
JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS PERNARAVOS SKYRIAUS  

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

    Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos Pernaravos skyriaus 2017 metų veiklos 

planas yra suderintas su Josvainių gimnazijos veiklos planu, sudarytas atsižvelgus į 

Josvainių gimnazijos strateginį planą, skyriaus mokinių skaičių, ekonomines 

galimybes, socialinės aplinkos ypatumus, skyriaus bendruomenės narių pasiūlymus.  

 

I. 2017m. SKYRIAUS PLANO ĮGYVENDINIMO SSGG ANALIZĖ 

 

        2017 m. skyrius savo plane buvo nusistatęs 2 tikslus : 

 

1. Tobulinti mokymo, orientuoto į kiekvieno mokinio pažangą, kokybę                

( tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, išmokimą ir asmeninės pažangos 

vertinimą; ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo mokytis kompetencijas). 

   2. Plėtoti skyriaus mokinių vertybines nuostatas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą ( ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo skyriumi 

ir gyvenamąja vietove jausmą; stiprinti sveiką gyvenseną, patyčių ir smurto 

prevenciją) . 

 

    Tikslus pavyko įgyvendinti iš dalies. 

 

Stiprybės 

 

Silpnybės 

   Reikiamos kvalifikacijos ir 

kompetentinga mokyklos pedagogų 

bendruomenė. 

   Sukaupta patirtis ir įgūdžiai dirbti 

jungtinėse klasėse. 

   Dauguma mokytojų pamokose naudoja 

praktinio pobūdžio užduotis. 

   Sėkmingai ir efektyviai veikia J. 

Juškytės paramos fondas (vadovė L. 

Andrulienė), daug prisidedantis prie 

mokinių patriotinio ir  kultūrinio ugdymo. 

     

 

     

    

   Nepakankamas tėvų ir mokyklos 

bendradarbiavimas. 

 

   Didesnė dalis mokinių nejaučia 

atsakomybės už savo mokymąsi ir 

rezultatus, nesugeba įsivertinti savo 

mokymosi sunkumų ir galimybių.  

    

    

Galimybės 

 

Grėsmės 

   Efektyvus netradicinės mokymo(si) 

aplinkos išnaudojimas. 

    Dėmesys gabiems mokiniams. 

   Tinkamas vertinimo kriterijų 

išaiškinimas mokiniams. 

       

 

   Dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 

sunku organizuoti įdomesnį ir įvairesnį 

popamokinį gyvenimą mokykloje. 

   Nepalanki įstatyminė bazė neužtikrina 

reikiamos tėvų atsakomybės už savo 

vaiką. 

 

 

 



 

 

II. 2018 m. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Užtikrinti  kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir augimą siekiant 

kuo geresnių rezultatų 

1.1.Tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo 

sistemą. 

1.2.Stiprinti mokinių pažangos stebėjimą ir įsivertinimą. 

1.3.Teikti pagalbą kilus ugdymosi, psichologinių ar socialinių problemų. 

 

2.Telkti bendruomenę nuolatiniam kūrybiškam ugdymui(si ),siekiant pozityvaus 

mokyklos mikroklimato. 

2.1.Stiprinti bendruomeniškumą,  efektyvinti bendradarbiavimo formas. 

2.2.Plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą. 

 

 

III. PRIEMONĖS 2018 m.  SKYRIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAMS 

ĮGYVENDINTI 

 

1. Užtikrinti  kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir augimą siekiant kuo 

geresnių rezultatų 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Terminas Laukiamas rezultatas 

1.1.Tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistemą 

 

1.1.1. Toliau tobulinti ir 

atnaujinti asmeninės 

mokinio mokymosi 

pažangos lapus. 

R. Matulienė, 

klasių 

auklėtojai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

Pagerės mokinių mokymosi 

motyvacija, individuali 

pažanga. 

1.1.2. Sistemingas individualus 

mokinio pažangos 

aptarimas (su mokiniais, 

jų tėvais, mokytojais). 

Klasių 

auklėtojai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Gerėja mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų 

bendradarbiavimas siekiant 

mokinių mokymosi 

pažangos. 

1.1.3. Standartizuoti testai 2, 4, 

6 ir 8 klasėse, jų analizė 

ir aptarimas 

R. Matulienė, 

mokytojai 

Gegužės, 

rugpjūčio 

mėn. 

Įvertinti mokinių mokymosi 

pasiekimai, surinkta 

grįžtamojo ryšio 

informacija, reikalinga 

ugdymo kokybei derinti. 

1.1.4. Standartizuotų testų 

rezultatų panaudojimas 

koreguojant ir 

planuojant ugdymo 

turinį 1-8 klasėse. 

Mokytojai Rugpjūčio, 

rugsėjo 

mėn. 

Pakoreguoti mokytojų 

ilgalaikiai planai 

atsižvelgiant į individualius 

mokinių mokymo(si) 

poreikius. 

