dalyvaus 15 mokinių

10.1.1. Parengtos edukacinės 
erdvės. Skaičius – 8 klasėse.

10.2.1.   2 a.. fojė – didžiausią 
pažangą padariusių mokinių 
nuotraukos. 
10.3.1. Įrengtos erdvės.

10.4.1. Vadovėlių  20 
egzempliorių 
10.5.1.Išdažytos kabinetų ir 
koridorių grindys, kai kurių 
plotų sienos, durys .

Z.Paulauskas 

A. Tunaitienė 
I.Pučėtienė
A. Tunaitienė 
I.Pučėtienė

I.Pučėtienė
A. Tunaitienė

J. Jurėnienė
I.Pučėtienė
A. Tunaitienė
I.Pučėtienė

Visų kabinetų 
vadovai

J. Jurėnienė

V. Vanagienė
A.Tunaitienė 

V. Vanagienė
J..Jurėnienė
V. Vanagienė
R. Buitvydienė

Pagal klasės 
auklėtojos 
soc. 
pedagogės 
planus

Rugpjūtis 

Rugpjūtis, 
rugsėjis 

Rugpjūtis, 
rugsėjis 
Sausis-
gruodis
Birželis – 
rugpjūtis

Individualios lėšos
MK lėšos - 30eurų

Transporto lėšos

Transporto lėšos 

Projektų lėšos,  
MK lėšos, 2 proc. 
lėšos 
Labdaros lėšos
MK lėšos
MK lėšos
Biudžeto lėšos -
800 eurų, 

SUDERINTA                                                                        
Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės 
Mokyklos tarybos pirmininkė                                                                                                                                                                                




