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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos veiklos metinis veiklos planas 

2016 metams (toliau – planas), atsižvelgus į švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 

metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę 

švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius, laiduoti pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, per 

neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos 

2014–2016 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A-436, 2015–2016 mokslo metų mokyklos 

ugdymo planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu V-83. 

4. Planą įgyvendins Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos 

administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija 

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla – moderni, saugi, atvira, 

demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir 

puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam 

mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant 

mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, 

ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti, Zubovų giminės devizu ,,GARBĖ, 

SĄŽINĖ, MEILĖ TĖVYNEI” savo gyvenimą grindžianti bendruomenė. 

 

Misija 

Sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio 

įgimtas galimybes. 

Bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei. 

Kurti saugią aplinką. 

Plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką. 

Grįsti savo veiklą demokratiniais principais. 

Palaikyti glaudžius ryšius su mokinių tėvais. 

Ugdyti sąmoningą bei turinčią tvirtas vertybines nuostatas asmenybę. 

 

III. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

I. Tikslas. 

Ugdyti pozityviai 

mąstančią, 

sąžiningą, 

atsakingai 

gyvenimą 

kuriančią 

asmenybę 

1.1.Uždavinys. 

Ugdyti mokinių 

tautinę 

savimonę, į 

mokomuosius 

dalykus ir 

neformalųjį 

švietimą 

integruojant 

pilietiškumo 

ugdymo 

Pasiekti rezultatai: 

• Mokykloje pilietiškumo pagrindų mokosi 10 klasės 

mokiniai. Kitose klasėse į mokomuosius dalykus ir 

neformalųjį ugdymą pilietiškumo programa yra 

integruota. 

• Mokiniai ugdymo procese vykdė veiklas, per kurias 

susipažino su tautos istorija, paveldu, o kartu ir savimi 

kaip tautos atstovu. Mokiniai analizavo svarbiausių 

tradicinių ir šeimos švenčių kilmę bei raidą, jų sąsajas 

su šeimos bei visuomenės gyvenimu.Jie sužinojo kaip 

rinkti, fiksuoti, tvarkyti ir saugoti etnokultūrines 
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programą. vertybes. Mokiniams buvo sudarytos galimybės 

atsiskleisti ir plėtoti gabumus pamokų metu, bet ir 

popamokiniuose renginiuose ir veiklose Ginkūnų 

bendruomenėje. 

• 2015-02-06 vyko mokytojų tarybos posėdis tema 

„Mąstančios, sąžiningai ir atsakingai gyvenimą 

kuriančios asmenybės ugdymas“. Pranešimą „Tautinės 

savimonės ugdymas mano pamokose“ skaitė mokytoja 

Ilona Jankauskienė. Pranešimą „Klasės vadovo tikslas – 

ugdyti atsakingai gyvenimą kuriančią asmenybę“ skaitė 

Aušra Višniauskienė. Pranešimą „Kolegialaus ryšio 

poveikis ugdant mąstančią ir atsakingą asmenybę skaitė 

Asta Povilaitytė. 

• Mokiniai aktyviai dalyvavo istorijos konkursuose, 

kur pademonstravo geras žinias. „Auksinės istorijos 

Kengūros“ diplomais buvo apdovanoti: Danas 

Šidlauskas, Aronas Petrikauskas, Osvaldas 

Steponaičius, Rokas Milašauskas, Joris Vaicekauskas. 

• Šiaulių r. mokinių kalendorių konkurse „Laiko ratu“ 

prizines vietas laimėjo Gabrielė Klemenytė ir Gabrielė 

Samulionytė. 

• Ginkūnų bendruomenei organizuota Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 25–ųjų metinių šventė. 

• Mokiniai dalyvavo konferencijoje „Vardan tos 

Lietuvos“. 

• Meno kolektyvai parengė programą „Ginkūnų 

vasaros“ šventei.  

• Vykdytas mokyklinis projektas, skirtas sveikai 

gyvensenai propaguoti. 

• Organizuota poezijos popietė, skirta A. Baranausko 

180 metinėms paminėti. 

• Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti vyko 

konkursas „Istorijos vingiuose“. 

• Pradinių klasių mokiniai dalyvavo konferencijoje 

„Čia mano namai“. 

• Organizuota „Pyragų diena“, kurios metu surinkta 

111 eurai, skirti labdarai. 

• Daugiau kaip dešimtmetį tęsiasi mokyklos ir globos 

namų „Šaltinis“ vaikų draugystė. 

• Vyksta tradicinė Zubovų įkurtų mokyklų draugystė. 

Šiemet Bubiuose vyko renginys „Blogiems darbams aš 

laiko neturiu, geriau sportuoju su draugu“. 

• Organizuoti bendri renginiai kartu su Ginkūnų vaikų 

darželio auklėtiniais: „Tolerancijos diena“, sporto 

diena, „Varlytės„ teatras. 

• Antrokai dalyvavo projekte „Mokomės plaukti“. 