1.1.5. Mokinių, turinčių 

specialiųjų poreikių, 

pažangos stebėsena ir 

aptarimas 

R. Matulienė, 

mokytojai 

 

Vasaris, 

kovas, 

gegužė,  

lapkritis 

Aptarta pažanga, pasiekimai 

ugdymo(si) problemos, 

priimti sprendimai dėl 

ugdymo būdų. 



1.2.Stiprinti mokinių pažangos stebėjimą ir įsivertinimą. 

 

1.2.1.  Sistemingas mokinių 

savarankiškumo, 

motyvacijos, 

atsakomybės, savitarpio 

pagalbos ugdymas 

pamokose. 

Mokytojai Mokslo 

metų 

eigoje 

Mokiniai mokysis planuoti 

savo veiklą ir kryptingai 

siekti išsikeltų mokymosi 

uždavinių, dalytis įgytomis 

žiniomis vieni su kitais, 

reflektuoti savo mokymosi 

veiklą ir rezultatus. 

1.2.2.  Įsivertinimo kortelių 

pradinių klasių 

mokiniams tolesnis 

naudojimas 

Pradinių 

klasių 

mokytojai 

Kovo 

mėn. 

Pradinių klasių mokiniai 

mokės įsivertinti savo 

mokymosi veiklą. 

1.2.3. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas mokėjimo 

mokytis kompetencijų 

ugdymo klausimais 

(savišvieta, seminarai). 

Mokytojai Nuolat Mokytojai pamokose padės 

mokiniui geriau mokytis, 

dažniau organizuos 

mokymąsi. Gerės mokinių 

pasiekimai. 

1.2.4. Diferencijavimo ir 

individualizavimo 

skatinimas 

Mokytojai Nuolat Mokytojai ugdymo turinį 

pritaikys kiekvieno mokinio 

gebėjimams ir poreikiams. 

 

 

2.Telkti bendruomenę nuolatiniam kūrybiškam ugdymui(si ),siekiant pozityvaus 

mokyklos mikroklimato. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Terminas Laukiamas rezultatas 

2.1. Stiprinti bendruomeniškumą,  efektyvinti bendradarbiavimo formas. 

 

2.1.1. Valstybinių ir kitų 

švenčių šventimas kartu 

su tėvais ir miestelio 

bendruomene. 

R. Matulienė, 

klasių 

auklėtojai 

 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

Plėsis mokinių akiratis, 

didės pilietinė, tautinė, 

kultūrinė savimonė. 
2.1.2. Pažintinių išvykų, 

ekskursijų po apylinkes, 

rajoną, respubliką, 

aplankant istorines, 

kultūrines vietoves, 

organizavimas. 

Klasių 

auklėtojai, 

mokytojai 

2.1.3. Skyriaus projektas 

„Draugystės pamokos“ 

R. Matulienė 

L. Einikienė 

Balandis, 

gegužė 

5-8 klasių mokiniai kartu 

su pradinukais dalyvauja 

bendrose veiklose, mokosi 

bendrauti, bendradarbiauti, 

padėti vieni kitiems. 

2.1.4. Lavinamųjų žaidimų 

zonos tolesnis kūrimas  

1-4 klasių 

mokytojos 

Spalis-

gruodis 

Mokykloje bus sukurta 

žaidimų zona, kurioje 

mokiniai turiningai praleis 

pertraukas, popamokinį 

laiką, lavins savo 



pažintinius gebėjimus, 

bendraus. 

2.1.5. Garbės dienos 

organizavimas. 

R. Matulienė, 

J. Juškytės 

fondas 

Gegužės 

mėn. 

Geriausiai besimokantys, 

daugiausiai skaitantys, 

dalyvavusieji olimpiadose 

ir konkursuose 

apdovanojami mokyklos 

padėkomis bei fondo 

premijomis ir dovanomis. 

2.2.Plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą. 

 

2.2.1. Mokytojų budėjimo 

pertraukų metu 

efektyvinimas 

L. Einikienė Mokslo 

metų 

eigoje 

Gerės mokinių drausmė, 

mažės patyčių, traumų 

pavojus. 

2.2.2. Mokinių patyčių, 

smurto prevencijos 

veiklų organizavimas 

L. Einikienė Mokslo 

metų 

eigoje 

Ugdomas nepakantumas 

alkoholio, rūkalų, 

narkotikų vartojimui, 

sąmoningumas, tarpusavio 

pagarba, tolerancija, 

drausmė. 

2.2.3. Dalyvavimas kitų 

institucijų 

organizuojamuose 

prevencijos renginiuose, 

akcijose 

R. Matulienė, 

L. Einikienė, 

klasių 

auklėtojai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Mokiniai dalyvaus 

prevencinėse veiklose, 

plėsis jų akiratis, didės 

sąmoningumas. 

 

                

 

 

 