Vaikai kiekvieną ketvirtadienį vyko į baseiną 

„Delfinas“, kuriame mokėsi arba tobulino plaukimo 

įgūdžius. 

• Ketvirtokai dalyvavo Šiaulių m. projekte ir 

interaktyviai kūrė istoriją Šiauliams. Mokinių darbai 



 5 

pateko į Šiaulių metų kalendorių. 

• Pilietišku požiūriu į Žemę, Žmogų atkreiptas 

dėmesys renginyje, skirtame Žemės dienai paminėti. 

• Mokiniai dalyvavo popietėse „Ir atėjo Trys karaliai“, 

„Geroji angelo žinia“. „Vaikų velykėlės“. 

• Vyko mokinių ir jų tėvų kūrybinių darbų parodos: 

„Rudenėlis atkeliavo“, „Kalėdų puokštės“. 

• Advento – šv. Kalėdų laikotarpiu mokiniai, tėvai, 

mokytojai dalyvavo „Kalėdinėse dirbtuvėlėse“, kuriose 

gamino dovanas draugams ir artimiesiems. 

• Aktyvus darbas vyko muziejuje. Mokiniai dalyvavo 

Baltų vienybės dienos renginiuose Kurtuvėnuose ant 

Girnikų kalno. Žiemos ir pavasario tradicijas puoselėjo 

Užgavėnių šventėje Naisiuose. Organizuota Muziejaus 

diena, skirta etnografiniams regionų metams. 

1.2. Uždavinys. 

Stiprinti 

mokyklos 

savivaldą 

Pasiekti rezultatai: 

• Į mokyklos tarybą išrinkti iniciatyvūs tėvai: Reda 

Petkauskienė, Rasma Kaupienė, Jurgita Stočkė. 

Mokiniai: Aleksandras Kazarinas, Ilzė Sapažinskaitė ir 

Visvaldas Vaičiulis. Mokytojai: Tarybos pirmininkė 

Rasa Gružienė, Virginija Motuzienė ir Rasa Sidabrienė. 

• Mokyklos taryba domėjosi ugdymo(si) kokybe, 

sprendė mokinių mokymosi, lankomumo problemas. 

2014–2015 m. m. mokyklos pažangumas – 96,54%. 

1–4 klasėse pažangumas 100%. 

5 klasė – 100%, pažymių vidurkis 6,99. 

6 klasė – 90,91%, pažymių vidurkis 6,59. 

7 klasė – 92,59%, pažymių vidurkis 6,6. 

8 klasė – 100%. pažymių vidurkis 6,94. 

9 klasė – 87,5%, pažymių vidurkis 4,75. 

10 klasė – 100%, pažymių vidurkis 5,22. 

• Mokyklos taryboje priimti sprendimai dėl saugaus 

mikroklimato ir patrauklios ugdymo aplinkos. Mokiniai 

dėvi estetiškas uniformas, segi ženkliukus. Nupirktos 

gražios rūbų spintelės. Pasirūpinta, kad kiekvienoje 

klasėje veiktų multimedija ir kitos IKT. 

• Tarybos nariai stebėjo ir vertino ūkinę-finansinę 

veiklą. 

• Aktyviai veiklą vykdė Mokinių taryba. Tarybos 

narius kuravo socialinė pedagogė Laima 

Steponavičienė. Mokiniai du kartus per mėnesį rinkosi į 

pasitarimus, mokėsi veiklos planavimo, vykdymo, 

lyderystės, patys organizavo renginius, dalyvavo 

konkursuose „Kalba – tai muzika“, „Mes PROFai 

2015“, „Ant vaivorykštės sparnų“, Kalėdinis 

karnavalas. Rengė „karaoke“ turą. Vyko į Šiaulių 

Universiteto atvirų durų dieną „Atrask savo karjerą“. 

Organizavo popietę „AIDS. Geriau žinoti“. 

Mokiniai lankė 3 D kūrybinės industrijos dizaino 

užsiėmimus Šiaulių robotikos mokykloje. Organizavo 

sveikos mitybos dieną „Tavo pasirinkimas“. 2016-

uosius metus jaunieji sportininkai pasitiko krepšinio 
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baudų metimo turnyru. 

• Grupė aktyvių mokinių vyko į Lietuvos respublikos 

Seimą, dalyvavo projekte „Moksleiviai į savivaldybę“, 

buvo organizuotas susitikimas su Lietuvos moksleivių 

sąjungos nare. Mokiniai filmavo, fotografavo, rengė 

pristatymus renginiams. 

• Mokinių taryba inicijavo prisijungimą prie Lietuvos 

moksleivių sąjungos ir lapkričio mėnesį tapo jos nare. 

1.3.Uždavinys. 

Didinti mokinių, 

mokytojų, 

darbuotojų 

atsakomybę už 

mokyklos vidaus 

tvarką, ypatingą 

dėmesį skiriant 

saugiai aplinkai, 

kultūringam 

mokinių elgesiui 

formuoti. 

Pasiekti rezultatai: 

• Mokyklos vidaus tvarkos gerinimo klausimai aptarti 

mokytojų tarybos posėdžiuose, parengtos atnaujintos 

Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės. 

• Mokyklos taryba posėdžiuose 2015-01-04 Nr,MT-1, 

2015-08-31 Nr.MT-3, 2015-09-28 Nr. MT-4 priėmė 

sprendimus dėl ugdymo erdvių gerinimo ir 

modernizavimo,  vidaus tvarkos, saugaus eismo, 

geresnio maitinimo organizavimo, dėl mokinių-

mokytojų-tėvų bendradarbiavimo. 

• Projektais, renginiais mokiniai buvo ugdomi sveikai 

gyventi, stiprinti sportinę valią, pareigos jausmą, 

kūrybingumą. Vyko renginių ciklas „Vasaris – 

sveikatos mėnuo“, veiksmo savaitė „Be patyčių“, 

tradiciniai bėgimai „Salduvė – Ginkūnai“, „Šapnagių 

senkapis – Ginkūnai“, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 

„Mažoji olimpiada“ ,Netradicinio ugdymo diena 

„Bendraukime be pykčio“, „Tavo pasirinkimas“, 

Tolerancijos diena, akcija „Šokoladinis zuikutis vaikų 

namams“, Tolerancijos diena. 

• Kultūringo elgesio pamokų mokiniai gavo 

lankydamiesi įmonėse, įstaigose, susitikdami su 

verslininkais jų darbo vietose Karjeros ir verslumo 

dienos metu. Mokiniai lankėsi įmonėse: Gumos prekių 

įmonėje „Guminukas“, plastiko butelių įmonėje 

„Putokšnis“, „Išmaniojoje mokykloje“, batų įmonėje 

„Sadolin“, tinklų pynimo įmonėje, Dviračių gamykloje, 

Telšių sūrio gamykloje „Džiugas“. 

• Mokiniai ugdėsi lyderių, verslumo  savybes. 

Buvo sudarytos galimybės dalyvauti neformaliojo 

ugdymo būreliuose, kuriuose mokėsi bendrauti, dirbti 

grupėse, priimti sprendimus, pristatyti mokyklą 

visuomenei. Jaunieji saviveiklininkai bendruomenei 

parodė programą „Metų varpeliai nuaidėjo...“ 

Įvairi veikla tenkino mokinių saviraiškos poreikius, 

renginių metu ugdytas kritinis mąstymas, iniciatyvos, 

formuoti kultūringo elgesio bruožai. 
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IV. MOKYKLOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 

 

2015 m. atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas parodė, kad mokinių rezultatai 

yra fiksuojami, mokiniai ir jų tėvai informuojami apie pasiekimų vertinimo tvarką, tačiau nėra 

mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo sistemos. 

Tyrimo metu buvo pastebėta, kad mokykloje atsižvelgiama į mokinių siekius, polinkius ir 

gebėjimus, sudaromos palankios sąlygos mokiniams siekti aukštų mokymosi rezultatų, mokiniai 

pakankamai aktyviai dalyvauja olimpiadose rajone, respublikoje ir  prizininkų daugėja, tačiau 

mokykla turi tobulinti darbą su gabiais mokiniais, ieškoti galimybių įsitraukti į respublikinius ir 

tarptautinius projektus. 

98% ugdytinių, baigusių atitinkamą pakopą yra įgiję Bendrosiose programose apibrėžtas 

pagrindines žinias ir gebėjimus ir yra pažangūs. 2015 metais 2 mokiniai neišlaikė lietuvių kalbos ir 

matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo testų. Buvo nutarta metodinėse grupėse 

išsamiau analizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, efektyvinti ir tobulinti 

ugdytinių mokymosi sistemą. Klasių vadovai, mokinių karjeros koordinatorius turi sisteminti 

mokymosi duomenų rinkimą ir vykdyti sklaidą apie tolesnį mokymąsi. 

2015 metų gruodžio mėnesį vykdyta mokinių ir jų tėvų apklausa „Solidarumas“ (santykiai, 

savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai) parodė, kad gerai vertinama 

greta įprastinių pamokų organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai ir kt.), 

kuriose dalyvauja ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir kiti žmonės. Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš 

mokinių gali padaryti pažangą. Mokykla žinoma kaip sėkminga – pasiekimai įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose yra žinomi rajone, šalyje. Mokinių laimėjimai yra pastebimi ir 

įvertinami. Apie mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai. Išskiriama, kad personalas, 

bendraudamas su tėvais, yra geranoriškas. 

Tačiau apklausoje išryškėjo ir silpniau vertinamos pusės: trūksta mokinių atsakomybės, 

savarankiškumo, pasitaiko patyčių tarp mokinių. Ne visi mokiniai patenkinti ir mokymosi 

rezultatais, vis dar silpnas tėvų ir bendruomenės įsitraukimas į mokyklos gyvenimą. 

Atlikus mokyklos SSGG analizę išryškėjo, kad bendruomenė veiklos tobulinimo galimybę 

mato sukurtos asmeninės mokinio pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistemos įgyvendinime, klasės 

vadovo veiklos tobulinime, kokybiškesniame mokinių socialinių kompetencijų ugdyme, mokinių 

motyvacijos, tobulinant pamokos vadybą, stiprinime. Mokykla taip pat turi aktyviau dalyvauti 

teikiant paraiškas ir dalyvaujant tarptautiniuose, šalies projektuose. Be to, buvo pastebėta, kad 

mokyklos vaidmuo Ginkūnų bendruomenėje turi didėti, todėl reikia telkti tėvus ir kitus 

bendruomenės narius glaudesniam bendradarbiavimui. 

Atsižvelgus į tyrimų išvadas ir pateiktas rekomendacijas, buvo suformuluoti 2016 metų 

mokyklos veiklos tikslai ir uždaviniai. 

 

V. 2016 M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. 

1.1. Tobulinti pamokos vadybą. 

1.2. Tobulinti individualios mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemą. 

1.3. Plėtoti neformaliojo švietimo ir projektines veiklas. 

1.4. Tęsti mokyklos ugdymo(si) bazės modernizavimą. 

2. Stiprinti ir plėtoti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką, siekiant patrauklios 

mokyklos įvaizdžio. 

2.1. Efektyvinti mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialistų darbo metodus 

bendradarbiaujant su mokinių tėvais. 

2.2. Plėtoti mokyklos ir socialinių partnerių ryšius. 



VI. 2016 M. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

1.Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą 

 Uždaviniai Priemonės Data Atsakingas 
Laukiamas rezultatas, įvertinimo 

kriterijus 

1.1 Tobulinti 

pamokos vadybą. 

1.1.1. Parengti mėnesio pamokų, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų veiklos stebėjimo grafikus. 

Vykdyti stebėjimo aptarimus. 

Kas mėnesį Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Administracija stebės ir aptars ne 

mažiau kaip 60 pamokų.  

1.1.2. Dalintis gerąja patirtimi vedant atviras 

pamokas. 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vesta ne mažiau kaip 4 pamokos 

Šiaulių rajono mokytojams, išskirtos 

ne mažiau kaip 3 mokytojo, kaip 

ugdymo proceso organizatoriaus, 

stiprybės. 

1.1.3. Įdiegti kolegialų grįžtamąjį ryšį. Vasaris – 

gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kiekvienas mokytojas stebi po 4 

kolegų pamokas, jas drauge aptaria. 

1.1.4. Suteikti galimybę mokytojams dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pagal 

individualius metodinės veiklos planus. 

Visus metus Administracija Ne mažiau 80 proc. mokytojų 

tobulins pagrindinius pamokos 

komponentus ir jų funkcijas, juos 

išradingai ir kūrybingai naudos 

pamokose. 

1.1.5. Organizuoti metodinę dieną „Aktyvių 

metodų taikymas pamokose“. 

Gegužė Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ne mažiau kaip 10 mokytojų 

pasidalins idėjomis. 

1.1.6. Organizuoti mokymus: 

*Mobilios įrangos panaudojimas pamokose; 

*Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės; 

*„Durstinio“ metodo taikymo galimybės. 

Kovas V.Motuzienė 

R.Sidabrienė 

V.Urniežienė  

Vyks ne mažiau kaip 3 užsiėmimai, 

dalyvaus ne mažiau kaip 80 proc. 

pedagogų. 

1.1.7. Taikyti „Durstinio“ metodą 5–10 klasėse.  Vasaris –

kovas 

  

5–10 klasių 

mokytojai 

 

Apmokant mokinius 80 proc. praves 

ne mažiau kaip 1 pamoką 

kiekvienoje klasėje. 
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1.1.8. Taikyti „Sūkurio“ metodą visose 

pradinėse klasėse. 

Vasaris –

kovas 

Pradinių 

mokytojai 

Apmokant mokinius 100 proc. 

pradinių klasių mokytojų praves ne 

mažiau kaip 2 pamokas kiekvienoje 

klasėje.  

1.1.9.Organizuoti Šiaulių r. mokytojams 

konferenciją „Geroji darbo patirtis: mokinio 

kūrybiškumo ugdymas“. 

Kovas Kalbų metodinė 

grupė 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

dalyvaus konferencijoje ir patobulins 

profesines kompetencijas. 

1.1.10. Pildyti metodinės veiklos ataskaitas, jas 

aptarti Metodinėje taryboje. 

Gruodis Metodinė taryba 100 proc. mokytojų rengs metodinės 

veiklos ataskaitas, planuos savo 

kvalifikacijos tobulinimą. 

1.2 Tobulinti 

individualios 

mokinio 

pažangos 

stebėsenos ir 

vertinimo sistemą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Sukurti asmeninės mokinio pažangos 

stebėsenos ir vertinimo sistemos (MAP) darbo 

grupę, parengti ir dirbti pagal veiklos aprašą. 

Sausis Direktorius 100 proc. mokinių įsivertins 

individualią pažangą, bus išsiaiškinti 

pagalbos poreikiai. Bus pildomi 5–

10 klasių ,,MAP“ lapai. 

1.2.2. Organizuoti administracinius pasitarimus 

„Mokinių pažanga ir teikiama pagalba“. 

Kartą per 

mėnesį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Priimti sprendimai padės šalinti 

mokymosi kliūtis ne mažiau kaip 90 

proc. 

1.2.3. Organizuoti metodinių grupių pasitarimus 

„Vertinimo sistemos pagal mokomuosius 

dalykus“. Koreguoti mokinių vertinimo 

kriterijus, aptarti metodinėse grupėse, 

supažindinti mokinius, jų tėvus, pakabinti 

kabinetų stenduose. 

Sausis Metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus susitarta dėl bendrų vertinimo ir 

įsivertinimo sistemos reikalavimų, 

bus aptartos vertinimo sistemos 

pagal mokomuosius dalykus. 

1.2.4. Sistemingai  apžvelgti mokymosi 

rezultatus mokytojų taryboje. 

Kartą per 

pusmetį 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100 proc. mokytojų, atsižvelgdami į 

rezultatus, koreguos ugdymo(si) 

procesą. 

Gerės ne mažiau kaip 20 proc. 

mokinių II pusmečio mokymosi 

rezultatai. 

1.2.5. Aptarti mokinių, kuriems reikalinga 

pagalba, individualią pažangą. 

Kovas, 

balandis, 

spalis 

Vaiko gerovės 

komisija (toliau – 

VGK) 

Bus vertinama visų mokinių 

pažanga, numatomi konkretūs 

pagalbos būdai. 
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1.2.6. Organizuoti mokytojams kvalifikacijos 

tobulinimo seminarą „Mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos matavimas“. 

Balandis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100 proc. mokytojų dalyvaus 

seminare ir patobulins profesines 

kompetencijas. 

1.2.7. Dalyvauti standartizuotų testų tyrime. 

Rezultatus aptarti ir panaudoti mokinio 

pasiekimų kokybei gerinti. 

Balandis Metodinė taryba Ne mažiau kaip 90 proc. 2 ,4, 6, 8 

klasių mokinių dalyvaus testavime. 

1.2.8. Atlikti I, V klasių mokinių adaptacijos 

tyrimą, jo rezultatus panaudoti veiklos 

planavimui. 

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ne mažiau kaip 90 proc. 1, 5 klasių 

mokinių dalyvaus tyrime. 

1.2.9. Teikti kiekvieno dalyko konsultacijas 

mokiniams pagal parengtą konsultacijų 

tvarkaraštį. 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Ne mažiau kaip 40 proc. mokinių 

dalyvaus mokomųjų dalykų 

konsultacijose. 

1.2.10. Parengti rekomendacijas darbui su gabiu 

ir talentingu mokiniu. 

Rugsėjis Metodinė taryba Parengtos metodinės rekomendacijos 

darbui su gabiu mokiniu. 

1.2.11. Organizuoti pagalbą „Mokinys – 

Mokiniui“. 

Visus metus Metodinė taryba Suburtas savanorių mokinių klubas, 

kurį lanko 20 mokinių. 

1.2.12. Konsultuoti mokinius dėl tolesnio 

mokymosi galimybių. 

Visus metus Karjeros 

koordinatorius 

Mokinių karjeros programos 

veiklose dalyvauja ne mažiau kaip 

90 proc. 5–10 klasių mokinių. 

1.3 Plėtoti 

neformaliojo 

švietimo ir 

projektines 

veiklas 

1.3.1. Dalyvauti tarptautinėje programoje 

Erasmus+. 

Kovas Anglų kalbos 

mokytojoai 

Pateikta bent 1 Erasmus + K2 

projekto paraiška. 

1.3.2. Ištirti tėvų ir mokinių neformaliojo 

švietimo poreikį. 

Gegužė Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Ne mažiau kaip 80 proc. tėvų 

dalyvauja tyrime, jo rezultatai 

panaudojami 2016-2017 m.m. 

neformaliojo švietimo 

organizavimui. 

1.3.3. Sistemingai organizuoti klasių valandėles. Visus metus Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

socialinis 

pedagogas;  

klasių vadovai. 

Keturis kartus per mėnesį pagal 

tvarkaraštį vyksta klasių valandėlės 

5–10 klasių mokiniams (Mokymas. 

Socialiniai įgūdžiai. Renginiai. 

Teminė valandėlė). 
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1.3.4. Vykdyti mokyklinius projektus: 

*Sveika gyvensena – bilietas į laimingą 

gyvenimą; 

*Bendraukime be pykčio; 

*Judėk, sportuok ir būsi sveikas; 

*Knyga – langas į pasaulį; 

*Mes visi kartu ir nebus labai sunku; 

*Kalėdinės dirbtuvėlės. 

Visus metus Direktorius, 

socialinis 

pedagogas; 

Menų metodinė 

grupė; 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Į projektų veiklas bus įtraukta ne 

mažiau kaip 90 proc. mokinių. 

1.3.5. Dalyvauti smurto prevencijos 

programose: „Antras žingsnis“, „Obuolio 

draugai“, „Zipio draugai“. 

Visus metus Pradinių klasių 

metodinė grupė, 

socialinis 

pedagogas 

Ne mažiau kaip 50 proc. pradinių 

klasių mokinių dalyvaus 

prevencinėse programose, ugdysis 

socialines kompetencijas. 

1.3.6. Parengti ugdomąjį projektą apjungiantį 

kultūrines-pažintines 2016–2017 m. m. dienas. 

Rugsėjis –

gruodis 

Metodinė taryba Ne mažiau kaip 4 kartus per metus 

bus organizuojamos projektinės 

veiklos netradicinėse erdvėse su 

socialiniais partneriais. 

1.4 Tęsti mokyklos 

ugdymo(si) bazės 

modernizavimą.  

1.4.1.Parengti ir vykdyti projektą dėl mokyklos 

foje atnaujinimo: 

*pakeisti foje meninius akcentus; 

*įrengti „Garbės galeriją“; 

*įrengti koridoriuose laisvalaikio zonas  

Sausis – 

gegužė 

Įvaizdžio 

formavimo grupė, 

direktorius 

Įgyvendinus administracijos, 

įvaizdžio grupės projektus, pasikeis 

mokyklos vidaus erdvės, mokykla 

taps estetiška, patrauklesnė, pagerės 

užimtumo sąlygos pertraukų metu. 

1.4.2. Atlikti tyrimą dėl poreikio aprūpinti 

kabinetus naujomis metodinėmis priemonėmis, 

teikti mokytojams rekomendacijas. 

Vasaris Metodinė taryba Tyrime dalyvaus 100 proc. 

mokytojų, rezultatai panaudoti 

veiklos planavimui. 

1.4.3. Bendradarbiauti su mokyklos taryba,  

mokinių tėvais, socialiniais partneriais dėl  

materialinės paramos panaudojimo. 

Visus metus Direktorius 100 proc. paramos lėšų bus 

panaudotos atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius. 

1.4.4.Renovuoti ir įrengti naują technologijų 

(mitybos) kabinetą. 

Kovas –

balandis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Įrengtas kabinetas sudarys sąlygas 

kokybiškesnei praktinei veiklai. 

1.4.5. Įrengti naują technologijų (medžio ir 

metalo apdirbimo) kabinetą. 

Vasaris –

kovas 

Direktorius, 

direktoriaus 

Įrengtas kabinetas sudarys sąlygas 

kokybiškesnei praktinei veiklai. 
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pavaduotojas ūkio 

reikalams 

1.4.6. Renovuoti ir įrengti naują dailės kabinetą. Balandis –

gegužė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Įrengtas kabinetas sudarys sąlygas 

kokybiškesnei praktinei veiklai. 

1.4.7. Renovuoti ir įrengti naują biblioteką.  Gegužė–

birželis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Renovuotos patalpos, įsigyti nauji 

baldai  

 1.4.8. Renovuoti ir įrengti naują choreografijos 

kabinetą. 

Birželis –

rugpjūtis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Renovuotos patalpos išspręs sporto 

salės užimtumo problemą. 

2. Tikslas. Stiprinti ir plėtoti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką, siekiant patrauklios mokyklos įvaizdžio 

 
Uždaviniai Priemonės Data Atsakingas 

Laukiamas rezultatas, įvertinimo 

kriterijus 

2.1. Efektyvinti 

mokytojo, klasės 

vadovo, pagalbos 

specialisto darbo 

metodus 

bendradarbiaujant 

su mokinių tėvais 

2.1.1. Organizuoti mokymus pedagogams su 

„Tėvų forumo” atstovu apie naujų darbo formų 

paiešką su tėvais. 

Kovas Administracija Ne mažiau kaip 60 proc. pedagogų 

dalyvaus mokymuose. 

2.1.2. Du kartus per metus organizuoti „Atvirų 

durų“ dienas. Pakviesti mokinių tėvus į 

pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

Spalis, kovas Administracija Ne mažiau kaip 60 proc. tėvų 

dalyvaus Atvirų durų dienose. 

2.1.3. Organizuoti bendrus mokinių ir jų tėvų 

renginius, veiklas: 

*Mokinių-tėvų-mokytojų diskusija, dalyvaujant 

psichologui ,,Kaip padėti mokytis?” 

*Piešinių apie šeimą, namus, svajones paroda 

,,Pasidžiaukim drauge”. 

*Vaikystės daiktų, žaislų, foto paroda  

“Vaikystės dienos”. 

*Bendruomenės vakaronė ,,Mūsų kiemo 

šventė”. 

 

 

Spalis 

 

Gegužė 

 

Rugsėjis 

 

Gegužė 

 

 

Socialinis 

pedagogas 

 

Menų metodinė 

grupė 

Menų metodinė 

grupė 

Menų metodinė 

grupė 

Ne mažiau kaip 60 proc. tėvų 

dalyvaus renginiuose, bus rasti 

įvairūs su vaikų ugdymu sprendimai, 

pagerės mokinių-tėvų- mokyklos 

bendradarbiavimas. 



 13 

*Advento popietė „Aš tikiu stebuklu”. 

 

*Šeimų sporto šventė „Mes visi kartu ir  

nebus labai sunku”. 

*Susitikimas su būsimų pirmokų tėvais  

„Šeimoje būsimas pirmokas”. 

*Susitikimas su būsimais priešmokyklinės 

grupės ugdytinių tėvais. 

*Organizuoti mokyklos mokinių tėvų  

susirinkimą: „Pozityvios tėvystės  

ugdymas“. 

*Organizuoti „Atvirų durų dienas”. 

 

*Organizuoti tėvų krepšinio turnyrą „Ginkūnų 

taurė”. 

*Organizuoti klasių tėvų susirinkimus. 

 

Gruodis 

 

Lapkritis 

 

Gegužė 

 

Balandis 

 

Vasaris 

 

 

Kovas, 

spalis 

Lapkritis 

 

2 kartus per 

metus 

Menų metodinė 

grupė 

Pradinių metodinė 

grupė 

Pradinių metodinė 

grupė 

Pradinių metodinė 

grupė 

Socialinis 

pedagogas 

 

Administracija 

 

Menų metodinė 

grupė 

Administracija, 

klasių vadovai 

2.1.4. Rengti mokyklą reprezentuojančius 

reklaminius lankstinukus. 

Kovas –

gegužė 

Įvaizdžio 

formavimo grupė, 

direktorius 

Išleisti reklaminiai lankstinukai 

būsimųjų pirmokų, priešmokyklinių 

grupių vaikų tėvams. 

2.1.5. Pakviesti priešmokyklinio ugdymo grupės 

(toliau – PUG) ir pirmų klasių tėvus susipažinti 

su edukacinėmis mokyklos erdvėmis, aptarti  

ugdymosi galimybes. 

Vasaris Direktorius Surengta Atvirų durų diena būsimųjų 

pirmokų, priešmokyklinių grupių 

vaikų tėvams. 

2.1.6. Organizuoti mokinių-tėvų-mokytojų 

apskritojo stalo diskusiją (dalyvaujant 

psichologui) „Kaip padėti mokytis?“ 

Spalis Direktorius, 

klasių vadovai  

60 proc. tėvų 2 kartus per metus 

raštu įvertins savo vaiko mokymosi 

situaciją. 

2.2. Plėtoti mokyklos 

ir socialinių 

partnerių ryšius. 

 

2.2.1. Ryšių su naujais socialiniais partneriais 

užmezgimas. 

Per visus 

metus 

Direktorius Susitarta su ne mažiau kaip 3 naujais 

socialiniais partneriais dėl 

bendradarbiavimo  
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2.2.2. Administraciniai pasitarimai „Socialinių 

kompetencijų ugdymo veiklų organizavimas“. 

Socialinis 

pedagogas 

Balandis, lapkritis  100 proc. mokinių įsitrauks į 

socialines veiklas. 

2.2.3. Organizuoti susitikimą su Zubovų įkurtų 

mokyklų atstovais. 

Kovas Administracija Ne mažiau, kaip 20 proc. pedagogų  

pasidalina mokinių ugdymo 

naujovėmis, mokyklų vadybos 

tobulinimo aspektais, įstaigų  

įvaizdžio kūrimo ir kitais klausimais. 

2.2.4. Bendradarbiauti su Šiaulių r. Policijos  

komisariato specialistais ir organizuoti 

renginius, veiklas: 

       * Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 

       * Nusikalstamumo prevencijos diena  

        „Bendraukime be pykčio“. 

       * Jaunųjų policijos rėmėjų sportinės  

          varžybos. 

       * Jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydis. 

 

 

 

Kovas 

 

Spalis 

Birželis 

 

Birželis 

 

 

 

 

Socialinis 

pedagogas 

 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 

bendri renginiai,  juose dalyvauja ne 

mažiau kaip 80 proc. mokinių. 

2.2.5. Bendradarbiauti su Ginkūnų kaimo  

biblioteka. Organizuoti bendrus renginius.  

       *Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 

 

       * Poezijos skaitymo popietė. 

 

       * Išvyka į Ginkūnų biblioteką „Kas gyvena 

bibliotekoje?“ 

       *Pirmokų priėmimas į skaitytojus „Aš- 

       skaitytojas“. 

 

 

Lapkritis 

 

Vasaris 

 

Gruodis 

 

Gegužė 

 

 

Kalbų metodinė 

grupė 

Kalbų metodinė 

grupė 

Pradinių 

metodinių grupė 

Pradinių 

metodinių grupė 

 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 

bendri renginiai,  juose dalyvauja ne 

mažiau kaip 80 proc. mokinių. 

2.2.6. Bendradarbiauti ir organizuoti bendrus  

renginius su Ginkūnų kultūros centru:          

      * Užgavėnės;  

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

Menų metodinė 

grupė 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 4 

bendri renginiai,  juose dalyvauja ne 

mažiau kaip 40 proc. mokinių. 
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      * Mokinių dailės paroda; 

 

      * Koncertas, skirtas Mamos dienai; 

 

      *Krepšinio turnyras „Ginkūnų vasara“; 

 

      *Bėgimai „Šapnagiai – Ginkūnai“ ir  

„Salduvė – Ginkūnai“; 

       *Velykinių margučių marginimo popietė.    

Balandis 

 

Gegužė 

 

Liepa 

 

Rugsėjis 

 

Kovas 

 

Menų metodinė 

grupė 

Menų metodinė 

grupė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Kalbų metodinė 

grupė 

2.2.7. Kartu su Lietuvos krikščioniško fondo  

darbuotojais spręsti, dienos centrą  

lankančių vaikų problemas. 

Visus  metus Socialinis 

pedagogas, Vaiko 

gerovės komisija 

Aptariama kartą per savaitę.   

2.2.8. Bendradarbiauti su Ginkūnų lopšeliu-  

      darželiu: 

      *Organizuoti bendras sporto pamokėles; 

 

      *Surengti „Atvirų durų“ dienas darželio   

      vaikams ir jų tėvams; 

 

      *Organizuoti šaškių turnyrą; 

 

      *Surengti keliaujančią piešinių parodą 

       „Lietuvėlė mana“; 

 

      *Organizuoti teatro dieną „Kviečia pasaka“; 

 

      *Organizuoti „Draugų dieną“; 

 

      *Pakviesti darželio auklėtinius į popietę  

      „Sudie, pirmoji klase“. 

 

 

1 x savaitėje 

 

Kovas 

 

 

Vasaris 

 

Kovas 

 

 

Vasaris 

 

 

Kovas 

 

Gegužė 

 

 

 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Administracija 

 

 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 7 

bendri renginiai.   

2.2.9. Bendradarbiauti su Šiaulių Profesinio    Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 
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      rengimo centru: 

      *Organizuoti karjeros dieną; 

 

      *Dalyvauti „Atvirų durų dienoje“; 

 

      *Dalyvauti ankstyvojo profesinio  

orientavimo OPA užsiėmimuose. 

 

 

Kovas 

 

Balandis 

 

Vasaris 

 

Karjeros  

specialistė 

Karjeros  

specialistė 

I-IV kl. 

mokytojos 

bendri renginiai ir išvykos,  juose 

dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. 

mokinių. 

2.2.10.  Bendradarbiauti su Šiaulių universitetu:  

      *Organizuoti 6 klasės mokinių išvyką į  

       Rusų kultūros centrą; 

 

     *Organizuoti    išvyką į „Tyrėjų naktį“; 

 

     *Organizuoti išvyką į Botanikos sodą; 

 

     *Organizuoti pamoką ŠU observatorijoje; 

 

      *Įdiegti MOODLE platformą.  

 

 

 

Kovas 

 

 

Spalis 

 

Balandis 

 

Kovas 

 

Vasaris  – 

birželis 

 

 

Kalbų metodinė 

grupė 

 

Tiksliųjų 

metodinė grupė 

Tiksliųjų 

metodinė grupė 

Fizikos mokytojas 

 

Direktorius 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 

bendri renginiai ir išvykos 

universiteto edukacinėse aplinkose,  

juose dalyvauja ne mažiau kaip 40 

proc. mokinių. 

 

 

 

 

 

Veikia  MOODLE platforma, ji 

naudojama pamokų metu, mokymui 

namie. 



 

VII. 2016 M . MOKYKLAI SKIRTI ASIGNAVIMAI  

 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

Mokinio 

krepšelis (be 

7%) (Eur) 

Darbo 

užmokestis 

(Eur) 

Kvalifikacija 

(Eur) 

Lėšos 

vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms 

(Eur) 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai ir 

profesiniam 

konsultavimui 

(Eur) 

IKT 

diegimui ir 

naudojimui 

(Eur) 

 

253 722 

 

 

246514 

 

1 539  3 952  588   1 129  

 

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai  

Darbo 

užmokes

tis (Eur) 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

(Eur) 

Medikamen-

tai (Eur) 

Ryšių 

paslaugos 

(Eur) 

Transporto 

išlaikymas 

(Eur) 

Spaudi-

niai 

(Eur) 

Kvali-

fikacija 

(Eur) 

Iš viso 

(Eur) 

67695 

 

20972  

 

29 160 3460 150 

 

311 

124744 

Kitos 

prekės 

(Eur) 

Komandi-

ruotės 

(Eur) 

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto nuoma 

(Eur) 

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto einamasis 

remontas (Eur) 

Komunali-

nės 

paslaugos 

(Eur) 

Kitos 

paslau-

gos (Eur) 

 

 

6185 

 

 

100 

 

0 

 

563 

 

23956 

 

1163 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Plano  įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Priežiūrą vykdo mokyklos direktorius. 

Už programos vykdymą atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms,   steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

 

PRITARTA: 

Mokyklos taryba 

Posėdžio protokolas  

2016 m. vasario 8 d. Nr. MT-1 

 

SUDERINTA: 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyrius 

 

 

______________________________________________ 
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